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met nog andere mensen o.a. Ko Jacobusse en Jaapje Lobbezoo een Mannenkoor
ongericht. Ik was bestuurslid en Gerard breker was direkteur. Nou we konden
al gauw heel goed zingen,want er varen uitstekende zangers bij. De naam zou
van de Vereniging zijn "Hosanna". Later is ze teniet gegaan, wegens gebrek
aan belangstelling en vooral doordat er geen goede leiding meer was. We
hebben nog eens op een Kerstdag uitvoering in de Kerk gegeven waarbij veel
belangstelling was. Het Programma daarvan is nog in mijn bezit. Wel aardig
om dat nog eens te zien. In dit najaar gingen we beiden ook op do belijd
niscatechisatie,daar we van plan waren volgend jaar belijdenis des geloofs
af te leggen. Ik was daar voorzanger in die catechisatie bij Dominee Bokma en
mocht dan altijd het vers uitkiezen vat we bij aanvang en einde zouden
zingen. Het was in dit najaar dat de beroemde planeet of staartster de
Komeet van Halley te zien was avond bij avond. We hadeen op die avond zo
lang van dit machtig schouwspel dier ster genoten, dat we te laat in de
catechisatie kwamen. Nu was dominee Bokma geen gemakkelijk heer en kwaad dat hij
was omdat we te laat kwamen. Ik moest natuurlijk weer een vers opgeven en
liet toen zingen Psalm 19 vers 1:
Het ruime hemelrond
vertelt met blijden mond
Gods eer en heerlijkheid.
De held're lucht en ’t zwerk
Verkondigen Zijn werk
en prijzen Zijn beleid.
Dus kan os dag bij dag,
tot roem van Gods gezag
Zijn wonderen verhalen.
Dus weet ons nacht bij nacht,
Zijn onbegrensde macht
en Wijsheid af te malen.
Ik had dit gebaseerd op het werk Gods In de natuur. Hij begreep dit vanzelf
dadelijk en het ijs was gebroken.Hij had er zelf natuurlijk ook naar ge
keken. Dat zijn van die voorvallen in een mensen leven wat niet licht wordt
vergeten. In het voorjaar van 1910 hebben we toen belijdenis gedaan.
Zodoende zijn we dus aan dit jaar toegekomen. In april op de 28ste dier
maand werd Pietje 20 jaar. Ik werkte toen in Vlissingen,waar ik naar toe
was gegaan in het begin des Jaars. Zij kreeg toen van mij twee grote lijsten
met reprodukties van berglandschappen. We hebben deze jaren in huis gehad,
maar deze zijn in de loop der jaren weggedaan als nu vanzelf niet meer
passend.Voor die tijd was zo iets geweldigs, blij dat ze daarmee was. Laat
zich gemakkelijk begrijpen.
In Vlissingen heb ik gewerkt aan de grote uitbreiding dier stad. Er werd
toen aan de Singel een heel complex van nieuwe huizen gebouwd. Het waren er
100 en het was een aannemer uit Dordrecht. Ik verdiende daar toen 4 à 5 cen
t
per uur meer dan op Krabbend!jke en vanzelf 70 uur per week werken. Ik lag
bij zuster Lena in de kost en kwam zaterdags naar huis. Kostgeld was toen
niet zo veel. Ook kwam Pietje in de week wel eens een dagje naar Vlissingen
Was dan vanzelf erg gezellig. Ik ben daar gebleven tot eind 1911,de zeer
warme zomer,toen ook de Sint Jacobstoren in die zomer is afgebrand. Wij moest
allemaal direkt gaan helpen en juist toen we er bij kwamen stortte de toren
met donderend geraas op de kerk. Het was de beroemde toren waarop Michiel
de Ruyter had gezeten. Een ongeluk van een loodgieter met zijn lamp ver
woestte in een ogenblik dit historisch monument. Foto’s hiervan zijn in ons
album te bezichtigen. Ik ben bij Lena niet gebleven tot het einde dat ik
daar werkte. Zij had namelijk niet zo een erge plezierige man en die erg,zeer
erg jaloers was en ook veel uitging. Ik kwam daartegen nog al eens op. Zo
heb ik hem op een zondagnacht om één uur nog eens w
vezen halen. Was vanzelf
niet naar zijn zin. Zo doende ben ik er eindelijk maar weggegaan en kreeg

