
DE GROTE VERGISSING

Een beroep dat momenteel vrijwel geheel is uitgestorven, is dat 
van brandstoffenhandelaar.
Mijn opa (N.Gieling, nam in het begin van deze eeuw de brand
stoffenhandel van zijn schoonvader over. De techniek van des
tijds was nog niet zo ontwikkeld als tegenwoordig. De kolen, 
briketten en turf werden thuis bezorgd met de handkar, transport
fiets en kettenkar. (paardenwagen).
Dus naast kennis van brandstof, diende men ook om te kunnen 
gaan met paarden.
Daar men in de vroegere tijden in de zomer geen brandstoffen 
inkocht, had mijn opa ook nog een tweede beroep. Zomers viste 
hij met zijn vissersboot op ansjovis en de toenmalige Zuiderzee.
Mijn vader (Th. Gieling) heeft mijn opa op gevolgd en heeft ruim 
veertig jaar vanuit zijn pakhuis aan het Achterom zijn klanten 
bediend.

Aktiviteit bij de brandstoffenhandel van Gieling op het 
Achterom.

Door de komst van het aardgas is de handel in kolen geheel ver
dwenen. Mijn vader heeft zijn werk altijd met veel plezier gedaan, 
ook al viel dit tijdens een strenge winter niet altijd mee. Als het 
erg koud was, was het zwoegen van 's morgens vroeg tot 's avonds 
laat. Natuurlijk kon hij al dat werk niet alleen aan. Een knecht 
die hem vele jaren ter zijde heeft gestaan was Dries de Vries, 
waarover nu een kleine anekdote.
Het was op een zondagmorgen in de winter van 1962/63.
Wij zaten thuis met de hele familie aan het ontbijt. Daar kwam 
tante Truus binnen hollen, met het verhaal dat zij iemand in ons 
pakhuis had horen scheppen in de kolen.
Aangezien alleen mijn vader en Dries over een sleutel beschikten, 
werd er toch maar op onderzoek gegaan. De deuren waren los, 
de sorteermachine draaide en er was iemand die de kolen in de



maschine schepte.
En ja hooar, U raadt het, het was Dries. Toen hij mijn vader zag 
stopte hij de maschine, leunde op zijn schop en zei: "Zo zeun,het 
knappe pak op de rug. Moet je er op uit ?" Waarop mijn vader 
antwoordde: "het is toch zondag Dries". Verbaasd keek hij hem 
aan en zei toen: "Potverdorie, daarom liepen Simon de Hart en 
Jan Heerdt zo netjes in het pak; ik dacht al, die gaan zeker een 
dagje uit".
Hij zette zijn schop neer, trok zijn dikke jekker aan en ging op 
zondagmorgen in zijn zwarte plunje op huis aan.
De week verstreek, maar Dries liet verstek gaan. Donderdag is 
mijn vader maar eens bij hem gaan kijken of hem iets was over
komen. Dries woonde toen alleen, en op de vraag wanneer hij 
weer dacht te beginnen, gaf hij antwoord met een door drank dubbel 
geslagen tong: "morgen".
Vrijdag om acht uur kwam mijn vader bij zijn pakhuis. De sor- 
teermaschine draaide en daar stond Dries, zo trots als een pauw.En 
werkelijk, hij had zijn best gedaan want alle zakken die er waren 
had hij gevuld.
Toen kwam het verhaal van Dries. De zaterdag voor de bewuste 
dag, was hij weer eens aan de rol gegaan. De volgende morgen 
was hij alle gevoel voor tijd kwijt, zodat hij dacht dat het maan
dag was met alle gevolgen van dien.
Op zondagmorgen thuis gekomen, was hij zó kwaad op zichzelf, 
dat hij/ tot woensdagmiddag weer op stap is gegaan.
Hij wilde mijn vader geen schade doen en is toen s'nachts maar 
begonnen met het sorteren van de kolen.
Dries de Vries hield verschrikkelijk van een borrel, was een 
harde werker en zo eerlijk als goud.

Ton Gieling.

MEDEMBLIK — Kijkje op het Achterom.


