De herinneringen van Hilly Gort-Vaartjes
Op Willemskade 69 woonde de familie Vaartjes.
Hilly Gort-Vaartjes heeft daar met haar ouders als
kind gewoond. Op de foto is hun huis, het witte
huis, goed zichtbaar. De schepen die voor de deur
lagen kan Hilly zich nog goed herinneren.
Schippers
De familie van der Veen, kwamen daar met meerdere schepen. Zij brachten zand en grind naar de
betonfabriek van Klijnsma. Het lossen gebeurde met een overslagschip. Op dat schip was een
losinstallatie geplaatst. Piet van der Kooi en Wolter Pekel losten de schepen. Via een lange giek,
dwars over de straat, werd een bak met zand of grind, naar boven gehesen. Als de bak boven aan de
giek was werd deze met een touw leeggetrokken. Het was altijd oppassen dat je niet onder de bak
doorliep tijdens het hijsen, want er kwam nog wel eens wat naar beneden!
Spelen
Als er geen schepen werden gelost kon je mooi op de berg zand spelen. Ook met de
schipperskinderen speelde Hilly. Toen haar zus eens een zwarte nijlonkous over het hoofd trok,
vluchtten de schipperskinderen aan boord. Ook op het terrein van Klijnsma speelde men. Eens had
de zus van Hilly haar houten autoped daar laten liggen. Een vrachtwagen van Klijnsma reed er over
heen, van de step bleef niet bruikbaars over.
Een paar huizen verderop woonde de familie Scholten, zij hadden een tuinderij. Ook daar kon je fijn
spelen. Eens was Hilly zoek, ze was weggelopen en zat heerlijk te spelen in de tuinderij met een
theeserviesje.
Het kanaal
Hilly vertelt dat een dochter van Scholten eieren had gehaald. Zij kwam met haar fiets en tas eieren
in het kanaal terecht. Gelukkig hebben ze haar er heelhuids uit kunnen halen. Ook de tas met eieren
werd gered, ze waren allemaal nog heel!
Op donderdag was het altijd veemarkt. De veemarkt was verder vooraan de Willemskade. Er was
een keer een stier losgebroken. Het beest was door het dolle heen en kwam in volle vaart de
Willemskade opstuiven. Ter hoogte van de Prins Hendrikstraat sprong het beest in het kanaal en
zwom naar de overkant. Daar klauterde het dier op het droge. Inmiddels afgekoeld stond hij bij
Klijnsma tussen de betonbuizen. De stier werd naar de markt teruggebracht.
In de Wilhelminastraat woonde De Ruit, de ijscoboer. Vader en twee zoons maakten en verkochten
ijs. In een verwarde bui heeft één van hen een geldkistje in het kanaal gegooid. Na bezinning
probeerde men het weer op te vissen. Hilly heeft gezien dat de rijksdaalders bovengehaald werden.
Op de hoek van de Wilhelminastraat had Blanken een kruidenierswinkel. Hilly moest daar voor haar
moeder een boodschap gaan doen. Ze kreeg een papieren rijksdaalder mee. Maar.. het geld waaide
uit haar hand en kwam in het kanaal terecht. Zij liep huilend terug naar haar moeder. Nu was de
Willemskade daar een doodlopend kanaal. Er lag altijd bij elkaar gedreven rommel aan het eind.
Samen met haar moeder ging Hilly naar de plek waar het geld in het water terecht was gekomen.
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Daar dreef de rijkjsdaalder boven op de rommel in het kanaal. Moeder viste die eruit en Hilly kon
alsnog de boodschap doen!

Adresboek
Hilly heeft een adressenboek uit de jaren 50 van Hoogeveen. Daarin valt op dat de telling van
Willemskade z.z. begint met nummer 16. Voor de aanleg van de veemarkt ( 1950) is
hoogstwaarschijnlijk een aantal huizen weggebroken.
Van de namen uit het boekje kan Hilly zich nog verschillende herinneren. De nummering gaat tot
107a. Dan gaat de Willemskade over in het Noord. Dat was bij het Klundersbrugje. Een fietsbrug over
de Willemskade op de hoek Kanaalweg.
Er was ook aan de Willemskade de nodige bedrijvigheid. Wijpke Jaarsma nr.16 was veehandelaar en
had een veestal naast zijn huis. Op nr. 22 stond het zaaltje van Rump. Hendrik Bisschop op nr. 26
verkocht petroleum aan huis. Nr. 40a was de Metaalwarenfabriek N.V. Drenthina. Vooraan de
noordzijde was café Ruijne met daarnaast hun pakhuis. Accountantskantoor Krol was gevestigd op
nr. 15. Reinder Reinders had op 17 een meelhandel. Buurman Jan Koerts deed in verzekeringen. Jan
Kats was aannemer woonde op 27 en had zijn werkplaats op 29. De betonfabriek van Klijnsma nam
53 in beslag. Achter de woonhuizen van de familie Scholten en Oechies lag hun tuinderij ( 75- 77)
Jantinus Kikkert had zijn boerderij op nr. 79. Even verder woonde Willem Jonkman hij was
schoenmaker ( 81 ). De Schuierhoutfabriek van Rundervoort en Biemolt sluit de rij op nr 105.
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