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K
lein Cromstrijen heet het 
in de bossen bij 
Brasschaat verscholen 
onderkomen van 

Marguerite Vlielander. ,,Ik heb 
zo’n geweldige jeugd gehad’’, 
verklaart de op het landgoed 
Ambachtsheerlijkheid in 
Numansdorp geboren schrijfster. 

BRASSCHAAT/NUMANSDORP -
,,Ja, mijn hart gaat altijd sneller klop-
pen als ik Numansdorp binnen rij. Ik 
zie ‘ons’ mooie Witte Huis, dat boven 
op de dijk staat en dat heel de Voor-
straat overziet. Het gezellige haventje 
met het Schippershuis, waar je zo 
heerlijk kan eten. Zoveel herinnerin-
gen aan vroeger. De mooie rivier, de 
ganzen. Het ruisen van het riet. De 
speciale modderlucht. Vooral in de 
bietentijd is die zo duidelijk aanwezig. 
Maar ook de door de zon gerijpte tar-
we heeft voor mij een speciale zalige 
‘thuiskomstlucht’. Het kantoor van de 
Ambachtsheerlijkheid lag onder ons 
huis. Als de mensen met vuile laarzen 
binnenklotsten en de boel vuil maak-
ten, mopperden de schoonmaaksters. 
Papa zei dan: ‘Mannen, niets van aan-
trekken. Dat is modder en daar leven 
we van!’ Een variant op het boek van 
mijn lieve vriend Toon Kortooms: 
‘Mijn kinderen eten turf’. Wij aten 
modder!’’ 

Zo maar een alinea uit het nieuwste 
boekje van Marguerite Vlielander (55): 
‘Spinnende Bengeltjes’. Niet los te 
zien van het twee jaar geleden uitge-
brachte eerste poezenboekje ‘Wonde-
ren op Pootjes’. 

De boeken vormen niet alleen inte-
ressante lectuur voor poezenbaasjes, 
kattengekken en dierenliefhebbers. 
Ook het boeiende, hartverwarmende 
en soms verbijsterende levensverhaal 
van de dochter van Arie Vlielander, de 
vroegere rentmeester van de Am-
bachtsheerlijkheid in Numansdorp, is 
met passie verweven in de soms leer-
zame, dan weer lieve kattenverhalen. 
Een verhaal over haar beschermde 
jeugd op het immense landgoed, over 
haar strijd tegen anorexia nervosa die 
zij pas na dertig jaar overwon, over 
haar uitzonderlijke liefde voor poezen-
beesten en over de jarenlange verzor-
ging van haar zieke vader. 

Op een steenworp afstand van de in 
luxe badende miljonairs leeft Mar-
guerite Vlielander in het Belgische 
Brasschaat een sober bestaan. Dure 
kleding, sieraden en dure gebruiksarti-
kelen zijn aan haar niet besteed. Haar 
met duizenden poezendingetjes be-
hangen en gevulde werkkamer is haar 
leven. Daar schrijft ze haar boeken en 
zet zij zich in voor de mensheid en het 
poezenrijk. Ze wil graag praten over 

haar jeugd in de Hoeksche Waard. 
,,Toen ik in 1947 werd gebo-

ren, was mijn vader al 
veertien jaar 

rentmees-
ter 

op het landbouwbedrijf Ambachts-
heerlijkheid Cromstrijen, in die tijd 
één van de grootste landbouwbedrij-
ven van Nederland. In zijn hart was 
papa meer militair, maar de familie 
had van hem geëist om het rentmees-
terschap op zich te nemen. De Am-
bachtsheerlijkheid was een heerlijke 
plek om op te groeien. 1800 hectare 
om te spelen, te wandelen en met de 
dieren avonturen te beleven. Is er een 
mooiere jeugd te bedenken voor een 
jong meisje? Mijn moeder, een Brus-
selse, wilde een dame van mij maken. 
Maar dat lukte niet. Ik was een halve 
jongen en wilde het liefst buiten zijn. 
Dikke rubberen laarzen aan en door 

de modder 
baggeren. 
Dan voel-
de ik me 
in mijn 
element.’’ 

De pol-
der had 

in de 
oor-

log 

onder water gestaan. ,,Met gips werd 
het zout uit de grond gehaald zodat er 
weer gewassen geteeld konden wor-
den. Zes jaar later kwam de waters-
nood en waren we terug bij af. Alleen 
het door mijn opa Jan in de negentien-
de eeuw gebouwde Witte Huis was 
nog watervrij. Dat deed toen dienst als 
noodkantoor en als -hospitaal. Op een 
dag zagen we ineens het gezicht van 
een vrouw voor het raam. Ze stond 
echt naar binnen te gluren. ‘Wat moet 
dat mens nou van ons’, riep onze 
boekhouder De Kluiver. Bleek het ko-
ningin Juliana te zijn, die ons een hart 
onder de riem wilde steken.’’ 

De jonge Marguerite ging naar de 
dorpsschool in Numansdorp. ,,Maar 
spelen met de meisjes van het dorp 
mocht ik niet. Vanwege het standsver-
schil. Dat is in deze tijd niet meer te 
begrijpen, maar toen heel gewoon. 
‘Kindje, vriendjes in huis, dat is niet 
praktisch. Dat kan voor moeilijkheden 
zorgen in het bedrijf’, kreeg ik te horen 
van mijn strenge maar rechtvaardige 
vader. Ik mocht één vriendinnetje heb-
ben, Inkie Notenboom. Maar bij haar 
thuis spelen mocht niet, dat mocht al-
leen op de Ambachtsheerlijkheid. We 
zijn nog steeds vrien-

dinnen. Ze woont 
in Australië 

en we mailen nog elke week met el-
kaar.’’ 

,,Thuis miste ik de vriendinnen om 
me heen overigens helemaal niet. Ik 
had mijn beesten. Een pony, schapen 
en honden. Dat waren mijn makkers. 
Als vierjarige mocht ik alleen naar bui-
ten als onze hond, een gele labrador, 
bij me was. Mijn vader wist dat, als ik 
in het water zou vallen, hij mij eruit 
zou halen. Kerstavond bracht ik bij de 
beesten in de stal door. Ik nam dan al-
tijd een berg eten mee. Maar op 
school vond ik het vervelend als ik niet 
mee mocht doen met spelletjes. Ik 
werd ook gepest omdat ik anders was. 
Ik had immers een kinderjuffrouw en 
werd met de auto naar school ge-
bracht.’’ 

Marguerite mocht van haar ouders 
ook niet in de keuken komen. ,,Dat 
hoorde ook niet. Maar ik deed het stie-
kem toch. Het was de gezelligste plek 
van het huis. De room was des te zoe-
ter als ik de keuken kon binnenslui-
pen, vooral tijdens de koffiepauze van 
het personeel. Chocolaatjes en koek-
jes smokkelen, de werkmensen afluis-
teren, poetsen bakken. Een grote za-
ligheid. Schatten van mensen, die op-
recht aandacht hadden voor mij. Ook 
buiten trok ik op met de mensen die 
op het land werkten, ik hielp altijd 
mee.’’ 

Na de basisschool 
brak voor Marguerite 

een moeilijke 
tijd aan. 

,,Vooral op de hbs in Rotterdam was ik 
diep ongelukkig. Ik woonde daar bij 
een familie in huis. Ze probeerden me 
te begrijpen, maar ik voelde me een 
dorpsmeisje zonder haar dieren. Als ik 
na een weekendje Numansdorp weer 
mijn koffers moest pakken, huilde ik 
tranen met tuiten.’’ 

Marguerite maakte de hbs niet af. 
,,Mijn ouders wilden dat ik mijn talen 
goed leerde en ik werd naar een kost-
school in Zwitserland gestuurd. Daar-
na wilde ik toch de hbs nog afmaken. 
Ik wilde immers dierenarts worden. 
Maar het werd eerst nog een jaar 
Frankrijk en daarna Schoevers. Een 
avondstudie om mijn hbs-diploma te 
halen viel daarna ook in het water. 
Mijn vader, die al hartproblemen had, 
kreeg in 1971 een ernstig infarct. Hij 
was alles voor me, we waren gezwo-
ren kameraden en hij had mij toen no-
dig. Zuid-Frankrijk was vanwege het 
klimaat de beste plek voor hem om op 

te knappen, dus 
ging ik met 
mijn ouders 
naar Zuid-

West 
Frank-

rijk. 

Weg uit Nu-
mansdorp. Mijn inmiddels overleden 
broer nam de zaken op het landgoed 
toen over. Op zijn manier heeft hij dat 
prima gedaan. Een modelboerderij. 
Zelfs uit Amerika kwamen boeren 
naar Numansdorp om de Ambachts-
heerlijk te bezichtigen.’’ 

,,De artsen hadden voorspeld dat 
mijn papa na zijn zware infarct nog 
een jaar zou leven, maar hij is gelukkig 
nog heel lang bij ons gebleven en ik 
heb al die tijd voor hem gezorgd. In 
1988 wilden we terug naar Nederland. 
Vooral mijn moeder had heimwee. 
Maar de huizen in Numansdorp wa-
ren te duur. We zijn toen in Bras-
schaat terechtgekomen. Net voor de 
grote uittocht van de Hollandse rij-
ken. De huizen en de grond waren 
toen nog spotgoedkoop en we von-

den het huis, waar ik nog 
steeds woon: Klein 
Cromstrijen.’’ 

Marguerite leed 
toen 

al 

jaren aan anorexia nervosa. 
,,Toen ik achttien was, was ik 
een gezonde Hollandse meid 
van zo’n 85 kilogram. Op chique 
feesten, waar ik steeds moest 
opdraven, werd me ingefluisterd 
dat ik te dik was. Vanaf dat mo-
ment ging het snel bergafwaarts. 
Bijna dertig jaar later, op de sterf-

dag van mijn vader, woog ik nog 45 ki-
logram. Toen was mijn probleem ook 
niet meer voor mijn omgeving te ver-
bergen. De dikke truien hielpen niet 
meer.’’ 

Haar katten en een stemmetje ‘van 
boven’ hebben Marguerite er bovenop 
geholpen. ,,Ik besefte dat, als ik dood 
zou gaan, er best voor mijn inmiddels 
zieke moeder gezorgd zou worden, 
maar niet voor mijn katten. Voor hen 
ben ik de strijd aangegaan en heb ik 
die uiteindelijk ook gewonnen.’’ 

De vader van haar diëtiste, schrijver 
en leraar Rudi Gommeren, haalde 
Marguerite over om haar ervaringen 
op papier te zetten. ,,Om andere ano-
rexia nervosa-patiënten te helpen.’’ 
Met zijn hulp verschenen er twee 
boekjes. Het ervaringsverhaal van 
Marguerite ‘Anorexia de Baas’ en een 
werkboek voor anorexia-patiënten ‘Ik 
heb een sleutel’. 

Omdat haar katten voor haar alles 
zijn, volgden daarna de twee speciale 
kattenboeken, inclusief aangrijpende 
verhalen uit haar leven. Het grootste 
gedeelte van de inkomsten komt weer 
ten goede aan allerlei verenigingen en 
stichtingen die zich bezighouden met 
het welzijn van dit huisdier. ,,Ik voel 
me zelf alleen maar goed als ik wat 

voor andere mensen of dieren 
kan betekenen.’’ En dat kan 

ze nog steeds. Met haar 
zes poezenkindjes en 
twee hondenvriendjes is 
Marguerite Vlielander 

daarom helemaal happy.Werken op de Ambachtsheerlijkheid in vroeger tijden. 

Marguerite in haar werkkamer met twee van haar poezen. ,,Mijn poezen zijn mijn kindjes, mijn honden mijn maatjes.’’ 

Spinnende
Bengeltjes

Het nieuwste boekje vanMarguerite Vlielander,‘Spinnende Bengeltjes’, isvanaf deze week verkrijgbaarbij boekhandel Edel in Nu-mansdorp. Bestellen van ditof één van de andere boekjes‘Anorexia de Baas’, ‘Ik hebeen Sleutel’ en ‘Wonderen opPootjes’ is eveneens moge-lijk. Meer informatie is ver-krijgbaar bij Marguerite Vlie-lander: 0032-36332971 of viawww.rietkat.be 

voor altijd in het hart 

Marguerite had in haar jeugd 
geen tientallen vriendinnen. 
Thuis had zij haar beesten. Va-
der (boven) en moeder Vlielan-
der (links), die door Marguerite 
tot hun dood verzorgd werden. 

Het Oud-Hollands kerstpakket is helemaal in 
Door Connie van Uffelen Het goedkoopste pakket bestaat uit twintig overblijven.’’ De discussie sen, Koninginnedag, Vaderdag, Moe-

DORDRECHT - Kleurpotloden in bonbons en een fles wijn in een wijn- over het kerstpakket, dat in 2004 toch derdag, de avondvierdaagse, herfst,

een koker, dropjes, mosterd, knak- kistje. De duurste pakketten bevatten weer tot 35 euro belastingvrij wordt Halloween, Sint en Kerstmis. ,,We

worst, bonbons, voetbadthee, nostal- onder meer mokken, vogelhuisjes, voor de werkgever, heeft niet nadelig hebben zelfs al wat in de kast liggen

gie koffie, elfsteden chocomelk, rook- rookworst, erwtensoep en knakworst. uitgewerkt voor Groeneveld. ,,We voor als die kleine Oranje wordt ge
-
worst, soep, elfsteden koek en een ,,En niet te vergeten: geitenharensok- hebben veel trouwe klanten, die al ja- boren: beschuit met oranje muisjes’’,

fleece-deken. Ziehier, het kerstpakket ken. Die zijn echt in, want erwtensoep ren kerstpakketten bij ons bestellen. zegt directeur Kees Groeneveld.

dat dit jaar het meest is verkocht bij en rookworst: wat doe je daarbij? Sok- Vijf van de honderd kwamen mis- Het bedrijf heeft niet altijd zo’n uit
-
het Dordtse bedrijf Groeneveld Zoet- ken. Echt Oud-Hollands’’, zegt Van schien niet, maar komen nu toch laat. gebreid assortiment gekend. Gijs

waren Groothandel. der Vlies. Het woord ‘kerstpakket’ is de laatste Groeneveld begon in 1920 met kaas.


Volgens Jan van der Vlies, manager Als klanten zelf een pakket samen- tijd veel gevallen, meer reclame had- Die werd al snel ingeruild voor choco
-
kerstpakketten bij Groeneveld, is het stellen, kijkt Van der Vlies eerst naar den we niet kunnen hebben’’, zegt lade, banket en suikerwerken. Met

Oud-Hollandse kerstpakket dit jaar het pakket dat een jaar eerder werd Van der Vlies. broer Kees en enkele collega’s werd

helemaal ‘in’. ,,Vier jaar geleden wa- geschonken. ,,Ik let bijvoorbeeld op De verkoop van de kerstpakketten, de verkooporganisatie T.W. Lekker
-
ren het badartikelen, daarna een Oos- de kleur van het vorige pakket.’’ Van voornamelijk aan bedrijven in de re- land-Express opgericht. Een van de

ters pakket en vorig jaar tapas. Kook- der Vlies leidt de klant vervolgens gio, begint al na de zomervakantie. zoons richtte zich op een allround

boeken: ook helemaal in. Italiaans, ta- langs de ruim negenhonderd kerstar- Van der Vlies gaat al in februari naar zoetwarenpakket, waarna het bedrijf

pas, het maakt niet uit’’, zegt Van der tikelen. ,,Hier hebben we paté, toast, de beurs. Momenteel zijn medewer- explosief groeide. In 1990 vestigde

Vlies in de showroom van de groot- wijnen... Dit jaar hebben we veel kers al volop bezig kerstpakketten in het bedrijf zich in het huidige pand,

handel aan de Vissersdijk-Beneden Glühwein verkocht. We hebben ook te pakken. De groothandel hoopt dit dat in 1995 werd verdubbeld. Dat

nummer 30. worstjes in zes tot zeven kleuren ver- jaar te komen op zo’n 25.000 pakket- kwam goed van pas toen het bedrijf


In deze showroom kunnen bedrij- pakkingen, nootjes, boerenkool, sap- ten. Groeneveld beperkt zich natuur- Pennings & Goedknegt werd overge-
ven zelf een pakket samenstellen, jes, plaids. En kijk, producten in zwar- lijk niet alleen tot kerstpakketten. De nomen. Inmiddels werken er dertig 
maar ook kiezen uit 31 kant-en-klare te verpakkingen zien er heel chic uit. specialist in zoetwaren en relatiege- mensen, waardoor het bedrijf zich ge-
pakketten. De prijzen van deze laatste Klanten zetten soms honderd artike- schenken kent nog tien thema’s wat noodzaakt ziet volgend jaar te verhui- Bij Groeneveld Zoetwaren Groothandel maken inpaksters overuren om de kerstpakketten op tijd de deur 
variëren van zestien tot vijftig euro. len op tafel, waarna er uiteindelijk betreft zoetwaren: Valentijnsdag, Pa- zen naar de Dordtse Kil 3. uit te krijgen. FOTO HENK VEENSTRAM
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