- 15 een ander prima kosthuis. Ik wilde verdere onaangenaamheden voorkomen, te
meer omdat het een zuster van mij was,die ik veel beklaagde en heb zelfs
dikwijls gebeden dat de Heere er mij toch voor behoeden wilde om zulk een
huwelijksleven te leiden. Echter ook deze huizen raakten weer klaar en ben
ik nog een paar weken werkzaam geweest aan het Ziekenhuis Sin
t Jozef,dat in
die tijd aldaar gebouwd is.
1912.
In Bergen op Zoom zou deze zomer een grote Landbouwtentoonstelling worden
gehouden,waarvoor vele houten gebouwen moesten worden gezet en zeer hoge
lonen werden betaald. Ik ben daar heen gegaan en voor 6 of 7 weken. Ik heb
daar voor die tijd althans grof geld verdiend. Was maar ruw werk,maar toch
erg interessant. Was dan ook later een pracht tentoonstelling.
In de winter van dit jaar was Domine Bokma gestorven en die pastorie was dus
leeg.Alles wat hij bezat,daar hij nooit getrouwd was geweest werd verkocht.
Ook heel zijn bibliotheek. Wat weet ik dit nog goed dat juist op die dag
toen het verkoping was een totale Zonsverduistering plaats had,zoals ik er
later nimmermeer een heb gezien. De kippen gingen overal op stok en de
sterren waren aan de hemel te zien op de middag en was het juist zulk een
mooi weer. In ieder geval die pastorie kwam leeg en ze zouden een ander
predikant gaan beroepen, maar de pastorie moest geheel vernieuw worden en
dit werd gegund aan de heer C. van Boven, die zijn timmerwinkel achter de
vroegere woning van Grootmoeder had. Deze vroeg mij of ik hem helpen wilde
daar hij zelf met zijn broer Toon zeer oude mensen waren.Ik werd daar goed
geld geboden en nam dat aan,temeer daar hij mij in uitzicht stelde om veel
werk aan te nemen onderhands van hem. Daar kwam nog bij dat er veel mooi
werk bij was, o.a. een wenteltrap, die thans nog in die pastorie staat. Want
het was in die tijd zo,dat alles handwerk was,terwijl zulks tegenwoordig
alle het mooie werk van de fabrieken komt.Hier kwam mijn vroegere studie
van tekenlessen goed te pas.Ik heb vrijwel alleen heel die pastorie uitgetimmerd. Juist ook in die tijd ben ik er nog een dag uitgemoeten, aar
de schuur van Adr.Blok in get slikgat afbrandde en ik toen pijpleider was
aan de Brandweer. Daar ben dik ook 20 jaar aan geweest.
Toen die pastorie klaar was is Domine F.M. Mulder hier beroepen,die toentertijd
op Heinkenszand stond. Hij nam dat beroep aan en hij was ook ongehuwd en
leefde met zijn moeder en zuster samen. Later zullen we deze nog wel eens
ontmoeten,want hij was een echte vriendelijke en aangename man,hoewel zijn
preken,al was hij dan ook dominészoon ook maar van de lichte kant waren,
hoewel beter dan zijn voorganger Domine Bokma.
Daarna heeft de Heer van Boven de schuren moeten afbreken welke in de polder
Valckenisse stonden,waarop de Heer Bal,de latere burgemeester van Vaarde,
woonde. Dit was een hofstede waarop vroeger voor de bouw van de drie reeds
eerder genoemde schuren,alstoen alles uit de beide polders werd opgezameld,
dus nu veel te groot en ook versleten. Uit die schuren moest dan een schuur
gebouwd worden,zoals deze er nog staat en waarop nu de Heer Willem van
Nieuwenhuijze woont. Daar deze niet aanbesteed werden en de heer van Boven
daar altijd timmerman op was geweest kreeg hij de opdracht om dit werk uit
te voeren. Ik kon direkt al het timmerwerk van hem aannemen. Dit was van
zelf voor mij een groot werk,waarbij ik zelf knechts moest aannemen. Dit
is gelukt en zodoende had ik daaraan een zeer goede karwei.Ik hield in die
zomer ongeveer f 120,- buiten mijn gewode loon over,wat mij zeer te pas
zou komen inzake mijn latere trouwplannen.Ik moest daarvoor gaan sparen en
dat was dus een buitenkansje. Ik had in Vlissingen tijdens mijn verblijf
aldaar een Spaarbankboekje genomen en dit er natuurlijk dadelijk er bij. Ik
moest dit niet aan Vader afgeven en voor mezelf behouden. Ook zij spaarde
hard om zo de Heere zulks wilde wanneer de tijd zou aanbreken dat we in het
huwelijk zouden treden we alsdan een goede spaarpot zouden hebben,wat bij

