
Tine de Vries (1917) 

Tine de Vries (1917) vertelt in dit boek over haar jeugd in de jaren ’20 en ’30 op 
de Wilhelminahoeve bij Hoogvliet en over het leven van haar (groot)ouders op 
de Zuidhollandse eilanden.

We zien hoe Tine ’s vrijzinnige levenshouding ontkiemde op de Meeuwenplaat, 
de boerderij in de polder waar ze woonde met haar ouders en zus. Een eiland 
tussen Oude Maas en Hoogvlietsche Gat, waar in de lente de bermen volop 
kleurden van de akkerbloemen. 

We lezen over haar leven te midden van paarden, koeien, schapen; over haar 
contact met haar grootouders en met onderwijzers op de dorpsschool, over de 
rangen en standen en verhoudingen destijds in Hoogvliet, de rol van het ge-
loof en over haar soms opstandige gemoed. We stappen met haar in de stoom-
tram naar de Rijks-HBS in Den Briel en naar de Bijenkorf in het vooroorlogse  
Rotterdam. En we horen wat haar nu inspireert. 

Ze vertelt het verhaal niet zozeer voor zichzelf, maar ook voor haar kinderen 
en kleinkinderen. Tine is met haar bijna honderd jaar het levende archief van 
een lange familiegeschiedenis. Zij verbindt met haar verhalen vorige en vol-
gende generaties met elkaar. Dat geeft haar verhalen nu extra betekenis - voor 
haarzelf en haar nakomelingen.   

Melle Knulst (1957) schrijft levensverhalen en 
familiekronieken.
Voor ‘Het verhaal van uw leven’ kunt u contact opnemen 
met Melle Knulst - Verhalen van Waarde
M 06 44 888 280  of  T (030) 2717843
E melleknulst@gmail.com

Melle Knulst

Opgroeien op 
de Meeuwenplaat in 
de jaren ‘20 en ‘30

        “Ik stam nog uit
      het stoomtijdperk”
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In dit boek vertelt Tine over haar jeugd. We zien hoe haar ruimdenkende levens-
houding ontkiemde op de Meeuwenplaat, die prachtige plek waar ze opgroeide met 
haar vader en moeder en haar zus Greta. De polder waar in de lente de bermen wit, 
rood, paars en geel kleurden van de bloemen, waar in augustus de schoven tarwe op 
de akkers stonden te drogen, de wolken boven de Oude Maas voorbij dreven. 

We horen over haar leven te midden van paarden, koeien, schapen; verhalen van 
opa’s en oma’s en onderwijzers op de dorpsschool. We lezen over een tijd een eeuw 
geleden, over de rangen en standen in die tijd. We zien Tine ’s montere opgewekt-
heid en opstandigheid. We stappen met haar op de stoomtram op weg naar de Rijks-
HBS in Den Briel en naar de Bijenkorf in het vooroorlogse Rotterdam. En we lezen 
tussen de regels door, wat haar nu nog steeds inspireert. 



12 13

De Noorderhoeve aan het Staaldiep op het eiland Rozenburg. Hier is Tine ’s moeder 
opgegroeid: Ida Ingetje van Dorsser. De boerderij werd later afgebroken voor de uit-
breiding van de Rotterdamse haven. 

“Mijn moeder was de jongste van vijf dochters. Ze had één broer: Arie.
Mijn moeder staat hier in het midden, met haar zussen en schoonzus.”

“Mijn beide ouders kwamen van een redelijk welgestelde boerenfamilie.” 

“Dit zijn mijn grootouders van moeders kant. In die tijd was het de gewoonte dat 
je als boerin een witte muts had met gouden versierselen. Mijn beide grootmoeders 
droegen ze nog op zondag. Dat hoorde bij de boerenstand.” 
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bond aan twee gietijzeren emmers in de keuken. Paarden slapen staande. Wanneer 
’s nachts de merrie ging liggen om te bevallen, dan maakte dat kabaal en wist mijn 
vader dat het zover was. Dan ging hij naar de stal om te helpen bij de geboorte van 
het veulen.”

Schoven tarwe 
“Augustus was de tijd van oogsten. Ik zie nog voor me hoe de schoven tarwe op het 
land stonden te drogen. Vaak waren er in die maand plotseling opkomende regen- 
en onweersbuien. Dat was dan een ramp, dan kon de tarwe niet drogen. Na een paar 
dagen liepen de schoven tarwe dan uit en werd de tarwe groen. Mijn moeder werd 
er dan somber en chagrijnig van, want het betekende:  minder opbrengst, minder 
inkomsten. Mijn vader liet dat nooit zo aan ons merken, hij hield dat altijd goed 
voor ons verborgen.
Mijn vader was zwijgzaam, heel anders dan mijn moeder. Maar mijn vader was wel 
betrokken bij ons. Hij leerde me allerlei aardige dingen: zoals fietsen en schaatsen. 
Kinderfietsen had je nog niet; mijn vader monteerde dan houten blokken op de 

1930. Tarweschoven werden met de hand bijeengebonden.

Er waren wel drie paarden nodig om de ploeg door de zware klei te trekken.

Paarden 
“Het ploegen met de paarden deden de vaste knechten. Alles op de boerderij werd 
met paarden gedaan. Tractors waren er niet. Met een paard-en-wagen gingen de 
knechten de wei in om de koeien met de hand te melken. Met paarden werd het hooi 
in de schuur gebracht. Met paard-en-wagen werden onze vers gevulde melkbussen 
opgehaald, naar de melkfabriek gebracht. Daar werd er boter en kaas van gemaakt.
Onze boerderij was een gemengd bedrijf. Akkerbouw met vooral aardappelen, bie-
ten, tarwe, gerst. We hadden ook een boomgaard met appels en peren. In totaal 
had mijn vader 14 hectare bouw- en weiland. Ruim twintig melkkoeien stonden ’s 
winters in de stal. Wat hadden ook schapen. Verder hadden we wel zes paarden in 
de stal staan. We hadden slanke, sterke paarden: ‘Oldenburgers’ heette het ras. Ze 
kwamen van net over de grens met Duitsland.
Wanneer er een veulen werd geboren, was dat een hele belevenis! Ik herinner me 
nog goed hoe mijn vader eens een merrie hielp bij de bevalling omdat ze wat te smal 
gebouwd was. Hij trok toen het veulen aan haar poten uit de merrie, dat was nodig, 
anders moest er een veearts aan te pas komen en die was duur. Mijn vader had een 
slim systeem gemaakt om te zorgen dat hij op tijd bij de bevalling van het paard was. 
Hij bond een touw om een poot van de merrie die hij met touw en katrollen ver
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Op de boerderij van opa en oma op Rozenburg kwamen we niet vaak. Dat was al 
heel ver. We konden ook niet lang achtereen weg van de boerderij. Daardoor had-
den we met de familie van mijn moeder niet zo vaak contact. We hadden frequenter 
contact met de ooms en tantes dichterbij, met opa en oma Timmers in Poortugaal.” 

Telefoon
Door nieuwe uitvindingen in die jaren werden afstanden geleidelijk ‘kleiner’. Fysieke 
afstanden konden wat makkelijker worden overbrugd. “Rond 1928 kregen wij al 
telefoon op de boerderij. Een telefoon was een groot apparaat, het zag eruit als een 
oude koffiemolen aan de muur. Wanneer je iemand wou bellen, dan kreeg je eerst 
een medewerkster op het telefoon- en postkantoor aan de lijn. Die verbond je dan 
handmatig door met degene die je wilde bellen. De medewerkster van de telefoon-
centrale zei onderwijl al eens tegen mijn moeder: de familie komt eraan hoor! Dan 
had zij de postkaart van mijn opa en oma al gelezen.”

De dorpsstraat van Hoogvliet. In het tweede huis rechts was het postkantoor  
gevestigd met de telefooncentrale. Links (met pijp) staat de heer Speelman, 
de beheerder van het postkantoor. In het midden veldwachter Schram. 

Schaatsen leerde ik van mijn vader en achter een stoel op slootjes bij de boerderij. 
Nee, ik schaatste geen tochten, ik had houten gekrulde kunstschaatsen waarmee je 
vooral kon zwieren.
Bij onweer waren wij wel bang. De koeien liepen ook gevaar en werden dan snel uit 
de wei gehaald en naar de stal gedreven. Van oom Jan Timmers op de Zalmplaat 
werd de schuur in 1946 door de bliksem getroffen en in de as gelegd; dat was een 
ramp, die schuur moesten ze van de grond af aan weer opbouwen. Op school leer-
den we al dat de bliksem altijd het hoogste punt opzoekt en dat we niet onder een 
boom moesten staan. Onze boerderij lag net iets hoger in het open land en had geen 
bliksemafleider. Maar gelukkig is onze boerderij  nooit getroffen.”

Stoomtijdperk
“Afstanden waren in die tijd moeilijker te overbruggen. Je had weinig auto’s, veel 
ging er lopend, per fiets en paard-en-wagen. Er voeren stoom-veerboten op de rivie-
ren, er reden paardentrams, stoomtrams en op langere trajecten stoomtreinen.

Vanuit Rotterdam verzorgden stoomveerboten de verbinding met verschillende 
laatsen aan de Lek. Ze voeren ook tussen de Zuid-Hollandse eilanden. 
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Niet naar school
Vanwege infectiegevaar mocht ik een jaar niet naar school . Ik moest in die peri-
ode het huiswerk thuis maken. Meester Lengkeek bracht me mijn huiswerk op de 
boerderij. Ik zie nog voor me, hoe hij eens bij ons voor de deur stond en ineens zijn 
vinger omhoog stak en zei: ‘Hoor! De leeuwerik!’ Hij hield van de natuur en liet ons 
in de wegbermen bloemen plukken die we dan in de klas onderzochten en waarover 
hij vertelde. Dat vond ik heel mooi. Kennis der natuur heette dat vak.
Toen ik na een jaar weer terugkwam op school, kon ik het hoge tempo van het 
schrijven - met een griffel - eerst niet bijhouden. Ik hoor nu nóg het snelle getik van 
de griffels van mijn klasgenoten. Thuis had ik heel veel tijd, hoefde ik niet zo snel, ik 
had alles op mijn dooie akkertje gedaan. Terug op school moest ik toen eerst flink 
aanpoten! Maar ik kon gelukkig goed leren.
Ik had hele goede onderwijzers. Vooral aan die meester Lengkeek. Aan het eind van 
de week ging hij voor in de klas op een schoolbank zitten en dan las hij ons voor. Uit: 
Alleen op de wereld van Hector Malot. We luisterden ademloos.

De schoolklas van Tine en Greta in ongeveer 1924. Rechts meester Lengkeek, 
links bovenmeester Roest. 

“Veel mensen hadden last van tuberculose. Mijn zus had last van epilepsie, dat werd 
destijds de vallende ziekte genoemd. Daar waren toen geen goede medicijnen tegen. 
Ik vind het wel een enorme vooruitgang dat er nu veel betere medicijnen zijn en 
kinderen al jong worden ingeënt tegen allerlei ziektes, tegen tuberculose, de pokken 
en de mazelen. In onze stallen met het hooi en het graan dwarrelde altijd veel stof. 
Mijn moeder is later overleden aan een longziekte.
Rond mijn zevende jaar was ik vaak ziek vanwege een luchtweginfectie. Ik had last 
van bronchitis en moest aansterken. Zeelucht was goed voor me, daarom ging ik 
een hele zomervakantie naar een oom en tante in Scheveningen. Hun grote dochter 
nam me toen mee naar het strand. Daar leerde zij haar latere verloofde kennen, een 
Duitser die in het Kurhaus logeerde. Terwijl ik in het zand zat te graven, zag ik het 
voor mijn ogen gebeuren, hij liep steeds langs ons en hij sprak haar toen aan. Zij is 
er in de jaren dertig mee getrouwd en is naar Duitsland vertrokken.” 

Tine ging voor haar gezond-
heid naar zee. Hier met haar 
nicht op het strand in
Scheveningen.
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De Dieren
De landman gaat, nu de avond is gevallen,

En de arbeid slaapt, voor ’t laatst zijn hoeve rond;
Hij keurt het werk der knechts in schuur en stallen,

En als zijn schaduw volgt hem trouw de hond.

Hij toeft bij ’t vee, en luistert hoe het ademt;
Rond schoft en horen hangt een warme damp,
Die met een geur van zomer hem bewademt,

En in een nimbus nevelt om de lamp.

Dan loopt hij tastend langs de ruif der paarden,
Verwelkomd door een dreunend hoefgeklop;

Hij spreekt hen aan, en streelt een ruig behaarden,
Een speels hem toegestoken manenkop.

En als hij eindlijk, rustig na ’t volbrachte,
De handen boven ’t vlammend houtvuur heft,

Vervult hem nog de ontroerende gedachte
Aan wat rondom hem leeft en ’t niet beseft.

Tine stopt hier en kijkt me over haar bril aan: “Hier ging het me om. Het gedicht 
gaat nog door, maar de laatste twee coupletten zijn niét meer zo op mijn vader van 
toepassing! Die gaan over de Ark van Noach. Mijn vader geloofde niet op die manier 
met de Bijbel.” Dan leest ze op mijn verzoek het gedicht tot het einde uit.

Soms buigt ze zich over een mooie tekst die ze herleest en me voorlegt. Vaak is 
het aanleiding voor een nieuw gesprek. Bijvoorbeeld over het loflied van de heilige 
Franciscus op de schepping. Dat is een gedicht uit de 12e eeuw, op muziek gezet en 
nog altijd veel gezongen. 

Natuur 
Tine vindt het mooi dat de huidige paus juist de naam Franciscus heeft aangeno-
men. “Hij kwam op voor de armen en had contact had met de natuur en de dieren. 
Deze paus schudt de rooms-katholieke kerk op en leeft soberheid en verdraagzaam-
heid voor, net zo als Franciscus deed in de twaalfde eeuw.” Hij schreef in zijn ‘loflied 
op de schepping’ hoe in feite alles met alles is verbonden: het lied gaat over broeder 
zon, zuster maan, broeder wind, zuster water, moeder aarde en zuster dood. 
Deze gesprekken met Tine kunnen uitwaaieren en worden soms afgesloten met een 
vermaning: “Maar dit hoeft niét in het boek hoor!’ Maar Tine vertelt via haar ver-
halen over wat voor haar van betekenis is. Op een dag zit Tine weer klaar met haar 
eerste dichtbundel. Het beduimelde boekje ligt opengeslagen op tafel.  
Ze wil me een gedicht voorlezen. De dieren van A. van der Leeuw. “Dit past mooi 
in het boek! Het beschrijft heel goed de sfeer bij ons op de boerderij. Wanneer ik dit 
lees, zie ik voor me hoe mijn vader ’s avonds in de stal bij alle beesten even langs ging 
en keek of het ze goed ging.” Tine leest het gedicht hardop voor. Haar stem klinkt 
helder. 


