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Mijn Klein Levensboek
In dit boek staan mijn herinneringen waar
we samen over kunnen praten.
Wilt u met respect omgaan met mijn

Als u iets in dit boek wilt aanvullen of
veranderen, wilt u dit dan met mij of mijn
dochter overleggen?

privacy en de emotionele waarde van dit
boek?

Opbergplaats: dit boek ligt in mijn kamer
onder de televisie.

De volgende mensen mogen samen met
mij in het boek kijken: mijn familie, bezoek
dat speciaal voor mij komt, de
zorgmedewerkers en de
activiteitenbegeleidster.

Retouradres:
Mevrouw C. van Tol - De Vries,
Zorgcentrum Limeshof,
Oude Lekdijk 8, 4675 AB Nieuwegein

Levensgeschiedenis van mevrouw Corrie van Tol-De Vries
•

30-02-1930: geboren op de boerderij in Giessenburg. Dochter van Johan de Vries en
Martje Mulder. Zusje van Irene, Hans en Wieke. Wieke was een mongooltje.

•

1936: ik ga naar de lagere school in Vreeswijk.

•

1940: we verhuizen naar de kruidenierszaak in Vreeswijk.

•

1940-1945: in de oorlog is mijn vader hoofd van de ondergrondse in Vreeswijk.
Ik fiets vaak naar Tull en ’t Waal om voedsel te halen bij de boeren.

•

1946: Na de MULO werk ik in de manufacturenwinkel in Vreeswijk.

•

1951: ik trouw met Hendrik van Tol. Hendrik werkt op de scheepswerf.
We krijgen drie kinderen: Bertus, Rieneke en Viola.

•

Hendrik speelt gitaar in een bandje.

•

Hendrik en ik krijgen vijf kleinkinderen.

•

2007: Hendrik overlijdt. Ik mis hem erg.

•

2018: ik verhuis naar het zorgcentrum ‘Limeshof’.

Mijn kindertijd
Ik ben geboren in Giessenburg
Dit is mijn lagere school aan de
Schoolstraat.

Ik kan je ook vertellen over:
- mijn oom, de bovenmeester van de school
- fietsen naar school, door weer en wind
- spelen op het schoolplein

In Giessenburg

Zwemmen en schaatsen

Ik werd geboren op 30 februari 1930 op de

We leerden zwemmen in de Giessen, met

boerderij in Giessenburg als jongste van

een autoband aan een touw. Ik vond het

vier kinderen. Irene, Hans en Wieke waren

wel leuk.

mijn broers en zussen. Wieke was een

Schaatsen vond ik heerlijk. Als de Giessen

mongooltje.

dicht lag, was het heel gezellig met elkaar.

Ze was erg lief maar had veel zorg nodig.

Ik kon goed zwieren. Mijn broer Hans was
een echte waaghals en ging verder dan de

Ik ging naar de christelijke lagere school in

paaltjes. Daar was het ijs dun. Mijn zus

Giessenburg. Leren vond ik leuk. Ik kon

Irene zakte er door het ijs.

goed opstellen schrijven. Ik had veel

Bij het kook-en-zoopie stalletje mochten

vriendinnetjes.

we warme chocomelk kopen.

Ik ken het leesplankje nog uit
mijn hoofd.

Ik kan je ook vertellen over:
- handwerkles: breien en borduren
- mijn lievelingsvak: schoonschrijven

Naar Vreeswijk

De oorlog

Het ging niet zo goed met de boerderij van

Mijn vader was hoofd van de ondergrondse.

mijn ouders. Daarom verhuisden we naar

Er werd nooit over gesproken maar het was

de kruidenierszaak bij de sluis in Vreeswijk.

wel spannend. Ik bracht ook weleens

Ik moest naar een nieuwe school.

geheime berichten weg, verstopt in een
grote ronde kaas in mijn fietstas. Toen

Spelen bij de sluis

Duitsers een keer controleerden op de dijk

We speelden vaak bij de sluis, maar dat

heb ik de kaas weggegooid in het gras. Dat

was gevaarlijk met al die boten. Stiekem

waren spannende dagen. Zou iemand de

liepen we over de sluisdeuren. Toen de

kaas vinden? Ik haalde ook groente bij de

Beatrixsluizen werden gebouwd, konden we

boeren. Mijn vader gaf ook wel voedsel weg

gewoon niet geloven dat ze zo groot

aan onderduikers.

werden. Prachtig vonden we dat.
Ik had een fijne jeugd.

We speelden vaak bij de
Kleine Sluis.
Met mijn vriendinnen zat ik
op de trappen.
In de winter konden we er
schaatsen

Ik kan je ook vertellen over:
- stiekem lopen over de sluisdeuren
- hoe gevaarlijk het was om te zwemmen
- de bouw van de grote Beatrixsluizen

Ik was goed in handwerken. Deze merklap borduurde ik in klas 5.

Op zaterdag gingen we in de teil.
Met Sunlightzeep.
Moeder maakte warm water in de
pannen op het fornuis.

Ik kan je ook vertellen over:
- om de beurt in de teil, in hetzelfde water
- in pyjama naar vader luisteren die zo mooi kon voorlezen

Mijn vader was vrijwilliger bij het Rode Kruis, Hij maakte spannende dingen mee.

Mijn huwelijk
Mijn moeder en ik naaiden samen mijn trouwjurk
We trouwden in de St. Barberakerk.
We hadden een heerlijk diner.
.

Mijn huwelijk

We kregen drie kinderen: Bertus, Rieneke

Ik leerde Hendrik kennen op een

en Viola.

verjaardag van een vriendin.
We trouwden in 1951, in de winter. Dat

Hendrik werkte op de scheepswerf Van

wilde ik ook graag. Het was erg mooi, die

Zutphen in Vreeswijk. Ik maakte elke dag

sneeuw overal in het dorp. Mijn moeder en

een broodtrommeltje voor hem klaar. Het

ik naaiden samen mijn trouwjapon.

was hard werken en hij verdiende niet zo

We trouwden in de St. Barberakerk. Het

heel veel. We moesten best zuinig leven

geloof betekent veel voor me. Ik bid iedere

maar dat was ik wel gewend. Dat vond ik

dag mijn rozenkrans die ik kreeg op mijn

niet erg. We hadden het goed samen.

tiende verjaardag.

Later kreeg Hendrik een baan bij de
gemeente Utrecht. Hij verdiende nu meer,
dat was wel fijn. Het was een mooie tijd.
Hendrik was een goede man voor me.
Ik mis hem erg.

Het Weesgegroet en Onze Vader ken ik uit mijn hoofd.
Weesgegroet

Onze Vader

Weesgegroet Maria, vol van genade,

Onze Vader die in de hemelen zijt,

De Heer is met U,

uw naam worde geheiligd;

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,

uw Koninkrijk kome;

En gezegend is Jezus, de vrucht van uw

uw wil geschiede,

schoot.

gelijk in de hemel als ook op de aarde.

Heilige Maria, Moeder van God,

Geef ons heden ons dagelijks brood;

Bid voor ons zondaars,

en vergeef ons onze schulden,

Nu en in het uur van onze dood

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,

Amen

maar verlos ons van den boze.
Amen.

Zorgen voor mijn gezin
Het huishouden doen was best een klus.
Maar ik deed het met plezier.
Koffiebonen malen en koffie opgieten
Koken vond ik leuk. Meestal aardappelen,
groente en een stukje vlees.

Ik kan je ook vertellen over:
- matten kloppen
- mijn eerste stofzuiger en wasmachine
- nieuwe dingen eten: macaroni

Zorgen voor mijn gezin

De was deed ik eerst met de hand. Al die

Ik zorgde voor het gezin, deed het

luiers wassen van de kinderen, dat was

huishouden en kookte gezond eten.

best een klus. Later kochten we een

De kinderen hadden altijd nette kleren aan.

wasmachine, dat was heerlijk. Wat

Ik heb veel gebreid: truien, sokken en

scheelde dat veel werk.

wanten voor de kinderen. En ik naaide
bijna alle kleding zelf.

Koffiezetten was ook best een klus: bonen
malen met de koffiemolen, water opgieten

Het huishouden doen was toen veel harder

op de koffie in het filter. Wat een verschil

werken dan tegenwoordig. Ik had geen

met tegenwoordig met al die apparaten.

stofzuiger en ik klopte alle kleden met de
mattenklopper.

Maar ik klaag niet, het was gewoon zo en ik
deed het huishouden graag.

Bertus, Rieneke en Viola
gingen in de teil op tafel

De was deed ik met de hand
En dan door de wringer.

→ Ik kan je ook vertellen over:
- luiers wassen.
- steenkoude handen bij het wringen van de was.

Ik breide veel voor de kinderen.
Dat vond ik leuk om te doen.
Truien, sokken, wanten.

Onze kleding naaide ik zelf op een
Singer-naaimachine.

Ik kan je ook vertellen over:
- breien met een omgekeerde gerstekorrel
- het boxpakje dat ik voor Bertus naaide

Ik was zuinig en plakte zegeltjes voor een centje extra

Lievelingsliederen
Wat de toekomst brenge moge

Aan het strand, stil en verlaten

Gezang 300a:

Havenzangers/www.seniorplaza.nl

Wat de toekomst brengen moge,

Aan het strand stil en verlaten

mij geleidt des Heren hand;

Ziet men daar een meisje staan

moedig sla ik dus de ogen

Die al turend en al smachtend

naar het onbekende land.

Wacht de komst van haren man

Leer mij volgen zonder vragen;

Hij zou immers wederkeren

Vader, wat Gij doet is goed!

Hij beloofde mij toch trouw

Leer mij slechts het heden dragen

En dan krijgt ze zo’n verlangen

met een rustig kalme moed!

Word ik toch zijn lieve vrouw
Maar hij keerde nimmer weder
Want de dood waart om ons heen
En zij keerde telkens weder
Aan het strand stil en alleen

De scharensliep

Ach moeder hoor eens even

Mijn vader was een scharensliep

Ach moeder hoor eens even

Een scharensliep ben ik

Een pop had ik zo graag

En net zo als mijn vader riep

Zou Sint hem mij ook geven

Scharensliep, scharensliep roep ik

Als ik er hem om vraag

Scharensliep, scharensliep,

Moe lacht en zegt ik weet het niet

scha-a-a-arensliep.

Je moet er maar om vragen Griet

‘k Slijp scharen grof en scharen fijn

Maar dan de andere morgen

Nog botter als een pook

Wat Grietje daar toen zag

En scharen die niet deeg’lijk zijn

Wat daar zo half verborgen

Die scharen slijp ik ook

Voor haar op tafel lag

Scharensliep, scharensliep,

Je raadt het al, het was een pop

scha-a-a-arensliep.

Met o zo’n snoezig hoedje op

Vakantie
In de zomer gingen we met de kinderen naar Terschelling.
Heerlijk picknicken op het strand of in de duinen.

Ik kan je ook vertellen over:
- de wind door je haren op de boot
- met z’n allen op de fiets

Vakantie
Naar Terschelling

Naar het Gardameer

In de zomer gingen we met de kinderen

Toen de kinderen groter werden, wilden ze

vaak naar Terschelling. We huurden een

weleens naar het buitenland. We zijn toen

klein huisje en hadden het er erg naar ons

een paar keer naar het Gardameer

zin. Het was een feest om op de boot naar

geweest. Dat waren ook mooie vakanties.

Terschelling te stappen. Dan had je pas

’s Morgens haalde ik verse broodjes bij de

echt vakantie.

bakker. Heerlijk.

We speelden veel met de kinderen op het

We aten in Italia ook voor het eerst pizza.

strand. Ook fietsten we veel, de kleine

Erg lekker, vond ik dat. Ik wil nog wel een

Bertus zat dan achterop. De andere

keer pizza eten.

kinderen fietsten al zelf. Het waren altijd
leuke vakanties.

Levenslessen
Mijn moeder leerde me:

Zorg eerst voor jezelf, en daarna pas voor een ander
In mijn huwelijk leerde ik:

Met zuinigheid en vlijt, bouwt men huizen als kastelen
In het leven leerde ik:

Als je graag iets wilt, doe het dan en stel het niet uit.
Je weet nooit of het er later nog eens van komt
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