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Herinnert u zich nog Ginus Hoeijenbos, die bij het 

fruitbedrijf van de gebroeders Van Brug gen werkte? 
Het is inmiddels veertig jaar ge 

leden (1970) dat hij om het leven kwam tijdens zijn 
werkzaamheden  in de boomgaard. Waarom een art 
kel over deze bescheiden man zult u zich wellicht 
afvragen? In de eerste plaats omdat hij een jongen 
was uit een eenvoudig arbeidersgezin in het midden 
van de vorige eeuw en dat is geschiedenis aan het 
worden. Ten tweede woonde hij op Achthoven, een 
tamelijk gesloten gemeenschap in die tijd, waar men 
meer op 'Terrnei' was gericht dan op Lexrnond. In de 
derde plaats omdat ik hem goed heb gekend en daar 
door wat over hem kan vertellen. In de vierde plaats 
omdat hij geen nageslacht had en in de vergetelheid 
dreigt te raken, wat ik jammer zou vinden. Genoeg 
redenen dus om zijn levensverhaal in het kort te be 
schrijven. 

 
Ginus groeide op in het gezin van Willern Hoeijenbos 
en Pietje Ponsen. De familie Hoeijenbos woonde in 
een oud dijkhuisje op Achthoven, dat al jaren gele 
den is afgebroken, vlak bij Daan Kool. Vader Willern 
was hoepmaker en oefende zijn beroep uit in het 
zelfde huis, in een aparte afdeling. Bij het huis hoorde 
een flinke akker, waarop groenten en fruit werden 
verbouwd. Het huis met akker was eigendom van de 
familie Hoeijenbos, verkregen uit een erfenis van de 
gebroeders van den Heuvel, bij wie moeder Pietje in 
de huishouding had gewerkt. De afspraak was dat zij 
het huis en de akker zou erven wanneer ze de ge 
noemde broers tot hun dood zou verzorgen. Zo'n 
zorgafspraak zul je anno 2010 niet vaak meer mee 
maken! 

 
Willern Hoeijenbos moest hard werken om de kost te 
verdienen voor zijn gezin. Hij werkte op stukloon en 
omdat hij wel nauwkeurig maar niet zo snel werkte, 
moest hij veel uren maken. Tijd om de spanen op te 
bossen was er nauwelijks en ik herinner  me dan ook 
dat hij vaak verscholen zat tussen hoge stapels losse 
spanen. Als buurjongen  heb ik hem bezig gezien met 
het splitsen, snijden en buigen van de stokken en van 
het draaien van de hoepels. Alles in een gestaag tem 
po, dag in, dag uit, behalve op zondag. Moeder Pietje 
zorgde voor het huishouden en rnaakte graag een 
praatje, onder andere met de bakkers, slagers en 
kruideniers, die hun bestellingen kwamen opnemen 
of afleveren. Maandag was wasdag en dan stond Piet 
je uren lang te slingeren aan de met de hand aange 
dreven wasmachine. 

 
Ginus ging in Arneide naar school; over die tijd weet 
ik helaas weinig te melden. Mijn eerste herinneringen 
aan Ginus hebben te rnaken met zijn militaire 
uniform. Er was toen nog dienstplicht en ook Ginus 

 

 
 
 

ontkwam daar niet aan. Veel zin had hij er geloof ik 
niet in. Ik meen me te herinneren  dat hij blij was om 
met verlof te gaan en zo snel mogelijk zijn kloffie uit 
te doen. Maar hij had er ook wel spannende  verhalen 
over. Dat was geen wonder, want ik denk dat Ginus 
voor die tijd nog niet veel van de wereld buiten Acht 
hoven en naaste omgeving gezien had. Nu ontmoette 
hij binnen korte tijd veel vreemden uit al allerlei 
windstreken. De toch wel wat verlegen jongen van 
het platteland zal het zeker niet gemakkelijk gehad 
hebben om te wennen aan zijn nieuwe omgeving en 
om zich te handhaven. Hij zat bij de huzaren van Ba 
reel en moest als verkenner vaak in een jeep rijden. 
Hij ging zelfs op oefening naar Duitsland. Na zijn 
diensttijd kreeg hij zijn militaire kleding mee naar 
huis. Die groene sokken en hemden heeft hij nog 
jarenlang gedragen.... 
 
Ginus was na de lagere school gaan werken bij het 
fruitbedrijf van Jan en Andries van Bruggen, waar hij 
het vak van fruitteler snel in de praktijk leerde. Hij 
praatte daar graag over; vooral mijn broer Jan Bikker, 
die in die tijd een nieuwe boomgaard wilde inplan 
ten,  heeft hij veelvuldig van advies gediend. Hij had 
wel een zwaar beroep en nog gevaarlijk ook. Het 
spuiten van de boomgaarden  met allerlei chemicaliën 
was niet zonder risico, maar men dacht in die tijd 
nog dat veel melk drinken voldoende bescherming 
bood. Vooral in de oogsttijd was het hard werken en 
lange dagen maken. Het fruit moest in kisten op de 
wagen worden getild en er weer af. In de koelcel 
moesten de kisten nog met de hand hoog worden 
opgestapeld. Maar Ginus gaf geen krimp en deed zijn 
werk alsof het bedrijf van hemzelf was. Zelfs op zon 
dag ging hij nog weleens op pad om de kanonnen af 
te schieten als afweer tegen de vogels, die graag een 
peertje of appeltje meepikten. Ik kan me niet herin 
neren dat hij ooit klaagde over zijn werk of zijn bazen. 
 

Door zijn vaste werk had Ginus een vast inkomen en 
naar de maatstaven van zijn ouders een groot loon. 
Dat was een welkome aanvulling thuis, want Ginus 



bleef bij zijn ouders en zijn zussen wonen. Verder gaf 
hij niet veel geld uit en kon hij flink sparen. Niet dat 
hij gierig was of zo, maar hij had gewoon weinig geld 
nodig. Hij kocht wel een nieuwe radio en soms wat 
boeken en nieuwe kleren, verder niet. Later zouden 
zijn spaarcenten goed van pas komen, toen hij het 
plan opvatte om een nieuw huis te bouwen. 

 
Naast zijn werk las Ginus de krant zorgvuldig, net als 
zijn vader trouwens. Bovendien luisterden ze veel 
naar de radio en waren ze politiek geïnteresseerd. De 
oude Willem was een vurig aanhanger van de Anti 
Revolutionaire Partij en een bewonderaar van Colijn. 
De vriend van zijn zuster Adrie, die ook regelmatig 
deelnam aan de politieke discussies, had meer socia 
listische ideeën en dan kon het er heet aan toe gaan 
soms. Ginus probeerde de gemoederen te bedaren, 
bruggen te slaan en de zaken wat meer rationeel te 
benaderen. Sommige van die discussies heb ik als 
buurjongen mee mogen maken en dat vond ik erg 
interessant. Er bleken meer opvattingen te bestaan 
over waarheid en gerechtigheid dan mij thuis werden 
aangereikt! En dan de radiopraatjes van G.B.J. 
Hilterman en niet te vergeten de uit langen volzinnen 
bestaande beschouwingen over de politiek van prof. 
Dr. Mr. I. A. Diepenhorst Die mochten niet worden 
gemist. 

 
De radio werd niet alleen beluisterd vanwege de 
politiek; hoorspelen om maar wat te noemen 
behoorden tot de wekelijkse kost. Als er een hoorspel 
was dan moest het stil zijn in huis, wat natuurlijk niet 
vanzelf sprekend was met een moeder en drie zussen 
in huis, soms met vrienden of vriendinnen erbij. Maar 
dan was Ginus toch soort baas in huis en spraken de 
an deren hoogstens met gedempte stem. Familie 
Door snee was favoriet evenals de show van Johan 
van Bodegraven. 

 
In het weekend las Ginus veel. Uitgaan deed hij niet. 
Op de radio hoorde hij boekbesprekingen en soms 
kocht hij dan die boeken. Zo herinner ik mij dat hij 
een boek van C.S. Lewis had gekocht en gelezen, wat 
hij heel mooi vond en mij aanbood om ook te lezen. 
Van Tolkien had hij al een boek over de hobbits voor 
zover ik weet. Zijn meeste kennis haalde hij echter 
uit Het Beste en uit zelfstudieboeken, waarvan hij 
een hele plank vol had. Die dikke blauwe banden 
boezemden mij veel ontzag in; ik heb er ook wel in 
gelezen en soms wisselden we meningen uit over wat 
we in die boeken ontdekt hadden. Omdat Ginus zelf 
geen kans had gehad door te mogen leren, stimuleer 
de hij mij om zoveel mogelijk opleiding te volgen. 
Toen ik aan het eind van mijn HBS-tijd moest beslis 
sen over wat ik verder zou gaan doen, raadde hij me 
elektronica aan, dat was het vak van de toekomst. 

 
In de zestigerjaren werd het plan opgevat om een 
nieuw huis te bouwen; Ginus woonde toen nog met 
zijn ouders en zijn zuster Mien in het oude huis, dat 

min of meer in de dijk stond. Zonder gevaar was dit 
niet want op een keer verloor een 
vrachtwagenchauffeur de macht over het stuur en reed 
rakelings langs het huis van de dijk naar beneden op 
de berm en kantelde daar. Het nieuwe huis kwam er en 
dat was een grote belevenis voor de familie 
Hoeijenbos. Men was er erg trots dat Ginus dit had 
weten te bereiken. Vooral zijn moeder en zuster waren 
de prins te rijk met een echte keuken en een badkamer. 
Men woon de meestal in de keuken; de woonkamer 
werd voor deftig gehouden, zoals veel mensen dat 
deden in die tijd. 
 
Ginus ging weinig om met leeftijdgenoten voor zover 
ik weet; hij had geen vrienden of vriendinnen. Zijn 
directe leefomgeving bestond uit zijn familie, zijn werk 
en de buurt.  Een enkele keer ging hij wel eens op reis 
maar dat zal niet vaak geweest zijn. Zo zijn we samen 
naar de Floriade geweest in Rotterdam en zijn we de 
Euromast in geweest. Dat moet in 1960 ge weest zijn, 
Ginus was toen rond de dertig jaar oud. 
 
In zijn jongere jaren ging Ginus niet naar de kerk, hij 
had veel op met de radiopastor; Ds Klamer meen ik. 
En hij luisterde altijd naar de Wilde Ganzen; 
waarschijnlijk doneerde hij daar ook geld aan. Hij had 
wel belangstelling voor religie en las daar ook wel over. 
Hij volgde zelfs een bijbelstudie in Utrecht, maar 
toen was ik hem al min of meer uit het oog verloren. 
Eind zestiger jaren deed hij belijdenis in de Her 
vormde Kerk in Lexmond en werd hij een regelmatige 
kerkganger. 
 
Geheel onverwacht kwam er eind aan het leven van 
Ginus Hoeijenbos. Tijdens zijn werk aan de slootkant 
werd hij getroffen door een hartaanval, viel in de 
sloot en was dood, nog maar veertig jaar oud. Andries 
van Bruggen, die hem zo vond, was er lange tijd door 
van streek. De familie Hoeijenbos was ontredderd; hoe 
moest het nu verder zonder Ginus? Een schokgolf ging 
door Achthoven: zo jong nog en nooit ziek. Er waren 
stemmen, die beweerden dat hij zich dood had gewerkt. 
Zijn werk was zijn leven en zoals eerder gezegd, hij 
beschouwde het fruitbedrijf van zijn bazen min of meer 
als zijn eigen ding. En hij was wellicht te goed van aard 
om zich kritisch op te stellen en zijn grenzen aan te 
geven zoals we dat nu zeg gen. Anderzijds was hij 
verstandig genoeg om te beseffen waar hij mee bezig 
was; het zal zijn eigen keuze zijn geweest om zich zo 
voor het bedrijf in te zetten. Nu zal zijn vroege dood 
niet allen te wijten zijn ge weest aan hard werken. We 
weten dat ook erfelijke eigenschappen, voeding en 
roken een rol spelen bij hartfalen en dat vrijwel nooit 
één oorzaak is aan te wijzen in zo'n geval. En roken 
deed hij te veel volgens zijn zwager. 
 
Op zijn begrafenis, een erg trieste gebeurtenis, heb ik 
tijdens een korte toespraak Ginus bedankt voor zijn 
vriendschap en zijn goede zorgen. Ook nu nog, veertig 
jaar later, denk ik aan hem als een goed en verstandig 
mens, die we graag een langer leven en een fijne oude 
dag hadden toegewenst.  
 

Met dank aan de familie Hoeijenbos,  Jan Bikker en mevrouw 
van Bruggen. 

 
 



 
 
 


