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Hoofdstuk 1

‘Het zal voorjaar 59 geweest zijn, maar hang me daar niet aan 
op; 58 zou ook kunnen. In elk geval is het voorjaar want de 
bouw begint net weer een beetje op gang te komen, wat voor 
mij een extra drukke periode betekent. Ik ben namelijk verte-
genwoordiger in mengolie voor beton.’

Zo begint Addy Y. het verslag van zijn bezoek aan het cilin-
dervormige gebouw, schrijft Toos ter Weide, redacteur van De 
Waterlander in het augustusnummer van 67.

Addy Y., wiens naam in verband met de privacy gefingeerd 
is, had na zo’n tien jaar, zo schrijft hij, de dringende behoefte 
zijn ervaringen, opgedaan in het raadselachtige gebouw aan de 
Kraggenmeerseweg, wereldkundig te maken.

‘Ik was in die tijd niet helemaal in orde. Niet dat mij lichamelijk iets 
mankeerde en ook niet dat ik zelf direct onder mijn klachten leed. Het 
was meer dat mijn vrouw zich zorgen maakte over mijn slapeloosheid, 
concentratieproblemen en prikkelbaarheid; symptomen waar men in 
die tijd niet zo veel mee kon. Zij is het ook geweest die contact met de 
huisarts heeft opgenomen. Die probeerde zich er in eerste instantie van 
af te maken, door mij ’s avonds voor het slapengaan een glas warme 
melk voor te schrijven. Nu is mijn vrouw niet het type dat zich mak-
kelijk laat afschepen. En dus heeft de huisarts uiteindelijk stappen on-
dernomen. Op de een of andere manier ben ik toen in dat gebouw aan 
de Kraggenmeerseweg terechtgekomen. In mijn herinnering gebeurde 
dat puur toevallig omdat ik - onderweg naar huis - nodig moest plas-
sen en dacht daar een toilet aan te treffen. Maar mijn hand durf ik er 
absoluut niet voor in het vuur te steken. Mijn herinneringen uit die 
tijd lijken allerminst betrouwbaar. Waar ik nu nieuwsgierig naar ben,  
is het volgende: zijn er in of rond Kraggendam mensen die iets meer 
over de functie van dat mysterieuze gebouw weten? Overigens is het 
wel zo dat ik na dat bezoek geleidelijk ben opgeknapt.’ 
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Omdat Kraggendam in het verspreidingsgebied van De Water-
lander ligt, heeft hij de redactie gevraagd van zijn verslag een 
leesbaar verhaal te maken.

‘Ik ben nu eenmaal veel meer een prater dan een schrijver’, 
laat Addy weten, schrijft Toos ter Weide.

***

Het zal u niet interesseren en het is ook voor mijn verslag 
van geen enkel belang, toch wil ik even kwijt dat je met die 
mengolie de druk- en stootvastheid van beton kunt vergroten. 
Een hoogwaardig product dat ook een lieve duit kost, maar 
dat zichzelf terugverdient omdat je met een veel lichtere be-
wapening kunt volstaan. Nou ja, ik wil maar zeggen dat ik er 
in het voorjaar als de kippen bij moet zijn om mijn handel te 
verkopen, anders is het te laat. Vanuit de rustige winterperiode 
moet ik binnen een week op volle snelheid zijn. Al vraagt ver-
snellen veel van een mens, onaangenaam vind ik het niet. Ik 
ben namelijk een nogal druk baasje - een klein druk baasje - en 
bovendien betekent verkopen ook provisie. En daar moet ik 
het van hebben. Hoewel ik het hele jaar werk, ben ik in zeker 
opzicht toch een seizoenwerker, die in het voorjaar zijn slag 
moet slaan om vrouw en kinderen de volgende winter door te 
helpen.

Nu kan ik mij voorstellen dat u zegt: ‘Wat kan ons die meng-
olie schelen, wat hebben wij er voor belang bij te weten wan-
neer jij je slag slaat om vrouw en kinderen de winter door te 
kunnen helpen? Bespaar ons al die franje en kom liever ter 
zake.’

Toch hecht ik eraan dat u, als ik zo dadelijk ga vertellen dat 
ik, in mijn piepkleine autootje vanuit rayon Noord onderweg 
naar huis, door omstandigheden kies voor een alternatieve rou-
te en als bij toeval het cilindervormige gebouw aan de Krag-
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genmeerseweg aandoe, dat u dan weet dat ik een klein druk 
baasje ben dat getrouwd is met Bets, een rijzige en door en 
door katholieke vrouw en dat wij, Bets en ik, op dat moment 
al meer kinderen hebben dan er in het autootje kunnen - wat 
in 59 of 58 niet erg was, omdat een auto toen een attribuut 
was om inkomen te verwerven. Het kan voor u geen kwaad te 
weten dat ik als bakker begonnen ben en dat ik zelfs een eigen 
zaak heb gehad, die mij overigens weinig geld opleverde, maar 
er wel voor heeft gezorgd dat Bets mijn vrouw wilde worden. 
Natuurlijk waren wij ook gek op elkaar maar die eigen zaak 
stimuleerde Bets enorm. Een groot gezin waar je als kleine 
zelfstandige helemaal zelf voor zorgde - kinderbijslag voor 
zelfstandigen was er in die tijd nog niet - dat was haar ideaal 
en paste in de katholieke traditie.

Dat grote gezin was er snel. Bets is namelijk helemaal ge-
bouwd om te baren en te zogen. Ik zei al dat ze rijzig is - ze 
steekt met kop en schouders boven mij uit - maar plomp is ze 
niet. Boeren maken vaak, wat hun koeien betreft, onderscheid 
tussen het vleestype en het melktype. Misschien klinkt het on-
eerbiedig maar het geeft het wel goed weer: Bets behoort tot 
het melktype. Rijzig en toch tenger; alleen waar wat hoort te 
zitten, daar zit ook wat. Ach en waarom zou u ook niet mogen 
weten dat ze een bleke huid heeft waar plaatselijk de aderen 
doorheen schijnen en dat ze graag op sandaaltjes met een hakje 
loopt? Een vrouw die er zijn mag, een vrouw met principes, 
een vrouw die graag goed voor de dag komt en ook wil dat de 
kinderen goed gekleed gaan. Ook mijn idee natuurlijk.

Alleen de bakkerij leverde te weinig op. Omdat de bouw in 
die jaren een geweldige groei doormaakte, kostte het me weinig 
moeite die baan als vertegenwoordiger in mengolie te krijgen. 
Verkooptalent, daar kwam het op aan. De technische kennis 
kon in de loop van de tijd, tijdens de rustige winterperiode, wel 
opgedaan worden.
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Wel heb ik een tijdlang stevig op Bets in moeten praten om 
haar ervan te overtuigen dat een eigen zaak wel mooi is en dat 
er niets gaat boven een zelfstandig beroep, maar dat het ook 
van belang is dat de magen goed gevuld zijn en dat de kinde-
ren en zijzelf er netjes gekleed bij lopen. Zelf zou ik er in mijn 
nieuwe functie in elk geval als een mijnheer uit moeten zien en 
zonder een auto zou het zeker niet kunnen. Verder kon ik na-
tuurlijk mijn werktijden naar eigen inzicht indelen, zodat het 
toch zou lijken alsof ik een kleine zelfstandige was. Dus niks 
elke morgen om precies kwart voor acht op het fietsje naar het 
werk. Zo rond een uur of negen ’s ochtends zou ik in alle rust 
de achterklep van de auto openen om orde te scheppen in de 
monsterblikjes mengolie en vervolgens zou ik uit mijn sigaret-
tenkoker een sigaretje halen om dat, kijkend in de paperassen, 
rustig op te roken. Pas dan zou ik, onder de blikken van de 
buurvrouwen die al doende waren met de planten of de ramen, 
de straat uitrijden.

Bets was overtuigd.
Wij verkochten de bakkerij en kochten een huis in een nette 

straat en een auto. De laatste dankzij een financiële regeling 
van het bedrijf waar ik ging werken.

Wanneer ik dus nogmaals bij het begin begin en u vertel dat 
het voorjaar 59 of 58 is, al niet meer zo vroeg in de avond, en 
dat ik vanuit rayon Noord op weg ben naar huis, dan heeft 
u nu een beter beeld van wie daar komt aangereden in zijn 
piepkleine autootje. Het verbaast u niet dat het niet meer zo 
vroeg in de avond is, omdat wie ooit een kleine zelfstandige is 
geweest die kleine-zelfstandigen-mentaliteit niet meer kwijt-
raakt en dus niet op een uurtje meer of minder kijkt. En ook 
verbaast u zich niet over die alternatieve route, de zoveel rusti-
ger alternatieve route, omdat u nu weet dat ik de hele dag rayon 
Noord heb doorkruist om die paar kleine en zeer verspreid lig-

BW-het lichaam van suzanne e.indd   10 05-11-2008   09:18:53



11

gende bouwplaatsen aan te doen en derhalve aan benzine meer 
kwijt ben dan ik aan provisie zal beuren. Geen rendabele dag 
kortom, maar een dag die je moet zien als een investering in 
de toekomst omdat er vroeg of laat in rayon Noord óók stevig 
gebouwd gaat worden en dan kan het geen kwaad dat jíj alvast 
een poot tussen de deur hebt. U begrijpt dat ik na zo’n dag een 
rustige, alternatieve route verkies boven de kortere, reguliere 
route omdat die mij de mogelijkheid biedt wat te mijmeren 
over verleden, heden en toekomst: het autootje dat ik inmid-
dels helemaal het mijne mag noemen, het zich jaarlijks uitbrei-
dende aantal kinderen dat vooralsnog uitsluitend uit dochters 
bestaat en waarvoor het ieder jaar moeilijker wordt, binnen de 
familie, een geschikte naam te vinden, de zegen van de kin-
derbijslag, waar Bets diep in haar hart eigenlijk niets van moet 
hebben maar die het haar tegelijkertijd wel mogelijk maakt,  
vast te houden aan haar diep katholieke overtuiging dat ge-
zinsplanning uit den boze is en natuurlijk mijn kansen in rayon 
Noord die er mogelijk voor kunnen zorgen dat wij ook in de 
toekomst het hoofd boven water houden.

Zoals u ziet, ben ik niet altijd en overal een klein druk baasje. 
Met name de tijd die ligt tussen de drukte van een werkdag en 
het rumoer van een groot gezin dat mij bij thuiskomst wacht, 
rek ik graag een beetje op om wat te balanceren op het slappe 
koord van de zelfbespiegeling. In die stemming draai ik dan 
ook op de bewuste voorjaarsavond in 59 of 58, ter hoogte van 
Langdijke de weg op richting Dijkshaven.

Geen rechte, maar een heel flauw naar rechts lopende weg is 
het die mij er als vanzelf toe aanzet het bovenlichaam ook een 
beetje naar rechts te laten overhellen om weerstand te bieden 
aan de middelpuntvliedende kracht, waardoor ik mij weer een 
kind waan dat in de draaimolen zit - handjes krampachtig aan 
het stuur - en hoopt dat zo’n ritje eeuwig zal duren. Een tijd-
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