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Interview met Henk (geboren in 1946) en Gerrit Slagter (geboren in 1947) 
14-3-2007 
 
Henk werd op 2 mei geboren op nr. 65. Opa Slagter was nogal een “rooie” en wilde dat 
Vader Henk de aangifte op 1 mei zou doen, “de dag van de arbeid”. Vader Henk en Annie 
waren getrouwd met toestemming va de koningin. Vader Henk werd afgekeurd voor militaire 
dienst omdat hij te duur was met inmiddels twee kinderen. 
 
Bijnamen 
(jonge) Henk Slagter werd Witte Biek genoemd (door Rijm Mulder) 
 
 
Zondagsschool 
De jongens gingen naar de zondagschool. Daar was van Heijningen zondagshoolmeester. 
Als je vervelend was trok hij je zo van de rij erachter over de bank naar de voorste rij. Na de 
zondagsschool gingen ze naar de Heuvelweg, daar ontmoeten ze meiden van de Herenweg. 
 
Fam. Slagter kreeg bezoek van ouderling Kwakernaak van de Sionskerk. Die ging ’s avonds 
eerst langs een aantal boeren, want die moesten de volgende dag toch weer vroeg op om te 
melken Hij kwam dan pas om 10 uur bij de familie Slagter aan. Vader Henk zie “Bij mij hoef 
je niet meer te komen, ik moet ‘s morgens ook vroeg op.” 
 
Bakker Dekker 
Bij bakker Dekker mocht om beurten iemand mee-eten. Bakker Dekker kon lekker koken. Hij 
schepte wel zelf eerst flink op, waarna de rest aan de beurt kwam. Tijdens het maal moesten 
de kinderen dan vertellen wat de dominee als laatste gezegd had. Met “Amen “ nam de 
bakker geen genoegen. Gerrit kreeg er sla met suiker, dat vond hij erg vies. Henk at er 
boerenkool en dat smaakte hem best. 
 
Bakker Dekker had een Chevrolet waarmee houtkrullen gehaald werden bij Timmerbedrijf 
van der Neut. De auto werd volgeladen met zakken. De jongens op de treeplank en dan op 
huis aan. Een keer werden ze onderweg aangehouden door een agent. Die wilde dat hij de 
remproef zou doen. Als hij “ho” zei moest hij remmen. De jongens moesten van de treeplank 
“Stap maar op” zei de bakker tegen de agent. Op het moment dat de agent “ho” zei, trapte 
de bakker vol op zijn rem en lag de agent op straat.  
Bij Dikke Marie (Marbus) die naast de dakpannenfabriek “Van Oord” woonde, haalden ze 
houten rekjes op die gebruikt werden voor de dakpannen. Met de houtkrullen en de 
houtenrekjes werd de oven van de bakker gestookt.  
Als dank kregen ze van de bakker dan een rol zoute of dubbelzoute drop. 
 
Vader Henk en Piet van Egmond, die beiden bij Pau den Hertog werkten hebben een keer bij 
de bakker op het bankje in de winkel een biertje gedronken. De vrouwen kwamen er wel 
achter want het bier stond op de rekening. Daar hebben de Henk en Gerrit leren drinken 
omdat ze van hun vader een slokje bier kregen. 
 
Jannes Vos kwam ook regelmatig bij bakker Dekker voor een biertje en een stuk boterkoek. 
Jufvrouw Dekker zoals de vrouw van de bakker genoemd werd zat al heel lang in de rolstoel. 
Ze was erg aardig en kon mooi schrijven. 
 
Gerrit ging bij bakker Dekker speculaas draaien. Hij kwam in die tijd vele kilo’s aan door het 
snoepen van het deeg. 
 
 
 
Mulder Transport 
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Rijm Mulder verzorgde doordeweeks diverse transporten maar donderdagavond moest de 
vrachtwagen ontsmet worden. Dan werd deze omgebouwd tot veewagen voor de veemarkt 
op vrijdag. Hij ging altijd gasolie tanken bij Schouten …..(waar?) De jongens mochten dan 
meerijden in de laadruimte. Ze haalden het geintje uit om uit de wagen op de luxewagen te 
“pissen” die erachter geparkeerd stond. De verbouwereerde eigenaar komt naar Rijm toe en 
die zei: “Maar mijnheer, ik heb er koeien in staan”. 
 
Op zaterdag moest dan de veewagen weer schoongemaakt worden. Er werden klossen 
onder gelegd, om de kar goed schuin te kunnen zetten.  De mest moest achter naar de 
mesthoop gebracht worden. Janus Mulder hield dan goed in de gaten of de mesthoop glad 
achtergelaten werd. 
 
Rijm Mulder zou een keer zijn nieuwe vrachtwagen met kraan demonstreren. Ga er maar 
aan hangen zei hij tegen de jongens. Vervolgens liet hij ze boven de sloot zakken. 
Als je iets gedaan had voor Janus Mulder, dan kon je ’s middags terug komen om je geld te 
halen en dan werd overal geld vandaan gehaald. Janus stond er ook om bekend dat hij de 
cabines van de vrachtwagens afging om te zien of er nog een boterham achtergebleven was 
en die at hij dan op. Van moeder Jaantje (Mulder) was altijd erg zorgzaam.  
Rijm Mulder heeft Gerrit ook wel eens met zijn overal aan een spijker in de schuur 
gehangen. 
 
Henk ging met Cor en Rijm Mulder mee om droge- en natte pulp te lossen. Het was een keer 
erg slecht weer en Rijm stelde voor om ergens koffie gaan drinken om op te warmen, maar 
Cor wilde eerst het werk afmaken. Uiteindelijk moest hij toch toegeven, want de rest van 
mannen zat al aan de koffie en hij wilde het ook niet alleen doen.  
 
In de wintertijd als er minder werk was bij de boeren werkte hij nog wel voor Rijm Mulder en 
hielp dan bij het plaatsen van roltrappen. 
 
Henk en Gerrit gingen samen met Janus Mulder naar Gouda om een fiets uit te zoeken van 
hun eigen gespaarde geld. 
 
 
Werken bij de boeren 
De jongens hebben beiden altijd hard gewerkt en ook thuis moesten ze meehelpen in de 
tuin. Er was geen druk van huis uit om te gaan werken, maar ze werden gevraagd en wilden 
ook wel graag een zakcentje verdienen. 
 
Gerrit werkte vanaf zijn 12e buiten schooltijden bij Kobus Verkley, die had hem hiervoor 
gevraagd en daar had Gerrit het prima naar zijn zin. Kobus was een vooruitstrevende boer 
en gaf hem veel verantwoordelijkheden. Hij liet regelmatig het hele bedrijf aan Gerrit over. 
Soms kwam de zwager van Kobus, Fons Janssen (de cabaretier) helpen bij de hooibouw, 
dan hadden ze ontzettend veel lol met elkaar.  
 
Gerrit werkte na de landbouwschool bij Dick Wassenaar. Tijdens een nieuwjaarsnacht dacht 
hij,  met een borrel teveel op, een goed Nieuwjaar te gaan wensen, maar dat viel niet in 
goede aarde.  
Als Dick Wassenaar balen liet persen dan moesten deze zo groot mogelijk zijn, want je 
betaalde per baal. Ze waren daardoor niet te tillen en Gerrit moest ze opsteken.  
(hier zijn nog dia’s van!- in laten scannen!). 
Broer Hennie Wassenaar moest natuurlijk het loonwerk doen, dan liep Dick zenuwachtig 
heen en weer naar Hen of hij al bijna kwam, uit zorg dat het weer zou omslaan. 
 
Gerrit werd in drukke tijden wel eens uitgeleend aan Hennie Wassenaar. Gerrit had veel 
bewondering voor zijn energie. Hennie Wassenaar was dag en nacht aan het werk in zijn 
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loonbedrijf. Overdag met een een-rijertje op pad om bieten te rooien en ’s nachts sleutelen 
om het machinepark gaande te houden.  
 
Bij Cor den Hertog ging Gerrit wel bieten rooien en aardappelen rapen samen met … Dekker 
en … Klompenburg. Dan hadden ze wat  te besteden op de kermis. Als ze dan hun loon 
kwamen innnen en het was 24,75 gulden en Cor had alleen maar 25 gulden aan papiergeld, 
dan moesten ze eerst naar huis om een kwartje te halen voordat ze het geld meekregen. 
 
Kobus Verkley en Heemskerk werkten samen tijdens de hooibouw. Daar gingen ze ook 
helpen, dan moesten ze hun loon halen bij ouwe Heemskerk, maar daar moesten ze ook 
vechten om hun centen te krijgen. 
 
Bij Straathof kreeg je altijd netjes betaald, terwijl zij het ook niet breed hadden. 
 
Henk en Gerrit gingen ook helpen bij de hooibouw bij Kees van der Louw. Daar gebeurde het 
dat Henk een punt van de riek dwars door de voet van Gerrit stak. Gerrit moest naar dokter 
Pilon en kreeg een tetanusprik. Bij Kees van der Louw werden ze overigens altijd goed 
verzorgd van een natje en een droogje tijdens hun arbeid.  
 
 
Gerrit Kont 
Gerrit Kont vervoerde meer op zijn transportfiets dan Huib de Vos op z’n kar. Soms had hij 
twee melkbussen aan weerszijden van zijn stuur hangen. Dan had hij er ook nog een mand 
met schillen bovenop waar hij niet of nauwelijks overheen kon kijken. Dan moest hij tussen 
zijn knieën doorkijken om te zien of hij nog een beetje op het midden van de weg fietste. Hij 
werkte op de meelfabriek en zomer en winter kwam hij met volle laarzen thuis (met meel). 
Bij Gerrit kon je altijd voor een borrel terecht. Rondom zijn huis stond het helemaal vol met 
bakjes waarin hij stekjes kweekte. Henk reed wel eens over een paar bakjes heen en dan 
stond Gerrit in de deuropening te zwaaien met zijn stok. 
 
Sociale contacten 
Het gebeurde regelmatig dat buren elkaar op zondag troffen voor een praatje op het muurtje 
van de brug bij Slagter; van Egmond,  Kees van der Louw, Vader Henk, Reinier van der 
Louw, de broers Kammeraad en Dirk Bouthoorn (die een sigaar kwam bietsen). Er was altijd 
genoeg te klagen over de handel of andere zaken. Bij slecht weer stonden ze onder het 
afdak van de varkensschuur aan de overkant. Op een keer was de hond van Kees van der 
Louw losgebroken en die heeft bij Piet van Egmond toen de konijnen gegrepen. Er waren 
meer honden waar je als kind ontzag voor had, zoals bij Straathof bijvoorbeeld waar het dier 
onder de hooiberg een plek had.   
 
Henk speelde met de kinderen van van Eijk, die woonden naast opa en opoe Geerlings. 
Soms gebeurde het dat Moeder van Eijk voor het huis sokken zat te breien terwijl de 
kinderen, waarvan ze dacht dat ze op bed lagen, achter in de tuin aan het voetballen waren. 
Het meeste speelden ze toch met kinderen uit het achterend zoals van Hakker en van 
Dekker. De draaibrug was de grens. 
 
Gerrit ging op zaterdagavond regelmatig monopoly spelen bij Brak. Vrouw Brak deed dan 
mee en Wimpie natuurlijk. Vader Brak hield zich afzijdig. Ze kregen dan chocolademelk en 
boerenjongens. De jongens kregen dan de rozijnen en vrouw Brak nam de brandewijn. 
Fam. Brak ging (op zondag neem ik aan) 2x per dag naar de kerk. De daggelder van Brak 
was nog strenger in de leer en ging zelfs lopend en wilde ondanks regelmatig aandringen 
niet meerijden.  
 
 
De vooruitgang 
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Bij van Deuren gingen de kinderen van de buurt TV kijken. Zij waren de eersten in de buurt  
met een TV (rond 1955/ 56). Dan kregen alle kinderen een snoepjes van Vrouw van Deuren. 
Even later stonden ze er alweer belletje te trekken.  
 
 
Kostganger 
Opa Koster (de vader van opoe Slagter) (woonde schuin tegenover nr. 73) ging met Hylke 
van der Veen hun AOW ophalen bij het postkantoor, onderweg namen ze dan een borreltje 
bij cafe… aan de Hooftstraat en kocht dan een pak kaakjes bij Zonneveld om het goed te 
maken bij opoe. Een keer ging hij voordat hij naar achter aan de buurt ging naar kleindochter 
Annie (die toen op nummer 2 woonde) , daar viel hij met z’n kaakjes van het hoogje. Van de 
kaakjes was niets meer over en zijn gezicht was kapot. 
 
Hylke van der Veen heeft 35 jaar als kostganger bij opa en opoe Slagter in huis gewoond (nr. 
73). Hij kwam uit Friesland en was daar sigarenmaker. Hij kwam in de crisisjaren hier naar 
toe zoals ook opa Slagter en opa Geerlings (die uit Drente kwamen) 
Hylke van der Veen lag op sterven toen Opa en opoe gingen op Rijnreis gingen en Annie en 
Jaap zorgde voor van der Veen. Ze hadden nog getwijfeld of ze wel moesten gaan . Op het 
moment dat zij de boot opstapten is hij overleden. De laatste dagen kreeg hij ijslollies van 
van der Louw.  Zij waren de enige met een vriezer. 
 
 
Diversen en anekdotes   
Henk had nog maar een week een nieuwe brommer, toen Ab hem tijdens zijn afwezigheid 
uitprobeerde en ermee naast de brug de plomp in reed.  Ook mocht zijn moeder een keer 
achterop mee, hij gaf een dot gas zodat de brommer steigerde en moeder Annie lag op 
straat. 
 
Ze gingen soms een week naar Katwijk in de vakantie. Dan werden ze door Cor Hulscher, de 
groenteboer, weggebracht. Was het onderweg slecht weer dan gebeurde het wel dat Cor en 
Henk onderweg samen een kroeg ingingen, terwijl de kinderen en de bagage in de auto 
achterbleven. 
 
Vader Henk kon goed mondharmonica spelen waarbij de kinderen dan meezongen met de 
oude liedjes. De kinderen sliepen verdeeld over de zolder. Niemand had een eigen kamer.  
 
Henk en Gerrit gingen beiden naar de Oudshoornse school. Gerrit voelde daar wel het 
verschil tussen middenstand/ boeren en arbeiders.  Bert den Hertog kreeg bijles en hij niet 
terwijl ze beiden evenveel moeite hadden met school. 
Ze gingen samen op 1 fiets naar school. Gerrit achterop. Soms als het een strenge winter 
was kon het gebeuren dat op school de kolenkachel het niet deed en dan moest je weer naar 
huis door de kou. 
Langs de Herenweg woonde kinderen die op de christelijke school gingen. Ze hadden nogal 
eens moeite om daar ongeschonden langs te komen. 
 
Regelmatig gingen ze zwemmen in de vaart, maar als hij het zag dan nam Jan de Pruim 
(ouwe Jan den Hertog) hun kleren mee. Dan ging vader Henk ’s avonds langs om de kleren 
weer op te halen. 
 
Protestante en katholieke kinderen speelden niet met elkaar.  
 
Moeder Annie was zuinig. Het was net na de oorlog en ze hadden het niet breed. De 
kinderen mochten bijvoorbeeld nooit zelf hun brood smeren en beleggen. Ze was bang dat 
ze dan teveel zouden eten. 
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De jongens hadden een keer nieuwe kleren gekregen, een pofbroek met een trui(?). Ze 
waren apetrots en dus gingen ze naar opa en opoe Geerlings (die voor aan de buurt 
woonden) om het moois te laten zien. Op de terugweg vonden ze het wel een goed idee om 
uit te proberen of het ijs al sterk genoeg was. Ze botsten tegen elkaar en zakten samen door 
het ijs. Ze hadden moeder Annie nog nooit zo nijdig gezien.  
 
Als bij Pau den Hertog een kalf bij de geboorte dood ging, dan kregen Piet van Egmond en 
vader Henk het kalf mee. Dat werd direct geslacht en verdeeld.    
Vader Henk maakte van 5 slechte fietsen 1 goede. Er werd veel gestroopt in de polder. Opa 
Slagter had een keer een strik gezet in de tuin. ’s Morgens vroeg hoorde Henk voordat hij 
aan het werk ging bij Pau den Hertog veel herrie in de tuin en ontdekte de haas in de strik en 
hing hem op in het kolenhok. Later op de ochtend kwam Opa Slagter verhaal halen, maar 
moeder Annie wist van niets. Iedere avond ging Henk bij zijn ouders langs. Dit keer bracht de 
haas mee, die hij in het kolenhok “gevonden “had. 
 
Bij de familie Slagter is men heel direct, men kan elkaar nogal eens in de haren vliegen, 
maar daarna is alles snel weer goed. Zo heeft vader Henk een keer zijn broer Fijk letterlijk de 
deur uitgezet. De kinderen van Henk gingen op het ijs bij Fijk die op nr. 12 woonde (nu de 
Stoof). Zijn vrouw vond dit niet goed en Fijk ging verhaal halen. ’s Avonds werd de stijdbijl al 
weer begraven. 
 
Oom Geert kwam regelmatig oppassen en ging dan voetballen met de kinderen in de kamer. 
De wanden waren “betengeld”. Dus de bal ging zo door het behang heen. 
 
Gerrit en anderen waren bij Rijm Mulder aan het drinken geweest. Bert van Egmond was zo 
beroerd dat hij vanuit zijn slaapkamerraam in de dakgoot had staan spugen. Dit werd later 
door moeder van Egmond ontdekt toen zij het beddengoed uit het raam hing om te luchten 
en dit in het braaksel bleek te hangen.. 
 
Moeder Annie had zich eens gesneden in haar hand en bloedde als een rund. Het spoor liep 
tot aan Alphen waar ze zelf naar de dokter moest op de fiets. Dokter Pilon kwam niet zo snel 
langs, maar op een zondag stond hij opeens in huis om te zien hoe het met de patient ging. 
Vader Henk maakte een snijdend gebaar naar de dokter. “Nou dat ziet er niet best uit”; zei 
dokter Pilon,”ik denk dat-ie eraf moet”. 
 
In de oorlogstijd gebeurde het wel dat vader Henk bij zijn eigen baas ’s nachts de koeien 
alvast molk en de melk werd dan verdeeld onder wie het nodig had. “De koeien geven 
vandaag niet veel” zei Pau den Hertog dan. Uit de groentetuin werd ook altijd veel 
weggegeven.     
  
De jongens moesten in de winter regelmatig mee naar de eilandjes in de polder, waar dan 
hout gehakt werd voor de kachel. Omdat het zo koud was wilden ze al gauw weer naar huis, 
maar daar was geen sprake van. Pas ’s avonds als het werk gedaan was gingen ze weer 
thuis.  
 
Diversen 
Wekelijks kwam drankboer De Knegtel aan huis in de Ridderbuurt en had daar verschillende 
klantjes.  
 
Het gebeurde nogal eens dat er een trekker of vrachtwagen in de sloot terechtkwam. Bert 
den Hertog is een keer met de trekker achter een haas aangereden en zo in de sloot beland. 
Riet Heemskerk met de auto en natuurlijk melkrijder van Klaveren.  
 
Zus Elly had jarenlang een geit met drie poten, die kwam bij Pau den Hertog vandaan. 
Regelmatig stopten voorbijgangers omdat ze dachten dat er niet goed voor het best gezorgd 
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werd. Ook stond regelmatig politie voor de deur tot vader Henk langs het politiebureau ging 
om te melden dat ze daarvoor toch echt niet meer langs hoeven te komen. 
 
Henk had zijn eerste echte baan bij de Leerhoeve toen hij 16 was. Na een tijdje protesteerde 
hij omdat hij, ondanks gemaakte afspraken, steeds dezelfde taak had. Als dat zo bleef zou 
hij naar huis gaan. Zijn baas dreigde dat als hij dat deed dat ze dan Pau den Hertog zouden 
bellen die in het bestuur van de Leerhoeve zat en de baas was van zijn vader. Dat moesten 
ze dan maar doen vond Henk en ging naar huis. Toen zijn vader hem thuis aantrof en de 
reden hoorde waarom hij niet op zijn werk was kon hij dat goed begrijpen. Pau den Hertog 
was inderdaad gebeld, maar had gezegd “Daar heb ik niets mee te maken”.  
 
 
Henk was 23 toen hij de buurt verliet om te trouwen met Klazien. Gerrit bleef tot zijn 28ste 
thuis wonen.  De grote veranderingen met aanleg van de Zegerbaan en de volkstuinen 
hebben zij niet meer meegemaakt. Ze zouden nu niet meer in de buurt willen wonen. 
 
 
 
 
 
 
 
  


