
Tien jaar later: in de stad  

 

eerste dinsdag van de grasmaand 1405 (dinsdag 7 april 1405) 

 

1. “U ook nog een heel goede middag, mevrouw!” 

Didde knikt de vertrekkende klant vriendelijk toe. Hij zit 

in de werkplaats van zijn meester. Het is buiten 

eindelijk eens een fijne lentedag, maar daar heeft hij 

nog weinig van gemerkt. Er is veel werk en zijn meester 

is op pad voor zaken. Didde maakt het laatste naaiwerk 

af aan de schoen die hij heeft hersteld en hij pakt de 

volgende. Er is nog een hele stapel werk en dat krijgt hij 

toch niet meer af vandaag, maar dit paar wordt 

morgenochtend opgehaald. Als hij hiermee klaar is 

hoopt hij nog een glimpje zon te kunnen vangen.  

 

Hij besluit eens wat hulp in te roepen van zijn broertje.  

 

2. “Albert, kom me eens een handje helpen!” Albert komt 

aansnellen, hij is wat jong om al in de leer te zijn. Maar de 

schoenmaker vond het goed dat Didde zijn broertje 

meenam.  

 

 

3. “Wat wil je dat ik doe, Didde?,” vraagt Albert. “Snij jij eens 

nieuwe zolen voor deze schoenen, ze moeten morgenochtend af 

zijn”, antwoordt Didde. “Je hebt het mij vaak genoeg zien doen en 

nu de meester er niet is, kun jij het ook eens proberen. Wel 

voorzichtig, hè? Leer is niet goedkoop!” 

 

 

 

4. Het werk heeft Didde wel in de vingers. Hij werkt al vijf 

jaar als gezel bij deze meester. Daarvoor was hij zijn 

leerling.  

 

 

5. Wat dat betreft is hij blij, dat zijn vader tien jaar geleden 

heeft besloten om naar de stad te verhuizen. Wie weet 

wat er van hem terecht was gekomen op het platteland. 

Misschien had hij bij een boer kunnen werken, maar er zijn 

meer mensen dan er werk is. Zijn gedachten dwalen af, 

terwijl zijn handen doorwerken. 

 

 

 



6. In het begin was het wel wennen geweest. Niet dat de stad 

zoveel verschilde van het platteland, maar het was toch een 

heel nieuwe omgeving. Ze hadden een klein huisje gevonden, 

vlakbij het huis van oom Gerrit. Vader en Hein hadden ook al 

snel werk, als voller. Vollers hadden het smerigste werk in de 

lakenstad. De geweven stoffen stampten zij in een mengsel van 

klei en pis, totdat je er niet meer doorheen kon kijken. Ze kwamen altijd stinkend 

thuis, maar je hoefde er geen opleiding voor te hebben. Ook zijn zus Lijsje was gaan 

werken, als spinster. 

 

Omdat vader, Hein en Lijsje voldoende verdienden, was er net genoeg geld voor 

hem, Didde, om in de leer te gaan bij een schoenmaker. Nóg liever was hij wever 

geworden, maar hij was wel zo slim geweest om daarover niet te klagen.  

Zijn twee jaar oudere zus had het stukken slechter. Arme Lijsje!  

 

 

7. Het werk als spinster was al zwaar, maar bij de stadsbrand 

twee jaar geleden was ze in de brandende werkplaats bekneld 

geraakt. Ze was verbrand in haar gezicht en handen. Het was 

een wonder dat ze het had overleefd. De broeders en zusters in 

het gasthuis aan de Breestraat hadden haar opgevangen en 

verzorgd. Ze was hersteld, maar haar handen waren te erg 

verbrand om nog te kunnen spinnen.  

 

 

 

8.Gelukkig kon ze in het gasthuis blijven werken als meid. 

 

 

Na zijn leerperiode kon Didde bij de meester blijven werken als gezel en een paar 

weken geleden had hij Albert mee mogen nemen. De schoenmaker is ook niet de 

jongste meer. Didde zou als enige gezel uiteindelijk de zaak over kunnen nemen. En 

dan… Didde durft er bijna niet aan te denken.  

 

9. “Zeg Didde, wanneer gaan jij en Marijtje trouwen?”. Het lijkt wel of 

Albert zijn gedachten kan lezen!  

 

 

 

10. “Voorlopig nog niet, broertje, en concentreer jij je nu 

maar op die zolen. Als je dat verpest en de meester komt 

erachter, hebben we allebei een probleem!”. 

 

Didde glimlacht bij de gedachte aan Marijtje, de dochter 

van zijn meester. Hij is blij, dat zijn vader tien jaar geleden 

heeft besloten om naar de stad te gaan. Voor hem heeft 

het allemaal wel erg goed uitgepakt. 


