
Jeugdherinnering (1951) 
Het ouderlijk schip, de Spaarnekruiser "Anna Louise", lag te wachten voor 
de Mijndense Sluis om naar de Loosdechtse Plassen te schutten. Deze 
vakantie waren aan boord: m'n ouders, een oom en tante, en ik was al zo 
groot dat ik ook mee mocht. Een paar weken geleden had ik m'n vijfde 
verjaardag gevierd en voelde me dus al een echt bemanningslid. Per slot van 
rekening had ik al enige tijd de belangrijke taak om bij het passeren van 
bruggen het gebruikelijke tarief van ƒ 0,10 in het klompje van de 
brugwachter te deponeren. 

Prachtig vond ik dat. Dat gedoe met die hengel en dat klompje waar 
iedereen wat in deed, bracht me op een idee: wat zij kunnen, kan ik ook! Ik 
zeurde net zo lang bij m'n moeder tot ik een leeg Nescafeé-blikje kreeg en 
prutste er een touwtje aan, dat ik aan de sluiting van het piekeval bond. Als 
ik nu het blikje een zwiep gaf en op het goede moment het val vierde, lukte 
het soms om het blikje (in navolging van het klompje van de brugwachters) 
in de kuip van een naburig scheepje te laten belanden. 
De meeste mensen hadden wel plezier in dat ondernemende ventje: de één 
deed er een snoepje in; de ander een plakplaatje of een andere kleinigheid 
waarmee een kinderhand in die tijd snel gevuld was. Dan trok ik het val 
weer op en het blikje met de buit zwaaide naar me toe. 
Met deze bezigheid vermaakte ik niet alleen mezelf, maar ook de mensen op 
de schepen in de buurt. 
Een tijdje ging het goed, tot ... ik ietsje àl te enthousiast aan het val trok, 

waardoor het blik boven in de mast 
belandde. 
Wat nu! De mast strijken was ook toen 
een heel gedoe, maar gelukkig komen 
de vallen bij een gaffeltuig meestal niet 
zo heel hoog. Dus klom pa op de 
schouders van oom en kon toen net met 
de pikhaak de zaak weer naar beneden 
halen. 

Ik herinner me niet, of ik erg op m'n 
kop gekregen heb, maar de pret voor de 
omstanders zal er wel niet minder om 
geweest zijn! 
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