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Dus toen kwam ik op de accufabriek.  

Ik was kantoorbediende en ik was ineens fabrieksarbeider.  

En ik kwam terecht in de formation dat was de afdeling waar de platen in het zuur werden en al die en al die 

dampen en zoiets.  

Ik had speciale kleding ook aan, heel ruig en nieuw en ik kon er helemaal niet tegen.  

Dus ik had onder de broek had ik altijd een pyjamabroek want, eh, ik verging van de jeuk.  

Klompen waarop ik niet kon lopen. En, nou ja, toen ben ik daar geweest.  

En mijn taak was om … dat waren de kleine accuplaten die ook in de auto's komen, die stonden allemaal in die 

grote zuurbakken en er waren allemaal die platen maar daar viel wel een een tussendoor, en met haakje moest ik 

die dingen uitvissen.  

En dat was mijn taak. Nou dat heb ik zo ongeveer twee jaar volgehouden en op en op het laatst mocht ik ook wat 

ander werk doen.  

Maar ik zat altijd in die vreselijke dampen.  

Het jeukte en ik had een ... iets voor de mond. En eh, en als kantoorbediende dus dat was een hele overgang. 

De foto's ... Ik kreeg ehm ... ik weet niet precies wanneer, maar van mijn ouders kreek ik een oud fototoestelletje. 

En met dat toestel heb ik heel veel foto's kunnen maken en laten maken, want ik sta d'er zelf ook wel een paar 

keer op.Dat was zo een kodak, 

En als we zondags weggingen, nou dan had ik het toestel mee, en zo hebben we de foto's gemaakt en de 

Russische meisjes die wouden altijd heel graag op foto, en ik moet zeggen, hoe zij zo keurig gekleed waren...  

Toen ze kwamen hadden ze praktisch niets bij zich en in die jaren kon je zien dat ze heel veel zelf hebben 

kunnen maken en op zondag dan altijd heel keurig uitzagen eigenlijk.  

Dat viel ons altijd altijd op.  

En ik denk dat er ook heel veel foto's in Rusland zijn geweest, dat ze meegenomen waren.  

Want ze wouden ook graag een afdruk daarvan hebben. 

 

 

 


