






Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1986. - Dl.6 432 etc. Dat kwam later maar wat goed vanpas. Mijn leraar gaf me daarna hetadvies om naar de HTS in Delft te gaanvoor een opleiding tot leraar. Ik was blijdat hij kennelijk zoveel in me zag, maarik had een te grote liefde voor het vakom met de praktijk te stoppen. Boven-dien werd er ook toen al zoveel rottig-heid door de leerlingen uigehaald, dat ikmijzelf niet voor de klas zag staan! Eindelijk echt aan het werk Met al die diploma's op zak kon ikeindelijk echt aan de slag. Het bedrijfwas inmiddels met een grotere werk-plaats met winkel uitgebreid en ookmijn broers Toon, Joost en Geertwerkten er als schilder. Mijn vader wastoch wel blij dat hij mij had laten door-leren, want nu kon ik de moeilijkeklusjes, waar hij te weinig kennis voorhad, voor hem doen. Vader overleed in1952, bijna 68 jaar oud en de zaak werdonder moeders naam voortgezet doormijn broer Toon en mijzelf. Mijn broer Joost bleef bij ons werkenen mijn jongste broer Geert ging naar depolitie in Wateringen. Eigenlijk was hijdaarvoor volgens de norm 1 cm te klein,maar door de relaties die hij hadopgebouwd tijdens zijn werkzaamhe-den bij de ondergrondse, werd hij tochaangenomen. Mijn oudste broer Janwas als timmerman opgeleid

door EefBaars, aannemer in ons dorp. Uit liefdevoor het vak en wetend dat niet iedereeneen vakopleiding kon betalen, gaf hijvele jongens uit het dorp jarenlanggratis les in bouwkundig tekenen. Ik bleef ook na het overlijden vanmijn vader, op papier althans als knechtbij mijn moeder in dienst. Dat was beterdan de zaak van haar overnemen enzelfstandig voort te zetten, want mijnvrouw was invalide geworden en alszelfstandige kon ik voor haar geen ver-zekering afsluiten. Loon-classificatie In de naoorlogse jaren bestond dezogenaamde loon-classificatie van devakbonden. De klassebepaling ge-schiedde aan de hand van het aantalinwoners. Zo was Haarzuilens 4e klassetot aan de Vleutense Wetering en 2eklasse aan de andere kant van de Wete-ring. Utrecht was Ie klasse. Men rede-neerde zo, dat mensen die werkten inzo'n klein 4e klasse dorp, niet in deverleiding kwamen naar een bioscoopof kroeg te gaan en bovendien wel eenvolkstuintje zouden bezitten, waardoorze minder geld uitgaven en dus ookminder geld nodig hadden. Het wasdaardoor soms moeilijk het personeeltevreden te houden, want in een dorpverderop konden ze vaak meer ver- Woonhuis, voorheen smederij, daterend uit 1896, van Willem J. S. Hoogstraten, Brink 12 teHaarzuilens. Getrouwd In mijn huis was vroeger

de smederijvan Staal gevestigd. Deze laatste zettezijn woonhuis met bedrijfsruimte tekoop, bij gebrek aan opvolging. VanDijk, smid in Vleuten, was waarschijn-lijk bang dat het verkocht zou wordenaan een nieuwe concurrent en besloothet hele pand te kopen. Hij verkochtvervolgens het woonhuis aan Rijntjes ende smederij liet hij ombouwen tot woon-huis. Smid Van Dijk was tevreden, hijwas er nu van verzekerd, dat hij bij-voorbeeld voor het kasteel het smeed-werk mocht doen. Als de baron naarNederland kwam, bracht hij meestal eenstuk of twintig paarden mee. Diekwamen per trein vanuit Parijs enmoesten in Haarzuilens dan beslagenworden. Nadat de smederij was verbouwd totwoonruimte, werd die ons te huuraangeboden. Nu konden mijn verloofdeMartina van Eijk en ik een trouwdatumvaststellen. Nee, over mijn ontmoetingmet haar kan ik geen spannend verhaalvertellen, ik kende haar al van de lagereschool. Mijn vrouw had tot ons trouwengewerkt bij kruidenier Tinus van Eijk(later de zaak van mevrouw Van Zijl,beter bekend als &quot;tante Sien&quot;). De zaakwas gevestigd in het pand &quot;Onder degroene linden&quot; (nu antiquair). Daarbijhad ze natuurlijk veel contact metandere mensen. Ze ging ook met de pakde weg op, toen Van Eijk dat zelf nietmeer kon. En die

contacten zou zenatuurlijk wel gaan missen. Daarombesloten we zelf een kruidenierszaakjeaan huis te beginnen. dienen. Stiekem extra betalen was bijnaonmogelijk, want de controles warennog streng ook. Waar ons schildersbedrijf zoal aan hetwerk is geweest? Tja, dat is nogal wat.Monumentenzorg bijvoorbeeld was eengeregeld terugkerende klant, ook nunog. Wij hebben in Utrecht bijvoor-beeld gewerkt aan de restauratie van deJacobikerk, Janskerk, Buurkerk enPieterskerk. In Naarden aan de Vitus-kerk en in Haarlem in de St. Bavo. Mijnzoon is nu bezig in de Domkerk. Ook bijde restauratie van de Utrechtse grachtenen werfkelders zijn wij aktief geweest.Monumentenzorg als opdrachtgeverhadden we te danken aan ons werk voorhet kasteel. Daar werden eens alleelectrische leidingen afgekeurd, dusdat moest gerenoveerd worden. Eenhele klus, want na het wegwerken van denieuwe bedradingen, moesten de murenweer netjes worden afgewerkt. Eerstmoesten er sjablonen worden gemaaktom de oorspronkelijke motieven tekunnen aanbrengen, alvorens we hetkonden schilderen. In 1978 nam mijn zoon Lucas de zaakover en zette deze om in L. HoogstratenSchildersbedrijf B.V. te Haarzuilens enhet bedrijf groeit nog steeds. Het voort-bestaan van het bedrijf is ook gewaar-borgd,

want mijn kleinzoons Wim enPaul zijn beiden met lof geslaagd voorhet examen meesterschilder. Daarmeezijn zij de vierde generatie die met harten ziel voor het schildersvak heeftgekozen. Ik kan wel zeggen, dat ik trotsben op het resultaat wat met generatieslang hard werken is bereikt.
















