
Aannemer Van Norren en de gang van zaken bij een 
overlijden 

J.C.M. ( H m )  Klijnman werkte van circa 1924 tot 1928 als jonge timmerman bij 
aannemer Van Norren. Hier volgen zijn herinneringen aan die periode. 

De Nieuwe Spiegelstraat. Foto genomen ter hoogte van de uitrit van Bensdorp richting 
Beerensteinerlaan. Achter de auto is het hoekpand van Van Norren. 

Het bedrijf was gevestigd op de 
hoek van de Nieuwe Spiegelstraat en 
de Beerensteinerlaan. In de periode 
1924- 1928 werkten bij Van Norren 
de timmerlieden Jan de Jager, Jacob 
Griffioen, Westland, Rebel en Han 
Klijnman. De Jager en Griffioen 
woonden beide in het rijtje woningen 
aan de Nieuwe Spiegelstraat tussen 
Beerensteinerlaan en Nieuwe Hilver- 
suniseweg; J. de Jager Nieuwe wie- 
gelstraat 30 en J. Griffioen op num- 
mer 26. Westland en Rebel kwamen 
uit Huizen en woonden daar ook. 
Han Klijnman was in 1924 veertien 

jaar en veruit de jongste werknemer 
van Van Norren, omdat de overige 
timmerlieden van middelbare leeftijd 
waren. 

R.K. Begrafenisvereniging "Eerbied 
en Trouw" verzorgde de begrafenis- 
sen van katholieken. Begrafenison- 
derneming De Jager verzorgde in die 
periode met name de overige begra- 
fenissen. De kisten voor De Jager 
werden gemaakt bij Van Norren: 
eiken voor eerste klas en vuren voor 
tweede klas kisten. 
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Het afleggen van een overledene 
werd gedaan door de timmerlieden 
De Jager en Westland, zo nodig 
geholpen door Griffioen; Han Klijn- 
man was hiervoor te jong. Bij het 
afleggen namen de timmerlieden de 
kist mee naar het huis van de overle- 
dene. Tevens zorgden zij voor schra- 
gen om de kist op te zetten en een 
glasplaat om de kist mee te bedek- 
ken. Op de dag van de begrafenis 
werd een deksel op de kist ge- 
schroefd. 

Na de Tweede Wereldoorlog werden 
de overledenen steeds vaker opge- 
baard in het uitvaartcentrum van een 
begrafenisonderneming of in het 
mortuarium en de kapel van een 
ziekenhuis. Vroeger was het echter 

de gewoonte om de kist met de dode 
thuis in het sterfhuis op te baren in 
de kamer of in de voorkamer. De 
gordijnen waren gesloten en bij 
katholieken plaatste men een kruis 
en kaarsen bij de kist. Zo konden 
buren en familieleden afscheid ne- 
men van de overledene. 
Na de begrafenis werden de schra- 
gen en de glasplaat door Han Klijn- 
man met een handkar opgehaald. Hij 
had van baas Van Norren instrukties 
om de kar niet pal voor het sterfhuis, 
maar enige huizen verder neer te 
zetten. Als fooi voor het ophalen 
kreeg hij f 1,00 bij een tweede klas 
begrafenis en f 2,50 bij een eerste 
klas begrafenis. 

Johan H.M. Klijnman 

SUKSESVOL ZAKEN DOEN 
BEGINT BIJ GERCO TRAVEL 
Het juiste vliegschema, de komplete service, de scherpe kalkulatie. de snelle 
afwikkeling. 
Probeer het eens bij uw volgende zakenreis. 
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