Herinneringen van Piet Jaspers aan de Gouwe Buurt.
Het winkelpand annex garage op nr. 56 werd in 1935 door aannemer Hagedoorn uit
Lutten gebouwd. Johannes Jaspers betrok de woning in dat jaar samen met zijn vrouw en
zoontje Gerrit. In dit huis werden de andere 2 kinderen geboren, nl. Piet en Rietje. Piet
heeft nog goede herinneringen aan zijn leven op huisnummer 56 (voorheen P 34).
Piet:
Mijn vader was een manusje van alles. Hij kon zo’n beetje alles repareren, van fietsen tot
waterleidingen tot elektra enz. In 1935 begon hij een bedrijf aan de Dedemsvaartseweg.
Naast het runnen van een winkel met huishoudelijke apparatuur, verlichtingsarmaturen,
radio’s enz., verkocht hij benzine en had hij een werkplaats om auto’s of fietsen te
repareren. Verschillende hulpmonteurs zijn bij hem in dienst geweest, o.a. Henk Stoel (
later postbode), Gerhard van Faassen en Dirk Gerrits.
Als kind had ik een prachtige tijd in deze buurt. Ik speelde veel met Henk van Dijk, Wim
Andel, Klaas Govers, Judith Gouwe of Wim van Dijk. In de winter tijd werd er bijv. een
lange glijbaan van sneeuw, vanaf het huis van Gouwe, over de straat, over het kanaal bij
Veldman, de wijk in gemaakt. Het was dan altijd een wedstrijd wie het verst kon glijden.
Omdat je de weg over moest, stond er één van de kinderen op de uitkijk of er een auto
aan kwam. Gelukkig was het toen niet zo druk op de weg.
De oorlogstijd zal ik nooit vergeten. Vooral het moment dat iemand uit Slagharen op de
vlucht was voor de SS-ers en naar het huis van de fam. Gouwe vluchtte. Hier werd hij
gevangen genomen en ernstig mishandeld. Bij het zien van deze zaken zijn wij als
kinderen snel naar huis gevlucht. Of het moment dat de bommen achter ons huis
insloegen. Grote kraters zijn jaren getuige geweest van de oorlog. Wij gebruikten ze later
als speelgat en in de winter als ijsbaantje. Op Bevrijdingsdag was ik ziek en lag ik in mijn
bed voor het raam. De Canadese soldaten brachten mij chocolade om toch nog mee te
kunnen delen in de feestvreugde.
Ik ben ook nog een tijd lid geweest van de padvindersclub bij ons in de buurt. Een mooie
tijd, maar ik ben ook nog een paar weken geschorst geweest. Wij hadden iets teveel
aandacht voor de meisjes ( zie bijlage brieven). Zie hieronder
In 1957 heb ik samen met Johan Vogelzang een man, een vrouw en hun kind uit de vaart
gehaald, die met hun auto, na een aanrijding, te water waren geraakt. Ik vergeet nooit
meer de angstige blik van het kind, dat door de achterruit naar ons keek. Toen wij de
man en het kind op de wal hadden, werd er geroepen dat er nog een vrouw in de auto
zat. Wij weer terug het water in en met veel pijn en moeite hebben wij de nogal stevige
vrouw op het droge gekregen. Alle drie hebben ze het ongeluk overleefd.
Bij ons bedrijf was ook een soort van eerste hulppost ingericht. Hier kon men bij een
ongeluk o.a. stallantaarntjes, dekens of een verbandtrommel halen. Zo heb ik hulp
verleend op de Stobbenplasweg, toen 2 bromfietsers en een motorrijder op elkaar waren
gebotst. Ze waren allen ernstig gewond, maar volgens mij hebben ze het wel overleefd.
In 1965 zijn mijn ouders verhuisd en heb ik nog 2 jaar op dit adres gewoond. In
september 1967 ben ik ook verhuisd en is de zaak overgenomen door de fam. Polman.

