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Memories

“Here's to the ones that we got
Cheers to the wish you were here, but you're not
'Cause the drinks bring back all the memories
Of everything we've been through
Toast to the ones here today
Toast to the ones that we lost on the way
'Cause the drinks bring back all the memories
And the memories bring back, memories bring back you”

Maroon 5
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VOORWOORD
Op 7 februari 2019 overleed mijn vader, Aart Pieter Bouw. Hij werd 79 jaar.
Hij was een markant man, niet alleen voor mij, maar ook voor heel veel
anderen. Na zijn begrafenis op 12 februari 2019 heb ik aan een aantal
familieleden, vrienden en oud-collega’s gevraagd om iets van hun
herinneringen aan mijn vader op te schrijven. Allemaal, zonder uitzondering,
hebben ze dat gedaan, waarvoor ik hen zeer erkentelijk ben. Dat was de basis
voor dit boek. Daarna ben ik gaan verzamelen. Oude foto’s en bewaard
gebleven documenten werden gescand. Aan de hand van deze honderden
afbeeldingen heb ik het verhaal over mijn vader kunnen schrijven. En is het
een beetje uit de hand gelopen. Want waar stop je, wat laat je weg? Ik heb
ervoor gekozen zoveel mogelijk op te nemen in dit boek en veel foto’s
paginagroot af te drukken. Het levert een prachtig kijk- en leesboek op, dat
niet in een keer gelezen hoeft te worden, maar dat er telkens weer bij gepakt
kan worden. Het is een verhaal met een lach en een traan. Een mooie
herinnering aan een bijzonder man, mijn vader.

Paul Bouw
augustus 2020
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Hoe het allemaal begon
Op 13 juli 1932 treden Meeuwis Bouw en Klaasje van Harten in het huwelijk.
Meeuwis is geboren op 22 februari 1905 als zoon van Teunis Bouw en
Hendrika Martina Franken. Klaasje is geboren op 21 juli 1905 en is de dochter
van Aart van Harten en Petronella Hendriks. Beide vaders zijn al jaren geleden
overleden.

Foto links: trouwfoto Meeuwis Bouw en Klasina Alberta van Harten 1932
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Meeuwis is samen met zijn broer Gies (Gijsbert) sinds 1928 molenaar op de
molen in Harskamp. De molen draagt de naam Lana Mariana, hoewel een
officiële landkaart uit de 19e eeuw melding maakt van de naam Lane
Marianne. Klaasje komt uit Lunteren en leert Meeuwis kennen als zij als
dienstmeisje werkt bij de Lunterse molen De Hoop, bij de familie Veldhuizen.
Aan het huwelijk gaat een lange verkeringstijd vooraf van maar liefst zeven
jaar. In die periode wordt de verloving nog een poosje verbroken en heeft
Klaasje een tijdje een ander. Maar dankzij de volharding van Meeuwis komt
het toch tot een huwelijk.

Gijsbert Bouw (Gies) op de kar voor meelbestelling (circa 1930)

Vlak voor het huwelijk beëindigt Klaasje haar werk als dienstbode bij haar
laatste werkgever, de familie Klaare op het landhuis Mariënhof onder
Ederveen. Ze gaat zich volledig wijden aan het huishouden en het zorgen voor
man en zwager. Zwager Gies woont sinds 1928 al in het molenaarshuis naast
de molen en hij blijft er wonen samen met het kersverse bruidspaar.
Meeuwis en zijn broer Gies runnen samen het meelbedrijf Gebroeders Bouw
en verdelen de taken. De knechten malen het meel en maken mengvoeders.
Meeuwis en Gies gaan langs de boeren. In de begintijd gaat dat met paard en
wagen en met de bakfiets.

Foto links: molen de Lane Marianne in 1937
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Naast de zorg voor het huishouden en voor man en zwager neemt Klaasje ook
de verzorging van de knechten bij de molen voor haar rekening.
Op 11 juni 1933 worden Meeuwis en Klaasje verblijd met de geboorte van een
zoon, Teunis. Hij is vernoemd naar zijn overleden grootvader Teunis Bouw.
Klaasje heeft een moeilijke kraamperiode en kan op enig moment de kleine
Teunis niet meer zelf voeden: ze heeft geen melk. Gelukkig is haar zus Gijsje
ook net bevallen van een dochter, Nellie. Teunis wordt bij zijn tante Gijsje en
oom Gerrit Roelofsen gebracht en krijgt van zijn tante borstvoeding. Zo loopt
het gelukkig goed af met de jonge Teunis.

Gijsje van Harten en Gerrit Roelofsen

Foto links: Meeuwis Bouw (rechts) met twee knechten bij de molen in 1931
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De jonge Teunis groeit voorspoedig op in het molenaarsgezin in Harskamp.
Vader Meeuwis heeft naast zijn drukke werkzaamheden gelukkig ook tijd voor
het vaderschap, getuige onderstaande foto.

Meeuwis Bouw met zoon Teunis en de hond in 1934

Het leven is nog redelijk ongecompliceerd. Aangezien er maar één molen in de
verre omtrek is, komt de post vanzelf aan met alleen maar de vermelding
“molen” of “molenaar”. Een adres is niet nodig!

Foto links: Teunis Bouw in 1934, 19 ½ pond
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getuigschrift Meeuwis Bouw 1936

Meeuwis is al jong van school gegaan om te werken als boerenknecht. Een
middelbare school kan niet worden gevolgd. Zijn vader overlijdt in 1918, als
Meeuwis pas 13 jaar is. Om te zorgen voor een aanvulling op het inkomen van
zijn moeder moeten Meeuwis en zijn oudere broers en zussen al aan het werk.
Een jaar voordat hij samen met zijn broer Gies de molen in Harskamp koopt
(1928), volgt hij een molenaarsopleiding in Wageningen.
In de jaren dertig echter, met een jong gezin en een druk eigen bedrijf, gaat
Meeuwis opnieuw studeren en krijgt hij het voor elkaar om een getuigschrift
“veevoedingsleer” te behalen.

Foto links: De molen in Harskamp rond het jaar 1922. Links van de molen is het
molenaarshuis in aanbouw zichtbaar. De vorige woning is een jaar eerder door
brand verwoest. Het is nu de woning van het gezin Meeuwis Bouw. Hier is Teunis
geboren en hier zal in 1939 ook zijn broertje Aart Pieter het levenslicht zien. De molen
is fotogeniek en onderwerp van verschillende ansichtkaarten uit die tijd.
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Meeuwis Bouw met zoon Teunis en
nichtje Nellie Roelofsen

Foto links: Teunis Bouw op 1 februari 1936, ruim tweeënhalf jaar oud
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Het is 1939 en Meeuwis en Klaasje verwachten hun tweede kindje. Klaasje
correspondeert veel met familie en vrienden. Uit de vele bewaard gebleven
brieven lezen we mooi terug hoe zij deze periode beleeft en wat er zoal in haar
omgeving gebeurt.
Vriendin Jet Hoogakker schrijft:
Hien, 5 januari 1939.
Lieve vriendin!
Hartelijk dank ik je voor je wensen voor dit pas begonnen jaar. Ik wens jou
met je man en familie hetzelfde toe en dat je aan het einde ervan mag zeggen,
het was een goed jaar. Je kunt niet denken hoe blij ik was met je brief. Zo’n
echte lange gezellige brief van Klaasje. Het spijt me heel erg dat je zo op mijn
schrijven gewacht hebt. Ik ben ook erg schuldig en nalatig geweest. Al weken
voor je verjaardag was ik van plan om te schrijven. Maar ik ben de hele
zomer tobberig geweest en was alles mij teveel. Je stelt het uit en er komt
niets meer van en nu met Nieuwjaar had ik geen envelop meer. Je was hem
evenwel te goed. Wat ben ik blij dat je weer een kindje wacht. Je wilt een
broertje, hè? Maar een klein meisje zal ook wel goed zijn, hè?
Klaasjes nicht Netta Eerbeek schrijft:
Opheusden, 9 januari 1939.
Beste Klaasje en Meeuwis.
Nog een paar vervelende maandjes, Klaas, maar dan! ’t Zal gezellig zijn, zeg,
zo’n kleintje weer en dan is het meteen haast zomer en dan denk je er
helemaal niet meer aan, als wij er samen mee gaan rijden in de zonneschijn
en Teunisje druk babbelend bij ons.
Ook tante Aaltje uit het Betuwse Hien, bij wie Klaasje begin jaren twintig een
aantal jaren in huis gewoond heeft, schrijft over Klaasjes zwangerschap. Zij
hoopt maar dat het een meisje wordt!

18

Hien, 31 januari 1939.
Beste Meeuwis en Klaasje.
Ik hoop dat alles in de toekomst maar goed aflopen mag en dat je maar een
lief meisje erbij mag krijgen, net als Eefje een naamgenootje van uw moeder.
Ontvang veel hartelijke groeten ook van de oompjes. Je liefhebbende tante
Aaltje.
Op 7 mei 1939 is het eindelijk zover en wordt in het gezin van Meeuwis en
Klaasje een tweede zoon geboren, Aart Pieter. Hij wordt vernoemd naar
Klaasjes beide ouders, vader Aart en moeder Petronella. Het is allemaal niet
vanzelf gegaan. De kleine Pietje is een grote baby. Gelukkig verloopt de
kraamtijd beter dan bij Teunis. Ditmaal kan de kleine gewoon thuis blijven en
door moeder Klaasje worden verzorgd.

Al snel stromen de eerste felicitaties binnen. Allereerst van de vrouw van
molenknecht Job Hulleman. Zij ligt opnieuw, waarschijnlijk met tuberculose,
in het sanatorium Dokter Van Seventer in Beekbergen. Er wordt openlijk
gesproken over het teleurstellende van opnieuw een jongen. Want een meisje
was wel zo aardig geweest, zo vindt men in deze tijd.
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Apeldoorn, 10 mei 1939.
Beste Klaasje en Meeuwis.
Hartelijk gefeliciteerd met de geboorte van je zoon. ’t Zal wel een flinke boy
wezen. Acht pond dat is me nogal geen kleinigheid. Teusje woog maar zes
pond en ik was al blij dat alles aan de kant was. ’t Heeft ook niet zo best
gegaan hè? Dat hoorde ik gisteren van Piet. Maar ik hoop maar dat alles nu
verder goed gaat. Als het er maar eenmaal is, dan ben je net zo blij met een
jongen als met een meisje. Ik wou tenminste dat ik al een paar flinke jongens
had, dan lag ik hier tenminste ook niet, want dat is ook lang geen pretje. Als
ik te kiezen of te delen had, dan had ik nu al veel liever al een stuk of vijf
kinderen dan een half jaar hier te liggen. Want dat kan geen mens begrijpen
wat dat is om hier dag in dag uit en week in week uit te liggen. Maar ’t begint
nu gelukkig goed op te knappen. Ik geef zo goed als niks meer op, dus dat is
al een hele vooruitgang. Het opgeven moet eerst weg zijn en dan begint het
hard op te knappen. Het duurt altijd zo vreselijk lang deze ziekte, maar ja,
overal komt een einde aan, dus dat zal hier ook wel aan komen, zo denk ik er
maar over. Ik vond het fijn dat jullie even opbelden maandagmorgen, want
ik was echt nieuwsgierig wat het was. En vanmorgen kreeg ik nog een
kaartje van jullie, dus als ik ’t nu nog niet weet, hè? Maar ik had ook vast
gedacht dat het wel een meisje wezen zou, omdat ik van Job wel eens hoorde
dat je niet zo heel best kon en dat heb je vaak van een meisje. Maar dat zie je,
daar kun je ook al niet veel op aan of je slecht kunt of goed. Maar afijn, een
derde keer beter. Dan moet het maar eens een meisje wezen. Meeuwis moet
ook maar eens zorgen dat zijn vrouw een meisje krijgt in plaats van hijzelf
allemaal knechts. Hij zorgt goed voor zijn eigen, dat moet ik zeggen! Ik hoop
dat ik gauw zover ben dat ik hem eens zien kan. Tenminste dat hij dan nog
niet zo groot is, dat hij me tegenkomt. Hoe vindt Teunis het dat hij een
broertje heeft? Nu heeft hij onderhand wat om mee te spelen. Hij was tot nu
toe altijd alleen of bij die grote jongens in de molen, maar die leren hem ook
maar van alles. Hij gaat naar de fröbelschool, hè? Je hebt gelijk, daar behoef
je je eigen ook niet ongerust over hem te maken. Want je zult nu voortaan de
handen wel weer vol hebben met de kleine. Waar lijkt hij op? Het beste met
jezelf en eet maar goed en ik hoop dat de jongen in gezondheid op mag
groeien. De hartelijke groeten van de vrouw van Job Hulleman. Ik hoop dat
je maar gauw weer op de been bent, want ’t is zo warm in bed. Nu daag.

Foto rechts: vroegste foto van de kleine Pietje met zijn moeder, zomer 1939
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Ook zakenpartners van de Gebroeders Bouw worden op de hoogte gesteld van
de geboorte van de kleine Pietje. Dat levert ook zakelijke felicitaties op.

Oom Hent Hendriks van de Graaf Lodewijkstraat 128 in Arnhem laat zich ook
niet onbetuigd.
Arnhem, 11 mei 1939.
Geachte neef en nicht!
In goede welstand ontvingen wij de kennisgeving der geboorte van uw
zoontje, waarmede wij u langs deze weg heel hartelijk gelukwensen. Wij
wensen u verder toe, dat de kleine voorspoedig mag opgroeien en de moeder
spoedig moge herstellen. Misschien had u wel liever een meisje ontvangen,
doch dit is nu eenmaal niet zo, derhalve daarover maar niet getreurd. Wie
weet of deze wens ook nog niet eens vervuld wordt. Wil ook onze groeten
doen aan verdere familieleden die u bezoeken en wees zelf heel hartelijk
gegroet van uw toegenegen oom en tante H. J. Hendriks en J. H. HendriksJansen.
Foto links: Aart Pieter Bouw in maart 1940, 10 maanden oud
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Natuurlijk schrijven ook tante Aaltje, oom Gerrit en oom Jit uit Hien een
felicitatiekaartje.
Hien, 11 mei 1939.
Beste familie.
Wij hebben de kennisgeving van de geboorte van uw zoontje ontvangen en
wij feliciteren u beiden hartelijk en wij hopen dat hij maar voorspoedig mag
opgroeien en dat je er samen maar veel plezier van mag beleven met zijn
andere lieve broertje. Dat wensen wij u van harte toe. Wij zijn wel
nieuwsgierig hoe alles gegaan is. Als je tijd hebt moet je toch eens een klein
briefje schrijven. Neeltje en Herman zijn hier om de bloeiende Betuwe te zien.
Ook van hen beiden en van oom Jit hartelijk gelukgewenst. Ontvang verder
onze hartelijke groeten.
Uw liefhebbende ooms en tante G. Hendriks te Hien.

Het nieuws van de geboorte van een tweede zoon bij Klaasje en Meeuwis gaat
snel de Betuwe rond. De ouders van vriendin en nichtje Netta Eerbeek uit
Opheusden schrijven een briefkaart.
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Opheusden, 11 mei 1939.
Beste Klaasje en Meeuwis.
Met deze komen wij jullie hartelijk feliciteren met de geboorte van de kleine
Aart Pieter, hopende dat hij voorspoedig mag opgroeien en dat jullie maar
heel veel plezier van hem zult beleven. Hoe gaat het nogal met je, Klaasje? Ik
ben zo benieuwd, als het niet zo ver was kwam ik gauw even kijken, maar nu
wacht ik nog een poosje. Wil je het mee eens gauw een keer schrijven hoe of
het is, Meeuwis? Hier is alles nogal goed. Ontvang verder van ons allen de
hartelijke groeten en tot ziens.
Je toegenegen familie Johannes Eerbeek.
Dan komt er een brief van dominee Dekker, emeritus predikant in Voorburg.
Hij maakt er wel een plechtig briefje van.
Voorburg, 12 mei 1939
Beste Meeuwis en Klaasje,
Uwe blijde tijding van de geboorte van Aart Pieter mochten ook wij in goede
orde ontvangen. Weliswaar heeft uw kaartje ietwat gedwaald, doch het
kwam toch eindelijk in ons bezit. Welaan, weest samen met het andere
broertje hartelijk van ons allen gefeliciteerd en worde door U wederom de
Heere de schuldige dank toegebracht voor de genadevolle door- en
uitredding (Psalm 116:12 onberijmd). Zo groeie en bloeie de jonggeborene
voorspoedig op tot ’n nuttig lid der maatschappij, bovenal tot ’n kind van
God, dus tot Uwe vreugde tot in lengte van jaren! En, hergeve de Heere aan
Klaasje weer spoedig hare vroegere krachten om zich tot grotere en
vreugdevoller moederlijke taak te zetten. De Heere dus in alles met U!
Tenslotte onze hartelijke groeten aan U vieren en de Heere in alles bevolen.
Uwe vrienden ds. en Mevr. Dekker en Corrie.
De heer Kortlang uit Ermelo, ook een zakenrelatie, vermeldt openlijk zijn spijt
over het feit dat het geen meisje is geworden.
Ermelo, 12 mei 1939.
Geachte vrienden,
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Wij ontvingen uw kaartje en vernamen alzo, dat u wederom een jongen
geboren werd. We hadden allen gehoopt op een dochter, maar zo is het ook
goed. Als het net zo’n lieve jongen wordt als Teunis dan zal het best gaan. Ik
hoop dat het moeder en kind goed mag gaan. God zegene deze jongen en
stelle hem tot een zegen. Mijn vrouw en ik hopen hem spoedig eens te komen
kijken. Beste mensen, hartelijk en nog eens hartelijk gelukgewenst.
Na vriendelijke groeten, uw toegenegen L. Kortlang.

Foto: Kaartje van molenaar Arnoldus Looijen, die van
1920-1926 molenaar van de Harskamper molen was

Meeuwis’ jongste broer Teunis Bouw wil graag op kraamvisite komen en
maakt er een feestelijke bezoekdag van. Eerst naar zuster Gijsje van OmmeBouw in Otterlo, die blijkbaar flink ziek is geweest. Daarna naar Meeuwis en
Klaasje in Harskamp om de kleine Pietje te bewonderen en even mee te eten.
Dan naar De Valk, want vrijdag de 19e mei wordt moeder Hendrika Martina
Bouw-Franken 74 jaar. En als ze toch in De Valk zijn kunnen ze meteen een
bezoekje brengen aan broer Evert Bouw. Evert en Marie hebben immers op 6
maart een dochtertje, Rietje, gekregen.
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15 mei 1939.
Hiermede hartelijk gefeliciteerd met uw zoon. We hopen dat alles nog goed
is. Hier gaat het ook nog best. We hadden zo gedacht om aanstaande vrijdag
bij gezondheid te komen zien. En wel een hele dag.
Des voormiddags wilden we eerst bij Gijsje gaan kijken. Dan dachten we met
de middag bij jullie te wezen, als jullie ons hebben kunt tenminste. Gijsje kan
ook nog slecht, hè? Dus die zullen we maar niet lastigvallen, al zullen jullie
ook wel druk wezen. En dan wilden we voor koffietijd naar De Valk gaan om
moeders verjaardag te vieren. De kleine bij Marie nog even zien, dus een
drukke dag, hè? Wilt u het Gijsje ook even laten weten? Het is vrijdag, hè? En
schrijven jullie maar dadelijk weer terug als het niet kan. Anders rekenen we
maar dat het goed is. We komen met de auto met chauffeur. Een buurjongen
van ons zou rijden. Verder hartelijke groeten, Teunis.

oom Teunis Bouw,
jongste broer van Meeuwis
27

Een klein felicitatiekaartje van ene P. Wilten uit Amersfoort meldt even vrolijk
dat een meisje ook wel leuk geweest was.
Amersfoort, 15 mei 1939.
Beste familie.
Met dank voor je kaartje wil ik je hartelijk gelukwensen met je zoon Aart
Pieter. Waarom niet voor een dochter gezorgd? Enfin, de volgende weer
beter, hoor! Ik hoop dat moeder en zoon het goed mag gaan. Zo spoedig
mogelijk kom ik eens kijken.
Met hartelijke groeten,
Je P. Wilten
Wijersstraat 32
Amersfoort
Terwijl de jonge Pietje nauwelijks twee maanden oud is, gaat zijn vader op
reis. In de zomer van 1939 gaat Meeuwis nota bene naar het buitenland. Hij is
uit met een groep meelhandelaren. Het is wel erg kort na de geboorte van
kleine Pietje. Hij stuurt wel een kaartje uit het Belgische Namen.
Meeuwis schrijft:
Beste Klaasje.
Hier gaat alles oké. ’t Is erg gezellig en we zijn op het ogenblik in Namen en
gaan straks de stad in en morgen om zeven uur op weg naar het zuiden.
Hopende dat thuis ook alles goed is. Ontvang vele groeten. Is Teunis nog
zoet? En Pietje ook? Daag.
Meeuwis.
Namen.
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derde van links zit vader Meeuwis Bouw

Op 9 september 1939 wordt bij Klaasjes zus Bertha (Bep) ook een zoon
geboren, Gerrit Aart van Uffelen. De beide neefjes zullen later vrienden voor
het leven worden.

Gert van Uffelen
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De Tweede Wereldoorlog
Meeuwis’ broer Gies woont begin 1940 nog steeds bij het gezin van zijn broer
in huis aan de Molenweg 14. Dat wordt, met de twee zonen en een inwonende
knecht erbij, toch wat ongemakkelijk. Al meer dan acht jaar heeft Gies, die
inmiddels 40 jaar oud is, een oogje op Reintje van Eek uit Kootwijkerbroek.
Ze komt uit een welgestelde boerenfamilie en de liefde is wederzijds. Toch
komt het maar niet tot een huwelijk, omdat Reintje niet weg wil bij haar
moeder. Uiteindelijk bemiddelt dominee Ozinga uit Barneveld en wordt er een
trouwdatum vastgesteld op 22 november 1940. Voor het huwelijk wordt er
uitgebreid gesproken over de woonplek. Er wordt besloten een nieuw huis te
bouwen op loopafstand van Molenweg 14, op de gezamenlijke grond van
Meeuwis en Gies. Gies is de oudste en heeft de eerste keuze. Hij kiest ervoor
te blijven wonen in het grote huis bij de molen, Molenweg 14. Klaasje en
Meeuwis zullen verhuizen naar het nieuw te bouwen huis aan de Molenweg
16.

Molenweg 16 in maart 1941. Voor de voordeur v.l.n.r. Teunis, Pietje en moeder
Klaasje. Het meisje links is onbekend. De foto is gemaakt door een Duitse officier,
die later de foto keurig heeft opgestuurd.

Foto links: huis aan de Molenweg 14 met de molen in 1932
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In het voorjaar van 1940 verhuist de kleine Pietje met zijn vader, moeder en
broer Teunis naar het prachtige nieuwe huis aan de Molenweg 16.
Het gezin is nog maar net verhuisd als op 10 mei 1940 de Tweede
Wereldoorlog uitbreekt. Piet is net één jaar geworden. In het legergarnizoen
in Harskamp, vlakbij de molen, worden na de capitulatie Duitse soldaten
gelegerd. Het heet voortaan Truppenübungsplatz Harskamp. Meeuwis krijgt
al snel bezoek van enkele Duitse officieren. Ze willen voor hun compagnie
huzaren de paarden stallen in de loodsen naast de molen. Meeuwis heeft
weinig keus en staat dit toe. Ook worden afspraken gemaakt om haver te
leveren voor de paarden en om graan te malen voor de Duitse soldaten in het
Harskamper garnizoen. Dat ligt op amper 500 meter van de molen en het huis
van Meeuwis en Klaasje. Er wordt gewerkt met zogenaamde “toewijzing”. Als
er 100 zakken worden toegewezen, kan Meeuwis er altijd wel een aantal
achterhouden voor eigen gebruik of dat van anderen in Harskamp, zoals in
Harskamp verstopte onderduikers. Het heeft nog meer voordelen dat de
bezetter in de buurt is. Zo is elektriciteit in en rond de molen gewaarborgd,
waardoor het malen ook bij windstilte door kan gaan. De Duitsers helpen zelfs
een stroomkabel aan te leggen van de molen naar nieuwe woonhuis van
Klaasje en Meeuwis. Zo kan Klaasje als een van de weinige Harskampers
gedurende de hele oorlog elektrisch koken. Het fornuis heeft ook een oven,
waarin Meeuwis graag en vaak zelf brood bakt.
Ondank de uitgebroken oorlog gaan de voorbereidingen voor het huwelijk van
Gies en Reintje door. Het oude huis aan de Molenweg 14 wordt opgeknapt
zodat het echtpaar Gijsbert Bouw en Reintje van Eek er na de trouwdag van
22 november 1940 samen kan wonen. Het is mooi dat de oude moeder
Hendrika Martina Bouw-Franken dit laatste huwelijk van haar kinderen kan
meemaken.
Op 22 november 1940 vindt het huwelijk plaats. De bruidegom is bijna 42, de
bruid is 37. Er zullen uit dit huwelijk geen kinderen geboren worden.

Foto links: trouwfoto van Gijsbert Bouw en Reintje van Eek, 22 november 1940
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Op 9 februari 1941 overlijdt de oma van de kleine Teunis en Pietje, de moeder
van Meeuwis en Gies Bouw op de hoge leeftijd van 75 jaar. Hendrika Martina
Bouw-Franken woont tot haar dood op boerderij “Heiveld” in De Valk onder
Lunteren. Zoon Jauk Bouw blijft op de ouderlijke boerderij na haar dood.

boerderij “Heiveld” in De Valk, het huis van
Piets oma Hendrika Martina Bouw-Franken
Foto links: Piets oma Hendrika Martina Bouw-Franken
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Meeuwis Bouw verleent vanuit zijn huis bij de molen met regelmaat hand- en
spandiensten voor verzetsleden in Harskamp. Als in de oorlog geallieerde
vliegtuigen boven de Harskamper heide achter de molen door het Duitse
geschut worden neergehaald, worden heel wat piloten via de Molenweg 16 op
de ontsnappingsroute naar Spanje gezet, waarvandaan ze weer naar Engeland
terug kunnen. Meeuwis helpt ze dan aan kleding en onderdak. Een Engelse
piloot op zolder in huize Bouw aan de Molenweg is minder gevaarlijk dan het
lijkt. Want juist met de Duitse soldaten zo dichtbij in het legerkamp en in de
loods met paarden bij de molen verwacht niemand dat er zo vlakbij
onderduikers zitten. De kleine Pietje heeft hier waarschijnlijk niets van
gemerkt. Dat is veiliger.

Edesche Courant 3 september 1941. Piet krijgt op zaterdag 30 augustus 1941 een
ernstig ongeluk. Het haalt zelfs de krant. Het litteken op zijn voorhoofd blijft de rest
van zijn leven zichtbaar.

Meeuwis kan vanuit de luxe van het meelbedrijf aan menig aanvraag om wat
extra voedsel voldoen. De jonge Teunis is nu bijna tien jaar oud en gaat, samen
met vrienden, weleens de hei op achter het legerkamp. Zo sluipen ze soms
stiekem langs de wachtposten, wat meestal lukt, want de jongens zijn meer
vertrouwd met de omgeving dan de Duitse soldaten. Op een keer gaan ze op
zoek naar een neergestort Amerikaans vliegtuig. Als ze deze vinden, nemen ze
stiekem het restant van de door de geallieerden uitgestrooide nieuwsfolders
mee, die ze daarna bij vele mensen in Harskamp bezorgen.
Foto links: Aart Pieter Bouw in 1941
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Soms mag Teunis met zijn vader mee om hier en daar clandestien meel te
brengen. Een kleine jongen op de wagen is een mooie afleidingsmanoeuvre.
Op een van die tochten worden Meeuwis en Teunis op de Lunterse Berg
opeens door vliegtuigen beschoten. Ze duiken in een greppel, maar het paard
blijft rustig staan. Gelukkig loopt het goed af en komen ze weer veilig in
Harskamp terug.

het gezin van Meeuwis en
met zonen Teunis en Pietje in 1942

hulp in de huishouding
Maasje Hol in 1940

Het moet ergens in februari 1942 geweest zijn, dat de kleine bijna driejarige
Pietje een zere hand krijgt. Een ontsteking, die het nodig maakt met spoed
naar de dokter te gaan. Maar die zit in Otterlo en in het legerkamp bij de molen
is het Duitse legerhospitaal wel heel dichtbij. De keuze is snel gemaakt en
vader Meeuwis gaat met Pietje naar het kamp. Natuurlijk wordt Pietje
geholpen. De familie Bouw is een welkome en bekende verschijning in het
kamp. Ook daarna loopt de kleine Pietje als kleuter vrij de Duitse legerplaats
in en uit.
Al vrij snel na haar huwelijk in 1932 heeft moeder Klaasje hulp in de
huishouding. Klaasje is liever bezig met uitgaan en met de Plattelands38

vrouwen, dan met het huishouden. Teunis en Piet worden meer door de
hulpen dan door hun moeder grootgebracht.
Op 5 juli 1942 gaat Klaasje weer eens naar fotograaf Van de Aa in Ede om een
portret van zoon Pietje te maken. Oorlog of niet, dat moet blijkbaar doorgaan.
En Piets neefje Gert van Uffelen mag ook mee. De kleine Gert is met regelmaat
in Harskamp. Zijn moeder, Klaasjes zus Bertha, heeft een zwakke gezondheid
en besteedt haar zoontje nogal eens uit. Logeert Gertje nu toevallig weer bij
zijn tante Klaasje en oom Meeuwis? Er worden namelijk op dezelfde dag twee
bijna identieke foto’s gemaakt van de neefjes, allebei met een hondje erbij.

Aart Pieter Bouw 1942

Aart Gerrit van Uffelen 1942

In de zomer van 1943 ligt Klaasjes zus Bertha met benauwdheidklachten in
het ziekenhuis. Beter gezegd, in de tent buiten het ziekenhuis. Kleine Gertje
van Uffelen wordt dan voor enkele maanden ondergebracht bij Meeuwis en
Klaasje en hun kinderen. Voor de kleine Pietje een leuk speelkameraadje in
huis.
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Op 1 december 1943 vindt er een grote geallieerde aanval plaats op de
legerplaats in Harskamp. Zeven Engelse vliegtuigen beschieten en
bombarderen de Duitse troepen in het kamp, vlakbij de molen en het huis van
Meeuwis en Klaasje. Er worden vier Duitse militairen gedood en er raken er
zestien gewond. Deze gebeurtenis kan aan Meeuwis en Klaasje niet ongemerkt
voorbijgegaan zijn. De situatie wordt grimmiger en ook de molen en het huis
van Meeuwis en Klaasje kunnen getroffen worden.

het gezin van Meeuwis en Klaasje met zonen Teunis en Piet
op 16 oktober 1943

In het voorjaar van 1944 wordt kleine Pietje ziek. Gedacht wordt aan
tuberculose en daarvoor wordt een bezoek gebracht aan het ziekenhuis in
Arnhem. Aangezien in september 1944 de geallieerde luchtlandingen in en
rond Arnhem plaats hebben en de stad wordt ontruimd, komt de
doktersrekening hiervan pas op 29 augustus 1945 aan, ruim na de bevrijding.

Foto rechts: doktersrekening voor de behandeling van Pietje in voorjaar van 1944
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Ergens in de hete oorlogsherfst van 1944 komt er plotseling een nieuwe
bewoner in huize “De Morgenzon” in Harskamp. Het is Rinus, een jonge
onderduiker van een jaar of 25 uit Arnhem. Rinus is lid van de ondergrondse.
Eigenlijk heet hij Marten van Beek. Hij is bij de politie in Arnhem. Hij krijgt
de slaapkamer van zoon Teunis op de eerste verdieping toegewezen. Een
hachelijke onderneming, want de Duitsers zitten volop in en rond de molen
met hun paarden. De Duitsers vinden het waarschijnlijk ondenkbaar dat er
vlak onder hun ogen een onderduiker zou zijn. In ieder geval is er nooit
controle en Rinus haalt ongeschonden de bevrijding. Direct na de bevrijding
draagt hij een armband met BS (Binnenlandse Strijdkrachten) erop, zo weet
zoon Teunis Bouw zich te herinneren. Niet lang daarna komt ook het gezin
Kruijsse uit Oosterbeek in “De Morgenzon” wonen. Het gezin bestaat uit
moeder en de kinderen Lena en Karel, beiden tieners. Vader is marineofficier
en niet in beeld. Door de oorlogshandelingen rond de slag om Arnhem moet
het gezin worden geëvacueerd. Ze krijgen de bijkeuken als woonruimte
toegewezen. Niet lang na hun komst gaat Meeuwis nog met zoon Teunis met
paard en wagen naar het verlaten huis van de familie Kruijsse in Oosterbeek
om nog wat persoonlijke spullen op te halen. Een hachelijke onderneming.
Ook bij Meeuwis’ broer Gies en Rijntje Bouw, in hun huis naast de molen,
komen evacués, maar dan uit Arnhem.
Op 13 januari 1945 vieren Meeuwis en Klaasje in de laatste oorlogswinter
onder moeilijke omstandigheden hun twaalf en een half jarig huwelijk. Een
echt feestelijke dag zal het niet geweest zijn.

persoonsbewijs Klasina Alberta van Harten

Foto’s links: Textielbonkaart en textielbonnen van Piet Bouw
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dagboek van de bevrijding door Meeuwis Bouw 1e blad
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Aan het einde van de oorlog wordt het erg spannend in en rond de molen in
Harskamp. Als de Canadezen Otterlo hebben bevrijd rukt het geallieerde leger
op naar Harskamp. Er volgt nog een heftig vuurgevecht tussen de Duitsers, die
zich hebben verschanst in en rond de molen en de oprukkende Canadezen. De
familie Bouw zit in hun huis aan de Molenweg tussen twee vuren en maakt
angstige uren mee. Meeuwis heeft op een kladje een dagboekje bijgehouden
van deze laatste oorlogsdagen in april 1945.

Meeuwis Bouw in 1945

Zondag 15 april 1945.
Wat zal deze dag brengen? Geruchten gaan rond dat de legers reeds Arnhem
hebben bevrijd en opgerukt zijn tot het vliegveld Delen en dus op weg om ook
ons deze lang begeerde vrijheid te brengen. Het is zondagmorgen en wij gaan
op naar de kerk om het woord Gods te horen verkondigen, dat gebracht zal
worden door de heer Schoonderbeek uit Ede, maar wij wachten tevergeefs.
Er kwam niemand, zodat er een preek moest worden gelezen wilde men de
mensen niet zo naar huis sturen en dit gebeurde. Maar nog niet lang aan de
gang zijnde kwam er bericht dat er al granaten vielen niet ver van de
Harskamp en wij vonden het raadzaam om de mensen naar huis te laten
gaan, nu men nog rustig over de weg kon gaan. De middag verliep in
spanning. Toen de avond viel besloten we een voor een de wacht te houden
(we zijn met zijn drieën) en zo de verdeling gemaakt te hebben viel mij de
beurt van wacht houden in de morgen van drie tot zes. De tweede wacht was
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om twaalf uur begonnen en misschien tien minuten later riep hij al dat het
beter zou wezen om op te staan, daar de granaten al door de lucht gierden
uit de richting Otterlo. Een tijd later zagen we al brand. Een naar gezicht
was dat in de nacht, wie weet wat daar al allemaal gebeurde.
Meestentijds zaten we in de kelder, maar we gingen gedurig eens zien. Het
scheen er in Otterlo danig op los te gaan, dat ging door tot het licht begon te
worden en toen begon er een hevig machinegeweervuur, zodat er na enige
tijd weer op verschillende plaatsen brand ontstond.

Bevrijding van Harskamp. Canadese troepen bij modelboerderij De Harscamp.
Rechts op de foto frater Apollonius. Bron: De oorlogsjaren van
frater Apollonius en foto uit het archief van Geert van Tongeren.

Maandag 16 april 1945, zes uur.
We hoorden van hier de colonnes gepantserde wagens rijden in de richting
van Ede en Barneveld, maar hier bleven de Duitsers rustig voortgaan. Zo
vlug mogelijk werd het melken en voeren gedaan en het schieten
verminderde. Otterlo was bevrijd, maar het kostte enkele slachtoffers en
verschillende woningen, ongeveer twintig. Piet ging om elf uur naar de
Tommies1 kijken en kwam na een uur terug met het bericht dat een geweldig
leger door Otterlo trok in de richting Ede en Barneveld. Na de middag wilden
we ook in Otterlo gaan zien en men kon ongestoord in bevrijd gebied komen
en terug, hoewel de Duitsers verboden hadden om na elf uur voormiddag op
1

Engelse en Canadese soldaten

46

de weg te komen. Maar verschillende mensen wisten hier nog niks van. Toen
ik terug kwam uit Otterlo reden de eerste drie pantsers naar Harskamp en
op de boerderij2 werd het vuur reeds geopend op een paar Duitsers op de
motor. Thuis waren ze al ongerust geworden, want intussen waren er
Duitsers geweest die gezegd hadden op iedereen te schieten die over de weg
ging, wat dan ook gebeurde. En zodoende kwamen er al spoedig enige kogels
door de voorruit in de kamer en moesten we weer de kelder in. Een ogenblik
later hoorden we een geroep om hulp en het bleek dat er iemand gewond aan
de weg lag. Wat te doen? We zijn door de tuin over de paden gekropen naar
de weg en toen bleek het dat er iemand aan de andere kant van de dam in de
sloot lag, die zwaar was gewond. Na ongeveer anderhalf uur en met moeite
en gevaar zijn we in huis gekomen en is later door een dokter verbonden en
met een Engelse tank vervoerd. En na vier dagen weten we er nog niets van.
Even voor de avond hoorden we weer het gieren van de granaten en
plotseling kreeg de molen de eerste voltreffer, gevolgd door nog drie
anderen. We zaten met angst en beven in de kelder de gevolgen af te wachten,
niet anders verwachtende of de molen zou instorten of afbranden, maar dit
viel nog weer mee. En de volgende dag bleek dat hoewel de molen tamelijk
ernstig was beschadigd, de machines bijna niet hadden geleden. Zo gingen
we de nacht in van maandag op dinsdag. Bijna onophoudelijk werd er
geschoten en we konden de kelder niet uit. Plotseling kwam er iemand aan
en dit was een Duitse soldaat die de wapens had weggegooid en zich wilde
verstoppen. En hij heeft zich de volgende dag overgegeven aan de Canadese
troepen.
De neergeschoten man is Maas Hol, zoon van Willem Hol en Derkje van
Westerneng. Hij komt in geweervuur terecht vlakbij de molen en raakt
zwaargewond in de greppel. Hij is in zijn buik geschoten en heeft meer
ingewanden buiten de buik dan erin. Meeuwis Bouw verleent eerste hulp door
hem te verbinden. Een onderduiker die op dat moment ook in de kelder bij
Meeuwis en Klaasje schuilt, sluipt daarna door de Duitse linie naar de
aankomende Canadese en Engelse tanks. Bij modelboerderij De Harscamp
treft hij een tank met Canadese soldaten. Een aanwezige frater, Anacletus
genaamd, baron Mackay van Huize Harskamp (een aangetrouwde kleinzoon
van het overleden echtpaar Kröller-Müller) en een zuster halen de gewonde
Hol bij de molen op3 en brengen hem naar de modelboerderij. Daar vandaan

2
3

Dit betreft de modelboerderij De Harscamp
Bron: De oorlogsjaren van frater Apollonius door Geert van Tongeren.
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wordt hij op een brancard boven op een tank naar een ziekenhuis in Nijmegen
vervoerd. Uiteindelijk herstelt Maas Hol volledig.
Als na de bevrijding de schade kan worden opgenomen, blijkt dat de molen
grotendeels verwoest is. Het strijdtoneel tussen Engelsen en Canadezen tegen
de Duitsers is teveel geweest. Alle 88 ruitjes van de molen zijn stuk, de wieken
zijn stukgeschoten, maar de motor is gespaard gebleven. Wel is de kap
beschadigd en zijn alle vier de wieken er afgeschoten. Tot 1984 zal het een
wiekenloze molen blijven.
Als Harskamp en omgeving op 17 april bevrijd is nemen de geallieerden ook
legerkamp Harskamp in bezit. Op 22 april vestigt de commandant van het
1e Canadese legerkorps, generaal C. Foulkes, zijn hoofdkwartier in het kamp
in Harskamp. Vlakbij Meeuwis en Klaasje komt hiermee het opperbevel van
de geallieerde strijdkrachten in Nederland. Hierdoor krijgt Harskamp met
regelmaat hoog bezoek. Op 25 april landt Prins Bernhard in een klein vliegtuig
op het Molenveld, vlakbij de molen. Per auto wordt hij naar de legerplaats
vervoerd. Op 26 april komt zelfs veldmaarschalk Montgomery op bezoek, per
auto vanuit Nijmegen. Hij komt om de capitulatie van de Duitsers te
bespreken. Na de lunch verlaat hij Harskamp weer per vliegtuig vanaf een
airstrip op het Molenveld, bij de Molenweg.

Molen zonder wieken en molenhuis aan de Molenweg 14.
De foto is van kort na de oorlog. De wieken zijn beschadigd door
oorlogsgeweld. Om gevaar van vallende brokstukken te
voorkomen worden de restanten van de wieken verwijderd.
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Wederopbouw
De eerste maanden na de bevrijding zijn nog spannend en soms chaotisch.
Nederlanders worden beoordeeld op hun daden in de oorlog en soms ook
opgepakt en geïnterneerd, onder andere in het legerkamp in Harskamp. Ook
Klaasje wordt beoordeeld, misschien wel vanwege de voor een buitenstaander
nauwe betrekkingen met de Duitse bezetters. Ze wordt goedgekeurd, blijkens
onderstaand bewijs.

Wellicht is bovenstaande verklaring nodig geweest voor toestemming om naar
Arnhem te reizen voor een ziekenbezoek. Klaasjes zus Bertha ligt in het
ziekenhuis in Arnhem en de reis ernaar toe door de gehavende Veluwe vereist
speciale toestemming van de Binnenlandse Strijdkrachten. De toestemming
wordt verleend, drie dagen nadat de verklaring van politieke betrouwbaarheid
is toegekend.
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doorgangsbewijs voor Meeuwis en Klaasje Bouw
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lagere school in Harskamp

verklaring dat het schoolgebouw in Harskamp wordt
vrijgegeven voor onderwijs, augustus 1945
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In Harskamp begint de situatie in de zomer van 1945 langzaam te
normaliseren. De lagere school is na de bevrijding door de Binnenlandse
Strijdkrachten opgeëist als noodhospitaal en opvang voor militairen. Ook
hebben de geallieerden de school gebruikt als kantoor. Eind augustus 1945
wordt de school weer vrijgegeven voor onderwijs. Het wordt twee keer
afgekondigd, waarschijnlijk in de kerkdienst. Op 3 september 1945 zal er weer
onderwijs worden gegeven. Er moeten eerst achterstanden worden
weggewerkt. Voor Piet betekent het dat hij pas op 1 april 1946 voor het eerst
naar school gaat. Hij is dan al ruim 7 jaar. De eerste leerkracht van de jonge
Pietje is juf Doornebal. Ook grote broer Teunis heeft juf Doornebal gehad.

Eind december 1945 komt er een brief van mejuffrouw Kruijsse. Het gezin,
bestaand uit moeder en de kinderen Lena en Karel, was in september 1944
door de oorlogshandelingen en de naderende geallieerden geëvacueerd uit
Oosterbeek. Ze hebben tot de bevrijding bij Meeuwis en Klaasje in huize “De
Morgenzon” gewoond, in de bijkeuken. Teunis herinnert zich nog het mooie
speelgoed van Karel. De vader van Karel en Lena is marineofficier. Na de
oorlog is er nog enige tijd contact geweest met het gezin Kruijsse. Zo worden
Meeuwis en Klaasje, tezamen met nog meer Harskampers, uitgenodigd naar
een bioscoop in Arnhem voor de film “Gejaagd door de wind”. De brief laat
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goed zien welke verwoestingen aan het einde van de oorlog in ons land zijn
aangericht.
Oosterbeek, 29 december 1945.
Beste familie Bouw,
Eindelijk eens een briefje van mij. Hoe maken jullie het allen? Hier gaat alles
weer goed. Lena en Karel hebben alle twee geelzucht gehad, maar zijn nu
weer beter. Karel die hoest enkel weer zo vreselijk. Nu, voordat ik verder
schrijf u allen een gelukkig en goed jaar toegewenst. Ook Teunis en Pietje en
veel gezondheid van mij en van Lena en Karel. Hoe is het in de Harskamp?
Zeker wel stil, hè? Nu, hier niet hoor. Alles is weer in volle gang. Enkel nog
veel kapot. Ik heb boven nog nergens geen ramen in en in de gang ook nog
niet. En nog vele mensen met mij niet. Ik heb twee jongens in de kost uit
Friesland. Die werken hier voor de wederopbouw. Lena die heeft een dienstje
bij een dame alleen in Oosterbeek, van ’s morgens 9 uur tot ’s middags 1 uur
voor vijf gulden in de week en zondags vrij. Het bevalt haar heel goed en die
mevrouw ook, dus dat is fijn, hè? Karel die is nog steeds op de fabriek in
Arnhem. Ik ben verleden week naar Zeeland geweest. Mijn jongste broer is
getrouwd. Die woont helemaal bij de Belgische grens. Ik ben ook op Souburg
geweest, waar mijn andere broer woont en mijn zuster. Dat is op Walcheren,
maar daar is het nog veel erger dan hier hoor. Die woont nog steeds in het
water. Het water staat allemaal nog in de woningen. De mensen wonen allen
boven. De ladders staan tegen de woningen aan. Als het water te hoog is
moeten ze van de boot op de ladder stappen en zo naar boven klimmen om in
huis te komen. De boten varen nog door de straten en dat is al veertien
maanden lang. Alles verrot daar door het zoute water. Het water komt zes
uur op en zes uur af en op sommige plekken in het dorp is het water helemaal
niet weg. Ze hebben daar de dijken door gegooid, gebombardeerd met
bommen van zes ton. Toen is zo de volle zee naar binnen gestroomd. Toen
waren al de Duitsers er nog en de mensen konden niet weg van het water,
toen ze de bommen neer gooiden en de granaten kwamen vanuit zee van de
schepen. Wij konden nog in de kelder, maar die mensen niet. Dat zie je en is
altijd nog weer veel erger als dat je zelf meegemaakt hebt, hè? Ik zal ook naar
tante Reintje een brief sturen voor de Nieuwjaar. Nu beste mensen, ik ga nu
eindigen, hoor. Heel veel groeten van mij aan jullie allen, ook van Lena en
Karel. Gaat Teunis al weer naar school? Ja, zeker. En Pietje, gaat die nu ook
naar school toe? Die zal wel kunnen lezen.
Mej. J. Kruijsse, Talmaweg 2 Oosterbeek
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Brieven schrijven is een vast patroon in huize Bouw. Klaasje schrijft veel en
ontvangt ook veel brieven. Honderden brieven zijn bewaard gebleven. 4 Vaste
briefschrijvers zijn Meeuwis’ broer en schoonzus Evert en Marie. Ze wonen
inmiddels niet meer op boerderij “De Riethof” in De Valk, maar op boerderij
de “Oude Maat” onder Barneveld. Het is bijna maart 1947, maar de winter is
nog steeds vreselijk koud en streng. De winter van 1947 is een van de koudste
van de eeuw. Zo koud, dat de scholen maar gedeeltelijk open zijn, om
brandstof te sparen. In de envelop die Klaasje en Meeuwis ontvangen zitten
twee brieven, die daags na elkaar geschreven zijn. De eerste van Marie op 22
februari en de tweede van Evert op 23 februari. Er wordt geschreven over de
gezondheid van Klaasje. Het lijkt erop dat zich in de winter van 1946 op 1947
bij Klaasje opnieuw een miskraam heeft voorgedaan, net als in de jaren dertig,
tussen de geboorte van Teunis en Piet.
Barneveld, 22 februari 1947.
Beste Klaasje, Meeuwis, Teunis en Aart Pieter.
Aldoor had ik gedacht met Meeuwis zijn verjaardag (of liever omstreeks)
eens naar Harskamp te peddelen, maar tjonge, tjonge, wat een weer. Geen
doen om zover te fietsen. Vanmiddag naar de kerk geweest met Miep, Teunis
en Ap, maar twee keer wind voor en ik vond het erg koud, ofschoon de
jongens en Miep zeiden dat zij het niet koud hadden. Ik wel, in de kerk niet
eens lekker warm geweest. ’t Was ook niet erg vol. Maar voor ik verder ga
eerst van harte de jarige, en met hem de andere drie, met zijn verjaardag
gefeliciteerd, hopende dat ge deze dag tot in lengte van jaren vieren moogt
in aller gezondheid. Hoe gaat het bij jullie? Allen goed present in deze barre
winter? Want kou is wel erg, maar ziekte nog veel erger. Wij maken ’t allen
gelukkig goed. Rie is voor ongeveer een maand terug in de kelder gevallen
op een zondagmorgen.

Foto rechts: Evert Bouw en Maria Bouw-Schimmel
Voor een overzicht van alle bewaard gebleven brieven: zie het boek De molenaar en de meid,
Paul Bouw 2009.
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Begon na een poosje te braken, twee keer na een tussenpoosje slapen. Daarna
weer slapen was wel erg na een poosje. De dokter gevraagd, maar natuurlijk
net dokter Poortenaar. Hij kwam om ongeveer drie uur, maar zei tegen
Teunis, dat zij plat liggen moest. Toen hij kwam, was zij reuze opgeknapt en
zei hij dat het lichte hersenschudding was en zij stil moest liggen tot dinsdag.
Dan zou dokter Appel komen, maar ’s avonds mocht zij weer eten. Daarna
weer even hoofdpijn van de beweging. Toen dokter Appel dinsdag kwam
deed hij er nog een weekje rust bij. Wel mocht zij handwerken op bed, maar
rustig en er niet af. Alles voor later, zei hij. In die dingen zijn we erg
langzaam, daar er zo licht hoofdpijn van over blijft. Nu is zij helemaal weer
beter. Ze loopt en speelt als ieder ander en ziet er beter uit, ook door die
rustige vakantie. Van deze week maar twee dagen school, dinsdag en
donderdag. Fijn dat zij geen halve dagen doen.
Van de voorbije week gewassen, niets fijn met de kou, morgen slachten en
hoe fijn het anders ook is, ’t is maar zo koud. Tante Klaasje zal wel veel binnen
zijn bij ’t lekkere kacheltje. Fijn dat nu alles achter de rug is.
Schrijf je nog eens hoe het precies gaat, of je nog moe bent en hoe je eet? Gaat
het met moe ook goed? En bevalt het hun, dat ze niet meer in ’t bakhuis kookt?
Jammer van dat meisje van Eef. O, wat zal dat tegenvallen. ’t Is ook zo heel,
heel erg. ‘k Schrok er van toen Evert het vertelde. Want ik wist dat het
ongeveer even oud was als Rietje en Pietje. Ja, zoals nu met Rie schrok ik er
ook zo van, maar ’t is gelukkig mee gevallen. Hoe gaat het met Eef? Hoe is zij
eronder? Wat zal dat daar leeg zijn in huis. Geen denken aan, want het is niet
in te denken. ‘k Heb haar nog heel niet in de kerk gezien zolang we in
Barneveld gaan. Aart had vroeger een plaats in het ruim vooraan nogal, en
de eerste plaats in de bank, maar hem zie ik ook nooit. Hebben zij die plaats
niet meer? Ja, als ’t zulk weer nog lang blijft hoef je niet uit te kijken, hoor.
Deze week is evenwel goed bezet met slacht. Volgende week opoe maandag
(eigenlijk zondag 2 maart) jarig. Daar gaan allen naar toe.
Afz. Familie E. Bouw
“Oude Maat”
Barneveld
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Oude Maat, 23 februari 1947.
Ome Meeuwis, tante Klaasje, Teunis en Piet.
In de eerste plaats allen gefeliciteerd met de jarige, dat ge allen die dag in
gezondheid vieren mag. Tante Marie was eerst van plan om een dezer dagen
u persoonlijk te feliciteren. Daar zal ook mede het winterweer wel niet van
komen. Geweldig, wat een winter, hè? En nu elke keer overnieuw wat sneeuw
erbij maken de weg naar Harskamp nog eens zolang.
Ook ik was al lang van plan om eens te komen, maar daar komt ook niets
van en is het straks mooi weer, dan zullen we wel weer druk worden. Zo’n
winter dan schiet men met het werk niets op. Na half december zijn we
nauwelijks meer op het land geweest. Ik had nog een partij kalk gekocht,
maar heb nog maar ¼ ervan gezaaid. Nu hebben we 20 balen slak en ik krijg
nog 20 balen super. We hebben een schapenhok vol stalmest, wat alles nog
over het land gewerkt moet worden, maar wanneer kunnen we beginnen?
De jongens profiteren van de winter van de ijsbaan bij de tol. Is er bij jullie
ook gelegenheid of moeten ze naar Otterlo naar de vijver? De kinderen
hebben 3 weken vrij van school gehad wegens kolennood. Nu om de andere
dag, iedere dag de halve school. Nu treffen ze het dat ze alle drie op dezelfde
dag gaan. En hoe gaat het bij jullie met de kolen? Hier zitten wij op de bodem
te krabben. Deze maand hebben we nog een mud kolen gehad, maar het is
alweer bijna op. Nu hebben we nog wel wat hout, maar dat valt toch niet
mee.
Daar wij hier geen gierputten hebben en we geregeld groepen moeten en
geen gierbak hebben, hebben we de stortkar, je weet wel die op luchtbanden,
laten vermaken in een driewielige, met losse gierbak, zodat we hem nu als
kar en bak gebruiken kunnen. Nu waren de banden slecht, zodat wij een rad
hebben laten vermaken en nu een 32 x 6 band op hebben. Die andere maat
780 x 150 zijn bijna niet te krijgen. Heeft u soms nog een velg of band van je
wagens overgehouden? Zou ik die kunnen kopen? Of een 6 gaats wiel waar
een bekende maat op kan. Een goede 32 x 6 band heb ik gekocht voor f 50,00
maar het wiel vermaken zodat hij er op paste kost me ook f35,00, zodat het
een dure grap is. Verder geen nieuws om reden tante Marie ook nog wat
schrijven wou. Maar ze moet maar een nieuw vel krijgen, want dit is de
moeite niet meer.
Hartelijke groeten,
Evert.
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Teunis, Piet en vader
Meeuwis in 1947

Pietje in 1947

schoolfoto 22 juli 1947 met Teunis achterste rij tweede van links
en Piet voorste rij rechts
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nieuwjaarskaart 1948 van Piet aan zijn nichtje Rietje Bouw

In de afzender heeft Piet alle neven en nichten genoemd met hun 1e letter. Later heeft
Rietje zich de kaart eigen gemaakt en de anderen doorgestreept!
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In de zomer van 1948 gaat de pas 15-jarige Teunis met een groep jongens en
meisjes van de HBS uit Ede op vakantie naar Engeland. Het is een
internationale uitwisseling en er wordt gelogeerd in gastgezinnen. Teunis is
de enige leerling van de MULO die mee mag. Er is nog één plaats over en
omdat de reis wel honderd gulden kost, kan niet iedereen zich dat veroorloven.
Teunis schrijft zelf een briefje naar huis. De jongeman is al een heuse
charmeur.
Chandlersford, 29 juli 1948.
Hallo vader, moeder, Piet en Leida niet te vergeten.
Hoe maken jullie het? Is ’t goed met mamma? Met mij is het ontzaggelijk best,
alleen zit ik hier te zweten als een, nee niet als een paard, maar als een horse.
Ik heb het hier heel best. Het zijn heel aardige mensen waar ik ben. Ik ben
niet in Southampton maar in Chandler’s Ford. Dat is hier ongeveer 10 à 12
kilometer van Southampton, maar ik kan ieder kwartier met de bus mee, die
hier twee verdiepingen hebben, soms drie. Ik zit hier samen met een Noor bij
de familie Mrs. Charlesworth. Wat het spreken betreft, dat gaat vrij goed.
Alle mensen hebben haast een auto of motor en anders hebben ze wel een
racefiets. Gewone fietsen heb ik nog geen gezien.
Dinsdag ben ik naar de receptie van de burgemeester geweest. Ik heb ook
gedanst met een Engels meisje. Oh, het ging best hoor, het licht was uit en je
kon elkaar nog net zien en ik stond dat meisje maar op de tenen te trappen.
Afijn, dat is haar eigen schuld, moet ze me maar niet aanvliegen en zeggen
dat ik moet dansen. Ze zijn hier nogal gauw met je aan te vliegen, hoor!
Gisterenavond toen we om 22.30 uur terugkwamen van Londen zijn we een
eindje wezen wandelen en ze gaven elkaar allemaal een arm, maar ik liep er
zo’n beetje naast, omdat ik dat meisje dat naast me liep helemaal niet kende.
Maar zo gauw had ze me in de gaten of ze vliegt me om de hals en zegt:
“Excuseer me dat ik je zo alleen liet lopen”. Ik zeg: “Denk erom, ik ben een
beetje verkouden.” Ja ja, zo gaat het hier toe. Ik kan helaas niets meer
schrijven over Londen. Het eten is heel best. Ik hou mijn dagboek zo goed
mogelijk bij.
Met hartelijke groeten van Teunis.

Foto rechts: Piet circa 1948 op het muurtje bij zijn ouderlijk huis aan Molenweg 16

60

61

Leida Jacobs, de hulp in de huishouding, is een aantal jaren in huize Bouw
werkzaam. Naast het verrichten van huishoudelijk werk is ze, met name voor
Piet, ook een soort kindermeisje.

Leida Jacobs, hulp in de huishouding

In het begin van het huwelijk van zijn ouders is er bijna dagelijks hulp in de
huishouding. De opvoeding gebeurt in de beginjaren meer door deze
kindermeisjes. Piet spreekt daar later met liefde over. Na de oorlog komt de
hulp een of twee dagen per week want de loonkosten stijgen sterk.
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In de brief vraagt Teunis hoe het met zijn moeder is. Klaasje is in de zomer van
1948 langdurig ziek. Ze heeft natte pleuris en moet het bed houden. Pleuris is
een ontsteking van het longvlies, met veel pijn in de borst. Moeder Klaasje
moet door haar ziekte maandenlang het bed houden. Gelukkig is hulp Leida
deze periode extra in huis. Broertje Pietje, inmiddels negen jaar, schrijft op
2 augustus 1948 ook een kaartje aan zijn grote broer Teunis in Engeland.
Pietje schrijft:
I have not more time. Bye.
Afzender Piet Bouw.
In 1951 slaat Piet een klas over. Hij gaat van de 5e naar de 7e klas, die dan nog
bestaat. De jaarlijkse overgang is in deze jaren nog in april. Als gevolg van deze
versnelling mist Piet maar liefst twee schoolreisjes. Als hij later, op zijn
trouwdag, wordt geïnterviewd over zijn jeugd, weet hij het nog. De jaarlijkse
schoolreisjes waren in de zesde, zevende en achtste klas. Piet volgt de 7e klas
enkele maanden en heeft in dat jaar een schoolreisje.

rapport van Piet van de 5e en 7e klasse
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Piet verlaat de lagere school in de zomer van 1951. Zo kan Piet na de zomer
starten op de middelbare school. Bijzonder en tekenend voor de rol van zijn
grote broer: het laatste rapport wordt ondertekend door broer Teunis, dan net
18 jaar, in plaats van zijn vader.
Na de lagere school gaat Piet naar de Middelbare Handelsdagschool in
Wageningen, van 1951 tot 1955. Veel kinderen van ouders met een eigen zaak,
zogenaamde middenstanders, kiezen voor dit onderwijs voor hun kind. Vader
Meeuwis zal zeker hebben gehint op een latere overname van de firma Gebr.
Bouw door Teunis en Piet. Piet gaat elke dag met de fiets naar school: 21 km
enkele reis. Vanaf de eerste schooldag fietst hij vanaf Harskamp mee met
Sjaak van Vliet. Die is ouder en heeft dan al drie jaar naar de ULO gefietst en
is flink getraind. Piet is ongetraind en heeft bij het begin een te hoog zadel. Dat
veroorzaakt flinke zadelpijn. Hij bedenkt er wat op en zet blokken op de
trappers om er beter bij te kunnen. Twee jaar lang fiets hij met Sjaak mee,
totdat die van school gaat. Daarna gaat Piet meestal met de bus naar
Wageningen. In het laatste jaar krijgt Piet een bromfiets. Daarmee kan hij
lekker hard naar Wageningen rijden. In die tijd mag je met een bromfiets nog
60 kilometer per uur rijden. Later wordt dat 40 kilometer. De school heeft zo’n
80 leerlingen, wat ervoor zorgt dat de meeste leerlingen elkaar kennen. Piet
vindt het een gezellige school.

Opvoering toneelstuk Sneeuwwitje in de winter 1951-1952.
Piet zit als kabouter helemaal links op de foto.

Iedere winter is er om de vier weken een gezellige avond voor de leerlingen op
school. Er is bijvoorbeeld dammen en schaken en één keer per winter is er een
grote schoolavond voor ouders, belangstellenden en oud-leerlingen.
Foto rechts: Piet Bouw als een van de zeven dwergen in 1951
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Dan wordt een groot toneelstuk opgevoerd met decor en toneelkleding. De
directeur van de Handelsdagschool, meneer Sirag, heeft er de leiding over. In
de winter van 1951-1952, Piets eerste jaar op de Handelsdagschool, wordt het
sprookje van Sneeuwwitje opgevoerd, compleet met de zeven dwergen.
Uiteraard is de niet zo grote Piet ook een van de dwergen.

Rapport van Piet van zijn eerste klas op de
Middelbare Handelsdagschool. Opvallend detail: een
dikke onvoldoende voor lichamelijke opvoeding…
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Piet in 1951 met een vriend op de brommer

Moeder Klaasje is meestal druk met het sociale leven in en rond Harskamp,
van plattelandsvrouwen tot de zangvereniging en met haar familiebezoekjes.
Het huishouden en de opvoeding van de kinderen laat ze liever over aan de
hulp in de huishouding, die ze al vroeg in haar huwelijk heeft. Vader Meeuwis
wordt opgeslokt door het werk in het eigen meelbedrijf. Door het
leeftijdsverschil met zijn oudste broer Teunis is Piet vaak alleen thuis. Door
dit alles is hij al jong veel buitenshuis en zelfredzaam. Hij logeert graag, bij
zijn neef Gert van Uffelen in Lunteren en bij zijn nicht Riet Bouw op boerderij
de Oude Maat net buiten Barneveld. Daar krijgt hij zijn liefde voor
gezelschapsspelletjes mee.
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Piet in 1953

In januari 1953 komt er weer eens een brief van oom Evert en tante Marie uit
Barneveld. Grote broer Teunis moet in 1953 in militaire dienst. Hij wordt
gelegerd in de Krayenhoffkazerne in Nijmegen. Evert en Marie verwijzen
ernaar in de brief.
“Oude Maat” 15 januari 1953
Beste allemaal,
Net aan ’t schrijven naar Ap en dan was het plan van jullie het eerst na hem
en laat nu zo precies de post komen met de brief van jou! ’t Is meestal net
andersom, brief weg en dan de te ontvangen brief in de bus. Blij met je brief
zeg, en meteen hartelijk gefeliciteerd met je jarige Moe en allen met jou, hoor.

Klaasjes moeder Petronella Hendriks en haar tweede echtgenoot
Jan van den Brink op boerderij Het Middelstuk in Lunteren, circa 1953
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Wat fijn en nu zit je dus terwijl ik schrijf in Lunteren, tussen de familie,
meteen een reuze verzet omwille van Teunis, want anders wacht je maar op
post en nog eens wachten, en nu kun je daar niet wachten, want Teunis zal ’t
wel te druk hebben om te pennen.5 En dan wacht je verloren. Ze houden die
jongens eerst zo druk bezig dat zij geen tijd krijgen om te schrijven. Zij
moeten pakjes hebben en schoenen, van begin tot eind of liever van onder tot
boven en als ’t niet past weer overnieuw.

Teunis in 1953 op de voorste rij op zijn hurken, tweede van rechts

Ja, één van de knechts had het hier gezegd, dat Teunis de 14 e weg moest. We
hadden er aldoor aan gedacht en nu nog. Ap heb ik geschreven dat Teunis
weg was. Ook in Nijmegen, maar we hebben geen adres. Als jij ’t hebt, stuur
je het ons ook even, dan kunnen we hem ook eens schrijven, dan heeft hij wat
te lezen, want schrijven kunnen ze eerst niet veel, als ik naar onze jongens
reken tenminste. Maar ik wou nog vragen, hoe is het met jullie Teunis nu
precies? Was zijn neus en voorhoofd nu weer goed? En heeft hij niet weer zo’n
tegenstuit gehad, wat maar erg naar was toen. Wel hevig in de weer geweest,
voor hij weg ging. Ja en dat was ook kort na het bericht, en dan zijn er altijd
plannen. Gelukkig dat hij met de boekhouding toch nog klaar gekomen is.
Vinden Gijs en Meeuwis het ook makkelijker nu of moeten zij daar eerst aan
wennen? Ach zeker is ’t jammer Teunis in dienst, maar hij zal er zich
gemakkelijk aanpassen. Piet zal wel veel schaatsen, als hij zijn huiswerk af
5

Teunis is in militaire dienst gegaan en zit in Nijmegen.
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heeft. Hier zit ook een foto voor Piet van Piet zelf ook in, hij zal ’t nog wel
weten van zomer ’52. Evert is naar de markt, ik ben net klaar met de brief en
nu is het etenstijd. Allen de hartelijke groeten en ’t beste toegewenscht. En
sterkte in de eerste wachtweken kan ik wel zeggen. Als die maar achter de
rug zijn. Een week is altijd zo om. We horen wel eens wanneer jullie komen,
als je kunt
Nogmaals groetend, Evert, Marie en aanhang

Het gezin van Evert en Marie Bouw.
Achterste rij v.l.n.r. Riet, Teus, Henny en Miep.
Voorste rij v.l.n.r. Ida, vader Evert, moeder Marie en Ab.

Foto rechts: Foto die Marie in de brief noemt: Hooiwerk op de Oude Maat, zomer
1952. Links Teunis, broer van Riet, midden in het hooi Pietje, bovenin de zussen
Mina en Rietje met links vader Evert Bouw.
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Studeren zit Piet al jong het bloed. Ook
al zit hij op de Middelbare Handelsdagschool
in Wageningen, hij doet er in 1953 nog
een extra cursus Engels bij via het
Nederlandsch Talen Instituut.

Op 5 december 1953 speelt Piet voor Zwarte Piet op
zijn oude lagere school in Harskamp. Meester Eshuis is Sint.
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In november 1953 vraagt Piet een kampkaart aan bij de Nederlandsche
Kampeerkaarten Centrale. Het is de bedoeling dat hij in de zomer van 1954 gaat
kamperen met vrienden.
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kampkaart met alle – best strenge – kampregels in 1953

Zomer 1954: Piet met vrienden aan het kamperen. Piet zit links
achter het tentdraad. Hij is net 15 jaar.
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zomer 1954: Piet op kampeervakantie, rechts op het muurtje
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.

76

Piet op 26 augustus 1954

Foto links: Piet Bouw circa 1954
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Broer Teunis gaat naar Suriname
Het jaar 1955 wordt een onstuimig jaar, waarin heel veel staat te gebeuren
voor Piet en het gezin Bouw. De brief die oom Evert en tante Marie eind
december 1954 schrijven, licht al een tipje van de sluiter op: zijn broer Teunis
gaat naar Suriname!
“Oude Maat” 19-12-‘54
Beste allemaal,
Nog onze hartelijke dank voor de uitvoerige brief, die we jl. 19 november van
jullie mochten ontvangen. Hoe is het met jullie viertjes? Wij hopen dat ook
allen goed zijn. We kunnen goed begrijpen, dat je dikwijls naar je thuis gaat.
Ja, zoals je moeder heeft, heeft mijn vader ook gehad. En dan is het, hoelang
houdt dat hart dat uit. Hoe gaat het nu met haar? Hebben de medicijnen
mogen helpen?
En nu nog iets. Riet wil zo erg graag van ’t jaar een paar dagen bij jullie
komen. Over de enen kant, denk ik het kan helemaal niet, want je hebt al zo
veel, over de andere kant, misschien helpt ze je (want je kunt haar rustig
laten werken hoor), dat het er niet veel aan toe doet, tenminste als het met je
ouders nogal gaat. Schrijf zelf maar hoe of je het het beste vindt, Klazien,
want zij kan ook in één dag en houden het andere nog eens te goed. Je doet
het niet om haar, maar denk eerst aan jezelf en je thuis, dat gaat voor, en dan
graag een klein berichtje daarover.
En dan hoorden we over Teunis, wat voor plannen hij heeft. Hier wordt
gezegd door Gijs6, dat hij gesolliciteerd heeft naar Suriname, naar een
rijstpellerij, en de volgende dag door één van de knechts, dat hij zijn
aanstelling heeft als chef en f 300,00 voor reis en klerenaankoop, en de plaats
voor de boot al besproken. Is dat allemaal waar, en gaat dat met 6 weken al
in?
Is dat alles zo, dan zouden we Teunis nog zo graag voor dien tijd eens zien en
spreken. Want eerst 2 jaar in dienst en nu 3 jaar naar Suriname? ’t Is alles
zo kort op elkaar, toch vooruit te zien lang en is het achter de rug, dan is het
maar zo kort.

Foto links: het gezin Bouw circa 1955, voor vertrek van Teunis naar Suriname

6

Dit is oom Gies Bouw.
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Maar als alles waar is, hadden we graag dat hij nog eens kwam voor dien
tijd, en anders, als hij al te bezet is, komen wij nog even bij jullie. Als het kan
tenminste. Wat kan alles toch heel anders lopen als we ons ooit in kunnen
denken. De mens overdenkt zijn weg, maar de Here bestiert zijn gangen. De
bijbel zegt dit ook niet te vergeefs.
Nu zegt Evert, we gaan slapen, het is 10 uur geweest, bij half elf. Dus alle vier
de hartelijke groeten en sterkte toegewenst van ons allen.
Je liefhebbende zus Marie
Op 24 januari 1955 is de verloving van zoon Teunis Bouw met Anneke
Batenburg uit Zutphen. Anneke is in 1954 als schooljuffrouw op de lagere
school in Harskamp gekomen en woont op kamers bij Teunis’ vriend Sjaak
van Vliet. Teunis komt dus snel in contact met deze nieuwe juf en de vonk slaat
over.

Teunis heeft zijn studie en zijn militaire diensttijd erop zitten. Hij heeft na de
MULO de Molenaarsvakschool in Wageningen gevolgd. De bedoeling is dat
Teunis mee gaat helpen in het meelbedrijf van de Gebroeders Bouw, van zijn
vader Meeuwis en oom Gies, maar dat blijkt al gauw geen succes. Er ontstaan
wrijvingen tussen Teunis en zijn oom en dat is voor de verstandhouding tussen
de gebroeders Bouw niet bevorderlijk. Reden voor Teunis om de bakens te
verzetten en te solliciteren. Hij solliciteert naar een maïsmolen in
Johannesburg in Zuid-Afrika en naar een bloemmolen in Canada, maar voor
beide betrekkingen wordt Teunis met zijn 21 jaar te jong bevonden.
Dan reageert Teunis op een advertentie van Stichting voor de ontwikkeling
van Machinale Landbouw (SML) voor een betrekking in Suriname en wordt
hij aangenomen. Deze stichting, in 1949 opgericht door de
Landbouwhogeschool in Wageningen (NL), heeft zich ten doel gesteld
Nederlandse boeren aan te sporen in Suriname rijst te verbouwen. Rond de
SML is in Suriname de plaats Wageningen ontstaan. De eerste echte rijstoogst
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is pas in 1954, dus als Teunis start in Suriname staat het bedrijf nog in de
kinderschoenen. Omdat Teunis al snel naar Suriname moet vertrekken, komt
er geen verlovingsreceptie. Ook Anneke zal zich, na het huwelijk, bij hem in
Suriname vestigen. Via een krantenadvertentie neemt Teunis afscheid van
familie, vrienden en bekenden.

Op 28 januari 1955 vertrekt Teunis per schip met de M.S. Mentor naar
Suriname. Het is een bootreis van ruim een maand. Als hij in Suriname
aankomt stuurt hij een mooie kaart met een uitgebreid verhaal erop aan zijn
oom Evert en tante Marie in Nederland.

ansichtkaart van Teunis Bouw uit Suriname – februari 1955
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achterkant ansichtkaart Teunis Bouw – februari 1955

De tekst op de ansichtkaart luidt als volgt:
Beste familie,
Na een klein maandje reizen behouden in Wageningen aangekomen. De
temperatuur is hier best. Slapen onder dekens. Heb geen klamboe nodig. Wel
zo spoedig mogelijk een vrouw. De huizen zijn erg aardig. Vertier is er niet.
Je zit als het ware van de buitenwereld afgesloten. Ik ben erg druk op het
ogenblik. Er komt 240.000 kilo padi7 uit de polder, die gedroogd moet
worden. Ik werk dan ook geen 8 uur per dag, maar 12-16 uur, ook ’s
zaterdags en ’s zondags. Het regent hier veel. Wegen zijn slecht, je moet altijd
op laarzen lopen. Slangen heb ik nog niet gezien, wel kaaimannen. Ik kan nu
ook met een buitenboord varen. Je moet hier vier à vijf liter per dag drinken.
Je krijgt hier heel gauw vitamine B gebrek. Rijst eet men hier als
aardappelen in Nederland. Verder is alles in blik, verse groente doet men een
moord voor. Zo gauw als ik weer meer tijd heb schrijf ik wel een brief.
T. Bouw, M.L.S. Wageningen

7

Padi is ongepelde rijst, die van het veld komt.
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In Suriname gaat Teunis wonen en werken in de plaats Wageningen in het
district Nickerie. Als pas 22-jarige jongeman komt hij direct in de leiding van
het rijstbedrijf van de Stichting Machinale Landbouw.

het huis van Teunis en Anneke
in Wageningen, Suriname

De plaats Wageningen is nog nieuw en in ontwikkeling. Aan de oever van de
Nickerie Rivier, zo’n 200 kilometer rijden van de hoofdstad Paramaribo, staan
– als Teunis aankomt – slechts een tiental huizen en een rijstpellerij in
aanbouw als enige bebouwing in de wildernis.

overzicht van Wageningen, Suriname,
met in het midden de fabriek van de SML
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Teunis aan het werk op kantoor van de SML in Wageningen,
Suriname in april 1955

Teunis op de tractor, maart 1955, in Wageningen, Suriname.
Teunis vervoert zaai padi (=rijst) naar de polder.
Op de achtergrond het pakhuis.
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Teunis voor de rijstfabriek in aanbouw

Op 19 augustus 1955 trouwt Teunis in Zutphen met Anneke (Johanna Alberta)
Batenburg, de dochter van Jacob Marinus Batenburg en Dina Philipina
Wezenaar.

trouwdag van Teunis en Anneke op 19 augustus 1955
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Het is een huwelijk “met de handschoen”, omdat de bruidegom Teunis in
Suriname verblijft. Zijn neef Gert-Jan Vaarkamp vervult de rol van
bruidegom. Na het huwelijk vertrekt ook Anneke naar Suriname.

Gert-Jan Vaarkamp als stand-in bruidegom met
bruid Anneke Batenburg
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Teunis op het kleine vliegveld in Wageningen, Suriname.
Vrij snel na zijn komst in Suriname gaat Teunis op reis naar
de Verenigde Staten om rijstpelmachines te kopen.

Het jonge echtpaar Teunis en Anneke Bouw-Batenburg beleeft mooie eerste
jaren in Suriname. Het is echt pionieren in de deels onontgonnen Surinaamse
moerassen rond Wageningen. De plaats zelf groeit in een paar jaar uit tot
enkele honderden woningen voor de medewerkers van de SML. Teunis en
Anneke krijgen in een aantal jaren vier kinderen: Taco (07-11-1956), Eddy
(01-01-1958), Anne Marjon (13-12-1959) en Irene (16-10-1961).
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Eddy staand achter de hangmat en in de hangmat
v.l.n.r. Anne Marjon, Irene en Taco

v.l.n.r. Irene, Taco, Eddy en Anne Marjon Bouw
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In de jaren tussen 1955 en 1965 gaat Teunis soms alleen en soms met het hele
gezin op verlof naar Nederland. Dat gaat de ene keer met het vliegtuig, maar
soms ook per schip. Zo kunnen ook Piet en Annie en later Meeuwis en Nellie
kennis maken met hun nieuwe neefjes en nichtjes uit het verre Suriname.
De zomer van 1962 wordt voor Teunis heel speciaal. De prinsessen Irene en
Margriet komen naar Suriname en brengen onder andere een bezoek aan het
landbouwproject van de SML in Wageningen. Teunis valt de eer te beurt
ceremoniemeester te zijn tijdens een receptie voor de koninklijke gasten.

strenge voorschriften voor de koninklijke
receptie in Hotel de Wereld in Wageningen,
Suriname op 13 juli 1962
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“Amigoe di Curaçao” van 13 juli 1962 met artikel over
het bezoek aan Suriname
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informatiepaneel SML in Wageningen, Suriname, bestemd voor het bezoek van de
prinsessen uit Nederland in juli 1962

het werkvolk van de SML met Teunis Bouw staand in de
achterste rij helemaal rechts
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cijferlijst typediploma 26 mei 1955
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Afronding handelsdagschool en verkering
In het voorjaar van 1955 brengt Piet de laatste maanden door op de
Handelsdagschool in Wageningen. Hij slaagt met een mooie cijferlijst. In mei
1955 behaalt hij nog snel even een typediploma tussendoor, waarvoor hij in
Arnhem examen aflegt. Het blijkt de voorbereiding te zijn voor zijn examen
kantoor-stenografie op de Handelsdagschool, dat hij op 11 juni aflegt.

diploma kantoor-stenograaf 11 jun i 1955
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Cijferlijst examen Middelbare Handelsdagschool te Wageningen
15 juni 1955. Hiermee komt voor Piet een einde aan vier jaar fietsen
van Harskamp naar Wageningen.
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getuigschrift Middelbare Handelsdagschool 15 juni 1955
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Piet mag die zomer als net 16 jarige jongen met wat vrienden op reis naar
Parijs. Het tekent de vrijheid die Piet in zijn jonge jeugd krijgt. Zelf vindt hij
dat prima. Hij gaat na de zomer met de brommer die hij als 15-jarige heeft
gekregen, naar Arnhem, waar hij de HBS-A zal volgen. Het is een blauwe
Victoria Avanti, ook wel Vicky genoemd. Alleen met slecht weer pakt hij de
bus.

de blauwe “Vicky” waarmee Piet naar Arnhem zal reizen

Diezelfde zomer van 1955 komt er een nieuw gezin in Harskamp wonen, de
familie Van der Oest uit Reeuwijk. Het gezin bestaat uit vader en moeder met
vier zonen, Piet, Hans, Gerard en Kees en hun jongste zus Annie. De overige
vier kinderen zijn al getrouwd. Piet gaat in die tijd graag naar de kerk in
Otterlo, maar op Dankdag 1955 zit hij in Harskamp in de kerk. Een mooi
meisje valt hem op. Het is Annie van der Oest. Als hij haar na de dienst
aanspreekt en zegt dat hij haar wel naar huis wil brengen, moet ze lachen.
Annie woont namelijk 50 meter verder, aan de overkant van de weg, recht
tegenover de kerk. Toch slaat de vonk over en het jonge stel krijgt verkering.
Piet komt in een grote en gezellige familie terecht. Annie heeft maar liefst twee
zussen en zes broers. Ruim een maand voordat de verkering begint zijn Annies
ouders 25 jaar getrouwd. Aanvankelijk heeft Piet meer op met haar broers
Hans, Piet, Gerard en Kees, om spelletjes mee te doen, maar uiteindelijk wint
de liefde het. Het prille paar is wel erg jong als de verkering begint. Piet is
zestien en Annie pas veertien jaar.
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Annies jongste broer Kees weet zich nog te herinneren, hoe hij als jonger
broertje met de blauwe brommer van Piet mag rijden, zodat Piet even zijn
handen vrij heeft voor Kees’ zus Annie.

Hervormde Kerk te Harskamp, op Dankdag 1955 startpunt
van de verkering van Piet Bouw en Annie van der Oest

25 jarig huwelijk echtpaar Van der Oest op 30 september 1955
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Annie en Piet in 1956 tijdens een dagje uit

Piet gaat na de zomer van 1955 verder studeren aan het Christelijk Lyceum in
Arnhem. Hij volgt daar de HBS A voor een tweejarige opleiding. De overgang
van de Handelsdagschool naar de HBS valt nog niet mee. Piet heeft met name
moeite met het niveau van de vreemde talen Engels, Frans en Duits. Het
rapport van zijn eerste schooljaar in Arnhem laat een aantal onvoldoendes
zien.

Foto links: Piet en Annie met broer Cees en logée Tonny Vugs
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1e rapport van Piet op de HBS A in Arnhem
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klassenfoto HBS A te Arnhem 1956, Piet zit op zijn hurken
vooraan, tweede van rechts

Piet en Annie een dagje uit met een groep Harskampers in 1956.
Piet staat achteraan links, Annie zit vooraan rechts.
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toets Aardrijkskunde van 14 maart 1956,
en typisch voorbeeld van het merkwaardige handschrift van Piet

Foto rechts: Annie en Piet in het Wekeromse Zand in 1957
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eindcijferlijst Piet Bouw voor HBS A 28 juni 1957
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getuigschrift voor Piet Bouw van de HBS A 28 juni 1957
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Op 13 juli 1957 vieren Piets ouders hun 25-jarig huwelijk. Het wordt een
feestelijke dag, maar helaas zonder oudste zoon Teunis, want die zit in
Suriname.

Annie en Piet met (schoon-)ouders Meeuwis en Klaasje

Foto recht: Piet Bouw en Annie van der Oest op 13 juli 1957
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Piet weet inmiddels heel zeker dat hij van zijn Annie houdt. Er is een prachtig
kattebelletje bewaard van 1 september 1957, waarin Piet zijn plan met Annie
heel duidelijk verwoordt.

briefje van Piet aan Annie 1 september 1957:
“Je bent toch m’n lieverdje hoor en je moet
altijd mijn vrouwtje blijven, Piet”
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Studie economie en in militaire dienst
Na het HBS-examen volgt in de zomer van 1957 de keuring voor militaire
dienst. In de zomer van 1957 wordt Piet opgeroepen voor de keuring voor de
dienstplicht en geschikt verklaard.

Met het HBS-A diploma op zak gaat de 18-jarige Piet vanaf september 1957
Economie studeren aan de Economische Hogeschool Rotterdam (nu Erasmus
Universiteit). Omdat het veel te ver is om dagelijks heen en weer van
Harskamp naar Rotterdam te reizen, gaat Piet op kamers bij een oudere,
alleenstaande huisbaas, meneer Van Bemmel. Albertus Gerard van Bemmel is
56 jaar en sinds 1950 weduwnaar. Hij is een echte Rotterdammer en
vertegenwoordiger van beroep. Hij zoekt met inwonende studenten wat
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gezelligheid. Piet beleeft een gezellige tijd bij Van Bemmel. Ze eten meestal
samen en Piet boft, want Van Bemmel kan goed koken.

meneer Van Bemmel

Om goed in Rotterdam en het studentenleven te komen, schrijft Piet zich in
bij een studentenvereniging. Daarbij hoort natuurlijk een echte ontgroening.

ontgroening studentenvereniging Rotterdam,
Piet staat tweede van links en is al kaal geschoren
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Piet staat tweede van links in een grijze, studentikoze lange jas

Piet in de studentenkantine, in het midden tegen de verwarming aan
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Piet met wit mutsje op links boven de harmonicaspeler

Piet staat helemaal links, tweede rij van achteren

Helaas, de studie Economie blijkt niet goed te lukken. Piet besluit in maart
1958, na zeven maanden studie, te stoppen en eerst maar eens in militaire
dienst te gaan. Hij verlaat Rotterdam en meneer Van Bemmel en keert weer
terug naar Harskamp.

Foto rechts: Piet in 1957 in huis bij meneer Van Bemmel in Rotterdam
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Foto: Student Piet Bouw in Rotterdam.
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In april 1958, nadat hij tussentijds gestopt is met de studie Economie in
Rotterdam, gaat Piet in militaire dienst. Hij wordt op 9 april 1958 gelegerd in
de Kloosterkazerne in Breda bij de veldartillerie en is de eerste weken volledig
intern. Hij behoort tot de lichting 58-2.

oproep voor militaire dienst

Kloosterkazerne Breda – de binnenplaats

Foto links: Piet in militaire dienst, 1958
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Als Piet net een week in Breda is, schrijft hij een eerste brief aan thuis. Het is
geschreven in het typische en herkenbare handschrift, dat door de jaren heen
weinig veranderd is.
Breda, 13 april 1958
Beste papa en mama
Ik zal jullie ook maar eens
een briefje te schrijven, anders
moet je alles van Annie horen.
Alles is toch nog toe goed
verlopen. Geen blaren en zo, alleen
ben ik hartstikke druk van
’s morgens half zes tot ’s avonds
tien uur. Alleen zit ik ’s avonds
een half uurtje in de cantine
om een glaasje limonade te drinken.
Het bevalt me natuurlijk niet
goed hier, maar het is best uit
te houden en het eten is prima.
Vanmiddag kregen we tenminste
eerst kerriesoep, toen aardappelen,
andijvie, vlees, jus en appelmoes!
Vruchtengries toe met nog een
banaan. We hebben nog pas een
keer moeten lopen met volle
bepakking en toen was ik dan
ook prompt de laatste. Het
enige echt rotte is, dat je
2 ½ week helemaal niet van het
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kazerneterrein af mag en dat je
2 maanden die kraag dicht
moet houden. Verder ben ik
toch wel blij dat ik maar
gegaan ben. Dan ben ik daar
tenminste van af en verder
kan ik nu sommige beledigingen
beter slikken dan over een jaar
of vier, vijf. Het is maar goed, dat
ik geld meegenomen heb, want
ik kom geloof ik pas zaterdag
of maandag. Vanmorgen ben ik
naar de kerk geweest en naar het
Prot. Mil. tehuis (onder geleide!).
Onze wachtmeesters (=sergeanten)
zijn tot nu toe niet beroerd.
Ik moet ophouden want het
is zo weer eten. Vanavond ga
ik denk ik naar de film8, want
anders is er niets te beleven. Gisteren
avond ben ik ook al niet weg geweest,
omdat ik moest poetsen, maar dat
kan ik toch op zondagavond niet doen.
Ik hoop dat met papa alles

Bijzondere kanttekening: Piet gaat dus op zondag naar de film en schrijft dat ook aan zijn
ouders. Het tekent de ruimdenkendheid en de vrijheid in het gezin Bouw in die tijd.
8
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goed is. Ik weet het nog niet,
want van Annie heb ik nog geen
brief gehad. Vandaag is het
mooi weer, dus als het
nog niet helemaal goed
is, is dat toch wel weer
om gauw beter te worden.
We liggen hier met 25 man
op één kamer, een z.g. klas.
Er zijn 8 van die klassen en
ik lig in de 2e klas. Die 8 klassen
samen vormen de eerste
batterij. De jongens die hier al
2 maanden liggen vormen
de 2e batterij.
Ik eindig nu met de
beste wensen voor jullie en
de groeten aan kennissen die
je soms tegen het lijf loopt.
Met de groeten
van je zoon
Piet
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vierde van links – de kleinste – Piet Bouw - 1958

op oefening – rechts Piet Bouw - 1958
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Piet rechtsonder in de kantine - 1958

Piet rechts, klaverjassen in de kantine - 1958

Foto links: Piet op een van de eerste oefeningen – 1958
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In september 1958 wordt Piet overgeplaatst naar de Generaal Majoor
Berghuijskazerne in het Zeeuwse Middelburg voor een opleiding tot sergeantadministrateur en komt hij nog verder van huis te zitten. Hij is vijf uur kwijt
aan reistijd… enkele reis. In Middelburg wordt de reeks vaccinaties voortgezet.
Er wordt ingeënt tegen pokken, tetanus, difterie en typhus.

Foto links: Annie van der Oest, mei 1958. Foto speciaal gemaakt voor haar vriend
Piet, zodat hij in militaire dienst aan haar kan denken!
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Ook vanuit Middelburg wordt naar zijn ouders in Harskamp geschreven. Een
brief van 28 september 1958 is bewaard gebleven. Hij heeft net de vaccinaties
achter de rug en wordt er al een beetje ziek van, wat ook de bedoeling van de
inentingen is.
Middelburg, 28-9-‘58
Beste papa en mama,
Het is nu zondagavond zeven uur en ik
heb net een brief af aan Annie en nu wil
ik eerst ook jullie eens schrijven, voordat ik
soms ziek word en er geen zin meer in
heb. Tot nog toe voel ik me nog steeds
goed, maar ik begin al wel een beetje
pijn te krijgen onder m’n oksels en de
pokken beginnen nu ook meer op te zetten,
precies hetzelfde wat ook bij alle anderen
het geval is, dus ik zou zeggen, dat mama
zich voorlopig nog geen zorgen hoeft
te maken, dat ik nog eens ingeënt moet
worden (Annie schreef zoiets, omdat ik
haar geschreven had, dat er nog niets aan de hand
was). Ik ben vandaag 2 keer naar de kerk
geweest, vanmorgen naar de kerk in Middelburg en vanmiddag in Grijpskerk. Nu zit
ik te schrijven en straks ga ik misschien nog
weer naar de kantine en nog wat in
bed liggen lezen en dan waarschijnlijk
niet zo laat naar bed.
Morgen krijgen we waarschijnlijk
uitslag en gaan we dinsdag of woensdag
overhuizen naar de kazerne, met de hoge,
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ik mag wel zeggen, zeer hoge rang van korporaal, in de vorm van een goorneitte streep
op de mouwen genaaid. Als ik korporaal
ben, mag ik als het regent, niet meer met
die regencape lopen, terwijl het nu juist
winter begint te worden en dus regen,
sneeuw en kou. Hier in Middelburg is
een kleermaker, die ook militaire regenjassen verkoopt voor de luttele prijs
van +/- f 35,- Daarbij moet ik een paar petjes hebben,
om op de schouders te doen (je moet toch kunnen
zien, wat je bent: soldaat, soldaat 1e klas, korporaal,
korporaal 1e klas, sergeant, sergeant 1e klas enz.). Verder moet
ik een koord met een fluitje eraan kopen voor m’n
eerste grijs. Dat kost een paar gulden of zo. Misschien
snappen jullie de bedoeling, nl. dat je me een
beetje geld stuurt (of aan Annie geeft). Geen cheque
of zo, maar gewoon aangetekend. Ik vraag dit
nu, omdat ik zaterdagmiddag vrij heb en die
spullen dan kan gaan kopen. ’s Avonds is die
winkel nl. dicht en ik weet nog niet wanneer ik weer ’s zaterdags hier ben en of ik dan wel
de poort uit mag. Nieuws is er eigenlijk weinig, als
je nog meer wilt weten, kun je eens bij Annie informeren,
misschien weet die nog wel iets, wat ik jullie niet heb
geschreven. Ik wens jullie het allerbeste en zeg
maar tot zaterdag 11 oktober. Als ik ziek
word, hoor je dat wel van Antje. Hartelijk gegroet
van jullie jongste zoon Piet
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Vanuit Middelburg worden met regelmaat kaartjes naar vriendin Annie in
Harskamp gestuurd.
19-01-1959
Woensdagavond 10 uur uit
Arnhem9
Donderdag: Verlof
Vrijdag: Verlof
Zaterdag: Verlof
Zondag: Verlof
Maandag: Verlof
maandagavond terug
Veel liefs
van Piet

Middelburg, 27-01-1959
Vrijdag kom ik met de trein
van half tien naar huis.
Ik ga dan over Rotterdam en
ben om +/- 20 over één in Ede.
Vannacht heb ik kaartlezen gehad van
2-6 uur en toen geslapen tot elf
uur. Morgen uitslag. Morgenavond
stuur ik dan wel weer een kaart.
Vanmiddag zijn we wezen schieten.
Verder weet ik geen nieuws dus
ik houd er maar mee op.
Veel liefs van Piet.

Hiermee wordt de trein uit Arnhem bedoeld. Belangrijk detail, misschien stond Annie op het
station in Ede te wachten.
9
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Middelburg, 28-01-1959
Lieverd,
M.i.v. 29 januari ben ik
bevorderd tot kpl sgt titulair en m.i.v. 4 febr. ben
ik geplaatst in de
Wittenberg. Bij welk
onderdeel weet ik nog
niet maar dat weet ik
vrijdag wel als ik
thuiskom. Verder geen
nieuws. Veel liefs
van Piet

Piet Bouw 1959

Annie van der Oest 1959
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Vanaf 4 februari 1959 is Piet dus gelegerd in kazerne De Wittenberg bij Stroe.
Dat is mooi dichtbij Harskamp, waardoor Piet in deze derde periode van de
dienstplicht veelal dagelijks heen en weer naar huis kan.
In De Wittenberg wordt hij op 1 juli 1959 sergeant-administrateur bij het
geneeskundig bataljon. Administratie en boekhouden zit er al vroeg in bij
hem. Bovendien - zo is Piet ook - blijft hem zo menig zware oefentocht
bespaard, die de andere dienstplichtige soldaten wel moeten maken.
Het is in deze periode dat Piet bij de legertandarts komt. Hij heeft diverse
gaatjes en zonder dat te overleggen met Annie of zijn ouders besluit hij – op
advies van de tandarts – al zijn tanden en kiezen te laten trekken. Zo heeft Piet
op zijn twintigste jaar al een kunstgebit. Annie weet nu nog te vertellen hoe
jammer dat was, omdat Piet zulke mooie tanden had.
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bewijs van twee maal bloed geven bij de bloedtransfusiedienst

op 8 maart 1960 komt er een eind aan de dienstplicht voor Piet
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Bij het ontslag uit militaire dienst behoudt Piet zijn laatste rang: sergeant-majooradministrateur. Direct de eerste dag na thuiskomst op 10 maart treedt hij in dienst
bij het meelbedrijf van zijn vader en oom Gies.
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Een week na zijn ontslag uit militaire dienst overlijdt Piets grootmoeder van
moederskant, Petronella Hendriks. Ze overlijdt aan de gevolgen van een val van de
keldertrap, waarbij ze haar heup breekt.

Foto links: Piets oma Petronella Hendriks
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De trouwdag en de eerste kinderen
Op dinsdag 6 september is het eindelijk zover. Na bijna vijf jaar verkering gaan
Piet en Annie trouwen. Hij is 21 en zij pas 19 jaar.
De trouwkaart is verrassend modern van opzet.

Aart Pieter Bouw en Annie van der Oest
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zelfs de kladversie van de trouwkaart is bewaard gebleven

het echtpaar Bouw met getuige meneer Van Bemmel
Foto rechts: het bruidspaar Annie van der Oest en Aart Pieter Bouw
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de ouders van de bruidegom,
Klasina Alberta van Harten en Meeuwis Bouw
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de ouders van de bruid,
Aaltje Verbeek en Johannes van der Oest
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voorpagina uit het receptieboek
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1e pagina uit receptieboek met
handtekeningen Aart Pieter Bouw, Antje van der Oest,
getuigen meneer Van Bemmel en broer Hugo van der Oest

2e pagina uit receptieboek met
handtekeningen van de ouders
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trouwboekje van Aart Pieter Bouw en Antje van der Oest

Aan het einde van de avond van de trouwdag reizen Piet en Annie
naar Amsterdam voor een korte huwelijksreis. De auto van vader Meeuwis
kan worden geleend. Het verblijf is in Hotel De Stadhouder. Als dank
sturen ze dit kaartje aan vader en moeder Bouw aan de Molenweg 16.
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Na het huwelijk en de huwelijksreis gaan Piet en Annie wonen aan de
Dorpsstraat 64 in Harskamp, boven de winkel van Sukkel. Het is de bedoeling
dat ze gaan wonen in Piets geboortehuis aan de Molenweg 16. Zijn ouders
laten vlakbij een nieuw huis bouwen aan de Molenstraat 7. Helaas is dat huis
op 6 september nog niet klaar. Maar Piet en Annie hebben geluk bij het
ongeluk van een ander. Het huwelijk van een van de kinderen Sukkel gaat op
het laatste moment niet door en daarmee blijft het nieuwe appartement boven
de winkel leeg staan. Een mooie kans voor het jonge echtpaar Bouw.

Dorpsstraat 64, de winkel van Sukkel met daarboven de nieuwe woning,
die Annie en Piet kunnen betrekken

Piet is aansluitend aan zijn militaire diensttijd in maart 1960 in loondienst
gekomen bij firma Gebr. Bouw, bij zijn vader en oom Gies. Na het huwelijk
blijft Piet aan het werk in en rond de molen. Annie gaat na het huwelijk ook
door met haar werk op het kantoor bij de molen. Al vrij snel na de start van de
verkering is ze hiermee begonnen. Ze doet de administratie, facturen maken
en contant afrekenen met de klanten en ze zorgt voor koffie voor het personeel
van de molen. Met regelmaat komt oom Gies op kantoor om al te lang
plakkende klanten te verjagen en aan Annie te vragen of er nog gewerkt wordt.
Voor het huwelijk combineerde Annie het kantoorwerk nog met huishoudelijk
werk thuis bij haar moeder. Daar stopt ze mee na het huwelijk.
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Het personeel van de molen rond 1960.
Annie zorgt elke morgen voor koffie en koek voor de mannen.

Het meelbedrijf Gebroeders Bouw in Harskamp is eind jaren vijftig een
florerend bedrijf. In de hoogtijdagen van het bedrijf zijn er wel tien knechten
in dienst. Oom Gies Bouw is meestal de hele dag bij de molen werkzaam om
bestellingen te verwerken, samenstellingen te berekenen, te mengen en te
malen als er geen knecht is, klanten te helpen, vrachtwagens te laden of te
lossen en met vertegenwoordigers te overleggen. Op donderdagen gaat hij
naar de markt in Barneveld en bezoekt hij daarna wat klanten, waaronder zijn
eigen broers Evert Bouw op de “Oude Maat” in Barneveld en Jacob Bouw op
“Het Heiveld” in De Valk. Meeuwis is de vertegenwoordiger van het bedrijf
Gebroeders Bouw en gaat de boer op. Op maandagen is Harskamp het
werkterrein, dinsdagmorgens bezoekt hij de boeren in Eschoten,
dinsdagmiddag die in Westeneng, woensdagen is hij de hele dag in Otterlo te
vinden, donderdagen werkt hij wat thuis en gaat hij naar Wekerom, waar Gies
niet komt. Grote klanten zijn boeren met meer dan twaalf koeien,
tweehonderd kippen en veertig varkens. Broer Evert Bouw is een vrij grote
klant. Daar wordt om de veertien dagen een hele vracht voer, zo’n zes ton
oftewel honderdtwintig zakken, afgeleverd.
Amper twee maanden na het huwelijk raakt Annie zwanger. Voorlopig werkt
ze gewoon door op kantoor bij de molen en volgt ze zelfs een cursus
boekhouden.
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In de winter van 1960-1961 volgen Piet en Annie belijdeniscatechisatie bij
Ds. Kruishoop. Hij is de predikant die in de hervormde gemeente van
Harskamp dienst doet in het pastoraat. Harskamp is dan nog een zogenaamde
evangelisatie en heeft geen eigen predikant. Piet en Annie doen op 26 maart
1961 belijdenis. Daarmee is het kerkordelijk mogelijk om straks hun eerste
kindje te laten dopen. Piets belijdenistekst is: Vertrouw op den Heere met uw
ganse hart en steun op uw verstand niet. Spreuken 3:5. De tekst voor Annie
is: Bid zonder ophouden. Dank God in alles, want dit is de wil van God in
Christus Jezus over u. 1 Thess. 5: 17 en 18.

belijdenisplaat van Piet Bouw
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Aan het einde van de zwangerschap, in juli 1961, kunnen Piet en Annie
eindelijk verhuizen naar de Molenweg 16.

Molenweg 16 rond 1961

Vader Meeuwis en moeder Klaasje zijn druk bezig met de bouw van een nieuw
huis vlakbij aan de Molenstraat, maar dat is pas in oktober 1961 klaar. Dat
betekent dat Piet en Annie enige maanden bij hun (schoon-)ouders Meeuwis
en Klaasje moeten inwonen.

Het nieuwe huis aan de Molenstraat 7, De Berkhof genaamd.
In oktober 1961 trekken Piets ouders in deze nieuwe woning.
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Op 11 augustus 1961 wordt aan de Molenweg 16 een eerste zoon geboren,
Meeuwis Albert. Hij wordt naar zijn opa Meeuwis en naar zijn oma Klasina
Alberta vernoemd. In oktober 1961 vertrekken de grootouders dan eindelijk
naar hun nieuwe bungalow aan de Molenstraat 7. Deze woning heet, naar
Klaasjes geboortehuis in Lunteren, De Berkhof.

Meeuwis Bouw 1961.

gelukstelegram uit Suriname op 11 augustus 1961
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geboortekaartje van Meeuwis Albert Bouw
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Bewijs van toestemming van bewoning Molenweg 16. Het komt
zo’n twee maanden nadat Piet en Annie in deze woning zijn gekomen.

Eind 1961 komt een eind aan de loondienst van Piet in de firma Gebr. Bouw.
Hij gaat het aandeel van zijn vader in de firma overnemen en vader Meeuwis
treedt terug. Meeuwis is inmiddels 56 jaar en wil zijn zoon de ruimte geven.
In een officiële mededeling aan alle klanten wordt hiervan melding gemaakt.
Per 1 januari 1962 is Piet medefirmant.
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mededeling intrede Piet Bouw in firma Gebr. Bouw 1962

In de avonduren maakt Piet zijn studie tot molenaar aan het Station voor
Maalderij en Bakkerij in Wageningen af, die hij in september 1960 is
begonnen. In juni 1962 behaalt hij zijn diploma.

getuigschrift molenaarscursus Piet Bouw 1962
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cijferlijst molenaarscursus Piet Bouw 1962
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Piet met hond Trixie aan de Molenweg 16, winter 1962

Zoon Meeuwis groeit inmiddels gestaag en in het voorjaar van 1962 is Annie
voor de tweede keer zwanger. Het leven in gezin Bouw aan de Molenweg 16
gaat zijn gangetje. Piet is al vrij snel na zijn huwelijk in 1961 benoemd tot
notabel in de kerkenraad van hervormd Harskamp.
Omdat hij nu als medefirmant bij de Gebr. Bouw en als notabel vaker het
woord moet voeren, bekwaamt Piet zich in de winter van 1961-1962 in het
spreken in het openbaar. Dat wordt in mei 1962 bekroond met een diploma.

Foto links: Meeuwis Bouw in 1962
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getuigschrift “Spreken in het openbaar” voor Piet Bouw 1962

cijferlijst “Spreken in het openbaar” voor Piet Bouw 1962
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In Harskamp studeert Piet ijverig verder, om zich meer te bekwamen in alles
wat te maken heeft met granen, vee en veevoer.

getuigschrift pluimvee-selectiecursus Piet Bouw oktober 1962

Op 5 november 1962 wordt in huize Bouw een tweede kindje geboren, een
meisje dit keer: Alida Klasina Nellie Bouw. Vernoemd naar beide oma’s Aaltje
van der Oest-Verbeek, Klasina Alberta Bouw-van Harten en Annies zus Nel
Timmerman-van der Oest.

Piet en Annie met Meeuwis en de pasgeboren Nellie
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geboortekaartje Nellie 5 november 1962
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Al snel na de geboorte van Nellie komt er bericht van Teunis en Anneke uit
Suriname.
Wageningen, 8 november 1962
Beste Piet en Annie,
Eergisteren ontvingen wij jullie telegram met het verheugende bericht dat
jullie een dochter gekregen hebben. Gelukkig was het dus toch geen tweeling!
Erg leuk voor jullie dat het een meisje is, hè? Beide van harte gefeliciteerd.
Het is voor Annie wel een hele drukte, zo’n baby (midden in de winter
bovendien!). Waar je nu maar denkt dat het er ook twee hadden kunnen zijn,
valt het after all toch nog weer mee. Ik ben benieuwd hoe jullie haar zullen
noemen. Hoe noemen jullie Meeuwis overigens, Meesje of zo? Jouw brief
kreeg ik vorige week en daaruit las ik dan dat het bij jullie ook niet alles is,
met de belasting10. De zaken konden dus ook beter begrijp ik, ja dat is
natuurlijk beroerd als je net begint en dan gelijk zo’n tegenvaller moet
incasseren. Hopelijk volgend jaar beter. Het was de bedoeling dat ik
volgende week woensdag voor circa drie weken nar de Verenigde Staten zou
vertrekken, maar voorlopig is de reis uitgesteld tot volgend jaar. Nu gaan
Anneke en ik maar samen met vakantie. We willen proberen om de vier
kinderen bij kennissen te laten logeren. Je bent nog steeds flink aan het
studeren zeg, boekhouden, M.B.A., S.P.D., toe maar. Als je deze lijn volgt kom
je zeker aan M.O. boekhouden11? Is dat de bedoeling?
We hebben een aardige kleurenfoto12 van de bungalow van thuis opgestuurd
gekregen. Dat ziet er bijzonder aardig uit, hè? O ja, nog bedankt voor het
opsturen van de advertentie. Ik zal hiervan geen gebruik maken, omdat het
weinig lijkt en bovendien op korte termijn indiensttreding wordt gevraagd.
Maar ik houd me aanbevolen voor opgezonden advertenties ook in de
toekomst. Wie weet krijg ik iets goeds, want ik heb per slot van rekening niet
veel haast en kan dus rustig eens kijken.
Enfin, deze brief moet direct op de bus en dus ga ik maar besluiten. Ontvang
de hartelijke groeten van ons allen.
Teunis PS Bel mama even op om de groeten van ons over te brengen. Daag.

Teunis verwijst naar de penibele financiële situatie van de firma Gebr. Bouw, waarvan Piet
sinds het begin van 1962 medefirmant is geworden.
11 Piet is druk aan het studeren, ook al is hij net opnieuw vader geworden. Een maand later
behaalt hij zijn praktijkexamen boekhouden.
12 De kleurenfoto betreft het huis “De Berkhof” aan de Molenstraat 7, eigendom van
Teunis’ouders. Zie de foto op de volgende bladzijde.
10
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bungalow “De Berkhof” aan de Molenstraat 7

praktijkdiploma Boekhouden voor Piet Bouw 1962
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cijferlijst Praktijkexamen Boekhouden Piet Bouw december 1962
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Nellie in het voorjaar van 1963

Het werk in de firma Gebr. Bouw valt voor Piet niet mee. De samenwerking
met zijn oom Gies verloopt moeizaam. Begin 1963 neemt Piet het besluit om
per 1 juni 1963 terug te treden uit de firma. Na het vertrek van Piet neemt
vader Meeuwis Bouw het aandeel in de firma weer over en is de situatie als
vanouds. De hoofdreden voor het terugtreden van Piet is de halsstarrige
houding van oom Gies Bouw, als het gaat om vernieuwing en verandering in
het bedrijf. Achter de weigerachtige houding van Gies zit ook zijn vrouw
Reintje, die veel te bang is om al teveel geld uit te geven. Daarom neemt ook
Meeuwis iets meer afstand van de bedrijfsvoering. Hij treedt als
vertegenwoordiger gedeeltelijk in dienst van de concurrent, veevoederbedrijf
De Heus in Barneveld.
Piet heeft in een schriftje nog wat herinneringen aan die moeilijke tijd als
firmant genoteerd. Een pittige conclusie van een jongeman van 23 jaar oud.
Op het ogenblik is het zo dat de firma Gebroeders Bouw een zeer sterk
verouderde zaak is en naar mijn mening binnen afzienbare tijd niet meer
mee kan komen in deze snel veranderende wereld als er niet spoedig op
grootse wijze gemoderniseerd wordt. Wat neerkomt op een investering van
minimaal drie ton. Zo lang oom Gies nog voor één cent in de zaak
geïnteresseerd is, zie ik dat er niet van komen. Al enkele jaren is dit proces
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van achter lopen aan de gang, getuige de winsten. Let op: de productie is de
laatste jaren op een werkelijk bijzondere manier uitgebreid, doordat er
kleine boeren, die de kost niet meer konden verdienen, op hun bedrijf van één
á vijf bunder, op grote schaal ertoe zijn overgegaan om kippen te houden en
varkens en kalveren te mesten. Het enige duidelijk waarneembaar resultaat
hiervan is, dat het debiteurensaldo onrustbarend is gestegen, zonder dat
daar eigenlijk iets aan wordt gedaan. Op het ogenblik zijn er boeren die bij
ons een schuld hebben van 25.000 gulden (één), 15.000 gulden (twee),
10.000 gulden (stuk of zeven) enzovoort. In totaal een bedrag van op
1 januari 1963 325.000 gulden. Het aanwezige kapitaal van de twee heren
Bouw bedraagt op het ogenblik inclusief reserves ongeveer 300.000 gulden.
De werkkracht van deze twee man mag je toch wel stellen op minstens
10.000 gulden per man. De winst kunnen we dan minimaal stellen op 5%
rente van 300.000 gulden en twee maal 10.000 gulden. Dat is samen 35.000
gulden, zonder enig risicovergoeding. De laatste vijf jaar beweegt de winst
zich echter zo tussen de 25.000 en de 35.000 gulden, wat dus voor een zeer
belangrijk deel te wijten is aan de manier van produceren en aan de manier
van boekhouden, die ik tevergeefs heb trachten te verbeteren bij gebrek aan
tijd, waardoor ik genoodzaakt was in de zaak te helpen als chauffeur,
menger of zoiets. Evenwel was het toen nog een modeladministratie
vergeleken bij de toestand zoals die nu is. Ik heb voor ik weg ging
aangeboden om de boekhouding bij te houden, maar oom Gies vraagt mij
nooit iets en is er zelf aan gaan prutsen. We hadden een pracht contract
opgesteld met hulp van een meester in de rechten, die gespecialiseerd is op
het gebied van ondernemingsrecht. De bedoeling was dus een
commanditaire vennootschap te vormen met oom Gies en ik als beherende
en papa als commanditeur vennoot. Ook voor de opvolging waren enkele
punten opgenomen, waarin onder andere de zinsnede dat oom Gies bij een
eventuele terugtreding ook zelfstandig een ander, dus vreemde, naar voren
kon schuiven om zijn plaats als beherend vennoot in te nemen. Voor mij dus
helemaal niet zo gunstig. Op enkele kleine onbelangrijke punten, die hij niet
helemaal begreep, maar die voor hem helemaal niet ongunstig waren, is hij
gevallen en hij tekende het contract niet. Hij zei ook niet wat hij eventueel
gewijzigd wilde zien. Het contract heeft er zo wel meer dan een half jaar
gelegen en ik begon het zoetjesaan zat te worden en ben aan het solliciteren
geslagen, wat aanvankelijk niet zo erg best ging, omdat ik wel diploma’s
genoeg had, maar geen ervaring. Eindelijk lukte het dan bij de A.K.U., waar
het mij prima beviel.
Na zijn vertrek uit de firma gaat Piet per 1 juni 1963 werken bij de A.K.U. in
Arnhem, het latere AKZO. Hij kan daar als boekhouder aan de slag op
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voorspraak van zijn neef Gert van Uffelen, die daar al werkt. Piet maakt een
goede start bij de A.K.U. en wordt gewaardeerd door zijn collega’s en
leidinggevende.

Het jaar 1963 is ook het jaar waarin Piet de politiek in gaat. Hij wordt lid van de
Christelijk-Historische Unie, voorloper van het latere CDA.

Piet en Annie hebben al vanaf het begin van het huwelijk een hond. In 1963 is
het een nieuwe hond, een boxer. Die nota bene ook nog acht jongen krijgt. Piet
zet ze allemaal te koop in de krant.

advertentie uit De Nieuwe Holevoet van 8 juni 1963:
Piet Bouw biedt 8 jonge boxers te koop aan
168

de boxer met acht kleintjes in juni 1963

Piet Bouw met Meeuwis op schoot en Nellie op het kleed
in het voorjaar van 1963
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Eveneens in 1963 wordt Piet op zijn 24e benoemd tot president-kerkvoogd in
de hervormde gemeente van Harskamp. Hij blijft dat tot zijn verhuizing naar
Barneveld in 1970. Zo is hij ook betrokken bij het beroepen van dominee
Vroegindeweij in 1967.13

rechts ds. J. Vroegindeweij, vierde van links Piet Bouw

Op 14 november 1963 trouwt neef Gert van Uffelen met Maartje Hanson uit
Ouddorp. Omdat Piet zijn neef al vanaf zijn geboorte kent en ze samen groot
gebracht zijn, is Piet getuige bij dit huwelijk en zijn Piet en Annie als
vanzelfsprekend daggasten. Gedurende de verkeringstijd is Annie een goede
vriendin van Maartje geworden. Maartje is verpleegster in het ziekenhuis in
Ede en heeft geholpen als kraamzuster na de geboorte van Nellie.

Foto rechts: Annie en Piet Bouw als daggasten bij het huwelijk
van Gert en Ma op 14 november 1963

13

Bron: Een kerkelijke legerplaats op de Veluwse zandgrond – Ds. Tj. De Jong 2013
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Maartje Hanson en Gert van Uffelen op 14 november 1963

Piet Bouw als getuige bij het huwelijk van Gert en Ma
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opnieuw een diploma voor Piet: Moderne Bedrijfsadministratie
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Een nieuw tijdperk: Bouw’s Staalbouw
Kort na het huwelijk van neef Gert van Uffelen krijgt Piet een aanbod. Zijn
neven Ab en Teus Bouw zijn samen directeur van staalbedrijf Bouw’s
Staalbouw in Barneveld. Het bedrijf groeit en de taken voor de beide
directeuren nemen toe. Ab is met name gericht op het klantencontact en Teus
richt zich met name op de technische bedrijfsvoering. Een echte boekhouder
ontbreekt nog. Piet besluit het aanbod aan te nemen en verlaat al na een goed
halfjaar zijn werk bij de A.K.U. in Arnhem. Op 1 februari 1964 begint hij zijn
werk bij Bouw’s Staalbouw, dat op dat moment gevestigd is aan de Berkenlaan
in Barneveld. Neef Ab, zijn vrouw Riek en de kinderen wonen bij het bedrijf.
Piet voelt zich al snel thuis in het familiebedrijf.

originele personeelskaart Piet Bouw
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Piet Bouw op kantoor bij Bouw’s Staalbouw

Gemeentearchief Barneveld – Bouw’s Staalbouw 07.0309
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Gemeentearchief Barneveld – Bouw’s Staalbouw 07.0307

personeelsuitje Bouw’s Staalbouw circa 1965 met in het midden
Piet en Annie en rechts met handtas Riek Bouw-Jacobs
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De jaren zestig
Voor zijn 25e verjaardag op 7 mei 1964 krijgt Piet een lange brief van zijn broer
Teunis uit Suriname. Teunis blikt alvast een jaar vooruit. De plannen zijn
namelijk om met het hele gezin terug te keren naar Nederland.
Wageningen, Suriname, 30 april 1964
Beste Piet, Annie en kinderen,
Het is 30 april ’s avonds half negen, dus Koninginnedag ’s avonds.
Gisterenavond hebben we een feestavond gehad in de soos ter gelegenheid
van de verjaardag van H.M. de Koningin en dus is het vanavond rustig.
Anneke zit momenteel ook te schrijven, naar haar moeder en Loes, die
volgende week jarig zijn. Als deze brief op tijd verzonden wordt kan het wel
zo uitkomen dat jij misschien jarig bent als je dit leest. Dus van harte
gefeliciteerd Piet en ook Annie en Meeuwis en Nellie met de verjaardag van
papa.
We hopen dat de zomer dit jaar op 7 mei valt zodat jullie deze dag tenminste
een redelijke temperatuur hebben. Taco, Eddy en Irene slapen al en alleen
Anne Marjon ligt nog een beetje te zingen op bed. We zijn vanavond om half
zeven (toen het dus donker was) met hun allemaal naar een kinderfilm
geweest in de club.
Morgen gaan ze weer naar school. Taco en Eddy dus naar de 1 e klas en Anne
Marjon op de kleuterschool. Irene zal waarschijnlijk niet in Suriname meer
naar school gaan. Hopelijk kan ze volgend jaar augustus in Nederland
ergens naar de kleuterschool. Als het allemaal volgens plan verloopt
tenminste zullen we dus nog ruim 1 jaar hier blijven. Alle kinderen en Anneke
lekker bloedarmoede en dus is het in feite hoog tijd om naar Nederland te
vertrekken. Het is nu al 10 maanden achter elkaar droog weer geweest,
waardoor het praktisch onmogelijk was om groente te verbouwen en dus
hebben we zeer weinig verse groente gehad hetgeen blijkbaar funest is
geweest. Enfin, Anneke is nu dagelijks bezig om iedereen van staaldrank,
levertonicum etc. te voorzien, zodat ik hoop dat binnen enkele maanden
iedereen weer geheel in orde is.
Hoe gaat het met jullie, alles goed naar we hopen! Van mama heb ik wel
begrepen, dat je met plezier werkt in Barneveld en dat je een nieuwe auto
hebt gekocht. Je moet me eens gauw terugschrijven hoe alles is. Zeg Piet, hoe
gaat het nu met de firma Gebr. Bouw? Waarschijnlijk omdat ik nu al circa
10 jaar weg ben, heb ik de laatste tijd het gevoel dat het toch eigenlijk te gek
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is dat wij geen van tweeën in de zaak zitten. Maar ja, jij hebt een en ander de
laatste jaren van dichtbij meegemaakt en kunt dus het beste oordelen of het
de moeite waard is! Maar vandaag of morgen zullen de firmanten toch eens
op houden en dan zal er toch wat moeten gebeuren.
Nou, tot schrijfs, de hartelijke groeten van Teunis, Anneke, Taco en Eddy,
Anne Marjon en Irene.
Doe ook m’n groeten aan Ab en Teunis en schrijf eens wat over hun zaak.
Op 13 oktober 1964 overlijdt Klaasjes stiefvader Jan van den Brink, in de
leeftijd van 88 jaar. Hij woont op dat moment nog steeds in “Het Middelstuk”
aan de Barneveldseweg 17 te Lunteren. Daarmee heeft Piet geen opa’s en
oma’s meer.
Eind 1964 loopt het huwelijk van broer Teunis en schoonzus Anneke in
Suriname helaas stuk. Het uiteengevallen gezin besluit eerder dan gepland
terug te keren naar Nederland. Teunis rondt de zaken in Wageningen,
Suriname af. Daarna vliegt hij via New York naar Nederland. In een telegram
aan zijn ouders wenst hij hen een gelukkig nieuwjaar en meldt hij zijn
aankomst op 9 januari 1965.
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Anneke gaat met de vier kinderen Taco, Eddy, Anne Marjon en Irene aan
boord van een passagiers- en vrachtschip richting Nederland. Het is dan
januari 1965. De overtocht van zo’n vier weken over de Atlantische Oceaan
verloopt voorspoedig, totdat de Europese kust bereikt wordt. Een zware
winterstorm teistert de Spaanse kust. In de Golf van Biskaje vergaat het schip
met Anneke en de kinderen bijna. De kranten uit die tijd berichten over
diverse schepen die wel vergingen in de Golf van Biskaje. Als door een wonder
komen ze veilig in Nederland aan.
Eenmaal in Nederland vindt het gezin tijdelijk onderdak in een hotel in de
buurt van Annekes ouders in Zutphen. Dat kan even later worden verruild
voor een huis in Leidschendam, dat Teunis kan regelen. Het is een huis van
zijn neef Gert-Jan Vaarkamp, nota bene de stand-in bruidegom uit 1955, toen
Anneke “met de handschoen” trouwde. Als Teunis enige tijd later ook in
Nederland aankomt wordt nog geprobeerd de relatie te herstellen, wat niet
meer lukt. Anneke overlijdt op 1 november 2003, na een kort ziekbed.

Teunis op bezoek in Harskamp, najaar 1965 met Nellie en Meeuwis

Teunis gaat daarna nog enkele weken terug naar Suriname om de zaak over te
dragen aan een opvolger. Dan kan hij in Den Haag aan het werk voor dezelfde
Stichting Machinale Landbouw (SML), nu op het hoofdkantoor. Hij bedient
dan als verkoper voornamelijk Nederlandse en Duitse klanten. Teunis betrekt
een appartement in Schiedam. Er is nu weer tijd en gelegenheid om wat vaker
op familiebezoek te gaan in Harskamp bij zijn ouders en broer en schoonzus.
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Teunis en Piet in 1965 in huize “De Berkhof” van hun
ouders aan de Molenstraat 7 in Harskamp
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In het voorjaar van 1965 raakt Annie zwanger van haar derde kind. Op dat
moment beginnen oom Gies en tante Reintje hun zinnen te zetten op het huis
van Piet en Annie aan de Molenweg 16. Zowel het huis van oom Gies en tante
Reintje aan de Molenweg 14 als het huis aan de Molenweg 16 en de molen zelf
is gezamenlijk bezit van Gies en zijn broer Meeuwis. Piet en Annie wordt
dringend verzocht op zoek te gaan naar een andere woning.

Gies en Reintje Bouw-van Eek in 1965
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Begin oktober 1965 verhuizen Piet en Annie met Meeuwis en Nellie daarom
naar een vrij nieuw huis aan de Kraatsweg 42 in Harskamp.

het huis aan de Kraatsweg 42: het linker hoekhuis

In het najaar van 1965 trekken oom Gies en tante Reintje na een kleine
opknapbeurt in het huis aan de Molenweg 16. Het huis is door Piet en Annie
keurig achtergelaten. Toch vraagt tante Reintje nog fijntjes, of er ergens een
stukje behang over is, want er is iets een klein beetje beschadigd. Het tekent
de sfeer tussen Piet en Annie en hun oom en tante. Het oude, grote huis naast
de molen, Molenweg 14, wordt vanaf dat moment verhuurd. Gies en Meeuwis
blijven de eigenaar ervan. Eind jaren vijftig is de kamer waar Piet in 1939 is
geboren omgetoverd tot kantoor voor de Gebr. Bouw en dat blijft het ook na
de verhuizing van oom Gies.
De verhuizing van de Molenweg naar de Kraatsweg is voor Piet en Annie
aanleiding een aantal nieuwe luxegoederen aan te schaffen. Zo komt er voor
het eerst een koelkast in huis. Ook kopen ze, als een van de eersten in
Harskamp, een televisie. Daarnaast wordt er flink uitgegeven aan elektrische
zaken.

182

garantiebewijs voor de nieuwe koelkast

Piet met Meeuwis en Nellie najaar 1965 in het nieuwe huis
aan de Kraatsweg 42 te Harskamp
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Op 11 december 1965 krijgen Piet en Annie een derde kind, zoon Paul. Hij
wordt geboren in het streekziekenhuis in Bennekom.

Annie met zoon Paul in december 1965 aan de Kraatsweg 42

De naam Paul is bijzonder, na twee vernoemingen bij Meeuwis en Nellie.
Oorspronkelijk is het de bedoeling hem Hans te noemen, naar zijn opa Van
der Oest, die Johannes heet. Later bedenkt moeder Annie dat Paul ook een
leuke naam is. Ze komt op het idee door het dan actuele
televisiekinderprogramma Paulus de Boskabouter.
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geboortekaartje Paul Bouw
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Ook tante Henriëtte van der Oest vindt het maar bijzonder, de naam Paul. Ze
schrijft een felicitatiebrief.

brief van Piets schoonzus tante Henriëtte van der Oest
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brief van Piets oude huisbaas in Rotterdam, meneer Van Bemmel

Paultje in de zomer van 1966
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Het is verkiezingsjaar 1966. Piet is lid van de C.H.U. en is in de maand mei
druk bezig met de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van
1 juni 1966. In Harskamp verspreidt hij met partijgenoten folders in de
brievenbussen.

Ondanks drie kinderen, een drukke baan en het werk als
president-kerkvoogd in de hervormde kerk van Harskamp vindt
Piet ook nog tijd voor de politiek in het werk voor de C.H.U.

verkiezingsposter gemeenteraadsverkiezingen Ede 1966
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verkiezingsposter gemeenteraadsverkiezingen Ede 1966 en
Piet Bouw staat op een verkiesbare 8e plaats
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Helaas… de verkiezingen verlopen dramatisch voor diverse partijen,
waaronder de C.H.U. De Boerenpartij van boer Koekoek wint enorm. De
C.H.U. gaat terug van negen naar zeven zetels. Piet blijft daarmee net buiten
de Edese gemeenteraad. Een mogelijke politieke carrière is in de kiem
gesmoord.

dagblad Trouw 2 juni 1966
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Piets broer Teunis heeft een nieuwe vriendin ontmoet in de wasserette in
Schiedam: Helga van Doornik. Op 15 juli 1966 trouwen ze in Den Haag.

trouwkaart Teunis Bouw en Helga van Doornik

v.l.n.r. Annie, Piet, Helga en Teunis op 15 juli 1966
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Piet werkt inmiddels alweer twee jaar bij Bouw’s Staalbouw in Barneveld. In
Harskamp bij de firma Gebr. Bouw loopt het steeds minder goed. Begin 1966
besluiten de broers Gies en Meeuwis Bouw om te stoppen met het bedrijf
Gebr. Bouw. Gies is dan 67 jaar en mag al twee jaar van zijn AOW genieten.
Meeuwis is net 61. Als bij de bedrijfsbeëindiging de balans moet worden
opgemaakt, schrikken de oude broers zich een ongeluk. De schulden aan hun
leveranciers bedragen enkele tonnen. De mannen liggen er wakker van en
worden bijna overspannen. Totdat zoon/neef Piet Bouw hen doet inzien dat
er bij hun klanten nog veel meer geld uitstaat dan hun eigen schulden.
Uiteindelijk blijkt dat uitstaande en nog door Gebr. Bouw te innen schulden
bij de boeren zo’n 300.000 gulden bedragen. Dat blijkt ruimschoots meer te
zijn dan wat zij zelf nog aan hun eigen leveranciers schuldig zijn. Als alle
financiën na enkele maanden netjes zijn afgewikkeld, komen Meeuwis en Gies
weer tot rust.

Barneveldse Krant 17 februari 1967

Na afwikkeling van de zaken gaat Gies op kleine schaal door met verkoop aan
particulieren en kleine boeren. Hij doet dat geheel alleen, zonder personeel,
maar nog wel onder de bekende naam Gebr. Bouw.
In april 1967 verschijnt een paginagroot artikel in de Barneveldse Courant met
een interview met Meeuwis Bouw en zijn vrouw Klaasje.

Foto links: trouwfoto Teunis en Helga, 15 juli 1966
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Barneveldse Krant 26 april 1967
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Teunis en Helga zijn getrouwd, maar de vier kinderen van Teunis en Anneke
zijn meestal bij Anneke in Leidschendam. Met regelmaat logeren ze wel bij
Teunis en Helga. En soms komen ze ook met hen op bezoek bij hun oom Piet
en tante Annie in Harskamp. Zo ook in maart 1967, getuige onderstaande foto.

v.l.n.r. Taco, Anne Marjon, Nellie en Meeuwis en
moeder Annie leest een tijdschrift, maart 1967 aan de Kraatsweg 42
Foto links: Artikel uit de Barneveldse Courant van 26 april 1967
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In 1967 is Annie zwanger van een vierde kind. Op 29 mei wordt zoon René
Pieter geboren. Vriendin en nicht Maartje van Uffelen is verpleegster geweest
en bij de bevalling aanwezig. Ze kraamt enkele dagen en echtgenoot Gert en
zoon Leon zijn meegekomen en logeren ook in huis.

geboortekaartje René Pieter Bouw
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moeder Annie Bouw met René

vader Piet Bouw met René
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felicitatiebrief van Helga Bouw-van Doornik
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felicitatiebrief van Helga Bouw-van Doornik

René Bouw zomer 1967
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Een maand na de geboorte van René mag Meeuwis logeren in Schiedam bij
zijn oom Teunis en nieuwe tante Helga. Ook Teunis’ zoon Eddy is er dan, een
mooi speelkameraadje voor Meeuwis. Eddy is dan negen jaar oud en Meeuwis
bijna zes. Voor Piet en Annie even wat extra lucht, zo kort na de geboorte van
hun vierde kind.
Dagverslagen van de vakantie van jullie zoon Meeuwis
Zaterdagavond 1 juli 1967
De jongetjes zijn in diepe rust, na zeer spannende avonturen van de
Flintstones, waar ze gewassen en al naar gekeken hebben. Meeuwis heeft me
wel drie keer verteld, dat die allang gewassen was, want oh die zeep, hè?
Eensgezind hebben ze vanmiddag nog een spelletje mens-erger-je-niet
gedaan. Ik heb de boterhammen maar klaargemaakt en drie stuks en een
beker melk gingen gezwind naar binnen. Meeuwis wil zo graag zwemmen in
z’n nieuwe broekje, dat Teunis de hele avond zit te duimen voor mooi weer.
Zondagavond 2 juli 1967
Vanmorgen aan het ontbijt maakt Teunis Meeuwis z’n ei open en Meeuwis
kijkt en gilt enthousiast, verrot, en ik had nog wel net gezegd, jongens, dat
zijn eieren van Opa Bouw. Overigens zijn we nu de hele dag aan zee geweest
en hij vindt het geweldig, holt zo de zee in en weer terug, pakt z’n schep en
drie tellen later komt hij weer om een zak te pakken voor schelpen. Verder
hebben ze ook op een ezel gezeten. Vanmiddag zat hij zo eens rond te kijken
naar al die mensen (en dat waren er wat) en zei toen tot grote vreugde van
de omliggenden, “er gaat hier vast nooit iemand naar de kerk vandaag”. Nu
liggen ze weer heerlijk te slapen, de beer in het midden.
Maandagavond 3 juli 1967
Vanmorgen zijn we naar de speeltuin geweest in Rijswijk. Erg leuk was het
daar, er waren botsautootjes en Meeuwis zat als een vorst achter het stuur,
dat goede sturen heeft die van z’n vader geleerd. Verder was er nog een
spookhuis en daar was hij niet bijster van onder de indruk, in het stikdonker
kwam je ineens een klapperend geraamte tegen en toen we er weer
uitkwamen zei hij: “We hebben een beer gezien daarbinnen, oom Teun en
Foto links: Piet met Paul in de zomer van 1967
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bang dat tante Helga was, ik héél niet”. Wat heel grappig is van hem, dat hij
iedere avond heel hartelijk bedankt voor het heerlijke eten. Vanmiddag zijn
we weer naar zee geweest, je waaide er bijna weg, maar gezwommen hebben
ze. Meeuwis is dol op water. Teunis doet ze onder de douche en ik moet ze
afdrogen. Vanavond heb ik vreselijk veel kusjes gekregen van de boys en van
Meeuwis ook nog op m’n voorhoofd.
Dinsdagavond 4 juli 1967
Vanmorgen kwam Meeuwis ons wakker maken, om te vermelden dat we in
bed moesten blijven, want ze hadden een verrassing voor ons. Toen we er
eindelijk uit mochten stond de ontbijttafel klaar en ze hadden de koffiekopjes
van de vorige avond ook nog afgewassen. En dan heb ik nog een verrassing
voor jullie. Meeuwis gaat met mij trouwen en ik hoop dat jullie mij als
schoondochter willen hebben.
We zijn naar de diergaarde in Rotterdam geweest en vooral de wilde dieren
vonden veel aftrek. Meeuwis wil wel graag een nijlpaard wezen. Eddy een
leeuw en ik wil een zwarte panter zijn, maar dan zouden ze me wel
aankunnen. Het is een fraai stel samen, ze eten prima. Ze moeten 2 x melk en
1 x yoghurt per dag, dat vinden ze maar zo zo, maar ze doen het.
Woensdagavond 5 juli 1967
De poes is verkocht, oh nee, weggegeven aan oma, de kippen heeft oom Gies,
het kalf is verkocht, de hond heeft de kolenboer en van het paard is rookvlees
gemaakt. Verteld door Meeuwis Bouw. Hij heeft een hele tijd met Teunis en
een bal in de golven gespeeld. Het water was hartstikke heet. En een half uur
daarvoor is hij maar met kleren en al het water ingelopen, gelukkig had ik
nog het een en ander in de badtas zitten.
Teunis heeft zonet een heel sermoen14 bij de heren gehouden. Ze lagen te
krijsen van de lol.

Foto rechts: v.l.n.r. Eddy, Meeuwis, Anne Marjon en
Teunis in dierentuin Blijdorp 1967

14

Vermanende toespraak
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Donderdagavond 6 juli 1967
Dat er op het strand meiden zijn, die alleen maar in een broekje lopen, daar
kan Meeuwis niet over uit. Ze hebben vandaag een groot bouwwerk van zand
gemaakt en er brak paniek uit toen het water in de gracht liep. Vanavond
hebben we verteld dat we zaterdag naar Harskamp gaan en Meeuwis: “Heel
niet, ik wil weer mee terug met jullie”. Van opwinding zat hij zo te wiebelen
op zijn stoel, dat Teunis zei: “Hé, zit eens stil, de hele stoel gaat naar de
bliksem”. Meeuwis: “En ik er bie zeker”.
Vrijdagavond 7 juli 1967
Kinderen, ik ben vandaag tot grote vreugde van het kroost helemaal in zee
geweest, de aanleiding hiervan was: ze waren met de bal in het water en er
was een grote jongen, die aldoor hun bal pakte. Ze waren ten einde raad, ik
maak me toch nijdig en hups, voor ik het zelf wist, was ik nat. Enfin, m’n
nieuwe zwempak gelijk gedoopt. Meeuwis vond het zwempak ook prachtig,
hij blèrde dwars door de winkel: “Eddy!! Kijk eens wat een mooie zwembroek
tante Helga heeft”. Vanmiddag droogde ik hem af en zei: “Zo, lekker dik lief
jongetje”. “Zo, lekker lief meisje”, kreeg ik als antwoord. Het is me er één.
Zaterdagavond 8 juli 1967
Zo, jullie hebt zelf kunnen constateren dat Meeuwis het prima naar zijn zin
heeft. We hebben een goede reis gehad. Alleen: “Rij alsjeblieft een beetje vlug,
oom Teun, ik wil eindelijk eens naar bed.” Ofwel: de komedianten trokken
voorbij.
Zondagavond 9 juli 1967
Het was stormy weather vandaag. ’s Morgens zijn we wezen golfen, daarna
bij Kersjes broodjes gegeten. Jullie schatje wilde wel graag een broodje lever
met van dat heerlijke spek erin en een glas melk. ’s Middags naar het strand,
maar de zee was zo wild, dat ze er niet in mochten. Blijkbaar vonden ze het
wel een beetje griezelig, al die hoge golven, 3 á 4 meter. Er klonken tenminste
geen protesten. We zagen ook iemand verdrinken, de reddingsbrigade heeft
alle mogelijke moeite gedaan, maar de man was al dood toen ze hem eindelijk
op het droge hadden. Het was wel moeilijk om Meeuwis uit te leggen wat
verdrinken was. ’s Avonds hebben we heel chique gedineerd, de jongens
helemaal opgedoft, Teunis in zijn trouwpak en ik in m’n blote roze japon. Na
afloop zei Meeuwis: “Oh oh, ik kan helemaal niet meer lopen, draag me maar
naar de auto”. Wat ik dan heb gedaan.
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Maandagavond 10 juli 1967
Mensen, wat een weertje treffen wij toch, we zijn tot half zeven op het strand
geweest en het bleef heerlijk. Vandaag zijn de jongens op jacht geweest, ze
hebben zeesterren gevangen. Mooie schelpen gezocht en gezwommen,
Meeuwis zwemt ook. Hij staat dan tot z’n enkels in het water, valt plat op zijn
buik en gilt enthousiast: “Ik zwem, ik zwem!”
Dinsdagavond 11 juli 1967
Meeuwis is vanmorgen met Teunis naar het strand geweest en heeft ome
Teun z’n rug ingevet. Ik was met Eddy naar de stad voor het cadeau van
papa en mama, hopelijk is het ook naar jullie zin, jongens. Het was heel
moeilijk en het was heet in de stad. Vanmorgen vroeg Meeuwis of Teunis al
dat zwarte haar op z’n borst zaaide. Ik zal nog heimwee naar dat gekke jong
krijgen.
Woensdag 12 juli 1967
Zo, voor Meeuwis zit het er bijna op. Hij is vandaag 4 keer het water in
geweest om afscheid te nemen. Vanmorgen zou Teunis opvoedkundig zijn, hij
vroeg wat aan Meeuwis en die zei: “Ja”. Teunis: “Ja, kind”. Meeuwis: “Ja,
hond”. Wat een gillerd, hè? Eddy en ik zaten tot diep verdriet van Teunis te
gillen van de lach. Mensen, jullie zoon is een voorbeeldig logé geweest en hij
mag het nog eens over komen doen. Vergeten jullie vooral niet zijn bruinheid
te prijzen, want daar is hij zo trots op. Enfin, als hij in z’n blote kont staat zie
je dan ook wel wat. Ik hoop dat jullie mijn opstel leuk hebt gevonden.
Helga

Helga met Paul in 1967
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Op 13 juli 1967 vieren Piets ouders, Meeuwis en Klaasje, hun 35-jarig huwelijk
in kleine kring. Er wordt gezellig gedineerd met beide zonen en hun gezinnen.
Ook een menukaartje is een mooi beeld van de tijd.

menu van het diner op 13 juli 1967

Foto links: voorzijde menukaart 13 juli 1967
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Sinterklaasfeest 5 december 1967 met v.l.n.r. Meeuwis, Paul,
moeder Annie en Nellie

kinderen Bouw begin 1968 met v.l.n.r. Nellie, Paul, Meeuwis en René
Foto rechts: René in de zomer van 1968
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Het lesgeven zit Piet al jong in het bloed. In de zomer van 1968, met
een druk gezin met vier kinderen, een drukke baan bij Bouw’s Staalbouw,
een functie in het kerkbestuur in Harskamp en nog meer bezigheden,
start Piet met het geven van een opleiding tot het Middenstandsexamen.

Foto rechts: Piet Bouw circa 1968
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Al vrij vroeg in hun huwelijk kiezen Piet en Annie met zekere regelmaat even
voor tijd voor zichzelf. Er is altijd wel een oppas te vinden voor hun kinderen.
Soms komen Piets ouders logeren in hun huis en passen ze op de kinderen.
Dan weer worden de kinderen verdeeld over meerdere oppasadressen. Aan
het einde van de zomer van 1969 gaan Piet en Annie samen naar Ameland.
Door de jaren heen is de voorliefde voor de Waddeneilanden gebleven. De
reden voor dit uitstapje: Annie is zwanger van haar vijfde kind én het is rond
hun huwelijksdag 6 september.

Piet op Ameland, zomer 1969

Foto rechts: Nellie in de zomer van 1969
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De jaren zeventig
Het jaar 1970 is opnieuw een jaar van grote veranderingen. Allereerst is er de
geboorte van het vijfde kind. Op 15 januari 1970 wordt, thuis aan de Kraatsweg
nummer 42, zoon Ronald Anne geboren. Het zal de laatste zijn en hij krijgt als
erenaam de naam van zijn moeder Annie mee.

geboorte van Ronald op 15 januari 1970 met
v.l.n.r. Nellie, moeder Annie, René, Meeuwis en Paul met
de kleine Ronald onderin in beeld

een uitgeputte vader Piet met zoon Ronald, januari 1970
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geboortekaartje van Ronald
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Ook nu komt er een uitgebreide felicitatie van meneer Van Bemmel uit
Rotterdam, de oude huisbaas van Piet in zijn studententijd.

felicitatiebrief meneer Van Bemmel 19 januari 1970

Foto rechts: Ronald in de kinderwagen, zomer 1970
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Nu het gezin aan de Kraatsweg 42 maar liefst vijf kinderen telt vindt Piet het
huis te klein worden. Bovendien zou een woning in Barneveld dichter bij zijn
werk bij Bouw’s Staalbouw plezierig zijn. Dus gaan Piet en Annie op zoek naar
woonmogelijkheden in Barneveld. Toevallig zijn kennissen uit Harskamp
bezig met plannen: de familie Van der Zande. Van der Zande heeft al grond op
het oog aan de Van Zuylen van Nieveltlaan, maar de 1200 vierkante meters
zijn wel erg veel. Vader Meeuwis Bouw komt als vertegenwoordiger van
meelbedrijf De Heus ook bij Van der Zande en zo komt het voorstel bij Piet en
Annie terecht. Besloten wordt om samen een nieuwe twee-onder-een-kapwoning te laten bouwen. Op 16 juli 1969 wordt de grond gekocht en in twee
gelijke delen verdeeld. Piet en Annie kopen het linkerdeel van het perceel.
Achter de woning staat de Barneveldse Eierveiling, die door een laag muurtje
is gescheiden van het aangekochte perceel. In april 1970 verhuist het gezin
Bouw naar de Van Zuylen van Nieveltlaan 42. In september 1970 komt ook de
familie Van der Zande er wonen, op nummer 40.

Van Zuylen van Nieveltlaan 42 in het voorjaar van 1970
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eigendomsbewijs perceel Van Zuylen van Nieveltlaan 42 – deel 1
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eigendomsbewijs perceel Van Zuylen van Nieveltlaan 42 – deel 2

220

eigendomsbewijs perceel Van Zuylen van Nieveltlaan 42 – deel 3
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eigendomsbewijs perceel Van Zuylen van Nieveltlaan 42 – deel 4

222

eigendomsbewijs perceel Van Zuylen van Nieveltlaan 42 – deel 5

Van Zuylen van Nieveltlaan 42 in het voorjaar van 1970:
alles is nog nieuw en kaal met op de achtergrond de eierveiling
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Piet in de moestuin aan de Van Zuylen van Nieveltlaan 42
met op de achtergrond achter het lage muurtje de eierveiling

Piet begint, net als in Harskamp, ijverig aan een moestuin en zet tegen het
muurtje wat fruitstruikjes: aalbessen en kruisbessen. Die zijn geen lang leven
beschoren. Wat blijkt? Als het fruit ongeveer rijp is komt een gezin van het
vlakbij gelegen Julianaplein achter langs het muurtje lopen en plukt de
struikjes kaal… Het doet Piet en buurman Van der Zande later besluiten de
muur te verhogen.
Al snel blijkt Piet het veel te druk te hebben voor een moestuin en wordt een
gazon aangelegd. In de beginjaren is het Piet die ook het gras maait. Natuurlijk
wordt er als snel een mooie motorgrasmaaier gekocht. Enige jaren later
verrijst er een heus kippen- annex geitenhok op bovenstaande plek van de
moestuin. Dat scheelt grasmaaien en zoon Paul wordt beheerder van het vee:
hij voert de kippen en de geit en verschoont de hokken. De kippenren wordt
voortaan de plek om de etensresten te deponeren. De kippen zijn gek op een
blaadje sla en gekookte aardappelen of rijst. Later komen er ook een paar
konijnen bij.
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Paul (links) en René (rechts) voor het nieuwe huis, april 1970

Vanaf de oprit van het nieuwe huis zicht op het huis (met zonneschermen) van
René’s latere vriendje Gradus Snitselaar. Links de tuin van de buren,
de familie Van Duren. Vader van Duren is de directeur van de Eierveiling.
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Het gezin Bouw is nauwelijks verhuisd naar Barneveld of de volgende
verrassing dient zich aan. Op het kantoor van Bouw’s Staalbouw is een nieuwe,
jonge tekenaar aangenomen: Harry van Wingerden. Het is een vrijgezelle
jongeman van pas 24 jaar en hij komt uit het Zuid-Hollandse NieuwLekkerland. Dat is te ver om dagelijks heen en weer te rijden. Dus wordt hem
aangeboden bij Piet en Annie op kamers te komen wonen. Dat vormt een
mooie extra maandelijkse inkomstenbron en dat is met een duur nieuw huis
natuurlijk welkom. Daarnaast is het voor Piet en Annie erg handig om bijna
fulltime een oppas in huis te hebben. Harry krijgt een slaapkamer met wastafel
op de eerste verdieping en wordt al snel een vertrouwde huisgenoot voor het
hele gezin.

Harry van Wingerden met v.l.n.r. René,
Ronald op schoot en Paul in 1971
Foto links: achter de kinderwagen links Nellie en rechts Meeuwis, Ronald in de
kinderwagen en ervoor links Paul en rechts René, zomer 1970
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Ook Teunis en Helga horen van de komst van Harry in het gezin Bouw. Een
brief van 16 oktober 1970 maakt er melding van. We lezen ook ander nieuws.
Onder andere dat de familie Van der Zande inmiddels ook is verhuisd. Teunis
en Helga hebben op 17 mei 1968 een dochter gekregen, die de naam Judith
heef gekregen.
Schiedam, 16 oktober 1970
Beste jongens,
Alles goed met jullie? Hier alles goed. Het is al weer een paar dagen
schitterend weer, dus ben ik met Judith nog al eens weg. Van mama hoorden
we, dat jullie buren nu ook gearriveerd zijn, dus dat is wel gezellig. Teunis is
vandaag naar Leidschendam, want Irene is jarig. We hebben een stel leuke
meisjesboeken gekocht, om iets anders te bedenken valt niet mee als je ze al
zo’n tijd niet gezien hebt. Teunis heeft ook die baan aan het ministerie
afgeschreven, het leek toch allemaal wat te ambtelijk, enfin, hij kan nog
rustig eens uitkijken.

opa Meeuwis Bouw met Judith en Helga
op Hemelvaartsdag 1969
Foto links: staand Nellie, daarvoor v.l.n.r. Ronald, Harry en Paul zomer 1971
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Ik heb nog steeds niets gewonnen met de Libelle prijsvragen. Jammer hoor,
er zijn zulke leuke dingen bij die je kunt winnen. Voor Harry zit er 23 cent in
de brief, voor zijn varken waar hij koningin Wilhelmina afbeeldingen in
spaart. Van de week was mijn zusje hier een dagje met Hanneke, dus dat
vond Judith allang weer prachtig, kan ze mooi de baas spelen. Kan Ronald
al gaan zitten in de box of ligt hij nog op z’n ellenboog? Dat vond ik toch zo’n
grappig gezicht. Zijn de boeken er al, Aart Pieter? Zo ja, wil je ze me dan
sturen ongefrankeerd? Je gironummer hebben we, dus daar zal ik dan het
geld op storten. Wanneer komen jullie weer eens een avond? Dat is al weer
zo’n tijd geleden dat jullie hier waren. Is je jurk al klaar, Annie, heb je nog
leuke stof kunnen kopen in Ede? Ik ben wel benieuwd hoe hij geworden is.
Gisteren was ik met Judith ergens koffie drinken en daar hadden ze een hond,
een kanarie, twee witte muizen en een aquarium. Dat kind was bijna niet
meer mee naar huis te krijgen, beesten dat is het einde voor haar. Veel
bijzonders weet ik niet meer, dus stop ik met veel liefs voor de kinderen en de
hartelijke groeten voor jullie beiden.
Teunis, Helga en Judith

Piets schoonouders zijn op 30 september 1970 40 jaar getrouwd
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In 1971 beëindigt broer Teunis zijn werkzaamheden voor de S.M.L. Hij heeft
een baan aangenomen bij de rijstfabrikant Boost in Antwerpen in België.
Teunis, Helga en Judith verhuizen van Schiedam naar de IJsvogelstraat in
Merksem, vlakbij Antwerpen. In deze periode worden de overige vier kinderen
Taco, Eddy, Anne Marjon en Irene definitief toegewezen aan Teunis en Helga.
Ze zullen in de loop van het jaar 1972 in Merksem komen wonen. Daarmee
komt er plotseling een groot, nieuw samengesteld gezin. Dat is best even
wennen voor alle betrokkenen.

gezin Bouw zomer 1971 met v.l.n.r. Meeuwis, Ronald, Piet met
René voor zich, Annie met Nellie voor zich en Paul

dagje strand in Zoutelande 1971 met
v.l.n.r. Piet met Nellie, oma Bouw erachter en buurmeisje
Nanda van der Zande
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Het jaar 1971 is ook het jaar waarin het gezin Bouw verbonden raakt aan
zwemmen en aan zwemclub De Waterkip. Piet gaat, als hij 32 jaar is, leren
zwemmen en haalt al snel zijn zwemdiploma in september 1971. Vanaf dat
moment zwemt hij – in het buitenbadseizoen- elke ochtend om 7.00 uur. Een
kwartier lang trekt Piet baantjes.

Piet in het Oosterbosbad in Barneveld in 1971

zwemabonnement Piet Bouw zomer 1977

Vanaf het moment dat vader Piet kan zwemmen leren ook de kinderen Bouw
één voor één zwemmen en worden ze vervolgens – op Nellie na – allemaal lid
van de zwemclub.
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Piet en Annie in hun slaapkamer aan de
Van Zuylen van Nieveltlaan in 1971

In het najaar van 1971 komt Annie met een zware hernia wekenlang op bed te
liggen. Dat valt niet mee met een jong gezin met vijf opgroeiende kinderen.

Annie in bed vanwege een hernia, najaar 1971.
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Schoonzus Helga schrijft, trouw als ze daarin is, een brief ter bemoediging.
Merksem, 4 oktober 1971
IJsvogelstraat 48
Lieve Antje,
Zo meisje, dus jij ligt plat. Wat een ellende voor je en dat je nog zo’n pijn hebt
ook, dat is wel erg. Hopelijk zakt dat spoedig wat af, joh! Vandaag is dus de
hulp gekomen. Als ze nu maar wat flink is, anders lig je je maar te ergeren
daar boven, hè? Gelukkig heb je ook nog twee flinke mannen15 in huis, dat
scheelt ook zoveel, vind je niet? Ronald kan nu ook weer thuisblijven zeker?
Ik had Piet gezegd dat ik best wilde komen, maar dat hoefde niet, zei hij. In
ieder geval had ik het graag gedaan hoor! Dan had ik vast kunnen oefenen
in een druk gezin, want nu zal het er wel van komen dat de kinderen hier
komen. Het is alleen jammer, dat het wel een half jaar duren kan, daar word
je zo zenuwachtig van. Ik tenminste. Dit weekend waren we bij m’n moeder,
dat was weer eens gezellig. Teunis is helemaal in het nieuw en ik heb een
nieuw broekpak, erg leuk. Maar je zult het allemaal wel zien, het is altijd zo
moeilijk uit te leggen hoe het er uitziet. Ik denk wel dat je het leuk zult vinden.
Judith vindt het gelukkig nog steeds leuk op school. Vandaag moest ze geld
meenemen. Dat is voor drinken. Ze krijgen chocolademelk om 10 uur, ’s
zomers koud en ’s winters warm. Ze vond het heel interessant een
portemonnee en een tasje mee naar school, dat begrijp je.
De coniferen die Piet en Teunis gekocht hebben staan leuk in de tuin. Die gaan
het wel goed doen, zo te zien. De 23e oktober komt de tuinman de rest planten.
Ik geloof wel dat we leuke dingen uitgezocht hebben. Vooral ook veel voor
tegen die akelige muren, die moeten het eerst bedekt worden hè? Want zo is
het net een muur van een gevangenis.
Het giet momenteel van de regen. Judith was dolblij, want nu kon ze haar
nieuwe regenjas aan. Voor de was is het minder lollig, want nu duurt het een
eeuwige tijd voor die droog is en ik heb een stapel. Waar dat altijd vandaan
komt, is me nog steeds een raadsel. In ieder geval ben ik dolblij dat ik een
wasmachine heb. Vanmorgen liep de wekker een uur te vroeg af, dan heb je
goed de pest in hoor, als je dat in de gaten krijgt. Dat kun je snappen zeker?
Verder op dit moment geen nieuwtjes, ik schrijf je gauw weer. Het allerbeste
toegewenst van ons drietjes met veel liefs, dag!
Helga
15

Bedoeld zijn vader Piet en zoon Meeuwis, die nu al 11 jaar is.
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Met ingang van 1972 wordt Piet mededirecteur van Bouw’s Staalbouw, samen
met zijn neven Ab en Teus Bouw. De verdeling van het belang in de firma is
als volgt: Ab en Teus ieder 49% en Piet 2%. Doel van deze constructie is, dat
geen van beide broers nu een meerderheidsbelang heeft en dat er altijd
afstemming nodig is voor grote besluiten. In een brief aan alle medewerkers
wordt dit meegedeeld. De boekhouder Piet Bouw wordt nu “Baas Piet”.

brief aan het personeel van Bouw’s Staalbouw met de mededeling dat Piet Bouw
mededirecteur wordt – 28 december 1971
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Om gezond te blijven én om er even uit te zijn na de drukke dagelijkse
werkzaamheden gaat Piet vanaf 1972 wekelijks een poosje hardlopen.
Trimmen, dat is het woord dat gebruikt wordt voor de paar rondjes lopen in
het Schaffelaarse Bos. Er wordt een echt trimpak aangeschaft en soms zelfs
meegedaan aan een wedstrijdje. Meestal echter betreft het een paar ronden
stevig doorlopen en daarna ergens aan de koffie. Evert Blankenspoor is
loopmaat van het eerste uur. In latere jaren is het trimmen verworden tot een
paar honderd meter lopen en vervolgens in de auto naar AC restaurant Stroe
voor een bak koffie en bijpraten.

Piet (links) met loodgieter Jan Kuiper en zijn zoon aan
het hardlopen rond de Koeweide in het
Schaffelaarse Bos in 1972

Op 13 juli 1972 vieren vader Meeuwis en moeder Klaasje Bouw hun 40-jarig
huwelijk met kinderen en kleinkinderen. Er is een feest met een diner in hotel
“De Mallejan” in Vierhouten, op 30 juni 1972. Ongebruikelijk, eerder dan de
werkelijke feestdatum. Het zal verband gehouden hebben met de a.s.
zomervakantie.

236

v.l.n.r. Helga, staand Piet met voor hem vader Meeuwis, staand Annie met voor
haar moeder Klaasje en Teunis, op 30 juni 1972

menu voor het diner op 30 juni 1972
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achterste rij v.l.n.r. Anne Marjon, Taco, Piet, Annie, Eddy
middelste rij v.l.n.r. Helga, Meeuwis, Klaasje, Teunis
voorste rij v.l.n.r. Paul, Meeuwis, Irene, René en Nellie
Ronald en Judith ontbreken op de foto

v.l.n.r. Paul, Ronald, Nellie, René en Meeuwis, zomer 1972
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De verjaardag van Paul, 11 december 1972. Huisgenoot Harry van Wingerden
speelt een spelletje tafelvoetbal met Paul (links), Ronald (midden) en René (rechts).

Piet met jongste zoon Ronald in december 1972
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Op 20 maart 1972 is tante Reintje Bouw-van Eek, de echtgenote van oom Gies,
na een lang ziekbed overleden. Oom Gies woont nu alleen aan de Molenweg.
Eind 1972 schrijft Piets moeder Klaasje een brief aan Teunis en Helga. Daaruit
spreekt een stukje familiesfeer in huize Piet Bouw.

brief van Klaasje Bouw-van Harten, november 1972
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Lieve Teunis, Helga en kinderen,
Zoals je ziet heeft papa vanavond de pen ter hand genomen om je vriendelijk
briefje te beantwoorden, Helga. Nogmaals van mij ook bedankt voor de
uitnodiging, hoor. Papa heeft dus al geschreven dat het best mogelijk is, dat
de hennen dan weg zijn, maar helemaal niet zeker, maar dat zou volgens mij
nog wel op te lossen zijn, maar hoe zal het weer zijn zo midden in de winter
om zo’n grote reis te maken… Wij hebben gedacht als ’t weer redelijk is komen
we graag en houden het daar maar op, en wij kunnen altijd nog ’s morgens
nog bellen als het helemaal niet door kan gaan, is dat goed? ‘k Heb een erg
leuke middag en avond gehad op ’t feest van de Plattelands-vrouwen16, veel
oude bekenden ontmoet overal vandaan en nu begint voor mij weer de drukte
voor de kerstfeestvieringen op zang en de verdere verenigingen, wij zijn al
druk bezig kerstliederen op zang voor de grote uitvoering in Reehorst op
woensdag 20 december17 in Ede. Wij maken het allemaal heel goed. Oom Gies
is vanmorgen nog even hier geweest, zijn telefoon deed het niet, hij kwam
toen hier de storingsdienst bellen. ’t Gaat allemaal zo’n beetje met oom Gies,
erg ongezellig natuurlijk en vooral nu met de lange avonden. Zondag gaat
hij weer eens bij Piet en Annie eten, dat doet hij graag, dat begrijp je. Met
tante Maartje18 blijft zo’n beetje hetzelfde, maar helemaal niets geen
beterschap te zien, erg hè? Met Anne Marjon haar verjaardag komen wij niet
hoor. ‘k Zal haar wel een kaart sturen en als wij komen krijgt zij haar
cadeautje wel en Eddy natuurlijk ook. Moet dat nog iets om te schilderen
zijn? Of wat anders? Leuk dat jullie allemaal iets doen met Sinterklaas, dan
kan het best gezellig worden. Wij gaan maar bij Piet een beetje Sinterklaas
vieren, dat zijn ze zo gewend dat wij er dan ook zijn19. Helga, als wij komen
met Oud en Nieuw zullen wij oliebollen en appelflappen 20 meebrengen hoor.
Nu hopelijk maar tot ziens allemaal.
Hartelijke groeten en heel veel liefs van oma Bouw.

Opnieuw een bewijs van het ontspannen leven van oma Klaasje Bouw-van Harten. Ze is
onder meer lid van de Plattelandsvrouwen en lid van een zangkoor.
17 Woensdag 20 december 1972.
18 Maartje is de oudste zus van Meeuwis en Gijsbert Bouw. Na een lang ziekbed overlijdt ze op
24 mei 1973.
19 Opa en oma Bouw zijn meerdere keren per week van de partij in het gezin van Piet en Annie.
Alle zondagen koffiedrinken na kerktijd en op alle feestdagen natuurlijk ook. Zo ook met
Sinterklaas, waarbij Meeuwis en Klaasje meedoen met lootjes trekken.
20 Het bakken van oliebollen en appelflappen is een traditie in huize Bouw. Aan de Van Zuylen
van Nieveltlaan worden vaste prik op Oudejaarsdag door opa Meeuwis en Annie oliebollen en
appelflappen gebakken. Piet is dan met de kinderen naar de ijsbaan in Deventer voor een
dagje schaatsen.
16

241

Op 6 maart 1973 vieren Piet en Annie hun 12 ½ jarig huwelijk
in kleine familiekring. Helga is het niet vergeten.

Verjaardagen worden in huize Bouw altijd uitgebreid gevierd.
’s Morgens wordt er met het hele gezin gezongen voor de jarige en zijn er
cadeautjes. ’s Middags is er bezoek van opa en oma Bouw en ’s avonds mag de
jarige kiezen wat er gegeten wordt. En uiteraard is er een echte
verjaardagstaart. Een kinderfeestje wordt meestal later gevierd.
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Meeuwis is jarig, 11 augustus 1973. Hij gaat binnenkort
naar de middelbare school, het Streeklyceum in Ede. Hij krijgt een prachtige
radio-cassette-recorder. Vader Piet ziet er niet gezond uit…

kinderfeestje van René, mei 1974
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In 1973 besluit Piet, een dag na zijn 34e verjaardag, om zich in te schrijven
voor een rechtenstudie aan de Universiteit van Utrecht. Helaas heeft hij zich
onvoldoende gerealiseerd, dat er sprake is van een inschrijvingstermijn. Die is
inmiddels verlopen. Piet laat het daar echter niet bij zitten en schrijft –
kenmerkend voor zijn karakter – een brief om uit te leggen waarom hij zo laat
heeft ingeschreven en om duidelijk te maken dat hij wel in september 1973 wil
beginnen.

brief van Piet Bouw aan het Bureau Aanmelding, 8 mei 1973

De brief heeft geholpen, want op 16 juli 1973 krijgt hij bericht dat hij zich kan
gaan inschrijven voor de studie.
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bericht van toelating tot de rechtenstudie

1e collegestamkaart voor Piet Bouw, september 1973

Er breekt een pittige periode aan in huize Bouw. Vader Piet is overdag druk
met zijn werk als directeur bij Bouw’s Staalbouw. Enkele keren per week gaat
hij overdag – hij volgt namelijk de normale dagstudie rechten – even heen en
weer naar Utrecht om colleges te volgen. Thuis wordt de meeste avonden na
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het eten hard gestudeerd. Dat gebeurt gewoon aan de eettafel in de
achterkamer, maar in het begin ook aan een bureau in de slaapkamer. Dat is
echter minder comfortabel en in de winter niet zo behaaglijk warm.

Geen bijzonder scherpe foto, maar wel een bijzondere foto.
Het is een van de weinige tastbare bewijzen van de rechtenstudie
van Piet. Piet studeert aan zijn bureau in de slaapkamer, augustus 1974.

Het Sinterklaasfeest wordt in huize Bouw elk jaar uitgebreid gevierd. Behalve
Piet, Annie en de vijf kinderen doen ook opa en oma Bouw mee en kostganger
Harry van Wingerden is begin jaren zeventig ook van de partij. Er worden door
de volwassenen en oudste kinderen lootjes getrokken, er zijn gedichten en
surprises en het is een sport om elkaar flink in de maling te nemen. Buurman
Van der Zande wordt vele jaren ingehuurd om de zakken met cadeaus voor de
voordeur te zetten en flink op de bel te drukken. Ook in de kantine van Bouw’s
Staalbouw wordt voor de kinderen van het personeel Sinterklaas gevierd.
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Sinterklaas 1973, waarbij
Piet wordt geplaagd met zijn
gewicht en een weegschaal krijgt

Sinterklaas bij Bouw’s
Staalbouw in de kantine, 1973
met links van Sint Nellie en Paul

Annie tussen Sint en Piet, 1973
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Sinterklaas 1976, neef Piet van Uffelen als Sint met opa en oma Bouw

Sinterklaas 1976, neef Piet van Uffelen als Sint
Met v.l.n.r. René, Ronald, Sint, Nellie, Paul en Meeuwis
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In 1974 krijgt Piet te maken met mantelzorg voor zijn inmiddels bejaarde
ouders in Harskamp. Zijn vader Meeuwis wordt in 1974 zeer ernstig ziek en
moet lange tijd in het ziekenhuis verblijven vanwege een bloedziekte. Eenmaal
weer thuis blijkt het huis in Harskamp, “De Berkhof”, te groot en de grote tuin
te bewerkelijk geworden. Ook het verzorgen van de honderden kippen in de
schuren achter het huis wordt Meeuwis te zwaar. In 1975 verhuizen Klaasje en
Meeuwis naar Barneveld, waar ze gaan wonen aan de Schoutenstraat 70. Het
is wennen voor beiden, van de vrijheid en de ruimte in Harskamp naar een
kleine seniorenwoning. Ruim twintig jaren wonen Meeuwis en Klaasje nog in
dit huis. Meeuwis vindt in Barneveld toch weer een zinnige invulling van zijn
leven. Hij blijft enkele uren per week werkzaam voor meelhandel firma De
Heus. Hiervoor gaat hij als vertegenwoordiger nog de boer op om bestellingen
op te nemen. Hij bezoekt klanten die hij zelf al vijftig jaar heeft bezocht. Tot
op hoge leeftijd rijdt hij ook nog zelf met de auto naar Antwerpen om zijn zoon
Teunis, schoondochter Helga en de kleinkinderen te bezoeken.

Even ontspannen voor Piet. Naast zijn damavond op
dinsdag heeft hij in het winterseizoen ook het wekelijkse
zaalvoetbaltoernooi met een team van Bouw’s Staalbouw.

Het gezin Bouw heeft het goed naar de zin aan de Van Zuylen van Nieveltlaan.
In de achtertuin is de moestuin, bij gebrek aan tijd bij Piet, inmiddels
opgeofferd voor een luxe kippenhok annex geitenstal. Er wordt een geit
gekocht, Emmy, die zwanger blijkt en twee kleintjes krijgt, die snel worden
verkocht. Ook komen er vijf kippen die het gezin van verse eitjes voorzien.
Zodra de kippen uitgelegd zijn komt opa Meeuwis langs met een slachtmes en
worden de kippen geslacht. Meestal met belangstelling gevolgd door zijn
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kleinkinderen. Dan eet het gezin Bouw heerlijke verse kippenpoten en maakt
Annie van de restjes kippensoep.

v.l.n.r. Geit Emmy, Meeuwis, Ronald, René,
Paul en Nellie, voorjaar 1975

geit Emmy met twee jongen, 31 mei 1974

In hetzelfde voorjaar van 1975 komt er een “pleeg-lammetje” in de kost. Opa
Van der Oest heeft een lammetje zonder moederschaap. Het lam wordt met
liefde opgevangen in huize Bouw en met de fles gevoed. Het krijgt een naam:
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Lotje. Als Piet op een ochtend na het scheren een wondje heeft en lammetje
Lotje likt zijn gezicht, krijgt hij verschrikkelijke uitslag in zijn gezicht. Het
blijkt de huidaandoening orf te zijn. Dat is een virale infectie, die kan worden
overgedragen van schapen op mensen. Speciaal risico loopt men bij het geven
van flesvoeding aan lammetjes…

een geboortekaartje voor lammetje Lotje, 11 maart 1975

René met Lotje, maart 1975

In mei 1976 ondergaat Annie een zware baarmoederoperatie. Na een
ziekenhuisopname van een dag of tien moet ze thuis wekenlang rustig aan
doen. Dat valt niet mee met vijf opgroeiende kinderen tussen de 5 en 15 jaar.
De jongste drie gaan daarom voor een week of zes logeren. Ronald mag naar
tante Marja en oom Gerard van der Oest, René naar zijn vriend Gradus
Snitselaar en Paul naar vriendinnetje Erika Vermeer op kuikenbroederij
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“De Morgenzon”. Meeuwis en Nellie zitten al op de middelbare school en
helpen flink mee in het huishouden.
Schoonzus Helga schrijft enkele brieven om de patiënt op te beuren.
Merksem, 16 mei 1976
Lieve Annie,
Dit is je derde dag en misschien nog wel een kwaaie, hè kind? Het valt niet
mee zeker, maar na een weekje zul je wel merken, dat het dan betert. Hopelijk
doen de posterijen goed hun best en bezorgen je post met de meeste spoed.
Dit postpapier is van Moederdag, niet dat van Sammy, dat krijg je ook hoor.
Judith heeft zaterdagmiddag haar partijtje gehad, acht van die gillende
meiden, het is wat, maar het weer was prima, dus konden ze in de tuin. Het
was voor de eerste keer, dat Teunis zoiets meemaakte, anders is het op
woensdagmiddag, nou meid, hij had ’s avonds wel koppijn. Morgen
(maandag) komt mijn moeder een paar dagen, ze is net terug uit Engeland,
waar ze haar nieuwe kleinzoon bewonderd heeft, Robert heet hij. Die
Marieke, een zoon en een dochter, wel een rijkeluis-wens hè? Ze maken het
goed daar gelukkig, ½ jaar wonen ze er alweer.
Lig je op een gezellige kamer, dat hoop ik maar, want als je wat opknapt is
het wel prettig om eens een woordje te kunnen spreken. Enfin, dat hoor ik
nog weleens van Piet. Een leuke nachtpon heeft mama voor Judith gekocht
hè en Teunis z’n suède jack vind ik ook heel prima, bij Romeyn moet je maar
zijn, niet waar?
Is de verjaardag van je man gezellig geweest in de kantine? Zo had jij
tenminste helemaal geen rommel, een prima idee. Heb je al iets gekocht voor
de familiereünie of doe je dat als je uit het ziekenhuis komt? Ik heb een aardig
pakje, vrij donkere kleuren met beige schoenen (m’n oudjes, glanzend
opgepoetst) en een beige tas, Teunis in een bruin-beige creatie, beelderig hè?
Zo meisje, ik ben uitgekletst voor vandaag, je moet van ons allemaal heel veel
groeten hebben en sterkte natuurlijk. Dag, tot de volgende brief.
Van je zus Helga
Merksem, 18 mei 1976
Lieve Annie,
Gisteren belde mama nog op en ze kon melden, dat je je wat prettiger voelde,
gelukkig hè? Heb je nu al gebengeld, ja zeker. Daar wachten ze tegenwoordig
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niet lang meer mee. Krijg je al wat vast voedsel, dat denk ik ook wel. Lief
postpapier hè, dat bracht m’n moeder mee uit Engeland. Haar kleinzoon is
een schatje, gelukkig dat ze hem nu gezien heeft.
Piet redt het zeker wel goed, zo met de twee oudste spruiten? En de kleine
jongens? Gaat het daar ook goed mee? Dat zal wel, hè, ze zijn op vertrouwde
adressen. Het is nu mooi weer, m’n moeder geniet erg van de tuin, ik ook
hoor, tussen de bedrijven door. Kind, tot de volgende krabbel. Houd je goed,
een grote meid zijn!
Veel liefs en groetjes van ons allemaal!
Je Helga
Merksem, 20 mei 1976
Lieve Antje,
Zo kind, jij hebt je eerste week erop zitten en ik hoop dat je je nu wat beter
voelt, dat zou toch moeten, hè meid! Ik ben net thuis van een
schoolvergadering en ik dacht, kom, nog even vlug een lettertje naar Annie,
want vrijdags komt daar zo weinig van.
Mijn moeder is vanavond weggegaan en als we de familiereünie hebben,
komt ze weer terug, dan gaan we gerust weg, nietwaar?
De 18e, 19e en 20e gaan Teunis en ik samen een paar dagen naar de Ardennen,
we zijn er zo aan toe om eens even uit de dagelijkse sleur te zijn en het is lang
geleden dat we er eens even met z’n tweeën uit waren. Het hotel is besproken
en dan met mooi weer, zodat we de omgeving wat kunnen verkennen, het is
daar prachtig.
Eddy komt vrijdagavond laat terug van zijn 3-daagse schoolreis naar Parijs,
hij zal wel genoten hebben. Dit is het postpapier van Sammy, hij wordt leuk,
joh, ze gaan zo gezellig kletsen hè, op hun manier. Onze kat is jaloers, hij voelt
zich bitter tekort gedaan, de arme ziel.
Hadden jullie eigenlijk al vakantieplannen gemaakt? En wanneer valt jullie
vakantie, enfin, dat hoor ik nog wel, de 15e. Ik neem zelf lakens en
handdoeken mee hoor kind, ik wil niet dat je extra werk hebt, dat is nog
helemaal niet goed, dus niet tegensputteren, hè?
Het weer is weer niks, koud, wind en regen, dus duik jij maar goed onder de
dekens meid, het is niks gedaan buiten, ik ben trouwens snipverkouden. Meer
nieuwtjes weet ik voor het moment niet te schrijven, dus ik stop met veel
groeten van de hele bende hier en houd je goed kind!
Je Helga
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Vakantie in Zoutelande, zomer 1977. Heel luxe met het hele gezin in hotel De Tien
Torens. Vader Piet Bouw staat hier in het strandhokje dat voor deze vakantie erbij
gehuurd is. Piet met zijn traditionele sigaret: een caballero zonder filter. Met gemak
gaan er twee pakjes sigaretten per dag doorheen. Piet rookt al vanaf zijn 14e en
stopt pas eind jaren negentig.
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Piet in het kleuterschoolbestuur
Al vrij snel na de verhuizing van het gezin Bouw naar Barneveld raakt Piet
betrokken bij het kleuteronderwijs. Zoon Paul start in augustus 1970 op
kleuterschool Pinkeltje en een jaar later volgt broer René. Een schooljaar lang
zitten ze in dezelfde klas bij juffrouw Ria Koesveld.

Kleuterschool Pinkeltje in 1971 met links juffrouw Ria Koesveld. Helemaal links
voor zit René op een stoeltje. Broer Paul staat in de tweede rij van achteren,
de derde persoon naast juffrouw Koesveld.

Nog tijdens de kleuterschooltijd van René wordt vader Piet in het bestuur
gevraagd van de Vereniging tot bevorderen van het Christelijk
Kleuteronderwijs in Barneveld. Het is een oecumenische vereniging, waarin
hervormd en gereformeerd gebroederlijk samenwerken.
In oktober 1976 bestaat de vereniging 25 jaar en dat wordt gevierd met een
receptie. Het voltallige bestuur is aanwezig en inmiddels is Piet voorzitter
van de vereniging geworden.
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kleuterschoolbestuur in 1976 met v.l.n.r. Gerrit Schaap, Toos Strunk, Wim Eimers,
Coby van Nieuwenhuizen, Piet Bouw (Ds. Alblas feliciteert hem)

kleuterschoolbestuur in 1976 met v.l.n.r. onbekend , Henk van Rheenen, Gerrit
Schaap, Toos Strunk, Wim Eimers, Coby van Nieuwenhuizen en Piet Bouw

Foto rechts: uitnodiging 7 april 1977
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Eind jaren zeventig staat het kleuterschoolbestuur voor een nieuwe uitdaging.
Het kleuteronderwijs zal op 1 augustus 1983 samengaan met het lager
onderwijs, zo is de planning. Later zal blijken dat de echte integratie tot
basisonderwijs pas in 1985 plaats vindt.

Brief van 10 mei 1978, waarin een ledenvergadering op
5 oktober 1978 wordt aangekondigd. Hoofdthema: het beoogde
samengaan van kleuterscholen en lagere scholen van de
verschillende besturen.
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In 1978 zoekt het kleuterschoolbestuur de samenwerking op met de besturen
van de hervormde en de christelijk nationale lagere scholen. Waar
hervormden en gereformeerden in het kleuterschoolbestuur elkaar steeds
goed kunnen vinden en samenwerken geen problemen oplevert, wordt het
samengaan met het lager onderwijs een waar drama.

verslag van de vergadering van de besturen van de Hervormde
scholen, de Chr. Nat. Scholen en de Chr. Kleuterscholen pagina 1
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verslag van de vergadering van de besturen van de Hervormde scholen,
de Chr. Nat. Scholen en de Chr. Kleuterscholen pagina 2
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verslag van de vergadering van de besturen van de Hervormde scholen,
de Chr. Nat. Scholen en de Chr. Kleuterscholen pagina 3
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verslag van de vergadering van de besturen van de Hervormde scholen,
de Chr. Nat. Scholen en de Chr. Kleuterscholen pagina 4
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verslag van de vergadering van de besturen van de Hervormde scholen,
de Chr. Nat. Scholen en de Chr. Kleuterscholen pagina 5
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het fusie-overleg loopt stuk en Piet Bouw schrijft daarop namens de drie besturen
een ingezonden brief naar de Barneveldse Krant d.d. 13-12-1978
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ingezonden brief d.d. 13 december 1978 in de Barneveldse Krant

Uiteindelijk vindt er een scheiding plaats tussen hervormden en
gereformeerden en lukt het niet om ook gezamenlijk basisonderwijs te
vormen. Dit tot groot verdriet van de ruimdenkende voorzitter Piet Bouw.
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Foto rechts: Piet en Annie op de schommel, circa 1978
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Meester in de rechten
Op 23 mei 1978 behaalt Piet, na een rechtenstudie van slechts vijf jaar, zijn
felbegeerde meesterstitel. Een ware prestatie, naast zijn dagelijks werk bij
Bouw’s Staalbouw, zijn drukke gezin en diverse maatschappelijke functies.

bul behorend bij verkrijgen meesterstitel van Piet Bouw
op 23 mei 1978
270

bul behorend bij verkrijgen meesterstitel van Piet Bouw
op 23 mei 1978
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.
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cijferlijst rechtenstudie Piet Bouw 1978

Foto links: voor het Academiegebouw in Utrecht, 23 mei 1978 met
vooraan van links naar rechts: broer Teunis, René, Annie en Piet
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Buluitreiking in Academiegebouw Utrecht, 23 mei 1978.
Voorste rij v.l.n.r. Hannie Bouw, René Bouw, oma Bouw, Paul Bouw, Annie Bouwvan der Oest en Piet Bouw. Achter Piet zit broer Teunis. Helemaal links achter
Hannie zit Piets oude schooljuf, juffrouw Doornebal.

buluitreiking in Academiegebouw Utrecht, 23 mei 1978
met vader Meeuwis en zoon Piet Bouw
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Piets neven Ab en Teus Bouw organiseren een feestje voor hun geslaagde neef
en mededirecteur.

gedurende zijn verdere leven draagt Piet de meesterstitel met gepaste trots
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Barneveldse Krant
29 juni 1978
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artikel Barneveldse Krant 24 december 1978
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Barneveldse Krant vrijdag 24 december 1978
BARNEVELD – In het weidse land onder Barneveld, dat sedert
onheugelijke tijden bekend staat als “De Harselaar” verrijst in het
laatste kwart van de 20ste eeuw een geweldig brok
werkgelegenheid. De Harselaar wordt industrieterrein en menig
bedrijf dat het in de Randstad te benauwd wordt, vestigt zich aan
de rand van de Veluwe, waar nog een overvloed aan ruimte
beschikbaar is. Maar niet alleen vanuit het westen komen de
bedrijven, ook industrieën die binnen de bebouwde kom van
Barneveld zelf groot zijn geworden, barsten uit hun jasje en
strijken neer op De Harselaar.
Geen ruimte voor uitbreiding

en wijlen wethouder W. Verwey
besloot Bouw’s Staalbouw in
Barneveld te blijven en in 1974
werd grond op de Harselaar
gekocht. Begin 1975 vond de
verhuizing plaats, nadat het
bedrijf zélf de gebouwen had
ontworpen en gebouwd. In
Kampen is toch een filiaal
verrezen, waar thans één van de
mannen van het eerste uur, de
heer
C.
ten
Hoven,
als
bedrijfsleider de touwtjes in
handen houdt.

Het besluit om dit gebied tot
industrieterrein te bestemmen
komt net op tijd voor Bouw’s
Staalbouw BV, sedert 1959
gevestigd in de voormalige
cartonnagefabriek van Van ’t
Foort aan de Berkenlaan. Het
bedrijf, nodig aan uitbreiding toe,
is nog in staat om een
kantoorruimte te laten verrijzen,
maar dan is de ruimte voor
verdere uitbreiding gewoon óp!
Goede raad is duur en grond niet
meer beschikbaar. Men besluit in
Kampen grond aan te kopen en
het
bedrijf
daarheen
te
verplaatsen.

Directie
Welke bouwers staan achter de
firmanaam Bouw’s Staalbouw?
Het bedrijf wordt geleid door een
drie man sterke directie. De heer
A. Bouw en zijn broer de heer T.
Bouw zijn de mannen, die op 14
mei 1957 in de voormalige
bakkerij van De Heus aan de
Plantagelaan het bedrijf met twee
man personeel van de grond

Uitkomst
In de tijd echter dat zich dit
afspeelde, openden zich nieuwe
perspectieven. Harselaar kreeg de
bestemming van industrieterrein.
Mede op aandringen van oudburgemeester K. van Diepingen

tilden. Hun neef, de heer A.P.
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Bouw, wijdt vanaf 1964 zijn beste
krachten aan de zaak. Gedrieën
verdelen zij de taken; de heren A.
en T. Bouw behartigen het
technisch-commerciële deel van
de directiewerkzaamheden en de
heer A.P. Bouw houdt zich bezig
met
het
economischadministratieve aspect.

iets eigens, waaraan ze kunnen
meebouwen”.
Groei
De dynamische ontwikkeling van
het bedrijf, dat met twee man
personeel in 1957 is begonnen, is
met enkele simpele cijfers te
schilderen. De twee man van het
eerste begin zijn uitgegroeid tot
rond 85 in 1978. Naast de werkers
in de hallen zoals de monteurs,
spuiters,
lassers,
straler,
magazijnmeester,
enz.
zijn
daaronder
begrepen
twee
vrouwelijke
administratieve
krachten, de bedrijfsleider en zijn
assistent, drie werkmeesters, de
kantinebaas en last but not least
de negen man sterke tekenkamer.
De omzet, die in 1958 nog
f 150.000,- bedroeg, was in 1977,
dus amper 20 jaar later, als
opgelopen tot f 10.00.000,-

Foto: voorzijde kantoor

Overkappingen
Bouw’s Staalbouw heeft zich altijd
toegelegd
op
ruimtelijke
overkappingen. Begonnen met
fietsenstallingen, kolenloodsen en
dakbedekkingen construeert het
bedrijf thans overspanningen tot
70 meter. De staalconstructies
overspannen fabrieken, loodsen,
sporthallen, maneges enz. Ook
aan de verbouwing van de oude
pluimveehal tot sporthal heeft
Staalbouw indertijd meegewerkt.
Directeur A.P. Bouw: “We hopen
nog eens de nieuwe sporthal hier
in Barneveld te kunnen meehelpen
overspannen. Voor het personeel,
dat voor het merendeel uit
Barneveld komt, is het toch ook

Foto: het spuiten van spanten
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Dochterbedrijf

ons b.v. niet in de woningbouw te
begeven.”

Als dochterbedrijf is – gevestigd in
het zesde pand als Bouw’s
Staalbouw – in 1976 het Bouw- en
Aannemingsbedrijf
“De
Harselaar” B.V. opgericht. De
noodzaak hiertoe was ontstaan
door de steeds verdergaande
uitbreiding
van
het
dienstenpakket. Directeur T.
Bouw over die uitbreiding van het
dienstenpakket:
“Vroeger
maakten
we
alleen
maar
staalconstructies. Toen zei iemand
van : “Joh, als je komt, kun je dan
niet het dak erop leggen?” Dus
moesten we houten gordingen
hebben en dakplaten. Toen was er
iemand die zei: “Kunnen jullie
alleen mar zo’n dak maken van
golfplaten?” Ik zei: “Nee, we
kunnen ook een staaldak maken”.
Dus we gingen staaldak erbij
doen. Toe zei iemand: ”Als jullie
nou toch komen, kunnen jullie dan
geen wanden maken?” Nu maken
we wanden. Toen zei d’r iemand:
“Kunnen jullie niet dan ook die
fundering voor ons maken?” Ik
zei: ”Nou goed, dat kan ook wel”.
En zo gaat het steeds een beetje
verder. Overigens trachten we
met het aannemingsbedrijf de
collega-aannemers
zo
min
mogelijk te beconcurreren, door

Geheel Nederland
Van Maastricht tot Delfzijl en Den
Helder worden de producten van
Bouw’s Staalbouw afgezet. Deels
als bouwmateriaal aan anderen,
deels ten behoeve van door Bouwen
Aannemingsbedrijf
“De
Harselaar”
aangenomen
projecten. “De Harselaar” betrekt
overigens
de
andere
bouwmaterialen
veelal
rechtstreeks uit het buitenland. De
tot
gordingen
en
planken
gezaagde ruwe stammen uit de
uitgestrekte bossen van ZuidDuitsland21 worden in het eigen
bedrijf verwerkt. Naast de
productielijn
staal
heeft
Staalbouw daarvoor een aparte
productielijn hout. Besprekingen
zijn ook gaande met een
Scandinavisch toeleveringsbedrijf
van hout als bouwmateriaal naast
staal.
Research
Al heeft Bouw’s Staalbouw noch
“De Harselaar” een researchafdeling, men is - wanneer dat
nodig is – bereid tijd en kosten te
spenderen aan onderzoek van
bouwmaterialen. Zo heeft het

Piet Bouw gaat in de jaren zeventig en
tachtig met regelmaat naar de
toeleverancier in Zuid-Duitsland. Hij

overnacht dan bij de houtfabrikant zelf,
soms samen met echtgenote Annie.

21
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bedrijf in 1970 in samenwerking
met TNO de maximale belasting
van
staalconstructies
proefondervindelijk aangetoond
door dergelijke constructies net zo
lang aan steeds grotere belasting
bloot te stellen, tot de zaak het
begaf.

gewoon in de kantine bij elkaar en
dan wordt er altijd een oplossing
gevonden.
Voor
individuele
moeilijkheden of vragen is er
steeds een gewillig oor te vinden
bij de heren Bouw, van wie er
vrijwel altijd tenminste één
bereikbaar is. Dat geldt zelfs voor
de vakantieperiode (bouwvak).
De
goede
onderlinge
verstandhouding
manifesteert
zich onder andere in het zeer
geringe personeelsverloop. Van
de 85 medewerkers zijn er
ongeveer 15 al meer dan 12 jaar in
het
bedrijf
werkzaam.
Opmerkelijk is dat de heer T.
Bouw niet de minste moeite heeft
met het opsommen van de namen
van de medewerkers, waaruit wij
een levendige belangstelling voor
de mens in het bedrijf van de
directie menen te mogen afleiden.
Even opmerkelijk lijkt ons de
opmerking van de heer A.P. Bouw,
dat het al herhaalde malen is
voorgekomen dat werknemers, na
het bedrijf verlaten te hebben
omdat zij dachten elders zich te
kunnen verbeteren, na verloop
van tijd toch weer terugkwamen.
Al is het bedrijf tamelijk
conjunctuurgevoelig, door een
uitbreiding van het eerder
genoemde “dienstenpakket”, die
anders zouden worden uitbesteed,

Foto: Eén van de hallen

De resultaten zijn in een officieel
rapport vastgelegd (Technische
Grondslagen
voor
Bouwconstructies 1970), waarvan
ook andere bedrijven kunnen
profiteren. De heer T. Bouw: “Dan
blijkt dat het materiaal véél meer
kan
hebben
dan
wordt
aangenomen, maar je bent wel je
spanten kwijt, die je daaraan hebt
opgeofferd;
die
kan
je
weggooien!”
Geen ondernemingsraad
Aan het vormen van een
ondernemingsraad is tot op heden
geen behoefte gebleken. Als er zich
al problemen mochten voordoen
over lonen of voorwaarden, dan
komen directie en medewerkers

tracht men in slappe tijden de
zaak draaiende te houden en is
men
vrij
goed
in
staat
conjunctuurschommelingen op te
vangen. Ter illustratie wordt ons
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de malaise van rond 1970
genoemd, toen er een maand of
drie, vier werktijdverkorting was
verkregen, maar niemand werd
ontslagen.

bezit, waar koffie en thee gratis
worden verstrekt en waar verder
van alles te koop is, zoals
frisdrank, koeken, enz. Plannen
liggen gereed om de kantine uit te
breiden.

Actieve
personeelsvereniging

Bedrijfsgeneeskundige
dienst

Al is er dan geen ondernemingsraad, Bouw’s Staalbouw bezit een
actieve personeelsvereniging, die
zich echter uitsluitend bezig houdt
met recreatieve zaken. Het
bestuur,
samengesteld
uit
personeelsleden, organiseert zeer
gevarieerde
ontspanningsmogelijkheden, van sport (o.a.
tafeltennis), klaverjas- en bingoavonden tot zelfs Noordzeevissen
aan toe. De leden van de
vereniging betalen daarvoor een
maandelijkse contributie , die
door
de
directie
wordt
verdubbeld.
Ook
eventueel
ontvangen fooien worden ten
algemenen
bate
in
de
personeelspot gestort. Aan het
begin van het jaar belegt de
directie
een
Nieuwjaarsbijeenkomst ergens in een gezellig
établissement, waar onder het
nuttigen van hapjes van een
“lopend” buffet de contacten
tussen alle medewerkers, ook die
elkaar tijdens het werk nauwelijks
ontmoeten, worden aangehaald.
Het dagelijks contact vindt plaats
tijdens de drie werkpauzes,
waarvoor
het
bedrijf
een
gezellige, zij het kleine kantine

De heer A.P. Bouw, bestuurslid
van de op 8 februari jl. opgerichte
Bedrijfsgeneeskundige
Dienst
Barneveld en Omstreken, hoopt
dat binnen afzienbare tijd een
aanvang kan worden gemaakt
met de medische keuring en
begeleiding van de werknemers.
Men denkt ook al aan periodieke
keuring van werknemers boven
de 40 – op vrijwillige basis.

Foto: Een stalen spant

“Schoon”- bedrijf
Op onze vraag hoe het zit met de
lucht- en waterverontreiniging en
eventuele geluidshinder, krijgen
we een ondubbelzinnig antwoord:
“We zijn een schoon bedrijf”. Men
vertelt ons dat het spuitwerk
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vroeger in de buitenlucht werd
uitgevoerd, maar dat zelfs die
hinder van de baan is nu het
bedrijf over een spuithal beschikt.

Wij nemen afscheid van de heer
A.P. Bouw; hij moet nog studeren.
De heer Bouw staat ingeschreven
bij de Rijksuniversiteit te Utrecht
als student in de rechten. Zijn neef,
de heer A. Bouw, hebben we niet
ontmoet; hij was ten tijde van ons
bezoek op vakantie in Kenia. De
heer T. Bouw (hobby fotografie)
zal ons nog rondleiden door het
bedrijf, dat op deze winterse
zaterdag – al ligt het werk
vandaag stil – indruk op ons
maakt door de dynamiek en het
vakmanschap , waarvan als stille
getuigen in de zelfgebouwde
hallen de stalen producten liggen
te wachten op verdere bewerking.
Om
eens
een
sporthal,
fabrieksgebouw,
grootwinkelbedrijf, magazijn of loods een
onverwoestbaar skelet te geven.

Foto: De houtbewerkingsafdeling

Transport
Bouw’s Staalbouw beschikt zelf
niet over transportmogelijkheden
voor de staalconstructies. Sinds
jaar en dag (“al toen die jongens
nog niet eens een rijbewijs
hadden”) is er een hechte
samenwerking
met
het
transportbedrijf G. van Maanen.
Die samenwerking heeft er toe
bijgedragen
dat
het
transportbedrijf en Staalbouw op
de
Harselaar
buren
zijn
geworden: Van Maanen is vlak
naast Staalbouw neergestreken.
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Vakantie in Cornwall 1979
In de aanloop naar de zomer van 1979 loopt het huwelijk van Annies broer
Hans en zijn vrouw Janny stuk. In de chaos van die eerste periode is er acuut
onderdak nodig voor de drie dochters Alda, Marga en Hanneke. Zoon Jan blijft
voorlopig bij zijn vader in Harskamp. De zomervakantie staat voor de deur.
Het gezin Bouw heeft een vakantie gepland in het Engelse Cornwall, in het
plaatsje Portreath. Toch besluiten Piet en Annie om hun drie nichtjes in huis
te nemen. Vrij snel daarna vertrekt het gezin naar Oostende om de boot naar
Engeland te nemen. Piet neemt een busje mee van Bouw’s Staalbouw om zo
het eigen gezin van zeven personen, Meeuwis’ vriendin Lilian Wagenaar en de
drie nichtjes Alda, Marga en Hanneke van der Oest te kunnen vervoeren. Met
elf personen op vakantie, dat is nog niet eerder gebeurd. En daarnaast gaat
ook het hele gezin van neef Gert van Uffelen mee, met eigen vervoer: Gert en
Ma en de kinderen Léon, Roald en Henk.

Piet en Annie op de boot naar Engeland met de krijtrotsen van Dover in zicht

Het wordt op vele manieren een onvergetelijke vakantie, waarbij spanning en
ontspanning elkaar afwisselen.
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v.l.n.r. Marga van der Oest, Alda van der Oest, Paul Bouw, Ronald Bouw,
Lilian Wagenaar en Nellie Bouw op de boot naar Engeland, zomer 1979

Piet Bouw en de oranje bus van Bouw’s Staalbouw voor het cottage in
Portreath, Cornwall, zomer 1979
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Piet en Annie met de hele kinderschaar op een wandeling langs de kliffen,
waarbij moeder Annie af en toe doodsangsten uitstaat

Annie en Piet op het strand van Portreath. Annie kijkt zorgelijk. Behalve de zorgen
om alle kinderen is ze zojuist bijna verdronken in de golven… Twee goede
zwemmers hebben haar gered. Dit vertelt ze pas jaren later.
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zonsondergang op het strand van Portreath, zomer 1979

De terugtocht naar Nederland is te lang voor een reis in één keer.
Er wordt vlakbij Folkestone overnacht in een hotel met het hele gezelschap
van 12 personen. Het mag wat kosten allemaal…
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De jaren tachtig
Begin jaren tachtig begint het economisch slechter te gaan in Nederland. Ook
Piet merkt dat bij Bouw’s Staalbouw. Er komen minder opdrachten binnen en
het wordt steeds moeilijker om alle werknemers binnen boord te houden.
Naast zijn werk bij Bouw’s Staalbouw gaat Piet op vrijdagmiddag lesgeven aan
de M.E.A.O. in Amersfoort. Vanzelfsprekend is zijn vak Recht. Hij geniet van
het lesgeven en vertelt thuis graag welke mooie praktische casussen hij aan
zijn leerlingen voorlegt.

bladzijde uit de schoolgids 1980-1981 van de M.E.A.O.
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omslag schoolgids 1980-1981 M.E.A.O. Amersfoort

Annie en Piet aan de Van Zuylen van Nieveltlaan in 1980
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De M.E.A.O. wil graag dat Piet meer lessen gaat verzorgen dan alleen op
vrijdagmiddag. Dat kan hij echter niet combineren met zijn drukke werk bij
Bouw’s Staalbouw. De tijdelijke aanstelling wordt daarom niet verlengd.
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Het lesgeven bevalt Piet echter zo goed, dat hij gaat solliciteren. Hij reageert
in juni 1981 op een advertentie van een H.E.A.O. in Den Haag. Aan de
avondschool vragen ze een eerste graads docent Privaatrecht voor 7 uur
( 5 uur ondernemingsrecht en 2 uur arbeidsrecht).

sollicitatiebrief Piet Bouw 1 juni 1981
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Piet wordt in Den Haag niet aangenomen, omdat men meer lesuren wil, dan
Piet kan geven. Uiteindelijk belandt hij als docent aan de H.E.A.O. in
Utrecht, waar hij wel het gewenste aantal uren mag geven op de
vrijdagmiddag en -avond.
In 1982 wordt door het kleuterschoolbestuur onder leiding van voorzitter
Piet Bouw een volgende stap gezet richting het samengaan naar de
basisschool in 1983.

artikel Barneveldse Krant 1982
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kaart ter gelegenheid van het 50-jarig huwelijk van
Piets ouders op 13 juli 1982
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Op 13 juli 1982 vieren Piets ouders, Meeuwis en Klaasje, hun 50-jarig
huwelijksjubileum. Dat wordt twee dagen later uitgebreid gevierd.

Foto rechts: Meeuwis en Klaasje op 15 juli 1982
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In huize Bouw aan de Van Zuylen van Nieveltlaan begint het feest. Het weer is
prachtig, waardoor alles in de tuin gevierd kan worden. Speciaal voor het
jubilerende molenaarsechtpaar heeft de bakker een echte molentaart
gemaakt.

Piet snijdt de molentaart aan

v.l.n.r. tante Bep, tante Gijsje, Piet, Nellie, opa en oma Bouw,
Anne Marjon, Machteld en Taco
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In de zomer van 1982 tekenen zich donkere wolken af boven Bouw’s
Staalbouw. Een faillissement en gedwongen ontslagen dreigen. Op 22 juli
krijgen alle werknemers een brief van Baas Piet, waarin hij de situatie uitlegt.
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Piet wijst in de brief van 22 juli dus al op een waarschijnlijk vertrek bij Bouw’s
Staalbouw. Twee maanden later is de situatie verder verslechterd. Een artikel
in de Barneveldse Krant beschrijft het drama.

Barneveldse Krant 14-09-1982
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Barnevelds constructiebedrijf vraagt collectief
ontslag voor laatste 35 medewerkers

Bouw’s Staalbouw kan het
niet langer bolwerken

artikel Barneveldse Krant 14-09-1982
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foto bij het artikel uit de Barneveldse Krant van 14-09-1982
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Een dag later krijgt Piet in een volgend artikel in de Barneveldse Krant nota
bene de complimenten van de vakbond, ondanks de verdrietige situatie.

artikel Barneveldse Krant 15-09-1982

artikel De Volkskrant 16-09-1982
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Een carrière in de advocatuur
Nog voordat sprake is van een faillissement besluit Piet om het roer om te
gooien. Drie directeuren voor een staalbedrijf in nood is teveel. Hij zoekt werk
in de advocatuur. Zijn rechtenstudie heeft hij immers niet voor niets gedaan.
En met zijn bedrijfskundige ervaringen kan hij vast een advocatenkantoor van
dienst zijn. Hij solliciteert bij het Amersfoortse kantoor Van Walsem en Van
Schieveen. Hij wordt aangenomen, maar moet wel onderaan de ladder
beginnen, als stagiaire. Het salaris dat hij bij Bouw’s Staalbouw verdient wordt
ongeveer gehalveerd. Dat betekent dat er in huize Bouw keuzes gemaakt
moeten worden en er vinden heuse keukentafelgesprekken plaats met de vijf
kinderen. Er moet worden gesaneerd. Per kind mag er gekozen worden voor
één sportclub, in plaats van meerdere. Het aantal tijdschriften dat wekelijks
door de brievenbus valt wordt gehalveerd. Het was ook wel heel royaal. Op
kledingaankopen kan en moet flink bezuinigd worden. Vooral voor de jongste
telg, Ronald, valt dit nieuwe regime niet mee. Hij is pas 12 en begint net te
ontdekken dat merkkleding en mooie schoenen wel blits zijn. Dat moet nu een
tandje minder.
Uiteindelijk wordt op 10 december 1982 een tijdelijk contract getekend voor
een jaar. Spannend, want er is wel een groot gezin te onderhouden en ook de
hypotheek moet worden betaald. De rente stijgt juist in deze economische
crisis naar een historisch niveau van 13 %.
Op 15 december kan hij in Amersfoort beginnen. Dirk van Schieveen wordt
zijn patroon. Hij zal Piet de eerste jaren begeleiden op het pad van advocaat.
Vanwege zijn bedrijfservaring krijgt Piet al snel diverse faillissementen te
behandelen. De eigen ervaringen bij Bouw’s Staalbouw helpen hem daar ook
bij. Dat hij faillissementen op een adequate manier kan afhandelen valt vrij
snel ook de zogenaamde faillissementskamer van de rechtbank in Utrecht op.
Hij krijgt nog meer zaken toegewezen en verdient zich zo snel terug voor het
kantoor Van Walsem en Van Schieveen.
Op 12 januari 1983 wordt Piet officieel beëdigd als advocaat en procureur, bij
de arrondissementsrechtbank te Utrecht.
De samenwerking met zijn kantoorgenoten Aarnout van Walsem en Dirk van
Schieveen verloopt voorspoedig. Vanaf het voorjaar van 1985 wordt Piet
gevraagd om als volwaardig maat deel te nemen in de maatschap Van Walsem,
Van Schieveen en Bouw.
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arbeidscontract Piet Bouw deel 1
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arbeidscontract Piet Bouw deel 2
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proces-verbaal beëdiging als advocaat-procureur
Foto links: Piet in 1983
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officiële verklaring van het patroonschap van Dirk van Schieveen
ten behoeve van de begeleiding van stagiaire Aart Pieter Bouw
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verklaring van goede afronding van de drie jaar stage

309

Als de stage van drie jaar beëindigd is en Piet inmiddels deel neemt in de
maatschap Van Walsem, Van Schieveen en Bouw wordt in 1986 besloten ook
een kantoor in Barneveld te openen. Piet heeft inmiddels een aardige
klantenkring in de omgeving van Barneveld opgebouwd, waardoor dit lonend
is. Er wordt een nieuw visitekaartje voor advocaat Piet Bouw gemaakt.
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In december 1988 verhuist het Barneveldse
Amersfoortsetraat naar een statig oud pand.
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kantoor

naar

de

artikel Barneveldse Krant 14 december 1988

De zaken lopen goed in het Barneveldse kantoor.
In juli 1989 wordt een nieuwe advocaat aangenomen.
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In 1990 verhuist het kantoor weer van de Amerfoortsestraat terug naar de
Churchillstraat.

adreswijziging kantoor Van Walsem, Van Schieveen en Bouw

Alsof Piet nog niets te doen had, is hij begin jaren tachtig ook nog
penningmeester van het Johannes Fontanuscollege. Juist in deze periode
zitten zoons René en Ronald daar op school. Eind 1983 stopt hij ermee. De
advocatuur vraagt teveel van zijn aandacht.
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Prospectus Johannes Fontanus College Barneveld 1982-9183.
Piet Bouw is 1e penningmeester.

bedankbrief namens het bestuur van het Johannes Fontanus College
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Naast al zijn werk en drukke bezigheden maakt Piet nagenoeg elke zaterdag
tijd voor zijn kinderen en hun grootste hobby, zwemmen bij zwemclub De
Waterkip. Er is altijd wel een zwem- of waterpolowedstrijd bij te wonen.
Anders wordt er wel gereden met een zoon en enkele medezwemmers richting
een uitwedstrijd. Zo nu en dan organiseert D.W.K. ook activiteiten voor
zwemmers en hun ouders. Zoals een familie-estafette. Piet doet dan graag
mee.

familie-estafette bij DWK in zwembad De Veluwehal in 1986
met v.l.n.r. Ronald, vader Piet en Paul

Ook in de jaren tachtig worden verjaardagen uitgebreid gevierd. Naast de
vaste gasten, opa en oma Bouw, is het vaak een komen en gaan van vrienden
en familieleden. Zestien is een markante leeftijd in huize Bouw. Wie tot die
datum niet gerookt heeft, krijgt een brommer, of het geld daarvoor. Of de
jongste zoon Ronald het gered heeft om deze beloning te innen laat zich
raden…

316

De verjaardag van Ronald wordt gevierd, 15 januari 1986.
Ronald wordt 16 jaar. In de achterkamer zitten v.l.n.r. opa Meeuwis, vader Piet,
Nellie en René. Vader Piet geeft zijn jongste zoon alle ruimte: nu mag er worden
gerookt en gedronken!

Verjaardag van Ronald, 15 januari 1986. In de voorkamer zit Ronald,
helemaal links op de grond, met zijn vrienden. Er wordt alcohol gedronken
en er is al flink gerookt, de asbak is vol… Zo ging dat in 1986.
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Het tragische einde van oom Gies
Het is 1983 en Piets oom Gies (Gijsbert) woont nog steeds vlakbij de molen in
Harskamp. Hij is inmiddels 84 jaar oud, maar nog steeds actief in het
meelbedrijf. Op kleine schaal is hij nog dagelijks bezig in de meelhandel. Het
gezin van Piet en Annie komt met regelmaat bij de oude oom Gies op bezoek.
Bijzonder zijn de nieuwjaarsvisites. Gies is op 1 januari jarig en dat is mooi te
combineren met een nieuwjaarsbezoek. Omdat het nogal vies is in het
huishouden van de oude weduwnaar, wordt de koffie altijd afgeslagen: de
kopjes zijn nooit schoon en de gekookte melk is niet te vertrouwen. Een beetje
frisdrank is dan veiliger. De kinderen krijgen elk jaar een “ruime”
nieuwjaarsfooi van f 2,50.
Op een zaterdag eind september 1983 krijgt hij een vreselijk ongeluk. Hij valt
door het golfplaten dak van de aanbouw bij de molen en komt op de stenen
vloer meters lager ten val.

de molen zonder wieken met ervoor de aanbouw met het
schuine golfplaten dak

Foto links: Gies Bouw begin jaren tachtig
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Zwaargewond wordt Gies naar het ziekenhuis in Ede vervoerd. Een week lang
vecht hij voor zijn leven op de intensive care. Omdat hij wordt beademd, is
spreken niet mogelijk. Piet, die hem bijna dagelijks bezoekt, merkt dat hij wat
wil zeggen. Er wordt zelfs geprobeerd het hem te laten opschrijven, maar dat
mislukt. Wat heeft Gies nog willen zeggen? Dat hij zijn testament nog wil
aanpassen? Wie zal het zeggen? Op 2 oktober 1983 overlijdt hij in het
ziekenhuis.

rouwkaart van Gijsbert Bouw 2 oktober 1983

Oom Gies blijkt een testament van 6 oktober 1972 te hebben, dat bepaalt dat
de nalatenschap onder andere door zijn neef Aart Pieter Bouw afgehandeld
moet worden. De molen is voor de helft eigendom van Gies en voor de andere
helft van zijn broer Meeuwis. De halve molen van Gies wordt gelegateerd aan
Piet Bouw en zijn neef Teunis Bouw, de zoon van Gies’ broer Evert. De drie
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nieuwe eigenaren van de molen, vader Meeuwis Bouw, zoon Piet Bouw en neef
Teus Bouw maken haast om de molen te verkopen. Geen van de drie wil met
de oude molen blijven zitten.

neef Teus Bouw

De molen wordt verkocht aan Gerrit de Geit voor 45.000 gulden. De helft is
voor Teus en Piet, dus Piet erft 11.225 gulden. Echter… Teus en Piet moeten
samen eerst nog 10.000 gulden in de nalatenschap brengen. Dat staat zo
vermeld in het testament… Er resteert netto 6.225 gulden voor Piet. Daar gaat
dan nog erfbelasting af. Al met al valt dat een beetje tegen.
De broers en zussen van Gies zijn de overige erfgenamen. Dat betekent zeven
porties voor de kinderen van zijn overleden zus Maartje Kraaij-Bouw, zijn zus
Reintje Hazeleger-Bouw, zijn broer Evert Bouw, zijn zus Gijsbertje van
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Omme-Bouw, zijn broer Meeuwis Bouw, zijn broer Jacob (Jauk) Bouw en zijn
broer Teunis Bouw. De totale nalatenschap bedraagt ruim 738.000 gulden!
Een flink deel, 144.000 gulden bestaat uit leningen aan familie en bekenden.
De landerijen onder Kootwijkerbroek worden getaxeerd op 236.000 gulden
en gaan naar zijn zwager en schoonzus. De woning op Molenweg 14, het
geboortehuis van Piet naast de molen, wordt nog gehuurd en bewoond door
de families Schepekamp en Lankhorst. Het is voor de helft eigendom van Gies
en voor de andere helft van Meeuwis. Deze helft wordt getaxeerd op 45.000
gulden. Het woonhuis van Gijsbert op Molenweg 16, het vroegere huis van
Meeuwis en Klaasje, wordt verkocht voor 194.000 gulden. Dan is er nog wat
grond onder Lunteren, dat voor 35.000 gulden verkocht wordt. Uiteindelijk
resteert er voor de bejaarde broers en zussen Bouw een bedrag van bijna
490.000 gulden, dat in zeven porties van bijna 70.000 gulden wordt verdeeld.
De molen, die sinds de Tweede Wereldoorlog wiekenloos door het leven ging,
wordt door de nieuwe koper Gerrit de Geit stevig onder handen genomen. De
muren worden bijgewerkt en opnieuw gevoegd. Er komt een nieuwe kap op en
echte wieken. Die helaas niet meer kunnen draaien. De molen krijgt een
woonfunctie. In molenaarsogen een jammerlijke kwestie, omdat een molen
behoort te draaien en zijn oorspronkelijke functie dient te behouden.

herstelwerkzaamheden aan de molen in Harskamp
door Gerrit de Geit, circa 1984
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Piet en Annie 25 jaar getrouwd
Op 6 september 1985 vieren Piet en Annie hun 25-jarig huwelijk. Behalve een
intiem familiefeest is er ook een receptie, waarvoor in de Barneveldse Krant
een advertentie wordt geplaatst. Dat is gebruikelijk in die tijd, maar het risico
is dat Jan en alleman langs kunnen komen. Wat dan ook gebeurt. Het wordt
een gezellige en druk bezochte receptie in Hotel Buitenlust in Voorthuizen.

advertentie Barneveldse Krant 29 augustus 1985

Het huwelijksjubileum is een mooie aanleiding voor een nieuwe gezinsfoto.

achterste rij v.l.n.r. Paul, Ronald, Nellie, Meeuwis en René
voorste rij: oma Bouw, Piet, Annie en opa Bouw
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Piet en Annie krijgen hun cadeau aangeboden via een
maquette van de achtertuin: een vijver

opa en oma Bouw geven hun cadeau in cash:
een aantal biljetten van duizend gulden
Foto links: Piet en Annie Bouw op 6 september 1985
in de achtertuin voor het kippenschuurtje
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zoon Meeuwis maakt een briefje voor de genodigden
met een cadeautip voor zijn ouders

Meeuwis biedt het cadeau aan zijn ouders aan en Nellie kijkt toe
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Op 28 januari 1986 wordt het eerste kleinkind van Piet en Annie geboren:
Anniek, dochter van Nellie en Dick en vernoemd naar haar oma Annie.

doop van Anniek van Engelenburg in april 1986
met een trotse opa Piet

In 1986 wil Piet een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Daarvoor is
een medische keuring noodzakelijk. Helaas, dat gaat minder soepel dan hij
had gehoopt. Hij meldt zich in juni 1986 bij de huisarts, Dr. Rijken, op het
spreekuur. Er wordt wat eiwit in de urine gevonden, reden voor nader
onderzoek. Dat vindt plaats in het Academisch Ziekenhuis in Utrecht. Op 13
augustus 1986 beschrijft Dr. J. Steenbergen de patiënt Piet Bouw als volgt:
Hij rookt zeer veel, ruim 25 sigaretten per dag22 en drinkt dagelijks een glas
wijn en een glas bier. Hij eet teveel. Bij lichamelijk onderzoek maakt de te
Piet is hierin niet helemaal eerlijk. Hij rookt in die tijd het dubbele, namelijk twee pakjes
caballero zonder filter.
22
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zware man overigens geen zieke indruk. Gewicht is 84,9 kg. Lengte is 1.65
meter. Bloeddruk 130/90, pols regulair. Gebit vervangen door een prothese.
Enig mogelijke diagnose die gesteld wordt: zeer waarschijnlijk een
nefrotisch syndroom. In 1979 werd patiënt ook nog gekeurd. Toen geen eiwit
in de urine en een cholesterolgehalte van 7,4 mmol/l. In dat jaar woog
patiënt nog 76 kg. Het cholesterolgehalte is nu erg hoog, 12,7 mmol/l.
Met andere woorden: alles wijst erop dat Piet een nierziekte zou kunnen
hebben. Dat vereist nader onderzoek. Er zal een nierbiopsie plaatsvinden. Dat
maakt een dagopname in het ziekenhuis in Utrecht nodig voor verder
onderzoek. Dat verloopt niet helemaal naar wens. Piet zou Piet niet zijn als er
geen brief geschreven werd om zijn klachten te uiten.
Uitkomst van het onderzoek: het is geen nierfalen, maar een hoog eiwitgehalte
in de urine door mogelijk een ontsteking en ook een te hoog
cholesterolgehalte. De uitslag geeft aanleiding tot behandeling met een korte
prednisonkuur en een dieetaanpassing in huize Bouw. Vanaf december 1986
zal het gezin Bouw voortaan zoutloos en minder vet en koolhydraatrijk eten.
Dat is best even wennen voor iedereen. De zoutpot en maggifles staan
namelijk dagelijks op tafel. Ook zal Piet het alcoholgebruik beperken.
Een en ander heeft wel geholpen, want bij terugkomst bij Dr. Steenbergen in
februari 1988 is zijn gewicht gedaald tot 69 kg, de bloeddruk keurig op 110/80
en het cholesterolgehalte iets gezakt naar 9,5 mmol/l. Dat is nog steeds te hoog
en blijkt familiair te zijn. Wel blijkt dat de prednisonkuur eind 1988 nog steeds
voortduurt. De nieren werken niet helemaal goed. Daar zal Piet later nog last
van krijgen.
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Uitnodiging voor een stollingsonderzoek. Piet noteert alvast de eisen voorafgaande
aan de opname: niet roken, eten en drinken. Met name het
niet roken zal veel moeite gekost hebben.
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de brief van Piet aan het ziekenhuis met zijn klachten over de opname

Uit de brief blijkt overduidelijk dat Piet maar weinig ziekenhuiservaring heeft.
Er is echter wel het een en ander mis gegaan. Piet krijgt een keurige reactie
terug van het ziekenhuis.
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brief van de directie van het A.Z.U. 21-11-1986
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Jarenlang is Piet ook voorzitter van de Volkskerstzangdienst in Barneveld. Elk
jaar vindt die samenzang plaats in de Veluwehal. Het is een mooie vorm van
oecumene: bijna alle kerkelijke gezindten uit Barneveld doen mee aan deze
laagdrempelige samenkomst. In 1989 loopt het echter door financiële tekorten
bijna spaak. Piet doet in een ingezonden brief in de krant een dringend beroep
op financiële steun van bedrijven en particulieren.

Barneveldse Krant 20 april 1989

Piet Bouw in 1989
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ingezonden brief van Piet Bouw in de
Barneveldse Krant van 20 april 1989
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Piet Bouw op 9 oktober 1991
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Annie Bouw-van der Oest op 9 oktober 1991
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HET VERHAAL VAN MEVROUW JÖRG
Op 27 oktober 1991 overlijdt Arnolda Elisabeth Jörg, 66 jaar oud. Daarmee
begint een bijzonder hoofdstuk in het leven van Piet Bouw. En ook voor zijn
kinderen.

Arnolda Elisabeth Jörg, ook wel Nollie genoemd, is geboren op 14 mei 1925,
dochter van Johannes Jörg, boekhouder en Sophia Johanna Maria Koterus.
Vader Jörg komt uit Amsterdam, waar diens vader stationschef is. Het
geslacht Jörg is van Oostenrijkse komaf, maar al meer dan een eeuw in
Nederland woonachtig. Mevrouw Jörg is in het gezin Bouw al jaren bekend.
Ze wordt door de kinderen gezien als een wat zonderlinge vrouw. Piet
behartigt als jurist diverse zaken voor haar. De kinderen Bouw weten dat ze
aan de Koterweg 12 woont en alleen is. Dat het er bij haar thuis wat vreemd
aan toegaat is ook duidelijk. Zo kookt Annie met regelmaat wat extra en wordt
dat door Piet en Annie bij haar thuis afgeleverd. Alleen Piet mag binnen
komen, andere mensen absoluut niet.

Foto links: Mevrouw Jörg (bron: GA Barneveld 06.0535)
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Mevrouw Jörg heeft veel katten en – zo gaat het verhaal – een paard in de tuin
van het grote huis op de hoek. Ze zou zich wassen met water uit de regenton.
Ze is nogal mensenschuw. In de Tweede Wereldoorlog zou ze het als jong
meisje met Duitse soldaten hebben aangelegd. Op 31 maart 1945, vlak voor de
bevrijding, schrijft namelijk de heer G. Noorlander in zijn dagboek: “De SS
zijn vanavond en vannacht halsoverkop vertrokken, want de Tommy’s
schijnen in Zutphen te zitten en nu denken ze dat dit afgesloten wordt. Die
meid van Jörg loopt hier de hele tijd met die soldaten te klieren, zo’n snol. Die
ouwe kerel (vader Jörg, PB) is ook heel niet te vertrouwen.”23
Of ze zich hiervoor na de oorlog nog heeft moeten verantwoorden, is niet
duidelijk geworden. Hoogstwaarschijnlijk is ze er later wel op aangekeken en
heeft dat haar verdere leven gestempeld. Ze blijft ongehuwd en vertrouwt
weinig mensen. Na haar overlijden vinden de kinderen Bouw op een van de
muren in haar handschrift de sprekende en schrijnende woorden “mensen,
vijanden”. Zo nu en dan komt ze bij het huis aan de Van Zuylen van Nieveltlaan
42 aan de deur om een boodschap of papieren voor Piet af te leveren. Binnen
komt ze nooit. Mevrouw Jörg is al jaren met de gemeente Barneveld in een
juridische strijd verwikkeld.

huis “De Hoek” (bron: Fotocollectie Gemeentearchief Barneveld 08.0218)

Bron: Gemeentearchief Barneveld, Barneveldse Kronieken 20 e eeuw,
documentatieverzameling 2e WO, dagboek G. Noorlander, Barneveld.
23

338

Ze bezit een pand op de hoek van de Koterweg en de Bouwheerstraat
(Koterweg 10), dat de gemeente graag wil kopen om verbreding van de
Bouwheerstraat mogelijk te maken. Het huis heeft de toepasselijke naam “De
Hoek” of “Het Hoekje”. Mevrouw Jörg schept er een genoegen in om die strijd
met de gemeente te rekken. Piet helpt haar daarbij.
Het bewuste pand is de woning van haar ouders en dus ook haar ouderlijk
huis. Haar vader heeft het in 1936 gekocht. Nadat haar vader in 1972 en haar
moeder in 1977 zijn overleden, woont Nollie alleen in de grote woning. Nadat
er echter in de jaren tachtig is ingebroken, vertrouwt ze het niet meer en neemt
ze haar intrek in het eerste arbeidershuisje er direct naast, Koterweg 12. Dat is
ook van haar. Het grote huis blijft leeg, maar nog steeds volledig gemeubileerd
achter en verwaarloost.
Mevrouw Jörg heeft ook nog een oude tante, die in een luxe serviceflat in
Wageningen woont. Ook voor haar doet Piet juridisch werk en de
boekhouding. Op één van zijn bezoeken aan die tante wordt nota bene zijn
auto gestolen, met de advocatenkoffer met toga en diverse stukken erin. De
auto en de spullen worden nooit terug gevonden.

het grote huis van mevrouw Jörg staat links onder de kruising tussen de bomen en
daarnaast zijn de vier arbeidershuisjes aan de Koterweg goed zichtbaar
(bron: Fotocollectie Gemeentearchief Barneveld GB 08267)
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Half oktober 1991 wordt mevrouw Jörg plotseling ziek. Na enige dagen is een
ziekenhuisopname nodig en wordt Piet door haar verzocht voor wat nieuw
ondergoed en nachthemden te zorgen. Dat moet wel bij de Wibra worden
gekocht, zo voegt mevrouw Jörg nog toe. Het moet immers zo goedkoop
mogelijk. Dat is uiteraard een klus voor Annie, die het voor haar koopt, waarna
Piet het in het ziekenhuis kan afgeven. Niemand heeft de ernst van de situatie
door, dus groot is de verrassing als Piet eind oktober de kinderen één voor één
opbelt. Mevrouw Jörg is overleden. “En wat denk je?” vraagt Piet. “Ik ben haar
enige erfgenaam!”
De kinderen Bouw vallen bijna van hun stoel van verbazing. Het blijkt dat
mevrouw Jörg niet zo lang geleden haar testament nog heeft gewijzigd. Ze
heeft maar weinig familie en is blijkbaar zo op Piet gesteld, dat hij als enige
vermaakt wordt. Haar oude tante in Wageningen is er des duivels over, want
zij heeft immers haar nicht, mevrouw Jörg, als enig erfgenaam in haar
testament staan.
Vader Piet somt aan zijn kinderen in het kort op wat er zoal tot de erfenis
behoort. Haar huisje aan de Koterweg nummer 12. Maar… ook de andere drie
arbeidershuisjes uit hetzelfde rijtje, de nummers 14, 16 en 18. Deze huisjes
staan sinds september 1990 op de gemeentelijke monumentenlijst. En
natuurlijk het grote huis van haar ouders op de hoek van de Koterweg met de
Bouwheerstraat.

Koterweg nrs. 12 t/m 18
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En heel verrassend, ook nog een oud winkelpand aan de Langstraat nummer
90. Dat pand wordt “de Leeuwenkoppen” genoemd, naar de twee stenen
leeuwenkoppen op de gevel. Vroeger was het een bakkerswinkeltje. In 2020 is
de oude gevel verdwenen en staat er een nieuw pand, waar Gert van
Willigenburg Wonen & Lifestyle is gevestigd. De twee stenen leeuwenkoppen
hebben echter nog een plekje gekregen op de nieuwe winkelgevel.

winkelpand “De Leeuwenkoppen”
(bron: Gemeentearchief Barneveld Fotoarchief GB 50608)

Omdat Piet enig erfgenaam en executeur-testamentair is, moet hij ook de
begrafenis regelen. Dat is een extra verdrietige, want eenzame gebeurtenis. Er
worden tien kaarten gedrukt, maar zelfs dat aantal blijkt teveel… Na een
eenzaam leven wordt mevrouw Jörg ook nagenoeg in eenzaamheid begraven,
op de begraafplaats in Barneveld, bij haar ouders.
Daarna breekt voor het gezin Bouw een intrigerende periode aan. In relatief
korte tijd moeten zij het kleine huisje aan de Koterweg 12 én het grote huis
ernaast leeg ruimen. Dat is eenvoudiger gezegd dan gedaan… Het huisje van
mevrouw Jörg staat van onder tot boven volgestouwd met spullen. De trap
naar boven is onbegaanbaar, omdat de gang en het hele trapgat vol staan met
dozen en boeken. Zelf kwam ze nooit meer boven, zo blijkt. Ze sliep de laatste
jaren beneden, op de bank. Die is ook slechts te bereiken via een smal paadje
door de kamer, met aan weerszijden spulletjes opgestapeld tot het plafond.
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Aan een stuk verschroeid behang is nog te zien dat er een kleine binnenbrand
heeft gewoed. Mevrouw Jörg brandde namelijk altijd kaarsen in huis.
Het is niet de bedoeling om zomaar van alles in een container te gooien, want
in elk doosje of trommeltje kan geld verstopt zitten. Tientallen muntjes van 5
gulden worden zo bij de opruiming gevonden. Dat mevrouw Jörg katten had,
wordt snel duidelijk. Overal staan nog bakjes en schoteltjes met half opgegeten
maaltjes kattenvoer. Alles in het huis is eigenlijk te vies om aan te pakken.
Eenmaal boven in het huisje aangekomen worden honderden langspeelplaten
aangetroffen, nog nieuw in de verpakking. Allemaal dezelfde ook,
“Glorieklokken”, met geestelijke muziek. Het schijnt dat mevrouw Jörg
vroeger – mogelijk in haar winkelpand aan de Langstraat – een
muziekwinkeltje had. Ook liggen er honderden verpakkingen nieuw
ondergoed en keukentextiel, nog in het plastic. Dat was bedoeld om aan goede
doelen in Roemenië te schenken, wat de grote passie was van mevrouw Jörg.
Zaterdag na zaterdag zijn Piet en de kinderen aan het werk om de panden leeg
te krijgen. Alles wat enigszins van waarde is of wat nader moet worden
uitgezocht, verdwijnt achter in de auto van Piet. Eenmaal thuis aan de Van
Zuylen van Nieveltlaan moet de auto dan achteruit in de garage worden
geparkeerd. De garagedeur moet dicht en dan pas mogen de spullen worden
uitladen. Annie wil niet dat de hele buurt dat ziet.

kristallen glazen van mevrouw Jörg
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Vervolgens moeten de kinderen zich in de garage uitkleden en direct douchen
om alle viezigheid van zich af te spoelen. Daarna pas wordt de maaltijd
geserveerd.
Na enige weken is ook het grote huis, “De Hoek” aan de beurt. Ieders ogen
vallen opnieuw open van verbazing. Het is alsof je de jaren dertig van de 20e
eeuw binnenloopt. Alles staat er nog net zo, als haar ouders in de jaren
zeventig hebben achtergelaten. En die hadden het, zo blijkt, sinds de
oorlogsjaren nauwelijks aangepast. Alle kasten in het hele huis staan nog vol.
Linnenkasten zijn keurig gevuld met de mooiste damasten tafellakens en
gesteven beddengoed. Servieskasten staan vol complete serviezen en antiek
kristal.
Op de grote zolder waan je je nog een eeuw eerder. Vader Jörg heeft daar in
de Tweede Wereldoorlog een voorraad levensmiddelen aangelegd, met onder
meer gedroogde bonen en suikergoed, in grote metalen kruideniers-blikken.
Hoewel half vergaan, is alles nog herkenbaar. Tientallen glazen weckpotten
zijn nog gevuld met groenten en fruit uit vroeger tijden. Sommige hebben
etiketten van het jaar 1957… Nagenoeg alles verdwijnt in de grote
afvalcontainer die buiten is geplaatst. Het blijkt een sport om de gevulde
glazen weckpotten zo hard mogelijk kapot te gooien. De geur van stoofpeertjes
blijkt na tientallen jaren nog bewaard gebleven. Antieke kasten gaan voor een
deel naar de kinderen Bouw.
In een schuur wordt nog een oude, werkende diepvries gevonden. Daarin heeft
mevrouw Jörg de meest lugubere zaken bewaard: een paardenkop -het
geraamte wordt later in de tuin opgegraven-, diverse dode cavia’s en andere
huisdieren.
Tijdens die weken van opruimen wordt Piet nog gebeld door kunstschilder
Van den Ham. Of hij de schilderijen van mevrouw Jörg nog komt ophalen. Het
blijkt, dat ze ooit tientallen – geen bijzonder waardevolle- schilderijen heeft
laten ophalen om gerestaureerd te laten worden. Die staan dus ook nog te
wachten. Terwijl in haar kleine huisje aan de Koterweg ook al tientallen
schilderijtjes zijn gevonden achter een gordijntje in haar keukentje. Het geheel
is maar weinig waard en wordt – samen met de rest van de nagenoeg
waardeloze inboedel – door een opkoper meegenomen. Vermeldenswaard is
nog wel, dat er ook een enorme voorraad boeken gevonden wordt. Die moeten
wel allemaal mee naar de Van Zuylen van Nieveltlaan. Veel theologische
werken zitten ertussen, waaruit onder andere dominee Aangeenbrug en Pauls
zwager Herman van Wijngaarden een keuze mogen maken. De rest wordt
geschonken aan de kerkpleinmarkt.
Nadat alles is opgeruimd, kan de verkoop van het onroerend goed beginnen.
Piet begint de onderhandelingen met de gemeente Barneveld en kan vrij
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eenvoudig tot overeenstemming komen: het pand “De Hoek” wordt verkocht
voor de verbreding van de Bouwheerstraat. Omdat Piet erfbelasting moet
betalen, moeten ook de vier arbeidershuisjes worden verkocht. Omdat Piet
geen familie van mevrouw Jörg is, geldt het hoogste belastingtarief van circa
60%. Zoon René koopt, samen met zijn vriendin Gerlinda, het huisje van
mevrouw Jörg. Dat brengt een trouwdatum dichterbij. Hoewel, het
opknappen van het sterk verwaarloosde pand kost uiteindelijk zoveel tijd, dat
in september 1992 de hulp van een plaatselijke aannemer wordt ingeroepen.
In december 1992 trouwen ze dan toch. De overige drie huisjes worden voor
een schappelijke prijs verkocht aan de huurders. Zo is Piet ook: hij vindt het
leuk om ze aan de huurders te verkopen, die hij in de achterliggende jaren
heeft leren kennen. Diverse keren moet hij namelijk namens mevrouw Jörg
achter de huur aan of een onderhoudskwestie oplossen.
Nog even lijkt het erop of Piet en Annie zelf een nieuw huis laten bouwen op
het grote perceel achter “De Hoek”, dat nu ook vrij komt. Piet heeft in zijn
onderhandelingen met de gemeente Barneveld namelijk bedongen dat een
deel van het perceel bouwgrond mag worden. Uiteindelijk wordt ook dat
perceel verkocht, want Annie wil niet verhuizen. Nu staat er een twee-onderéén-kap woning: Bouwheerstraat 26 en 28.

Na bijna 30 jaar terugblikkend vertelt Gerlinda: “Waarschijnlijk heeft pa met
zijn actie van de Koterweg nummer 12 ervoor gezorgd dat we de trouwdatum
naar voren haalden en misschien zelfs wel dat we trouwden. René was als
laatste kind nog thuis en al 25 jaar geweest. Misschien hadden wij dat duwtje
wel nodig om de stap te nemen.” Het gezegde in de familie Bouw was altijd,
dat de kinderen voor hun 25e uit huis “moesten”. Bij iedereen was dat gelukt,
behalve bij René…
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Huwelijksspeech van Annie… of van Piet?
Op 16 december 1992 trouwen René Bouw en Gerlinda Bleijenberg. Het huisje
van mevrouw Jörg aan de Koterweg nummer 12 is klaar. René is de laatste van
de vijf kinderen die het huis uit gaat. Voor moeder Annie een reden om een
speech te houden tijdens het feest. Tenminste, ze spreekt de speech uit, maar
gezien de tekst en de soms wat sarcastische, maar zeer herkenbare humor,
heeft vader Piet vast en zeker meer gedaan dan alleen meelezen…
Het verhaal geeft een mooi inkijkje in het voorbije gezinsleven.
Lieve kinderen en beste aanwezigen.
Al vier keer eerder ben ik van plan geweest om nu ook eens iets te zeggen en
vandaag, nu de laatste van ons vijftal getrouwd is, moet het er dan toch maar
van komen. Ik hoop niet dat jullie het mij kwalijk nemen, dat dit verhaaltje
voornamelijk gaat over René.
Volgens de planning moest René geboren worden op 7 mei, de verjaardag
van zijn vader. Niet overigens dat we dat van tevoren zo bedacht hadden,
hoor. Maar hij was kennelijk toen al erg gek met zijn moeder en vond het
daarbinnen lekker warm en behaaglijk en hij wachtte dan ook rustig tot 29
mei 1967, toevallig dus op zijn verjaardag, voor het hem behaagde het eerste
levenslicht te aanschouwen.
Het wat laat komen en zich rustig houden heeft hij heel lang over zich gehad.
Hoe vaak gebeurde het niet in de eerste jaren, dat we met z’n allen gingen
rijden en dan zeiden we na 10 minuten tegen elkaar: “Joh, we zijn René
vergeten”. Maar niks hoor, hij zat daar prinsheerlijk achterin. Met
verjaardagen hetzelfde laken een pak. Alle vriendjes waren buiten aan het
spelen, ter ere van René zijn verjaardag en hij zelf zat heel alleen in een hoekje
binnen te spelen.
Op de kleuterschool waren er geen noemenswaardige problemen en ook geen
noemenswaardige hoogtepunten. Een kleinigheidje nog ertussendoor. Toen
hij nog in de box zat, kwam oma wel eens langs, keek dan naar René en zei
tegen ons: “Wat is hij toch zoet hè? Zou hij wel helemaal goed zijn?” Nou, dat
bleek later dus wel mee te vallen.
Op de lagere school begonnen ze ook heel goed, namelijk met de opmerking:
“Je zult wel niet zo slim zijn als je broertje”. Met dat broertje bedoelden ze dus
onze Paultje. Als ik iets aan hem vroeg, wat ik niet snapte, zei René tegen mij:
“Mama, ik teken het wel even voor je”. Ook kwam het voor dat hij een hapje
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van een biscuitje nam en dan zei: “Kijk mam, een olifantje” of “Kijk mam, een
muisje”.

René op 5 december 1974

Meester Hendriksen zei altijd: “René zegt niet zoveel, maar laat hem maar
lopen”. Dat deden we dus maar. En later in de zesde klas zei meester Post:
“René zit altijd uit het raam te kijken, let helemaal niet op, hoort ook niets,
maar als je het hem dan de volgende dag vraagt, blijkt hij alles precies te
weten. Ra, ra hoe kan dat?”
Op het Streeklyceum in Ede was hij beter in vliegtuigjes vouwen dan in Duits
of Frans, want met name die twee talen waren nou niet bepaald zijn
lievelingsvakken, zodat hij na drie jaar VWO overstapte naar 4 HAVO op het
Fontanus College in Barneveld, waardoor hij die verschrikkelijke talen kon
laten vallen. Och ja, hij kon toen toch ook nog niet weten, dat hij een aantal
jaren later in Duitsland zou worden gelegerd als commandant van Seedorf,
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of iets van die strekking. De HAVO ging prima en toen hij zijn diploma had,
zei hij: “Het viel toch allemaal wel mee, als je in aanmerking neemt, dat ik er
nooit iets aan gedaan heb.”

Diploma-uitreiking Fontanus College op 30 mei 1984.
René ontvangt zijn diploma van meneer Schravendeel.
Een bijzondere dag, omdat in de ochtend zijn opa Johannes van der
Oest is begraven. Hij overleed plotseling op zondag 27 mei 1984.

Dat luieren ging overigens wel over, toen hij naar de H.T.S. in Utrecht ging,
want vooral het eerste jaar moest hij nogal blokken, om niet meteen het
eerste jaar al af te gaan. Toen het eerste jaar maar eenmaal voorbij was,
ging het wel en hij behaalde zijn diploma keurig in vier jaar.
Overigens was hij helemaal niet zo zeker, want hij durfde niet af te spreken
om in militaire dienst te gaan op de maandag na de diploma-uitreiking: stel
je voor dat hij een herexamen had, dan kwam hij immers in de problemen.
Niet dat dit achteraf zo erg is geweest, want nu heeft hij mooi tijd gehad om
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bij Leertouwer het aanleggen van elektriciteit te leren dat kwam hem het
afgelopen jaar aan de Koterweg goed van pas.
René moest in dienst, als tweede van de familie. Na de briljante carrière van
Meeuwis viel dat natuurlijk niet zo mee, maar vooruit, hij is de tijd daar in
Seedorf best doorgekomen en weet nu tenminste hoe een Leopard-tank er
ongeveer uitziet: makkelijk toch?
Ik maar bang, dat René daar in dat verre en gevaarlijke Duitsland helemaal
in de vernieling zou gaan door roken, drugs, alcohol en vreemde vrouwen.
Maar dat bleek mee te vallen. Iedere keer als hij thuis kwam en hij zag, dat
ik naar hem keek, zei hij: “Ma, maak je maar niet ongerust, het zit wel goed.”
Op een goede dag bleek de dienst er plotseling op te zitten en René had nog
geen tijd of zin gehad om te solliciteren. Overigens vond hij dat hele
solliciteren maar onzin. Als iemand belang in hem had, was het toch wel het
minste, dat ze hem opbelden en vroegen of hij de goedheid wilde hebben eens
langs te komen. Via zijn vader ging hij uiteindelijk toch maar eens praten
met de heer Wiersma van ingenieursbureau Systech. Daar bleek hij wel te
bevallen, maakte enige promotie en zou het wellicht nog enige jaartjes
volgehouden hebben, ware het niet dat Systech op 1 april 1992 – en het was
echt geen 1 april mop – failliet ging en daar zat René dan zonder werk. Wel
drie dagen lang, want toen belde er iemand van Frijado, een klant van
Systech, die voorstelde maar bij dat bedrijf te komen werken. René ging, zag
en overwon en kwam al op 6 april terug uit Etten-Leur met de boodschap,
dat hij weer werk had en nog opslag erbij. Voor de zoveelste keer had hij zijn
kalmte niet verloren.
Tussen de afloop van de militaire dienst en de trieste afloop van Systech door
kwam dan uiteindelijk ook Gerlinda op de proppen. In de begintijd na de
dienst ging René nog wel eens graag stappen met wat polo-vrienden en vriendinnen. Kennelijk hoorde ook Gerlinda daar bij, maar daar was verder
weinig achter te zoeken, want ik herinner me nog een keertje, dat ik op een
heel vroege zondagmorgen in de kamer zat te wachten, of het René behaagde
ook nog eens thuis te komen, dat er een auto de oprit opreed. Dat bleek
Gerlinda te zijn, die René thuis bracht, maar het ging er heel koeltjes aan toe.
Geen vrijpartijtje, geen kusje, geen niks. Maar bijna ongemerkt veranderde
er iets in het verhaal. Hij werd wat rustiger, kwam wat vroeger thuis en zei
af en toe dat hij naar de film ging. Als ik dan vroeg met wie allemaal, zei hij:
“Niks allemaal, alleen met Gerlinda.”
Natuurlijk kenden we Gerlinda wel zo ongeveer via haar ouders, maar op
een keertje dachten we heel flink te zijn en we gingen eens kijken naar een
polowedstrijd hier in Barneveld. Het was kennelijk een heel belangrijke
wedstrijd, want de hele tribune zat vol, nou ja vol, Gerlinda zat er in elk
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geval. Wij groetten haar en zij kwam naar ons toe en zei: “Weten jullie wel
wie ik ben?” Ja, dat wisten we.
Daarna ging het allemaal redelijk snel en het stel kwam over en weer bij
elkaar thuis. Maar om nou direct te zeggen, dat ze helemaal zaten te wachten
op het zo snel mogelijk stichten van een klein gezinnetje: nee hoor, tijd zat.
Eind december 1991 kwamen de vier huisjes aan de Koterweg ter sprake.
Nummer 18 werd eerst verkocht, daarna nummer 16, terwijl nummer 14
voorlopig verhuurd zou blijven. Pa zei dus tegen René: “Als jij nou eventueel
nog een huis wilt hebben, moet je er toch wel vlug bij zijn, anders verkoop ik
het aan een ander, want er is vraag genoeg. Praat er maar eens over met
Gerlinda”, zei hij er nog bij, “als haar oogjes dan beginnen te glimmen, weet
je genoeg.“
Na enkele dagen kwam René bij zijn vader en vertelde het er met Gerlinda
over te hebben gehad, maar, zei hij erbij: “Haar oogjes begonnen niet te
glinsteren”. Maar ja, toen het vuurtje eenmaal was aangestoken, kwam hij
na enkele weken weer bij zijn vader met de boodschap dat Gerlinda wat
onrustig begon te worden. “We moesten dat huis toch maar kopen”, meende
René. Zo gezegd, zo gedaan.
Op 4 februari 1992 werd het stel de trotse eigenaren van een schitterend
hoekhuis op de Koterweg met een gigantische oppervlakte grond eromheen.
René zou het huis zelf wel even opknappen, maar pas als het weer iets
aantrekkelijker werd en dan liefst ook niet de hele zaterdag, want dat is per
slot van rekening de enige dag dat je eens een beetje kunt uitslapen. Maar
toch werd er geleidelijk aan begonnen met het sloopwerk en dat was nogal
wat. Het was in die tijd ’s zaterdags op de Koterweg vaak een drukte van
belang. René en Gerlinda en de hele familie Bleijenberg op de Koterweg
nummer 12 en wij met zijn allen nog aan het snuffelen en opruimen op de
Koterweg nummer 10. Toen het grote huis echter gesloopt was, kreeg ook de
test van onze familie wat meer tijd om eens te komen helpen. En ik denk wel
te mogen zeggen, dat er niet veel mensen zullen zijn van de Bleijenbergfamilie en van de Bouw-familie die niet het een en ander hebben gedaan om
maar te zorgen dat het jonge stel op tijd zou verdwijnen. En zie: het is toch
allemaal nog op tijd gelukt.
René, hoewel je nu al ruim 25 jaar bent, is er in al die jaren nooit zoveel
contact tussen ons geweest als de afgelopen 8 maanden, waarin je thuis op
zolder zat te werken en we samen aten, koffie dronken, thee dronken en wat
al niet meer. Achteraf gezien heb ik van die acht maanden genoten, maar nu
zal ik jou dan toch echt moeten gaan missen.
Ik hoop dat jullie beiden heel gelukkig zult worden.
Je moeder
349

Op 13 juli 1992 zijn Piets ouders maar liefst 60 jaar getrouwd. Het wordt in
familieverband gevierd, met Teunis en Helga en de kinderen en kleinkinderen
en Piet en Annie met kinderen en kleinkinderen.

felicitatie van de koningin voor Meeuwis en Klaasje Bouw

Foto rechts: Meeuwis en Klaasje Bouw-van Harten zestig jaar getrouwd,
met beide zoons, Teunis links en Piet rechts op 13 juli 1992
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Vijf kinderen trouwen
Tussen 1983 en 1992 trouwen alle vijf kinderen Bouw en raakt het ouderlijk
huis aan de Van Zuylen van Nieveltlaan leeg.

trouwfoto Nellie en Dick op 31 augustus 1983
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trouwfoto Meeuwis en Martine op 30 augustus 1989
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trouwfoto Ronald en Anneke op 31 juli 1991
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trouwfoto Paul en Tinie op 9 oktober 1991
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trouwfoto René en Gerlinda op 16 december 1992
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Trots op de kleinkinderen
Na de geboorte van eerste kleinkind Anniek in 1986 worden er nog elf
kleinkinderen geboren. Wat is Piet trots op zijn nageslacht. Piet en Annie
passen regelmatig op, nemen hun kleinkinderen graag mee op een dagje uit of
uit eten. Ook een logeerpartij aan de Van Zuylen van Nieveltlaan 42 komt
regelmatig voor. In de grote achtertuin is het heerlijk spelen. Een
gezelschapsspelletje behoort tot de vaste onderdelen van een bezoek aan opa
Piet en oma Annie.

v.l.n.r. de kleinkinderen Kim-Anne Bouw, Mariëlle Bouw, Anniek van Engelenburg,
Bart van Engelenburg en Pieter-Jan van Engelenburg in 1993

vier geslachten: opa Piet met kleinzoon Lennart, Paul en overgrootvader
Meeuwis met achterkleinzoon Menno, september 1994
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etentje van opa Piet en oma Annie met kleinkinderen Kim-Anne Bouw,
Pieter-Jan, Anniek en Bart van Engelenburg in 1995
.

opa Piet met kleinzonen Lennart (links) en Menno Bouw in 1996
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Michiel met opa Piet in 1997: een logeerpartijtje

v.l.n.r. kleinkinderen Pieter-Jan van Engelenburg, Kim-Anne Bouw en Bart
van Engelenburg in de studeerkamer van opa Piet in 1998
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v.l.n.r. de kleinkinderen Mariëlle, Menno, Pieter-Jan, Michiel en Anna
in 1998 op de studeerkamer van opa aan een computerspel

opa Piet met v.l.n.r. kleinkinderen Menno Bouw, Kim Anne Bouw
en Lennart Bouw in de zomer van 1999 bij een picknick
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opa Piet en oma Annie in het prieel met kleinkinderen
Menno en Lennart Bouw in 1999

opa Piet met kleinkinderen Maarten en Rianne Bouw in 2004
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Kerst 2004 met v.l.n.r. de kleinkinderen Menno, Pieter-Jan, Maarten,
Rianne, Mariëlle, Anniek, Anna, Mathieu en Lennart

Piet op 1 maart 1995:
van al die kleinkinderen word je best moe

Foto rechts: Piet met kleinkinderen Kim Anne en Michiel in 1997
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Het einde van een millennium
Op 6 september 1995 zijn Piet en Annie 35 jaar getrouwd. Ze besluiten om het
weekend van zaterdag 26 tot en met maandag 28 augustus met het hele gezin,
kinderen en kleinkinderen, naar hotel ‘t Speulderbos in Garderen te gaan. Het
wordt een onvergetelijk weekend.
De kinderen maken voor vader Piet en moeder Annie een leuk lied.
Op de wijs van: M’n opa, m’n opa, m’n opa…
Elke zondagavond moesten wij heel vroeg naar bed.
’t Weekend was voorbij, uit met de pret.
Wat waren ze verstandig, wat waren ze toch wijs.
Het heeft succes gehad, daarvan zijn wij het bewijs.
Onz’ ouders, onz’ ouders, onz’ ouders.
Niemand zo verstandig als zij. (2x)
We gingen op vakantie en iedereen mocht mee.
We sliepen in een caravan of huisje bij de zee.
We hadden heel veel schik met het busje van de zaak.
En pa die had de leiding want dat was toch echt zijn taak.
Onz’ ouders (3x), niemand zo aardig als zij. (2x)
En gaan ze eens logeren, soms voor een nacht of twee.
Dan gaat er wel een koffer vol onderbroeken mee.
Ze gaan nu heel vaak fietsen met z’n tweeën of met vier.
Ze kijken dan goed rond en ze hebben veel plezier.
Onz’ ouders, (3x), niemand zo gezellig als zij. (2x)
We zijn nu met z’n allen in een heel erg luxe hotel.
Het zal je maar gebeuren dat je hoort bij zo’n stel.
We laten ons verwennen, we genieten er ook van.
We zijn heel erg blij dat dit allemaal kan.
Onz’ ouders (3x), niemand zo aardig als zij. (2x)
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Nog een lied wordt er gemaakt.
Op de wijs van: Visite, visite…
September, september, getrouwd in september.
Van negentienzestig, één jaar met z’n twee.
Hoe bent u gevaren, de eerste tien jaren.
Eerst Meeuwis, toen Nellie, Paul, Ronald, René.
Nou vader Bouw, je kon het vast merken.
Voor al je kroost, moest jij heel hard werken… puf, puf, puf…
De molen, de molen, ’t begon met de molen.
De A.K.U., Bouw’s Staalbouw, en toen … wel wat laat.
Na jaren studeren en heel veel ontberen
werd Aart Pieter Bouw ook nog eens advocaat.
Weg met die tijd, het viel soms niet mee-ee.
Af en toe zelfs een lege port-mon-nee… nee, nee, nee…
De kind’ren, de kind’ren, ja altijd de kind’ren.
Naar binnen, aan tafel, in bad en naar bed.
Ook pa stond para-aat, mama deed de vaat.
Ma had het dan rustig en wij hadden pret.
Zeg Antje lief, dat is nu voorbij-ij.
Nu zijn er ook nog kleinkind’ren bij… blij, blij, blij…
Het huis uit, het huis uit, de kind’ren het huis uit.
Na al die -ie jaren meer tijd voor elkaar.
Nog even verbouwen, met tuinplantjes sjouwen.
Een badkamer doen we het volgende jaar.
Dan weer de S.W.O.B., de ouders, het werk.
En nog een markt op ’t plein van de kerk… ja, ja, ja…
Een feestje, een feestje, we vieren een feestje.
Met kind’ren en kleinkind’ren, ’t kan niet meer stuk.
Al vijfendertig ja-aar gelukkig bij elkaar.
We wensen u samen nog heel veel geluk.
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Piet heeft voor zijn Annie een mooi cadeau in gedachten, maar nog niet
gekocht. Hij maakt er een tegoedbon voor.
TEGOEDBON
Wegens 35-jarige trouw dienst tegoed
1 ketting met parel (pareltjes) naar keuze
Man, vader en grootvader: Pietje Bouw
Het weekend in Garderen wordt de start van een nieuwe traditie: een
familiedag. Voortaan mag één van de kinderen een dag uit voor de hele familie
organiseren. Het mogen er ook twee zijn, dus met een overnachting. Het
budget wordt door alle kinderen en vader Piet ingebracht: naast de bijdrage
van vader Piet draagt ieder gezin 250 gulden bij, wat het jaarbudget op 1750
gulden brengt. Er is echter één bijkomend clausule: alle eventuele meerkosten
worden door vader Piet opgebracht. Dat maakt het organiseren alleen al tot
een feestje, want er zijn geen echte beperkingen.

familiedag 12 augustus 1996: v.l.n.r. Michiel, Mariëlle en opa Piet
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Op 28 mei 1996 overlijdt Piets vader, na een kort ziekbed,
in zijn eigen huis aan de Schoutenstraat 70 in Barneveld. Hij wordt 91 jaar.
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Meeuwis Bouw winter 1996

Op 28 mei 1996 overlijdt Piets vader Meeuwis in Barneveld op de hoge leeftijd
van 91 jaar, na een kort ziekbed, in zijn eigen huis aan de Schoutenstraat in
Barneveld. Niet lang daarna moet zijn moeder Klaasje het vertrouwde huis aan
de Schoutenstraat verlaten, omdat de zorg te groot wordt. Ze gaat wonen in
zorgcentrum “Ruimzicht” in Barneveld, waar ze een mooie eigen kamer krijgt.
Nog ruim vijf goede jaren beleeft Klaasje in “Ruimzicht”, waarbij ze tot het
einde een opgewekte en tevreden bewoner is en nog vrij helder van geest.

de broers Piet (links) en Teunis Bouw op 1 oktober 1996
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De laatste jaren van het tweede millennium glijden voorbij. Op 13 juni 1998
neemt Piet afscheid van NVOB, het Nederlands Verbond van Ondernemers in
de Bouwnijverheid. Maar liefst twintig jaar is Piet secretaris geweest, ook
nadat hij in 1982 afscheid nam van Bouw’s Staalbouw. Er wordt een feestje
voor hem en Annie georganiseerd: een vaartocht met een botter op de
randmeren bij Nijkerk, gevolgd door een diner.

familiedag mei 1998: Rosarium in Doorn:
Gerlinda en Piet met Anna en Lennart op een trapkar

familiedag 1998: Rosarium in Doorn
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René en Piet in een trapkar.
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Als Piet op 7 mei 1999 zestig jaar wordt, organiseert Annie een feestje voor
hem in de Espeterhoeve. Familie en vrienden worden uitgenodigd om dit
samen met Piet te vieren. Ook zijn oude moeder, inmiddels bijna 94 jaar, is er
bij.

Piet (rechts) met zijn moeder en broer Teunis, 8 mei 1999
Foto links: Piet maakt zijn befaamde gevulde eieren, kerst 1999
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Het grote keerpunt: 1 september 2000
Het jaar 2000 wordt een groot kantelpunt in het leven van Piet. Maar ook dat
van Annie, de kinderen en kleinkinderen en allen die bij hem betrokken zijn.

op 13 juli 2000 wordt de 95e verjaardag van moeder Klaasje BouwVan Harten nog gevierd en beide zoons Teunis en Piet zijn erbij

een van de laatste uitjes voor het ziek zijn van Piet, in augustus
2000:samen met Tinie en Paul en Menno en Lennart, varen met
de Pannenkoekenboek bij Rhenen en wandelen in de Blauwe Kamer
Foto links: Piet in juni 1999: kersen plukken in de Betuwe, favoriete hobby van Piet.
Zijn moeder kwam via moederskant uit een Betuws geslacht van boom- en
fruittelers.
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Op vrijdag 1 september 2000 vieren kleinzoons Menno en Lennart in
Veenendaal alvast hun zesde verjaardag voor de familie Bouw. Opa Piet en
oma Annie zijn van de partij evenals ooms en tantes en neefjes en nichtjes.
Piet is stil, trekt zich zelfs even terug om staand aan het aanrecht in de keuken
de afwas te doen. Aan het einde van de middag brengt hij schoondochter
Anneke even thuis, aan de andere kant van Veenendaal. Niet lang daarna gaat
de telefoon… Het is Piet zelf die belt. Als een van de eersten in de familie heeft
hij al een mobiele telefoon. Schoondochter Tinie neemt op. “Het gaat niet goed
met me”, weet hij nog uit te brengen. Daarna neemt een andere stem het
gesprek over. Piet ligt in de berm vlakbij het zwembad van Veenendaal aan de
Rondweg-West. Een voorbijganger vindt hem daar liggend en kreunend van
de pijn. De voorbijganger heeft de hulpdiensten al gebeld via 112. Zoon Paul
gaat snel met moeder Annie op weg naar de plek des onheils. Daar
aangekomen zijn de ambulancebroeders al met Piet bezig. Ze hebben heel snel
in de gaten wat er is: Piet heeft een acuut gebarsten aneurysma, de
hoofdslagader in de buik. Het wordt een kwestie van leven of dood. Heel
voorzichtig scheppen de broeders Piet op een brancard en met Annie erbij in
de ambulance rijden ze naar het ziekenhuis in Bennekom. Het is nog net voor
het wisselen van de diensten en de benodigde vaatchirurg is gelukkig nog
aanwezig: internist/intensivist Dr. A.R.H. van Zanten. Er volgt een urenlange
spoedoperatie, waarbij de slagader gedicht kan worden. Het grootste gevaar
lijkt geweken en Piet belandt die avond op de intensive care en wordt slapende
gehouden. De eerste dagen op de intensive care zijn spannend. De
doorbloeding in zijn linkerbeen blijkt niet goed meer te zijn. Terwijl Piet op de
IC voor zijn leven vecht wordt het woensdag 6 september: Piet en Annie zijn
veertig jaar getrouwd. Het wordt een bizar jubileum. Het langverwachte feest,
een weekend weg met kinderen en kleinkinderen op Ameland, wordt afgezegd.
In het ziekenhuis moet besloten worden om eerst Piets onderbeen en later ook
een stuk van zijn bovenbeen te amputeren. De zorgen zijn echter nog niet weg.
In de weken die volgen zijn nog enkele operaties nodig. Ook wordt Piet enkele
malen gereanimeerd.
Annie wordt drie keer per dag door een van de kinderen of door vrienden naar
het ziekenhuis gebracht om Piet te bezoeken. Na een week begint ze thuis aan
een dagboek, om alle emoties van zich af te schrijven. De wijkpredikant
dominee Maasland is vanaf het begin zeer betrokken en schrijft bijna wekelijks
in het Barneveldse kerkblad over Piet.
Foto links: Eén van Piets laatste uitjes voor zijn ziekte: wandelen in de Blauwe
Kamer in Wageningen met Tinie en Paul en Menno en Lennart. Piet ziet er niet goed
uit…
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Het is nu zaterdagmorgen 9 september 2000 6.45 uur. Al ruim een week na
het vreselijke bericht dat je niet goed geworden bent in de auto. Er is
ondertussen zoveel met je gebeurd, dat het wel maanden lijkt. Vrijdag
1 september kreeg je een acuut gescheurde aneurysma. In vliegende vaart
ben je naar het ziekenhuis vervoerd. Alles stond klaar voor de operatie. Na
een uur of vier werd je naar de IC gebracht en mochten we je even zien. Na
al die slopende uren zijn we naar huis gegaan. Pieter, je leefde nog en dat
was een wonder. René en Gerlinda en Toos en Jan waren hier, toen ik met
Nellie thuis kwam. Daar zaten we dan zonder jou. Zaterdagmorgen zijn we
weer naar Bennekom gegaan. Toen bleek dat er nog een operatie nodig was.
Weer wachten en wachten. Om 17.00 uur was je weer op de IC. Het is
allemaal zo onwezenlijk en kil zonder jou. Ondertussen gaat steeds de
telefoon van mensen die naar je vragen, heel veel mensen zeggen voor je te
bidden. Ds. Maasland leeft zo mee. Op woensdag 6 september herkende je
voor het eerst mijn stem. Daar waren Martine en ik zo ontroerd over, dat we
huilden van blijdschap. Nu moet je vandaag weer geopereerd worden, je bent
er slecht aan toe. Hoge koorts, longontsteking en misschien moet je voet eraf.
Het is om gek van te worden als ik bedenk wat jou nog allemaal te wachten
staat. Ik probeer sterk te zijn. Nu is het 23.45 uur. Je been is eraf, maar je
leeft nog. Ik weet niet hoe het nu verder moet en probeer het over te geven.
Ds. Maasland heeft in het ziekenhuis voor je gebeden, toen kwam er een
beetje rust over me. Toen ik je vanmiddag voor het eerst zag zonder been,
was ik blij dat jij het nog niet besefte wat er met je was. We hebben geen idee
hoe je hier uit komt en het zal verwerken, maar je leeft nog. Dat zeg ik steeds
tegen mezelf, als het me allemaal teveel wordt. Toos en Jan komen bijna
iedere avond en we hebben een geweldig stel kinderen, die me nu al ruim een
week 3x daags naar Bennekom rijden. Morgen 10 september ga ik weer
bellen om 6.45 uur. Nu ga ik proberen te slapen, maar ik mis je zo.
10 september
Met Martine naar je toe geweest. Het gaat steeds slechter met je. Bij Meeuwis
en Martine koffie drinken. Daar waren al onze kinderen en kleinkinderen bij
elkaar. Ze zochten wat troost bij elkaar. Het was voor mij bijna teveel om
aan te zien zo zonder jou.
Het is nu zondagavond 22.00 uur. Iedereen is zo bezorgd en meelevend, dat
is heel ontroerend. Maar als ik jou zo zie liggen vechten om te overleven, denk
ik steeds: hoelang kun je dit nog? Ik hoop en bid iedere keer als ik naar je toe
ga, dat het beter zal gaan, maar iedere keer valt het tegen. Ik ga proberen te
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slapen, maar ben zo bang dat het niet goed komt met je. Lieverd, ik houd zo
veel van je en mis je zo.

De Rijnpost 8 september 2000.
De oproep levert wat op: meneer Arie de Man uit Veenendaal meldt zich en wordt
later door zoon Paul en schoondochter Tinie namens Piet bedankt.
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12 september
Vanmiddag een gesprek gehad met Dr. Van Zanten en toen was alle hoop
vervlogen. Ze konden niets meer voor je doen. Dit was tot nog toe de zwartste
dag van mijn leven. Hoe moet het nu verder?
13 september 20.45 uur
Vanmorgen is Nellie met de rolstoeltaxi met je moeder bij je geweest. Ik
hoopte zo voor haar dat ze het niet helemaal begreep, maar dat deed ze wel.
Ds. Maasland, Martine, Nellie en ik stonden erbij. Maasland heeft toen met
ons voor jou en ons gebeden. Nadien is je moeder heel onrustig geweest. Ik
kom net met Meeuwis uit het ziekenhuis. Je ligt nu voor de vierde keer op de
operatiekamer. Zal er dan toch nog hoop voor je zijn, lieverd?
15 september
Vrijdagavond 23.00 uur. Vanmorgen was de koorts weer gezakt, 37,6.
Waarschijnlijk dankzij de prednison. Na een nacht op je buik in het zandbed
(dat was nodig voor je longen) ben je nu weer op je rug gelegd. Toen we
vanmorgen om 11.00 uur bij je kwamen was dat voor ons iets minder akelig.
Vannacht zijn er medicijnen voor je bloeddruk verminderd. We leven nog
steeds met een klein beetje hoop.
Kerkblad Hervormd Barneveld 15 september 2000
Grote zorg is er om dhr. P. Bouw, Van Zuijlen van Nieveltlaan 42 die in het
Bennekomse ziekenhuis wordt verpleegd. Hij is intussen al drie keer
geopereerd en zijn toestand is zorgwekkend. We gedenken zijn vrouw en gezin
in deze uitermate spannende tijd.
17 september
9.00 uur. Na vannacht slecht geslapen te hebben, heb ik me vanmorgen
verslapen. Toen kon ik niet meer naar het ziekenhuis bellen. Nu wachten we
in spanning op de baby van Ronald en Anneke. Met Anneke is alles nog goed,
Martine en ik hebben haar vanmorgen opgehaald. Ze wilde nog zo graag een
keer naar je toe. Nu heb ik al 17 dagen je stem niet gehoord. Morgen hebben
we weer een afspraak met Dr. Van Zanten.
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21 september
Vanmiddag om 16.30 uur is onze nieuwe kleinzoon Mathieu geboren. Het is
een gezond kindje en reden voor dankbaarheid, maar ik miste je zo daar bij
het bed van Anneke. Ik ben zo ontzettend moe van alle spanning om jou. Het
wordt morgen al drie weken dat je zo ligt.

Mathieu Bouw

Juist in de periode dat Piet in het ziekenhuis in Bennekom ligt staat een megaoperatie gepland: de fusie en verhuizing van drie ziekenhuizen: het
Streekziekenhuis in Bennekom, waar Piet ligt, het Julianaziekenhuis in Ede
en het Julianaziekenhuis in Rhenen. Zij gaan samen in een nieuw gebouwd
ziekenhuis: Gelderse Vallei Ziekenhuis in Ede. Ook Piet zal – samen met alle
andere patiënten, verhuisd moeten worden. Annie krijgt op 22 september via
een brief uitgebreid uitleg over deze verhuizing.
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brief inzake verhuizing ziekenhuis 22 september 2000
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25 september
Vannacht had je weer hoge koorts, ruim 40 graden. Hoe moet dit toch? We
laten soms de moed zakken en zijn zo bang dat je het niet redden zal. Je broer
Teunis is vanmiddag bij je geweest, hij kan het slecht verdragen dat je zo ziek
bent. Het is nu 22.15 uur en ik ga zo slapen. Morgenochtend word je verhuisd
van Bennekom naar het nieuwe ziekenhuis in Ede. Jij zult er niet veel van
merken. Wij zitten in spanning of je dat wel kunt hebben. Jij gaat met nog
een patiënt als laatste met de vrachtwagen met bed en alle apparaten waar
je aan ligt. Er gaan ook twee artsen en twee verpleegkundigen mee. Wij
worden gebeld als je op de nieuwe afdeling geïnstalleerd bent en morgen om
11.00 uur mag ik bij je bezoek. Je wordt nu geïsoleerd verpleegd vanwege een
bacterie die jij en die andere patiënt hebt, vandaar dat jullie als laatsten
gaan.

verhuizing van het ziekenhuis in Bennekom naar het nieuwe
ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede: alles gaat met vrachtwagens
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vervoer van Piet in een speciale IC-truck met
in de groene jas Dr. A.R.H. van Zanten

Foto rechts: het nieuwe Gelderse Vallei Ziekenhuis op de verhuisdag
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Het ziekenhuis in Bennekom, waar Piet nu al 25 dagen op de intensive care
ligt, moet dus ook verhuizen. De verhuizing naar Ede lijkt op een militaire
operatie. Onder begeleiding van politieagenten op motoren worden alle
patiënten van Bennekom naar Ede vervoerd.
Voor de patiënten van de intensive care wordt en speciale IC-truck
beschikbaar gemaakt en het vervoer vindt vooral in de rustige nachtelijke uren
plaats, bij een snelheid van maximaal 25 kilometer per uur.
26 september
Vanmorgen ben je verhuisd en je hebt het redelijk doorstaan. Je ligt nu in een
apart kamertje, vanwege de bacterie die je hebt. Ik vind het wel beter voor
je, het is daar veel rustiger. Ik kreeg om 9.30 uur telefoon dat je geïnstalleerd
was en we mochten (Paul en ik) om 11.00 uur bij je op bezoek. Je bent nog
steeds aan het wakker worden, soms denk ik dat je me hoort, maar meestal
niet. Het wachten duurt zo lang en ik ben nog steeds bang dat je het niet
redden zult.
PS ben vanavond met Ronald mee gegaan om nog even bij ons nieuwe
kleinkind te zijn. Het is zo’n lief jongetje. Hij lijkt op jou vind ik.
3 oktober
Vanmiddag een gesprek met Dr. Van Zanten gehad. Ronald, Martine,
Gerlinda en ik waren er bij. Hij begon met het goede nieuws. Je longen
worden beter, de bloeddruk is goed en misschien gaan je nieren weer zelf
werken. Het slechte nieuws is, dat er waarschijnlijk weer een stuk van je been
af moet. Hier ben ik nu steeds zo bang voor geweest. We waren allemaal heel
verdrietig toen we dit hoorden. Morgenvroeg zal ik wel horen of en wanneer
het moet gebeuren. Alles wat mijn moeder heeft meegemaakt overkomt jou
nu in veel ergere mate, omdat jij zo’n verschrikkelijk lichaam hebt.
4 oktober
Dr. De Gooyer kwam aan je bed om te vertellen wat er met je gebeurd is en
wat er gaat gebeuren. Je bent vanmiddag voor de vijfde keer geopereerd. Er
is weer een stuk van je been afgehaald, wat ik onbeschrijflijk erg vind. Toen
we kwamen was je verdoofd door de morfine vanwege de pijn aan je been.
Dr. De Waal belde tegen 17.00 uur dat hij klaar was en je hebt de operatie
goed doorstaan. Hij hoopt nu dat het goed komt met je.
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6 oktober
Vannacht had je nog steeds hoge koorts, 40,6. Toen we bij je op bezoek
kwamen had je weer medicijnen gekregen en begon de koorts iets te zakken.
Dr. De Gooyer was bezig een nieuwe aansluiting te maken voor de dialyse.
Ondertussen zijn er vandaag weer foto’s van je hoofd en je onderbuik
gemaakt, maar daar kon de koorts niet van komen. Ze weten dus nog steeds
niet waar het vandaan komt. Vanavond was de dialyse weer aangesloten en
dan zakt de koorts weer. Hopelijk knap je daar weer iets van op. Zo leven we
nu al vijf weken in hoop en vrees.
13 oktober
De tube is er uit en nu heb je een tracheostoma. Het was vandaag zo moeilijk
allemaal. Vanmiddag toen we kwamen was de chirurg net klaar. Els de
verpleegkundige was alle rommel nog aan het opruimen, want het was niet
op de O.K. maar op je eigen kamer (isoleercel) gebeurd. Toen je toch onder
narcose was zijn gelijk de wonden op je buik schoongemaakt. Daar was ook
van alles mis mee. Het is alles zo moeilijk voor ons nog te geloven dat je beter
wordt.
16 oktober
De koorts is weer gaan zakken door de dialyse en dan word je weer
helderder. Ik denk dat je nu steeds beter begint te beseffen wat er met je aan
de hand is en dat is zo moeilijk voor je en voor ons. Soms denk ik dat je nooit
meer thuis zult komen en dan heb ik weer hoop van wel. Nu zit ik nog met
een heel groot probleem. Namelijk, kantoor Barneveld. Ik heb met Meeuwis
en later met de andere kinderen besloten dat het misschien gesloten moet
worden. Vorige week heb ik Dirk gebeld of hij woensdagavond wil komen
praten hier in ons huis met Meeuwis erbij. Lieverd, ik weet niet of ik er goed
aan doe, maar probeer me in te denken hoe jij het zou doen. Je weet dat het
niet goed gaat op kantoor Barneveld zonder jou en Brigitte en dat het alleen
veel geld kost. Ik wil dit helemaal niet beslissen, maar ik kan het jou niet
vragen. Mocht je beter worden, dan wil ik niet dat jij je verplicht gaat voelen
het weer op te bouwen. Als je dan wilt werken, komt er wel een andere
oplossing. Aart Pieter, ik ben zo bang dat je me het kwalijk gaat nemen wat
ik nu ga doen en hoop toch, dat het goed is.
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17 oktober
Vanmiddag een gesprek gehad met Dr. Van Zanten. Hij heeft ons uitgelegd
wat je kansen zijn voor herstel. Hij was redelijk optimistisch. Je nieren zijn
nog niet goed en dat was de grootste zorg. Vanmiddag toen we kwamen was
je ijskoud en stond het zweet op je voorhoofd. Dat vonden we al vreemd.
Maar omdat de dokter nogal positief was, waren wij dat ook. Komen we
vanavond (Nellie, Ronald en ik) had je ineens koude koorts, de bloeddruk was
bijna weg en alles in paniek. Anneke de verpleegster kreeg instructies van
Dr. Van Zanten wat er moest gebeuren. Alles moest weer op kweek gezet,
maar dat is al zo vaak gebeurd. Heb om 22.20 uur met Anneke gebeld en
alles was weer stabiel.
19 oktober
Lieve A.P., gisteren was het weer een veel bewogen dag. ’s Morgens toen we
kwamen was je temperatuur weer keurig 37,1. Niemand snapt er iets van. Je
hebt het nu heel moeilijk. Je bent aan het wakker worden en wilt praten. Dat
kan nog steeds niet vanwege de beademing die je nodig hebt. Er wordt nu
druk geoefend. Drie keer daags los van de machine en dat gaat goed. Je bent
ook in een stoel gezet voor 15 minuten. Al met al een vermoeiende dag voor
je. En dan dat praten, het is voor ons moeilijk om aan te zien, je wilt iets
zeggen, en we weten niet wat. Meeuwis en ook de verpleging probeert het
met grote letters, maar je bent nog te zwak om aan te wijzen. Gisterenavond
Dirk hier geweest om eens te praten over kantoor Barneveld. Meeuwis en ik
vinden dat als het nodig is het kantoor Barneveld gesloten moet worden en
dat gebeurt misschien. Dirk was geloof ik wel blij dat we er zo over dachten.
Nu hoop ik maar dat jij het er mee eens zult zijn.
Gisteren probeerde je te zwaaien toen ik wegging.
Vanavond kregen we de schrik van ons leven. Ik was met Dick en René. Toen
René de deur open deed zeiden ze gelijk dat het niet goed was. Je hebt een
longbloeding en hartstilstand gehad. Na het schoonzuigen van je longen ben
je gereanimeerd en weer vol gespoten met medicijnen en een slaapmiddel.
De beademingsmachine weer op volle toeren. Ik weet het niet meer en ben
ten einde raad.
20 oktober
Het is nu de 50e dag dat je in het ziekenhuis ligt en nog steeds is het
verschrikkelijk met je. Steeds als we denken dat er verbetering optreedt gaat
er weer iets mis met je.
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Kerkblad Hervormd Barneveld 20 oktober 2000
De zorgen om de toestand van br. Bouw blijven onverminderd groot. We
bevelen nogmaals zijn gezin in uw voorbede en meeleven aan. Mw. Bouw is
verrast over de vele kaarten die bij haar elke dag binnenkomen. Dat doet haar
ontzettend goed.
23 oktober
Vanavond heeft René geprobeerd met de letters voor je en toen kwam het
woord werk eruit. Daar was je steeds mee bezig denken we.
24 oktober
Vanmorgen was je erg overstuur. Nu blijkt dat je pas echt zag dat je been
eraf was. Je was boos en verdrietig. Volgens zuster Hettie dacht je ook dat ik
dood was. Je geloofde niet dat ik steeds aan je bed heb gestaan. Dat was even
schrikken voor mij, want ik ben ondertussen 160 keer bij je geweest.
25 oktober
Voor het eerst in al die weken dat je ziek bent ben ik een beetje blij. Je wordt
nu steeds helderder en wilt ons iets zeggen. René is met jou aan het oefenen
met grote letters en je gaf aan dat je aan het werk dacht. Toen we dat
eindelijk doorhadden heb ik verteld hoe de mannen hun best deden om de
boel draaiende te houden en vond je het goed. Vanmorgen wilde je weer wat
zeggen, dus Gerlinda en ik weer aan de gang met de letters en begrepen we
dat je over Teunis iets wilde weten. Ik heb je verteld dat hij al verschillende
keren bij je was en dagelijks belt.
26 oktober
Vanavond ben ik met René geweest en hij heeft zijn laptop meegenomen met
een handig programma voor jou. Het was geweldig om te zien hoe je met die
muis aan de gang ging, of je je hele leven niet anders gedaan hebt. René heeft
je eerste werkstuk uitgeprint en dat bewaren we zorgvuldig.
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Op de IC krijgt Piet een groot toetsenbord en muis om te proberen
te communiceren. Vanwege de beademing kan hij niet spreken. De eerste
woorden betreffen zijn kleinkinderen Michiel en Kim-Anne, op
26 oktober 2000. Zijn verstand is gelukkig niet aangetast.

27 oktober
Het ballonnetje van de beademing was leeg gelopen en nu kunnen je
stembanden geoefend worden. Er kwam nog geen geluid uit.
30 oktober
60e dag van je ziek zijn. Wat lijkt het allemaal eindeloos lang te duren voor
je kunt praten. Het wordt steeds geprobeerd, dus moet het een keer lukken.
Je wordt steeds helderder gelukkig, maar nog heel erg zwak.
31 oktober
Vanmorgen met Martine bij je op bezoek. Het eerste wat je ons fluisterde
was: “Ik kan praten”. We waren alle drie heel ontroerd, want gelijk
erachteraan zei je: “Ik ben zo blij dat ik nog leef”. Het is echt een wonder en
de hele IC afdeling was blij met ons. We hebben ook wel om je gelachen hoor,
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want je begon over bessensap. Dat heb ik vanmiddag voor je meegebracht
en je dronk het achter elkaar op en vond het heerlijk. Je vroeg ook naar de
man die jou gevonden heeft en of hij wel beloond was. We hebben een gesprek
gehad met Dr. De Gooyer en niemand begrijpt dat je nu zo snel opknapt. De
dokter had het ook over het revalidatiecentrum Klimmendaal in Arnhem. Je
nieren werken weer en ook je maag, Het is echt een groot wonder. Je krijgt
al gelijk weer belangstelling voor andere mensen.
1 november
Dr. De Gooyer zei vanmorgen dat je van de IC af mag naar de gewone
afdeling, als er een plekje voor je is. We hebben vanavond samen God
gedankt dat we nog bij elkaar mogen zijn.
2 november
Lieve Aart Pieter, het gaat nu allemaal zo snel met jou dat ik het bijna niet bij
kan houden en jij ook niet. Vanmiddag is Anneke met Mathieu bij je geweest.
Je was erg ontroerd om je kleinzoon voor het eerst te zien. Hij is nu zes weken
oud. Vanavond is Anniek mee geweest. Voor het eerst sinds je ziek bent mocht
ze mee. We hadden het uitgesteld tot je zou kunnen praten, vandaar. Jij en
Anniek waren zo blij en ontroerd om elkaar te zien. Dat was me een dag
apart, met de jongste en oudste van onze kleinkinderen. We zijn nog steeds
zo verwonderd samen dat je er nog bent en weer kan praten.
3 november
We hoorden dat je om 14.00 uur naar de verpleegafdeling zou gaan. Het is
natuurlijk een reden voor dankbaarheid. Toch vinden we het een beetje eng,
zonder al die goede zorgen van het IC personeel. Ik ben in Ede gebleven tot je
verhuisd bent.
Kerkblad Hervormd Barneveld 3 november 2000
In de toestand van dhr. Bouw is een lichte kentering ten goede gekomen. Daar
zijn zijn vrouw en gezin uiteraard zeer verwonderd over en wij met hen. De
zorgen blijven nog wel, maar er is weer enig contact met hem mogelijk en dat
is op zich een wonder.
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Piet op de verpleegafdeling in een geïsoleerde kamer, vanwege de bacterie

5 november
Vanmiddag met Paul naar jou toe. Ik ben zo blij dat je weer kan praten. Er
zijn zoveel dingen die je niet goed begrijpt, van het ziek zijn. Nu kun je
tenminste vragen en zeggen waar je mee bezig bent. Ik en de kinderen ook
proberen je te helpen zo goed mogelijk alles op een rijtje te krijgen. Je geest
is goed, maar je lijf wil nog niet erg meewerken. Het is heel zwaar voor je. Je
hebt nog niet de kracht om je zelf om te draaien. Het valt niet mee voor je.
22 november
Na al die weken wil ik dit schrijven afronden, Het is iedere keer een feest om
naar je toe te gaan, nu je langzaam maar gestaag iets beter wordt. We
praten samen en huilen soms en ik ga ervan uit dat we het gaan redden met
vallen en opstaan.
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Ook Piet heeft een dagboekje bijgehouden. Dat begint, op de dag dat Annie
stopt met dagelijks schrijven, met de eerste houterige letters en woorden:
5 november
Het is nu zondagmiddag, kwart over vier. Annie is net geweest met Paul. Het
schrijven valt nog niet zo mee. Ik ben blij dat ik nog leef. Halleluja.
6 november
Om ongeveer negen uur gewassen door een broeder. De zuurstof is
verwijderd, maar na een paar uur heeft de zaalarts bloed afgenomen om te
zien of het een goede beslissing was. Vanochtend sputum in een flesje gedaan.
Is al weer om te zien of de bacterie gevlogen is. Zou mooi zijn toch? Ook de
fysiotherapeut is geweest. Ik heb het woord beul laten vallen, maar ze is best
lief hoor.
7 november
Met behulp fysiotherapeut op rand van bed gezeten. Weer een stukje verder.
Overigens tot nu toe weinig bijzonders.
8 november
Lang naar radio geluisterd. Bush is de nieuwe president. Vanmorgen een
collega van Dr. De Waal aan het bed. Had me waarschijnlijk wel eens gezien
tijdens een weekenddienst. Hij was redelijk verwonderd. Veel bezoek
vandaag: Annie 2x, Teunis en Anne Marjon, Nellie, Paul en Tinie met
Lennart en Menno. Ds. Maasland en ’s avonds Ronald met Mariëlle.
9 november
Ik heb gestaan. Halleluja. Wil je meebrengen: baby olie (ik denk voor het
wasmoment), sok en schoen (het beste lijkt mij de rechterschoen).
Oefenen gaat steeds beter. Ik hoop binnen een week zelf op mijn zij te kunnen
komen. Handschrift wordt nog niet veel beter, maar ik doe mijn best.
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10 november
Last van mijn buik. Daardoor niet geweldig geslapen en daardoor wilde de
therapie vanmorgen ook voor geen meter. Laten we maar zeggen een korte
terugslag.
11 november
Prima geslapen. Heb het gevoel het allemaal weer wat beter aan te kunnen.
Vanmorgen een hele stapel post. Hartverwarmend, al dat meeleven van
bekenden, maar soms ook van onbekenden.
13 november
Geslapen tot vier uur. Daarna wat gedoezeld. Na het wassen was de
fysiotherapeut er weer. Ik heb zomaar 2x gestaan. Ik heb proberen te zingen,
maar dat valt nog niet mee. Voorlopig zal niemand last van me hebben.
16 november
Kennelijk toch de verkeerde pil, want nu heb ik helemaal niet geslapen. Om
3 uur kreeg ik van broeder Andries nog een klein pilletje, een zogenaamd
inslapertje en ik denk, dat ik toen wel een uurtje heb geslapen. Rare vent ben
ik eigenlijk. Dr. De Waal geweest. Zei dat de wonden op de buik vrij goed aan
het genezen zijn. Dat was een fijn bericht, want ik begon al een beetje
moedeloos te worden. Fysio ging redelijk, 2 x gestaan. Ik blijf nog steeds
duizelig, als ik zit, maar dat schijnt niet zo vreemd te zijn na wekenlang
liggen.
17 november
Met fysio 3 keer vrij goed gestaan. Het gaat dus nog steeds vooruit. Verder
niet zoveel bijzonders gebeurd. Annie ’s middags en ’s avonds met Paul. Dirk
en Jacqueline ook geweest. Ik heb gezegd, dat ze mogen beslissen wat ze
willen. Dus net doen of ik er niet ben. Maar ik ben toch niet van plan terug te
gaan. Eigenlijk een heel fijne dag.
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Kerkblad Hervormd Barneveld 17 november 2000
Dhr. Bouw is als door een wonder weer in staat met zijn vrouw en kinderen
contact te hebben. Binnen afzienbare tijd zal via revalidatie aan zijn verder
herstel worden gewerkt. God alle dank voor zijn wonderbaarlijk herstel.
19 november
Het is nu zondagochtend 10 voor tien. Ik ben al gewassen en verschoond,
haren gekamd en tanden gepoetst en een schone deken. M’n liefje, wat wil je
nog meer? Ik lig hier lekker te liggen en vannacht heeft Sinterklaas
pepernoten in mijn schoen gedaan. Sinterklaas werd een beetje geholpen
door zuster Martine.
20 november
Prima geslapen. Vanmorgen Dr. De Waal geweest. Ik heb gevraagd over de
bacterie, maar dat is een heel moeilijk verhaal. Als de bacterie weg is, hoeven
de wonden nog niet te zijn genezen, om toch naar Klimmendaal te kunnen.
De dokter was overigens – net als ik – weer tevreden met de ontwikkeling.
’s Middags lang gesprek gehad met de voedingsdeskundige. Geen
sondevoeding meer en dus de laatste slang uit mijn hoofd. Ik schijn er nu
weer een beetje normaal uit te zien.
22 november
Slapen ging vrij goed. Ik heb nu ontbeten en wacht op de gang van zaken op
deze nieuwe dag.
HALLELUJA!
Ik heb gedoucht. Ik hoef niet meer te sprayen. Ik mag volgende week
woensdag (29-11) naar Klimmendaal en krijg daar voorlopig een kamer
apart. Je weet niet wat je overkomt op één ochtend. Ik zou haast zitten
grienen van geluk, maar heb dat toch maar niet gedaan. Dat douchen was
zo lekker, al die ziekenhuisluchtjes kwijt en m’n haren gewassen.
Annie, wil je meebrengen: de linkerschoen (dat is geen geintje) en tandpasta
en shampoo. Nogmaals halleluja.
Piets broer Teunis schrijft op 23 november in een e-mail aan Piet die hem kan
worden voorgelezen én die hij zelf weer kan lezen:
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Beste Piet,
Deze morgen belde Annie met het nieuws dat je gaat verhuizen. Het zal
vreemd voor je zijn om na bijna drie maanden, waarvan toch nu ook al weer
enige tijd zeer bewust, daar nu weg te gaan. Het is voor jou een bekende en
vertrouwde omgeving geworden. Je zult denken om in vreemd land te gaan
belanden, maar het is evident dat het zorgvuldig is overwogen en voor jouw
welzijn bevorderlijk zal moeten zijn. Ik stel me voor dat dit ziekenhuis niet
specifiek op revalidatie is ingesteld. Overigens moet je je niet al te veel zorgen
maken van tevoren, ze zullen daar ongetwijfeld goed voor je zorgen en na
een paar dagen ken je ook daar weer alleman! Het zal mij benieuwen hoe het
er daar aan toe gaat. Alleen op een kamer of met meer?
Bezoekmogelijkheden? Eigenlijk heb ik nog veel meer vragen, maar die zal ik
volgende week wel stellen.
Teunis
24 november
Als het allemaal goed is, wordt dit de laatste vrijdag in het ziekenhuis. Ik ben
hier vanaf 1-9-00. Dus 1-9, 8-9, 15-9, 22-9, 29-9, 6-10, 13-10, 20-10, 27-10,
3-11, 10-11, 17-11, 24-11 = 12 weken.
25 november
Best geslapen. Goed ontbeten en daarna wederom heerlijk gedoucht. Ging
allemaal goed. Ik heb het van Gert gekregen boek al half uit en ga nu weer
verder lezen in m’n lekker schone bed. Voel me erg prettig.
’s Middags met Annie in de rolstoel naar de IC geweest. Een grote koppel
mensen om me heen. Fijn daar geweest te zijn, alleen een beetje emotioneel.
Op 25 november mailt broer Teunis opnieuw:
Beste broer,
Het is nu zaterdagmiddag. Een paar uur geleden heb ik Annie nog aan de
telefoon gehad. Ik vind dat ze zich heel flink houdt in deze voor haar toch
moeilijke situatie. Gisterenavond zijn Gert en Ma dus bij je op bezoek
geweest. Annie was boodschappen wezen doen voor jou. Behalve schoenen is
ze denk ik redelijk wel geslaagd. Het zal voor jou niet meevallen om alles aan
Annie over te laten, maar laat haar maar doen hoor!
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Met onze moeder gaat het ook bergafwaarts. We moeten volgende week toch
eens overleggen wat ik eventueel kan doen bij overlijden, als jij nog niet alles
kan regelen. Ben jij overigens verzekerd voor deze langdurige
ziekenhuisopname? Krijgt Annie wel salaris doorbetaald? Hoe is de regeling
in de maatschap? Als er zaken zijn die je via mij wilt regelen, dan ben ik
uiteraard van harte bereid om naar vermogen in te springen. Heb je er
eigenlijk enig idee van hoe lang het gaat duren voordat je weer kunt lopen?
Als je in Arnhem bent, neem je dan ook telefoon? Krijg je aansluiting op
internet? Voor nu maar weer gegroet en tot volgende week.
Teunis
27 november
Ontbijt en daarna wachten op fysio, die kwam pas rond 10 uur. Inmiddels
had ik het boekje van Tinie al uit. Fijn om te lezen. Daarna flink geoefend,
3 x gestaan alleen met hulp van Christa. Toen even rust en daarna weer
douchen. En weer geen één t-shirt meer. Die ouwe pyjamajas kun je wel
weggooien. Het is nu half één, de lunch kan ieder moment binnenkomen. Ik
eet nu alles wat los en vast zit.
Nog maar eens een keertje: Halleluja.
De kaart is geschreven, maar ik heb nog geen geld van je gekregen. Je bent
wel een beetje een zuunigerd (er staat dus zuunig en niet zuinig).
Kaart aan zuster Martine gegeven. Ze was blij en verrast. Ik kreeg een
hartelijke zoen op m’n wang. Daarna hebben al verschillende zusters
gereageerd in de trant van leuk en lief. De meeste zusters zeggen, dat ze het
jammer vinden dat ik ga. Daar houd ik het dan maar op.
28 november
Nog één dag en dan ga ik weg.
29 november
Om half acht al ontbijt. Daarna douchen en aankleden. Om goed 9 uur Annie
en Ronald al aanwezig. Na afscheid van nog een heel stel zusters om
ongeveer 10 uur weg naar Groot Klimmendaal. Ongeveer half elf in Arnhem.
Heel prettig gesprek met Ike. Annie en Ronald mogen mee eten. Het bed is
verschrikkelijk hard en de volgende morgen doet alles pijn. De dokter is ook
nog geweest en heeft me onderzocht. Slecht geslapen.
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30 november
Na slechte nacht gewassen en verzorgd. Dan knap je al weer wat op. In de
loop van de dag rolstoel gepast, wat gesprekken en (gelukkig) een nieuw bed,
meer op lucht. Dat is een verademing. Nu wel goed geslapen. En ook nog een
ECG (of hoe dat ook heet) gemaakt.
Kerkblad Hervormd Barneveld 1 december 2000
Dhr. P. Bouw werd deze week uit het ziekenhuis in Ede ontslagen en is
overgebracht naar revalidatiecentrum Klimmendaal in Arnhem: een
verheugende ontwikkeling voor hem en zijn gezin. We wensen hem moed en
innerlijke kracht toe om aan zijn verder herstel te gaan werken.

nadat Piet ziekenhuis De Gelderse Vallei heeft verlaten, komt nog
een IC zuster langs en vindt Piets bed leeg: ze stuurt een briefje
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1 december
Vandaag 3 maanden geleden ben ik in het ziekenhuis beland. Maar er is nu
toch een reëel uitzicht op het einde. Ik heb nog weinig therapie. Annie is
vanmiddag geweest en ik heb het eten op. Vanavond met bed en al gegeten
in de huiskamer. Daarna Annie en Toos (Jan kon niet) en daarna een half
uurtje in de rolstoel, dat was heerlijk, dan kun je gaan, waarheen je wilt.

Piet met bed en al aan de maaltijd in Groot Klimmendaal

2 december
Annie is geweest en we hebben samen in de huiskamer gegeten (erwtensoep
met stokbrood en bitterkoekjespudding). Voor het eerst na 3 maanden weer
samen aan tafel. ’s Avonds weer in de rolstoel en daar 5 kwartier in gezeten.
Ik word steeds sterker.
4 december
Goed geslapen. Het is nu negen uur en ik heb al ontbeten en ben al gewassen.
Het wachten is op Dr. Karin. ’s Middags naar Ede met de ziekenauto. Dat
was eigenlijk een vergissing, aldus Dr. Van der Waal, maar het was toch wel
een gezellig uitje.
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5 december
Goed geslapen, lekker ontbijt, daarna gewassen en fysio. Tegen tweeén
aangekleed en Sinterklaas gevierd. Dat was leuk, gezellig en lekker
(broodjes, vis, salades). Nog een cadeautje gehad met een gedicht. ’s Avonds
Annie en Nellie. Paar cadeautjes met een schattig gedicht van Nellie. Ook op
kantoor hadden ze toch nog aan mij gedacht. Dat is toch leuk. Nog even
voetbal gekeken en toen gaan slapen.
6 december
Vandaag 40 jaar en 3 maanden getrouwd. Glapje!

Barneveldse Krant 21 december 2000
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16 december
Ik zit in mijn rolstoel en kan aldus voor het eerst aan tafel schrijven.
Overigens heb ik weinig tijd om te schrijven vanwege wassen, therapie en
bezoek. Ik las dat ik op 2 december heel trots schreef dat ik 5 kwartier in de
stoel zat. Ik ben nu zo ver, dat ik per dag ongeveer 8 à 9 uur in de stoel zit. Ik
kan uit mezelf staan vanuit de rolstoel, ik kan mezelf wassen voor wat betreft
het bovenlichaam en ik kan bijna zelf gaan zitten. Kortom, er is in 2 ½ week
toch erg veel veranderd. De wonden genezen niet hard, maar gestadig.
Kortom, na 2 ½ week voel ik me prima, een heel stuk sterker, terwijl ik het
hier in Groot Klimmendaal erg gezellig vind.

eerste Kerstdag 2000 in Groot Klimmendaal met v.l.n.r. Ronald,
Maarten, Piet, Rianne en Gerlinda

26 december
De afgelopen tien dagen ben ik flink opgeknapt en weer een stuk sterker
geworden. Ik ben nu meestal meer dan 10 uur per dag op. Ik kan al zelf uit
bed komen.
Op Eerste Kerstdag zijn alle kinderen en kleinkinderen geweest. We zaten
dus met 24 man in de huiskamer. Dat ik dit nog mag meemaken.
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Vandaag zei Karin, dat ik met oud en nieuw wel naar huis mag. Dat lijkt me
toch wel snel.
Op dinsdag 2 januari mag Piet inderdaad voor een middag naar huis! Na vier
maanden is Piet weer even thuis.
In januari 2001 gaat de behandeling in Groot Klimmendaal verder. Het is hard
werken voor Piet. Op verschillende manieren is te merken dat hij herstelt. Ook
zijn gezonde kritische geest is terug. Op 30 december 2000 klimt hij in de pen
om een brief te schrijven aan het management van Groot Klimmendaal. Piet
heeft namelijk wat misstanden gezien en gehoord. Hij krijgt een maand later
een keurige brief terug, nadat er ook al een gesprek is geweest.

Arnhem, 29 januari 2001
Geachte heer Bouw,
Naar aanleiding van uw brief d.d. 30 december jl. en ons gesprek hierover
op 17 januari jl. wil ik het volgende melden:
•

•

Het is mij bekend dat over de schoonmaakwerkzaamheden klachten
bestaan. Dit is daarom voor ons reden geweest om het contract met
het huidige schoonmaakbedrijf op te zeggen. Momenteel oriënteren
wij ons op de markt om op korte termijn met een nieuwe
dienstverlener in zee te gaan. Een optie hierbij is om de
schoonmaakwerkzaamheden inderdaad weer in eigen hand te
nemen en eigen schoonmaakpersoneel in dienst te nemen.
Ook uw kanttekeningen bij ons personeelsbeleid is mijnerzijds
begrepen. Groot Klimmendaal verkeert momenteel in een proces van
reorganisatie en ombuiging van financieel beleid naar
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lastenverlichting. Dit proces kan helaas niet zonder consequenties
blijven voor het personeelsbeleid. Vaste aanstellingen brengen in de
huidige situatie een zeker risico voor de organisatie met zich mee.
Tijdelijke aanstellingen brengen op zichzelf voor de betrokken
medewerkers geen sociaal nadelige positie met zich mee, omdat de
arbeidsmarkt juist in het voordeel werkt van de werkzoekende. Uw
zorg dat Groot Klimmendaal zichzelf hiermee in de vingers snijdt
onderken ik wel, maar toch maak ik me minder zorgen. Revalidatie
is voor veel verpleegkundigen en ziekenverzorgenden een
aantrekkelijk werkterrein. Wij merken dit steeds opnieuw door de
betrekkelijk grote toeloop op vacatures. Het feit dat medewerkers
ageren tegen het beleid van tijdelijke contarcten duidt ook hierop.
Men heeft liever een tijdelijk contract bij Groot Klimmendaal, dan
een vast contract bij een van de ons omringende instellingen van
gezondheidszorg, die met personeelstekorten zitten. Ons beleid van
dit moment zegt overigens niets over ons sociaal gezicht. Bij
indiensttreding wordt aan de contractant verteld hoe de vork in de
steel zit. Zij zijn dus op de hoogte van ons beleid en zijn door het
aangaan van een tijdelijk contract hiermee akkoord gegaan.
Teleurstelling over het afhouden van een vast contract kan ik me
echter goed voorstellen. We proberen daarom ook via
tussenoplossingen tot een aanvaardbare constructie te komen.
In de hoop u voldoende te hebben geïnformeerd,
Met vriendelijke groet,
Drs. J. van Amstel,
algemeen directeur.
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Vanaf half januari gaat Piet elk weekend naar huis. Op donderdag 15 maart
2001 is het de grote dag: Piet wordt ontslagen uit Groot Klimmendaal en komt
na ruim een half jaar weer helemaal thuis.

Piet komt thuis en er hangt een bordje “Welkom thuis” en er zijn
slingers en ballonnen. De foto is niet scherp maar wel memorabel.

Bij het ontslag uit Klimmendaal moet Piet een formulier invullen ter evaluatie
en met eigen doelen. Dit zijn de antwoorden van Piet:
Uw ervaringen/bevindingen van de behandeling in de afgelopen
periode:
Slechts positieve ervaring met alle behandelaars (m/v), dus zowel met
verpleging als met therapeuten.
Uw doel(en) voor de verdere behandeling:
Op zo kort mogelijke termijn zonder hulpmiddelen kunnen lopen (maar ik
wil daarbij in géén geval iemand opjagen).
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Vragen en opmerkingen:
Over hoelang kan ik traplopen?
Eenmaal thuis moet Piet verder herstellen en is het samen met Annie wennen
aan een geheel nieuw leven. Dat gaat met vallen en opstaan. Een jammerlijk
gevolg van het langdurig op de IC liggen is het verlies van zijn zangstem. Een
tussenrapport van Groot Klimmendaal beschrijft op 30 januari 2001:
De stem van dhr. klinkt hees en bij spontaan spreken en voorlezen is er
sprake van een hoge oppervlakkige ademhaling. Er is geen sprake van
verkeerd stemgebruik of stemmisbruik en tevens is er geen overmatige
spanning op stembandniveau. Het lukt dhr. niet meer om de falsetstem in te
schakelen (hoge toonhoogte) terwijl hij dat vroeger wel kon. Bovenstaande
observaties zouden kunnen duiden op een organisch probleem, bijvoorbeeld
als gevolg van de intubatie.
Het kunnen zingen komt helaas niet meer terug, dus Piet went zich aan de
liederen maar te fluiten.
In het huis aan de Van Zuylen van Nieveltlaan worden enkele aanpassingen
gedaan om het voor Piet zo aangenaam en handig mogelijk te maken. Een van
de eerste grote ingrepen is het aanbrengen van een traplift en steunen in de
douche. In het weekend van 3 en 4 maart 2001 kan Piet daardoor voor het
eerst weer boven slapen in zijn eigen bed.
Kerkblad Hervormd Barneveld 23 maart 2001
Dhr. A.P. Bouw, Van Zuijlen van Nieveltlaan 42, kwam definitief thuis uit
revalidatiecentrum Groot Klimmendaal in Arnhem en mocht zondag jl. voor
het eerst na vele, vele maanden ook weer in de kerk zijn. Heel bijzonder voor
hem, zijn vrouw en gezin. Wonderlijk gespaard gebleven. En ook zij
verwonderd over zoveel meeleven en meebidden in de bange en moeilijke
maanden die achterliggen. Tegelijk wensen we br. Bouw en zijn vrouw
sterkte voor de tijd die vóór ligt. De Heere geve steeds moed en kracht en dat
doet Hij ook, zo mag worden ondervonden.
Met zoveel vrije tijd en niet meer de dagelijkse druk van zijn advocatenwerk
vindt Piet een nieuwe hobby. Hij gaat boeken verzamelen van de schrijver J.W.
Ooms, uit de Alblasserwaard. Hij struint het internet af naar ontbrekende
titels, maakt lijstjes van boeken in zijn verzameling en ontbrekende boeken.
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En zoekt achtergrondinformatie. Op 13 juli 2001, Piet is pas vier maanden
thuis uit Groot Klimmendaal, schrijft hij een brief aan de weduwe van de
schrijver. Het is komisch om te lezen dat hij het -best lastige- woord
aneurysma verwart met anorexia. Dat is toch iets wezenlijk anders en in ieder
geval Piet vreemd.

Nu Piet noodgedwongen thuis komt te zitten, begint hij langzaamaan wat
werkzaamheden van huis uit op te pakken. Al vrij snel komen de eerste
cliënten naar hem toe. Annie verzorgt dan steevast de koffie. Zo kan Piet zich,
ondanks zijn handicap, nog steeds heel nuttig maken voor zijn cliënten en hen
helpen met adviezen en belastingaangiften. Het volledige advocatenwerk pakt
Piet niet meer op, maar de boekhouding wil hij graag nog blijven doen. Nog in
het jaar 2001 pakt hij dat voor het eerst weer op. Hij rijdt daarvoor wekelijks
naar het kantoor in Amersfoort en klimt dan zelf de trap op naar boven. Wel
stapt hij op 1 september 2001 officieel uit de maatschap Van Walsem, Van
Schieveen en Bouw. De eerste september: dat wordt voortaan een bijzondere
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datum voor Piet en Annie. De eerste jaren willen ze op die dag rond 18.00 uur
(het moment van het aneurysma) altijd samen thuis zijn, om een extra
levensjaar te gedenken. Later gaat de spanning er wat af, maar een bijzonder
moment blijft het. Als de jaren verstrijken, vergelijkt Piet zich met de Bijbelse
koning Hizkia. Die was ernstig ziek en kreeg van God nog 15 extra levensjaren.
Op 1 september 2015 passeert Piet die magische vijftien jaar extra.
De kerkbode van 27 juli 2001 maakt melding van toch nog een operatie.
27 juli 2001
Dhr. P. Bouw moest vorige week opnieuw een operatie ondergaan in het
ziekenhuis in Ede, maar is nu weer thuis.
In en om het huis aan de Van Zuylen van Nieveltlaan wordt een en ander
aangepast, zodat Piet er makkelijker uit de voeten kan met krukken, rolstoel
en scootmobiel. Ook het terras achter wordt vernieuwd.

voorjaar 2001: een nieuw terras en Menno (links) en Lennart helpen
mee met invegen van het zand
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In september 2001 wordt alsnog het 40-jarig huwelijksjubileum van Piet en
Annie herdacht. Het in 2000 geplande weekend met de hele familie op
Ameland wordt zo een jaar later toch gevierd. Van vrijdag 7 tot en met
maandag 10 september 2001 gaan Piet en Annie met alle kinderen en
kleinkinderen naar hotel Amelander Kaap op Ameland. Het is een stormachtig
weekend, maar iedereen geniet met volle teugen. Piet nog wel het meest! Er
wordt heerlijk gegeten samen, er zijn strandwandelingen, er is een
demonstratie van de reddingsbrigade en natuurlijk zijn er
gezelschapsspelletjes. Heel veel spelletjes. Meeuwis heeft een nieuw spel
meegenomen: de Kolonisten van Catan. Dat wordt vanaf dit weekend hét
familiespel bij uitstek. Piet en Annie zijn er zo gek op, dat er voortaan geen
familiebezoek meer kan plaatsvinden zonder een spelletje Kolonisten.

Piet op Ameland, 7 september 2001:
het is bijzonder hoe goed hij er weer uit ziet
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wachten op de boot naar Ameland, 7 september 2001

aan het familiediner in het hotel op Ameland, 7 september 2001
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v.l.n.r. Michiel, Annie, Anna, Kim Anne en Piet:
het cadeau wordt overhandigd: een nieuw dekbedovertrek

Piet met kleinzoon Maarten
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het nieuwe familiespel, dat sinds Ameland 2001 niet meer is
weg te denken: de Kolonisten van Catan met
v.l.n.r. Meeuwis, Paul, René en Anniek

ook het favoriete familiespel Risk wordt gespeeld met
v.l.nr. Anneke, Bart, Piet en Ronald
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en natuurlijk Rummicub met
v.l.n.r. Annie, Nellie, Dick en Martine

Natuurlijk veel naar het strand. Het is dit weekend storm.
De terugreis op maandag 10 september is ternauwernood mogelijk.
V.l.n.r. Pieter-Jan, Mariëlle en Kim Anne.
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groepsfoto voor het hotel met op de achterste rij v.l.n.r. Nellie, Dick, Annie, Paul,
Tinie, Anneke, Ronald. Martine en Meeuwis.
en op de voorste rij v.l.nr. René, Gerlinda en Piet

alle kleinkinderen bij elkaar: v.l.n.r. achterste rij Pieter-Jan en
Anniek, daarvoor Menno, Lennart en Michiel en op de voorste rij Bart, Anna,
Maarten, Rianne, Mathieu, Kim Anne en Mariëlle
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Een jaar later, op 27 augustus 2002, overlijdt Piets hoogbejaarde moeder
Klaasje in Ruimzicht in Barneveld op de hoge leeftijd van 97 jaar. Ze wordt
begraven op de begraafplaats in Barneveld bij haar man Meeuwis.

Klaasje Bouw-Van Harten
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Ondanks zijn handicap zijn ook de Bouw familiedagen weer mogelijk voor
Piet. Er is altijd wel een kind of kleinkind bereid de rolstoel te duwen.

de Bouw-familiedag in mei 2003, in Dierenpark Amersfoort en
voortaan standaard op de vrijdag na Hemelvaartsdag

nog een voordeel van het thuis zijn voor Opa Piet: er komt een regelmatige
oppasdag voor zijn kleinkinderen Maarten en Rianne (foto 2004)
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Het wonen in het grote huis aan de Van Zuylen van Nieveltlaan wordt te zwaar
voor Piet, maar ook voor Annie. De tuin is wel erg groot en vraagt veel
onderhoud. In 2004 besluiten ze om hun huis te verkopen. Dat gebeurt op
Piets eigen en eigenzinnige manier. Er wordt geen makelaar ingeschakeld. Piet
kan dit best zelf. Voordat de kinderen zich er mee bemoeid kunnen hebben, is
er al een voorlopige koop gesloten. In de ogen van de kinderen voor een veel
te lage prijs. Piet is echter zeer tevreden. Hij heeft snel de verkoop rond en dat
bespaart hem veel kopzorgen.

verkoopovereenkomst Van Zuylen van Nieveltlaan 42
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verkoopovereenkomst Van Zuylen van Nieveltlaan 42 met de
door Piet bedachte voorwaarden
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verkoopovereenkomst Van Zuylen van Nieveltlaan 42

op 2 juli 2004 is de officiële verkoop
via de notaris

416

Zo verhuizen Piet en Annie in de zomer 2004 naar een nieuw
huurappartement aan het Roemer Visscherpark 48. Dat is aangepast en maakt
het leven iets comfortabeler voor hen. Natuurlijk wordt Piet ook de voorzitter
van hun appartementen torentje.

Roemer Visscherpark 48, het appartement links, op de tweede verdieping:
Piet woont nog 15 goede jaren in dit comfortabele appartement

de studeerkamer van Piet aan het Roemer Visscherpark 48
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Piet achter zijn computer: veel uren brengt hij door op zijn
favoriete plek in zijn studeerkamer

Naast het wekelijkse bezoek aan het advocatenkantoor in Amersfoort om de
boekhouding te doen vindt Piet nog diverse andere – tijdelijke – klussen.
Zo is hij een periode interim-manager van de bibliotheek in Amersfoort
bijvoorbeeld. Die klus is op 6 september 2002 geklaard, getuige een
bedankbrief van Wethouder J.P.A. de Wilde. Er is een persoonlijk dankwoord
aan de brief toegevoegd: “Piet, veel dank voor je blijmoedig
doorzettingsvermogen!” Ook is hij lid van de Rekenkamercommissie Veller,
die als opdracht krijgt om de ondoorzichtige financiën van de Barneveldse
nieuwbouwwijk Veller te onderzoeken.

Barneveldse Krant 28 oktober 2004
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Als Piet en Annie nauwelijks een half jaar aan het Roemer Visscherpark 48
wonen, overlijdt op 1 december 2004 prins Bernhard. Die avond is er een
uitgebreide televisie uitzending, waar Annie geboeid naar kijkt. Piet houdt het
niet wakker en gaat naar bed. Annie kijkt alleen verder, maar valt laat in de
avond op de bank in slaap. Als ze midden in de nacht verschrikt wakker wordt
en van de bank wil stappen, verstapt ze zich en breekt lelijk haar linkerenkel.
Ze probeert nog naar de badkamer te strompelen, maar valt opnieuw,
waardoor het een zware open breuk wordt. Piet kan niet helpen, want hij ligt
zonder zijn prothese in bed. Wel wordt hij wakker van het gegil van Annie. Hij
belt zoon René, die komt en de eerste hulp verleent. Snel is er een ambulance
en Annie wordt naar het ziekenhuis in Ede vervoerd. Er volgt een operatie en
als Annie na enkele dagen weer thuis komt, is er ook voor haar een rolstoel
nodig. Zo zijn Piet en Annie ruim een maand samen met hun rolstoel in de
weer. Het is een bijzondere situatie die vraagt om een foto.

Piet en Annie in december 2004:
Annie met een gebroken enkel ook in de rolstoel
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Op 6 september 2005 zijn Piet en Annie 45 jaar getrouwd. Er wordt een feestje
gegeven in Hotel Tulip Inn in Garderen, op 10 september. Maar liefst 88
mensen worden uitgenodigd om dit feest bij te wonen. Natuurlijk de kinderen
en kleinkinderen, maar ook alle “Belgen”, enkele broers en zussen van het
bruidspaar en een aantal goede vrienden.

Piet en Annie op 10 september 2005

kinderen en kleinkinderen zingen hun lied
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Lied van de kinderen en kleinkinderen op 6 september 2005.
BRUIDSPAAR DIT IS JULLIE TROUWDAG
Refrein 1:
Bruidspaar,
dit is jullie trouwdag.
Jullie trouwdag gaat zomaar niet voorbij.
Al weer 45 jaar
bent u een gelukkig paar
en zingen wij: Hiep Hiep Hoera!
Refrein 2:
Bruidspaar,
dit is jullie trouwdag.
Jullie trouwdag gaat zomaar niet voorbij.
6 september: heel speciaal
voor u en ons allemaal
dus krijgt u dit mooie liedje erbij!
’t Ging in Harskamp heel erg snel:
trouwen wilden jullie wel.
Vlug bij pa en ma wat kamers ingericht.
Meeuwis, Nellie, Paul, René
en met Ronald ook “in zee”
zijn al die kind’ren geen prachtig gezicht?
Refrein 1:
Refrein 2:
Nu na 45 jaar
Nog heel happy bij elkaar.
’t Vijftal heeft zich ook al aardig uitgebreid.
Roemer Visscher: lang niet gek.
Voor ons allen is er plek.
We wensen jullie hier nog veel vrolijkheid!
Refrein 1:
Refrein 2:
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kinderen en kleinkinderen rond 6 september 2005:
Piet en Annie 45 jaar getrouwd
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De zaak Ballast Nedam
Op 29 november 1999 wordt Piet Bouw door de rechter-commissaris van de
rechtbank te Utrecht benoemd als curator in het faillissement van De Vries
Aluminium Bouwelementen B.V. Een normale gang van zaken voor Piet als
advocaat en procureur. In de jaren hiervoor is hij een specialist geworden in
het afwikkelen van -soms ingewikkelde – faillissementen en is hij een
veelgevraagd man door de rechtbank Utrecht. Wat op zich een normaal
faillissement lijkt, wordt bijna een persoonlijk drama, waarbij Piet voor ruim
€ 700.000,- persoonlijk aansprakelijk gesteld wordt door een van de
schuldeisers: Ballast Nedam B.V.

Hoofdkantoor Ballast Nedam te Nieuwegein

Hieronder volgt een reconstructie, op basis van twee bronnen24.
Het bedrijf Ballast Nedam B.V. uit Nieuwegein heeft in 1993 voor een
bouwproject in Amersfoort aan De Vries Aluminium opdracht gegeven
aluminium daken te leveren en te plaatsen. In 1995 komen er klachten van
bewoners: de daken zijn niet goed en er moet een hersteloperatie
plaatsvinden. Dat kost Ballast Nedam f 1.640.000,- In 1997 heeft Ballast
Nedam De Vries Aluminium aansprakelijk gesteld voor deze kosten. De Vries

Bron 1: Jurisprudentie, Onderneming & Recht, aflevering 12, 13 december 2007, Jaargang 12.
Bron 2: Vonnis Rechtbank Utrecht, Vonnis 19 juli 2006, zaaknummer / rolnummer: 193565 /
HA ZA 05-821
24
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Aluminium erkent die aansprakelijkheid niet. Dat is het begin van een
rechtszaak tussen deze twee bedrijven.
In november 1999 laat Ballast Nedam beslag leggen op de voorraden van De
Vries Aluminium en op de tegoeden bij de Rabobank en de Postbank. Dit leidt
uiteindelijk tot een faillissement van De Vries Aluminium op 25 november
1999. Piet Bouw wordt benoemd tot curator en gaat direct aan de slag.

Piet maakt - zoals gebruikelijk bij een faillissement – een overzicht van alle
debiteuren en crediteuren. Piets eerste streven is dat alle lopende werken zo
goed mogelijk worden afgerond. Als dat namelijk niet zal gebeuren is de
opbrengst voor de boedel zeker nihil en ontvangt geen enkele crediteur nog
geld. Door deze handelwijze zorgt een curator er in de regel voor, dat de
belangen van de meeste (kleine) schuldeisers gediend worden. In december
1999 richt Ballast Nedam zich tot de curator in verband met haar vordering.
Dat is het begin van de voor Piet ongelukkige en langdurige kwestie. Piet
schrijft op 16 december 1999 in zijn eerste reactie: “Voor zover ik thans kan
beoordelen, zal ik zeer zeker een hoge vordering niet plaatsen op de lijst van
voorlopig erkende crediteuren.”
Uit een brief van 31 december 1999 blijkt om welk bedrag de vordering gaat:
f 1.641.950,- In die brief is ook vermeld dat Piet voorshands weigert deze
vordering te plaatsen op de lijst van voorlopig erkende crediteuren. Later zal
blijken, waarom Piet hiervoor kiest. Het heeft te maken met het goed kunnen
afronden van nog lopende bouwprojecten, waarvoor De Vries Aluminium
verantwoordelijk is. Bij het toekennen van deze grootste vordering zullen die
projecten nooit fatsoenlijk afgerond worden, want dan kunnen de vele kleine
crediteuren niet meer bediend worden. Op zich is dit een gangbare praktijk in
de wereld van faillissementen en de afwikkeling ervan.
Op 28 augustus 2000, slechts vier dagen voor Piets noodlottige aneurysma,
komt het geschil tussen Ballast Nedam en Piet Bouw voor de rechtercommissaris. Hij verwijst beide partijen naar de zitting van de rechtbank in
Utrecht. De eis van Ballast Nedam is om voor het genoemde bedrag van
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f 1.641.950,- als concurrent schuldeiser te worden toegelaten in het
faillissement van De Vries Aluminium.
Dan is het een aantal jaren stil, maar bij vonnis van de rechtbank te Utrecht
d.d. 30 juni 2004 wordt bepaald dat Ballast Nedam tot een bedrag van
€ 724.313,86 als concurrent schuldeiser dient te worden toegelaten. Een
enorme tegenslag voor Piet Bouw. We lezen, dat in verband met ziekte van
advocaat Bouw, vanaf 1 september 2000 advocaat Bakker als (opvolgend)
curator is benoemd in dit faillissement. Dick Bakker is al jaren een collega van
Piet bij het advocatenkantoor Van Walsem, Van Schieveen en Bouw.
Er volgt een rechtszaak, waarbij Ballast Nedam de rechtbank verzoekt om de
volgende uitspraken:
1.

voor recht zal verklaren dat Bouw in persoon en Bakker zowel in zijn
hoedanigheid van curator als in persoon onrechtmatig hebben gehandeld;
2. Bouw in persoon en Bakker zowel in zijn hoedanigheid van curator als ook in
privé hoofdelijk zal veroordelen, des dat de een betaalt de ander zal zijn
bevrijd, primair tot betaling van € 725.198,73, te vermeerderen met de
wettelijke rente vanaf 6 december 1999 tot aan de dag van de voldoening,
subsidiair tot het betalen van schadevergoeding nader op te maken bij staat
en te vereffenen volgens de wet;
3. Bouw in persoon en Bakker zowel in zijn hoedanigheid van curator als ook in
persoon hoofdelijk zal veroordelen, des dat de een betaalt de ander zal zijn
bevrijd, in de proceskosten, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf
twee dagen na betekening van het vonnis tot aan de dag van de voldoening.
Kern van de zaak is of de curator “heeft gehandeld zoals in redelijkheid mag
worden verlangd van een over voldoende inzicht en ervaring beschikkende
curator die zijn taak met nauwgezetheid en inzet verricht.” Als dat namelijk
zo is, dan zijn Bouw en Bakker dus niet aansprakelijk voor de door Ballast
Nedam geleden schade.
De rechtbank spreekt uit dat Bouw en later ook Bakker niet onrechtmatig
hebben gehandeld. De rechtbank erkent dat het feit dat Bouw Ballast Nedam
niet direct heeft geplaatst op de lijst van voorlopig erkende crediteuren geen
onredelijk handelen van een curator is geweest.
Het blijkt achteraf dat het beslag dat Ballast Nedam heeft laten leggen op
goederen en gelden van het failliete De Vries Aluminium ervoor gezorgd heeft
dat de lopende bouwprojecten niet of onvoldoende konden worden afgerond.
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Dat feit zorgt er mede voor dat de uitspraak in het nadeel van Ballast Nedam
uitvalt.
Conclusie van de rechtbank: “Dit leidt tot de conclusie, dat Bouw heeft
gehandeld zoals in redelijkheid mag worden verlangd van een over
voldoende inzicht en ervaring beschikkende curator die zijn taak met
nauwgezetheid en inzet verricht. Van een onrechtmatig handelen door Bouw
is dan ook niet gebleken.”
Ballast Nedam wordt dus in het ongelijk gesteld en veroordeeld de
proceskosten aan Bouw en Bakker te vergoeden, voor Bouw is dat € 11.420,-.
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Hiermee is de zaak echter niet af. Ballast Nedam tekent hoger beroep aan
tegen het vonnis. Dat dient uiteindelijk pas op 11 september 2007 voor het Hof
Amsterdam in nevenzittingsplaats Arnhem. Opnieuw wordt de hele zaak van
inmiddels acht jaar geleden overgedaan. Piet zit wekenlang in grote spanning.
De belangen zijn enorm. Bij een verlies zal hij persoonlijk aansprakelijk
gesteld worden en het gestelde bedrag van ruim zeven ton schuldig zijn. Dat
zal onmogelijk door Piet op te brengen zijn.
De uitkomst is een geweldige opluchting voor Piet. Het Hof bekrachtigt het
vonnis van de rechtbank Utrecht van 19 juli 2006! Piet heeft gewonnen, hoeft
geen zeven ton te betalen én ontvangt gemaakte proceskosten terug.
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Op 7 mei 2009 viert Piet zijn 70e verjaardag. Het behalen van dit mooie ronde
getal wordt uitgebreid gevierd in een restaurant samen met familie en
vrienden.

Piet is 70 op 7 mei 2009 en van de kleinkinderen krijgt hij een fotocollage
als voorschot op een nieuwe familiefoto

Foto links: Piet en Annie in Zeeland, 2008: er is weer licht aan de horizon!
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Op 9 december 2009 overlijdt Piets schoonzus, Helga. Ze wordt 70 jaar.

rouwkaart Helga Bouw-van Doornik
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Reis naar Corsica van 19 t/m 26 mei 2010
In mei 2010 gaan Piet en Annie met hun vrienden Ab en Tinie van de Kamp
naar Corsica. Ab heeft daar een eigen vakantiehuis, waar hij elk jaar
meerdere weken verblijft. Hoewel spannend, want hoe zal Piet het daar
redden met zijn handicap, wordt de reis gemaakt. Voor zijn kinderen en
kleinkinderen schrijft hij onderstaand reisverslag.
Beste kinderen en kleinkinderen,
Teneinde er voor te zorgen, dat jullie allemaal ongeveer dezelfde informatie
krijgen over onze vakantie naar Corsica, volgt hierna een soort reisverslag. De
meeste feiten komen van (o)ma, want die schreef trouw iedere avond op wat
er die dag is gebeurd en van die aantekeningen heb ik uiteraard dankbaar
gebruik gemaakt.
Op woensdag 19 mei waren wij rond twaalf uur in Veenendaal, waar Ronald al
helemaal klaar zat om ons naar Schiphol te brengen. De reis ging voorspoedig
en we troffen het ook nog, dat vlak bij de ingang van de vertrekhal een
invalide-parkeerplaats was. Daar mocht drie uur geparkeerd worden en dat
leek dus ruim voldoende. Binnen konden we ons al vrij snel inchecken en wij
werden naar een bepaalde gate gestuurd. Ongeveer 10 minuten vóór we daar
moesten zijn hebben we nog wat gedronken en toen naar die bewuste gate, ik
geloof C19. Daar troffen we een briefje aan, dat het niet C-19 was, maar D-77,
laat ik maar zeggen een kilometertje of wat de andere kant op. Maar och “ma
die duwde de rolstoel wel” en we kwamen best op tijd aan bij D-77, waar we
nog een half uurtje moesten wachten en toen als eerste aan boord mochten
(vanwege die rolstoel, want die moest weer terug naar buiten en dan in de
vrachtruime bij de koffers). We zaten op de eerste rij (met de meeste
beenruimte voor onze lange benen) maar daar mocht geen tas op de grond
staan als stoofje voor onder mijn linkerbeen (het minst goede, om zo te
zeggen). Ik weet niet precies waarom, maar al met al vertrok het vliegtuig zo’n
beetje drie kwartier te laat en dat is op een reis van ongeveer twee uur niet in
te halen, met als gevolg, dat we ook ongeveer drie kwartier te laat landden op
vliegveld Napoleon Bonaparte (voor wie dat niet mocht weten, N.P. is geboren
op Corsica en is later keizer geworden van Frankrijk) in Ajaccio. Het vliegveld
van Ajaccio is (vooral vergeleken met Schiphol) een piepklein vliegveldje en
we zagen dus ook al direct na het uitstappen (voor mij was dat ongeveer 10
treden lopen met 1 stok en een leuning en een man voor me en een man achter
me) Ab en Tinie van de Kamp. De toestanden op het vliegveld stelden niets
voor en al snel zaten we in de auto om een afstand van ongeveer
431

432

80 km te overbruggen over meestal kustwegen naar boven naar een klein
stadje Porto. In Porto hebben we gedineerd in een heel leuk restaurantje,
genaamd Bella Vista (volgens mij betekent dat mooi uitzicht). Het feest begon
daar al gelijk: de toiletten zijn vrij ver weg en alleen te bereiken via trapjes op
en trapjes af en daar ben ik niet bepaald sterk in, maar het ging goed. Na het
eten moesten we nog een kilometer of 10 naar het plaatsje Serrierra. Overigens
valt aan alles op Corsica te merken dat het ooit Italiaans moet zijn geweest:
alle plaatsnamen staan in het Frans, maar ook in het Italiaans en de
(oorspronkelijke) bevolking spreekt een Italiaans dialect. We hebben
bijvoorbeeld een keer gegeten in een (heel leuk) restaurant, dat Casabianca
(wit huis) heette en dus niet Casablanca (met een l) wat meer Frans aandoet.

restaurant Casabianca op Corsica

Om goed 22 uur reden we het terrein van de familie Van de Kamp op, waar we
nog even hebben gepraat (althans de andere 3, want ik ging zitten in een
makkelijke stoel en viel gelijk in slaap) en toen naar bed gingen. We hebben
allebei heerlijk geslapen tot de volgende morgen rond 8 uur (dat was op alle
dagen ongeveer de tijd, dat we uit bed gingen).

Foto links: Tinie en Ab van de Kamp
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Het douchen was voor mij iets uitproberen. In de douchebak – met een
opstaande rand van 15 cm- zette ma (oma) een plastic tuinstoel en daar kon ik
vanuit de rolstoel best opkomen, maar na het douchen was de vloer nogal glad
– en daar had ik niet op gerekend- en toen ik zelf (Pietje kan het zelf wel)
vanuit die kuipstoel weer op de rolstoel wilde gaan zitten ging ik onderuit met
m’n goede been ergens tegenaan, wat een behoorlijke blauwe plek opleverde,
maar verder viel de schade erg mee. Alle morgens daarna heb ik wel gedoucht,
maar ma hielp trouw (en ze is sterk als een beer). Het huis van Ab en Tinie is
een bungalow (geen verdieping) met een vrij grote carport, waarin twee auto’s
kunnen staan, dan een kleine garage –voor rommel- en een grotere garage,
met inwendig een soort zoldertje met gereedschappen en al dat soort zaken.
Vanuit de garage kom je (uiteraard met een trapje) in de woonkamer en van
daaruit heb je aan de ene kant de slaapkamer met badkamer van Ab en Tinie
en aan de andere kant een logeerkamer met wc en douche. Alles (behalve de
woonkamer) is vrij royaal. Vanuit de woonkamer heb je een overdekt terras
met een grote tafel. Aan deze tafel hebben we iedere ochtend ontbeten. Op dat
moment was het vaak al zo warm, dat je op een vrij groot (niet overdekt) terras
al bijna niet meer kon zitten wegens de warmte, maar aan de ontbijttafel kon
je nog best een jasje aan hebben. Ik ben daar schandalig verwend met een
speciale tuinstoel met voetenbankje en sjouwers van het ene terras naar het
andere: vindt Pietje het te warm, wacht maar vent, dan zetten we je stoel wel
even op het andere terras en hier is het voetenbankje, vent!!!! Vanaf het terras
zie je onder je een rivier (stelt zomers weinig voor) en daarna de zee liggen (de
baai van Porto) en om je heen allerlei bergen.

het stadje Vico op Corsica
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Na het ontbijt – we spreken over 20 mei- hebben we een schitterende tocht
gemaakt, die eindigde in Vico. Het is helemaal niet zo ver, maar door al die
vrij smalle wegen en veel haarspeldbochten, duurt het toch allemaal nog al
lang. In de buurt van Vico hebben we een wijnbedrijf bezocht. Ab zei dat het
ging om een wijnproeverij, maar dat proeven was vrij beperkt, alleen als je
nogal benieuwd was naar een bepaalde soort wijn, dan liet de man je daar wat
van proeven. Het adres heet zoiets als Clos d’Alzeto. We hebben een aantal
flessen gekocht en die staan nu bij Ab in de garage. Van de herfst komt hij
terug met de auto en dan zal hij die dozen (hopen we dan maar) meebrengen.
Na het bezoek aan de wijnproeverij hebben we een restaurantje in de
omgeving bezocht, waarvan ik de naam en de plaats niet meer weet. Het was
erg goed bezet en ik heb daar een pizza genomen (vanwege dat Italiaanse
karakter, zie hiervoor, heeft bijna elk restaurant wel pizza en pasta). Volgens
mij hadden de anderen een soort biefstuk met een sausje. Als je dan zo om een
uurtje of drie redelijk eet, heb je in de avond weinig zin meer. Ik was iedere
avond om een uur of tien behoorlijk aan het einde van mijn Latijn (overigens
ook van mijn Grieks, Frans, Duits en Engels) en zocht dan de kooi op (een
oude uitdrukking uit de zeevaart).
De volgende morgen bleek het vrijdag 21 mei te zijn en toen hebben we een
mooie tocht gemaakt in de richting van Porto. We hebben ergens aan een heel
mooi strand wat gedronken en de naam van dat restaurant onthouden (ik
noemde het hierboven al: Casa Bianca) en zijn toen in een leuk ander
restaurantje in de haven van Porto wat gaan eten. Volgens het bonnetje had
Tinie een menu, Ab en ma biefstuk met pepersaus en ik had een onbekende
vis (ik denk een soort poonachtig beest) die heerlijk smaakte.
Zaterdag was het inmiddels al 22 mei geworden en op die dag wilde Ab wel
weer eens een keer een fietstochtje maken (hij was niet verwend want in de
drie weken vóór onze komst hadden ze nauwelijks mooi weer gehad) en zo
was het al na de middag, dat wij vertrokken in de richting van Porto, en
inderdaad hoor, de oplettende lezer vermoedt het al, we gingen richting Porto
naar het al vaker genoemde restaurant Casa Bianca. We begonnen eenvoudig
met allemaal een Kir Royal (voor wie niet weet wat dat is, het gaat om iets
champagneachtigs met een soort kersenlikeur erin) en daarna hadden de
andere drie allemaal een filet de boeuf met sauce poivre (pepersaus, ja ja
alweer zul je zeggen en dat dacht ik ook, want ik had een brochette royale
besteld, dat is een groot bord met allerlei soorten Corsicaanse ham en worst).
Dat is buitengewoon lekker, maar wel een beetje zout (maar ja, de rest is ook
allemaal zout). Daarna nog een toetje, zoals crème brûlée, bavarois en een
kaasplankje (voor ma, jawel) en dat allemaal gelardeerd met een sapje (ik),
een biertje (Ab), een wijntje (Clos Alzeto, zie hiervoor) ¾ voor de dames en
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koffie toe. Maakte van het geheel wel een bijzondere dag en er gingen nogal
wat stemmen op om ons bezoek aan dit restaurant te herhalen. Gelukkig heb
ik de mensen van de idee kunnen afbrengen met wat onnozele smoesjes (en
wijselijk niets gezegd over de rekening die ik zojuist had betaald: een
faillissement is in aantocht, lieve kinders, maar feit is dat het lekker was).
En het was morgen geweest en het was avond geweest, de derde dag (vrij naar
Genesis) en de volgende ochtend was het zondag, 23 mei 2010, eerste
Pinksterdag . Ab heeft twee auto’s, de ene is een redelijk normale auto, die
prima rijdt, iets hoger is dan normaal en waarin je goed kunt zitten met z’n
vieren. Daarnaast heeft hij nog een soort terreinauto (ik geloof meer dan 6000
cc en zes-cylinder en gigantische banden, alleen normaal uitgerust met 2
zitplaatsen). Ab heeft daar kennelijk wel een losse bank bij en met behulp van
een buurman en van ma heeft hij op zaterdag die bank in de terreinauto
geschroefd en toen zijn we na het ontbijt een weg ingeslagen naar de
openluchtdienst, die een kilometer of wat verder en hoger gehouden zou
worden. We hebben de hele dag niets en niemand gezien, alleen wat schapen,
geiten, varkens en koeien, die lopen allemaal maar los op Corsica. Ze zijn
geloof ik wel een beetje gemerkt, zodat de eigenaar kan zien wat zijn beest is.
Na een uur of anderhalf rijden over smalle wegen, meestal niet geasfalteerd en
soms door riviertjes kwamen we op een leuk plekje, waar Ab stopte. Iedereen
eruit en ik op de meegebrachte tuinstoel met kussen en voetenbankje en de
andere drie verdwenen over een bergrug voor een wandelingetje van ongeveer
een half uur enkele reis. Ik kreeg bezoek van 6 langslopende gekleurde – ik
denk allochtone- koeien en dat was het dan. Toen het drietal terugkwam, weer
in de auto en nog een uurtje rijden tot aan een riviertje, waar Ab een
houtvuurtje maakte. Hij had een rooster bij zich en daarop heeft hij eerst voor
iedereen drie worstjes geroosterd en daarna nog een broodje met kaas.
Allemaal erg lekker (en zout, maar zie hiervoor).
Toen we de maaltijd genuttigd hadden heb ik eerst uit Handelingen het
gedeelte over de Hemelvaart gelezen (dat hadden Ab en Tinie nog niet
meegekregen daar) en daarna het Pinksterevangelie en dat was dan onze
Pinksterdienst met z’n vieren. Na afloop heeft Ab met een paar flessen water
uit de rivier het vuurtje gedoofd en zijn we al hobbelend met een volle maag
huiswaarts gereden en om ongeveer kwart over zes waren we weer thuis, moe
maar voldaan (zoals de uitdrukking is).
Op maandag 24 mei hebben we weer een flinke tocht gemaakt richting andere
kant op. Als ik de kaart zo bekijk gingen we naar het westen, in elk geval
hebben we die dag nooit de zee gezien en dat is toch wel iets bijzonders. We
reden via de Col de Vergio ( dat is zo’n beetje het hoogste punt in die omgeving,
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1400 en zoveel meter) naar Calacuccia en hebben daar een kopje koffie
gedronken (ik sinaasappelsap).

Col de Vergio op Corsica

Daarna zijn we doorgereden naar een flinke plaats, een studentenstadje met
de naam Corte. In Corte moest Ab iets aan zijn geweer laten doen, maar die
man was er niet, dus dat wordt september. We hebben weer – het begint bijna
normaal te worden- op een leuk terrasje gegeten. Tinie had een stukje
kalfsvlees met een lekker sausje, Ab en ma tagliatelle en ik koos maar weer die
heerlijke Corsicaanse lekkernijen. Op de terugweg nog een keertje gestopt bij
een soort bronnetje: daar komt zomaar uit de rotsen heerlijk koud en schoon
water, dat kennelijk ook geschikt is als drinkwater, want ik heb er heerlijk van
gesnoept na al die ham en worst en ik ben tot nog toe niet ziek geworden. Het
water komt hoog van de berg af naar beneden en wordt flink gezuiverd door
de grond. We waren redelijk op tijd thuis en toen zijn Tinie en ma naar de zee
gelopen. Dat is vanaf het huis van Ab en Tinie ongeveer een half uur lopen. Ab
heeft ze met de auto opgehaald.
Dinsdagmorgen, 25 mei, eigenlijk de laatste echte vakantiedag, want morgen,
woensdag moeten we alweer naar huis terug. Deze laatste dag hebben we een
schitterende dag gehad en zijn –veelal over kustwegen- naar Galeria gereden.
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Onderweg kwamen we langs de baai van Girolata. Daar in die baai ligt een
soort dorpje, waar je alleen te voet kunt komen (er ligt een pad vanaf de weg
boven in de berg) of met een boot. Volgens Ab liggen daar in die baai de rijken
der aarde, dus mensen met veel geld en grote boten.

baai van Girolata op Corsica

In Galeria hebben we in de jachthaven op een schitterend terras gegeten, maar
ik heb geen flauw idee wat. We waren redelijk op tijd thuis en hebben koffie
gedronken en toen verdwenen Ab, Tinie en ma richting zee. Ab en ma hebben
inderdaad gezwommen in de zee, maar Tinie (met haar reuma) vond het nog
wat te koud. Mij hadden ze heel zielig thuis gelaten. In de tuin van Ab en Tinie
groeien een soort mispels. Het is een raar soort vrucht, maar ik heb een paar
keer een behoorlijke hoeveelheid gekregen en die gekookt en met suiker er bij
(dus vel eraf, pitten eruit, water erbij en koken). Als de boel een nacht in de
koelkast heeft gestaan is het bijzonder smakelijk, vind ik althans, maar ik heb
het wel ongeveer alleen moeten opeten. De anderen hebben een keer met wat
yoghurt of wat ijs meegedaan. Na het laatste nachtje lekker slapen waren we
op woensdagmorgen bijtijds uit de veren. Het huis moest gekuist worden, de
bedden afgehaald, de luiken dicht en al wat er zo te doen valt als je een paar
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maanden weg bent. Tegen enen was alles klaar en konden we vertrekken
richting Ajaccio.

Ajaccio op Corsica

Onderweg kwamen we bij Sagone en daalden we even af naar het haventje en
hebben daar voor de laatste keer op Corsica heerlijk gegeten. Iedereen had
weer een flinke lap vlees, maar ik heb me beperkt tot een bordje spaghetti à la
bolognese en dat was heerlijk. Ruimschoots op tijd waren we bij het vliegveld
en konden we inchecken. Het vliegtuig was ook erg op tijd en vertrok al om zes
uur richting Sardinië, waar we er allemaal uit moesten. Voor mij was er weer
een vriendelijk manspersoon, die mij stond op te wachten met een rolstoel en
mij in de hal deponeerde. We hebben nog wat gedronken en tegen half acht
moesten we weer in het vliegtuig, dat rond acht uur vertrok. Ongeveer drie
kwartier eerder dan gepland landden we rond 22.00 uur op Schiphol, waar
Paul ons opwachtte. We konden net met ons vijven en de rolstoel en de bagage
in de Peugeot en via Veenendaal (de auto van Paul stond bij Ronald), waar we
hartelijk werden ontvangen door Ronald, Anneke, Mariëlle en Arend en (last
but not least) Anna. Paul stapte over in zijn eigen voiture en ik kon na een
weekje proberen of ik nog kon rijden. Het bleek inderdaad nog te kunnen. We
hebben Ab en Tinie afgezet met hun spullen en waren om ongeveer half een
‘s nachts thuis, blij en dankbaar dat alles zo goed verlopen was. Uiteraard even
de post nakijken, en een eerst blik in de kranten en tegen tweeën naar bed.
Het was een schitterende reis met buitengewoon fraaie natuur, maar niet echt
makkelijk voor een invalide en ik ben ook best een beetje benauwd als ik zo
hoog door die bergen rijd (in feite eigenlijk wordt gereden) of in zo’n vliegtuig
zit op 12 kilometer. Ma zegt dan dat ik een bange schijterd ben en dat zal best,
maar ik ben blij dat ik weer op honk ben.
Barneveld, 28 mei 2010.
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Vijftig jaar getrouwd
Op 6 september 2010 zijn Piet en Annie 50 jaar getrouwd. Een bijzondere
mijlpaal, zeker omdat het 40-jarig huwelijk in het jaar 2000 zo bizar anders
verliep dan gepland. Nu kan er wél feest gevierd worden op en rond de
trouwdag zelf.
Piet regelt voor alle kinderen en kleinkinderen een tweedaags verblijf in het
prachtige Atlantic Hotel in Kijkduin. Een prachtig hotel vlakbij de zee en een
geliefde plek voor Piet en Annie. Het jubilerende echtpaar komt op donderdag
2 september al aan. Op vrijdag 3 september volgen de kinderen en
kleinkinderen. ’s Avonds is er een heerlijk diner en worden herinneringen
opgehaald. De volgende ochtend is er nog een uitstekend ontbijtbuffet. Daarna
kan er met de hele familie nog in een stralende zon worden genoten op het
strand. Aan het einde van de zaterdag vertrekken kinderen en kleinkinderen.
Piet en Annie blijven tot hun trouwdag, maandag 6 september, in het hotel.
Ook de dominee, consulent Ds. Verheij, besteedt in het Barneveldse Kerkblad
gepaste aandacht aan dit bijzondere jubileum.

50-jarig jubileum familie Bouw
Jongstleden 6 september vierden
dhr. en mevr. Bouw, Roemer
Visscherpark 48, met hun
kinderen en kleinkinderen het feit,
dat zij 50 jaar geleden in het
huwelijk mochten treden. Dat was
voor hen een reden tot grote
dankbaarheid, gezien het feit dat

dhr. Bouw 10 jaar geleden ernstig
ziek was, zodat ze dachten dat hij
het niet zou overleven. Nu mogen
ze al weer 10 jaar samen verder
leven, die niet altijd gemakkelijk
waren, maar wel vol van Gods
nabijheid.

Foto links: Annie en Piet voor het Atlantic Hotel in Kijkduin, 3 september 2010
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Eind augustus mailt (groot-)vader Piet kinderen en kleinkinderen op zijn
karakteristieke wijze om hen te herinneren aan het komende feestweekend in
Kijkduin.

Ronald en vader Piet in Madurodam 3 september 2010

Van: A.P. Bouw <a.bouw@chello.nl>
Verzonden: zaterdag 28 augustus 2010 11:57
Onderwerp: Kijkduin
Hallo allemaal.
Volgende week vrijdag is het (DV) dan zover. Er is de laatste tijd al wat af
gemaild over allerlei dingen. Wij hebben het aangezien en even afgewacht
wat het weer zou gaan doen. Inmiddels (nadat we deze week ons hart
vasthielden : moet je ook eens proberen, dat is best een heel gedoe) lijkt het
erop, dat het weer na woensdag gaat opknappen en dat is nu net wat wij
hoopten.
Omdat wij er van uitgaan, dat iedereen volgende week een vrije dag heeft,
moet het voor niemand een bezwaar zijn zo tegen twaalven de auto te hebben
geparkeerd op de parkeerplaats van Madurodam. Uiteraard hopen wij daar
dan ook aanwezig te zijn en dan kunnen we met ons allen tegelijk naar
binnen. Degenen die een bon uit de laatste Kampioen hebben, dienen die mee
te nemen, maar sowieso zijn we dan met meer dan 20 personen en dat is dan
een groep ( met groepskorting).
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Binnen het terrein van Madurodam is een restaurant, restaurant Waterland.
Het is helemaal niet moeilijk om daar een gezamenlijke lunch te boeken,
maar ( wat ik zo proef) het lijkt erop, dat de meesten best tevreden zijn met
een broodje ( met kaas, ham of een kroket of noem maar op) omdat we
's-avonds toch best een redelijke maaltijd voorgeschoteld zullen krijgen. Het
voordeel van niet een lunch boeken is ook, dat we dan geen problemen met
afzeggen hebben als het toch plotseling slecht weer dreigt te worden en het
andere voordeel is, dat een broodje eten met wat drinken (twee broodjes mag
dus ook best hoor) normaal gesproken veel minder tijd kost dan een
uitgebreide lunch. Als we dan tegen enen Madurodam in gaan, zijn we daar
ook weer redelijk op tijd uit en kan een ieder zich naar Kijkduin begeven en
daar inchecken. Mocht het weer daartoe aanleiding geven, dan is er dan ook
nog wel wat tijd om even over het strand (of over de boulevard) te lopen.
Zonder andersluidende berichten zien we jullie dus allemaal (allemaal is zo
ongeveer iedereen) rond 12.00 uur bij de ingang van Madurodam, waar
papa de kaartjes zal kopen (hij zal ook zorgen voor rode, blauwe, gele en
groene koordjes om elkaar niet kwijt te raken).
Tot dan.
(O)ma en (O)pa

Madurodam 3 september 2010 met v.l.n.r. Menno, Kim-Anne,
Pieter-Jan, Paul, Michiel, Maarten
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Madurodam 3 september 2010 met v.l.n.r. Anna, Michiel,
Mathieu (achter), Menno en Maarten

Atlantic Hotel 3 september 2010 met het gezin Bouw voor het hotel
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diner in Atlantic Hotel 3 september 2010

diner Atlantic Hotel 3 september 2010
met v.l.n.r. Tinie, Piet, Annie en Bart
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Mijn oma heeft een vriendje
Mijn oma heeft een vriendje
dat zie je toch meteen
die is echt altijd bij haar
die laat haar nooit alleen.
Dan gaan ze samen stappen
al is het niet zo snel,
het klikklak van de kruk en hak
dat past zo samen wel.
En soms gaan ze ook fietsen
gezellig met z’n twee
het vriendje rijdt wel iets vooruit
maar oma volgt gedwee.
Haar vriendje kan ook dammen
maar oma niet zo goed
dus da’s iets dat hij liever
toch in zijn eentje doet.
Dan is er nog het werken
hij doet het elke keer
mijn oma brengt de koffie,
verdwijnt vervolgens weer.
En zijn ze in de avond
weer eindelijk bij elkaar
dan valt hij voor de buis in slaap
en oma kijkt ernaar.
Mijn oma heeft een vriendje
tenminste, volgens haar.
ze zijn af en toe samen
al meer dan 50 jaar.
Anniek
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Speech van Meeuwis op 3 september 2010
Herinnering aan vijftig mooie jaren
Ik heb de afgelopen dagen mijn van ma gekregen fotoboek eens
doorgebladerd ter voorbereiding op vandaag. Zoals jullie weten is mijn korte
en lange termijn herinnering slecht. We gaan eerst terug naar dinsdag 6
september 1960. Wie trouwt er nu op een dinsdag? De toen 21-jarige Piet
Bouw treedt in het huwelijk met de dan al 19-jarige Antje van der Oest. Het
moet een mooie dag geweest zijn, getuige wat er hierna allemaal volgt.
Gelukkig blijven de jong gehuwden niet lang allen. Op 11 augustus 1961 word
ikzelf geboren. De foto’s geven aan dat ik opgroeide in een kinderrijke
omgeving van neefjes en nichtjes. Ik zag zelfs een foto waarin oma Bouw tijd
aan mij besteedde. Dat is verder niet meer gebeurd natuurlijk. Al vrij snel
werd de onverdeelde aandacht voor mezelf gespreid, want op 5 november
1962, best snel erna dus, werd mijn geliefde en enige zuster geboren. Op
diverse foto’s is mijn vreugde voor deze gezinsuitbreiding zichtbaar.

Piet met Nellie en Meeuwis in 1964. Aan de Molenweg heeft Piet een grote schuur
met kippen en een stuk of zes mestkalveren. De kalveren zijn niet zo’n groot succes.
Meestal lijft Piet er verlies op.
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We waren zo te zien tevreden met elkaar, met opa en oma en ooms en tantes.
Veel foto’s waarop pa en ma staan zijn er eigenlijk niet, althans niet in mijn
boek. Zij hadden klaarblijkelijk wat anders om handen, dan te poseren voor
de fotograaf. Op 11 december 1965 werd ons gezin wederom uitgebreid.

Piet met Paul in 1967

We gingen toentertijd veel naar zee. Water was sowieso favoriet. Op enig
moment zijn we ook in Duitsland verzeild geraakt, getuige een foto van de
stuwdam bij de Edersee. Ik schat ergens in 1968.
Klaarblijkelijk volgde toen een drukke tijd, want de foto’s slaan een periode
over. Ineens is René er, nota bene op een foto met een vers geboren broertje,
Ronald dus. Ineens leven we in 1970. Pa en ma hadden daarmee de
zogenaamde roaring sixties voorzien van hun eigen invulling.
De jaren ’70 werden met name beheerst door school, vooral de middelbare in
mijn geval. Maar ook vakanties, veelal aan zee, dat zit kennelijk in de genen.
Die periode was ook mijn puberteit, dus heel lang haar en toen ineens heel
kort. Met bril in allerlei kleuren. Ma moest altijd maar weer afwachten waar
ik nu weer mee thuis kwam. Ze accepteerde echter meestal zonder morren
mijn gedrag en was niet zeurderig. Pa was gewoon aan het werk, zoals het
hoort.
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Meeuwis circa 1974
lang haar

Meeuwis circa 1976 met een
nieuwe coupe en een nieuwe bril

In die periode startte – en eindigde – mijn beperkte zwemcarrière, die echter
vrij bepalend is geweest voor de rest van mijn leven. Pa ging altijd mee, reed
ons het hele land door, gaf blijk van interesse, was kortom belangrijk voor
ons.
Getuige de vele foto’s uit die tijd gingen we op vakantie met verstekelingen.
Er kon altijd wel iemand mee, die even nodig had in een andere omgeving te
zijn. Gastvrij werden ze opgevangen in ons gezin.

één van de vele vakanties aan zee, waarschijnlijk
in Zoutelande circa 1975: Piet met alle vijf kinderen
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Eind ’78 startte de laatste fase van het VWO voor mij. We zaten op Texel, ik
maar weer studeren en tussendoor op het strand uitwaaien en eten.
Uiteindelijk in voorjaar ’79 het gewenste diploma. Pa en ma hadden de eerste
“afgeleverd”. Na een klein uitstapje via de KMA mocht ik medio 1981 weer
thuis wonen. In die tijd was het economisch even wat minder, wellicht in
sommige opzichten vergelijkbaar met nu. De familie Bouw had het wat
minder. Niet dat de “kleintjes” dat nou helemaal merkten, maar voor Nel en
mezelf waren de zorgeloze jaren zoals we ze hadden ervaren wel voorbij.
In 1982 waren opa en oma Bouw 50 jaar getrouwd. Wij vonden dat toen
oude mensen, laten we maar een groot feest doen, je weet maar nooit. Een
soort reünie. Een receptie in de Zuid-Ginkel, maar voor de naaste familie een
hele dag Pietplezieren en ander vertier. Ik zag mezelf op een foto met opa en
tante Klazien op een soort trapauto, hoe gek moet het worden. Als afsluiting
van de dag speelde onze benjamin op het orgel. Uiteraard tot groot genoegen
van met name oma.

opa en oma Bouw.
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Vervolgens volgden eigen trouwerij, die van Nel en Dick, huis, werk,
scheiden, weer trouwen, ander huis, ander werk, eigen baan, weer ander
huis. Altijd waren pa en ma er om ons te ondersteunen als dat nodig was.
Het jaar 2000 was een belangrijk keerpunt. Toen mochten en konden we wat
terug doen. Ik zelf vind dat de ziekte van pa ons als familie veel sterker heeft
gemaakt. Dus zoals gebruikelijk heeft ieder nadeel ook zijn voordeel.
Na een dus wat onstuimig begin van het nieuwe millennium is daarna de
relatieve rust opgetreden. Iedereen is min of meer gezond. Iedereen heeft te
eten en te drinken en woont er netjes bij. Kortom, we mogen als familie niet
echt klagen, dunkt me. Natuurlijk zijn er wel wat tegenslagen geweest, dat is
onvermijdelijk. Maar al met al kunnen we terugkijken op 50 mooie jaren, vijf
kinders, vijf echtgenoten, 12 kleinkinders, sommige al met aanhang. Een
prima resultaat lijkt me. Ik heb het voorrecht gehad deze jaren grotendeels
bewust te hebben meegemaakt. Ik heb me wel niet alles even goed herinnerd,
maar dat komt wellicht door het grotendeels toch zorgeloze wat ik heb mogen
beleven. Pa en ma, bedankt daarvoor. Ik vermoed, weliswaar voor een
kortere periode, ook namens mijn zus en broertjes.

v.l.n.r. Ronald, René, Paul, Nellie, Meeuwis in 2010
452

Van: A.P. Bouw <a.bouw@chello.nl>
Verzonden: vrijdag 12 november 2010 17:53
Onderwerp: Nieuwjaarsdag 2011
Hallo kinderen, schoonkinderen, kleinkinderen en aanhang,
Wij zagen elkaar voor het laatst - en toen was iedereen dan ook present- in
Kijkduin, ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk.
Het was daar, vonden wij in elk geval, bijzonder gezellig en eigenlijk kun je
elkaar niet genoeg zien. Bovendien zijn wij er best een beetje trots op, dat al
onze kinderen met aanhang zo leuk met elkaar omgaan ( dat hoor je wel eens
anders: nu hebben jullie uiteraard nog geen erfenis met elkaar hoeven te
delen , maar stel je daar ook maar niet al te veel van voor, want wij doen ons
uiterste best problemen op dat gebied te voorkomen).

de hele familie in Madurodam op 3 september 2010

De laatste jaren hadden wij eigenlijk al een beetje problemen met het feit, dat
kerst en nieuwjaar zo dicht op elkaar zitten, maar ja, het is ook niet zo
eenvoudig om dat te veranderen, dus dat zal onze tijd wel duren. Wat wij wel
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kunnen en dus ook doen, is jullie in elk niet meer op twee zo dicht op elkaar
volgende feestdagen uitnodigen.
Gelukkig heeft inmiddels Nellie iedereen uitgenodigd op de eerste kerstdag
en dat betekent, dat wij graag van die uitnodiging gebruik zullen maken en
ook graag wat doen of meebrengen, maar dat wij op die eerste kerstdag
alleen maar rustig naar de kerk kunnen gaan en dan in de loop van de
middag naar de Schimmelpennincklaan en alles over ons laten komen ( we
zijn namelijk zo zachtjes aan echt niet zo piep meer) en na afloop rustig naar
ons huis terug kunnen gaan.
Enkele dagen later (eigenlijk precies een week) is het dan nieuwjaarsdag en
op die dag zouden wij het erg leuk vinden als iedereen (maar helaas
vernamen wij dat René c.s. op vakantie zijn: wintersport ja ja, dat doet
maar) ons een voorspoedig 2011 komt wensen en als iedereen dat dan zo veel
mogelijk doet na vieren, gewoon bij ons thuis op het Roemer Visscherpark en
dan helemaal niets meebrengen: wij zullen - vooral je moeder - ons uiterste
best doen zo goed mogelijk voor de inwendige mens te zorgen en vragen jullie
allemaal, als je daar behoefte aan hebt, om aan te geven, wat jij nu erg graag
lust, dan zullen wij proberen zo veel mogelijk aan jullie wensen te voldoen.
Normaal gesproken - als we geen speciale wensen krijgen toegespeeld- zullen
we zorgen voor wat te drinken (daar hebben we overigens voor een deel M.A.
bij ingeschakeld) en daarbij uiteraard olieflappen en appelbollen, maar
daarna ook salade(s), vlees, vis, kaas, stokbrood, zoete toetjes, koffie en noem
maar op.
Hoewel we eigenlijk op iedereen rekenen - behalve dus René, Gerlinda,
Maarten en Rianne (als je het zo opschrijft, zijn dat er toch maar mooi 4, dat
scheelt dus een slok op een borrel) - zouden we het wel leuk vinden om een
mailtje terug te krijgen om even te bevestigen, dat je inderdaad komt. Stel
dat er in de tussentijd toch een klein dochter/zoon een serieuze relatie krijgt,
dan is die na aanmelding en eventuele (goed-) keuring vooraf, eveneens van
harte welkom.
Dat was het dan voor nu.
Wij (O)ma en (O)pa wensen jullie een goed weekend toe en zien jullie
berichten wel tegemoet.
(O)pa
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Taal is zeg maar echt mijn ding
Piet is een man van de Nederlandse taal. Taal en spelling zijn echt zijn ding.
Hij corrigeert graag iedereen die in zijn nabijheid een taalfout maakt of
verkeerd taalgebruik laat horen. Piet is jarenlang abonnee van het tijdschrift
Onze Taal.

Piets favoriete tijdschrift “Onze Taal”

Piet vindt het prachtig om e-mails te schrijven aan familie, vrienden en
verwerkt daarin vaak een of meer taalgrapjes. Een hele dag een taalcursus is
dan ook een feestje. Voor Piet een reden om kinderen en kleinkinderen een
dagverslag te mailen.
Van: A.P. Bouw <a.bouw@chello.nl>
Verzonden: maandag 15 november 2010 22.58
Onderwerp: cursus spelling
Hallo kinderen etc.,
Vandaag ben ik naar Houten geweest en heb daar een cursus spelling
gevolgd. lk vond het erg interessant en wil jullie graag iets over deze dag
vertellen.
De docente was een vrij jonge vrouw, die Nederlands heeft gestudeerd en
parttime werkzaam is bij het genootschap Onze Taal. Allereerst vertelde zij
iets over de spelling van woorden, die vaak terug verwijst naar de vroegere
afkomst: hoewel je in het woord erwt de w niet hoort, blijft die w er toch
staan, omdat in het (verre) verleden er een v stond : ervum en die w blijft nu.
Het woord computer zou je wellicht verwachten als kompjoeter, maar dat
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woord is afkomstig uit het Engels en blijft daarom computer. Daarna ging
het over kleine letters en hoofdletters. Een nieuwe zin begint altijd met een
hoofdletter, behalve als het eerste woord een cijfer is: 26 mensen waren
aanwezig op die avond. Maar: Op die avond waren 26 mensen aanwezig. Bij
mensen schrijf je de voornamen of voorletters met een hoofdletter en de
tussenvoegsels met een kleine letter, dus: Erik van Muiswinkel of E. van
Muiswinkel, maar als je de voornaam of voorletters weglaat wordt het: Ik
kwam Van Muiswinkel tegen. Verder hoorde ik, dat het Pasen is met een
hoofdletter en tweede paasdag met een kleine letter. Maar ook Moederdag,
Valentijnsdag en de Bijbel schrijf je met hoofdletters, maar dan is het wel
weer bijbelles. Plaatsen schrijf je met een hoofdletter, maar als een zaak
bedoeld wordt die niets met een plaats te maken heeft, wordt dat met een
kleine letter geschreven. Je hebt dus een Amsterdammertje (een klein iemand
die uit Amsterdam komt) en een amsterdammertje (een paaltje aan de weg).
Het verhaaltje bij dit onderwerp was als volgt:
Rosa en Martin, die elkaar leerden kennen op Valentijnsdag in 2005, gaan
dit jaar trouwen. 1 december moet de grote dag worden. Ze trouwen eerst op
het stadhuis van de gemeente Delft, en daarna gaan ze naar de kerk. Vooral
de Braziliaanse Rosa, die rooms-katholiek is, vindt die kerkdienst erg
belangrijk. Het burgerlijk huwelijk wordt voltrokken door de burgemeester
van Delft, die een goede vriend is van Martin uit de tijd dat ze samen op het
ministerie van Justitie werkten.
Daarna ging de les over het aaneenschrijven van woorden, zoals sojaolie,
intensivecareafdeling, veelgestelde vragen en gebruikmaken, maar ook alle
drie, onder meer en zo veel mogelijk en dan ook nog: 25 mm, maar ik heb een
25 mm-buis nodig. Je moet schoenen inlopen en je kunt de stad in lopen. Je
kunt een auto inrijden en je kunt het bos in rijden. Soms moet er een streepje
tussen de afzonderlijke woorden, zoals een jojo-effect, een 23-jarige, het
maagdarmkanaal en het kabinet-Balkenende. Het is VVD-leider, maar
VVD'er (bij VVD-leider gaat het om twee woorden: VVD is een woordafkorting en leider eveneens: dat noemen we een samenstelling) maar
VVD'er is een afleiding. Soms is er sprake van klinkerbotsing: als er twee
klinkers na elkaar staan, die normaal een tweeletterklank vormen, zoals au,
ee en ei. Het gaat om woorden als geïrriteerd, reünie en judoën, maar als het
woord een samenstelling is, worden geen puntjes (trema) gebruikt, maar een
streepje, dus diepte-interview, koffie-uurtje en cholera-epidemie.
Het verhaaltje over hoofdletters ging als volgt:
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De paus is uiteraard goed thuis in de Bijbel. Hij kent veel bijbelse verhalen
uit zijn hoofd. De gemiddelde Nederlander kent de Heilige Schrift nauwelijks.
Velen weten niet eens wat er met Pasen wordt gevierd en denken bij tweede
pinksterdag vooral aan meubelboulevards.
Daarna kwam het verhaaltje over al dan niet aaneenschrijven: Ondanks het
wettelijke verbod proberen veel 16-jarigen sterkedrank te kopen bij
supermarkten. Filiaalmanagers van Albert Heijn- en Jumbovestigingen zijn
hier niet blij mee, onder meer vanwege de hoge boetes die ze riskeren als de
caissières niet alert zijn op het verkoopverbod. Zij proberen hun
medewerkers dan ook te doordringen van het belang van de
standaardvraag: 'Mag ik je legitimatiebewijs zien ?' Die vraag zou volgens
de managers en diverse Tweede Kamerleden ook nog gesteld moeten worden
bij iemand die overduidelijk tweeënveertig is.
Bij dit onderwerp horen ook nog de voorzetsels, als erop, eraan etc. Je moet
dan naar het werkwoord kijken. Als dat b.v. is inbrengen tegen iets, dan zeg
je: wat heb je hiertegen (één woord) ingebracht. Het verhaaltje bij dit
onderwerp was kort:
Als je je sleutels bent kwijtgeraakt, kun je ervan uitgaan dat ze onder in je tas
terechtgekomen zijn. Zeker als je gebruikmaakt van die grote tassen die
momenteel in de mode zijn, kun je erop rekenen dat je je sleutels daar
terugvindt.
Vervolgens werd het probleem tussen-n of tussen-s behandeld, zoals
geluidshinder, stationsplein, pannenkoek, kerkenraad etc. De hoofdregel
voor de tussen-n is: als het eerste woord een meervoud heeft met -en, dan een
tussen-n en in alle andere gevallen geen tussen-n. Als het eerste woord geen
meervoud heeft, zoals Koningin, zon of maan, dan geen tussen-n. Het
bijbehorende verhaaltje is:
Op een lenteachtige dag wilde Mirjam de waardeloze boekencollectie op haar
studentenkamer wezenlijk uitbreiden. Helaas bleek een medestudent -een
liefdeloze ellendeling- in kennelijke staat van dronkenschap al haar
boekenbonnen met tiensecondelijm in haar ladeblok vastgeplakt te hebben.
Toen kwam er een leuk gedeelte, dat ging over het gebruik van het
nadrukteken (een klein streepje, de helft van een apostrofe) om de nadruk op
iets te leggen: dé trend van dit voorjaar of ik heb het je al hónderd keer
gezegd. Daarna de uitspraaktekens accent aigu, accent grave en accent
circonflexe. De meeste accenten komen uit het Frans, maar sommige
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woorden zijn zo ingeburgerd, dat het accent vervallen is. Dus nog wel
enquête, maar ook controle (zonder dakje). Weer een leuk verhaaltje:
De frêle logee keek met veel gêne toe hoe haar gastheer stond te knoeien met
de crème fraîche, die hij wilde toevoegen aan de ragout. Zij had een intiem
tête-a-tête verwacht, maar tot haar schrik belden er ook drie introducés van
de zoon des huizes aan. Een van hen zorgde voor een gênant moment door
en détail te vertellen over de productie van páté de foie gras. Zij vluchtte naar
huis, waar zij opgelucht een knäckebrödje met hüttenkäse en een fluteje
rhónewijn nuttigde.
Daarna kwam het onderdeel verbuigen, zo van ik loop, jij loopt, loop jij, hij
loopt etc. De oefening daarvan zal ik je besparen, want die was -vond ik
tenminste - al te gemakkelijk, maar toch was ik één van de slechts drie
mensen die alles goed hadden (dat was dan ook wel de enige opgave die ik
helemaal goed had). Een paar voorbeelden: zoals beloofd, word je van alle
wijzigingen op de hoogte gesteld. Er werd een auto gesandwicht tussen twee
vrachtwagens. Ik heb je de stukken gisteren ge-e-maild.
Het moeilijke was de verbuiging van de van oorsprong Engelse
werkwoorden, zoals faxen, relaxen, updaten, sms-en. Voorbeeld: ik sms, jij
sms't, ik sms'te en ik heb ge-sms't. Een ander voorbeeld; ik delete, jij deletet,
ik deletete, ik heb gedeletet. De oefening daarbij was als volgt:
Naar verluidt wordt deze zaak volgende week in de Tweede Kamer
behandeld. In de jaren zeventig recycleden we nog lang niet zo veel als
tegenwoordig. Ons bedrijf updatet regelmatig alle soft- en hardware; alles
wat verouderd is, wordt dan geüpgraded. De webmaster downloadt
daarvoor allerlei updates.
Bij het vooruitzicht van het schoolreisje werd de overspannen leraar zo
gestrest, dat hij het maar cancelde. Na jarenlange vergaderingen werd het
blad uiteindelijk volledig gerestyled; in het eerste herziene nummer
highlightte de eindredacteur de nieuwe rubrieken. De website vermeldde de
begrote bedragen verkeerd. Heb jij wel eens ge-dtp'd? Een crisis biedt je de
mogelijkheid om van koers te veranderen.
Tot slot nog iets over bezits- en meervouds-s:
Pieters fiets, Annes huis, cadeaus: achter het woord gewoon een s, behalve
als de uitspraak in het geding komt, zoals bij Ricki's fiets, opa's cursus, baby's
billetjes, kiwi's, cd's.
En over afkortingen, al dan niet met hoofdletters.
Zie b.v.:
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havoleerling
vwo-leerling
havoër
vwo'er
Dat was het dan zo ongeveer allemaal wat ik vandaag langs zag komen. Het
was haast teveel van het goede, maar ik vond het een erg gezellige en leuke
dag met allemaal (jonge) mensen, die veel van taal hielden. Het boekje wat
we erbij kregen heet "Spelling geregeld" en dat is een uitgave van Onze Taal.
Voor diegenen die toch nieuwsgierig zijn geworden (ik stel me daar niets bij
voor, maar je weet het nooit) : je kunt onder meer terecht op
www.onzetaal.nl/advies
Hartelijk gegroet (ik mail dit bericht gewoon aan iedereen en vooral
Mathieu, Maarten en Rianne laten alles maar aan zich voorbijgaan).
Pa/Opa

Piet Bouw rond 2011
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Interview door kleinzoon Menno
Als opdracht voor geschiedenis in 5 VWO op het Ichthus College heeft
kleinzoon Menno samen met een klasgenoot zijn opa Piet en zijn vader Paul
geïnterviewd op 27 mei 2011.
Om een goed beeld te krijgen van de tijd waarover we enkele vragen gaan
stellen, vragen wij Piet Bouw eerst om een algemene omschrijving van de tijd
van zijn jeugd te geven (1950-1960). Natuurlijk verwachten wij niet van hem
dat hij meteen een enorm verhaal gaat houden, we doelen meer op een korte
weergave van de belangrijkste dingen.
Piet Bouw begint te vertellen: 'Toen ik elf jaar oud was zat ik in de vijfde klas
van de lagere school.

rapport Piet Bouw van de lagere school in Harskamp

Foto links: Menno Bouw in 2011 aan het Comomeer in Italië
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Het jaar daarop ging ik naar de Middelbare Handelsdagschool in Wageningen.
Daar begon ik met roken. Dat was in die tijd heel gebruikelijk, we wisten nog
niet wat voor gevolgen roken heeft. Alle jongens droegen een overhemd met
das, een jasje en een pofbroek, die we ook wel drollenvanger noemden. lk weet
nog wel dat we in een heel zuinige tijd leefden. Toen ik twaalf werd kreeg ik
een nieuwe fiets. Dat was al heel bijzonder, want de meeste kinderen kregen
een oude, tweedehands fiets. De fiets die ik kreeg was eigenlijk veel te groot.
Daarom werden er blokken aan de trappers vastgemaakt, zodat ik erbij kon.
Toen ik wat groter werd haalden we die blokken er vanaf."
Annie, Piets vrouw, onderbreekt hem even: "Volgens mij ben jij helemaal niet
zo veel meer gegroeid sinds je twaalfde..." Piet, die inderdaad niet erg groot is,
lacht deze opmerking van zijn vrouw weg en vertelt verder. "lk weet ook nog
wel dat er nauwelijks luxe auto's waren. In Harskamp was er in de jaren vijftig
nog niemand die een tv had. Wij vonden dat niet vreemd, dat was gewoon zo!"
Ook aan Paul Bouw vragen wij om een algemene omschrijving van zijn jeugd
(1975-1985). "In 1975 zat ik nog op de lagere school. Ook zat ik op de
zwemclub. In 1978 ging ik naar de middelbare school in Ede. lk fietste achttien
kilometer heen en achttien kilometer terug!"
"Dat valt nog best mee, ik fietste eenentwintig kilometer", overtreft Piet!
"Maar ik had natuurlijk ook nog vijf of zes keer per week een zwemtraining
van een uur. In mijn jeugd waren de pofbroeken er niet meer. Mijn moeder
maakte grijze broeken met de naaimachine. Als er een gat in zat plakte ze er
bijvoorbeeld een appel van rood leer op. Toen ik naar de middelbare school
ging durfde ik me niet meer in zo'n broek te vertonen, we hadden tegen die
tijd al wel spijkerbroeken. lk weet nog goed dat de crisis in 1982 kwam. De
rente, die nu ongeveer vier procent is, was toen dertien procent. Mijn vader
kreeg een nieuwe baan, hierdoor halveerde zijn salaris. Een hoop leuke dingen
konden we niet meer doen. Zo hadden we eerst abonnementen op wel een stuk
of vijftien tijdschriften, zoals Sjors, Revu, Tina, Libelle, Margriet, Kijk,
Grasduinen en Donald Duck. Toen mijn vader een nieuwe baan kreeg konden
we nog maar vijf tijdschriften krijgen. lk was toen al oud genoeg om dat te
begrijpen, maar mijn jongere broertje Ronald begreep het nog niet en was er
aardig boos om. Verder weet ik nog dat mijn vader en moeder afschuwelijk
veel rookten. lk kan me herinneren dat mijn vader wel twee pakjes sigaretten
per dag rookte, in de crisistijd moet dit een dure hobby zijn geweest!"
Met deze korte beschrijving van de tijd in ons hoofd vragen we de beide heren
een aantal dingen over de kerk. We wisten al dat ze allebei gelovig opgevoed
zijn, daarom hebben we daar niet naar gevraagd. Ten eerste vroegen we hoe
een zondag er ongeveer uitzag.
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Piet Bouw: "We stonden altijd rond negen uur op, om tien uur begon de kerk.
's Middags zaten we buiten als het mooi weer was, we lazen een boekje of
luisterden naar de radio. ’s Avonds ging ik niet naar de kerk. Dat was vrij
ongebruikelijk, maar mijn vader vond het wel goed als ik één keer ging. Hij
ging zelf wel twee keer per zondag naar de kerk."
Paul Bouw: "Wij stonden volgens mij al om half acht op. Met vijf kinderen die
in de badkamer moesten hadden we die tijd hard nodig.
We gingen in de jaren zeventig altijd naar gebouw Rehoboth. Na de kerk
spraken we altijd af met opa en oma Bouw, we dronken koffie met wat lekkers
en speelden spelletjes. 's Avonds ging mijn moeder naar de kerk, om even rust
te krijgen. Wij speelden spelletjes en keken tv met mijn vader."

kerkgebouw Rehoboth in Barneveld

"Verschilt de samenstelling van uw kerk van vroeger met die van nu?"
Piet Bouw: "lk denk dat er meer verschil is tussen 1950 en 1975, dan tussen
1975 en nu. Rond 1950 gingen de vaders 's morgens met de jongere kinderen
naar de kerk. Moeder ging ’s avonds met de oudere kinderen. lk kan me niet
herinneren dat er vaak complete gezinnen in de kerk zaten."
Paul Bouw: "De samenstelling verschilt vrij weinig. Ook de manier waarop ik
mijn kinderen opvoedt lijkt erg op hoe mijn ouders mij hebben opgevoed."
Omdat Paul over de opvoeding begint, vragen wij of er ook in de opvoeding
ruimte was voor gesprek over het geloof. Daarbij willen wij ook graag weten of
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er ook aandacht was voor persoonlijk geloof, zoals nu. Ten slotte vroegen wij
ernaar of men vroeger de jeugd betrok bij de kerk.
Piet Bouw: "Er was veel minder aandacht voor persoonlijk geloof dan nu.
Eigenlijk werd er nooit over gesproken. Ook over seksualiteit hadden we het
niet, dat was taboe. Dit vond ik niet raar, je wist gewoon niet beter. Zoals ik
net al zei gaven mijn ouders mij veel vrijheid. Ze vonden het niet erg als ik
maar één keer naar de kerk ging. Wel moest ik verplicht naar catechisatie. Dat
vond ik nooit zo leuk, ik was daar namelijk één van de drie kinderen die naar
de middelbare school ging.
De rest van de kinderen wist bijna niets. Ook ging ik naar de
jongelingsvereniging. De voorzitter van die vereniging ontkende dat de wereld
rond was en dat de zon stilstond. Dat zegt wel iets..."
Paul Bouw: "Bij ons was dat ook zo. De boerenjongens op catechisatie wisten
helemaal niets. Wij gingen altijd naar Kompas, een soort jeugdvereniging. Ook
mijn ouders waren erg vrij in hun geloofsopvoeding. In mijn tijd gebeurde dat
al vaker, al was het nog steeds niet gebruikelijk, zeker niet in Barneveld."
"Laten we verder gaan met de politiek en verzuiling. Wat heeft u eigenlijk
gemerkt van de verzuiling meneer Bouw?"
Piet Bouw: "Het was duidelijk dat er drie groepen waren in de politiek en de
rest van de samenleving: protestanten, roomsen en mensen die nergens aan
deden. Die groepen hadden allemaal een eigen radio-omroep, krant, vakbond,
politieke partij en ga zo maar door. Verder kan ik me er niet zo veel meer van
herinneren." Annie Bouw kan hier nog iets aan toevoegen: "Vroeger zat ik op
een openbare basisschool. Tegenover onze school was een katholieke school.
Er was altijd heibel tussen die twee scholen."
"lk heb nooit het idee gehad dat in Barneveld de protestanten tegenover de
katholieken stonden. Het was meer de gelovigen tegenover de niet-gelovigen",
vertelt Paul Bouw.
We houden een korte pauze, maar tijdens de pauze valt het gesprek toch snel
op het onderwerp politiek. We besluiten om maar verder te gaan met het
interview. Paul Bouw vertelt ons dat hij Hans Wiegel een indrukwekkende
politicus vond. Hij heeft nog onthouden dat Wiegel Den Uyl Sinterklaas
noemde, omdat hij zo veel 'cadeautjes' uitdeelde. Piet kan niet echt een
politicus bedenken die indruk op hem heeft gemaakt. “Omdat er nog geen
televisie was, wisten we bijna niets over de politiek.” Annie vraagt nog of
Zandt, van de SGP, geen indruk op hem heeft gemaakt. Daar reageert Piet
Bouw duidelijk op: "Nee! Die maakte geen indruk als politicus, alleen als
dominee was hij wel goed. Mijn vader had het ook wel eens over Tilanus, maar
daar heb ik niet veel van meegekregen. Drees was een vies woord , daar
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hadden we het niet over. Ook zei men niet op welke partij men stemde, dat
hoorde gewoon niet."
"Dat was in 1980 ook nog zo", vult Paul Bouw aan.
We vervolgen het interview met enkele vragen over jeugdcultuur en muziek.
"Wat vond u vroeger van de kuiven en de artistiekelingen?"
"De wat?!", zegt Piet Bouw verbaasd. We leggen kort uit wat de kuiven en de
artistiekelingen zijn. "Daar heb ik Harskamp nooit iets van gemerkt. Daar
liepen alleen keurige kinderen in pofbroekjes rond."
Ook Paul Bouw vertelt ons dat hij bijna niets van de typische jeugdculturen
van zijn tijd, punk, disco en glamrock, heeft gemerkt.
"Luisterden jullie wel naar muziek, bijvoorbeeld naar Elvis?"
Piet Bouw: "Eigenlijk luisterden we helemaal niet naar muziek, zeker niet naar
Elvis. lk speelde wel gitaar. Ook weet ik dat we plaatjes van filmsterren
spaarden. Gina Lollobrigida, Brigitte Bardot, Marilyn Monroe: mooie
vrouwen met alles erop en eraan, en op de goede plaats!
lk zag ook weinig films. Als veertienjarig jongetje ging ik wel eens naar de
bioscoop in de legerbasis, tegenover ons huis. Eigenlijk mocht ik daar niet
heen, omdat daar alleen achttien plus films werden getoond, maar vaak kwam
ik wel binnen."
Paul Bouw: "Wij luisterden op vrijdagmiddag altijd naar de Top 40. Met
cassettebandjes namen we onze favoriete liedjes op. Dan moet je denken aan
artiesten als ABBA, Queen en Kiss. Ook hingen we posters van filmsterren op
in onze kamer en gingen we af en toe naar de bioscoop, in de Reehorst in Ede."
In de korte omschrijving, waar we in het begin van dit interview al naar
vroegen, had Piet Bouw het over de zuinige tijd. Daarom hoeven we daar niet
meer naar te vragen. We vragen Paul Bouw wel nog iets meer te vertellen over
de werkloosheid in de jaren tachtig.
"Die werkloosheid heb ik wel gemerkt. Zoals ik net al aangaf moest er aantal
tijdschriften uit. Ook gingen we niet meer elk jaar op vakantie. In 1979 gingen
we nog met het hele gezin, de vriend van m'n zus, de vriendin van m'n broer
en drie nichtjes naar Engeland, maar vanaf de jaren tachtig gingen we om het
jaar op vakantie. In de jaren dat we niet op vakantie gingen, gingen we dagjes
uit. lk weet nog goed dat mijn vader, die destijds directeur was van een
staalfabriek, de meeste van zijn tachtig werknemers moest ontslaan. Ten slotte
ging hij zelf ook maar weg bij het bedrijf. Hij besloot advocaat te worden. Het
past niet helemaal bij de tijd, maar ik weet wel dat het ook na 1985 nog
moeilijk was om aan een baan te komen."
Als we het over economie en arbeid hebben, kunnen we de gastarbeiders niet
vergeten. We vragen wat beide heren daar van gemerkt hebben en wat de
eerste keer was dat ze een gastarbeider zagen.
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Piet Bouw: "In Harskamp waren er geen gastarbeiders. De eerste allochtonen
die ik heb gezien waren Zuid-Molukkers. Die kwamen halverwege de jaren
vijftig naar Barneveld. lk heb wel eens een donker vriendinnetje gehad die in
het leger zat. Op de legerbasis gingen we dan samen vechten. Mijn vader was
molenaar, maar daar heeft hij nooit gastarbeiders in dienst gehad."
Paul Bouw: "Achter ons huis was een eierveiling. Daar werkten een paar
Turkse gastarbeiders. Kinderen konden gewoon bij de eieren komen, er
stonden echt pallets vol. Wij pakten vaak eieren en gooiden die door een
raampje naar een ruimte waar die Turkse mannen woonden. Achteraf gezien
was dat eigenlijk best stom. Eerst werden gastarbeiders met open armen
ontvangen, maar dat is allang over. De gastarbeiders deden altijd de vieze
werkjes, bijvoorbeeld in slachthuizen.

in de achtertuin aan de Van Zuylen van Nieveltlaan 42 in Barneveld met
v.l.n.r. geitje Emmy, Meeuwis, Ronald, René, Paul en Nellie en
op de achtergrond een vrachtwagen op het aangrenzende terrein van de eierveiling

We kijken even hoe laat het is en tot onze verbazing duurt het interview al een
uur. Gelukkig hebben we nog genoeg tijd over om enkele vragen te stellen.
"Deed u aan sport en was er aanbod van verschillende sporten?"
Piet Bouw: "In Harskamp was één voetbalvereniging en een gymvereniging.
Voetbal was voor de jongens en gym voor de meisjes. lk was niet erg sportief
en zat niet op voetbal. Wel ging ik af en toe met wat vriendjes op een veldje
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voetballen. lk heb mijn zwemdiploma gehaald toen ik al was getrouwd, in
1971."

Piet Bouw gaat te water voor zwemdiploma A, 7 september 1971,
in het Oosterbosbad in Barneveld
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Paul Bouw: "Omdat mijn broer en zus op zwemmen zaten en mijn moeder in
het bestuur zat van de zwemclub kon ik kiezen uit zwemmen of zwemmen. De
keuze was snel gemaakt. Ook deed ik aan paardrijden. Helaas heb ik daar
enkele ongelukken mee gehad. Toen ik in 1982, toen de crisis kwam, nog maar
verder mocht gaan met één sport, besloot ik verder te gaan met zwemmen."

Paul Bouw tijdens wedstrijdzwemmen bij
zwemvereniging de Waterkip In Barneveld

"Was er ook aandacht voor sport op tv? Welke sporten dan vooral?"
Piet en Paul Bouw beantwoorden deze vraag bijna hetzelfde. Ze zeggen allebei
dat er in Studio Sport bijna alleen aandacht was voor voetbal. In de winter was
er ook schaatsen op tv.
We vragen Piet Bouw vervolgens iets te vertellen over de Watersnoodramp in
1953.
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"Mijn broer zat toen in dienst. Hij was 's zondags thuis. Via de radio hoorde
hij van de Watersnoodramp, hij ging toen onmiddellijk op weg om te helpen.
Verder heb ik er eigenlijk niet veel van gehoord." We vragen verder hoe dat
komt dat hij zo weinig hoorde. "Ook hierbij is de belangrijkste reden dat we
geen tv hadden. lk heb bijvoorbeeld ook bijna niets meegekregen van de
gebeurtenissen in de Koude Oorlog."
Paul Bouw vertelt iets over de treinkapingen van halverwege de jaren zeventig.
“Tijdens het verjaardagsfeestje van mijn broertje René vlogen er straaljagers
over. Achteraf bleek dat die op weg gingen om de inzittenden van de trein te
bevrijden. Hiervoor was veel aandacht." Verder vertelt Paul Bouw nog over de
Lockheed-affaire, waar eigenlijk niet veel over bekend was en over de
Falklandoorlog. Die oorlog maakte toch wel indruk, omdat dat de eerste
oorlog was die hij bewust meemaakte.
We sluiten het interview af door te vragen naar grote verschillen tussen de tijd
van de jeugd van beide mannen en nu. Ook willen we graag enkele
overeenkomsten weten.
Piet Bouw is duidelijk als het gaat om grote verschillen: "Alles op elektronisch
gebied."
Paul Bouw is het hiermee eens en vult aan: "Alles is nu heel haastig. Er is nooit
meer rust. Iedereen heeft altijd een mobiel bij zich, vaak met internet. De
economie lijkt 24/7 door te gaan."
Als het om een overeenkomst gaat denken zowel Piet Bouw als Paul Bouw iets
langer na.
Piet Bouw: "lk denk dat mensen hetzelfde zijn gebleven. Er is nog steeds gezag
voor ouderen en voor de dominee."
Annie Bouw en Paul Bouw zijn het hier niet mee eens, maar Piet blijft bij zijn
mening.
Paul Bouw: "Nee, ik denk dat mensen niet hetzelfde zijn gebleven. De krant is
wel hetzelfde gebleven. Het nieuws is anders, maar de krant blijft de krant."
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Piets laatste jaren en levenseinde

Piet en Annie vieren op 8 september 2012 met hun kinderen
en kleinkinderen hun 52-jarig huwelijk

Nieuwjaarsdag is traditioneel het ontmoetingsmoment voor de hele familie
Bouw. Het is een van de weinige dagen in het jaar dat nagenoeg alle kinderen
en kleinkinderen zich aandienen bij (o)pa Piet en (o)ma Annie. Een aantal
weken van tevoren volgt steevast een e-mail van Piet met de uitnodiging. Dat
vormt elk jaar een taalkundig hoogstandje.

Van: A. Bouw <a.bouw@chello.nl>
Verzonden: zaterdag 15 december 2012 10:14
Onderwerp: Nieuwjaarsdag
Goede morgen allemaal,
De meesten weten het inmiddels wel, maar voor alle zekerheid dan toch nog
maar dit bericht. Wij hopen dat jullie met zoveel mogelijk ( in groten getale)
bij ons het nieuwe jaar komen inluiden op dinsdag 1 januari 2013.
Ontvangst vanaf ongeveer 16.00 uur. Daarna koffie, hapje, drankje,
spelletje, praatje (wat hard graag, want ik begin een heel klein beetje doof te
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worden) en daarna een stamppottenbuffet van zeer hoge kwaliteit met een
dessert en waarschijnlijk ook nog wel een kaasbuffet met een glaasje oude
port voor de liefhebbers.
Deze uitnodiging geldt dus voor iedereen, inclusief vriend of vriendin.
Als iemand echt niet kan, horen we dat graag, dan kunnen we de
hoeveelheden wat aanpassen.
Nogmaals iedereen is van harte welkom op 01-01-13 (volgend jaar zullen we
het waarschijnlijk houden op 13-13-13, maar dan wel om 13 uur 13).
Hartelijk gegroet vanuit Barneveld, iedereen gezellige kerstdagen en een
goed uiteinde toegewenst en ook de groeten van ma/oma.

Het nieuwe jaar 2013 begint niet goed voor Piet en Annie. Beiden worden flink
ziek. De verjaardag van Annie op 23 februari wordt dit jaar overgeslagen, in
ieder geval voor vrienden. Het wordt klein gevierd.
Van: A. Bouw <a.bouw@chello.nl>
Verzonden: maandag 18 februari 2013 16:51
Onderwerp: verjaardag (O)ma 23-02-13
Beste kinderen en kleinkinderen,
Ik heb zojuist alle familie, vrienden en kennissen gemaild, dat de verjaardag
voor hen niet doorgaat. Moeders is een paar weken erg verkouden geweest
en nog steeds niet helemaal fit. Ik ben al een maand niet in orde.
De longontsteking is (denk ik) wel over, maar nu was ik gisteren weer ziek
(overgeven en zo) en nu bleek vanochtend dat ik blaasontsteking heb. Ik heb
nu een antibioticakuur gedurende tien dagen. Achteraf vonden wij zo’n
kleine vijftig man toch wel erg veel. Het is nu de bedoeling, dat jullie – zoveel
mogelijk- om een uur of elf komen en dan tot een uur of drie, vier blijven.
Meeuwis, Martine en Michiel hebben al afgezegd, dus we moeten er
makkelijk in kunnen. We zullen zorgen voor gebak en voor eten en drinken.
Op deze manier kunnen we zaterdagavond weer een beetje tot rust komen.
Groet voor allen van pa/opa
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Piet en Annie houden allebei van reizen en vakantie. Annie iets meer dan Piet.
Zeker na het jaar 2000 is het reizen voor Piet met zijn handicap niet
gemakkelijker geworden. Toch gaan de reizen door, zij het met aanpassingen
en minder lang. Ook vaak met goede vrienden, zoals Toos en Jan en later met
Gerard en Dinie. Zo ook in de zomer van 2013. De reis gaat naar Texel en na
afloop wordt er een reisverslag gemaild aan kinderen en kleinkinderen.
Van: A. Bouw <a.bouw@chello.nl>
Verzonden: vrijdag 16 augustus 2013 18:08
Onderwerp: Texel
Kinderen, kleinkinderen en aanverwante artikelen,
Voor diegenen, die het nog niet wisten: wij zijn zo maar een hele week op stap
geweest.
Zaterdag: afgereisd naar Texel. Rond twee uur bij hotel Tesselhof. Een eindje
gefietst om te verkennen en ‘s-avonds naar Den Hoorn, het verjaardagsfeest
van onze oudste meegevierd bij restaurant Jef (was leuk, lekker en gezellig).
Zondag: half tien naar de kerk in De Koog. Kerk stampvol en de familie Hans
Kaptein ontmoet, die tot maandag op Texel verbleven. ‘s Middags gefietst
naar paal 17 en weer terug. Toen nog even Meeuwis echt wezen feliciteren.
Dat bleek noodzakelijk, want ik had geen oplader voor eipad en eifoon –
(nieuwe spelling) bij me en die dus geleend.
Zondagavond in hotel gegeten (ma kalfslever en ik twee sliptongetjes).
Maandag : kilometertje of dertig gefietst (geldt alleen voor ma). Via paal
17 eerst naar Ecomare geweest zeehondjes kijken en daarna naar Den
Hoorn (alweer) en daar geluncht bij de Kniepe. ‘s-avonds in hotel gegeten
(ma lamstoestanden en ik saté).
Dinsdag: Weer ongeveer dertig kilometer gefietst naar De Waal en
Oudeschild. In Oudeschild broodjes paling en zalm (ja dat doet maar)
gekocht en die onderweg op een bankje opgegeten (trouwens ma in plaats
van zalm een eenvoudig broodje garnaal). Het was een pracht tocht met
mooi weer, maar wel erg veel wind, waar ma af en toe niet tegenop kon
komen (de volgende keer huur ik er maar een scootmobiel bij, want voor mij
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was het geen enkel probleem) . We hadden eigenlijk wel genoeg aan die twee
broodjes vis en hebben ons ‘s-avonds beperkt tot een portie bitterballen en
dus niet gegeten.
Woensdag leek de wind wat gedraaid en hebben we de tocht naar De
Cocksdorp gewaagd (het begint vervelend te worden, maar dat was opnieuw
zo’n goeie dertig kilometer). In de Cocksdorp een kopje soep gegeten en in de
avond naar Greenfield (of hoe het ook mag heten: het hotel van het park
waar Meeuwis en Martine hun huis hebben) en daar een lekkere biefstuk
gegeten. De belangstelling was overigens niet erg groot: met ons erbij in
totaal 4 tafeltjes.
Donderdag was het voor het eerst regenachtig en dat duurde tot ongeveer
één uur (we hoorden dat het in de middag hier overal regende) en tegen enen
was het droog en zijn we via een andere route naar Den Burg gefietst en
hebben daar poffertjes gegeten in een kraam op de Groenmarkt. Heerlijk was
dat en daarna zijn we naar de bekende kaasboerderij Wezenspyk gefietst en
hebben daar wat kaas gekocht. Ook donderdag was er weer af en toe een
behoorlijk harde wind, maar het laatste stuk (vanaf de kaasboerderij naar
De Koog) hadden we de wind in de rug.
Gisterenavond hebben we tot slot weer in het restaurant van ons hotel
gegeten (ma biefstuk stroganov en ik schnitzel) en daarna om tegen negen
uur nog een kaasplankje met port. Dat was een prettige en lekkere afsluiting
van ons uitje.
Vanmorgen na het ontbijt was het inpakken en opladen en we hadden de boot
van 11.30 uur met daarna nauwelijks verkeersproblemen.
Het was een heerlijke week, we hadden best nog wel wat willen blijven, maar
zijn - nu we eenmaal weer thuis zijn – toch best tevreden.
Groeten voor iedereen van ons tweeën.
Oma en opa (ma en pa)
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Kerst 2013 vieren Piet en Annie bij Paul, Tinie, Menno en Lennart

Van: A. Bouw <a.bouw@chello.nl>
Verzonden: woensdag 18 december 2013 11:11
Onderwerp: 2014
Lieve, beste etc. kinderen, schoonkinderen, kleinkinderen en (bijna?)
aanverwante kleinkinderen.
Als wij goed geteld hebben en ook overigens correct zijn geïnformeerd, zijn
er op dit moment – inclusief ons beiden – 29 mensen die wat ons betreft aan
bovengenoemde omschrijving voldoen. Wij zouden het toch wel bijzonder op
prijs stellen als jullie zoveel mogelijk allemaal en dan ook nog eens zoveel
mogelijk allemaal tegelijk, ons komt bezoeken op woensdag 1 januari 2014.
Het is de bedoeling, dat iedereen zo vanaf vier uur (wel graag in de middag
en dus niet in de morgen) richting Roemer Visscherpark 48 rijdt, fietst of
loopt of daar rustig afwacht tot iedereen binnen is.
We hopen (met hulp uiteraard) zoals gebruikelijk, zorg te dragen voor
voldoende versnaperingen, hapjes, drankjes en als klap op de bekende
vuurpijl (die vuurpijlen kun je overigens beter thuis laten) een uitgebreide
maaltijd , bestaande uit boerenkool, zuurkool en hete bliksem, uiteraard met
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voldoende spek en worst. De bedoeling is, dat na afloop niemand langs de
snackbar hoeft te gaan om daar nog een patatje vrede (patatje oorlog doen
we volgend jaar niet meer) te nuttigen al dan niet met een berehap of een
frikandel.
Deze e-mail is tevens bestemd om nog maar weer eens na te gaan of iedereen,
die een eigen mailadres heeft, ook daadwerkelijk een mail krijgt. Dus vragen
wij je om te controleren of je man, je vrouw, je zoon, je dochter, je vriend, je
vriendin een mail heeft gehad, in elk geval altijd minimaal één van beiden,
zodat we later (zo tegen Pasen) niet te horen krijgen, dat zij niet gevraagd
zijn op nieuwjaarsdag.
Het is niet perse nodig dat iedereen nu aan het bevestigen gaat, dat zij/hij zal
komen (D.V. en ijs en weder dienende) , maar het zou wel prettig zijn als
iemand die nu al weet, dat hij niet kan, dat dan even doorgeeft, dan kunnen
we de hoeveelheden eten en drinken aanpassen.
Als iedereen dan ook nog eens haar of zijn beste humeur meebrengt, wordt
het vast en zeker een gezellig samenzijn. Voor de liefhebbers nog even de
mededeling, dat alle bekende spellen (risk, kolonisten, stratego etc.) nog
steeds aanwezig zijn. De ruimte is ook niet kleiner geworden, alleen het
aantal personen stijgt lichtelijk, maar niet hard (vrienden of vriendinnen
kosten je trouwens al je vrije tijd, zei Paul vroeger al).
Wij zien uit naar de eerste dag van het nieuwe jaar en zeggen (oude mensen
willen altijd wat zeggen) tegen de jongeren: doe alsjeblieft voorzichtig met
vuurwerk want het is hartstikke lastig met één voet, hand, oog of been en ik
(opa) heb daar wel enige ervaring mee.
Voor nu: iedereen gegroet en fijne feestdagen toegewenst en we hopen jullie
dus allemaal te zien op 01-01-2014.
O (ma) en O (pa) Bouw
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Als Annie in februari 2014 73 jaar hoopt te worden blikt Piet al vooruit naar
de maand mei. Dan hoopt hij zelf 75 jaar te worden en dat zal dit jaar wat
uitgebreider gevierd worden. In de e-mail wordt dat alvast gemeld.
Van: A. Bouw <a.bouw@chello.nl>
Verzonden: dinsdag 18 februari 2014 17:35
Onderwerp: 23-02-1941
Beste en lieve kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen al dan niet met
aanhang.
Zondag a.s. hoopt moeders 73 jaar te worden. Na vele besprekingen hebben
we het navolgende besloten:
In principe doen we niet zo veel aan de verjaardag van ma/oma, maar
omdat we het niet leuk vinden als we geen enkel kind zouden zien, nodigen
we jullie allemaal uit op zondag zo om een uurtje of drie om met ons een
glaasje te drinken en te genieten van wat hapjes.
We hebben al onze kennissen (die je normaal op een verjaardag ziet)
doorgegeven, dat we de verjaardag niet vieren, dus hopen we het gezellig te
hebben met jullie.
Omdat ik (pater familias) in mei 75 jaar hoop te worden hebben we verder
besloten daar wat extra aandacht aan te schenken en dan wel alle kennissen
en wat familie erbij te vragen. Normaal gesproken zijn we dan met zo
ongeveer 50 personen (zo’n beetje hetzelfde als toen ma/oma Annie 70 jaar
werd en we dat vierden bij de Babbel). We hebben nu een brunch
georganiseerd op zaterdag 10 mei a.s. vanaf een uur of twaalf tot een uur of
vier/vijf, maar daar krijgen jullie allemaal nog bericht van. Het is in elk
geval bij de Drie Zussen (het voormalige La Montagne) in Veenendaal.
Graag voor iedereen tot zondag.
P.S. Eerder hadden we gezegd, dat we iedereen verwachtten na de kerk,
maar deze week hoorden we dat Ronald a.s. zondag om elf uur wordt
bevestigd tot lid van het moderamen en omdat we daar graag heen gaan,
hebben we het feest een paar uurtjes later gesteld, maar dat mag volgens ons
de pret niet drukken.
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P.S.-2 : Jullie allemaal zo’n beetje kennende zie ik op korte termijn de eerste
opmerking over een stomme taalfout. Ik wacht rustig af.
P.S.-3: Ja , dat weten wij ook (dat Martine op 10 mei jarig is), dan krijgt in
ieder geval iedereen de kans om haar ook eens te feliciteren.
pa/opa
Natuurlijk wordt een maandje voor de 75e verjaardag van Piet nog een
herinneringsmail gestuurd.
Van: A. Bouw <a.bouw@chello.nl>
Verzonden: donderdag 10 april 2014 10:59
Onderwerp: 10 mei 2014
Goede morgen kinderen (is iedereen: kind, schoonkind, kleinkind,
aangetrouwd of verkeringskleinkind en wat er verder maar te bedenken
valt).
Eigenlijk weet iedereen al wat ik hier nu ga schrijven. Toen moeders jarig
was op 23 februari j.l. hebben we een beetje kalm aangedaan, maar daar wel
bij gezegd, dat mijn 75e verjaardag dan weer wat uitgebreider zou worden
gevierd. Nu het er inmiddels toch op gaat lijken, dat ik die vijfenzeventigste
verjaardag ga halen, willen wij (s.v.p. geen commentaar op het de ene keer
ik en de andere keer wij schrijven) jullie van harte uitnodigen op zaterdag 10
mei a.s. tegen twaalven in Veenendaal bij restaurant De Drie Zussen.
Vroeger heette dat restaurant La Montagne (bij sommigen wel bekend) en
het adres is: Kerkewijk Zuid 115, 3911 SC Rhenen, tel. 0318-512936. Na een
welkomstdrankje krijgt iedereen een kopje soep en daarna is er een (redelijk
uitgebreid) buffet. Het geheel zal zo omstreeks 16.00 uur afgelopen zijn. Dan
moet iedereen wel weer zo ongeveer bijgepraat zijn en tevens voldoende te
eten hebben gehad. Naast alle kinderen (etc. zie hiervoor) vragen we ook een
aantal – bij jullie meestal bekende – familieleden en vrienden (dan zie je die
ook weer eens).
Het lijkt me onzinnig om van iedereen te vragen of ze een berichtje zenden,
dat ze komen. Ik verwacht gewoonweg iedereen. Mocht er toch een enkeling
zijn, die meent een afdoende smoes te hebben om dit bijzondere feest aan zich
te laten voorbijgaan, dan moet die dat maar eens aan de computer
toevertrouwen.
Op de grote dag zelf, zeven mei 2014, hopen wij niet thuis te zijn. Op dit
moment zijn we nog aan het zoeken en overleggen, waar we heen zullen gaan
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(het gaat om Texel, Ameland of Zeeland ergens), maar één ding is vrijwel
zeker, namelijk dat jullie je op die dag de grote reis naar Barneveld kunnen
besparen. Een sms’je is natuurlijk nooit weg en je krijgt dan best wel een
keertje antwoord.
Kijken jullie ook even of iedereen nog/weer op de lijst staat. Correcties en
aanvullingen graag retour.
Mede namens mijn lieftallige echtgenote,
Pa, opa en wat je ook zegt,
Aart Piet Bouw, geboren op zondag 7 mei 1939.

Piet maakt zijn befaamde gevulde eieren, 19 april 2014

Als Piet een jaar of 75 is wordt het leven steeds moeizamer voor hem. Hij hoort
steeds slechter en een gehoorapparaat brengt maar matig hulp. Ook gaan zijn
ogen achteruit, wat nog veel erger voor hem is. Zijn lievelingswerk achter de
computer wordt haast onmogelijk, evenals lezen. Met een grote loep en een
toetsenbord met grote letters redt Piet zich nog net en er komen nog steeds
karakteristieke mailtjes van opa Piet.
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Op 6 september 2015 vieren Piet en Annie hun 55-jarig huwelijksjubileum.
Het wordt een feestje in eigen kleine kring, met kinderen en kleinkinderen.
Het is opnieuw een teken dat het langzaam aan wat minder goed gaat met
beiden.

Piet en Annie 55 jaar getrouwd, 6 september 2015

In december 2015 volgt de traditionele nieuwjaarsuitnodiging. Ook hieruit
valt op te maken dat Piet en Annie het heel leuk vinden om kinderen en
kleinkinderen te zien, maar dat ze meer en meer gaan opzien tegen zo’n huis
vol.
Barneveld, 12 december 2015
Aan al onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind (uiteraard inclusief
aanhang of vriend/vriendin).
Beste en/of lieve kinders,
Het jaar 2015 nadert zijn einde, te weten de een-en-dertigste van deze maand
en normaal gesproken komt daarna een nieuw jaar. Sedert enkele jaren is
het een soort gewoonte om met zijn allen bij elkaar te komen op het Roemer
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Visscherpark in het begin van het nieuwe jaar. Hoewel wij ieder jaar wat
strammer en wat ouder worden is dat voor ons toch een dierbare
herinnering, een hoogtepunt, dat we er graag inhouden, zolang als dat gaat.
Wij nodigen jullie daarom met ons hele hart uit om op zaterdag 2 januari
2016 vanaf een uur of vier samen met ons het nieuwe jaar te beginnen op de
– inmiddels – gebruikelijke wijze. Het zou dus prettig zijn als Meeuwis zou
zorgen voor een zuurkoolschotel, Nellie voor een boerenkoolstamppot en
moeders Bouw voor hete bliksem. Omdat de meesten van jullie niet vies zijn
van een stukje vlees, hoort daarbij dus een behoorlijke hoeveelheid vlees,
rookworst en mager rookspek. Jullie willen wel bedenken, dat de groep toch
zo geleidelijk aan wat groeit en onder die leeftijd (zo rond de 20) niet de
minste eters zitten. Daarnaast rekenen wij erop, dat Paul zijn gebruikelijke
hapje- vooraf klaar maakt25 en dat Ronald en Gerlinda samen zorgen voor
een uitgebreid dessertbuffet. Vooraf hebben wij dan nog wel een hapje en een
drankje en wellicht nog oliebollen en appelflappen en naast het zoete dessert
misschien nog wel wat kaas of zo. Het blijft uiteraard behelpen, maar als er
maar zoveel mogelijk komen, de sfeer ouderwets gezellig is, hier en daar een
spelletje wordt gespeeld, er flink gegeten wordt van alles wat eetbaar is, zijn
wij zeer tevreden.
Omdat wij er vanuit gaan, dat iedereen haar of zijn uiterste best doet om te
komen, hoef je alleen maar een mailtje te sturen, als je onverhoopt niet kunt
of op enig tijdstip eerder weg wilt gaan. Wij versturen deze brief via de mail
aan alle bekende adressen, maar er kan best hier of daar een fout insluipen
of ingeslopen zijn, zodat het prettig zou zijn als onze kinderen voor alle
zekerheid dit mailbericht even doorgeven aan hun kinderen.
Hartelijk gegroet en hopelijk tot ziens op 2 januari 2016.

O(ma) en O(pa) Bouw

25

Avocado met tonijn.
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Op 23 februari 2016 wordt Annie 75 jaar. Ondanks de toenemende
beperkingen regelt Piet toch – zo goed en zo kwaad als dat gaat – een feestje.
Van: A.P. Bouw <a.bouw@chello.nl>
Verzonden: zondag 7 februari 2016 22:51
Onderwerp: verjaardag

Beste kinderen, kleinkinderen en vrienden (alles zowel man als vrouw),
Op dinsdag 23 februari 2016 hoopt mijn immer lieftallige echtgenote de
respectabele leeftijd van 75 jaar te bereiken. In eerste instantie hadden wij
het Kurhaus afgehuurd voor drie weken, maar ons bereikten enkele
berichten van mensen, die geen drie weken vrij konden krijgen en daarom
hebben wij thans besloten deze verjaardag gewoon thuis te houden met een
gezellig praatje, een hapje en een drankje. Voor de liefhebbers van
boerenjongens (en de meesten van jullie hebben een agrarische achtergrond)
heb ik al een emmer water klaarstaan, waarbij ik op de bewuste dag ( zoals
ik hiervoor al zei: 23-02-2016) 2 kilo rozijnen en één fles brandewijn toevoeg
(naar een oud recept van boer Van de Krol uit Harskamp) en dan is het
genieten maar. Zelf twijfel ik nog of ik er ben, want het is dinsdag en jullie
weten het allemaal: sinds midden jaren 60 (van de vorige eeuw) ga ik op
dinsdag dammen. Omdat moedertje 75 wordt, neig ik er wat naar om die
avond voor één keer thuis te blijven (voornamelijk om van de chips – die we
in overvloedige hoeveelheden hebben aangeschaft- te kunnen genieten).
Mede namens de feestcommissie – bestaande uit mijn persoon als enige en
belangrijkste lid- nodig ik al onze kinderen, kleinkinderen, achterkleinkind
(dat is er nog maar één) en vrienden uit om samen met mij (ik had er eerst
staan “mei”) deze feestelijke bijeenkomst bij te wonen, zo vanaf een uurtje of
half vijf. Hierbij behoort nogmaals de opmerking van hierboven, dat wij geen
verschil maken tussen kind of schoonkind etc. omdat iedereen ons even lief
is). We hebben geen idee hoeveel mensen er komen en hoe laat en of iedereen
dan nog kan zitten, maar dat zien we wel. Verder zijn er geen spelregels (ook
black tie is niet persé verplicht, maar wel leuk).
We hebben – maar dat zag je al aan het tijdstip- geen gebak besteld en ook
geen complete vijfgangenmenu’s, maar verder zou ik er niet over in zitten.
En als het achteraf wat weinig mocht zijn, dan hebben we in Barneveld een
stuk of zes patattenten, die op dinsdag tot een uur of elf open zijn.
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Ik en oma (of is het soms : oma en ik?) groeten jullie allemaal en we zien
jullie wel (of niet) op de drie-en-twintigste.
P.S. Ik ben natuurlijk weer aan de late kant en mijn verzamelnaam van
familie doet het niet (of ik doe het niet goed), maar ik bedoel dus alle
kinderen, ook uithuizig en zo (en ook Rianne en Maarten, die een eigen
emailadres hebben, maar dat kan ik zo gauw niet vinden).
Steeds vaker vermijdt Piet grote drukte van feestjes en partijtjes. Met meer
mensen in een ruimte hoort hij er toch maar weinig van. En hoewel een
vakantie voor hem ook eigenlijk niet persé hoeft, wil hij er toch wel even uit
met zijn verjaardag. Al was het maar om Annie te plezieren.
Van: A.P. Bouw <a.bouw@chello.nl>
Verzonden: zondag 1 mei 2016 20:12
Onderwerp: verjaardag
Beste kinderen, schoonkinderen, kleinkinderen (al dan niet met aanhang),
vrienden en vriendinnen,
Zaterdag a.s. 7 mei 2016 hoop ik 77 jaar te worden en hoewel ik daar erg blij
mee ben, hebben wij toch besloten dat feest met ons beidjes te vieren en wel
in Grand Hotel Opduin op Texel. Wij hebben daar geboekt van zaterdag de
zevende tot maandag de negende mei.
Allemaal tot ziens ( Een keertje na mijn verjaardag).

Met hartelijke, lieve, vriendelijke en beste groet aan jullie allen.
Pa Bouw, Opa Piet, Piet

Sinds het jaar 2000 worden vader Piet en moeder Annie wisselend bij een
van de kinderen uitgenodigd met kerst. In 2017 is dat – nog eenmaal op het
oude adres Marsmanlaan 61 in Veenendaal – bij Paul en Tinie. Eind januari
2018 gaan ze verhuizen.
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Kerst 2017 in Veenendaal met op de achterste rij v.l.n.r. Lennart, Colinda en Menno
en op de voorste rij Piet en Annie

Van: A.P. Bouw <a.bouw@chello.nl>
Verzonden: woensdag 27 december 2017 21:52
Onderwerp: nieuwjaarsdag
Beste kinders, en aanhang
Heel lang hebben wij jullie op nieuwjaarsdag ontvangen en samen aten wij
de laatste jaren een hapje stamppot met een toet daarna. Wij hebben het
volgende bedacht. We willen overdag zo weinig mogelijk bezoekers, maar
vanaf een uur of vier is iedereen van harte welkom . Wij zullen niet of
nauwelijks oliebollen inslaan, maar voor de bezoekers is er wel een hapje en
een drankje beschikbaar. Jullie hoeven niets mee te brengen, alleen een goed
humeur en de opzet om elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen.
Het is nu al bekend, dat Meeuwis en Martine op Texel zijn en dus niet
aanwezig.
Ik maak van de gelegenheid om jullie te vragen een lijstje te sturen met het
juiste adres, telefoonnummers en e-mailadres. En van de computermensen
een lesje om alle e-mails in één mail te kunnen versturen.
Eigenlijk –binnen in ons hart- zien we zoveel mogelijk mensen verschijnen ,
maar wij worden helaas wat ouder.
Hartelijk gegroet van pa, ma, opa, oma en hoe jullie ons noemen.
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Van: A.P. Bouw <a.bouw@chello.nl>
Verzonden: donderdag 15 februari 2018 17:10
Beste kinders etc. inclusief niet genoemde aanhang.
Volgende week vrijdag hoopt moeders 77 jaar te worden (je mag het deze
keer straffeloos omdraaien) en wij willen dat toch op een gepaste wijze
vieren en wel als volgt: iedereen is van harte welkom op die dag vanaf een
uurtje of vier. We zijn van plan ervoor te zorgen dat er voor iedereen een
gebakje is en als hij/zij er omstreeks zes uur nog is een hartig hapje.
Tussendoor is er ook voldoende (althans dat is de planning) te drinken en te
happen.
Nogmaals: iedereen is van harten welkom (woordspeling!!!).
Om met Anniek te spreken: Ave avus oftewel de groeten van opa (dat is
buitenlands!).
Pa Piet

Op 1 juni 2018 trouwt kleindochter Anniek van
Engelenburg met David Pascoe. Voor opa Piet een goede reden om
toch de reis naar de Engelse hervormde kerk in Amsterdam aan te gaan.
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In de zomer van 2018 moet Piet opnieuw een stuk inleveren. Nadat hij bijna
een fietser onder de auto krijgt, die hij door zijn slechte gezichtsvermogen over
het hoofd heeft gezien, besluit hij om voortaan geen auto meer te rijden. Een
forse ingreep, waarmee zijn leven en dat van Annie drastisch verandert. De
dagelijkse leefwereld wordt steeds kleiner, ook al doordat Piet steeds slechter
hoort.
Het is zaterdag 1 september 2018. Piet beleeft de markante dag van
1 september voor de 18e keer na zijn aneurysma van 1 september 2000. En
hoewel het typen van een mailtje hem erg veel moeite kost, stuurt hij toch een
bericht aan zijn kleinzonen Menno en Lennart. Die worden op 2 september
24 jaar. Opa Piet refereert nog eventjes aan die memorabele dag.
Van: A.P. Bouw <a.bouw@chello.nl>
Verzonden: zaterdag 1 september 2018 22:26
Onderwerp: verjaardag 2-ling
Hallo jongelui!
Volgens oma zijn jullie morgen, 24 jaar geleden in het ziekenhuis te
Wageningen (dat toen nog bestond) op 0-jarige leeftijd geboren en daarmee
feliciteren wij jullie van harte.
Het feestje ter gelegenheid van jullie 6-de verjaardag heb ik –A.P.B. –
ongewild danig in het honderd laten lopen door een kortstondig verblijf van
drie maanden in het ziekenhuis en vervolgens drie maanden Klimmendaal,
waarvoor ik alsnog excuus vraag.
Wij wensen jullie morgen een heel prettige dag toe en kom nog eens een potje
kolonisten. We hebben een cursus van 8 weken gehad op Papendal en staan
nu nergens meer voor.
Dus prettige dag allebei (en ook Colinda) en de hartelijke groeten van ons
beiden.
Oma en Opa Bouw.
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de laatste foto van Piet najaar 2019

Op 28 januari 2019 komt Piet in zijn eigen huis ten val. Hij valt vroeg in de
ochtend uit bed en Annie kan hem niet meer overeind helpen. Met hulp van
de opgeroepen thuiszorg komt Piet weer in bed. Er lijkt niets gebroken. Toch
is hij helemaal beurs en de dagen erna heeft hij veel pijn en gaat hij langzaam
achteruit. Zijn levenslust is bijna verdwenen. Annie begint direct weer te
schrijven in kleine dagboekfragmentjes.
28 januari 2019
A.P. vannacht uit bed gevallen. Kan hem niet in bed krijgen. Icare gebeld. Ze
waren er snel. Hij slaapt steeds. Toos medicijnen gehaald.
29 januari 2019
A.P. nog ziek in bed. Adrie heeft urine weggebracht. Om 15.00 uur was
dokter Houthuysen er. Gekneusde ribben, erg pijnlijk.
30 januari
A.P. nog ziek. Icare komt bloed prikken.
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1 februari 2019
Dokter Houthuysen komt op bezoek. A.P. direct met de ziekenauto naar het
ziekenhuis. Heel veel pijn. Ik ben met de ziekenauto mee gegaan. Paul reed er
achter aan. Uren bij A.P. gezeten. Heel veel pijn. Toen naar huis met Meeuwis
en Martine.
Op vrijdag 1 februari wordt Piet, na het bezoek van Dokter Houthuysen, per
ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Ede.
2 februari 2019
Met René en Gerlinda naar A.P. Was weer naar een andere kamer.
Vanavond met Nellie en Dick. Hij is helemaal op.
3 februari 2019
Ds. Molenaar zal voorbede doen voor A.P. Ik werd om 6.45 uur trillend
wakker. René en Nellie gebeld. Nellie en Dick komen de pc aanzetten voor de
kerkdienst.
Met Paul, Tinie, Menno, Lennart en Colinda naar A.P. Ronald, Anneke en
Mathieu daar ontmoet. Extra pijnmedicatie geregeld door Lennart.
Iets gegeten en gedronken in het restaurant. Teunis via Taco laten bellen.
Teunis en Taco komen vanmiddag naar ziekenhuis. Verpleegkundige gaat
morgen gesprek regelen met Paul en Martine erbij voor overplaatsing A.P.
naar Norschoten.
4 februari 2019
7.40 uur Nellie gebeld. Was al op school.
Op maandag 4 februari blijkt dat Piet een levensgevaarlijke bacterie bij zich
draagt. Er is geen genezing mogelijk. Piet besluit, na overleg met en
instemming van de arts, dat verder medisch handelen dan niet wenselijk meer
is. Vanaf dat moment waken Annie en de kinderen om beurten aan het ziekbed
van Piet. In de vroege ochtend van 7 februari 2019 overlijdt Piet, 79 jaar oud,
in de armen van schoondochter Gerlinda.
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Begrafenis Piet Bouw:

Overwegingen begrafenis:
1.

2.

3.

4.
5.

Lezen en overdenken gedeelte Job: de Heere heeft gegeven en de
Heere heeft genomen. Hij heeft mij tot mijn zestigste jaar
gezondheid en kracht gegeven en dat alles weer afgenomen op
mijn 61e jaar, te weten op 1 september 2000, toen na een
aneurysma mijn linkerbeen voor een groot deel werd
geamputeerd. Ik keek op naar een volledige handicap met
prothese, rolstoel, scootmobiel etc. Toch heb ik daarna nog
redelijk veel arbeid verricht als interim-directeur van de
gemeentelijke bibliotheek te Amersfoort, als juridisch adviseur,
met het afwikkelen van nalatenschappen en (de laatste jaren) als
invuller via de PCOB van inkomstenbelastingformulieren.
Als dominee Molenaar nog onze wijkpredikant is en hij de
begrafenis wil leiden, ga ik daar graag mee akkoord. Maar als de
begrafenis geleid zal worden door de heer P. heb ik daar grote
moeite mee en ik zou in dat geval buiten de plaatselijke PKN om
willen worden begraven door mijn jongste zoon, Ronald , als die
dat tenminste wil en aandurft.
Ik zou graag willen dat tijdens de rouwdienst minimaal worden
gezongen: Lichtstad met de Paarlen Poorten, Welk een vriend is
onze Jezus en de psalmen 56 en 108. Als organist zou ik willen, dat
Henry van de Top gevraagd wordt of daarna Ouwehand of Evert
van de Veen.
Ik ben lid van De Laatste Eer te Barneveld.
Er is een lijst van namen en adressen, maar die lijst staat ook in
de computer.

Piet heeft alles rond zijn begrafenis al jaren keurig op een rij maar helaas crasht zijn
computer enkele jaren voor zijn overlijden en raakt hij de uitgebreide versie kwijt
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Je wordt uitgenodigd om na de begrafenis met de familie naar
restaurant “Het Schaap” te komen voor koffie en een lichte lunch.
Het adres is: Nieuwstraat 48 te Barneveld.
Parkeren is handig bij parkeerplaats De Vetkamp,
Stationsweg 6 te Barneveld.
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Barneveldse Krant 9 februari 2019
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Barneveldse Krant 11 februari 2019

Barneveldse Krant 11 februari 2019
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Liturgie
bij de dankdienst voor het leven van

Aart Pieter Bouw
 7 mei 1939

† 7 februari 2019

Goede Herderkerk, Barneveld
12 februari 2019

Voorganger
Organist/pianist

: Ronald Bouw
: Henry van den Top

‘En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet
meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn.
Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.’
Openbaring 21:4
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Inleidend orgelspel

Als Piet wordt binnengedragen luisteren we naar:
Amazing Grace

Welkomstwoord

Votum en groet

Gebed
We zingen:
Welk een vriend is onze Jezus (graag vrolijk zingen)
1 Welk een vriend is onze Jezus,
die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, dat ik door Hem
altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer,
juist omdat wij ’t al niet brengen
in ’t gebed tot onze Heer.
2 Leidt de weg soms door verzoeking,
dat ons hart in ’t strijduur beeft,
gaan wij dan met al ons strijden,
tot Hem die verlossing geeft.
Kan een vriend ooit trouwer wezen
dan Hij, die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing;
Hij alleen is ’t, die ons schraagt.
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3 Zijn wij zwak, belast, beladen
en terneer gedrukt door zorg,
dierb’re Heiland, onze toevlucht
Gij zijt onze Hulp en Borg.
Als soms vrienden ons verlaten,
gaan wij biddend tot de Heer;
In zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.

In memoriam door Paul

We zingen:
Psalm 56:5 en 6
5 Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord;
Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord;
'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord;
Wat sterv'ling zou mij schenden?
Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden
Mij bijstand bood, en 't onheil af zoudt wenden,
Tot U, o God, mijn lofzang op te zenden,
Door ijver aangespoord.
6 Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood;
Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot';
Gij zijt voor mij een schild in allen nood;
Gij hebt mijn smart verdreven;
Uw dierb're gunst is m' altoos bijgebleven;
'k Zal, voor Gods oog, naar Zijn bevelen leven;
Zo word' door mij Zijn naam altoos verheven;
Zo word' Zijn lof vergroot
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Schriftlezing door Anneke en Tinie:
Job 1:13-21
13Er

was nu een dag, toen zijn zonen en zijn dochters aten en wijn
dronken in het huis van hun broer, de eerstgeborene,
14dat er een bode bij Job kwam en zei: De runderen waren aan het
ploegen en de ezelinnen naast hen aan het weiden.
15Toen deden Sabeeërs een inval en namen ze mee, en ze sloegen de
knechten met de scherpte van het zwaard; en ík ben maar als enige
ontkomen om het u te vertellen.
16Terwijl deze nog sprak, kwam er een ander en zei: Het vuur van God
viel neer uit de hemel en ontbrandde tegen de schapen en de knechten,
en verteerde ze; en ík ben maar als enige ontkomen om het u te
vertellen.
17Terwijl deze nog sprak, kwam er weer een ander en zei: De
Chaldeeën stelden drie groepen op en pleegden een overval op de
kamelen en namen ze mee, en sloegen de knechten met de scherpte van
het zwaard; en ík ben maar als enige ontkomen om het u te vertellen.
18Terwijl

deze nog sprak, kwam er nog weer een ander en zei: Uw
zonen en uw dochters waren aan het eten en wijn drinken in het huis
van hun broer, de eerstgeborene.
19En zie, een hevige stormwind kwam van over de woestijn en trof de
vier hoeken van het huis, en het viel boven op de jonge mensen, zodat
zij stierven; en ík ben maar als enige ontkomen om het u te vertellen.
20Toen stond Job op en scheurde zijn bovenkleed, schoor zijn hoofd,
viel op de aarde en boog zich neer.
21En

hij zei:
Naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen
en naakt zal ik daarheen terugkeren.
De HEERE heeft gegeven en de HEERE heeft genomen;
de Naam van de HEERE zij geloofd!
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Anna zingt:

Amazing Grace
Amazing grace! How sweet the sound
That saved a wretch like me!
I once was lost, but now am found;
Was blind, but now I see.
'T was grace that taught my heart to fear,
And grace my fears relieved;
How precious did that grace appear
The hour I first believed.
Through many dangers, toils and snares,
I have already come;
'Tis grace hath brought me safe thus far,
And grace will lead me home.
The Lord has promised good to me,
His word my hope secures;
He will my shield and portion be,
As long as life endures.
Yea, when this flesh and heart shall fail,
And mortal life shall cease,
I shall possess, within the veil,
A life of joy and peace.
When we've been there ten thousand years,
Bright shining as the sun,
We've no less days to sing God's praise
Than when we'd first begun
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Herinneringen aan opa door Menno en Anniek
Overdenking n.a.v. Job 1:21b
De HEERE heeft gegeven en de HEERE heeft genomen;
de Naam van de HEERE zij geloofd!
We zingen:
Psalm 108: 1 en 2
1 Mijn hart, o Hemelmajesteit,
Is tot Uw dienst en lof bereid.
'k Zal zingen voor den Opperheer;
'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer.
Gij, zachte harp, gij schelle luit,
Waakt op; dat niets uw klanken stuit';
'k Zal in den dageraad ontwaken,
En met gezang mijn God genaken.
2 Ik zal, o HEER, Uw wonderdaân,
Uw roem den volken doen verstaan;
Want Uwe goedertierenheid
Is tot de heem'len uitgebreid;
Uw waarheid heeft noch paal noch perk,
Maar streeft tot aan het hoogste zwerk.
Verhef U boven 's hemels kringen,
En leer al d' aard' Uw grootheid zingen.
Dankzegging, voorbede en stil gebed
We zingen:
Lichtstad met Uw paarlen poorten
1. Lichtstad met uw paarlen poorten,
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez' aarde,
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.
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Refrein:
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.
2. Heilig oord vol licht en glorie
Waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water
Door de gouden godsstad vloeit.
Refrein:
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.
3. Schoon tehuis voor moede pelgrims
Komend uit de zandwoestijn,
Waar zij rusten van hun werken
Bij de springende fontein.
Refrein:
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.
4. Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten
In het nieuw Jeruzalem.
Refrein:
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.
502

Woorden van dank door Nellie en Dick
Aanwijzingen van de begrafenisondernemer
Tijdens het uitdragen luisteren we naar een bewerking van:
Welk een vriend is onze Jezus en Lichtstad met Uw paarlen poorten
Uitgeleide
De dienst wordt voortgezet en afgesloten op de begraafplaats met
het uitspreken van de geloofsbelijdenis, het Onze Vader en de zegen.

De begrafenis vindt plaats op begraafplaats de Plantage,
Narcissenstraat 260 te Barneveld.

Op de begraafplaats
Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en
van de aarde.
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere; Die
ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
Die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus, is gekruisigd.
Gestorven en begraven, neergedaald in het rijk van de dood. Op de
derde dag weer opgestaan uit de doden; opgevaren ten hemel,
zittende aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap
der heiligen, vergeving van zonden, wederopstanding van het
lichaam en het eeuwige leven
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Het Onze Vader
Onze Vader die in de hemel zijt.
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiedde gelijk in de hemel
als zo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
Leidt ons niet in verzoeking
maar verlos ons van de boze,
Want van u is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.
Amen.
Zegen
De HEERE zegene u
en behoede u!
De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten
en zij u genadig!
De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u
en geve u vrede!
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Dankwoord
Dankwoord uitgesproken door Nellie en Dick tijdens de dankdienst op
12 februari 2019.
Een dankwoord is altijd moeilijk. Ik heb geprobeerd te bedenken wie papa zou
willen bedanken. Maar je vergeet gauw iemand en daarvoor bij voorbaat
excuses.
We zijn gelukkig met een behoorlijk aantal kinderen, schoonkinderen, kleinen achterkleinkinderen, dat is toch best fijn in moeilijke tijden. Ook hebben
pa en ma een paar fantastische vrienden en zijn er tantes, ooms, neven en
nichten die regelmatig op bezoek kwamen. Daarvoor hartelijk dank. Ik wil
graag een paar namen noemen van de mensen die dag en nacht voor hen en
ons klaar stonden: Dinie en Gerard, Martien en Rik, Toos en Jan en Jenny.
Jullie hulp is onbetaalbaar en onze dank is groot. Mama heeft jullie nog hard
nodig de komende tijd en ik weet dat we op jullie kunnen rekenen.
Ook de buren van het Roemer Visscherpark hebben regelmatig een handje
geholpen, heel fijn. Onze ouders kwamen gedurig bij de huisarts en zij is ook
regelmatig bij hen thuis komen kijken. Dokter Houthuizen, heel hartelijk dank
voor de goede zorgen.
Ook dominee Molenaar is verschillende keren bij pa en ma geweest, ook in het
ziekenhuis en deze week alweer een paar keer bij mama. Hartelijk bedankt
voor uw trouwe bezoek en bemoedigende woorden.
In ziekenhuis de Gelderse Vallei heeft pa zijn laatste dagen doorgebracht. We
vonden de verzorging erg fijn, ook voor ons als familie werd goed gezorgd.
Hartelijk dank daarvoor.
De meiden van Icare wil ik ook bedanken. Jullie komen twee keer per dag en
zijn heel goed voor onze ouders en nu nog voor mama. Fijn dat jullie ons een
stuk zorg uit handen nemen.
De damvrienden wil ik bedanken voor het halen en brengen en voor de
gezellige damavonden. Wat er ook gebeurde, dammen moest doorgaan. Pa
heeft er van genoten.
De mensen van de Goede Herderkerk die pa en ma elke week naar de kerk
brachten, ook heel fijn, bedankt.
Verder wil ik iedereen bedanken die hier aanwezig is, bedankt voor jullie
komst en meeleven op welke manier dan ook.
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Tot slot wil ik mama bedanken voor ruim 18 jaar verzorgen en helpen van
papa. Het viel niet altijd mee, het was zwaar werk, maar je hebt het met zoveel
liefde gedaan, zelfs tot de laatste dag. We zijn als kinderen ontzettend blij dat
je dat al die jaren hebt kunnen en willen doen. Je bent een kanjer.

Dick en Nellie spreken het dankwoord uit
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Overdenking dankdienst door zoon Ronald

Thema: De HEERE heeft gegeven en de HEERE heeft genomen; de
Naam van de HEERE zij geloofd!

Job 1:13-21
13Er

was nu een dag, toen zijn zonen en zijn dochters aten en wijn dronken in
het huis van hun broer, de eerstgeborene,
14dat er een bode bij Job kwam en zei: De runderen waren aan het ploegen en
de ezelinnen naast hen aan het weiden.
15Toen deden Sabeeërs een inval en namen ze mee, en ze sloegen de knechten
met de scherpte van het zwaard; en ík ben maar als enige ontkomen om het u
te vertellen.
16Terwijl deze nog sprak, kwam er een ander en zei: Het vuur van God viel neer
uit de hemel en ontbrandde tegen de schapen en de knechten, en verteerde ze;
en ík ben maar als enige ontkomen om het u te vertellen.
17Terwijl deze nog sprak, kwam er weer een ander en zei: De Chaldeeën
stelden drie groepen op en pleegden een overval op de kamelen en namen ze
mee, en sloegen de knechten met de scherpte van het zwaard; en ík ben maar
als enige ontkomen om het u te vertellen.
18Terwijl deze nog sprak, kwam er nog weer een ander en zei: Uw zonen en uw
dochters waren aan het eten en wijn drinken in het huis van hun broer, de
eerstgeborene.
19En zie, een hevige stormwind kwam van over de woestijn en trof de vier
hoeken van het huis, en het viel boven op de jonge mensen, zodat zij stierven;
en ík ben maar als enige ontkomen om het u te vertellen.
20Toen stond Job op en scheurde zijn bovenkleed, schoor zijn hoofd, viel op de
aarde en boog zich neer.
21En hij zei: Naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen en naakt zal
ik daarheen terugkeren. De HEERE heeft gegeven en de HEERE heeft
genomen; de Naam van de HEERE zij geloofd!
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Geachte aanwezigen, lieve mensen, gemeente van Christus!
Op een dag zul je lezen of horen dat ik dood ben. Geloof hier geen woord van!
Ik zal meer levend zijn dan ik nu ben! Alleen mijn adres zal veranderd zijn!
Ik zal ingegaan zijn in Gods aanwezigheid!
Deze uitspraak die door Billy Graham gedaan zou zijn, ging de wereld over na
zijn dood, vorig jaar op 21 februari. Van pa Bouw durf ik hetzelfde te zeggen.
Hij is nu levender dan ooit! In deze dienst hebben we al gehoord hoe moeilijk
zijn laatste jaren waren. Zwaar invalide geworden. Hij omschreef het zelf als
volgt:
God heeft mij tot mijn zestigste jaar gezondheid en kracht gegeven en dat
alles weer afgenomen op mijn 61e jaar, te weten op 1 september 2000, toen
na een aneurysma mijn linkerbeen voor een groot deel werd geamputeerd.
Ik keek op naar een volledige handicap met prothese, rolstoel, scootmobiel
etc. etc.
We hebben allemaal gezien hoe hij beperkter werd in zijn mogelijkheden. Hoe
hij meer en meer aan het tobben was. Hij had daar last van. Zo’n eigenzinnig,
zelfstandig type die steeds meer afhankelijk werd van anderen. Voor zijn
dagelijkse verzorging was hij helemaal aangewezen op mijn moeder.
Maar……hoe het ook ging, pa klaagde nooit! Hij bleef tot voor kort nog zeer
actief en het feit dat hij de liturgie voor deze dienst eigenlijk al klaar had liggen
zegt veel over hem.
Pa wilde dat het bijbelgedeelte dat Anneke en Tinie zojuist lazen centraal zou
staan in deze dienst. En dan met name het tweede gedeelte van vers 21:
De HEERE heeft gegeven en de HEERE heeft genomen;
de Naam van de HEERE zij geloofd!
Dat vers verwoordt precies het proces van mijn vader van de afgelopen 18 ½
jaar. Met het risico dat we hier en daar wat in herhaling vallen wil ik een aantal
elementen uit zijn leven naast deze tekst leggen.
Ik ben opgegroeid in een warm nest. Pa en ma hebben goed voor ons gezorgd
en ik kijk terug op een mooie jeugd. Mijn eerste kerkelijke herinnering ligt in
de gemeenschapsruimte van de Prins Willem Alexanderschool hier tegenover.
Bestaat die school eigenlijk nog? De Goede Herderkerk moest nog gebouwd
worden in deze wijk die toen nog in ontwikkeling was. Thuis waren we gewend
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om zachtjes te bidden voor het eten. Hardop gebeurde niet. Na het warm eten
werd er uit de Bijbel gelezen. Elke dag. In mijn vroegste jeugd deed pa dat,
later deden wij dat volgens mij ook wel. Meeuwis en Nellie gingen naar de
Julianaschool, de rest naar de PWA school. Hervormde scholen. We zijn altijd
lid geweest van deze Goede Herderkerk en ook het voorgezet onderwijs was
op christelijke scholen. Ik ging naar de zondagschool, catechisatie etc. Mijn
ouders vonden het dus belangrijk dat we een christelijke opvoeding genoten.
We zijn daar ook dankbaar voor.
En toch…
Op 1 september 2000 veranderde alles. Pa was op sterven na dood, maar we
kregen hem weer terug. Ik vertelde net al hoe hij dit zelf ervaren heeft. Zijn
handicap en alles wat daar bij kwam. Pa Bouw was een man die geen enkele
twijfel had over het bestaan van onze God. Geen enkele. Dat heb ik hem nooit
zo horen zeggen, maar dat straalde hij uit. Dat uitte hij in zijn gedrag. Als
advocaat kun je volgens mij mooie rekeningen sturen naar mensen en daar
flink veel geld mee verdienen, maar als een cliënt wat minder geld te besteden
had, volstond een doos eieren ook wel. Pa was sociaal en volgde in mijn optiek
de Here Jezus. Voor mij was hij altijd al iemand die zijn geloof leefde. En toch
zei hij zelf dat God dat hele gebeuren rondom zijn ziek-zijn gebruikt heeft om
hem klein te krijgen. Voor 1 september zat hij toch nog op zijn eigen troon.
God was er, maar pa ook. Door zijn ziekte is hij afhankelijk geworden van God.
Hij had alles en kon alles en toen hij wakker werd na al die weken in het
ziekenhuis had hij ontdekt dat het God is die alles kan en geeft. Maar blijkbaar
ook kan afnemen. Ik vind dat af en toe best ingewikkeld.
Laten we even kijken naar Job. De hoofdpersoon uit het verhaal dat we net
lazen. Er zijn wel wat raakvlakken te vinden met Pa Bouw. Als je nog eens tijd
hebt moet je het hele boek Job eens lezen. Een stuk van een pagina of 50, dus
dat is wel te doen. Boven hoofdstuk 1 hebben de vertalers de volgende kop
gezet: Het lijden van Job en zijn geloof. Zonder dat je verder leest, blijkt
uit deze kop al dat deze Job het niet altijd gemakkelijk zal hebben gehad in
zijn leven en dat dit blijkbaar ook iets betekent voor zijn geloof.
Ik lees even een paar verzen uit dat begin van het hoofdstuk:
1Er was een man in het land Uz, zijn naam was Job. En die man was vroom
en oprecht; hij was godvrezend en keerde zich af van het kwaad.
2Er werden zeven zonen en drie dochters bij hem geboren.
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3Aan vee bezat hij zevenduizend schapen, drieduizend kamelen, vijfhonderd
span runderen en vijfhonderd ezelinnen. Verder had hij een zeer groot aantal
slaven, zodat deze man aanzienlijker was dan alle mensen van het oosten.
Job was rijk, had een mooi gezinsleven en, zoals blijkt als je verder leest, hij
voelt zich enorm betrokken op die gezinsleden. Ik weet niet of je al wat
parallellen ziet met onze pa? Maar goed, laten we even verder inzoomen op
Job. Job heeft het heel goed en God stond centraal in zijn leven. Maar dan,
blijkbaar van de ene op de andere dag, wordt hij getroffen door het onheil in
zijn leven. Zijn gezin raakt hij kwijt, zijn bedrijf raakt hij kwijt. Alles wat hij
had en waar hij zich ook goed bij voelde raakt hij kwijt. Voor velen, en ik spreek
ze ook, zouden de gebeurtenissen die beschreven worden in dit eerste
hoofdstuk reden genoeg zijn om voorgoed God vaarwel te zeggen. Als God dan
zo machtig is en zo liefdevol, waarom overkomt mij dan dit allemaal?
Wellicht is dat herkenbaar voor je! En… ik begrijp het écht!
Maar Job dan? Nee, hij is natuurlijk niet blij met wat hem allemaal is
overkomen. Later in het boek staat daar nog genoeg over geschreven. Job
wordt écht nog wel boos en verdrietig, maar op geen enkel moment twijfelt hij
aan het bestaan van God. In al zijn narigheid blijft hij trouw aan de God die
altijd voor hem gezorgd heeft. En hij zegt:
Naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen
en naakt zal ik daarheen terugkeren.
De HEERE heeft gegeven en de HEERE heeft genomen;
de Naam van de HEERE zij geloofd!
Hij spreekt deze woorden terwijl hij op de grond ligt gebogen voor God. Zijn
houding is er één van toewijding aan God. Ondanks alles. Job verklaart met
de woorden die hij spreekt dat alles wat hij op aarde ooit heeft bezeten uit Gods
hand afkomstig is en dat hij daarom ook het verlies van bezittingen en zelfs
van zijn kinderen wil aanvaarden. Hij beschouwt datgene wat hij had blijkbaar
niet als een vanzelfsprekendheid, maar als iets dat hem uit Gods hand
toegekomen is. Door ook bij verlies de HERE God te loven laat Job zien dat
zijn geloof niet gebaseerd is op zijn succes en zijn mooie leven, maar op een
oprecht vertrouwen op God.
We hebben het laatste vers van dit hoofdstuk niet gelezen. Niet omdat we het
vergeten zijn, maar omdat ik het nog even expliciet wilde noemen. Ik lees hem
even voor:
In dit alles zondigde Job niet en schreef hij God niets ongerijmds toe.
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In dit slotvers wordt vermeld dat Job in al deze moeilijke omstandigheden niet
zondigt en dat hij God niets verwijt. Hij accepteert Gods leiding in zijn leven
en accepteert dus dat zijn leven compleet op de kop is gegaan. Let wel, ik zeg
dus niet dat God op zoek is naar zoveel mogelijk lijden in het leven van Job,
en ook niet in het leven van jou en mij. En dus ook niet in het leven van mijn
vader. Maar God heeft absoluut het laatste woord in wat er ook gebeurt op
deze wereld. In dat vertrouwen leefde Job. En in dat vertrouwen leefde ook
mijn vader. Tot 1 september 2000 was mijn vader een man die trouw elke
week naar de kerk ging, na de maaltijd Gods Woord las en veel luisterde naar
geestelijke muziek. Als je zijn auto startte moest je altijd snel de volumeknop
zien te vinden om de radio wat zachter te zetten omdat hij altijd graag naar
koormuziek en zo luisterde. Maar dat moest wel altijd heel hard. Misschien
was hij daardoor wel wat doof geworden. Maar ondanks deze levenshouding
heeft hij zelf ervaren dat hij na 1 september 2000 pas echt omgegaan is voor
God. Vanaf toen wist hij dat hij God nódig had in zijn leven. Toen hij na zijn
aneurysma na weken bijkwam in het ziekenhuis en nog aan de beademing lag
en daardoor niet kon praten, kreeg hij een toetsenbordje waarop hij wat kon
typen. Op die manier kon hij toch communiceren. Eén van de eerste dingen
die hij op die manier zei was: Ik leef nog! Halleluja! En hij wist wat dát woord
betekende. God zijn geloofd! Ik ben er nog! En ik krijg nog de kans om het met
God in orde te maken en ik krijg nog de kans om wat voor mijn omgeving te
betekenen. Wát een getuigenis! Pa ging ná zijn revalidatie voor het eerst van
zijn leven aan het avondmaal. Bij het avondmaal gedenken we dat Jezus voor
ons stierf aan het kruis. In zijn ziekte was dát wat Pa toen pas besefte. Hij deed
dit ook voor mij. Halleluja!
Veel dingen die hij voor die tijd kon en deed kon hij niet meer. Hij heeft nog
goede jaren gehad samen met mijn moeder. Veel mooie momenten hebben ze
samen nog gehad en ook met ons. Maar het belangrijkste wat we kúnnen
krijgen in ons leven heeft hij hierdoor wél gehad en dat is zijn diepe, rotsvaste
geloof.
De HEERE heeft gegeven en de HEERE heeft genomen;
de Naam van de HEERE zij geloofd!
Hij heeft zijn resttijd als heel bijzonder ervaren. Heeft er ook van genoten.
Heeft zichzelf vergeleken met Job, maar ook nog met een ander bijbels figuur:
Koning Hizkia, een koning uit de Bijbelse oudheid die ziek werd en God
smeekte om meer tijd van leven. Hij kreeg er nog 15 jaar bij. Hij had nog werk
te doen voor God. Pa kreeg er nog ruim 18 jaar bij. Goede jaren, waarin hij nog
werk te doen had voor God. Zondag aan zondag zaten pa en ma hier in de kerk.
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Op hun vaste plekje. Elke zondag reden ze naar de kerk met hun eigen auto.
Afgelopen zomer moest de auto ingeleverd worden. Het was niet meer
verantwoord. Lieve gemeenteleden zorgden dat ze toch nog konden gaan als
het te slecht weer was voor de scootmobiel. Dank daarvoor. Op die manier
konden ze hun plek in de gemeente blijven innemen. Blijf dat alsjeblieft ook
doen voor mijn moeder als het nodig is.
En nu….De God die leven gaf en leven spaarde heeft pa thuisgehaald. Wat een
worsteling de afgelopen week. Maar ook, wat een kostbare momenten waarop
we in alle rust afscheid konden nemen van hem. Ma en alle kinderen en
kleinkinderen en de vrienden konden gepast afscheid nemen van onze geliefde
pa, Piet. Er is gebeden, er is gezoend, er is gejankt, er is uiteraard ook veel
gelachen. Pa is thuisgekomen bij zijn Heiland. Hij kan weer zingen en hoeft
zijn zo geliefde liederen niet meer te fluiten, maar kan ze uit volle borst
meezingen. Hij kan lopen als nooit tevoren. Wij hebben verdriet. We missen
hem. We kunnen helemaal niet zonder hem. Maar aan dat verdriet komt een
eind omdat we weten dat:
God zal alle tranen van de ogen zal afwissen,
en de dood zal er niet meer zijn; ook geen
rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn.
Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan.
En zo zal het zijn! Pa is gestorven, maar hij is thuis en zit aan tafel met Jezus
en drinkt daar de allerbeste wijn. Halleluja!
Amen

Ronald op de preekstoel
in de Goede Herderkerk
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Herinneringen van zijn kleinkinderen
Herinneringen van alle kleinkinderen, uitgesproken door Anniek en Menno
tijdens de dankdienst op 12 februari 2019.
Onze opa Piet
[Menno]
De meesten van u kennen vast wel dat liedje van Annie M.G. Schmidt: “Mijn
opa, mijn opa, mijn opa. In heel Europa was er niemand zoals hij”. Dit liedje
zongen wij voor onze opa toen hij 65 werd. Zowel toen als nu weerspiegelt het
heel goed hoe onze opa Piet was: een lieve opa met heel veel humor en grapjes,
die heel graag tijd doorbracht met al zijn kleinkinderen.
Zo gaat het liedje verder: “als ik me verveelde ging ik altijd naar hem toe. Hij
verzon een spelletje en nooit was hij te moe”. Toen Anniek en ik aan onze
neven en nichten vroegen wat hun mooiste herinneringen aan opa zijn, werd
dit het meest genoemd: samen spelletjes spelen, en dan met name de
Kolonisten van Catan. Daarbij werd ook opvallend vaak vermeld, dat opa best
wel erg fanatiek kon zijn en meestal won. Af en toe moesten we oma ook laten
winnen, maar liever niet al te vaak.

een spelletje Kolonisten: 26 december 2016 met
v.l.n.r. Piet Bouw, Menno, Lennart en Annie Bouw
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Opa had altijd interesse voor waar zijn kleinkinderen mee bezig waren. Als je
hem je rapport met goede cijfers liet zien, zei hij: “Best aardig, maar wanneer
ga je nou echt je best doen?” Aan zijn glimlach kon je zien dat hij dan eigenlijk
heel trots was. Opa ging ook erg met zijn tijd mee. Zo moesten er op een
gegeven moment een iPhone en iPad aangeschaft worden en maakte opa ook
maar een Facebook account aan, dan kon hij tenminste in de gaten houden,
waar al die kleinkinderen mee bezig waren. Opa snapte alleen niet altijd hoe
die nieuwe technologieën precies werkten. Dus als de kleinkinderen dan weer
eens langs kwamen voor een potje Kolonisten, of gewoon voor een kopje koffie
of een wijntje, moesten ze vaak eerst even helpen met een technisch probleem
op de computer of met de mobiele telefoon.
[Anniek]
Onze opa was zelf ook altijd bereid om ons te helpen, bijvoorbeeld met de
belastingaangifte of bij juridische vragen. Vaak kregen we daarbij ook
verhalen te horen over zijn tijd als advocaat en zijn belevenissen in de
rechtbank. Voor degenen van ons die dat minder interessant vonden, had opa
ook genoeg andere verhalen. Sterke verhalen vaak, met veel humor, die hij dan
met een grote grijns vertelde. Ook zijn e-mails aan de familie zaten altijd vol
humor en woordgrapjes. Want opa was dol op taal en woordspelingen. Zo
kennen we allemaal zijn begroeting “Ken het zijn dat ik u kan” en hij hield er
ook van de Nederlandse taal volgens zijn eigen logica aan te passen, zoals
“lopen, liep, gelopen / kopen, kiep, gekopen” - veel logischer, aldus opa. Maar,
als je opa zelf mailde en er stond een taalfout in de tekst, dan moest hij je daar
toch wel even op wijzen, want het moest wel allemaal grammaticaal correct
zijn.
Al ging opa’s gezondheid de laatste jaren achteruit, zijn geest bleef scherp, zijn
humor was er tot het laatst en toen we als kleinkinderen afscheid kwamen
nemen, lichtten de pretlichtjes in zijn ogen op, elke keer wanneer hij ons zag.
Hij vertelde ons nog dat hij ons wel van bovenaf in de gaten zal blijven houden.
Dus opa, we zullen ons gedragen hoor, we gaan proberen geen taalfouten te
maken en zullen uw verhalen en grapjes verder vertellen aan uw
achterkleinkinderen. Misschien gaan we straks een potje Kolonisten spelen,
maar maakt u zich geen zorgen, we zullen oma laten winnen.
Dag lieve opa, in heel Europa was er niemand zo aardig als jij.
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Kerkbode 16 februari 2019

OVERLEDEN
“Zijn grootste wens is in
vervulling gegaan:
Thuisgekomen bij zijn Heiland”.
Dit staat vermeld op de
rouwkaart van Aart Pieter Bouw,
die woonde aan het Roemer
Visscherpark 48, 3771 DJ. Hij
overleed op donderdag 7 februari
op de leeftijd van 79 jaar. We
leven mee met zijn vrouw Annie,
hun kinderen, klein- en
achterkleinkinderen. Piet is
geboren in Harskamp, naast de
molen “Lana Mariana” van
Meeuwis Bouw. Na zijn militaire
dienstplicht ging hij daar als
molenaar aan het werk bij het
meelbedrijf van zijn vader en
oom. Na een periode van werken,
o.a. als boekhouder bij het
staalbedrijf van zijn neven, Ab en
Teus Bouw, en van studeren, een
rechtenstudie in Utrecht, werd hij
uiteindelijk advocaat in
Barneveld. Op 1 september 2000
werd hij getroffen door een
aneurysma. De gevolgen
daarvan waren ingrijpend, maar
hij mocht nog leven! De jaren
daarna zag hij als een toegift, als

een geschenk van God. Dat nam
echter niet weg, dat het zwaar
voor hem was om met zijn
lichamelijke handicap om te
gaan. Maar hij deed dat, met de
nodige humor, die hem eigen
was. Trouw was hij op de
zondagen, samen met Annie, in
de Goede Herderkerk aanwezig.
Zingen was altijd zijn lust en zijn
leven geweest, wat ook bleek uit
zijn vroegere voorzitterschap van
het comité Volkskerstzang in
Barneveld. Omdat zingen niet
meer lukte en hij toch mee wilde
doen, floot hij tijdens de diensten
de psalmen en liederen mee.
Op zaterdag 2 februari nam ik
afscheid van Piet in het
ziekenhuis in Ede. Hij was bereid
om te sterven en verlangde
ernaar om bij de Heere Jezus te
zijn. Zo is hij in vrede
heengegaan. De dankdienst voor
zijn leven is gehouden op dinsdag
12 februari in de Goede
Herderkerk. Aansluitend heeft de
begrafenis plaatsgevonden op
begraafplaats “De Plantage”.
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Herinneringen van Teunis Bouw
Ik weet niet al te veel meer uit m’n kindertijd. Vlak na mijn geboorte ben ik al
naar tante Gijsje gegaan omdat mijn moeder geen melk had. Daar heb ik dan
samen met Nellie aan de borst van m’n tante liggen drinken. Met haar heb ik
heel vaak bij opoe Petronella Van den Brink-Hendriks en opa Jan van den
Brink gelogeerd in Lunteren, op boerderij Het Middelstuk, samen in de
bedstee!

boerderij Het Middelstuk in Lunteren

Toen ik naar school ging was mijn eerste leerkracht juf Doornenbal.
Op m’n eerste schooldag, 1 april 1940, vroeg de juf of iemand iets wilde zingen
en dat wilde ik wel. Ze verwachtte zeker een psalm of zo , maar ik zong keihard
“Rats, kuch en bonen, is het soldaten diner!” Het hoofd van de school, meester
Eshuis, kwam er zelf op af. Mijn vader zat in het schoolbestuur, maar ik weet
niet of hij er last van heeft gehad.

Foto links: Teunis Bouw in 1955
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Kort daarna brak de oorlog uit en kwamen de Duitsers. Toen was het voorlopig
gedaan met school, want die werd door de Duitsers opgeëist. We kregen een
hele tijd les bij mensen thuis en ook in de kerk. Ik weet niet hoelang de
Duitsers in de school zaten, maar wel ik ik in de tweede klas, dus in 1941, bij
juf Lancee weer gewoon naar school ging.

de molen in Harskamp in 1928
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We woonden vlakbij het legerkamp. In de oorlog zaten daar de Duitsers. Ze
zaten ook in een schuur bij de molen. Dat was het paardenvolk en dat waren
zeker niet de slechtste soldaten. We hebben geen last gehad van de Duitsers.
Sterker nog, ze hebben zelfs de elektriciteit in ons huis weer hersteld.
Ik herinner me dat de fiets van mijn vader in beslag was genomen en dat mijn
moeder toen naar de kampcommandant is gestapt. Ze protesteerde en kreeg
z’n fiets direct terug!
Aan het eind van de oorlog werd er stevig gevochten rond ons huis en de
molen. Het waren de Canadezen die de wieken van de molen hebben
afgeschoten. Bij ons in huis zat in de kelder een onderduiker. Die was er pas
kort voor de bevrijding en ik weet niet meer hoe hij heette.
Mijn eerste schoolvriendje was Wim Borgers. In 1948 ben ik gaan kamperen
in Cadzand, met Sjaak van Vliet, zoon van meester Van Vliet.
Na de lagere school ben ik naar de Mulo en daarna naar de molenaarsschool
in Wageningen geweest. Het doel was bij aanvang vast en zeker om in het
bedrijf van zijn vader en oom te gaan werken. Dat liep echter anders.

Teunis Bouw in militaire dienst 1953
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In begin van 1953 moest ik in militaire dienst. Ik zat bij de luchtmacht en lag
eerst in de Krayenhoffkazerne in Nijmegen voor de eerste opleiding. Toen ik
het eerste weekend weer thuis was werd ik op zondagmorgen 1 februari
opgeroepen om terug te keren naar de kazerne in verband met de
watersnoodramp. Langs de Nederlandse kust waren vele dijken doorgebroken
en er waren honderden doden te betreuren. Ik moest, met mijn maten,
zandzakken gaan vullen om de gaten in de Zeeuwse en Zuid-Hollandse dijken
te dichten. Dat gebeurde ergens in Brabant, in de richting van de ZuidHollandse eilanden, op een zandafgraving. Hierna ben ik overgeplaatst naar
Appingedam. Daar hielpen we bij de opleiding van vrouwelijke aanstaande
luchtverkeersleiders!
Na de dienstplicht ging ik weer bij mijn ouders aan de Molenweg 16 wonen en
werkte ik een poosje in het meelbedrijf van mijn vader en oom Gies. Ik werkte
voornamelijk op kantoor bij oom Gies en ging de boeren af om bestellingen op
te nemen.
In 1954 kwam er een nieuwe juf op de lagere school in Harskamp, Anneke
Batenburg. Ze woonde op kamers bij mijn vriend Sjaak van Vliet, dus ik kwam
al snel met haar in contact en de vonk sloeg over. In januari 1955 verloofden
we ons voor mijn vertrek naar Suriname, eind januari. De trouwerij later dat
jaar vond plaats “met de handschoen”. Mijn neef Gert-Jan Vaarkamp was de
stand-in bruidegom.

Huis van Teunis en Anneke in Wageningen, Suriname.
Opschrift: Ons huis. De bomen zijn intussen gesnoeid en wat meer planten gepoot.
Je kunt Eddy in de box zien staan door de openslaande deuren.
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In Suriname kwam ik als jongeman van bijna 22 jaar direct in de leiding van
het rijstbedrijf Stichting Machinale Landbouw. Vrij snel daarna ging ik vanuit
Suriname op reis naar de Verenigde Staten om rijstmachines te kopen.

padi en andere rijstproducten

Tijdens ons verblijf in Suriname zijn we verschillende keren op verlof terug
geweest in Nederland. In 1960 had mijn vader een tijdelijke woning in
Harskamp voor ons geregeld en betaald. Het was een prachtige vrijstaande
woning, Het Klaverblad.
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het gezin van Teunis en Anneke in het voorjaar van 1960 in Het Klaverblad in
Harskamp met v.l.n.r. de kinderen Taco, Anne Marjon en Eddy

Nadat het huwelijk met Anneke uiteindelijk stuk liep, ging ik terug naar
Nederland en kwam ik in Schiedam te wonen. Dat was dichtbij Den Haag,
waar ik werkte op het hoofdkantoor van de SML. Bij de wasserij in Schiedam
ontmoette ik Helga van Doornik. Nadat ik in 1966 met haar trouwde, werd in
1968 dochter Judith geboren. We verhuisden in 1970 naar Merksem in België
omdat ik bij de firma Boost kon werken als productiemanager. Niet lang
daarna kwamen ook de andere vier kinderen weer bij ons wonen: Taco, Eddy,
Anne Marjon en Irene.

Foto rechts: Teunis Bouw, 1 oktober 1996
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Herinneringen van Riet Bleijenberg-Bouw

Mijn eerste bewuste herinnering aan Piet is in de zomer van 1945. In het
laatste jaar van de oorlog waren er niet zo veel contacten denk ik. Ieder was
druk in en met zijn eigen bezigheden. Wij woonden toen nog in De Valk, op
boerderij De Riethof.

boerderij De Riethof in De Valk

In november 1945 verhuisden we naar boerderij De Oude Maat onder
Barneveld. De evacuees en onderduikers waren vertrokken en er was weer tijd
voor familiebezoek.
Die zomer van 1945 gingen wij, Pietje en Rietje, met ome Meeuwis en tante
Klazien met mijn vader en moeder naar Scherpenzeel naar ome Teunis en
tante Heintje Bouw. We gingen met het rijtuigje van opoe Bouw die op de
boerderij van ome Jauk Bouw stond. Toen mijn opoe nog leefde, ging zij
zondags met het rijtuigje naar de kerk in Lunteren.

Foto links: Riet Bouw in de zomer van 1952
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Ome Meeuwis en mijn vader zaten op de bok en stuurden het paard.
Tante Klazien en mijn moeder gezellig op de bank in het rijtuigje en Piet en ik
op het achterbankje. Dan kon je mooi door het raampje kijken naar de wereld
om je heen, wat heel interessant was omdat alles er ook anders uitzag. Bij
Scherpenzeel werd het spannend, de brug was kapotgeschoten en er lagen
balken over, waar de wielen precies overheen moesten rijden. Vader stuurde
en ome Meeuwis keek of het wel goed ging, heel spannend, daarom ook dat ik
dit nog goed weet. Hoe de dag verder verliep kan ik me niet meer herinneren.
Met dat rijtuigje gingen we ook naar de verjaardag van opoe Schimmel, op
2 maart 1944. Zij woonde aan de Amersfoortsestraat in Barneveld.

huis van opoe Schimmel aan de Amersfoortsestraat

De wereld voor ons was nog redelijk rustig. Daarom gingen we met de familie
naar de verjaardag in Barneveld. Heel luxe, met vervoer je laten rijden. De
eerste jaren na de oorlog was iedereen erg druk om weer de boel op de rit te
krijgen. Familiebezoek werd dan ook ‘s avonds gedaan, op mooie
zomeravonden en lange winteravonden. Dan kwamen oom Meeuwis en tante
Klazien met Piet met de vrachtwagen van het meelbedrijf op bezoek. Teunis
was daar nooit bij, misschien was hij thuis om klanten te woord te staan?
Foto links: rijtuig van opoe Bouw-Franken, met links oom Evert, rechts tante Marie
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de vrachtwagen van de Gebroeders Bouw

De ouderen verhaalden wat er gebeurd was de laatste jaren en spraken over
de nieuwste ontwikkelingen. Piet en ik hielden ons bezig met spelletjes, vooral
monopolie. Zo`n avond was dan ook snel voorbij.
Toen we ongeveer 9 of 10 jaar waren kwamen de logeerpartijen. Piet kwam
meestal zomers. Dan was het op de Oude Maat een drukke en gezellige boel.
Van de familie Doting, onze voormalige evacuees, kwamen ze om de beurt en
Piet kwam daar gewoon tussendoor en erbij. Iedereen vrolijk, ieder deed zijn
ding, een bijenkorf gelijk. Er was ook van alles te doen. Op z`n tijd moesten
we ook mee helpen, klusjes zoals fruit en groenten helpen inmaken, eieren
rapen en met hooien helpen. Dit alles werd spelenderwijs gedaan, samen gaat
zoiets ook leuker.
Onder het werk aan de keukentafel werden er raadsels, spreekwoorden,
gezegden en geheugenspelletjes gedaan. Dit alles onder enthousiaste leiding
van mijn moeder die daar heel bekwaam in was en nooit zonder ideeën was.
Een van de logees wist een leuk taaltje. Voor iedere lettergreep de letters E en
P zetten. Daar moest wel over nagedacht en voor geoefend worden.
Betrekkelijk snel konden we het goed spreken, wat we daarna ook jaren bleven
doen en nooit meer afleerden. Na het “werk” was er veel tijd voor spelletjes,
alles kwam uit de kast, maar vooral Stap Op, Triktrak, het padvindersspel,
kwartetten en dammen.
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Meestal deed mijn moeder ook mee toen we nog klein waren. Ze leerde ons
ook goed ons best te doen om te winnen, soms fanatiek, maar of we nu wonnen
of verloren, dat was ook weer niet zo belangrijk. Daar werd verder weinig
aandacht aan besteed. Het ging om het spel! En dan het monopoliespel, dit
deden we meestal samen. Uren, dagen waren we daar mee bezig. Mooi weer
of regen, we gingen daar mee door. Bij mooi en warm weer gingen we daagjes
uit op de fiets, naar De Zanding in Harskamp of het golfslagbad in Putten.
Fietsen in de bossen. Tante Bertha was onze leidster daarbij. Donderdags
gingen we naar de markt in Barneveld, naar de foto-automaat voor
pasfotootjes en dan ook altijd bij tante Bertha even aan. Zij was een zus van
mijn moeder, die in het dorp woonde. Ze hoorde onze verhalen met veel
belangstelling aan. Zondags gingen we naar de oude kerk in Barneveld, op z’n
zondags. Piet in zijn plusfour, wat ik wel stoer vond staan, mijn broers waren
daar te oud voor.
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Piet op zijn verjaardag, 7 mei 1950,
in zijn plusfour, de over de knie vallende pofbroek

Piet wilde graag boven zitten op de galerij, omdat ze die in Harskamp niet
hadden. Na de dienst was de traditie: koffiedrinken bij tante Bertha,
preekbespreking en nieuws uitwisselen. Daar waren ome Jan en Tante Ied en
mijn vader ook altijd bij. Daarna weer naar De Oude Maat. Lezen was ook
favoriet. Veel boeken werden er gelezen, bijvoorbeeld ’s morgens vroeg in bed.
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Dan was het soms wel laat met opstaan, maar met de geur van pannenkoeken
was het niet moeilijk om op te staan.

10 augustus 1951: de kinderen Bouw op
de Grote Maat met neef Piet ertussen

Mijn moeder bakte zomers, als het druk was, pannenkoeken. Het was dan
oogsttijd voor het hooi en het koren. Het waren lange en zware werkdagen
voor de mannen, met hulpen uit de buurt. De dag begon al vroeg. Om 4.30 uur
was het opstaan, koeien melken en om 6.30 uur moest de melk klaar staan om
opgehaald te worden. Om 7.00 uur was er een ontbijtje en daarna werd het
andere vee verzorgd en waren er de andere werkzaamheden. Om ongeveer
9.30 uur was er tijd voor uitgebreid koffiedrinken. Mijn moeder had inmiddels
een stapel pannenkoeken klaar staan die erin gingen als koek. Wij kwamen
dan uit bed rollen en hadden ook wel trek, heerlijk waren ze. Mijn moeder
stond dan ook heel goed bekend om haar pannenkoeken. Ook was er dan tijd
voor elkaar en er werd van alles besproken en er werden plannen gemaakt wat
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er die dag gedaan kon worden. Een vrolijk moment voor ons bij het begin van
de dag!
De dagen die ik in Harskamp logeerde waren meestal in de herfst of de winter.
Ik ging dan op de fiets naar Harskamp. Vaak lag er sneeuw in de kerstvakantie
en was het ideaal om binnen spelletjes te doen In een vakantie hebben we de
kaartjes van het monopoliespel vernieuwd. Mijn broers hadden in de oorlog
samen met een jongen uit Zierikzee die evacuee was bij ome Jauk een
monopoliespel nagemaakt. Op een grote triplexplaat hadden ze alles
nagetekend en geverfd. Heel mooi, dat hebben we altijd gebruikt. De kaartjes
op papiertjes met de hand geschreven en op maat geknipt, wat niet mooi bleef.
Samen hebben we toen nieuwe kaartjes getypt op de typmachine, ingekleurd
en op maat gemaakt. Ook de kanskaartjes en algemene fonds kaartjes. Heel
professioneel zag het eruit. We hadden dus thuis weer een heel mooi spel, wat
lang mee ging.
Wat ik heel leuk vond: ‘s ochtends om half tien koffie brengen bij het personeel
in de molen. Bekers klaarzetten, suiker en een schepje cacao, beetje water en
roeren tot een papje, dan gekookte melk, weer roeren en dan wegbrengen.

personeel van de Gebroeders Bouw circa 1950

Een paadje liep langs de groentetuin en het weiland, waar de koe liep voor de
melk, en zo kwam je binnendoor bij de molen. Als we terug waren kregen we
zelf chocolademelk, heerlijk. In de molen spelen was ook heel leuk. Op de
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zakken voer klimmen, zo hoog mogelijk in de balken van de molen en weer
naar beneden springen. Een ritje met de vrachtwagen was ook fijn. Als oom en
tante op bezoek gingen mochten we ook vaak mee, bijvoorbeeld een bezoek in
de buurt. Op zondagmorgen lopend naar de kerk, de Molenstraat uit. Toen ik
wat groter was, liep ik stevig gearmd met tante Klazien. Dat vond zij heel fijn,
alsof ik een dochter was. Al pratend, ome Meeuwis en Piet voor, achter of naast
ons kwamen we bij de kerk. Zij kenden veel mensen en het nichtje was er ook
weer eens bij. Na de dienst kwamen er vaak kennissen koffiedrinken, dan
zaten we in de kamer. Het dagelijkse leven speelde af in de woonkeuken, maar
zondags in de kamer. Voor ons was het bezoek vaak niet zo interessant. Lezen
of een spelletje was een optie.
Meestal in de kerstvakantie kwam Gert van Uffelen, een neef van Piet, een dag
op bezoek. Hij was net zo oud als wij en zo deden we met z’n drieën spelletjes,
wat goed klikte. We waren ook heel creatief in het bedenken van leuke dingen,
bijvoorbeeld een fietstocht naar ome Henk en tante Gijsje van Omme in
Otterlo, even een boodschap doen.

oom Henk van Omme en
tante Gijsje van Omme-Bouw
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Dat ging niet over de weg, maar door een sloot langs het fietspad die vol lag
met sneeuw. Het was wel ploeteren maar we kwamen er wel. Terug ging
gewoon over het fietspad. Dat was minder leuk, maar wel makkelijker.
In Harskamp was een militair tehuis, daar was vaak wat te doen. Met oom en
tante gingen we daar dan heen. Later toen ik ongeveer 14-15 jaar was, mocht
ik van mijn oom Meeuwis daar niet meer alleen naar toe, alleen met Piet. Als
jong meisje bij al die soldaten, dat was niet verantwoord. Zo paste mijn oom
goed op zijn nichtje, wat ik later pas begreep.

Protestant Militair Tehuis in Harskamp

Als Piet jarig was ging ik het weekend naar Harskamp. Op maandagmorgen
ging ik dan naar school in Ede op de fiets en Piet naar Wageningen. We gingen
niet samen, want Piet had versnelling op zijn fiets en ik niet, dus ieder in eigen
tempo naar school.
In de zomer van 1952, Piet en ik waren 13 jaar, gingen we op vakantie naar
Amsterdam. Een zus van mijn moeder, tante Grie Schimmel, was daar
verpleegster. Ze was gediplomeerd in de psychologie en had in verschillende
psychiatrische ziekenhuizen en instellingen gewerkt.
Ze begon met een collega een particulier rusthuis in Amsterdam, aan de
Willemsparkweg 116, dichtbij het Vondelpark. Een rusthuis is nu een
bejaardenhuis. Mijn zus Hennie had in 1948 bij haar gelogeerd met de
kroningfeesten van koningin Juliana. Ze ging met haar tante gewoon naar de
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inhuldiging in De Nieuwe kerk, zo kon dat toen nog. Mijn tante wist daar wel
de weg.

tante Grietje Schimmel

Zomer 1952 was het mijn beurt voor een logeerweek. Een probleem voor mijn
tante was, dat zij moest werken en niet met mij de hele week op stap kon gaan.
Ze overlegden om iemand mee te vragen, zodat we samen zouden kunnen
optrekken die week. De keuze van mijn ouders viel op Piet. Tante Grie kwam
regelmatig bij haar ouders (mijn grootouders) in Barneveld en bij tante
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Bertha, die daar ook woonde aan de Amersfoortsestraat. Na het overlijden van
mijn grootouders woonde tante Bertha daar alleen. Nadat tante Grie na een
bezoek in Barneveld weer naar huis ging, zijn Piet en ik met haar mee gereisd
per trein naar Amsterdam. Het rusthuis had verschillende verdiepingen. In
het souterrain, een klein trapje naar beneden, was de keuken, waar zich veel
afspeelde. Dagelijks kwamen de leveranciers hun waren brengen, onder
andere de bakker, de melkboer, de slager en de groenteman. Een gezellig
gebeuren voor de meisjes die er werkten en er werden dan veel grappen
gemaakt. In de keuken werden de maaltijden bereid, was de koffiepauze en
het werkoverleg.

Willemsparkweg 116, rechts het souterrain

540

Willemsparkweg 116, het rusthuis van tante Grie Schimmel

Achter de keuken was de gezamenlijke huiskamer. Daarnaast een klein
kamertje waar ik met tante sliep. De kamer kwam uit op een ruime stadstuin,
waar het heerlijk zitten was onder een schaduwrijke boom. De eerste etage was
de huiskamer voor de mensen die in het rusthuis woonden, tegelijk ook de
eetzaal. Wat ik ook leuk vond, was dat ik een enkele keer met de bewoners mee
mocht eten. Tussen al die oudjes, wat mee helpen en zo, dan was ik het nichtje
van de zuster, dat vonden de bewoners prachtig. Dat bracht voor hen ook
afleiding.

541

de eetzaal in het rusthuis op 13 april 1946

Boven de eetzaal waren de slaapkamers van de bewoners. Nog hoger sliepen
de meisjes, die voor dag en nacht waren. Op het dak was een groot dakterras
waar je ook kon zitten. De eerste dag nam tante Grie ons mee de stad in.
Daarna hebben we veelal ons zelf vermaakt. We waren heel ondernemend,
moesten boodschappen voor haar doen, spullen bezorgen of ophalen door de
hele stad. Medicijnen afhalen bij huisartsen in de stad. Langs de grachten
stonden veel dokterswoningen. De hele stad zwierven we zo samen door. Met
de tram gingen we naar het Centraal Station, dan naar een willekeurige
uithoek en maar zien waar we uitkwamen. Dan weer terug naar het Centraal
Station en weer met de tram naar huis. Kriskras hebben we zo de stad verkend.
Tussen onze uitstapjes deden we het Stap op spel, het enige spel dat we bij ons
hadden, wat we dus ontelbare keren speelden, een week lang. En ook lezen.
Op een mooie avond, waarop tante vrij had, zijn we gaan fietsen, helemaal
naar het Olympisch Stadion, wat aan de rand van de stad lag. Ook nam ze ons
mee naar de dierentuin Artis. Dicht bij de Munttoren was een cineac waar in
een uur het wereldnieuws werd gedraaid. Twee keer konden we daar heen, wat
we wel bijzonder vonden. Het Vondelpark was heel dichtbij, ook dat trok ons
wel. Avontuurlijk, dat was eigenlijk met alles wat we deden. Zondag met tante
naar de kerk, naar welke weet ik niet meer. Het was tamelijk dichtbij waar ze
woonde, de kerk waarin ze ook meeleefde met de gemeente. Dan kwam ook
het einde van de vakantie en afscheid nemen van de bewoners. Mijn moeder
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kwam een dagje bij haar zus Grie en wij gingen mee terug naar huis, weer met
de trein.

6 maart 1955 De Oude Maat
achterste rij v.l.n.r. nichtje Reina Schimmel, moeder Marie Bouw-Schimmel, Hennie
Bouw, Ida Bouw, Riet Bouw, Ab Bouw, Piet Bouw
voorste rij v.l.n.r.: Miep Bouw, Teus Bouw, Hannie Bos, Riek Jacobs

Eigenlijk kwam er een abrupt einde aan de wederzijdse logeerpartijen. De
grote liefde kwam voor ons beiden, dat was bijna gelijktijdig. Piet ontmoette
Annie begin november 1955 en ik leerde Henk kennen op 16 november 1955.
Een tijdje daarna logeerde ik voor de laatste keer in Harskamp. Het kwam
goed uit. We spraken samen met onze geliefden af, zonder het aan onze ouders
te vertellen wat we gingen doen, gewoon samen naar buiten. Piet naar Annie
en ik had afgesproken met Henk. Na geruime tijd kwamen we samen
onopvallend weer binnen, ja zo ging dat toen. Bij dat alles waren we het vaak
samen goed eens, maar we konden ook heel vasthoudend onze mening hebben
en houden tot het tegendeel bevestigd werd. Onder elkaar was er flink wat
rivaliteit, winnen, aftroeven, niet voor elkaar onder doen, maar we konden
daar ook heel goed mee omgaan. Hoe het uitpakte, maakte uiteindelijk niet
uit. We gingen kameraadschappelijk en vrolijk verder. Dat we ooit ruzie
hadden, kan ik me niet herinneren Na deze periode waren we druk met de
verkering, de opleiding en werken. De contacten werden minder. We gingen
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ons verloven en uiteindelijk trouwen. Henk en ik op 9 juni 1960 en Piet en
Annie op 6 september 1960.

trouwfoto Henk Bleijenberg en Riet Bouw
op 9 juni 1960

Wij vertrokken naar Nieuw-Vennep. De familiecontacten stonden op een laag
pitje. Kinderen werden geboren. Met familie-hoogtijdagen ontmoetten we
elkaar en bij verjaardagen en jubilea. Toen Piet begon als boekhouder en later
mededirecteur bij mijn broers bij Bouw’s Staalbouw, kwamen daar ook de
zakelijke en feestelijke dagen bij, zoals openingen en dergelijke. Dan was het
goed om elkaar weer te ontmoeten en bij te praten en was het ook heel gezellig.
Eind 1987 verhuisden we naar Barneveld. Voor ons een hele verandering, om
zo dicht bij de familie te wonen. Op een dag kwam Gerlinda thuis en vertelde
dat ze een hele aardige jongen had leren kennen. Een heel bijzondere jongen
ook, waar ze zelfs mee wilde trouwen, René Bouw, een zoon van Piet… Ze
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kenden elkaar niet, voordat we hier kwamen wonen. Voor ons een verassing
en ook voor Piet en Annie. Zo werd de verhouding opeens heel anders. Ineens
ontmoetten we elkaar weer regelmatig. De trouwerij met de beide opa’s,
gebroeders Evert en Meeuwis Bouw, dat was heel apart.

trouwdag van René en Gerlinda op 16 december 1992:
de broers Evert (links) en Meeuwis Bouw, bij het huwelijk van
respectievelijk kleindochter Gerlinda en kleinzoon René

Kinderen werden geboren, van wie we samen opa en oma werden. Geen Rietje
en Pietje, maar de mooie namen Maarten en Rianne. Daar waren we allen heel
blij mee. Zo gingen de jaren voorbij, met blijde gebeurtenissen maar ook met
lichamelijke zorgen voor Piet en daardoor ook voor Annie. Dan komt de dag
met het bericht dat het niet meer gaat met Piet en hij gaat overlijden. Afscheid
nemen wordt ons nog gegeven, er wordt gewaakt. Op de grens van tijd en
eeuwigheid is onze dochter, Piets schoondochter Gerlinda bij hem. Dan is zijn
leven voorbij en komt er een grote lege plaats voor allen, maar heel in het
bijzonder voor Annie. Als we nu bij elkaar zijn, zijn we maar met ons drieën.
Een ‘’neef” die was als een broer is er niet meer. Iemand die ik mijn hele leven
gekend heb en met wie ik ben opgetrokken. Die nog veel in onze gedachten is.
Dankbaar ben ik voor mijn gelukkige jeugd, mijn ouders die mij beschermden
en ook heel veel vrijheid gaven en de vele mooie herinneringen die blijvend
zijn.
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Herinneringen van Gert van Uffelen

Op 9 september 1939 wordt bij Piets tante Bep een zoon geboren, Gerrit Aart.
Neef Gert wordt al snel een vertrouwd speelkameraadje van de kleine Piet. Hij
komt met regelmaat in Harskamp over de vloer.

vader Henk van Uffelen, de kleine Gert en moeder
Bep van Uffelen-van Harten in 1942

Het gezin Van Uffelen woont in Veenendaal. Aan het begin van de oorlog vecht
zijn vader Henk mee op de Grebbeberg, waar hij als chauffeur wordt ingezet.
Veenendaal moet worden geëvacueerd en Gert en zijn moeder komen
helemaal in Schoonhoven terecht. Na de overgave van het Nederlandse leger
duikt vader Henk een poosje onder tot de kust weer veilig is. Later keren ook
Gert en zijn moeder weer terug naar Veenendaal, waar het gezin woont aan
het Kostverloren.

Foto links: Gert van Uffelen in 1940
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Nichtje Riet Bouw, nagenoeg even oud, geboren op 6 maart 1939, gaat veel om
met Piet en zijn neef Gert. Samen komen ze met regelmaat op De Oude Maat
onder Renswoude of in Harskamp om te logeren of spelletjes te doen. Gert is
zelfs nog een poosje verliefd op haar geweest.
Zijn tante Klaasje was weinig thuis, maar de hulp Leida des te meer. Hij
bewaart goede herinneringen aan deze huishoudelijke hulp uit Wekerom.

vervoersbewijs voor Meeuwis Bouw en
Klaasje Bouw-van Harten voor een reis naar
Arnhem op 2 juli 1945

Als zijn moeder Bep aan het einde van de oorlog tuberculose krijgt en een poos
wordt opgenomen in het gemeenteziekenhuis in Arnhem, wordt de kleine Gert
een half jaar bij zijn oom Meeuwis en tante Klazien in huis opgenomen. Zijn
vader moet immers gewoon werken. Begin juli 1945, als ons land al bevrijd is,
gaan zijn oom en tante samen op ziekenbezoek naar Arnhem. Dat gaat niet
zonder vervoersbewijs van de Binnenlandse Strijdkrachten.
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Gert weet nog dat hij kort na de bevrijding samen met zijn vader op de fiets
naar de Betuwe rijdt. Het is kersentijd en bij tante Aaltje en oom Gerrit in Hien
worden kersen gehaald. Koffers vol nemen ze mee naar Lunteren en worden
daar verkocht aan de geallieerde soldaten voor een pakje sigaretten per
puntzak kersen.
Gert herinnert zich ook de molen goed. Hij speelt veel met Piet in en om de
molen. De molen is erg vies en stoffig. Bij tante Klaasje komen de jongens
zelden verder dan in de keuken. De kamer is verboden terrein en uitsluitend
voor visite en de zondag bestemd.
Er worden veel spelletjes gespeeld. Vooral monopolie en ook buiten spelen, bij
de molen en in de molen en dan helemaal naar boven klimmen. Gert herinnert
zich knecht Evert van Ommeren. Met paard en wagen brengt hij veevoer naar
de klanten en Piet en Gert mogen dan wel eens mee. Over de Molenweg gaat
de rit meestal, in die tijd een vaak moeilijk begaanbare zandweg.

links het geboortehuis van Piet
met rechts de molen, circa 1932
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In 1961 krijgt Gert een baan bij de AKU, het latere AKZO, in Arnhem. Hij werkt
op de afdeling verkoop binnendienst en begeleidt de verkoop van onder meer
nylon garen. Enige jaren later bemiddelt hij voor zijn neef Piet, die een
betrekking op de boekhouding krijgt. De afdelingsleider is al snel erg tevreden
over Piets werk.
Gert krijgt verkering met Maartje Hanson uit Ouddorp en op 14 november
1963 trouwen ze. Zijn neef Piet is getuige.
Gert en Maartje krijgen drie zonen, Léon, Roald en Henk, die ongeveer even
oud zijn als Paul, René en Ronald. De gezinnen Van Uffelen en Bouw groeien
samen op.

trouwfoto Gert van Uffelen en Maartje Hanson
op 14 november 1963
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Annie Bouw-van der Oest en Piet Bouw
op 14 november 1963

Piet Bouw ondertekent als getuige de trouwakte
op 14 november 1963
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Diverse zomervakanties worden door de gezinnen Bouw en Van Uffelen
samen afgelegd. In 1971 en in 1979 gaat de reis naar Engeland (respectievelijk
naar Plymouth en Portreath in Cornwall) en in 1975 naar Zwitserland, bij Sion.

Zwitserland (Sion) in 1975 met v.l.n.r. Annie, Léon, nicht
Gerda Donker, Nellie, Paul, Gert van Uffelen en René

onderweg naar Zwitserland in 1975 met v.l.n.r. achterste rij:
Meeuwis, nicht Gerda Donker, Nellie, Annie, Maartje van Uffelen.
v.l.n.r. voorste rij Henk, Gert, Ronald, René, Paul en Roald
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Ook met zijn vieren gaan Gert en Ma met Piet en Annie op vakantie, onder
meer naar Sauerland. Er wordt ook veel samen gefietst in heel Nederland.
Menig jaarwisseling wordt met elkaar gevierd, de ene keer in Dieren bij Gert
en Ma en de andere keer bij Piet en Annie in Barneveld.
Op 1 april 2020 overlijdt Gert van Uffelen aan de gevolgen van het
coronavirus. Hij was sinds 16 mei 2015 weduwnaar van Maartje Hanson.

Gert van Uffelen
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Herinneringen van Eddy Bouw

Met dit schrijven wil ik, Eddy, je 62-jarig neefje en jongste zoon van je grote
broer Teun, even terugblikken naar wat jij voor mij hebt betekend in mijn
leven.
Tijdens mijn eerste zeven levensjaren hebben we elkaar niet gekend. Niet
verwonderlijk natuurlijk want we woonden in Suriname, ver weg van
Harskamp en Barneveld. Terug in Nederland was het heel hard wennen. Papa
en mama gescheiden. Een nieuw land, een nieuw huis, de winterkoude, een
heel nieuwe situatie. Tot mijn 14de woonden we in Leidschendam bij mijn
moeder. Niet echt naast de deur. Dus echt veel zagen we elkaar ook niet. Maar
geleidelijk aan kwamen jij en je gezin en natuurlijk ook opa en oma in het
vizier.
In die periode ben ik een paar keer komen logeren. Ik leerde de familie Bouw
uit Barneveld en mijn neefje Meeuwis beter kennen. En Meeuwis kwam ook al
eens enkel keertje logeren op de momenten dat ik, samen met mijn zusje
Irene, op weekend waren bij mijn vader en Helga, zijn tweede vrouw.
Dat maakt dat ik met Meeuwis wel een speciale band heb tot op vandaag. Van
de logeerpartijen in Barneveld herinner ik me in het begin de onwennigheden
maar later ook het warme, gezellige nest waar er rust, structuur en orde
heerste.
Vanaf mijn 14de was mijn vader een nieuw uitdaging aangegaan,
productiedirecteur bij Bosto rijst, in Merksem (Antwerpen), België. Met mijn
broer en twee zussen verhuisden we naar België, gingen we wonen bij mijn
vader, Helga en Judith. Weer een hele aanpassing maar één die wel veel rust
en structuur in mijn leven en dat van mijn broer en zussen heeft gebracht. Op
dat moment maakten we helemaal deel uit van de 'grote' familie Bouw.
Regelmatig viel er wel iets te vieren in Barneveld of in Merksem. Ik heb altijd
mogen ervaren hoe 'de Belgen' heel hartelijk werden ontvangen in Barneveld.
De familieband werd jaar na jaar gevoed en verstevigd.

Foto links: Eddy Bouw
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Opa en oma, ooms en tantes, neefjes en nichtjes - we werden steeds meer één
familie. En dat heeft mij deugd gedaan. En ik vermoed dat iedereen zich er
goed bij voelde als ik nu zie hoe de ontmoetingen vandaag nog plaatsvinden!
Wat mij van mijn tienerjaren is bij gebleven van deze periode is de gulheid, de
warmte en de gastvrijheid die ik altijd voelde van jou en tante Annie. Ik heb
altijd een oprechte interesse gevoeld voor mij, voor de Belgen. Met het ouder
worden zag ik steeds duidelijker hoe jij als een soort 'pater familias' zorgde
voor je kinderen en later schoonkinderen en kleinkinderen. Ook was er de
periode dat we hoorden dat je rechten ging studeren en later advocaat werd.
Ik voelde bijzonder veel bewondering voor wat jij daar gerealiseerd hebt.

Eddy Bouw in Harskamp circa 1961. Het gezin
logeert in huis Het Klaverblad tijdens een verlofperiode.

Een pijnlijk en triestig hoofdstuk in jouw leven en van jouw naasten was het
moment dat jij je been kwijt raakte. Maar ook op dat moment maakte je er het
beste van. Binnen de kortste keren kon je weer autorijden en het werk weer
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terug op nemen. Het is mij een raadsel waar je de kracht en moed vandaan
hebt gehaald maar ik kon alleen maar vol bewondering toekijken. Ook in deze
moeilijke periode hoorde ik de verhalen dat jij en tante Annie elk jaar met de
kinderen en schoonkinderen en kleinkinderen regelmatig samen op vakantie
gingen of een dag uit. Jullie waren de lijm en het cement die heel de familie
bijeen hield. Ik voelde altijd de zorg, warmte en betrokkenheid voor elkeen en
dit vanuit een diepe bewogenheid. De laatste jaren van je leven heb ik gezien
hoe zowel jij als tante Annie fysiek achteruit gingen. En zag ik vooral hoe bij
jou de levenslust uit je ogen opdroogde. Het deed me pijn. Ik had het gevoel
dat er nog wel meer mogelijk was. Maar ik denk dat het op het einde echt niet
meer hoefde voor jou. Het deed me wat denken aan de laatste levensdagen van
opa.
Ik kan vandaag alleen maar met heel veel warmte terug denken aan jullie
beiden. Ik voel me dankbaar voor wie jullie waren - voor mij - en voor al de
mensen om jullie heen. En met nederigheid kan ik zelfs zeggen dat jullie mij
iets hebben meegegeven en gevormd hebben tot wie ik vandaag ben. Waarvoor
dank!
Je neefje Eddy

29 februari 1992: viering 87e verjaardag van opa Bouw
met v.l.n.r. Ronald, Teunis en Eddy
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Herinneringen van Marja van der Oest
Het eerste wat Piet tegen mij zei was: “Ben jij nou Margje?” Het was
11 december 1965, de geboortedag van Paul en Piets schoonmoeder vierde
haar verjaardag. Zij was 10 december jarig. Ik ging voor de eerste keer met
Gerard mee naar huis. Ik was er al een keer eerder geweest, maar had toen nog
niets met Gerard. Gerard kwam altijd koffie drinken bij mijn moeder. Toen we
later verkering hadden, kwamen we regelmatig bij Piet en Annie en heb ik ook
wel op de kinderen gepast. Het was toen een heel slechte tijd in de kalveren en
Gerard kreeg veevoer van Piets vader Meeuwis Bouw. Gerard kon het voer niet
betalen. Het was eind 1966. We zouden op 22 december trouwen, we hadden
een huis, want we zouden het huis van Gerards baas De Gier huren.

trouwfoto Gerard en Marja 22 december 1966

Alles was geregeld en overgenomen en toen hoorde Gerard dat er iemand
anders in kwam wonen… Wij gingen naar De Gier en die vertelde dat oom Gies
Bouw had gezegd dat wij de huur nooit konden betalen… Dus had De Gier het
anders geregeld en een nieuwe huurder gevonden. Daar waren wij niet zo blij
mee en daarom hebben we in de schuur van mijn ouders gewoond. Maar dat
zijn dingen die gebeuren en we hebben later alles afbetaald. Dat heeft wel even
geduurd. We woonden toen al op de Scherpenzeelseweg onder Barneveld.
Toen heeft Piets vader Meeuwis Bouw zijn laatste geld opgehaald.
Foto links: Marja van der Oest-Overbeek
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Wanneer je niemand meer wat schuldig bent, kun je ook makkelijker met
elkaar omgaan. Dus toen kwam er een heel gezellige tijd, waarin we veel bij
Piet en Annie kwamen en zij bij ons. Ronald kwam graag logeren, want die
wilde boer worden. Hij heeft wel veel gedaan, maar boer is het niet geworden.
We hebben veel zitten kaarten en Stap op gedaan.

Ik ben ook met Piet naar de film Turks Fruit geweest. Dat was in 1973. Annie
en Gerard meenden dat dat niets voor hen was. We gingen ook een keer met
z’n vieren naar Zeeland, om te kijken naar een vakantiehuis in Zoutelande. Die
nacht, 2 op 3 januari 1976, was er een enorme storm en we waren in
Biggekerke. Piet zei: “Dan komen we zo in Keujekerke”. Waarop ik zei: “Daar
heb ik nog nooit van gehoord”. “Oh, dat is raar”, was zijn antwoord, “dan had
je beter moeten opletten”.
Op een zaterdagmiddag liep hij achter onze zoon Bas aan. Hij gaf Bas een
schopje, als geintje. Maar Bas bedacht zich geen moment en hij schopte zijn
oom Piet tegen zijn scheenbeen aan met zijn klompen. Dus dat was het laatste
grapje met Bas.
Toen kwam de zondagavond in 1978 dat wij graag naar de film wilden van
Dokter Vlimmen met in de hoofdrol Peter Faber. Dat vonden wij vrouwen toen
een stuk. Dus zo gezegd zo gedaan. Annie was een beetje baldadig en toen we
in de auto zaten een beetje teveel… Piet stopte op de Postweg nog geen vijf
minuten van ons huis. We hebben haar verzocht om uit te stappen. Dat
gebeurde en daar stond ze naast de auto. Ze zei: “Piet sorry, ik zal me netjes
gedragen, mag ik dan mee? “ Piet zei tegen ons in de auto: “Wat zullen we
doen?” en tegen Annie: “Ga je je echt gedragen?” Annie zei natuurlijk ja en
toen mocht ze weer in de auto komen zitten. Dus wij lachend en
giebelend weer verder, de Helweg op. Ik zei tegen Piet dat hij wat zachter
moest rijden, maar Gerard en Annie riepen: “Harder!” Piet gaf er gas bij en ik
zei nog: “Dat gaat niet goed, want er komt zo een grote bocht”, maar er werd
niet geluisterd. Daar kwam de bocht en wij vlogen met de auto op de zijkant.
Daar lagen we in het donker midden op de weg. Ik was hartstikke bang dat er
in het donker een andere auto tegen ons aan zou rijden. Daar zaten we op zijn
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kant. Gelukkig kon Gerard de deur open krijgen, maar dat is heel zwaar en
heel hoog. We zijn er uit gekomen en gelukkig waren we niet gewond. Hoewel
Annie later wel een tijd lang last gehad heeft van haar nek. Maar goed, we
waren er uit en de auto lag op de bestuurderskant op de weg. Goede raad is
duur. We hebben de auto met zijn vieren om geduwd. Dat lukte, maar waar
wij geen rekening mee hadden gehouden, was dat de weg schuin afliep. Dus
de auto liep achteruit de sloot in. Dat was pech. Ik ben met Annie naar de
dichtstbijzijnde boerderij gelopen, want het was nog de tijd zonder mobiele
telefoon. Daar hebben we onze buurman en vriend, Arie van den Brink, gebeld
of hij ons uit de sloot wilde trekken. En dat is gebeurd. We zijn daarna nooit
meer naar de film geweest.

filmaffiche Doctor Vlimmen

Toen gingen we verhuizen naar het Gelders Benedeneind, destijds in Ede, nu
in Veenendaal. Daar kwamen Piet en Annie vaak op zaterdagmiddag. Dan ging
Piet naar de kippenschuur eieren uithalen met één hand en in de andere hand
een sigaret. Dat was voor hem echt ontspanning. Dan kon hij even lekker
genieten en Annie zat dan gezellig aan de borrel.
Toen Piet bij Bouw’s Staalbouw directeur was kocht hij altijd een straatje
staatsloten met een aantal collega’s. Ieder had zijn vaste eindcijfer en Piet had
de 0. Daar viel toen 50.000 gulden op. Na de belastingaftrek hield hij 37.500
gulden over. Hij vond het wel fijn, maar tegenover zijn collega’s vond hij het
ook erg dat hij het gewonnen had.
Ik weet niet welke dag, maar ik dacht toen Nellie ging trouwen, dat Piet nog
snel een jasje op moest halen waar de mouwen korter van gemaakt waren. Dus
bijna op het moment dat ik naar huis wilde gaan stond zijn auto geparkeerd
tegen die van mij… Zijn auto was achteruit gelopen over het fietspad heen
tegen mijn auto, die aan de weg geparkeerd stond. Er was slechts lichte schade
en gelukkig stond daar mijn auto en kon zijn auto niet de weg op. Dan had het
erger kunnen aflopen.
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Herinneringen van Martien van de Veen
In 1967 ging ik solliciteren bij Bouw’s Staalbouw B.V. Toen nog als Martien
Jansen. Daar leerde ik Piet kennen. In september 1967 kon ik beginnen, ik was
net zestien jaar. Ik heb bijna 12 ½ jaar met hem samengewerkt.
Mijn eerste indruk van Piet: een stevige, kleine man met een rood hoofd, heel
direct en kort van stof. Buiten mijn werk voor Bouw’s Staalbouw heb ik in die
tijd veel extra werk voor Piet gedaan, zoals programma’s typen voor de
Volkskerstzang in Barneveld, voor de kleuterscholen en later voor zijn studie
voor advocaat.
Hoe hij het allemaal voor elkaar heeft gekregen snap ik nog steeds niet.
Vroeg naar kantoor, post nakijken, mail was er nog niet, werk aan mij
doorgeven en hup weer in de auto naar college in Utrecht. En aan het eind
van de dag kwam hij nog weer even langs op kantoor om te kijken of alles goed
was gegaan.
Een collega uit de fabriek ging trouwen. Ik ging met Piet ergens naar NoordHolland. In de Kerk hoorde ik Piet voor het eerst zingen. De kerk was niet erg
vol, maar dat hinderde niet. Piet zong uit volle borst mee. 26
Later leerde ik ook Annie kennen en zijn we goede vrienden geworden.
Piet kwam mij ook wel eens ‘s morgens ophalen als het regende. Zijn zoon
Ronald zat dan verstopt achterin. Zodra ik zat hoorde piep, piep en dan moest
ik schrikken, elke keer weer.
Ik heb altijd veel bewondering voor Annie gehad, met een druk gezin en een
man die veel weg was. Piet hield altijd alles in de gaten en was in voor een
grapje. Ik heb met plezier voor en met hem samen gewerkt.

Foto links: Martien van de Veen -Jansen

26

Bij het zingen in de kerk zingt Piet graag stevig mee. Zijn harde stemgeluid valt extra op, omdat hij
graag een halve noot voor de gemeente uit zingt.
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Herinneringen van Harry van Wingerden
Het was mijn broer Nico die met een vrouw uit Barneveld is getrouwd, maar
woonde in Nieuw-Lekkerland. Hij moest voor zijn werk bij Pernis in de stank
en vieze lucht werken. Bij zijn schoonouders op bezoek zag hij in de
Barneveldse krant een advertentie dat er bij Bouw’s Staalbouw tekenaars
gezocht werden.

advertentie uit De Telegraaf 25 januari 1969

Foto links: Harry van Wingerden met v.l.n.r. René, Ronald en Paul 1970
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Nico wilde weg uit Pernis en de Veluwe, met name Barneveld, trok hem aan.
Gezonde boslucht en mooie natuur. Hij solliciteerde en werd direct, in maart
1970, als tekenaar aangenomen. Hij vertelde dat aan mij en haalde mij over
om ook te solliciteren. Ik was op dat moment tekenaar op de scheepswerf J. &
K. Smit in Kinderdijk, met schitterend uitzicht op de molens van Kinderdijk.
Ik ben na wat aandringen van Nico ook gaan solliciteren en werd door baas Ab
en baas Teus aangenomen. Piet Bouw, later baas Piet, was er ook en stelde mij
voor om bij hem en zijn gezin in de kost te komen. Hij had net een groot nieuw
huis aan de Van Zuylen Nieveltlaan 42 met een kamer over voor mij. Op 20
juli 1970, ik was 24, ben ik gaan werken bij Bouw’s Staalbouw en ik ben vier
en een half jaar bij jullie in de kost geweest en daarna op mijn zelf gaan wonen
in een appartement aan de Columbusstraat. In het begin zat ik vier
avonden en later drie avonden op de avondschool in Utrecht. Om vijf uur ging
ik met de trein naar Utrecht en om half elf weer naar Barneveld. Later op de
HTI in Amsterdam op zaterdag om de 14 dagen van 10.00 uur tot 19.00 uur.
In dat weekend was ik in ieder geval bij jullie thuis. Het andere weekend ging
ik naar mijn ouders in Nieuw-Lekkerland.

11 december 1972, verjaardag van Paul
v.l.n.r. Paul, Ronald, Harry en René

Doordeweeks tussen de middag heerlijk warm eten en René helpen met het
eten. Ik reed dan met jullie vader mee naar huis voor het middageten.
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‘s Morgens de tafel dekken en na het eten de tafel afruimen en bij de afwas
helpen afdrogen. Als ik in het weekend bij jullie was, ging ik op zondag mee
naar de kerk. Daarna met opa en oma Bouw erbij gezellig koffie drinken en
daarna een biertje met Caballero sigaretten. Dan dammen of schaken met
jullie vader, wat ik zelden kon winnen. Echt heel gezellig met vijf opgroeiende
kinderen om mij heen: Meeuwis, Nellie, Paul, René en Ronald.
Ik herinner me de tafelschikking aan de tafel in de achterkamer nog.
Nellie

Moeder Annie

Vader Piet

René met Harry
Ronald

Paul

Meeuwis

Nellie met oma Bouw aan de eettafel in juli 1974

Wat kon jullie moeder toch heerlijk koken en bloemstukjes maken van de
bloemen uit de tuin.
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Harry en René in 1974 achter het huis aan de
Van Zuylen van Nieveltlaan 42

Sinterklaas 1971: Harry en Meeuwis: ook Harry deed mee met lootjes trekken

In 1982 ging het door de economische crisis slecht met Bouw’s Staalbouw en
een faillissement dreigde. Het faillissement ging op het laatste moment niet
568

door, wel werden de meesten eind januari 193 ontslagen, waaronder ook ik.
Met een man of vijf werd een doorstart gemaakt, de rest van de werknemers
werd via uitzendbureau Start ingehuurd. In 1989 kwam ik weer terug bij
Bouw’s Staalbouw, nadat ik daarvoor gevraagd werd en in 1999 werd ik
directeur, samen met Evan Bouw en Klaas Visser. Evan vertrok echter vrij snel
naar Nieuw-Zeeland. Evan was werkplaatschef, Klaas Visser de financiële
man.

In 2008 was het weer crisis in de bouw en dreigde opnieuw faillissement. In
2013 bij mijn pensionering is Bouw’s Staalbouw opgedoekt. Toen jullie vader
advocaat was heeft hij veel voor Bouw’s Staalbouw gedaan met adviezen en
rechtszaken, zeker in de tijd toen ik directeur daar was. Met heel veel
waardering voor het doorzetting vermogen van Piet Bouw en zijn wil om
zoveel mogelijk mensen te helpen, denk ik met eerbied en respect aan hem
terug. Jullie vader hield er niet van om op de foto te gaan, dus de meeste foto’s
die ik maakte zijn van de kinderen Bouw.
Ik wens jullie het allerbeste en denk soms: “Waar is die mooie tijd gebleven?”

Harry van Wingerden (geboren 1946)
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Herinneringen van Evelien Bouw
Mijn ome Piet heeft ons verlaten. Hij is naar zijn Heiland gegaan.
Wie was mijn ome Piet? Hij was een neef van mijn vader, Ab Bouw. Hij werkte
op de zaak van mijn vader naast ons huis aan de Berkenlaan.

fabriekshal Bouw’s Staalbouw aan de Berkenlaan in 1964
bron: Gemeentearchief Barneveld 07.0388

Toen mijn ouders gingen scheiden was ik 12 jaar. Ik was niet meer dat lieve
meisje. Ik luisterde niet zo goed meer naar mijn moeder. We konden het niet
zo goed meer met elkaar vinden. En bij mijn vader kon ik ook niet
terecht. Mijn ome Piet hielp me dan. Op school deed ik niet meer mijn best. Ik
spijbelde veel. Ik ging dan naar het zwembad. Op een keer wilde mijn moeder
mij ophalen. Dat ging niet zo goed. Ze ging zonder mij naar huis. Toen heeft
ze ome Piet om hulp gevraagd. Ze wist dat ik daar wel naar zou luisteren. En
dat deed ik ook. Ik ging braaf mee naar huis. Ook hielp mijn ome Piet mij met
mijn huiswerk van school.

Foto links: Evelien Bouw
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Koninginnedag 1971 met v.l.n.r. René, Paul, Ronald, Thomas en Evelien,
oom Ab Bouw achter de kinderwagen van Thomas

Wanneer ik iets niet begreep ging ik naar kantoor boven en dan legde hij het
me haarfijn uit. Hij gaf me zelfs nieuwe sommen, die ik dan braaf ging maken.
En weer liet nakijken door mijn ome Piet.
Een deel van wie ik nu ben geworden heb ik dan ook te danken aan mijn ome
Piet. Hij heeft altijd een plekje in mijn hart. We zijn elkaar nooit uit het oog
verloren. Na zijn ziekte was hij veel emotioneler en zei hij: “Ik zie nog steeds
dat kleine meisje voor me". De laatste jaren deed mijn ome Piet mijn
belastingaangifte. En daarna gezellig koffie drinken en even bijkletsen.
Toen mijn vader stierf nam hij de volledige afwikkeling van de erfenis op zich.
En ook weer toen mijn moeder stierf. De verkoop van het huis verzorgde hij.
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Piet Bouw op kantoor van Bouw’s Staalbouw aan de Berkenlaan

Alles konden wij uit handen geven. Mijn ome Piet hielp overal mee. Daar ben
ik hem erg dankbaar voor. Ook al zag ik mijn ome Piet niet zo vaak, we wisten
dat het goed zat. En ik was altijd blij als ik hem tegen kwam in het dorp of zo.
Nu is hij gestorven. Lieve ome Piet, rust zacht en tot weerziens.
Evelien Bouw

Ab Bouw voor de mini-Eiffeltoren
bij het kantoor van Bouw’s Staalbouw
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Herinneringen van Marlien Monster
Mijn herinneringen gaan terug naar de tijd dat Piet voorzitter was van het
kleuterschoolbestuur en ik kleuterjuf op Pinkeltje. Dat is lang geleden.
Wat herinneringen aan je vader: als voorzitter van het schoolbestuur (nog
geen basisschool, dat werd het pas in 1985) een no nonsens man. Hij was de
opvolger van Jos Hartkamp. Piet was nogal ruim van inzicht, maar dat was
wel goed, want er zaten nogal wat "bonds" figuren in dat bestuur. Nou dat
waren wij totaal niet, wij waren hooguit vagebonders. Hij gaf mooi tegengas.

kleuterklas Pinkeltje 1975-1976 met rechts juf Marlien Monster

Ik heb ook mooie herinneringen aan het Comité Volkskerstzang. Hij zat voor
en deed het welkom, ik deed het aloude kerstverhaal en voor je moeder op de
eerste rij begon kerst pas echt als we het Ere Zij God gezongen hadden.
Eigenlijk waren we onze tijd ver vooruit. Heerlijk één in ons geloof en de vorm
om dat samen te beleven. Op zijn afscheidsdienst was het zinnetje “graag
vrolijk zingen” bij het lied “Welk een vriend is onze Jezus” een mooi afscheid
aan een mens van wie we veel gehouden hebben. Een prachtmens!

Foto links: Marlien Monster
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Herinneringen van Hannah van der Oest
Er zijn mensen die alles donker kleuren. En er zijn mensen die licht
doorgeven. Tot die laatste categorie behoort mijn oom Piet.
Zo tot ongeveer mijn 8e jaar zag ik oom Piet en tante Ann zo nu en dan bij mijn
opa en oma. Ik keek nogal op tegen deze deftige meneer en chique mevrouw.
Oom Piet zag er altijd piekfijn uit en ik herinner mij tante Ann, statig en
prachtig op hoge hakken. Niet veel later leerde ik hen beiden door
omstandigheden heel veel beter kennen. Ik ontdekte achter die chique
buitenkant de meest warme en liefdevolle binnenkant. Toen er een stevige
storm over ons gezin trok, boden zij ons een schuilplaats. Onze oom en tante
namen zomaar de drie zusjes Van der Oest in huis. Zij hadden zelf slechts vijf
kinderen, dus die drie konden er nog wel bij. Ook al was dat dan net voor de
reeds geplande zomervakantie; zij zouden met hun gezin naar Engeland gaan.
Oom Piet bedacht zich geen seconde en regelde een grote bus.

Piet Bouw met het oranje busje van Bouw’s Staalbouw voor het cottage in
Portreath, Cornwall, zomer 1979
Foto links: Hannah van der Oest
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En daar gingen we, met z’n allen. De vijf kinderen van oom Piet en tante Ann,
de verkering van Meeuwis - ja die knapperd was er al vroeg bij - en de drie
zusjes. Het was altijd liefdevol en een warm, welkom en veilig thuis.
Zelfs nadat ik op een dag onaangekondigd met een wildvreemde visser was
meegegaan om makreel te vangen.

Hannah van der Oest op de viskotter, zomer 1979

Tante Ann was in alle staten en doorstond duizend angsten. Aan het einde van
de dag kwam ik vol enthousiasme terug met mijn vangst, aan elke vinger -dus
niet de duimen - een makreel.
Oom Piet ging meteen aan de slag met het fileren van de vis en hop, daar lagen
8 makrelen in de pan. Niet boos worden, maar daadkrachtig zijn. Doen wat er
gedaan moest worden. Het was een onvergetelijke tijd.
En zo bleef het eigenlijk altijd. Oom Piet en tante Ann stonden ons gezin bij en
loodsten ons door heftige en lastige tijden.
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de haven van Portreath, Cornwall, met aan de overzijde, voor de witte cottages, de
oranje bus van de familie Bouw in de zomer van 1979

Twintig jaar geleden, toen ik mijn eigen bedrijf oprichtte, stond oom Piet
meteen paraat met wijze adviezen.
Regelmatig stuurde ik hen een cartoonachtig kaartje met de aanhef S.O. Piet
en liefste Ann.
S.O. staat voor Suikeroom en dat was hij voor mij in meerdere opzichten. Met
zijn enorme wijsheid altijd bereid tot praktische steun en liefdevolle hulp.
Je voelde dat hij oprecht van ons hield en dat was en is geheel wederzijds.
Dank je wel lieve S.O. en liefste Ann.
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Herinneringen van Denise Sluiter-Spaans
Als klein meisje van acht zag ik je lopen. Druk in de weer de auto vol te
proppen met kinderen. Het waren veel kinderen, de auto was dan ook groot.
Niet alleen je eigen kinderen, maar ik mocht ook graag in die grote auto zitten.
Bestemming? Negen van de tien keer was het een zwembad. Lekker strak
ingeklemd tussen stoere jongens op de achterbank. In je achteruitkijkspiegel
zat je alles met een big smile te bekijken. Dat kleine mannetje met zijn dikke
buik en ondeugende glimlach heeft heel wat kilometers voor ons gereden.

Zwembad Oosterbosbad in Barneveld 1971. Diplomazwemmen met Meeuwis die te
water gaat. Op de kant in het witte pak badmeester Piet van der Spoel.

Later leerde ik je op een andere manier kennen. Even was ik je collega bij
Bouw’s Staalbouw, jij Baas Piet. Even was ik je schoondochter. Jij pater
familias. Ik zie je nog zitten aan het hoofd van de tafel, lezend uit de bijbel, je
vingers als bladwijzer. Aan die tafel leerde ik veel van je. Ik mocht graag bij
jullie komen, ik kreeg er een thuis bij. Geheel onverwacht was ik daar niet
meer. Jij begreep het en ook daarin bleef jij mijn paatje. Je deed dat waar je
goed in was, rust brengen in de chaos, want de wereld stond even op zijn kop.
Foto links: Denise Sluiter-Spaans met hond Miesje
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Piet Bouw met een van de honden van Denise

Het contact bleef en de liefde bleef. Ik heb nog vele adviezen mogen
ontvangen, nog veel gezelligheid samen mogen beleven. Ook al was je
mobiliteit wat minder geworden, tussen de oren mankeerde je niets.
Ook de twinkeling in je ogen bleef ik tot het laatste moment zien. Martine
streelde je haren, ik je hand, je sliep, maar ik mocht je wakker maken. Over je
heen gebogen zei ik: dag pa, hier een laatste slaap-lekker kus. Je sperde je ogen
wijd open, keek mij diep aan en er verscheen een glimlach van oor tot oor.
Zachtjes vroeg ik: “Weet je wie ik ben?” Je zei: “Ja, doe je de groetjes aan de
hondjes?” Martine en ik waren blij en dankbaar. De zusjes Spaans aan paatje
Bouw zijn bed en jij, jij straalde. Wat mij betreft heb je je reis dubbel en dwars
verdiend. Je hebt velen van ons de juiste weg gewezen. Nu mag jij op pad naar
een andere bestemming. Ik denk dat ze je met open armen zullen ontvangen.
Pa, je was een markant mens. Ik ben enorm dankbaar dat jij er ook voor mij
was. Nog één keer de kus, nog één keer die glimlach en Hij zag dat het goed
was.
Kus, Denise
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Herinneringen van Roelof van Drenth

Ik heb Piet leren kennen als advocaat, met een blauwe jas en een lange witte
sjaal. Als ik Piet belde, hoorde je zeggen ,, BOUW “. Piet regelde de competitie
jarenlang, ook voor de Bondscompetitie. We damden al in Harskamp in een
schoolgebouw. Hier gingen planken op de schoolbanken, zo ging dat toen.
Met Ab Blankespoor uit Ede ging ik voor het eerst naar een toernooi in
Loosdrecht. Daar was het iedere tien seconden een zet doen. Het tweede jaar
gingen Piet en nog een paar anderen mee, en daarna is hij ieder jaar
meegegaan. Altijd reed Piet in zijn eigen auto, dat vond hij fijn en hij zat hier
ook gemakkelijk in. Overal waar we naar toe gingen werd er een CD afgespeeld
met gezangen of psalmen. Psalmen in de nacht waar ik Hem verwacht.
Ook gingen we voor toernooien naar Hent uut Zaand in Wekerom en naar
Woudenberg. Hier was het altijd etenspauze tussen 12.00 uur en 13.00 uur.
Piet vroeg ieder steevast om stilte om te kunnen bidden voor het eten.

Piet Bouw, rechts met krukken, wordt benoemd tot lid van verdienste van de
B.D.S.V. op 16 september 2009
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Als ik er een avond niet was, zei hij altijd: “Is Roelof er niet?” Hij belde dan
de volgende dag waarom ik er niet was.
Piet heeft veel voor de Barneveldse dam- en schaakvereniging betekend en hij
was daarom ook lid van verdienste. Hij was lid van de BDSV vanaf 1970, toen
hij in Barneveld kwam wonen.
Van 1985 tot en met 1998 is hij voorzitter geweest en daarna vele jaren
wedsstrijdleider. Hij was ook nog lid van de protestcommissie van de Gelderse
Dambond. Daarnaast heeft hij nog veel meer gedaan, onder andere de
kascommissie en de jubileumcommissie.
Het laatste jaar ging het moeilijker met Piet. Hij reed geen auto meer, en werd
beurtelings opgehaald door zijn dammaten Gijs Dekker, Evert van de Pol, Cil
van de Brink en Roelof van Drenth.
Hartelijke groeten van Roelof van Drenth

opa Piet leert ook zijn kleinkinderen dammen en schaken:
Lennart achter het dambord en Menno achter het schaakbord

Foto links: Roelof van Drenth

585

586

Herinneringen van Toos Strunk

Ik ken Piet via het kleuterschoolbestuur in Barneveld. Hoewel toen hervormd
en gereformeerd “twee werelden” waren, kwamen we samen! Wat bijzonder
was, maar tot ieders tevredenheid prima ging. Tenminste, zo heb ik het
ervaren. Ik kende medebestuurslid Wim Eimers toen al goed, dus misschien
ben ik zo in het bestuur gekomen.

Wim Eimers

Hoe het contact zo is geworden zoals het was, weet ik niet meer. Het zal wel zo
geweest zijn: „Kom met Jan eens een kopje koffie drinken“.

Foto links: Toos Strunk
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Maar hoe dan ook, we hebben heel veel zondagavonden zitten Rummikubben.
Piet was in zijn element als hij maar een spelletje kon spelen. En heel vaak
won hij het ook.
Het was best bijzonder onze vriendschap. We zijn regelmatig met elkaar wezen
fietsen, een eindje met de auto, de fietsen achterop en zo kon je dan weer een
ander stukje van Nederland ontdekken. Vooral langs het water fietsen was een
feestje. Annie moest soms even het water voelen met haar voeten, bijvoorbeeld
bij een veerpont.
Zo is ook het idee geboren om eens met elkaar met vakantie te gaan.
Een midweek naar Parijs, waarvan ons is bijgebleven dat Piet hoogtevrees had.
Bij een bezoek aan de Eiffeltoren mochten wij over de balustrade kijken, maar
hij bleef daar ver vandaan.
We zijn ook naar Noorwegen geweest met elkaar van 13 juni tot 1 juli 1997. Dat
was een mooie reis, waar we alle vier enorm van genoten hebben. We waren
met één auto. Zo nu en dan wilden Jan en ik wel eens een eindje lopen of
klimmen en dat was prima. Piet vond het heerlijk om dan op de auto te passen.
Hij stond ons fluitend op te wachten.

v.l.n.r. Piet Bouw, Jan en Toos Strunk in Noorwegen in 1997
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Annie en Piet bij een gletsjer in Noorwegen in 1997

Piet Bouw en Jan Strunk in Noorwegen in 1997
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De nieuwsgierigheid van Piet vergeten we ook nooit. We hadden een hotel met
fitnessruimte, sauna en zwembad. Ik ging naar mijn eigen kantje, de mannen
samen naar het mannengedeelte. Daar zat een knop aan de wand, waar zou
dat voor zijn? En de grijpgrage vingers van Piet probeerden het, met als gevolg
dat het brandalarm afging. Ik hoorde dat natuurlijk ook, dus snel naar de
kamer terug en toen bleek het loos alarm te zijn. Het was een heel mooie en
gezellige reis langs verschillende hotels. Het is ook een geweldig land.
Een paar dagen Friesland, ook dat was gezellig. Fietsen mee, Nederland heeft
ook veel moois.
We zijn ook samen, maar nu met twee auto’s en de fietsen mee, van 1 tot en
met 7 juli 2000 naar Denemarken geweest. Ook dat was gezellig om zo samen
te zijn en het allemaal naar onze zin te hebben.

zomervakantie Denemarken juni 2000,
Jan en Piet aan het strand

Totdat het bericht kwam dat er een tweeling geboren was bij René. Het hart
van oma wilde toen wel heel graag naar huis om de borelingen en kersverse
papa en mama te zien. Jan en ik zijn nog twee dagen gebleven.
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Maarten (links) en Rianne Bouw, geboren 2 juli 2000

Toen, op 1 september 2000 stond de wereld op eens op z’n kop. Piet werd ziek.
Wat een bewondering hebben wij voor hem en voor Annie. Zoals ze gevochten
hebben en het mocht zo zijn dat ze nog heel wat goede jaren samen zijn
geweest. Waarin zeker hele mooie momenten waren, ondanks alles. Het
optimisme en het vertrouwen van Piet op een betere toekomst is voor ons
allemaal een voorbeeld.
We zijn blij dat we Piet hebben leren kennen en daardoor ook Annie.
Toos en Jan Strunk
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Herinneringen van Dirk van Schieveen
In de ruim 45 jaar dat ik advocaat ben, heb ik als patroon diverse advocaatstagiaires opgeleid. Het ging daarbij om jonge, net afgestudeerde juristen. Piet
vormde daarop echter een uitzondering. Toen Piet in 1983 aangaf een
loopbaan in de advocatuur te ambiëren en de verplichte stage van drie jaar
graag op ons kantoor (Van Walsem en Van Schieveen Advocaten te
Amersfoort) te willen volgen, had hij al een carrière als mededirecteur van
Bouw’s Staalbouw te Barneveld achter de rug. Hij was dan ook ruim negen
jaar ouder dan ik. Dat had in de praktijk problemen kunnen opleveren. Zo niet
in dit geval.

Foto links: Jacqueline en Dirk van Schieveen
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Vanaf het begin bleek Piet niet alleen een uiterst plezierige collega te zijn, maar
ook een man die met veel inzet trachtte zich de kneepjes van het vak eigen te
maken. De omstandigheden waaronder dat geschiedde waren overigens
minder comfortabel dan die in de Bouw’s Staalbouw tijd. Zo meldde Piet ons
in het begin, dat hij er bijvoorbeeld wel aan moest wennen dat hij zelf de
ruitensproeier van zijn auto moest bijvullen!

Mede door de vele relaties die Piet had in en rond Barneveld, slaagde hij erin
binnen een paar jaar binnen ons kantoor een snel groeiende praktijk op te
bouwen. Dat leidde er onder meer toe dat in oktober 1986 advocatenkantoor
Van Dam-Van Pelt in Barneveld werd overgenomen, waarna Piet deze
vestiging aan de Churchillstraat onder zijn hoede nam.
Inmiddels had de Rechtbank Utrecht geconstateerd, dat Piet ook op
financieel/administratief gebied uitermate kundig was. Hij werd in de daarop
volgende jaren in vele faillissementen tot curator aangesteld. De adequate
wijze waarop hij deze faillissementen afwikkelde, had een zeer positief effect
op de gang van zaken binnen ons kantoor.
Naast zijn advocatenpraktijk was Piet nog part-time werkzaam als docent op
een school (MBO/HBO ) aan de Oudenoord te Utrecht. Daar werd de radio
(een radio in een slede) uit zijn auto gestolen. Dat vormde voor Piet geen
aanleiding om de week daarop de radio uit de slede te halen, zodat ook de
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nieuwe radio weer werd gestolen. Kort daarna zag Piet, dat radio nummer drie
werd gestolen door een jongeling op een fiets. De radio verdween in de fietstas,
waarna Piet rennend de achtervolging inzette. Hij slaagde erin de radio uit de
fietstas te grissen. Groot was zijn teleurstelling dat dit een andere, kapotte
radio, bleek te zijn.
Piet hechtte zeer aan zijn wekelijkse avondje dammen. De ochtend daarna
volgden dan de moppen die hij had gehoord. Of deze moppen op het randje
waren – dat zou zo maar kunnen – werd echter nooit echt duidelijk. Midden
in de mop moest Piet altijd zelf zo onbedaarlijk lachen, dat de clou niet meer
verstaanbaar was.
Op 1 september 2000 bereikte ons het rampzalige bericht, dat Piet ten gevolge
van een aneurysma in zeer zorgwekkende toestand was opgenomen in het
ziekenhuis. Er volgde een zeer onzekere periode, waarin wel duidelijk was dat
Piet zich niet zomaar gewonnen gaf. Ik heb grote bewondering voor de wijze
waarop Piet, ondanks zijn zware handicap, zodanig wist te revalideren, dat hij
na vele maanden zijn rentree op kantoor kon maken. Dat heeft er onder meer
toe geleid dat de administratie van het kantoor, tot zijn afscheid in juni 2018,
bij hem in goede handen was. De laatste maanden zijn voor Piet niet
eenvoudig geweest. Op de hem bekende wijze accepteerde hij echter de
ernstige ongemakken waarvoor hij zich gesteld zag. Hij tilde zwaarder aan de
gezondheidstoestand van zijn Annie.
Het is mij een eer jarenlang met een man als Piet te hebben mogen
samenwerken. Ik koester de herinneringen daaraan.
Driebergen 15 juli 2019
Dirk van Schieveen
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Herinneringen van Ella Brand
Als secretaresse van Piet, vanaf eind jaren tachtig, heb ik vanzelfsprekend veel
herinneringen uit al die jaren die we hebben samen gewerkt. Zo denk ik onder
meer met plezier terug aan de keren dat hij ’s morgens eerst naar ons kantoor
in Amersfoort ging om de administratie te doen en hij in de loop van de
ochtend weer in Barneveld arriveerde. Dan vertelde hij de moppen die hij in
Amersfoort had gehoord (niet de netste) in Barneveld. En degene die het
hardst lachte, was Piet. En daarna gingen we natuurlijk weer hard aan het
werk. In de loop der jaren deed de computer zijn intrede. Die elektronische
schrijfmachine kon eigenlijk niet meer. Maar hoe ga je dat aanpakken bij die
meiden. Wil, mijn vriendin, was er inmiddels – wegens de drukte – bij
gekomen. Piet kwam met een computer op kantoor, zette hem op de tafel en
zei: “Probeer maar, kijk maar” …. En ja hoor, de nieuwsgierigheid won het
van “het enge” en binnen enkele weken stond de computer op het bureau en
werkten we ermee. We mochten een cursus Windows en Word doen. De
computer had zijn intrede gedaan. Af en toe, als de “puinhoop” op Piets bureau
erg groot werd, kreeg ik schoonmaakwoede. Dan zocht ik alles uit, maakte
stapels met de beroemde jurisprudentiekaartjes er op met als tekst: kan dit
opgeruimd worden; wil je dit uitzoeken; hier moet iets mee gebeuren; dit heeft
haast enz. Ik stak wel mijn nek uit, maar Piet was er blij mee en het bureau zag
er weer netjes uit. Als Piet ’s middags laat op kantoor arriveerde, bijvoorbeeld
na een zitting of een bespreking buiten kantoor, dan moest de post toch wel
getekend zijn zodat die op tijd in de brievenbus kon. Piet was een makkelijk
mens. Hij belde dan en vroeg of er nog iets bijzonders was. Nee, maar de post
moet nog wel getekend worden. Oh, teken jij maar, was dan zijn antwoord. Ok.
Zó moeilijk was die handtekening ook niet… Dus dan
een oud
jurisprudentiekaartje erbij gepakt, want die schreven zo fijn, en even oefenen.
Tekenen. Opgelost. Het kantoor in Barneveld werd later overgeheveld naar
Amersfoort. Piet ging daar onder ander weer de administratie doen. Door zijn
grote doorzettingsvermogen ging alles “gewoon” door. Piet en ik, als
Barnevelders, hadden een speciale band. Doe maar gewoon.
Piet zal altijd een plekje in mijn hart blijven innemen!
Ella Brand

Foto links: Ella Brand

597

598

Herinneringen van Gerard en Dinie van de
Bruinhorst
Onze vriendschap met Piet en Annie is vanaf het jaar 2000 geleidelijk
gegroeid. In het begin beperkte het zich tot koffiedrinken na de kerkdienst en
bezoekjes, eerst op de Van Zuijlen van Nieveltlaan en later in hun appartement
in het Roemer Visscherpark. Na een paar jaar werd het contact frequenter en
intensiever. Dat resulteerde in gezamenlijke uitjes en vakanties. Daar willen
we in onze herinneringen de nadruk op leggen.
De eerste korte vakantie, in 2005, waarvan we foto’s hebben, ging naar de
Lünenburger Heide, waar Piet en Annie veel oude en goede herinneringen
hadden liggen.

vakantie Lünenburger Heide 2005

We logeerden in Gasthof “Im Wiesengrund” in Hermannsburg en van daaruit
hebben we de omgeving verkend. Voor een lunch gingen we terug naar het
hotel waar Piet en Annie meerdere keren geweest waren en waar de
“Pfifferlingsuppe” zo lekker zou zijn. Dat kunnen wij bevestigen.

Foto links: Dinie en Gerard van de Bruinhorst
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vakantie Lünenburger Heide 2005

Veel (stads-)bezoeken en vakanties volgden na de Lünenburger Heide. Zo
genoten we in 2006 van een rondvaart in de Biesbosch, dat we afsloten met
een diner in restaurant De Verrassing, Lunteren. Het jaar daarop was Zeeland
aan de beurt voor een uitstapje van een paar dagen. Dat vond Piet ook lang
genoeg. Het verhaal gaat dat, in de tijd dat het hele gezin nog gezamenlijk op
vakantie ging, Piet zo’n drie à vier dagen voor het einde van de vakantie al
spulletjes in de auto ging leggen “want ze worden toch niet meer gebruikt”.
Het verbaast ons niets.
Regelmatig zijn we samen een dagje uit geweest, bijvoorbeeld naar Rotterdam
in 2008 met de watertaxi vanuit Dordtrecht. Tussen de middag werd er goed
geluncht op het terras bij hotel New York en aan het eind van de middag een
glaasje in de Koopgoot. Een jaar later was Haarlem aan de beurt. Daar hebben
we een lange rondwandeling gemaakt en verschillende hofjes bekeken. Een
bezoek aan de St Bavo met het Müllerorgel was voor Piet een hoogtepunt.
In 2010 zijn we opnieuw naar de Lünenburgerheide geweest en weer naar
Hermannsburg. Piet had een behoorlijk luxe en prijzig hotel geboekt. Wij
hadden de keer daarvoor blijkbaar teveel op de prijs gelet. Bij dit soort reisjes
600

Dinie van de Bruinhorst – Lüneburger Heide 2010

ging de speciale kar met daarop de scootmobiel en rolstoel steevast mee. Soms
gingen we met de auto van Piet en Annie, maar vaak met onze auto, want dan
konden de fietsen ook mee. De fiets van Annie op de kar naast de scootmobiel
en onze fietsen op de dakdrager.

boekhandel Waanders in de Broeren in Zwolle met Piet
voor een boekentafel in 2013

Onze zomervakantie brachten wij met de caravan vaak door op een camping
in Nederland. Piet en Annie kwamen dan vaak een paar dagen naar een hotel
in de buurt, zodat we samen konden optrekken, zoals in Eernewoude (2010)
en Hardenberg (2011). De Floriade in Venlo (2012) is een voorbeeld van een
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gezamenlijk dagje uit, evenals Zwolle (2013), waar Piet vooral genoot van
Waanders In de Broeren. Overal waar boeken stonden had Piet het naar zijn
zin.
Voor stads- en museumbezoeken waren Annie en Piet altijd in de markt. Een
paar nachtjes Alkmaar (2016) en naar Twente, met een bezoek aan het
Rijksmuseum in Enschede behoorden daartoe. Samen lekker eten stond
daarbij steeds op het programma.
Piet en vooral Annie gingen graag naar zee of naar de Waddeneilanden. In
2012 gingen we samen naar Terschelling. In 2018 was Texel aan de beurt. Daar
hebben we, naar later bleek, de laatste verjaardag van Piet gevierd. Wie had
dat kunnen vermoeden?

v.l.n.r. Annie, Dinie, Gerard en Piet in juni 2012 op Terschelling

Piet was altijd gek op spelletjes en wij moesten er ook aan geloven. Phase 10
was het spel dat we altijd speelden. In de loop der jaren en dan met name het
laatste jaar kreeg Piet met steeds meer beperkingen te maken: autorijden ging
niet meer, zijn gehoor en gezichtsvermogen gingen achteruit.
De meest recente herinnering, waarbij Piet naar ons gevoel een echt goede dag
had was op 25 januari 2019. Op die dag hebben we Piet en Annie opgehaald
en zijn we met hen bij de opening van de wisselexpositie van het
Pluimveemuseum geweest. Na afloop hebben ze bij ons gegeten en Piet genoot
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zichtbaar van de ovenschotel van vis met daarbij de doperwtjes waar hij zo van
hield. Na afloop hebben we voor de laatste keer Phase 10 gespeeld. Annie won.

Op een terras op Texel, 7 mei 2018. V.l.n.r. Piet, Annie en Dinie.
Het spel Phase 10 ligt al klaar.

De vele foto’s die in de loop der jaren gemaakt zijn en de warme herinneringen
aan de vele gesprekken en activiteiten die we samen met Piet en Annie hadden,
blijven voor ons een waardevol aandenken aan onze beste vriend!
Dinie & Gerard

fietstochtje in Friesland – juni 2010
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Herinneringen van Jenny Jansma

“We gaan straks op bezoek bij Piet en Annie in Barneveld”, zei ik tegen onze
5-jarige dochter Juliëtte. Het was in 2001 dat we na een aantal jaren minder
frequent contact met Piet en Annie hadden afgesproken om weer eens bij te
praten. Het leek mij als moeder goed om Juliëtte even voor te bereiden op wat
ze straks zou zien en ik vertelde haar dat Piet één been had. Juul die vaak
filmpjes zag over kapitein Haak, was niet onder de indruk en vroeg stralend:
“Mam, heeft ‘ie dan nu ook een haak?” Dergelijke humor paste precies bij Piet,
ofwel bij “Pietje” zoals wij hem altijd noemden.
In 1993 leerde mijn man Ab Jansma Piet Bouw kennen op de Barneveldse
Dam- en Schaakclub. De twee mannen waren aan elkaar gewaagd en het
plezier in vooral schaken - waar Ab jaren geen tijd voor had gehad - kwam
weer terug bij hem.
Toen ik in de begin jaren negentig in een arbeidsconflict verwikkeld raakte,
vroegen we juridisch advies aan Piet. Zo leerde ik ook deze goedlachse en altijd
vriendelijke advocaat kennen. Er volgden vele brieven, bezwaarschriften, een
bezoek aan de rechtbank en uiteindelijk een prachtige overwinning, of zoals
mijn man dat noemde: een Pyrrusoverwinning. Helaas waren er door de
slepende zaak alleen maar verliezers, maar tóch. Piet had er voor gezorgd dat
mijn onderwijscarrière niet als een nachtkaars uitging. Een forse
schadevergoeding en een evenzo forse nota van Van Walsum, Schieveen en
Bouw Advocaten. Maar het was het meer dan waard.
Ons contact bleef want een dag na Piet zijn 57e verjaardag werd onze dochter
Juliëtte geboren en met een prachtige zilveren (of was het een verzilverde?)
rammelaar kwamen Piet en Annie op kraambezoek. Inmiddels waren we naar
Leusden verhuisd en Ab gunde zich geen tijd meer om de wekelijkse dam- en
schaakavonden te bezoeken. Ons lijntje werd niet doorgeknipt, maar er was
weinig contact. Tot we dus begin 2001 de draad weer oppakten en tijd te kort
kwamen die avond. Wat was er veel gebeurd in het leven van Piet en Annie.
Met bewondering luisterde ik naar Piet, die vol vertrouwen zei: “Ik ben
stilgezet door God”. Alleen hijzelf kon dat zeggen nadat hij een aneurysma had
overleefd en met een beenprothese moest leren leven.
Foto links: Jenny Jansma
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Piet in de tuin bij Jenny Jansma op 24 juli 2014

Vele jaren later heb ik wederom Piet zijn advies gevraagd en ook nu zorgde hij
ervoor dat er recht werd gesproken. Zijn streven naar rechtvaardigheid en
eerlijkheid wist hij op een respectvolle manier te verwoorden, immer met rust
en waar het kon met een vleugje humor.
Onze band werd zo mogelijk nóg hechter toen mijn man een herseninfarct
kreeg en verlies op verlies volgde. Dat was niet te verkroppen voor hem. Ruim
7 jaar was Ab gehandicapt en moest hij meer en meer zijn vrijheid inleveren:
gezondheid, werk, mobiliteit en ook volgden er vele ziekenhuisopnames. Piet
en Annie bleven trouwe bezoekers, hielpen met het opruimen van Ab zijn
kantoor, zochten de boeken uit en ruimden zijn bureaulades op, terwijl Ab
voor een open hartoperatie in het UMCU lag. Annie stond aan mijn zijde bij
het inpakken toen we binnen een jaar voor de tweede keer moesten verhuizen.
De pastorie die we tijdelijk huurden werd verruild voor een mooie nieuwbouw
woning. Toen Ab na een val zijn heup brak kon hij helaas niet meer thuis
wonen. In het verpleeghuis zaten Piet en Annie trouw aan Ab zijn bed en
verrasten hem met lekkere hapjes. Van verre hoorde je Piet al aankomen door
de lange, lange gang.
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Piet aan tafel bij Jenny Jansma, november 2013

Tijdens de begrafenis van Ab duwde Annie Piet in de rolstoel naar het graf.
Vervolgens kroop Piet weer achter zijn computer en regelde voor mij alles
omtrent de erfrechtbelasting. Wat kon Piet genieten wanneer ik onverwacht
langskwam. Immer vrolijk en altijd had hij wel een grappig verhaal uit zijn
leven als docent of advocaat. Van dichtbij zag ik hoe ook Piet zijn gezondheid
hem steeds meer in de steek liet. “Ik blijf hier totdat de Grote Baas mij roept”,
zei hij wanneer we spraken over het leven. En hij bleef, totdat ook hij mocht
overgaan naar een nieuw leven bij onze Vader in de hemel. Piet zou Ab de
groeten doen en ik denk dat die twee mannen vast wel weer samen gaan
dammen. We hebben lief en leed gedeeld, maar vooral de mooie
herinneringen blijven.
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Herinneringen van Kim Anne Bouw
Ha opoe! Wat moest iedereen altijd lachen, hè, als ik je zo noemde. Daar trok
ik me niets van aan natuurlijk, zou jij ook niet doen. Ook niet heel gek, want
wij schijnen best een beetje op elkaar te lijken. Daarbij delen we een hoop
passies, voornamelijk die voor de Nederlandse taal en het recht. Om de ‘’ken
het zijn dat ik u kan’’ en ‘’aan de hoek van de ronde tafel’’ verhaaltjes die je mij
als kind leerde, konden we kerst 2018 nog ontzettend lachen. En zolang ik mij
kan herinneren vertelde je mij, wanneer ik weer eens kwam eten, als aan het
einde van mijn geld de maand nog niet om was, met zoveel plezier over
verschillende zaken die je had gedaan en hoe je ze had weten te winnen. En
toen ik – twee studies verder - bij je kwam en zei: ‘’Opa, ik denk dat het een
goed idee is dat ik ook rechten ga studeren’’, had jij ook het idee dat dat wel
eens een heel goed idee kon zijn. Ik herinner me dan ook nog heel goed hoe
trots ik was toen ik het volgende mailtje van je kreeg toen ik afstudeerde en –
net als jij – meester in de rechten was geworden.
‘Weledelgestrenge Vrouwe, Amica,
Op Facebook – ja, opa ging met zijn tijd mee - las ik dat u sinds kort ook
meester in de rechten bent. Overigens had je toch best even kunnen wachten
tot die plek vrij was, dat kan nooit zo erg lang meer duren. Maar nu je toch
die titel gaat gebruiken, zal ik met de mijne zuinig omgaan. Ik moest je ook
nog gelukwensen van mijn lieftallige echtgenote. Als je een keer in de buurt
bent, kom je maar een borrel drinken.
Hartelijke groet,
Mr. A.P. Bouw
Niet lang daarna liet hij zich schrappen bij de Orde van Advocaten – zo was ‘ie
dan ook wel weer. En die borrel hebben we natuurlijk gedronken, bij een potje
of wat Kolonisten, waar wij af en toe oma lieten winnen, omdat het anders wel
erg eentonig zou worden. Maar geen zorgen hoor opie, we laten oma heus af
en toe nog eens winnen en schenken ook gauw weer eens een borrel in om
jouw prachtige leven te herdenken. Ik ga je echt heel erg missen!
Kim Anne
Foto links: Kim Anne Bouw
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In memoriam van Aart Pieter Bouw
Tijdens de dankdienst voor zijn leven, op dinsdag 12 februari 2019, is
onderstaand in memoriam door zoon Paul uitgesproken.
Wat had mijn vader graag deze dankdienst zelf meegemaakt! Hij vond het
eigenlijk jammer, dat je zelf niet meer kon genieten van dat wat je zo
zorgvuldig had samengesteld. De afgelopen jaren sleutelde hij met regelmaat
aan de liturgie voor zijn eigen afscheid. Eigenlijk had hij het wel aangedurfd
om als intochtslied het lied van Boney M te laten spelen: By the rivers of
Babylon, verwijzend naar psalm 137. Maar ja, wat had Barneveld dan wel
gezegd? Het is daarom Amazing Grace geworden, mét doedelzak. Prachtig
vond hij dat. Hij genoot van muziek in vele genres, van country tot Johannes
de Heer.
Er is veel te vertellen over mijn vader. Het zou nog veel meer geweest kunnen
zijn. Maar toen ik in 2009 een boek maakte over het leven van zijn ouders,
besloten mijn vader en moeder om alvast hun liefdesbrieven te verbranden…
Die hadden ze vijftig jaar zorgvuldig bewaard, maar het was niet de bedoeling
dat ik er mee aan de haal zou gaan.. Ik moet me dus wat beperken.
Op 1 september 2000, mijn vader is dan 61 jaar, begint de reservetijd voor
mijn vader. Uitgerekend op de verjaardag van kleinzonen Menno en Lennart
en pas twee maanden na de geboorte van zijn kleinkinderen Rianne en
Maarten wordt hij getroffen door een acuut gesprongen aneurysma. Het is een
week voordat mama en papa hun 40-jarig huwelijk zullen vieren: met het hele
gezin een weekend op Ameland.
Papa wordt naar het ziekenhuis vervoerd, vele malen geopereerd en
gereanimeerd en ligt ruim 10 weken in een kunstmatige coma. Tijdens deze
coma wordt zijn kleinzoon Mathieu geboren. In november wordt hij weer
wakker, mist zijn linkerbeen en is hij een kwetsbaar mens geworden.
Bijzonder is het om te merken dat papa niet boos is maar dankbaar, voor deze
verkregen reservetijd. Wat is het een wonder, dat papa en mama in september
2001 alsnog hun huwelijksjubileum op Ameland mogen vieren!
Mijn vader wordt op 7 mei 1939 geboren in Harskamp, als tweede zoon van
Meeuwis Bouw en Klaasje van Harten. Zijn oudste broer Teunis is dan al bijna
zes jaar oud. Zijn vader is samen met zijn broer Gies molenaar. Het gezin
Bouw woont vlak naast hun eigen Harskamper molen.
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Als papa bijna één jaar oud is breekt de Tweede Wereldoorlog uit. Al vrij snel
komt er een compagnie Duitse huzaren in de molen. Dat wil zeggen: in een
schuur bij de molen. Zij hadden paarden en die moesten met haver gevoerd
worden. Opa moet malen voor de Duitsers: haver voor de paarden en meel
voor brood. Zo is er ook de mogelijkheid om voortdurend wat zakken meel
achter te houden voor het eigen gezin en voor in Harskamp verstopte
onderduikers.
Omdat de Duitsers in de molen zitten is er ook voor huize Bouw de hele oorlog
door elektriciteit en telefoon, wat heel bijzonder is. Oma heeft een elektrisch
fornuis en zo kan opa de hele oorlog zelf brood bakken.
En wordt door zijn ouders - onder de ogen van de Duitsers - in ieder geval één
onderduiker verstopt en soms ook wel eens een bemanningslid van een
neergestort geallieerd vliegtuig. Meestal krijgt zo iemand wat kleding om
daarna verder te kunnen vluchten. De kleine Pietje heeft hier waarschijnlijk
niets van gemerkt. Dat is veiliger.
Papa loopt als kleuter vrij de legerplaats in en uit. Als hij op een dag door een
trap van een paard een gat in zijn hoofd heeft, wordt dat heel gewoon gehecht
door een Duitse legerarts.
In april 1945 vinden er hevige gevechten plaats rond de molen. Het gezin met
de kleine Pietje zit enkele dagen in de kelder. De kogels vliegen door de
keuken. De molen wordt door de Canadezen stuk geschoten, de wieken raken
onherstelbaar beschadigd. Gelukkig blijft het gezin gespaard.
Aan het eind van de oorlog wordt de lagere school van Harskamp opgeëist
door de Binnenlandse Strijdkrachten. Dat betekent dat mijn vader pas in 1946
voor het eerst naar school kan gaan. Hij is dan al ruim 7 jaar. Terugkijkend
denk ik dat hij daar weinig van geleden heeft. In 1951 rondt hij de lagere school
af met een half jaar de 7e klas, die dan nog bestaat. Bijzonder en tekenend voor
de rol van zijn grote broer: het rapport wordt ondertekend door broer Teunis,
dan net 18 jaar, in plaats van zijn vader.
Mijn vaders vroegste jeugd is best bijzonder. In het begin van het huwelijk van
zijn ouders is er bijna dagelijks hulp in de huishouding. De opvoeding gebeurt
in de beginjaren meer door deze kindermeisjes. Mijn vader sprak daar met
liefde over. Later komt de hulp een of twee dagen per week want de loonkosten
stijgen sterk.
Zijn moeder is druk met het sociale leven in en rond Harskamp, van
plattelandsvrouwen tot de zangvereniging en met haar familiebezoekjes. Zijn
vader wordt opgeslokt door het werk in het eigen meelbedrijf. Door het
leeftijdsverschil met zijn oudste broer is mijn vader vaak alleen thuis. Door dit
alles is hij al jong veel buitenshuis en zelfredzaam. Hij logeert graag, bij zijn
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neef Gert van Uffelen in Lunteren en bij zijn nicht Riet Bouw op boerderij de
Oude Maat net buiten Barneveld. Daar krijgt hij zijn liefde voor
gezelschapsspelletjes mee, die wij als kinderen allemaal met de paplepel
kregen ingegoten.
Na de lagere school gaat mijn vader naar de vierjarige Middelbare
Handelsdagschool in Wageningen. Dit alles met het oog op een mogelijke
overname van het meelbedrijf van zijn vader. Hij krijgt een brommer om naar
Wageningen te reizen, een blauwe Victoria Avanti, ook wel Vicky genoemd.
1955 is een bijzonder jaar in papa’s leven. Zijn grote broer Teunis gaat trouwen
en verhuist naar het verre Suriname om te werken bij een rijstplantage. Dat is
bepalend voor de toekomst van papa. Als broer Teunis niet opgaat voor de
opvolging in het meelbedrijf in Harskamp, zal Piet dat moeten doen.
Nu hij klaar is met de school in Wageningen mag hij als net 16 jarige jongen
met wat vrienden op reis naar Parijs. Het tekent de vrijheid die mijn vader in
zijn jonge jeugd heeft gekregen. Zelf vindt hij dat prima.
Diezelfde zomer van 1955 komt er een nieuw gezin in Harskamp wonen: de
familie Van der Oest uit Reeuwijk. Mijn vader gaat in die tijd graag naar de
kerk in Otterlo, maar op Dankdag 1955 zit hij in Harskamp in de kerk. Een
mooi meisje valt hem op: het is onze moeder, Annie van der Oest. Als hij haar
na de dienst aanspreekt en zegt dat hij haar wel naar huis wil brengen, moet
ze lachen. Mijn moeder woont namelijk 50 meter verder, aan de overkant van
de weg, recht tegenover de kerk!
Toch slaat de vonk over en het jonge stel krijgt verkering. Mijn oom Kees weet
zich nog te herinneren hoe hij als jonger broertje met die blauwe brommer van
mijn vader mocht rijden, zodat mijn vader even zijn handen vrij had voor mijn
moeder!
Mijn vader studeert weer verder. Van 1955 tot 1957 volgt hij de HBS A in
Arnhem. Na het HBS examen volgt in de zomer van 1957 de keuring voor
militaire dienst. In 1959 is hij sergeant-administrateur bij het geneeskundig
bataljon op kazerne De Wittenberg. Administratie en boekhouden zit er al
vroeg in bij hem. Bovendien - zo is mijn vader ook - blijft hem zo menig zware
oefentocht bespaard, die de andere dienstplichtige soldaten moeten maken.
Als papa uit militaire dienst komt, worden er plannen gemaakt om te trouwen.
Op 6 september 1960 is het zover: hij is 21, mijn moeder pas 19. Ze krijgen vijf
kinderen. Op 11 augustus 1961 wordt oudste zoon Meeuwis geboren, gevolgd
door dochter Nellie in 1962, zoon Paul in 1965, zoon René in 1967 en zoon
Ronald in 1970.
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Mijn vader treedt in dienst bij het meelbedrijf van zijn vader en zijn oom. Dat
betreft voornamelijk de administratie. Met ingang van
1 januari 1962 draagt zijn vader zijn deelname aan de firma Gebr. Bouw over
aan zijn jongste zoon Piet.
Erg lang duurt de samenwerking tussen mijn vader en zijn oom Gies niet, want
eind 1962 treedt Piet terug uit de firma en vertrekt hij naar Arnhem, waar hij
gaat werken bij de A.K.U., het latere AKZO. Reden voor het terugtreden van
mijn vader is de halsstarrige houding van oom Gies, als het gaat om
vernieuwing en verandering in het bedrijf. Papa heeft in een schriftje nog wat
herinneringen aan die moeilijke tijd als firmant genoteerd. Een pittige
conclusie van een jongeman van 23 jaar oud. Ik citeer:
“Op het ogenblik is het zo dat de firma Gebroeders Bouw een zeer sterk
verouderde zaak is en naar mijn mening binnen afzienbare tijd niet meer
mee kan komen in deze snel veranderende wereld als er niet spoedig op
grootse wijze gemoderniseerd wordt. Wat neerkomt op een investering van
minimaal drie ton. Zo lang oom Gies nog voor één cent in de zaak
geïnteresseerd is, zie ik dat er niet van komen.”
In 1962 en 1963 behaalt mijn vader diploma’s boekhouden en handelsrekenen
en richt hij zich meer op het bedrijfsleven. Hij richt zich ook op het kerkelijke
leven in Harskamp: als jong broekje wordt hij begin jaren ‘60 al presidentkerkvoogd.
In 1966 stopt hij met het werk in Arnhem. Zijn neven Teus en Ab Bouw hebben
hem gevraagd administrateur en later mededirecteur te worden van
staalbedrijf Bouw’s Staalbouw in Barneveld.
Eveneens in 1966 komt mijn vader op de kieslijst van de CHU, de Christelijke
Historische Unie. Het lijkt er heel lang op dat hij een zekere plek in de
gemeenteraad van Ede krijgt. De plotselinge opkomst van een nieuwe partij
gooit roet in het eten: boer Koekoek scoort met zijn Boerenpartij zo goed dat
mijn vader buiten de gemeenteraad blijft. Hij heeft zijn politieke aspiraties
nooit meer opgepakt.
In 1970 verhuist het gezin van Harskamp naar Barneveld. Vermeldenswaardig
is nog het behalen van zijn zwemdiploma A en B in september 1971. Dat is het
begin van een jarenlange betrokkenheid bij zwemclub De Waterkip: alle zonen
worden lid van de club en wat heeft mijn vader een uren met ons doorgebracht
in het zwembad en als chauffeur op weg naar de wedstrijden op zaterdag. Hij
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heeft tot zijn ziek worden in 2000 de gewoonte gehad om in het buitenseizoen
elke ochtend om 7.00 uur een kwartiertje te zwemmen.
Onze vader is in onze jeugd een grote stimulans voor onze ontwikkeling. Hij is
kritisch en best veeleisend. Het kan altijd een stapje harder en een trede hoger.
Taal is echt zijn ding. Een stuk tekst met taalfouten kan in huize Bouw niet.
Ook als we volwassen zijn is zijn betrokkenheid bij ons leven groot. Bij het
solliciteren of bij grote aankopen als een huis: advies van papa wordt altijd
gevraagd en gewaardeerd.
Zijn positief kritische houding heeft hij heel lang vastgehouden. Tot in e-mails
aan plaatselijke predikanten als het ging om liedkeuze en liturgie.
Naast zijn drukke werk en gezin is mijn vader ook een sterk maatschappelijk
betrokken man. Hij doet veel bestuurswerk. Zo is hij voorzitter van de
Vereniging tot bevordering van het christelijk kleuteronderwijs in Barneveld.
Voorzitter van de Volkskerstzangdienst in Barneveld. Voorzitter van de
Barneveldse Industriële Kring en bestuurslid van de NVOB (Nederlands
Verbond van Ondernemingen in de Bouwnijverheid). Voorzitter van de HDS
(Hervormde Diaconale Stichting). Later ook bestuurslid van het Fontanus
College en natuurlijk
voorzitter van de Barneveldse Dam- en
Schaakvereniging. En ik zal nog wel een en ander vergeten zijn.
Dammen: dat is zijn lust en zijn leven. Bijna 50 jaar is hij lid van de damclub.
Dinsdagavond is zijn avond: dan wordt er gedamd. Ik geloof dat hij alleen
tijdens zijn ziekenhuis- en revalidatieperiode in het jaar 2000 even niet
gedamd heeft. Verder moest alles wijken voor zijn grootste hobby. Op dinsdag
22 januari jl. damt hij voor het laatst.
Mijn vader werkt als directeur van Bouw’s Staalbouw in Barneveld tot 1983.
Er is dan een enorme financiële crisis met hoge werkloosheid. Ook mijn vader
moet diverse personeelsleden ontslaan. Vreselijk vindt hij dat. Uiteindelijk
kiest hij ervoor zijn eigen directiefunctie op te geven: drie directeuren op een
steeds kleiner wordend bedrijf is niet reëel meer.
Gelukkig heeft hij nieuwe mogelijkheden, dankzij een studie rechten, die papa
van 1973 tot 1978 aan de Universiteit in Utrecht volgt. Ik herinner me goed
hoe hij deze studie doet, naast zijn drukke werk bij Bouw’s Staalbouw. Avond
aan avond is hij thuis aan de studie, gewoon aan de eettafel in de kamer, in
een druk gezin met vijf opgroeiende kinderen. Het sociale leven wordt op een
lager pitje gezet, mijn moeder doet veel alleen of met de kinderen. Het
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resulteert echter in het behalen van zijn meestertitel in 1978. Op 12 januari
1983 volgt zijn beëdiging tot advocaat, aan het advocatenkantoor Van Walsem
en Van Schieveen in Amersfoort. Dirk van Schieveen wordt zijn mentor en
enige jaren later wordt de naam van het advocatenkantoor omgedoopt tot Van
Walsem, Van Schieveen en Bouw. Een extra kantoor in Barneveld wordt
geopend. Wat heeft papa genoten van zijn advocatenwerk. Hij heeft zo
honderden mensen van dienst kunnen zijn in een veelheid aan problemen. Als
hij na zijn ziekte in 2000 noodgedwongen thuis komt te zitten, komen de
cliënten naar hem thuis toe. Ook in de afgelopen 18 moeizame jaren heeft hij
zo nog heel veel mensen kunnen helpen met adviezen en belastingaangiften.
In zijn advocatentijd geeft papa ook les: eerst op de MEAO in Amersfoort, later
op de HEAO in Utrecht. Zijn vak: natuurlijk recht!
De komst van zijn eerste kleinkind Anniek in 1986 en daarna nog elf
kleinkinderen en vier achterkleinkinderen vindt hij prachtig. Wat geniet hij
van ze en zij van hem. Daarover straks meer door de kleinkinderen zelf.
In 2004 moeten onze ouders noodgedwongen verhuizen naar een
appartement aan het Roemer Visscherpark 48. Dat is aangepast en maakt het
leven iets comfortabeler voor hen. Natuurlijk wordt papa ook de voorzitter van
hun appartementen torentje.
De laatste jaren wordt het leven steeds moeizamer voor hem. Hij hoort steeds
slechter en een gehoorapparaat brengt maar matig hulp. Ook gaan zijn ogen
achteruit, wat nog veel erger voor hem is. Zijn lievelingswerk achter de
computer wordt haast onmogelijk evenals lezen. Gelukkig heeft hij een aantal
trouwe vrienden die er altijd zijn voor onze ouders.
Als hij afgelopen zomer bijna iemand aanrijdt omdat hij de persoon te laat
ziet, besluit hij per direct te stoppen met autorijden.
Steeds vaker hoor je hem zeggen, als het gaat over het bereiken van zijn 80e
verjaardag: maar 79 is toch ook mooi, hè?
Loslaten lijkt moeilijk voor hem. Het evenwicht thuis is broos. Papa en mama
hebben elkaar zo nodig. Mama is voor hem zijn ogen, oren en benen, papa is
voor haar het hoofd.
Op maandag maandag 28 januari komt onze vader thuis ten val. Er lijkt niets
gebroken. Toch gaat het dan hard achteruit. Hij ligt een paar dagen op bed,
alles doet hem zeer. Op vrijdag 1 februari besluit de huisarts dat het zo niet
langer kan. Hij wordt naar het ziekenhuis in Ede gebracht. Hij kan en wil
eigenlijk niet meer. Hij heeft al zolang gestreden. Het laatste weekend neemt
hij op zijn ziekbed afscheid van zijn geliefden: kinderen en kleinkinderen, zijn
broer Teunis, andere familieleden en goede vrienden. Voor iedereen heeft hij
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nog een bemoedigend en zegenend woord. Maandag 4 februari is, in bijzijn
van schoondochter Martine en zoon Paul, het laatste gesprek met de artsen.
Als hij hoort dat er een levensgevaarlijke bacterie zit en er niets meer gedaan
kan worden, is hij heel resoluut: dan moeten we stoppen met medisch
handelen. Hij weet dat het levenseinde nadert.
We besluiten hem niet meer alleen te laten en starten een wake bij zijn bed.
In de vroege ochtend van donderdag 7 februari overlijdt onze vader,
vertrouwend op zijn Heiland, in de armen van zijn schoondochter Gerlinda.
De trouwtekst van onze ouders uit Galaten 5: 13 was:
“Maar dient elkander door de liefde”. Wat is dat waarheid geworden.
Afgelopen september vierden ze nog hun 58 jarig huwelijksfeest. Met de
verkeringstijd erbij zijn papa en mama maar liefst 63 jaar samen geweest.
Papa, we houden veel van jou. We gaan je missen!
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Handen
Gelukkig is de mens die tot het einde
handen mag voelen die goed doen.
De hand die met aandacht wast.
De hand die met zorg aankleedt.
De hand die met liefde kamt.
De hand die met tact aanraakt.
De hand die met het hart troost.
Geen mens kan leven
zonder die hand,
die teder is,
die behoedt,
die beschermt
en bemoediging uitstraalt.
Tot het einde toe
verlangt de mens naar die hand,
totdat er die andere Hand is,
die alle wonden geneest,
die alle pijn heelt,
die alle tranen wist.
Tot die tijd
kunnen onze handen
een voorproef zijn van die handen,
en handen en voeten geven
aan de liefde die onmisbaar is.
Marinus van den Berg
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Stamreeks van Aart Pieter Bouw
Generatie VIII
Aart Pieter Bouw, geb. te Harskamp op 7 mei 1939, molenaar, fabrikant,
advocaat, ovl. (79 jaar oud) te Ede op 7 feb 2019, tr. (resp. 21 en 19 jaar oud) te
Ede op 6 sep 1960 met Antje van der Oest, dr. van Johannes van der
Oest en Aaltje Verbeek, geb. te Reeuwijk op 23 feb 1941.
Generatie VII
Meeuwis Bouw, geb. te Lunteren op 22 feb 1905, molenaar,
vertegenwoordiger, ovl. (91 jaar oud) te Barneveld op 28 mei 1996, tr. (resp.
27 en 26 jaar oud) te Ede op 13 jul 1932 met
Klasina Alberta van Harten, dr. van Aart van Harten en Petronella
Hendriks, geb. te Lunteren op 21 jul 1905, ovl. (97 jaar oud) te Barneveld op
27 aug 2002.
Generatie VI
Teunis Bouw, geb. te Lunteren op 16 jan 1866, landbouwer, ovl. (52 jaar
oud) te Lunteren op 27 jul 1918, tr. (resp. 28 en 29 jaar oud) te Ede op
1 dec 1894 met
Hendrika Martina Franken, dr. van Gijsbert Franken en Reintje Brink,
geb. te Otterlo op 19 mei 1865, ovl. (75 jaar oud) te Lunteren op 9 feb 1941.
Generatie V
Gijsbert Bouw, geb. te Wekerom op 29 jan 1827, landbouwer, ovl. (79 jaar
oud) te Barneveld op 10 mei 1906, tr. (resp. 36 en 25 jaar oud) te Ede op
7 mrt 1863 met
Maartje van Luttikhuizen, dr. van Teunis van Luttikhuizen en Evertje van
den Berg, geb. te Wekerom op 30 mei 1837, ovl. (71 jaar oud) te Barneveld op
15 feb 1909.

618

Generatie IV
Meeuwis Bouw, geb. te Otterlo op 7 jan 1787, landbouwer, ovl. (63 jaar oud)
te Wekerom op 8 aug 1850, tr. (resp. 35 en 26 jaar oud) te Ede op 23 mrt 1822
met zijn nicht
Hendrikje Broekhuizen, dr. van Gijsbert Hendriksen Broekhuizen en
Geertje Bouw, geb. te Otterlo op 15 jun 1795, landbouwster, ovl. (62 jaar oud)
te Wekerom op 30 okt 1857.
Generatie III
Elbert Bouw, ged. te Otterlo op 1 okt 1760, landbouwer, ovl. (ongeveer 45
jaar oud) te Otterlo op 28 mei 1806, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 24 jaar
oud) te Ede op 29 jan 1786 met
Reijntje Jansen, dr. van Jan Cornelissen en Metje Haalboom, geb. te
Wekerom, ged. te Otterlo op 3 jan 1762, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Otterlo
op 22 mei 1844.
Generatie II
Meeuwis Bouw, ged. te Otterlo op 22 mei 1727, landbouwer, ovl. (ongeveer
52 jaar oud) te Otterlo op 9 aug 1779, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 31 jaar
oud) te Otterlo op 23 jun 1754 met
Maartje Hendriksen, dr. van Hendrick Willemsen (Hey) en Grietje
Jantsen, ged. te Otterlo op 17 jan 1723, landbouwster, ovl. (ongeveer 64 jaar
oud) te Otterlo op 22 mei 1787.
Generatie I
Jan Petersen Bouw, zn. van Peter Hendricksen (uit Loenen), geb. circa
1685, landbouwer, hij is armmeester in de kerk van Otterlo in 1730 en
kerkmeester in 1734, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Otterlo na 29 mrt 1743, tr.
(resp. circa 38 jaar en ongeveer 39 jaar oud) te Otterlo op 17 mrt 1723 met
Gerritje Meussen, dr. van Meus Heijmen en Merritje Hartgers, ged. te
Voorthuizen op 10 feb 1684, landbouwster, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te
Otterlo op 28 feb 1764.

619

