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Kiek mien
Kunstwaark!

Bij de buren naar binnen gluren: we doen het allemaal graag. Boeskoolnijs gaat nog een stap
verder. We willen weten wat er bij u boven de bank hangt. Graag luisteren we naar uw verhaal
over het werk dat u bekoort, ontroert en/of troost. Harry Bulthuis vertelt, aangevuld door zijn
vrouw Marjon, over het kleine museum voor zijn vader: zijn foto en de bakkersspullen.
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De
gevonden
gulden

5

Harry Bulthuis
haalt kracht uit de foto
en de bakkersspullen van
zijn vader

“Of je ons kunt interviewen over de telefooncentrale bij ons
aan de muur?’’, zegt Marjon. “Ach, wat een gek en belachelijk
idee. Je kunt beter vragen naar deze grote foto van Harry’s
vader. Die is belangrijker. Die foto is waar het om gaat.”
Harry pakt nog even welwillend de ‘pannekoekkiezer’ erbij, een
onderdeel van vroegere telefooncentrales. Maar wat neemt hij
mee als er brand uitbreekt? De foto en de bakkersspullen van
zijn vader.
Harry Bulthuis is geboren in Australië. Zijn vader Piet werkte
in de bakkerij bij Harry’s opa vader in
Groningen, vlakbij het Noorderbad. De
sociale controle was groot, zo lichtte
moeder de pannendeksels op om te kijken wat er gegeten werd bij haar zoon
en schoondochter.
In 1952 ging het gezin Bulthuis op avontuur. Met drie kinderen en een vierde
op komst naar Australië. Een onzekere
toekomst tegemoet. Harry en zijn zusje
werden daar geboren.
Harry hield van de taal. ‘Chewing gum’taal noemt hij het. Het klinkt relaxed,
alsof je kauwgum kauwt. In de kerk zongen ze van ‘salvation’.
Hemels waren ook de ‘pies and paistries’ en ‘fish and chips’;
magische woorden voor hem.
Toen Harry zes was, moest zijn familie tot zijn spijt terug. Zijn
vader kon het lichamelijk niet volhouden. In vier weken voeren
ze – via het Suezkanaal - naar Nederland.

“Mijn kleinzoon
Jesse is nu negen
jaar. Op die leeftijd moest ik mijn
vader missen. Dat
besef ik nu meer
als opa dan toen
ik zelf kinderen
van negen had.”
weken bij pleegouders.
Een sleutelmoment is het verhaal van de gevonden gulden.
Harry: “Lopend van school naar huis vond ik een gulden in
een sigarettenautomaat. Ik dacht: ‘Ik koop wat voor mijn
vader.’ Thuis legde ik het plan voor aan mijn pleegouders. Ze
zeiden: ‘Dat is niet helemaal eerlijk, hè. Want die gulden is
niet van jou.’ Ik zei: ‘Nou ja, ik wil graag
wat kopen voor mijn vader, iets wat hij
lekker vindt.’”

‘Op zo’n jonge
leeftijd zou je
je vader nog niet
moeten missen’

Eau de cologne
Thuis bleek hoe ernstig het was gesteld met de gezondheid
van zijn vader. Hij had longkanker. De kinderen logeerden zes
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Harry kreeg toch toestemming om met
de gevonden gulden naar de plaatselijke
drogist te gaan. Daar aangekomen ging
de telefoon. Harry begreep dat het zijn
pleegvader was. Zijn pleegvader zei tegen
de apotheker: “Geef maar wat mee. Ook
als er bijbetaald moet worden.”
Harry vroeg de apotheker wat zijn vader
lekker zou vinden. De apotheker antwoordde stellig dat zijn vader Ice Eau de Cologne heel lekker zou
vinden. Gewapend met het cadeau is Harry naar zijn ouderlijk
huis gelopen. Zijn vader lag in een verduisterde kamer. Hij zei
met moeite en inspanning: ‘Dankjewel, jongen’.Harry vertelt dat
hij als kind dacht dat je naar het ziekenhuis ging als je ziek werd
en dat je beter was als je thuiskwam.
“Op een gegeven moment moest ik bij mijn pleegvader op
schoot zitten en hij zei: ‘Als je dood bent, waar ga je dan heen?’ Ik
zei: ‘Naar de hemel.’ Mijn pleegvader zei dat mijn vader daar nu
ook was. Dat kon ik niet geloven.”
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in de week.”
Harry: “Maar toen was ik overspannen hè. Ik wilde voor een
gulden brood maken en haalde het meel van de molen in
Kropswolde.”
Marjon: “Op den duur gooide ik de broden weg. De kinderen
en ik lustten liever brood met conserveringsmiddel van de
Albert Heijn, en hij bleef maar bakken.”
Kennelijk greep Harry in een periode dat het moeilijk ging terug
op wat zijn vader vroeger deed.
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Heen-en-weer-syndroom

Man in huis
Op negenjarige leeftijd werd Harry de man in zijn ouderlijk
huis. Hij werd vergeleken met zijn vader. Enerzijds was het fijn
dat men zijn vader in hem zag, anderzijds miste hij een mannelijk rolmodel.
Vanzelfsprekend ging hij mannenklusjes doen. Als er een gat
in het plafond zat door lekkage stukadoorde hij dat dicht. Hij
moest de fietsen in het donker door de brandgang in de schuur
zetten terwijl hij bang was. Als een buurmeisje een probleem
met haar fiets had zei haar moeder doodleuk: ‘Ga maar naar
Harry.’
Hij leerde zichzelf te redden. Probeerde het probleem eerst
helder te krijgen en dacht dan in oplossingen. Dat heeft hem
geholpen in zijn leven.
In zijn ouderlijk huis reageerde hij zich af op het harmonium
met de lekke blaasbalg: goed voor het uithoudingsvermogen.
Dan zeiden ze: ‘Da’s net Piet’. Toen zijn moeder oud en
dement werd, noemde ze hem Piet. Harry: “Ik zou dat nu niet
meer zo lastig gevonden hebben, maar toen wel.”

Bakkersmonument
Op de foto haalt zijn vader heel geconcentreerd een brood uit
de oven. Hij is gemaakt in Australië. Het was toen belangrijk
om foto’s te sturen naar Nederland.
Harry heeft de foto zelf vergroot en er een lijst voor gemaakt
in de vorm van een schildersezel. Hij heeft alleen zijn vaders
sigaret weg geretoucheerd omdat hij het niet meer prettig vindt
tegen een sigaret aan te kijken.
Hij maakte een klein monument voor zijn vader. Naast de foto
zijn er de bakblikken: zandkoekjes, suikerbrood, casinobrood
- ‘zie je, het wordt vierkant doordat er een schuif aan de bovenkant van het blik zit’.
Dan de blikjes voor de Australische ‘pais en pastries’. “Ik vind
het heel lief van Marjon dat ze dat van het internet geplukt
heeft: de koekjesvormen. Mijn vader zou jaloers geweest zijn.
En dat vind ik het allermooiste: de broodsnijmachine.” Marjon
heeft de spullen gekocht om hem te helpen het vroege overlijden van zijn vader te verwerken.
Harry heeft zelf ook ervaring met broodbakken opgedaan. Marjon: “Ach, Harry bakte op een gegeven moment twaalf broden

Boeskool2017_Herfst.indd 6

Harry: “Op de foto is hij bezig in zijn werk en ik bewonder hem
voor de stap die hij heeft gezet om te gaan emigreren. Vanuit
mijn vaders kant zijn wij een familie die avontuurlijk is. Ik had
graag in zijn voetsporen getreden maar dan bleef mijn moeder
achter met vier zussen. Ook werd het niet aangemoedigd om
bakker te worden omdat het een zwaar beroep was.”
In Australië voelde Harry zich thuis. Hij keerde daar in 2005
terug met zijn zus. Terug naar zijn jeugd en om stappen te
kunnen zetten die zijn vader niet meer kon maken. Vanuit het
vliegtuig herkende hij de kustlijn. Deze had hij bestudeerd
op Google Earth, maar dan nog. De landing voelde als een
thuiskomst.
“Dat heb je met emigratie. Je gaat heen, je vindt je rust niet en
je gaat terug en vindt je rust niet. Dat is het heen-en weer-syndroom. Mijn vader is er niet meer maar Australië is er nog wel.”

Het kind is de vader
De geconcentreerde houding waarmee zijn vader het brood
uit de oven haalt, ziet hij terug in zijn zoon en kleinkind. “Mijn
kleinzoon Jesse is nu negen jaar. Op die leeftijd moest ik mijn
vader missen. Dat besef ik nu meer als opa dan toen ik zelf
kinderen van negen had.”
“Jesse heeft ook dat technische inzicht dat ik als kind had en
door hem zie ik mezelf zoals ik was. Vroeger heb ik eens een
pick-up gemaakt van een nachtkastje met als aandrijving een
dynamo van een fiets en een trafo. Mijn moeder vond het niet
fijn dat het nachtkastje verzaagd was. Er was een plat dak en
daar gooide ik de versterkers open. Het toerental bleef ook niet
gelijk. Kattengejank over het hele Floresplein.”
“Op zo’n jonge leeftijd zou je je vader nog niet moeten missen.
Wat ken ik mijn vader nou? Mijn moeder stond er alleen voor
met vijf kinderen. Ik heb het daar – zonder oneerbiedig te willen zijn – moeilijk mee gehad, naar boven toe.”
Hij realiseert zich dat zijn pleegvader nog geen veertig was
toen hij hem het slechte nieuws moest brengen. Twee jaar terug vertelde Harry het verhaal van de gevonden gulden pas aan
Marjon, vanwege de emotie. Het was in de laatste week van
zijn vaders leven dat hij de eau de cologne bracht. Zijn vader
zal gevoeld hebben dat hij op dat moment de laatste woorden
sprak tegen zijn zoon.
“Ik ben blij dat Marjon tegen mij zei: ‘Wat mag je blij zijn dat
jij dat nog voor jouw vader hebt kunnen doen. Wat moet dat
ontzettend fijn voor je vader zijn geweest dat hij jou toen nog
gezien heeft.’ Sinds ze dat tegen me gezegd heeft, gaat het
beter met mij.”
Marjon liet Harry het geven van het cadeau vanuit het perspectief van zijn vader zien.
Harry: “Dat geeft kracht. Absoluut.”
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