ANNIGJE

THEMA WONEN

MARINUS
Marinus loopt via de gangboorden naar het vooronder. Hij gaat slapen. Morgen komt de ‘Annigje’ aan
in Schoterland. Daar gaat hij helpen met turf laden. Hij doet het luik open en gaat naar beneden. Door
met zijn klomp tegen de ijzeren wand van het schip te kloppen laat hij zijn moeder weten dat hij veilig
in zijn bedstee ligt.
HET LEVEN AAN BOORD
Schepen zijn altijd onderweg. Daarom wonen de schipper en
zijn gezin aan boord. Onder het achterdek van de ‘Annigje’ is het
achteronder. Het roefje, een mooi woord voor de woning van de
schipper, is in het achteronder.

Roefje

SLAPEN
Vader en moeder Hutten slapen in de bedstee achter in het
achteronder. Boven hun voeteneind is plaats voor het wiegje,
de krib, van de baby. In het gangetje aan bakboord is nog een
bedstee. Hier kunnen twee of drie kinderen slapen. De keuken is
er tegenover. Drie kinderen slapen in het vooronder. De bedstees
zijn 1,65 m. lang. Het matras is gevuld met stro. Dit koopt vader bij
een boer. Elk voorjaar wordt het matras gevuld met nieuw stro. Dan
is het matras eerst erg hoog, maar door je eigen gewicht zakt het
stro in het matras langzaam in.

Bedstee

WATER
Er is geen waterkraan aan boord. Drinkwater komt om de paar
dagen aan boord en wordt in vaten op het dek bewaard. Om het
schip schoon te maken, haal je gewoon wat buitenboordwater
omhoog. Dit doe je met een emmer met een touw eraan. Deze
emmer noem je een puts. Ook is er geen wc aan boord. In plaats
van een wc is er een toiletemmer. Dit noem je een gerief. Na
gebruik kieper je die buitenboord leeg.
Puts

KLEREN WASSEN
Aan boord werkt iedereen mee. Vader Hutten is de schipper.
Moeder Hutten heeft veel taken. Ze helpt haar man bij het varen.
Daarnaast zorgt ze voor de kinderen en het huishouden. Dat is
veel werk, zonder wasmachine en andere machines aan boord.
Voor het wassen van kleren gebruikt zij een teil en een wasbord.
Op het bord schrobt ze de was schoon. Het water voor de was
wordt met de puts omhoog gehaald uit het buitenboordwater. Op
de kachel staat het water te koken. Buiten op het dek wordt de
was gestampt, geschrobd en uitgewrongen. Daarna hangt moeder
de was aan dek te drogen.
Wasbord

ALLEMAAL MEEHELPEN
De kinderen helpen allemaal mee. Eén van de kinderen op de ‘Annigje’ heet Marinus Hutten. Hij is in
1915 geboren. Tot zijn zesde jaar vaart hij met de rest van het gezin mee. Daarna gaat hij aan wal naar
school. Daar woont hij in bij een oom en tante. Op zijn twaalfde komt hij weer thuis aan boord.
Hij helpt zijn ouders met allerlei klusjes, en leert zeilen. Ook helpen hij en zijn broertjes met het laden
en lossen van de lading. Op die manier leren ze het vak. Hun zusjes helpen moeder Hutten met het
huishouden, en hun vader met varen. Zo leren ze de taken van een schippersvrouw.

GELD
Veel geld heeft de familie Hutten niet. De kinderen krijgen geen
zakgeld en hebben weinig speelgoed. Ze spelen op het schip of
aan de waterkant met wat ze vinden. Van kleine stukjes hout voor
de kachel maken ze zelf speelgoed. Van Sinterklaas krijgt Marinus
een keer een blokkendoos. Daar bouwt hij vaak scheepjes van.

Gulden uit 1915

FEEST
De avond voor Sinterklaas zetten ze hun schoen. Hierin vinden
ze een chocoladepopje en een stuk marsepein. Op de dag zelf
schenkt moeder Hutten een glaasje grenadine, in plaats van water.
Kleren krijgen de kinderen niet vaak. Alleen het oudste kind krijgt
af en toe nieuwe kleren, die moeder vaak zelf maakt of op de
groei koopt. De jongere kinderen lopen in de kleren van de oudere
broertjes of zusjes.

Alles in de wind,
daar loopt een schipperskind.

Speelgoed

