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Herinneringen aan 

"JE Z I E T  G E E N  V I S "  

Eind 1997 verscheen 'Het lof van Amsterdam' 

waarin Harry Stork oude Osdorpers en S1otena

ren herinneringen laat ophalen aan de pe1iode 

1900-1940. Hierbij aangepaste fragmenten uit 
het interview met Han Punt 'je ziet geen vis', één 

van de zeventien ongemeen boeiende en verba

zingwekkende verhalen - over tw:fbaggeren, 

sperziebonen, !afpennen of de eerste stofzuigers. 
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Ik ben net na de Eerste Wereldoorlog 
geboren, in 1919. een hele beroerde tijd. 
D'r was geen eten. Dat heb ik m'n moeder 
nog wel ·ns horen vertellen. En in een tijd 
van schaarste worden vreters geboren. 
Dat was ik ook. M'n moeder heb ontzet
tend moeten knokken om voor de kinde
ren wat re eren te krijgen. Zeven kinderen 
waren er bij ons. Vroeger hadden alle 
tuinders hier in de omgeving veel kinde
ren. Sol had er dertien, Castelijn had er 
twaalf of dertien, Vork had er zestien. Ze 
moesten knechten hebben. En trouwens. 
ze waren ook vaak katholiek. Ik ben van 
huis uit hervormd en zo waren d'r mis
schien hier in cle polder 'n stuk of zes. De 
Van Ginkels. de Van cle Brinken, wij en 
nog een paar. Niet zo veel. want in hoofd
zaak was hier cle hele Zuiderakerweg 

katholiek. Nou, clan had je aan cle over- 't ogenblik 'n dikke 100, 110 jaar. Als je 
kant van de Osdorperweg, waar de boeren nagaat dat m'n vader vroeger in deze pol-
zaten. en op de Uirweg en cle Sloterstraat- der gezwommen heb . . .  Als schoolmeisje 
weg, daar waren 'n hoop hervormden en ging m'n moeder kijken hoe cle jongens 
gereformeerden. gingen zwemmen. Want ja. meisjes moch· 

ten dat naruurlijk niet, dat kwam pas toen 
Een kordaat wijffie het zwembad werd geopend in Sloten. d,ll 
Deze Middelveldse Akerpolder hier. is op staat er nou nog. Het zwembad was l'l'rst 

opgezet voor '28. met die Olympischl' Spl'
len. D'r was 'n tennisbaan bij van horlogl'
maker Peters, dokter Faber en nog ·n p,1,1r 
notabelen. 
Toen ik zes jaar was. moest ik naar de 
christelijke school op cle Sloterweg in Bad
hoevedorp. Daarna ben ik naar de Ml'l'ster 
j. Terpstra-school gegaan. ook een chrisll'· 
lijke school waar later die moslimknk 111 
kwam. 1 . . .  ) Wij haclclen eigenlijk naar <k 
openbare school gemot•tc·n van dl' lwr· 
vormde kerk. maar m·n moeck•r h.td l'< ' l1 
ontzetlencle grote ruzil' met het ll()nfd 1·.111 

Osdorpenv,•.� 111 /d1r1111n 193-l 111,•1 /111b 
iï en 29 eri n•dit:,. �6. -�x l'flZovoon., 



Oud-Osdorp en Sloten 

De Z11idernkl'nvcg gai,•11 vanaf 
rk Osdorp,·1wr.!! in .fi'l111111ri 
1934. Rl'rlirs llllllllllt'l" .J. li,·1 
huis 11•wll" Han Punt gd)()rrn is 
,·n wrwr hij nog stt't'ds woont. = -s = 
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die school. Dar was een 
etter van een kereltje. Zon
dervan heette die. Hij had 
zo'n vierkant srokkie. zo'n 
aanwijssrokkie en daar-

f n1ee had ie 111·11 broer. niet 
<.'J een van de lekkerste daar 

gaar het niet om. ·11 klap 
mee op z'n harses gegeven dat ie bloedde 
als ·11 rund. M'n moeder is naar · 111 roege
gaan en die heb · 111 voor van alles uitge
maakt. Het was een kordaat wijfie hoor. 
Nou. die meester moest heel gauw inbin
den. want er kwam hier altijd ·11 kennis. 
die was commissaris van de politie 
geweest. en die z·n zoon had van m'n 
vader een stuk land gekocht waar ic bloe
metjes op teelde. Die man tegt: 'Mevrouw 
Punt.· zegt ie. ' ik  wil er werk van maken·. 
·Nou dat wil ik niet,' zegt ze ·want daar 
schiet geen mens wat mee op· . Ze zegt: 
·Maar waarschuw · 111 ·11 keer.· En gemeen 
knijpen. weet je niet . of" een oor rond
draaien en dat soort dingen. Tm·n w1c•rcl ic• 
van school afgehaald en moesten we naar 
de school van meester Kat in het latere 
Badhoevedorp. 1 . . .  ) 

Het is nu zwart water 

M'n vader was kro111 van cle rc•um,il iek. 
Dat ik dt•rt1c11 1.iar w;1,. ging ik - ,  morgl'm 
met · 111 llll'l' 11.i.ir dl' gT,w111em.irk1 . cll' 

Vee11rlaij De Erndrnrlil. 111sst'11 ,k 
//llllril'lllllll'J"- l'II OsdoqN1w,·g. in 
111a11rl 1940. Ook ,fr ,\/idrldwlrlst' 
Akrrpol<lt'r was n,im et'n l't'II\\' 
gt'lalen nog water. 

markt aan de Marnixsrraar. Elke morgen 
om half vier. Zo vroeg. Dan was je daar 
met groenten aan 't slepen en 't sjouwen. 
Voor je thuis was. was 't negen uur. maar 
als je om half negen thuis was. als ie een 
beetje vlug verkocht had. dan was ·t: 
·c.;auw eten. voortmaken. clan kan je nog 
op tijd op school wezen.' Ik vond het 
heerlijk op die markt. Ik mocht ook effe 
later op school kommen. ( . . .  ) Als ik wél 
op tijd op school was en er stond 'n voor
jaarszonnetje op de ruiten. en er was 
bijbellezen. clan dacht ik: wat kan mij 't 
schelen. van /\braham en Esau. en of 
Jacob nou twee of drie kinderen gemaakt 
heb. Dus viel i k  in slaap. maar clan gar die 
jongen achter me · 1 1  douw en ik sloeg ml't 
111·11 kop op de schoolbank. Dus ik gaf ·m 
een loei dat hij op t'n kop naast de bank 
zat. Ik denk: nou zal ik wel op m·n don
der krijgen. Maar cle mN'StL'I" zei tegen 
hem: 'jij 111.ig blijven zitlL'll van11 1 idd.ig. ' 
l:n om twaa lf uur ging ik gewoon naar 
hui, t·11 hij krel'g c•en prl'<'k 'llil' j,,ng,·n 
llllll'I elke 1110l")!l'n <Hll h,ilt vier 1·11 hl'd 

uit. Als die jongen hier komt en hij wil 
effe slapen. clan mag ie slapen.· 
M'n moeder heeft op Osdorp gewoond. 
Van zichzelf heette ze Catsburg. M'n vader 
heeft aan de Sloterkade gewoond en voor 
de boeren gewerkt. Eerst heeft ie werk 
aangenomen: ·s winters baggeren bij de 
boeren. grondwerk en van alles. Dat werk 
nam ie dan aan. In het water kon je tot op 
de bodem kijken. Je kan nou in ·n sloor 
kijken wat je wil. Ik sta wel ·11s op de brug 
te kijken. en waar je vroeger vissen zag 
zwemmen. is her nu zwart water. Je ziet 
geen vis. Dat baggeren deed ie nu.•t een 

baggerbeugel. Dat is ·n net met ·11 ronde 
beugel en ·11 scherpe kant l'raan. In één 
slag op de kam trekken. ·t net leegschud
den. omkeren en weer terug. ·t v\las zwaar 
werk. Maar m·n vader wa� een beul van 
een kerel. ( . 
Toen ·t kon. 1s ie dus voor zichzell" begon
nen met kol'tje, en e(•n tu1ncl1c·n.1 van vijl 
bunder land. hier recht achter Luicleraker
weg 4. Fn 1k hen h1<'r 111 cll' voork,1mer 111 
de bedslt'l' gl 'horl'n. Op lwr l,111cl h1ern<1as1 
h.icl m·n vaclL'I" 'n vot•t b,ilwld Wt0 hehbl'n 
h1l'r Overt<><,m gl'h.icl. ld)ll . .illl'ma,il vol'I · 
b.11t ' lub, l le Vl'rhuur ,·.1 11 d.it l,1 11 d llra,·hr 
)!l'l'n lwp<'n gl'ld op 111,1,11 ,lilt•, w,11 1,•t, 
nphr.irhr tl'ldt· llll't' 1 ll' ht•t•sH•n ,1011cll'n 
llH'l'sl,11 111 dt• ,1,il w,1111 "i' d,· ,·o,•1h.1lvl' l· 
den kon Il' /.t' nll'I llill,ll l'll l1.J lllllrl 1 1 I, 111 



het begin van de competitie werd het 
land schoongemaakt, want anders lag j e  
als j e  uitgleed in  de  stront. ( . . .  ) 

Met onze lcont boven het water 
M'n vader had vroeger altijd 'n hectare 
wortelen staan. Akker na akker. Maar zo 
gauw ze gebost waren, gingen er meteen 
sperziebonen de grond in. En tussen die 
sperziebonen werd de boerenkool gepoot. 
Ik weet niet hoeveel sperziebonen ik van 
m'n leven geplukt heb. En ik lust ze nog 
graag hoor. Voor de oorlog hadden we 
geen kassen. Alleen een enkeling had dat. 
Ze werden gewoon onder glas geteeld. 
onder platte ramen en als ze zo hoog 
waren. gingen de ramen eraf. Ja. ik heb 
ook wel 'ns pech gehad. hoor. Had ik die 
ramen eraf gegooid en clan kwam er ·11 

nachrvorst. Dan probeerde je wel te gie
ten met water zodat cle kou van de vorst 
in het water zou trekken. maar dat hielp 
niet altijd: dan kwamen er allemaal van 
die knikken in cle bonen. Je bent afl1anke
lijk van cle nat uur. Tegen de nat uur kan je 
toch niet opboksen. 1 . . .  ) 
De mooiste periode heb ik gehad met cle 
Olympische Spelen. Daar heb ik echt van 
genoten. Het roeien op de ringvaart. Dan 
had _je hier 'n smerb staan van bureau 
Warmoesstraat. Dif:' l110f:'Sl hier · l verkeer 
regelen. Al, che b1_j m'n moeder koffie 
kwam clrmken clan zat ie: 'POL verdomme. 
11< zit 111 de ,t.icl. 111 · 1 leven, claar ken je 
knokkt•n l'l1 dlle,. h1 clan std ik hier op 
cltl' cl(l(Hl' rot hoek · Df:' men,en van ei<:' 
polci<:'I llHJl'hlt·n gr<1t1;, op de ,te1ger naar 
1 rol'tl'n kijken l)at wa;, de lmpl.1c1t, v<111 

dt• 11w, 1 ,, hu1te 11. 1.<1ncbt hullen en grind
,t llll1ll'll 1 11 d,rn w.i, l' I op che clqk · 11 
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brugpeilers. De jongens op Sloten hebben 
het stoeltje van die boot nog uil ·t water 
gevist omdat het wieltjes had. Met dat kar
retje hebben ze ·n tijd door het dorp gere
den. 
Ik weet nog. dat is ver voor cle oorlog 
geweest, dat prinses Juliaantje negentien 
was. zo in die geest. Op een dag kregen we 
in de gaten dat ze met een jonkvrouw. een 
begeleidster of zo. in de Uitweg uit cle auto 
was gestapt. Die staatsiewagen zal ik maar 
zeggen. moest wachten tol ze een eind op 
weg waren. Dan ging ze lopen: de Uitweg 
uit en via de Osclorperweg naar Sloten toe. 
Er werden net rwee huizen gebouwd ach
ter op de Uitweg en er stonden op ·1 dak 
werklui te werken en dus was 't fluiten 
naar ze. hè. En: 'Geef mij. die magere 
maar.' ' Nee. die dikke. daar heb je houvast 
an!' Die meiden cle grootste lol natuurlijk. 

Noordkant van cle Ringvaart 0111 Haarlemmer- Ik stond te kijken. ze kwam me bekend 
meer. gezien naar het zuicloosten,juni 1928. voor hè, en net effe verderop kwam die 
De tribunes voor de Olympische Spelen zijn in wagen weer vlak achter ze rijden. Toen 
aanbouw. 

hele tribune getimmerd. Daar zaten alle 
jongens die 't betalen konden. daar moch· 
ten wij nier op kommen. Wij zaten op die 
palen. met van die koppen waar de sche• 
pen aan vast konden leggen, met onze 
konr boven ·t water. 
Als ze bij de finish kwamen. clan ging er 
·11 kanonschot. Uit zo'n klein kanonnetje. 
Met skiffroeien was er een Amerikaan die 
verloor. en die roeide met een klerevaart 
door, zo z'n boot aan diggelen tegen de 

/Je Uitweg i11 j11ni 1954, nut cle schuin tcge11• 
over boen.lerij J<uimzicht gclege11 111i11dc1ij. 

werd het drukker bij Sloten zal ik maar 
zeggen en voor Sloten stapten ze in en gin
gen ze weer. Ze deden dat vaker hoor. Ze 
kwam met d'r vader. met prins Hein. ook 
wel 'ns van cle andere kant van de Haar
lemmermeer met 't pontje overvaren. En 
clan zei Hein: 'Hé. uit cle auto. Die man 
hoeft niet alleen te werken. Meehelpen!' 
En toen stond Jaantje de ponrbaas te hel
pen. 1 . . .  ) 
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