Familie van Eert
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Bijeenkomst familie van Eert in De Huiskamer.

Foto's op de ramen van De Huiskamer
Aanwezig zijn:
Annie van Gennip van Eert, Jet Kees- van Eert, Maria Baudoinvan Eert , Gery van Eert, Paula van Eert, Lies van Eert, Jan van
Eert.
Aldy van Kuijk- van Eert ligt helaas in het ziekenhuis.
De broers en zussen worden welkom geheten door André
Verhees. De familie van Eert hier in hun eigen geboortehuis. Er
waren 13 kinderen.
Jet begint en vertelt over de indeling van het huis.
Daarna vertelt zij over het eten met 13 kinderen + ouders aan
een tafel. Maria zat aan de naaimachine.
De kapstok was altijd vol. Tegen deze kapstok werd , schaar en
mes gespeeld. Ook vertelt zij over de indeling bij het slapen. 4
jongens sliepen op één kamer. 5 meisjes in een andere kamer. In
het nachtkastje stond de po. Die was s morgens redelijk vol.
Later werden op de zolder ook slaapkamers gemaakt. Verder
was er een timmerzolder. Daar stonden vaak doodskisten. Er
werd hier soms verstoppertje gespeeld. Jet heeft daar ook ooit
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werd hier soms verstoppertje gespeeld. Jet heeft daar ook ooit
gezoend. Grootste afnemer van doodskisten was het
nonnenklooster.
Vader van Eert zorgde voor alles met betrekking tot de doodskist
bij een begrafenis. Veel zaken die nu een
begrafenisonderneming regelt, werden toen door van Eert
geregeld.
Vader en zoon Frans hadden wel eens een meningsverschil.
Ton speelde altijd voor pastoor. Dat deed hij op de zolder of in
de werkplaats.
Voor de vleesvoorziening werd een varken geslacht. Jan de
Schatter kwam het varken slachten. Het varken leefde tot aan
zijn slacht achter het huis in een schuur. Als hij 'vet' was werd hij
dan geslacht.
Voor de waterleiding was er de pomp als watervoorziening. Toen
de waterleiding werd aangelegd werden er bij van Eert door de
kinderen veel sleuven gegraven.
Op maandag was het wasdag. Op zondag werd de was
gekookt. Op maandag was het dan spoelen en wringen,
ophangen en drogen.
De jongens deden over het algemeen geen huishoudelijk werk. 's
Morgens moest je naar de kerk. Elke dag. Als je er een keer niet
was, werd dat opgetekend.
Sinterklaas was een groot element voor alle kinderen, De
kinderen moesten in de rij gaan staan en dan gingen ze naar
binnen. De hele kamer was dan vol met cadeautjes.
Ton speelde meestal voor Sinterklaas en Frans was zwarte Piet.
' s Avonds moesten ze het rozenhoedje bidden. Er werd veel
gelachen. Vader had de duimstok bij zich om zo nodig te
corrigeren.
Later kwamen er ook jongens, vrijers bij de familie van Eert. Ze
kregen ' s avonds één flesje bier.
De aardappelen werden weg gebracht om ze te laten schillen.
Het toetje werd gemaakt in een grote pan. Vanuit de pan werd
dit verdeeld in diepe borden.
In de kelder stonden potten met snijbonen- en zuurkoolstamp.
Verder at men vooral gewekte groenten.
Voorlichting. Ouders vertelden niets. De kapelaan lichtte voor
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Voorlichting. Ouders vertelden niets. De kapelaan lichtte voor
over ongesteldheid.
Jong verliefden durfden echt niet bij elkaar in de slaapkamer te
komen.
Als Maria en Wim samen naar buiten, gingen, moest Paula naar
buiten kijken en hen in hen in de gaten houden.
Jongens, vrijers, mochten niet boven komen.
Hoofdregel was braaf blijven, netjes blijven.
Als het Kermis was, leverde de familie van Eert de stroom.
Daarvoor in ruil mochten ze vaak gratis in de diverse attracties.
Later was er ook een friettent.
Als er een huwelijksfeest was werd de kruisweg 'voorgedragen'.
Tonny was de pastoor, Frans zijn assistent. Het refrein was:
Huub, Tonny, Aldy, Jet, Annie, Frans, Lenie, Gerie, Jan, Pieter,
Maria, Drea, Paula.

Dan is er contact met Aldy in het ziekenhuis. Adriënne belt en zet
de speaker aan. Aldy is de oudste van de zusjes. Zij ligt nu in n
huis. Daarom is er nu telefonisch contact.
Het middelpunt van het gezin was 'ons moeder'. Zij is helaas
maar 62 jaar geworden. Zij en Frans Trouwden op de leeftijd van
26 en 27.
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26 en 27.
Ze leerden elkaar kennen via hotel Barendsma. Daar werkte en
woonde de zus van moeder van Eert.
In het huis stond een naaimachine. Marietje Hixspoor was de
naaister en kwam kleren maken en verstellen. Nichtjes kwamen
helpen in dit drukke gezin. Er werd zuinig omgegaan met kleding
en materialen daarvoor. B.v. een oude sprei werd uitgehaald en
de wol werd opnieuw gebruikt voor kinderkleding.
In de gierput was een schuilkelder. Een keer moesten het gezin
snel in de schuilkelder en ze vergaten Maria, die nog in de
kinderwagen in het kantoor stond.
Men moest in die tijd wel eens logeren vanwege oorlogsgevaar.
Het logeren ging met de stortkar waar 2 bedden op geplaatst
waren.
In bad gaan gebeurde in en teil. De kleine kinderen gingen
allemaal in dezelfde teil. De rest, de grotere meisjes gingen met
een wasbak naar boven.
' s Avonds werd vaak geluisterd naar een hoorspel. B.v. Negen
heit de klok.
Tanden poetsen werd nauwelijks gedaan in die tijd.
Jan heeft een getypt briefje bij zich. Dat typte hij in die tijd voor
zijn zus Jet. Om het typen te oefenen. Het Gaat over voetballen
en handballen.
In de winter werd de binnenplaats onder water gespoten en de
hele buurt kwam schaatsen.
Na al deze verhalen voor Witte nog ...? Heeft de huiskamer Een
kleine attentie voor de familie van Eert in de vorm van een kaars
met een foto opdruk van De Huiskamer.
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