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Frank werd in 1943 geboren in Rotterdam Zuid als 5e van zeven kinderen. De oudste 
drie kinderen kregen een keurige opvoeding maar de volgende vier hadden de pech dat 
vader en moeder meer tijd spendeerden aan het verbeteren van de maatschappij dan 
aan het gezin. Frank ’s moeder gaf als bestuurslid van de Rooie Vrouwen o.a. 
voorlichting over geboortebeperking terwijl ze zelf zeven kinderen had. Frank ‘s vader 
had zich door zelfstudie, cursussen bij de AJC en veel te lezen opgewerkt van arbeider 
tot wethouder in Rotterdam. 

Wel werd er elke avond voorgelezen uit de jeugdbijbel, Alleen op de wereld of een 
ander prachtig boek. Waarschijnlijk komt hier bij Frank de liefde voor boeken ook 
vandaan.  

De puber Frank was niet gemakkelijk.  Thuis en op school was hij opstandig, 
recalcitrant en  wilde nergens voor deugen; tegelijkertijd was hij een gewaardeerd 
jeugdleider bij de korfbalclub. Alle studies liepen echter op een mislukking uit totdat hij 
Conny ontmoette; zij duwde hem de goede richting in. Na twee jaar, in 1967, trouwden 
ze. Ze kregen een huisje “onder de huurwaarde” in Crooswijk. Hij had inmiddels de 
MTS afgemaakt en ging werken voor een Amerikaans bedrijf “Electric Furnace” dat 
ovens voor de staalindustrie bouwde.   

Voor zijn werk werd hij gedetacheerd in Duitsland als assistent-uitvoerder en Conny 
ging mee. Naar een huisje in het bos dat Frank prachtig ingericht had met piano voor 
Conny erbij, maar hij was zelf de hele dag weg en ’s avonds moest hij de 
voorbereidingen doen voor de volgende dag. Voor Conny, komende uit een leuke baan 
(laborante), was dit een vreselijke tijd. Na een jaar gingen ze naar Finland voor het 
volgende project en met kerst 1971 waren ze een week thuis, net lang genoeg om een 
huis te kopen in Schoonhoven dat nog gebouwd moest worden. In 1972 trokken ze naar 
Spanje waar op 31 december in een kliniek bij de nonnen Pepijn geboren werd. Frank 
hoorde hem al voor 12.00 uur ’s nachts huilen, maar de nonnen zeiden dat hij na 12.00 
uur geboren was: een Sylvesterkindje. Aan het eind van de Spaanse periode werd het 
huis in Schoonhoven opgeleverd. Frank en Conny vertrokken al weer snel; nu naar 
Italië waar Frank tot project-engineer  gebombardeerd werd. In 1974 werd  in Piombino 
Tobias geboren. Toen het project hier afgerond was, Pepijn was inmiddels drie en moest 
naar school, keerden ze definitief terug naar huis. 

Op de koffie bij…



Naam:
 Frank van der Vlerk

Woont aan:
het Oranjekanaal Z.Z.
(bij de Orvelter brug)

Orvelte, december 2015

Door:
Charles Manders

Met vrienden hadden ze inmiddels een boerderij gekocht die ze helemaal zelf 
verbouwden waar ze met veel plezier woonden. Toen echter in 2001 de vakschool 
fuseerde met de ROC Zadkine in Rotterdam was voor Frank het plezier in het lesgeven 
over; alles werd gestandaardiseerd en dat paste niet bij hem. Toen Conny weg wilde uit 
Schoonhoven gingen ze op zoek naar een andere plek in Nederland. Diverse regio’s 
werden bezocht, maar het werd Drenthe, o.a. omdat er ook al familie woonde in De Wijk 
en Koekange. Eerst hebben ze nog wel een weekje gekampeerd bij Hidding op het 
Orvelterveld om de omgeving en hun huidige huis goed te bekijken. De ligging aan het 
kanaal, het beekdal en de onverharde weggetjes gaven de doorslag. 

November 2001 trokken ze in de oude woning (voorheen van Mevr. Wessels uit de 
Brugstraat). Ze woonden er nog maar drie uur toen ze al lid werden gemaakt van de 
ijsvereniging. Ondanks dat en de mooie plek duurde het voor Conny nog enkele jaren 
voor ze zich hier thuis voelde.  

In 2002 kwam broer Kees ook naar Orvelte om in het voorgedeelte van het huis te gaan 
wonen. Hij had zijn huis wat overhaast verkocht en moest, omdat de woning nog niet 
klaar was, tijdelijk ander onderkomen hebben. Dat werd een circuswagen die ze in 
Stadskanaal te duur kochten want Kees was geen erg goede onderhandelaar. De 
verkoper zei dat hij Kees direct al zo aardig vond dat hij al een flink stuk van de prijs 
had afgedaan en …. Kees trapte er in. Bovendien moest de wagen ook nog flink 
opgeknapt worden. Al met al heeft Kees een half jaar in de circuswagen gewoond. 

Frank ging weer de schoolbanken in, haalde in 
de avonduren zijn onderwijsbevoegdheid en ging 
lesgeven op een LTS in Gouda als wis- en 
natuurkundeleraar.  Daar organiseerde hij samen 
met collega’s wandeltochten door de Ardennen 
om saamhorigheid onder de jongens te kweken. 
Omdat “last in, first out” ook voor hem gold ging 
hij nog een keer naar de avondschool om zijn 
tweedegraads bevoegdheid te halen, maar liever 
was hij – zoals hij het zelf noemt – jeugdleider op 
de LTS gebleven. Hij haalde zijn diploma door te  
bewijzen dat het getal 2 even is; een gruwel voor 
een pragmaticus als Frank. Hij was dan ook blij 
dat hij  aan de vakschool voor edelsmeden en 
uurwerkmakers in Schoonhoven les mocht geven 
in toegepaste wiskunde en computerkunde. Hij 
maakte daar zelf een boekje met allerlei 
praktische wiskundige toepassingen. Hij rekende 
b.v. samen met een student uit hoe groot een 
plaatje zilver moest zijn voor een halve bol die de 
student wilde smeden en dit praktijkvoorbeeld 
kwam dan in zijn boekje.
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Een mooie tijd volgde met veel mennen met de pony-kar en het maken van veel sociale 
contacten in en rondom Orvelte. Frank nam zitting in het Vabo-bestuur en daar kon hij 
zich uitleven in de vele jeugdactiviteiten: het maken van vogelverschrikkers, het maken 
van muziekinstrumenten, weekenden organiseren in het Uteringskamp, bouwen van 
hutten, spooktochten organiseren, enz. Totdat in 2007 Conny plotseling overleed en in 
2008 overleed Kees ook. Dat was een moeilijke tijd voor Frank.  Zoon Pepijn kwam met 
Virginie toen in het achterhuis wonen en Frank ging in het voorhuis wonen. De andere 
zoon Tobias kwam niet zo vaak en om dat te veranderen kocht Frank een ezel  voor 
Claartje, de vriendin van Tobias die gek was op ezels. De lokezel, zoals Frank hem 
noemde, deed zijn werk en Tobias en Claartje kwamen vaker op bezoek en wonen 
inmiddels ook in Drenthe. 

In die tijd ging hij elke 14 dagen naar Simon en Cathelijne om daar eten te koken. Zij 
waren al heel lang goede vrienden, maar Simon was ernstig ziek. Toen deze in 2009 
overleed kwam Cathelijne wat vaker naar Orvelte om daar na een tijdje niet meer weg 
te gaan. Ze vond het een fijn idee dat haar zoon en dochter ook de weg naar Drenthe 
gevonden hebben. 

Zij wonen nog steeds met veel plezier in Orvelte maar zien met lede ogen aan dat er 
steeds meer leuke dingen verdwijnen: de pottenbakker, het grafisch atelier en de 
glasblazer.  

Cathelijne en Frank kunnen de grote problemen in de wereld niet oplossen; op kleine 
schaal iets doen in de eigen leefomgeving vinden zij wel belangrijk. 

Tot besluit geeft Frank aan dat hij “het kind-zijn” in de mens graag in stand wil houden. 


