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Nou, de zogenaamde Lootjesdag was toen niet mals. Dat ging met al de lotelingen 
in optocht, op soms een heel enkele na, door ’t dorp en velen waren dan ook 
zulk een dag stomdronken. Ik was echter erg afkerig van zulk een gedoe en 
vooral van drank. Eerstens verbood mij mijn geweten in deze en ten tweede 
kon ik er niet tegen ook. Ik heb me die dag dan ook gelukkig goed kunnen 
houden en ging ’s avonds normaal naar huis. Veel geld heeft me alzo die 
dag niet gekost dan alleen verlet van het werken, want doorbetalen zo als nu 
het geval was, dat bestond toen niet.
1909 :
In dit voorjaar ben ik na afloop van het bouwen dezer schuren naar de Gebroeders 
van Doorn gegaan, welke toen veel werk hadden daar zij al de schuurtjes 
en woonhuizen moesten zetten op Gawege voor de Familie Weststrate en Q
uist, daar waar nu Jan en Willem en gebroeders Weststrate wonen en M. Franje, dat 

was dus voor zijn vader. Ik heb daar ook genoegelijk gewerkt Waren beste 
lui om voor te werken en goed te verdienen. In de nazomer toen alles weer 
zo wat gereed was ben ik nog een paar maanden terug geweest bij Breker, die 
alstoen ook weer erg druk zat. Toch beviel het mij niet zo goed meer, daar 
ik ook wel wat verder op wilde. Maar de winter ben ik er nog gebleven.
In dit jaar met Dankdag zijn we voor goed aan elkaar gekomen met onze latere 
lieve vrouw. Ik was nu zo wat uitgestudeerd en had nu 's avonds meer vrij 
en zo veel niet meer te leren ook. Mijn vak was ik nu wel voldoende meester 
en had het volle loon. Wij hadden elkaar opgezocht en er waren niet veel 
moeilijkheden te overwinnen. Van tevoren was ik daar wel op berekend. Zij 
was nog wel eens met een ander op stap geweest, maar later bekende ze dat 
zo dikwijls dat ze er geen zier mee ophad, en omdat ik nooit of zelden op

't dorp kwam omdat ik teveel moest leren kon zij vanzelf niet altijd daar 
op wachten en waren er nog andere die haar op hol wilden brengen. Het was 
echter altijd tevergeefs en zo heeft ze er geheel mee gebroken. Wij waren 
het al direkt eens met elkaar en zij liet al haar vrienden in de steek en 
ook haar vriendinnen. Terwijl ik van mijn kant ook zulks deed. Ik heb al 
dadelijk kennis gemaakt met haar Moeder, die volledige toestemming gaf en 
ook veel van mij hield. Later bij haar vele sukkelen heb ik ook haar steeds 
met liefde geholpen, waarvoor zij altijd zeer dankbaar was. Wat zij dus als 
kind reeds als toezegging had gekregen was dus nu werkelijkheid geworden; we 
zien hierin duidelijk Gods hand, gelijk het Huwelijksformulier ons zegt,dat

Hij ze als Zijn hand samenbrengt. Bij ons is dat wel zeer duidelijk uitge
komen. Zij was nog al eens af gedwaald en met andere vrijers op stap ge
weest, maar ik had het haar altijd gezegd: ik kan me zolang ik leren moet 
niet met meisjes bezig houden. Naar haar Moeder d'r zin was het ook niet dat 
ze zich met andere jongens ophield en zij heeft het later met tranen bekend. 
Ik kon niet van je af en ik kon je niet vergeten. Welnu zo zijn we dan bij 
elkaar gebracht en zijn nimmermeer van elkaar gescheiden ook. We hebben een 
zeer gelukkige verkeringstijd gehad, daar zij zielsveel van mij en ik van haar 
hield. Het hoort in het huwelijksleven wel zo, maar wij hebben dat in ons 
leven helaas wel eens anders gezien. Wij konden elkaar in alles altijd en in 
liefde verdragen en kwam er wel eens een wolk voor de zon, dan weende zij 
het dagen daarna nog voor mij uit. En dat was dan werkelijk zeer hartelijk 
en gemeend. Natuur des mensen valt niet makkelijk te buigen, maar wanneer 
men elkaar verstaan wil, en in liefde alles tesamen torst dan kan er veel 
gebeuren en geeft de Heere er zijn zegen op. We zullen dat later kennelijk 
ondervinden. Ik liet ze dan altijd maar stilletjes uitwenen, terwijl zij geen 
woorden kon vinden om alles weer goed te maken. Nu was zij altijd nog al 
zeer gemakkelijk om te praten en vooral haar familie, die later door een 
sterke jaloezie en afgunst waren aangedaan bracht wel eens moeilijkheden. 
Maar dit ook hebben we tesamen goed weten op te lossen en later nooit geen 
last meer van gehad.
In datzelfde najaar heb ik ook tezamen met de heer Breker en zijn zoon Gerard


