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mijn vader cornelis van Alten (zoon van 

hendrik marinus van Alten en jacomina 

meesen) heeft in 1987 toen hij �5 werd, zijn 

herinneringen opgeschreven voor zijn 7 kin-

deren.

hierin staan jeugdherinneringen, maar ook 

zijn leven met bep barendrecht, zijn gezin en 

bovenal zijn werk als binnenhuisarchitect bij 

meubelzaak bas van pelt. Ik heb me beperkt tot 

zijn jeugdherinneringen tot aan de oorlog.

                                     renée van Alten

JeuGdherinnerinGen

vaag herinner ik mij nog dat we in een klein straatje woonden met 

armoedige huisjes, vlak achter de scheldedijk in terneuzen en dat we 

naar de voorbijvarende schepen gingen kijken.

op 24 mei 1921 werd ik daar geboren maar kort daarna verhuisden 

we naar Axel. van de verhuizing weet ik niets meer maar wel van het 

huis waar we woonden. het was een winkeltje op de hoek van de sin-

gelweg. zo’n winkeltje waar van alles te koop was op het gebied van 

grutterswaren. mijn vader was timmerman en moeder deed de winkel.

waterleiding hadden we toen nog niet. In de tuin achter het huis 

was een waterput en de kunst was om in één worp met de aker het 

water naar boven te halen. voor verlichting waren we aangewezen 

op gaslampen en voor verwarming hadden we een grote ouderwetse 

potkachel in de keuken waarop moeder ook het eten kookte.

oom bram woonde schuin tegenover ons. oom was een gemoede-

lijke man en tante, altijd in Axelse klederdracht, heel erg hartelijk. bijna 

mijn hele familie woonde in Axel of vlak in de buurt en dat waren er 

veel. mijn moeder alleen had al 12 broers en zusters. mijn ooms waren 

bijna allemaal boer. opa was een boerenknecht. opa en opoe meesen 

woonden vlakbij dus daar kwam ik dikwijls. dan nam hij me mee naar 

den hof (groententuin) die ook aan de singelweg lag. via een smalle 

plank moest je dan over de dulf (slootje). Ik was altijd bang om er in 

te vallen maar opa lachte dan even en trok me eroverheen. hij zei 

nooit veel. opoe was een vriendelijk klein vrouwtje en altijd in kleder-

dracht. In 192� overleed opa op 8�-jarige leeftijd.
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omdat er voor vader als timmerman weinig werk was verhuisden 

we in 192� naar waddinxveen waar hij aan het werk kon als meu-

belmaker. ons gezin bestond toen uit mijn jongere broer Izaak en 

mijn zusjes martha, mien en Anna. het was een nieuw huis aan de 

onderweg maar de omgeving was zo anders dan we gewend waren. 

Achter de huizen was een brede vaart met een hoge dijk. Aan deze dijk 

stonden huizen en in één van deze huizen woonde een vriendelijke 

oude man waar we na schooltijd nogal eens naar toe gingen. hij kon 

hele mooie vliegers maken. het toeval wil dat opa van der heijden, 

zoals wij hem noemden, de opa is van de vrouw met wie ik later zou 

trouwen.

toen ik 9 jaar was stierf mijn zusje martha aan tbc. het was 1930 

en ze was toen nog maar 15 jaar oud. Als kind maakt dit een diepe 

indruk op je en ik weet nog dat ik ontzettend bang was en dit niet kon 

vatten.

Als we in Axel waren was ik meestal te vinden bij mijn neef kees 

van Alten. mijn oom piet was een kleine aannemer en had thuis zijn 

werkplaats dus er was altijd wel wat te prutsen. mijn tante was mees-

tal in de winkel te vinden. het waren opgewekte mensen. ze woon-

den in een vreselijk oud huis in de oosterstraat, het oudste gedeelte 

van het stadje. ook bij tante neel en oom wannes kwam ik vaak. 

tante was een zuster van mijn moeder.

vakantie zoals we het nu kennen was er nog niet. je kreeg maar een 

paar dagen vakantie per jaar en er was weinig geld. wij gingen ieder 

jaar 14 dagen naar Axel en logeerden dan bij opoe en opa meesen. 

Als kind leek dit een wereldreis. we werden dan heel vroeg gewekt en 

gingen lopen naar gouda. de enige verbinding was de boot maar die 

voer zo vroeg nog niet. In gouda gingen we om een uur of zeven met 

de trein naar rotterdam. daar gingen we met een vrachtboot die ook 

passagiers meenam naar zeeland met als eindbestemming walsoorden 

(nu hulst). de hele dag zaten we dan op de boot. het rieten koffertje 

met hardgekookte eieren ging altijd mee. ‘s middags om een uur of 

vier kwamen we aan in walsoorden waar we moesten wachten op 

het trammetje naar Axel. zo tegen zes uur waren we dan op de plaats 

van bestemming. je kunt et je nu niet meer voorstellen, een hele dag 

reizen, wat je nu misschien in 3 uur kunt doen.

In tijd van een halve eeuw is er zoveel veranderd. zo ook het 

kerkelijk leven in die jaren. de preken duurden langer en waren saai. 

Als je dacht dat de preek klaar was begon de tussenzang en daarna 

weer een preek. onze kerk was verschrikkelijk somber. de kansel en 

banken waren zwart. wij zaten altijd op de galerij omdat vader daar 
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Izaak, vader, martha, Anna, mien, moeder en ik (cor)

toezicht had op de jongeren die soms te luidruchtig waren of zaten te 

slapen. we moesten twee keer naar de kerk en vooral de middagdienst 

vond ik vreselijk. fietsen op zondag was er al helemaal niet bij en we 

gingen dus altijd lopend. de rijkere boeren kwamen met een rijtuig en 

er was naast de kerk dus ook een paardenstal.

na de lagere school mocht ik van mijn ouders naar de am-

bachtschool in gouda. het was crisistijd en vader was dikwijls werk-

loos. samen met mijn boezemvriend, frank barendrecht, fietsten we 

elke dag heen en weer naar gouda. we droegen een paarse pet met 

een zwarte klep. voorop deze pet was een ster aangebracht zodat je 

direct kon zien in welke klas je zat. Ik leerde voor meubelmaker, een 

vak dat mij erg aantrok omdat ik dat van vader al vroeg had gezien en 

waddinxveen veel meubelfabrieken had.

met frank had ik vaak diepzinnige gesprekken. thuis lukte dit niet 

zo erg. vader was erg stil en je kon moeilijk met hem praten. moeder 

nam dikwijls de leiding maar had al snel een vooroordeel. daarom 

nam ik mijn toevlucht tot de familie barendrecht, oom willem en 

tante neeltje, waar het altijd erg gezellig was. frank was tot over 

z’n oren verliefd op mijn nichtje, koosje koolen, die met vakantie in 

nederland was. mijn tante en oom woonden in Indië. oom was daar 

hoofd van een school. helaas kwam het niet van twee kanten.

In april 1937 kreeg ik mijn eerste werk als leerling-meubelmaker bij 

kempkes en verdiende toen f. 4,80 per week. het waren lange werk-

dagen met enkele pauzes om naar de wc te gaan.

roken was ten strengste verboden. de fabriekshal was in grote 

vakken verdeeld waarin de onderdelen voor de te maken meubelen 

werden gemaakt. Als leerling deed ik niets anders dan plinten in elkaar 
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lijmen. het was vreselijk saai werk waarbij snelheid een belangrijke rol 

speelde.

In het midden van de hal was een verhoging waarop een man 

zat met een chronometer die alles nauwkeurig in de gaten hield. zelf 

moest je een tijdstabel invullen en een speciale klok aan de muur gaf 

de tijdslimiet aan. had je vlugger gewerkt dan er voor stond dan kreeg 

je een kwartje beloning, was je langzamer dan had je een kwartje 

boete. Ik heb het daar dan ook niet lang volgehouden. 

zonder dat ik thuis iets had gezegd ben ik naar de directeur gegaan 

en heb er het mijne van gezegd. dat gaf natuurlijk de nodige reactie. 

hoe durfde ik tegen hem in te gaan en christelijk was het zeker niet 

en wat verbeeldde ik mij wel als snotaap enz. enz. natuurlijk volgde 

direct ontslag wat thuis veel consternatie gaf. moeder was boos en zei 

dat ik meer nederigheid moest betrachten en niet mocht streven naar 

meer. wij behoorden tot de arbeidersklasse en dat moest vooral zo 

blijven. daarom ging ik ‘s avonds naar de avondschool in gouda.

het vak tekenen sprak me erg aan en het stond voor mij toen al 

vast dat ik tekenaar wilde worden óf voor mezelf wilde beginnen.

op 10 oktober 1939 werd ik gekeurd voor militaire dienst en 

ingedeeld bij de genie. In mei, juni 1940 zou ik worden opgeroepen 

evenals mijn vrienden. wij waren niet zo goed op de hoogte van wat 

er zich allemaal afspeelde. we hadden natuurlijk wel over duitsland en 

wrijvingen hier en daar gehoord maar toch overkwam het ons als een 

complete verrassing. de oorlog.

                                      Cor (1921)


