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Altijd leuk op het Verdronkenoord
‘Dáár zat ik,’ zegt Nel de Jong – Bakkum. Ze wijst op de foto van haar
geboortehuis. ‘Achter het middelste raam van de bovenverdieping.
Daar was de voorkamer en ik zat er in mijn kinderstoel bij het
raam. Mijn moeder gaf me een stapel kaarten om mee te spelen. Die
stopte ik in de vensterbank, dus die zullen er nog wel zitten.’ Of dat
zo is, kan Nel zelf niet meer controleren. In 1961, op haar
vijfentwintigste, vertrok ze uit huis, ze ging trouwen. Haar ouders
hebben er gewoond tot 1978. ‘Toen gingen ze naar het
bejaardenhuis.’
Als ze uitgespeeld was met de kaarten, vond Nel altijd iets om naar
te kijken. ‘Het Verdronkenoord was een gezellige buurt, ook toen ik
iets ouder was. Mijnheer Mensink die in het Gezellenhuis woonde,
waar ook de kleuterschool zat, organiseerde van alles. In de winter
was er feest op het ijs. Het was altijd leuk op het Verdronkenoord.’

Thuis was ik de jongste en de
meest verwende,’ vertelt Nel over
haar plek in het gezin waarin zij
opgroeide. Ze is in 1936 geboren,
er waren al twee broers en twee
zussen. De familie Bakkum
woonde op de hoek van de
Zoutstraat en het Verdronkenoord
op de bovenverdieping. Beneden
was een winkel en de
orgelmakerij van Pels waarvoor
het pand helemaal uitgebouwd
was naar achteren. Als Nel thuis
kwam en de voordeur was dicht,
dan nam ze de andere deur om
door de orgelmakerij naar boven
te gaan. ‘Dan zag ik mijn vader
lachend staan,’ zegt Nel. Nels
vader was chef in de orgelmakerij.
‘Hij was eigenlijk de hoofdmoot
daar,’ zegt Nel.

‘Ons huis stond op de hoek van de Zoutstraat en het
Verdronkenoord. Op de andere hoek staat De Vigilantie, een
oud pakhuis dat later een soos en een muziekcentrum werd.
Toen ik een kind was, was het van mijnheer Veer, een
brandstoffenhandelaar. Hij woonde in de Zoutstraat, in De
Vigilantie was zijn kolenopslag.’

Orgelmakerij
Pels
.

In 1903 begon de 33-jarige Bernard Pels - tot dan toe
meesterknecht bij orgelmaker Ypma - een eigen
orgelmakerij. Nels vader trad er in 1919 als
twaalfjarige in dienst. Toen hij veertig jaar later zijn
jubileum vierde, werd hij koninklijk onderscheiden en
feestelijk toegesproken. ‘Een vakman van klasse,’
werd hij genoemd.

Nels broer Piet heeft beschreven hoe
hun vader Bakkum in de jaren van de
Tweede Wereldoorlog de door de
bezetter verboden radio inbouwde in
een kast: ‘In de wand gaten voor de
knoppen en een schilderij ervoor.’
Er werd geluisterd naar Radio Oranje, de zender van
de Nederlandse regering in ballingschap. ’Naast onze
ouders en de grote kinderen schoven ook anderen
aan,’ schrijft Piet. ‘Baas Anton Pels met zijn vrouw en
soms een onderduiker, slager Gerrit Rijper en Frans
Veer, de kolenboer van De Vigilantie. Als de spertijd
om acht uur begon, renden overburen snel de straat
over. Na de oorlog hoorden we van buurtbewoners
dat dit niet onopgemerkt was gebleven!’

Orgelmakerij Pels, later voortgezet door Anton Pels
en diens zoon Bernhard, zat aan het Verdronkenoord
en had voor de houtbewerking ook een pand aan de
Limmerhoek. In de jaren zestig verhuisde de hele
orgelfabriek naar het Wolfpad. Het bedrijf bestaat
nog altijd. Tegenwoordig is het onder de naam Pels &
Van Leeuwen gevestigd in Den Bosch.

De uitbouw van de orgelmakerij beneden leverde voor het
gezin Bakkum op de bovenverdieping een lekker groot
plat op. Nel zit vooraan met een buurjongetje op schoot.

De handen uit de mouwen
Haar leven lang heeft Nel de handen uit de
mouwen gestoken. Als jonge vrouw was zij
leidster bij de scouting. Toen eind tachtiger jaren
haar man vroeg overleed, is zij niet bij de pakken
neer gaan zitten. Onder andere heeft ze 25 jaar
lang koffie geschonken bij de Ouderensoos op het
Varnebroek. Ze is er pas mee gestopt toen zij na de
opheffing van haar bridgeclub mee ging doen aan
de bridgemiddag op het Varnebroek. ‘Je kan geen
twee dingen tegelijk doen, ‘ zegt Nel.

In november 1961 haalde Nel de krant. Ze was 25 jaar
en trouwde in de Sint Laurentiuskerk aan het
Verdronkenoord met Jan de Jong. Bij de kerkdeur
stond een erehaag van de Jeanne d’Arcgroep, de
padvindersclub voor meisjes die verbonden was aan
de kerk. ‘Je had de kabouters en voor de iets oudere
meisjes de gidsen. Zelf was ik kabouter geweest en
gids.’ Daarna was Nel zeven jaar lang leidster van de
kaboutergroep. ‘In de Nieuwstraat stond toen een
groot jeugdhuis. Daar kwamen we bij elkaar ‘ Er werd
geknutseld of in het bos materiaal verzameld voor een
herfsttafel . ‘In de zomer gingen we kamperen. Met de
gidsen ben ik wel eens naar Friesland geweest. Met de
kabouters gingen we niet zo ver. We liepen met de
groep over wat tegenwoordig de Vondelstraat is naar
de Heilooerdijk. Daar stonden boerderijen en daar
kampeerden we dan.’
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