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drukken. De eerste bestelling die ik kreeg was van Dokter Hondelink en
dat waren 100 visitekaarten, waar ik zo wat een dag over bezig was.
Doch doorzetten en volhouden. Ja, het degelpersje hebben we nog en
is nog dagelijks in gebruik voor klein we
rk. Ik wil dit niet missen
want het is een historisch stuk. Het ging echter algauw goed net het
werk. Ik vergaarde veel kennis uit boeken,die ik mij aanschafte en
sloot mij direct aan bij de hond van Christelijke Drukkerspatroons in Nederland
.
waar ik veel gemak van gehad heb en die mij in alles met raad en daad
bijstonden.Ook de Rayonbeheerder de Heer van den Berg kvan nog al eens
die een oude drukker was en gaf mij dan aanwijzingen of ik schreef
naar hem. Hij is dit jaar overleden en is 82 jaar oud geworden. Aan
hem heb ik dus veel te danken gehad in dese voor soms erg moeilijke
tijden. Tot op heden zijn we daarvan nog lid en hebben met al die
collega's altijd genoegelijk samen gewerkt.
We keren nu even terug tot ons gezinsleven. Zoals gemeld was de kleine
Pie geboren in oktober. Maar helaas weren de tijden voor de verple
ging en verzorging van kleine baby’s over 40 jaar nog lange niet wat
ze nu zijn en met haar hebben we dan ook veel moeten sukkelen,tot ze
zo wat een maand of 9 was. Ze kreeg namelijk een soort exzeem of huid
uitslag onder haar kin en hals,zodat het soms zo erg was dat alles
open was. Dat was een ontzettende verzorging en veel werk aan. Ook
kon zij dan slecht slapen en moesten we er ’snachts nog al eens voor
uit bed. Toen omstreeks Pasen in het voorjaar van 1919 kwam daar nog
bij dat ze erg de stuipen kreeg.Het was 19 maal op die tweede Paas
dag. Begrijpelijk dat we er zeer mee inzaten en ongerust dat ze daar
in zou blijven. De dokter zei dat we ze naar stil moeten laten liggen
en dan ging het weer over. Maar nauwelijks over of dan begon het weer
opnieuw. Wat zat haar lieve Moeder daar mee in. Ik wist soms ook geen
raad met haar. We hadden ook die dagveel bezoek,maar dat juist ook
verbood de dokter. Wat een bange tijd hebben we toen beleefd. Maar
Goddank, de Heere gaf uitkomt en ze was er weer gauw bovenop, Een
paar weken naderhand heeft ze het nog een paar keer gehad, maar daarna
in het niet meer gebeurd en groeide ze ook lekker. De Zomer kwam aan
en er veel mee naar buiten of achter en dat deed haar goed.
Kees was intussen 4 jaar en al een hele vent. Daar hadden we niet veel
last mee. Speelde hele dagen buiten of op de straat,want autoverkeer
was er toen nog niet. Ook was er in die tussentijd gasverlichting gek
omen, zodat we onze oude stinkende petroleumlampen alle opgeruimd
hebben alleen de petroleumstellen bleven aan. Later hebben we een
gasstel gekocht Boven had ik ook gas aan laten leggen daar ik ook
zeer veel 's avonds moest werken.
Maar de toestand in de wereld ging er niet op vooruit en het was toen
overal slapte in de handel, werkeloosheid, malaise zo ze dat toen
noemden en daardoor ging de handel er ook niet op vooruit. Daar kwam
nog bij,dat van een Vestigingswet geen sprake was en de zaken en
zaakjes als paddestoelen uit de grond rezen. Wie op het land geen werk
meer kon vinden, geen nood die begon waar een handeltje. Het is toen
gebeurd dat er 52 zaken waren op Krabbendijke,die Tabak en Sigaren
verkochten. Begrijpelijk dat het noch voor de een,noch voor de ander
wat was. We hadden nog tijden meegemaakt dat we maar met 3 man waren
die zulk een vergunning hadden. Er zijn dan toen de zogenaamde inzinking
kwam ook gauw een heel stel verdwenen.
Zo komen we weer aan het
jaar 1920, wat ons weinig belangrijks heeft voor
daan, alleen in het late najaar werd ons weer de heugelijke tijding
dat er een baby op komst was en verwacht ver tegen half de zomer.
In het voorjaar van 1921 overleed Pietje haar zuster namelijk Miene,die

