
#,tr ffi"Ëffisë, fl-nesFffi.

N DAG ZEI MIJN VROUW:

OR JE FTUITWEER'

in het leven van mijn vader draaide alles om de
bakkerij. Hlj is een boerenzoon en groeide op in een
groot gezin. Van huis uit was hij gewencl om hard te
werken. Stil zitten was niks voor hem. Hij trouwde
met een bakkersdochter, mijn moeder. Op haar
schoolrapporten stonden alleen maar achten en
negens. Ze kon erg goed leren, maar in die tijd ging
je als meisje toch naar de huishoudschool. Het is een
van de redenen waarom ze er bij ons altijd op heeft
aangedrongen naar de middelbare school te gaan.
Mijn vader runde samen met haar een bakkerij aan
de Tooropstraat in Nljmegen. Mijn moeder deed naast
het huishouden de inkoop en boekhouding. Haar
goede cijfers voor rekenen kwamen goed van pas.',
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"Het hele gezin werkte mee in de bakkerij. Ik herin-
ner me hoe mljn zus als kind op een koekblik stond
om de klanten aan de toonbank te kunnen helpen.
Mijn broertje en ik hielpen met bakken. Als we in
slaap dreigden te vallen, legde mijn vader ons op de
meelzakken. Hoogtijdagen als sinterklaas, kerst en
oud & nieuw gingen grotendeels aan ons voorbij,
want dan hadden wij het extra druk. Nu zou je het
kinderarbeid noemen, maar wij waren er juist trots
op dat we onze ouders zo konden helpen en dat we
zo clctse met hen waren. Niettemin bleek ik toch niet
in de wieg gelegd om bakker te worden. Mijn koek_
jes werden nooit zo mooi als die van mdn vader. De
verhalen die hd over de Tweede Wereldoorlog ver_
telde, hebben vermoedelljk wel een rol gespeeld bij
mijn latere beroepskeuze. Hij vocht als dienstplich_
tig militair bij Ndmegen aan de Waal. De oorlog
heeft veel invloed gehad op het levefl van mijn
ouders. Van huis uit kreeg ik mee dat vrijheid niet
gratis is, dat je niet moet zeuren, maar aanpakken.
Ik raakte er zo door geboeid, dat ik van mijn zakgeld
een reeks boeken over de Tweede Wereldoorlog
kocht."
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'Als zeventienjarige ging ik naar cle militaire acade-
mie. Mijn vader stemde in met die keuze. Hij had in :..
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Yocrmolig Commondont der Strildkrochten peter von
Uhrn {58) is nu onder ondere lid von de evoluotie-
commissie Notionole Politie, de Roqd von Toezicht pork
Hoge Veluwe en ombossodeur von Stichting Hulphond
en geeÍt lezingen over leiderschop. De woorden die
Von Uhm von het bokkersgezin woorin hii opgroeide
meekreeg, hodden veel invloed op zijn verdere leven.
"lk leerde thuis dqt vriiheid niet grolis is en goÍ dot
ook miin kinderen mee."
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_ . _...- : Un vader moest op zljn S8ste noodgedwon_
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gen stoppen met werken. Hlj kreeg reuma,
i.i..i-:l§.iï waardoor het moeilijker werd om zijn
beroep als bakker uit te oefenen. Bovendien waren
er in onze buurt veel kleine bakkerljen. Door de
groeiende concurrentie van opkomende supermark_
ten was het lastig om staande te blijven. Vanaf 1g76
hebben mijn ouders dan ook als gepensioneerden
geleefd. Datzal even wennen zijn geweest, want
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