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DAGBOEK VAN MIJN VADER 1934

Zondag 18 Februari 1934
Ik lig in bed en hoor het negen uur luiden.
Volgens mijn ‘tienwekenplan’ had ik eigenlijk om acht uur op moeten
staan. Dat “tienwekenplan” heb ik afgelopen Dinsdag opgesteld met het stellige
voornemen, dat er aan de uitvoering geen haar zou ontbreken. Woensdag is het
in werking getreden.
Het is een lijst van de dagen van de week zoals Zondag, Maandag,
Dinsdag en zo verder, waar bij elken naam is voorgeschreven, hoe den morgen
aan den avond moet worden vastgeknoopt, ik bedoel, hoe ik mij op den
voorgeschreven dag moet gedragen.

Bijvoorbeeld: het menu voor den Zondag is als volgt:

8.00 - opstaan
8.30 - scheren en wasschen
9.30 – gymnastiek
10.00 -aankleden (niet eten)
11.30 - kerk
’s Avonds een onbekend aantal boterhammen.
Voeten-, schouder-, handen-, en rompgymnastiek
10.00-10.15 Raam open. Naar bed.

Nu wil het geval, dat de Woensdag tamelijk in overeenstemming met het
programma is verloopen. Maar aan de Donderdag, Vrijdag en Zaterdag kan ik
niet zonder wrange gewetenswroeging denken. Die dagen heb ik om zoo te
zeggen “verpest”.

~1~

Woensdag en Donderdag waren er tamelijk groote bestellingen.
Woensdag heb ik aan de begeerten het hoofd geboden. Maar Donderdag lachten
de overschotjes en afsnijdsels van de gebakjes me zoo toe en riep m’n maag zoo
hartstochtelijk:
“Toe joh, neem maar één klein stukje, moet je je door dat zelfgemaakte
‘plan’ de les laten lezen?”……,
dat het heele ‘tienwekenplan’, waarvan ik weet, dat het me zeer na aan het hart
ligt, me zoo onbelangrijk voorkwam, dat mijn hand bijna vanzelf naar den mond
ging, en zie, ‘de begeerten van het vleesch hebben het redelijk verstand
overwonnen.’ Als er één snoepje door de keel is, hebben we den smaak er van te
pakken en dan volgen er meer. Voor dat ik er erg in had, was ik al weer
verzadigd en kwam het gevoel van spijt mij aan het geweten kloppen.
Maar omdat het plan zoodoende al bij de geboorte verminkt zou zijn,
besloot ik het plan te verschuiven tot Zondag, dat is dus vandaag, en nu ik hier,
op een omgekeerde emmer, in gezelschap van een slapende kat en piepende
krekels, voor den oven1 mijn memoires zit te schrijven, omdat ik zoo’n koude
rug heb en omdat ik dezen dag niet vergeten wil, kan ik bekennen, dat de dag
vrij goed geslaagd is, wat het eten betreft. Dat ik vanmorgen te laat was
uitgeslapen en dat het nu half één is, zal ik mezelf maar niet te zwaar
aanrekenen…
’strenge heeren regeeren niet lang!’
Ik koester het voornemen om elke zonde tegen m’n programma in dit
dagboek op te biechten, en geef ieder (eigenlijk heb ik er maar één op het oog),
die het leest, het recht om den spot met mij te drijven in dat geval. Maar terzake;
door al dit geredeneer heb ik nog geen aandacht aan het historisch gedeelte van
vandaag gewijd en zoodoende maak ik U ouder maar niet wijzer.

1

Mijn vader is bakkerzoon, en werkt mee in de bakkerij , waar hij nu voor de oven zit
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Hier volgt het:
Opgestaan 10.10 uur. Geschoren en gewassen 11.15 uur. Ik weeg 134
pond, zonder kleeding, netto gewicht dus. Van de week dus 2 pond afgevallen.
Ga zoo voort en ge zult Spinoza heeten. Dan heb ik van half twaalf tot kwart
voor één gegymnastiekt.

Beneden heb ik een paar handen olienoten op, krant gelezen. Allemaal
dingen, die er niet toe doen.
Aan tafel maak ik aanmerkingen op m’n broer.
“Beur je arm op als je eet!”
“Jochie, dat doe ‘k toch zeker?”
Dan bemoeit Pa er zich mee en ik ben al weer nijdig.
Jan Oosterom2 komt. Ik lees eerst de krant even uit. Het is een artikel over
kaffers en hoe dat soort menschen leeft en hoe ze de zaken bekijken. Het
voornaamste, dat er in staat, is, dat een kaffer voor niets eenige bewondering
heeft, dan alleen voor de gezetheid van zijn vrouwen en dat het voor een
kaffervrouw een fijn compliment is, wanneer de man haar aanspreekt met
“vetklomp”. Vooralsnog heb ik meer waardering voor de slanke lijn.

Dan ga ik met Jan mee en scharrelen we naar den Achterweg. De leden
van de Knapenvereeniging breken juist los, zoodat we hen om hun woest gedrag
moeten terechtwijzen. We staan even op den Achterweg.
“Ga je mee, dan gaan we Jan van Dieren roepen?”3
“Nee,” zeg ik, “ik wou hier wat blijven kijken.”
Uit de Franschestraat komt een jongen op de fiets aanrijden en gaat niet
ver van ons zitten wachten.
2
3

buurjongen
Zoon van de meester van de School met den Bijbel; woonde op de Hogewaard.
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