
Ik ben Nico Goutziers, woonachtig in Michigan- Manistee- 
Arcadia, USA. 
The most beautiful spot in the world. 
 
’k Ben getrouwd met Mary, de liefste vrouw van de hele wereld 
Ik ben geen geboren Crooswijker 
Ik heb wel tot mijn 16 jaar op de Boezemkade boven Goedzee gewoond. 
Daar heb ik mijn liefde voor Crooswijk aan over gehouden. 
 
Nu je ouder wordt ga je steeds meer aan je verleden denken en dan 
herinner je verhalen die je nooit aan je familie heb verteld. 
 
 
 
 

Daarom ben ik blij dat ik jou site, www.eencrooswijkervertel.nl, ontdekte, zag dat je veel over 
Crooswijk vertelde, zo kwam ik op het idee om mijn levensverhaal te vertellen. 
Ik weet helaas niet precies waar ik geboren ben. Ik vermoed in de Kettingstraat, Kralingen. 
We zijn heel wat keren verhuisd.  
Wat ik zeker weet, is mijn geboorte datum, 18-1-1929. 
Mijn echte vader heb ik nooit gekend, weet wel dat hij in 1970 is verongelukt. 
Mijn moeder was getrouwd met Jan Heus, die moest in de oorlog werken voor de Duitsers, ergens 
in Polen. Ik weet nog dat hij in een veewagen werd afgevoerd. 
Mijn moeder is na de scheiding, van mijn stiefvader Jan Heus, getrouwd met Jan Visser, ik kreeg 
toen 5 zussen waar ik heel goed mee kon opschieten. 

In 1940 werd ons huis gebombardeerd, We gingen toen naar een huis vlak bij de Waalhaven, er 
zaten Duitsers op ons dak met een machinegeweer, dat vond mijn moeder niet zo leuk. 
Verhuisd naar de Rosestraat en vandaar naar de Blaardorpstraat. Daarna verhuisd naar de 
Boezemkade 1e`verdieping, boven Goedzee die maakten toen doodskisten 

.  
 



Lagere school Ketenstraat?...moest alle Indonesische eilanden uit mijn hooft leren,  
Bali, Lombok, Soembawa, Timor, Flores………enz.…… 
Op de ambachtsschool in de Tamboerstraat leerde ik houten vaten maken. 
Ik weet nog dat ik uit school kwam, dat er een bommenwerper was neergestort op de hoek van 
Crooswijkseweg en de Boezemlaan. 

 
Links onder sta ik met een paar vriendjes te kijken 
 Ik heb jarenlang een stuk plexiglas bewaard van de cockpit, is helaas 
door de vele verhuizingen zoekgeraakt.  
In de buurt was een Slachterij waar ik wel eens ging kijken, · zij 
gebruikte toen al elektriciteit, achter de oortjes dus vlug dood. 
Ergens op de Westzeedijk leerde ik dansen, heb ik nog een diploma aan 
over gehouden. 
 
Moeder had gezegd dat ik moest leren dansen en muziek maken 
Ik kon goed zingen en zong in Amerika, vele jaren bij trouwpartijen en 
begrafenissen. 
Vroeger ging ik naar de Wilhelminakerk voor de muziek. 
 

Mijn Opa (was ìjsboer bij C. Jamin) 
 en Oma woonde vlak bij het Oostelijk zwembad, 
 daar leerde ik zwemmen. 
 

 

 

 

 



 

Onze buurman was in de oorlog een zwarte handelaar, die zette altijd een bakje met melk buiten en 
dan rook je de andere dag een heerlijke baklucht, de buurman zette de pan in de tuin op een 
tafeltje. Mijn Oma reikte dan stiekem over de schutting, pakte de pan en maakte het warm en 
sneed een stuk vlees af en streek dan het vet glad en zette de pan weer terug.  
Dat ging een paar keer goed tot hij het in de gaten kreeg? 
 
De buurman vertelde wel dat je, bij de boer, aardappelen kon krijgen, toen ben ik samen met mijn 
opa en een gehuurde handkar, op pad gegaan. 
We vonden een veld aardappels maar die stond helemaal onder water, hadden de Duitsers gedaan. 
Ik stond in 1 meter water en had het vreselijk koud. 
We droegen de aardappels naar de handkar en gingen terug om nog meer te halen. 
Weer het water in, wat was dat koud. Toen we weer terug bij handkar kwamen zagen we dat de 
wagen was leeggestolen. Mijn opa zou nu bij de kar blijven en ik weer het koude water in. 
Toen de kar vol was zijn we naar huis gegaan, mijn benen leken wel bevroren. 
Thuis hadden we ineens veel vrienden, tot de aardappelen op waren. 
Ik was 2 weken ziek. Maar werd goed verzorgd door mijn moeder en Opa en Oma. 
Nu na zoveel jaar word ik nog af en toe wakker met dit beeld voor ogen en dan heb ik het koud! 
Dan zeg Mary je droomde weer over aardappelen, maar als ik terug denkt zou ik het weer doen,  
wat waren we even rijk en gelukkig.  

Dat was ook de reden om in 1944 weer op pad gegaan er was toen niet veel te eten. 
Ik weet nog dat ik van boerderij naar boerderij ben gegaan, als ik wat eten had gevonden ging ik 
slapen in een hooiberg. Maar dat was veel te weinig, wat ik vond aan eten, daar door ben ik toen in 
een soort coma geraakt en werd wakker in een ziekenhuis waar de zusters mij vertelde dat een 
Duitse soldaat mij had gevonden en naar het hospitaal had gebracht.  
Ik heb mijn familie nooit verteld dat ik door een Duitser ben gered en naar een ziekenhuis ben 
gebracht. Mary zegt nog, dat ik het niet moet vertellen van die Duitser. 
Ik heb 3 weken in het hospitaal gelegen, daarna ben ik verder gaan zwerven. 
Ik had het geluk dat ik op de boerderij van de Familie Steenbergen terecht kwam, in Oud Leusden. 

 

 
Daar kon ik een tijdje blijven, daar werkte ook Thijs van Zomeren.  
Thijs leerde mij alles van het boerenbedrijf.  

 
In 1969 kwam ik voor een vakantie naar Holland en ben Thijs gaan opzoeken, het werd een fijn 
weerzien, want we waren in die tijd goede vrienden geworden. 
 

 



 

Thijs is inmiddels overleden maar ik heb nu 
regelmatig contact met een broer van Thijs, 
Herman van Zomeren. 

Na de oorlog, het zwerven zat me in het bloed, 
ben ik gaan varen. 
Mijn eerste reis ging naar Zweden en Finland, 
met de prinses Margriet. 
Daarna naar de Middelandsezee. daar kregen we 
motorpech, hebben 3 weken in Sete- Frankrijk 
gelegen voor reparatie. 
Terug in Holland vroeg mijn moeder om te 
blijven. 

Ik ging werken bij een machinewerkplaats aan de Bergweg. Maar dat duurde niet lang,  
ik ging weer terug naar zee, met de Lekhaven.  
We vertrokken van Antwerpen naar Baltimore. Daar ben ik weggelopen van de boot, zonder geld. 

En……….Illegaal in Amerika…………………………… 
 
Hoe het verder ging vertel ik in een volgende brief, 

From Arcadia- Michigan, we send our love Nick and Mary Goutziers 
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