
Ode aan ons vader 

Onze vader was een harde werker, dat mag ik gerust zeggen. 

Hij heeft 40 jaar gewerkt op de CHV. Hij was daar riffelaar. Hij zorgde ervoor 

dar de walsen die men nodig had voor het malen weer van de groeven werden 

voorzien. Een secuur werk dat niemand anders daar kon. Hij was daar van ’s 

morgens half acht tot ;s avonds half zes mee bezig. 

Omdat hij ook een echte vakbondsman was, war hij na het werk er vele uren op 

uit voor de vakbond. Nieuwe leden inschrijven, de contributie ophalen ook op 

de vrije zaterdagmiddag en zelfs op zondag. Hij was daar veel voor van huis. 

Ik hoor het hem op een avond nog zeggen: ‘Ik ga nog eventjes naar Zondsveld, 

want daar woont nog iemand die niet bij de vakbond is.’ Ons moeder vond het 

niet erg, want elke keer als mijn vader iemand inschreef als lid, kreeg hij van de 

vakbond waardebonnen voor gratis linnengoed. Ons moeder had een kast vol 

met lakens en handdoeken, die we allemaal van de vakbond gekregen hadden, 

omdat mijn vader zoveel nieuwe leden ingeschreven had. 

Toen ze hun eigen huis gingen bouwen, moest er een extra inkomen zijn en 

daarom bracht ons vader ’s morgens vroeg De Volkskrant rond. Om kwart over 

vier stond hij dan op, ook als het ’s avonds laat was geworden vanwege een 

vergadering van de vakbond, ook als het regende en ook als het hard vroor. Zes 

dagen in de week bracht ons vader de krant rond. Hij moest er wel voor zorgen 

dat hij weer op tijd thuis was, want om half 8 moest hij weer op zijn werk zijn. 

Tjonge, tjonge wat een gesjouw was dat voor ons vader. Ik zal hem dat niet na 

doen. 

Toen hij wat ouder werd stopte hij met het rondbrengen van de krant en 

bracht hij de Sint Jansklokken – het weekblad van het bisdom – rond. Daar 

hoefde hij niet zo vroeg voor zijn bed uit. Dat was ook maar een keer per week 

op de vrijdag. 

Ondertussen was hij ook collectant geworden in de parochiekerk. Elke zondag 

in de mis de collecte ophalen van de gelovigen die in de kerk zaten. Ons vader 

vond dat een erebaantje. 



Thuis hield mijn vader ook nog de tuin bij en soms zette hij ook nog een nieuwe 

zool of hak onder mijn schoen. Ons vader kon en deed het allemaal; hij was 

altijd bezig. 


