- Ié het overgrote deel in die tijd veel te wensen overliet.Zo eens een keer
per jaar gingen we met de Zangschool op reis,waar we samen in waren of
anders gingen we samen of met Gerard en Geerte,zijn latere vrouw.Wanneer
er een feestdag was dan gingen velen de hele dag uit of dansen en daar ik
van zulke dingen altijd een afkeer had en zij het ook niet graag deed, waren
we op zulke dagen ook niet veel geld kwijt en deden we met de menigte niet
aan deze dingen mee. Ik vertelde ze al gauw toen we met elkaar gingen ver
keren dat ik als ik ’s avonds thuis kwam en aan deze dingen meedeed mijn
geweten me aanklaagde en ik dan daarvan niet kon slapen. Gelukkig was ook
zij van dezelfde gedachte. Dit nu niet dat we zo veel beter als andere
mensen waren,maar aan zulke uitspattingen had ik een hekel en zij ook. In
dezen konden we elkaar zeer goed verstaan. We waren liefst maar alleen,
hoéwel ons dat nog aleens kwalijk werd genomen. Toch hebben we daar op
later leven nooit geen spijt van gehad. Zoals reeds eerder gemeld had ik
als vrienden Ko Schouten,de vader van Jan,die nu met Lies van Velzen gehuwd
is,die toen verkeerde met Marina Meeuwsen,zijn latere vrouw,maar die al
in 1912 meen ik getrouwd is.En dan Ko Zweedijk,die nog leeft,maar ook thans
ver versleten is die met zijn vrouw Siene Joossen toen ook nog jong waren.
Zij waren ook niet van de grofste,maar ik had nog al invloed op hen zodat
ze zich nooit aan byzondere uitspattingen te buiten gingen.
Als jongen was ik indertijd altijd nog al leergierig en stak om plat te
zeggen nog al graag overal mijn neus in. Zo ook naar andere kerken gaan en
als er eens een andere dominé in de een of andere kerk preekte ging ik ook
daar mijn licht eens opsteken. Zo heb ik als jongen ook nogal eens Dominee Boone
gehoord die toen oefenaar was en woonde daar waar nu de Groentezaak van
Ko Traas is. Hij preekte dan on het oude gereforme rdekerkje,dat in 1911 is afge
broken en stond waar nu nog het pakhuis is van G.Houtekamer. De oude kerk
dus,daar in 1930 de kerk aan de Zuidweg is gebouwd.En als er dan ’s avonds
dés Zondags een dominé preekte in het Gereforme rde Kerkje aan de Dorpsstraat,daar
waar nu de zaak is van de Heer A.de Goffau, ging ik daar ook altijd naar toe;
Dominee de Koning heb ik meerdere malen horen preken.Deze woonde toen in de oude
pastorie,daar waar nu de het Cafetaria van Flipse is.Ik had toen nog niet
zoveel kennis des onderscheids,maar hoorde toch goed dat er wat met een mens
moet gebeuren en dat men niet kon sterven zoals men geboren is. In die beide
kerken kon men dat toentertijd vernemen,wat wij misten in de Hervormde Kerk.
Want de prediking in die gereforme rde Kerk was zo toen zo geheel anders dan nu.
Ze hielden ook driemaal per zondag kerk en trof men dan zondagsavonds ook
nog wel gezelschappen aan,die de preek vam die dag bespraken en overdachten.
Ook bij Grootmoeder trof men dikwijls zulke gezelschappen aan, voor ze naar
Amerika zijn vertrokken.Ik heb in mijn latere leven nooit geen spijt gehad
zulke dingen te onderzoeken. Niet dat een mens zalig maakt,maar de invloed
die daarvan uitging is nooit genoeg te waarderen. Later zou ik dat onder
vinden en de smader kunnen antwoorden.
Ik keer nu echter weer terug tot onze gewone levensloop. Na afloop der werk
zaamheden aan de schuur in Valckenisse,ben ik in de daarop volgende winter
gegaan naar Yerseke. Daar moest een pastorie gebouwd worden voor Domine Keraten
aan de Grindweg,dezelfde nog waar nu Domine P. Honkoop woont. Een aannemer uit
Rotterdam zekere Vermeiden had deze aangenomen en ik kon daar direkt komen.
Er waren nog twee timmermans,namelijk Adr.Poelman en Leunis Steketee. De eerste
kwam van Wemeldinge en de andere was van Yerseke. Poelman woont nog in
Ritthem,waar ik later nog op terug kom. Steketee woont nog altijd op Yerseke.
Ik lag toen in de kost bij Frans Waverijn,met z’n vrouw Maatje Meyer,die
toen woonden in de Kerkhoekstraat. Waren zeer beste mensen,hij was ook
timmerman, maar had meer armoede dan weelde. Weinig werk en hij
paste slecht op, liep veel naar andere vrouwen en was bovendien nog aan de
drank. Maar toch ontzettend goed van karakter. Zijn vrouw was de goedheid
zelf en liet hem altijd maar dóen. Wat heb ik me soms met medelijden tot

