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Ode Aan Putten (Deel 2)
H.M. van Reijn
In de Graver van december 2000 was het eerste deel te lezen van de Ode aan Putten. We duiken opnieuw terug in de tijd met de jeugdherinneringen uit de jaren
dertig van Heleen van Reijn…
Het voorjaar is bijna voorbij en de zomer is in aantocht. In huize Van
Reijn is alles in gereedheid gebracht om te vertrekken naar ons Meesje in
Putten. Dat was geen probleem; de firma Wendt werd gebeld en hij kwam
ons, zoals altijd, persoonlijk ophalen. In mijn vorige verhaaltje vertelde ik
van onze Marie Bekkers. Zij had altijd alles al keurig in gereedheid gebracht voor onze komst. Zo geschiedde het ook dit jaar.En wanneer we op
de Laak uitstapten, was het eerste wat Mamma en ik deden, heel diep
ademhalen en de schone dennen- en boslucht inademen. Wanneer je zo
uit de binnenstad van Amsterdam midden in het bos uitstapte, dan rook
het net naar verse groentesoep, zei Mamma. Ik rook mos, mierenhopen en
soms, later in het jaar, cantharellen. De eerste dag en avond krijg je altijd
vreselijke slaap en men zegt dat dat komt door het dennengroen. Gelukkig, we waren weer in Putten. Weer heerlijk koud pompwater.

Doornroosje
Toen we op orde waren, ging ik
meteen het bos in; daar kwam je
voor. Ik wandelde richting
Roodkapje en bij het voorbijgaan
van ons naaste huisje, Doornroosje genaamd, zag ik een bord
met TE KOOP staan. Het huisje
stond op de hoek LaakKozakkenweg en het perceel
grensde aan ons stuk bos van het
Meesje.
Thuiskomend vertelde ik mijn ontdekking aan Pappa en Mamma en ‘s
middags na het eten togen wij met z’n vijven naar Doornroosje. Omdat er
het bord TE KOOP stond, mocht je het van buiten vrij bekijken. Het was
groter dan ons Meesje en uit steen opgetrokken. Het bovengedeelte was
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van hout en het had echte rode dakpannen. Er lag een groot stuk bosgrond omheen, ook weer tot aan de Kozakkenweg. Alles werd door Pa
goed bekeken; alles, tot onder het huis.
Toen we terug waren in ons
Meesje werd er met ons allemaal lang gesproken: het
Meesje houden of naar
Doornroosje. Maar ja, we
moesten natuurlijk ook weten en zien hoe het er van
binnen uitzag.
In overleg met de makelaar
werd het van binnen bekeken. Heel spannend voor
ons
kleintjes
natuurlijk,
maar we gingen mee. Je kwam binnen via de keuken, met een halve deur.
Daar moet je wel even aan wennen. Een echte gietijzeren pomp met een
koperen bal aan het einde van de zwengel. De gebogen hals waar het water uit kwam was ook van koper (dat wordt poetsen…). Wanneer dit door
zou gaan en het ons tweede huis werd, hoefden we niet meer naar buiten
met het afwasteiltje, naar het pomphokje zoals het nu nog is in ons Meesje. Zelfs de wc was binnen.
Een draaitrap (als van een preekstoel) leidde naar boven, waar zich, zoals
later bleek, drie slaapkamers bevonden. Onder de trap was een piepklein
keldertje waar je net kon staan, maar toch het eten koel kon houden. De
huiskamer was gezellig; bij het raam stond ook weer een grote vaste
hoekbank bij de eettafel en er was een echte openhaard. Boven waren drie
slaapkamers. Een grote aan de voorkant van de Laak en twee kamers boven de huiskamer richting Kozakkenweg. De bedden in de twee kamers
waren van hout en aan de muur bevestigd. Met een losse trap kon je via
een luik op de vliering komen. Er
was een heel groot stuk bos bij met
een boel cantharellen.

De koop werd gesloten
Weer terug in ons Meesje werd er
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diep overleg gepleegd. Maar niet lang; het werd ons eigendom. We bleven nog wel voorlopig in ons Meesje, daar Pa het een en ander wilde veranderen aan Doornroosje. Deze zomer zou onze laatste vakantie in het
Meesje worden.
Het bord TE KOOP werd weggehaald. We waren nu in het bezit van twee
huizen en een groot stuk bosgrond vanaf Het Hakhout tot aan Roodkapje
op de hoek met de Kozakkenweg. Er werd met een aannemer uit Putten
overlegd. De huiskamer moest groter worden, er moesten grotere ramen
komen en een terras met openslaande deuren. Daar werd aan begonnen
toen wij weer terug waren in Amsterdam.
Het volgende voorjaar gingen we toch even in Putten kijken hoe ver het
stond met de verbouwing. Het was precies zoals Pa het wilde, alleen het
terras moest nog gestort worden, maar dat was een kwestie van mooi
weer en een paar dagen. Toch gaat mijn hart nog steeds uit naar ons
Meesje, omdat het iets landelijks had. Deels kwam dat door de petroleumlamp in de huiskamer, waarnaar je met verwondering stond te kijken
wanneer hij ’s avonds werd aangestoken. Je zag dan langzaam de pit groter worden, waarbij je ervoor moest zorgen dat het niet ging walmen. We
zaten dan gezellig om de tafel. In Amsterdam hadden wij elektra; dat was
daar gewoon.
Het Meesje was snel verhuurd aan de heer en mevrouw Brouwer. Zij bewoonden toen het kleine huisje, De Tippe genaamd, op de hoek Kozakkenweg bij Roodkapje. De heer Brouwer heeft nog in mijn poëziealbum
een gedicht geschreven op 21 juni 1941 onder de naam De Tippelaar.
De Tippe was van de firma Wasserij en stomerij De Franse Lelie of Edelweiss de Lelie.
Doornroosje was comfortabeler en ruimer. Je kon er nu kerst en nieuwjaar
doorbrengen. Er was elektriciteit en er kon op elektra gekookt worden.
Mamma hoefde dan niet meer zo lang in de keuken te staan en de pannen
hoefden ook niet meer geschuurd te worden. Doornroosje stond op de
hoek van de Laak. Je keek via het keukenraam de laan in richting Ermelo
en aan het einde van deze laan zag je nog een stukje van de boerderij van
Geurts. Wanneer ik ’s morgen bij Geurt melk ging halen, zag Mamma mij
in de verte al aankomen. Zoals ik eerder vermeldde, zaten onze bedden
vastgetimmerd aan de muur. Wel zo handig. In het Meesje sliepen wij in
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opklapbedden met een gordijntje ervoor op een koperen roede en met
witte benen ringen.

Intrek in Doornroosje
Het moment was daar; Wendt kwam ons, zoals gewoonlijk, weer uit Amsterdam halen. In Putten op de Laak gekomen, stopte hij bij het Meesje.
“Nee,” riepen wij gelijk, “nu iets verder doorrijden.” Onze trouwe Marie
Bekkers en natuurlijk Van Surksum stonden ons op te wachten. Het meegebrachte werd uitgeladen en de wagen ging weer richting garage in de
Dorpsstraat.
Het was mooi geworden: in de huiskamer
grote ramen, waardoor
je zo rondom het bos in
keek. Door de verbouwing was de indeling
van de huiskamer anders geworden. De vaste
eethoek bij het raam was
weg. Daarvoor in de
plaats stond een grote
ronde tafel met stoelen
waarvan de zittingen van riet waren. Dat prikte in het begin een beetje,
maar dat verdween door het vele gebruik in de loop van de tijd. Geen
petroleumlamp met kraaltjes, maar een echte zijden huiskamerlampenkap
en boven de zithoek bij de openhaard een kopie van een juk met twee
lampenkappen. De lamp zelf was van koper.
Een kuil voor het afval was ook niet meer nodig. Buiten stond een vuilnisemmer met twee hengsels; een om de emmer op te tillen en de andere
om de deksel eerst omhoog te tillen en dan naar achteren op de rand te
hangen, zodat er vuil in kon.
Tijdens de verbouwing was er ook een schuur bij gekomen en een hondenhok voor Astrid, onze hond. Dat hok was een beetje groot uitgevallen,
zodat wij kinderen er nog bij konden. Er was een open stukje zandgrond,
waar voor ons een wip en een schommel werd geplaatst. Bij de wip en de
schommel maakten mijn broer Kees ik wel eens een kuil. Daarin begroeven we een groot vierkant koekjesblik van Verkade waarin we, zuinig als
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we waren, snoep hadden verzameld. Zelfs heerlijke nogablokken van juffrouw Van Dam. We hoopten dat wij dan nog snoepgoed hadden, wanneer we hier weer terugkwamen. Maar er was nooit meer wat van over,
alleen het gekleurde papier van de nogablokken en een verroest blik.

Doornroosje is klaar. Ervoor poseren Papa, Mamma, Stien (dienstmeisje), Lenie, Kees (met Astrid,
de jachthond) en Rob

Op dit open stukje werd in opdracht van Pa – hij hield wel van verrassingen - op een dag kippengaas gespannen. Even later kwam er een kleine
wagen voorgereden en daar werden tot onze verbazing zes prachtige
pauwen uitgeladen en achter het gaas gezet, waar ze meteen even met
hun veren fladderden. Kennelijk hadden ze het na een poosje naar hun
zin en waren ze snel gewend aan hun nieuwe omgeving, want ze stonden
te pronken met hun staart omhoog als een waaier. Het was een prachtig
gezicht, al die kleuren.
Alleen dat geluid dat ze voortbrachten… Het was niet om aan te horen.
Het was nog paartijd ook, maar daar had je toen als kind geen benul van.
Diezelfde dag moest mijn vader het een en ander regelen in Amsterdam,
ons achterlatend met de pauwen en hun geschreeuw. Maar dat was van
korte duur… Al de volgende dag viel het ons op dat het zo stil was bij de
pauwen. En toen we wat voer gingen brengen, zagen we waarom: er was
geen pauw meer te bekennen. Pa heeft nog een advertentie geplaatst in de
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Puttensche Courant, maar we hebben er nooit meer iets van gezien of gehoord.

Aart de Ruuter
Daar Doornroosje groter was dan het Meesje, konden wij nu ook visite te
logeren vragen. Opa en oma Vink kwamen de zomermaanden en dan was
het steevast uit rijden. Mamma en Pappa en de grootouders in de eerste
koets en wij, de kleintjes, met ons dienstmeisje en Astrid de hond uit Amsterdam in het tweede rijtuig. De koetsier was Aart de Ruuter van stalhouder Van Dam. De man werd Aart de Ruuter genoemd, maar of het
zijn echte naam was, kan ik niet zeggen. De tocht ging vaak naar Stroe,
het Solsegat, het Speulderbos of de Leuvenumse hei. En dan kwamen we
Links in pandjesjas de
koetsier Aart de
Ruuter. Daarnaast
Papa, Mamma, Oma,
Stien, Opa Vink. Voor:
Kees, Rob, Lenie

met bossen hei
thuis, voor in
een vaas op tafel. Dat rook zo
lekker wanneer
het
binnen
stond, maar de
vaas ging al snel naar de tafel op het terras, omdat er binnen wespen en
zelfs bijen op afkwamen.

Timmertje
Nadat de verbouwing van Doornroosje naar alle tevredenheid prima en
keurig was verlopen - ik dacht via de firma Wijdgraven? - , stond ons in
Amsterdam ook een verbouwing te wachten. De timmerman die aan het
Meesje en nu aan Doornroosje had gewerkt, werd gevraagd om ook in
Amsterdam mee te helpen.
Het was een lieve, kleine man met een beetje hoge rug. Hij werd Timmertje genoemd, wat vast niet zijn eigen naam was. Hij kwam naar Amsterdam en logeerde bij ons. Hij zat gewoon bij ons aan tafel met het eten. Na
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het avondeten was zijn bord zo mooi leeg en schoon, dat het haast zo terug in de kast gezet kon worden. Daar moesten wij volgens Pa, ondanks
dat wij met mes en vork aten, een voorbeeld aan nemen. Tot slot, na zes
weken, wilde hij persé weer terug naar Putten. Hij kreeg heimwee. Timmertje is naderhand een eigen bedrijf begonnen in het speciaal vervaardigen van houten wielen voor rijtuigen; een uniek beroep.
Alle vakanties werden in Putten doorgebracht en soms een weekend. De
paasvakantie was een feest voor iedereen. Familie Vos, die schuin tegenover boerderij Geurts woonde, organiseerde een groot paasvuur achter op
het weiland. De kinderen uit het dorp kwamen ook. Er zullen waarschijnlijk nog verschillende van mijn leeftijd in Putten zijn die zich dit nog kunnen herinneren uit die tijd. Dan werd het paasvuur aangestoken terwijl
een grote kinderschare, waaronder wij met z’n drietjes, eromheen een
kring vormde.
Ook de kerstvakantie was voor
ons een echt feest, wanneer we
kerst in Putten vierden. We gingen met Pa in ons eigen bos een
dennenboom uitzoeken. Er stonden er genoeg. Die werd in een
bak met zand naast de openhaard gezet. Een groente-emmer
werd uit de keuken gehaald en
gevuld met water en een grote
spons voor naast de kerstboom.
Je weet maar nooit, want er werden echte kaarsjes in de boom geplaatst. Dat was werk voor Pa. Ze werden met knijpertjes aan de takken vastgezet. Levensgevaarlijk! En wanneer de openhaard werd aangemaakt, rook het binnen naar dennengroen
en hars. En Lenie ’s avonds op een stoof bij de haard naar de lichtjes kijken…
Voor de meeste mensen was een dergelijk huisje vaak een
tweede huis, dat alleen in de zomermaanden werd bewoond en in de wintermaanden leegstond. Bij ons niet. Je
had in die tijd mooie lange zomers, maar ook zeer strenge
winters. Dan waren onze bedden boven in Doornroosje wel
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erg koud. Mamma had daar iets op gevonden. Ze bewaarde de jeneverkruiken van Pa wanneer ze leeg waren. Daar deed ze dan heet water in,
een oude sok of een kniekous eromheen en zo werden ze dan in onze
bedden gelegd.

Oorlog
Helaas was het wonen in Doornroosje naar mijn gevoel van zeer korte
duur. Het was in het begin van de oorlog en de toenmalige bezetters gingen dergelijke huizen vorderen voor evacués uit de kuststrook. Ons
Doornroosje onderging hetzelfde lot. De familie de Villeneuve namen
noodgedwongen hun intrek, met als gevolg dat, als we Putten trouw wilden blijven, wij een ander onderkomen moesten zoeken. We bezaten twee
huizen, maar konden er geen gebruik van maken.
We konden en wilden ons Putten niet opgeven. Geen eigen stuk bos, geen
open haard met de kerst, nooit meer vrij fietsen, geen eten meer naar boer
Geurts brengen of melk en eitjes halen, juffrouw Van Dam, familie
Goettsch, Marie Bekker en niet te vergeten onze Frank van Surksum, al
die genoegens moesten wij opgeven. Dag lief Putterbos! Dit is natuurlijk
niets vergeleken met wat ons Putten echt te wachten stond. Dit zijn maar
een paar namen van wie we afscheid moesten nemen, maar er zijn vele
malen meer bekenden uit het dorp van wie we voorgoed afscheid hebben
moeten nemen.
Rond 24 april 1943 gingen wij gezamenlijk toch nog één keer naar Putten.
We logeerden in hotel Larxhoeve, Harderwijkerstraat 79. Daar hebben op
29 april 1943 nog drie mensen in mijn poëziealbum geschreven, maar alleen met de voornamen. Ze werkten in dit hotel. Het zijn Julia en To (kamermeisjes?) en jongeman Bab, misschien een zoon? Ver na de oorlog
ging mijn vader met zijn vriendin permanent in Doornroosje aan de Putterlaakweg 18 wonen. Mijn ouders waren inmiddels, na het overlijden
van onze oudste broer Kees, gescheiden van tafel en bed.
Dit was een terugblik vanaf 1927 tot 1943 op een verblijf in De Spreng,
Damiaatjes, ’t Meesje, Doornroosje en Larixhoeve. Degene die dit gelezen
heeft en er iets uit herkent, zal begrijpen waarom ik, Heleen van Reijn, in
2001 nog steeds van mijn geliefde Putten en het Putterbos houd.
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