Met de bus mee in de jaren voor de oorlog
Gingen jullie vaak uit toen je nog jong was, vroeg iemand me. Nee, we gingen niet vaak
uit als je tenminste bedoelt met de bus, boot of trein mee. Er ging een bus ‘s morgens
tegen negen uur en - denk ik - om twaalf terug en 's middags om twee uur en zes uur terug.
Het was de bus van Reuvers. Hij reed van De Cockdorp door Eierland en het noorden
over Oost - Oosterend en De Waal naar de Groeneplaats in Den Burg. En denk ik verder
naar Oudeschild naar de boot. Nu ik er over nadenk, gingen we een of twee keer in het
jaar naar de tandarts. Samen met moeder gingen we met de bus naar tandarts Ten Hool.
We vonden het niet erg fijn, maar als we flink waren geweest, gingen we op de terugweg
naar de Groeneplaats, de boekhandel in en mochten we een boek uitzoeken. Dat maakte
alles weer goed.
Ik weet ook nog dat we (nota bene) op een zaterdag, met moeder en tante Dieuw naar
een uitvoering van het kinderkoor van mevrouw Room-Wilkenshuis geweest zijn. Dat was
zo geweldig, de liedjes die gezongen werden, werden ook uitgespeeld, de eerste musical
denk ik. Ik ken nog verschillende liedjes die ik daar die middag hoorde. Het was bijna
bustijd toen het feest afgelopen was. Op de Groeneplaats stond de bus al klaar, maar
moeder en tante vonden het nog geen tijd om in te stappen.
e konden nog een winkel bekijken, want het was nog geen bustijd, maar ik was zo bang
dat de bus zonder ons weg zou gaan, dat we toch maar aan de chauffeur gingen vragen
hoeveel tijd we nog hadden. Dat was maar goed ook, want de dienstregeling was net
veranderd en de bus ging meteen, stel je voor dat we anders nooit meer thuis waren
gekomen.
Toen ik wat ouder was moest ik naar Den Burg voor orgelles. Meneer Visser heeft er van
alles aan gedaan om me orgel te leren spelen, maar dat is nooit zoveel geworden. Toch
heb ik er tot nu toe plezier van gehad dat ik noten kon lezen en dat ik de kinderen op de
zondagschool en mezelf liedjes kon leren.
Geb vertelde dat er waarschijnlijk ook een bus over De Koog ging, want toen hij nog klein
was, was de hele Koog een keer aan het zoeken naar kleine Geppie die weg was. Hij was
gewoon in de bus gestapt en naar opa en oma gegaan. Opa bracht hem met de
vrachtauto terug. Opa had een grote herdershond, die ging vaak mee met de auto en als
Geppie ook mee mocht zat hij boven op de hond, zodat hij uit het raam kon kijken. De
hond was gek op Geppie, bewaakte hem al toen hij nog in de wieg lag, zijn moeder was
de enige die in zijn buurt mocht komen.
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