
Mijn naam is Henk Veltink/geb. 19/10/1941 Lutten a/d Dedemsvaart. Tot 1958 wonende op P271. Naar Kon.Marine 
vertrokken, en na veel omzwervingen nu woonachtig in Frederiksoord (Dr.) 
 
DE BUTAGASFLES VERWISSEL SPECIALIST 
 
Gedurende 1957 was ik werkzaam als hulpje in garage Lagers. Naast de voorkomende werkzaamheden zoals; bedienen 
van de benzinepomp; olie verversen en doorsmeren (dat was toen nog) en appels rapen voor (oude) Lagers in de 
boomgaard, was ik ook aangewezen om in de regio de butagas-flessen te verwisselen. 
 
Ik had voor het transport van de flessen de beschikking over een (bromfiets) Kaptein Mobilette. Om optimaal de 
rit(ten) in te delen was een systeem bedacht (door de Willy Wortels in de garage) om meerdere flessen gelijktijdig mee 
te nemen. Je zal het geloven of niet; er was een rek bedacht zodat ik in een rit 4 (vier) flessen kon vervoeren..! 
 
Drie (3) achterop en een (1) voorop.. Weinig voorstellingsvermogen dat dit wel enige vaardigheid vereiste mijnerzijds. 
Maar; na enig oefenen is mij dat gelukt. Overigens; deze bromfiets kon uitsluitend door mij worden bediend; niemand 
anders in de garage kreeg dat ding .."aan de praat".. Ook belangrijk was dat de speciaal daarvoor gemaakte sleutel 
moest worden meegenomen; bedoeld om de fles af/-aan te koppelen. Hiervoor was een speciaal clipje gemonteerd 
op het rek. 
 
Ook is nog te melden dat op enig moment de dorpsveldwachter (de naam is mij ontschoten) zijn opwachting maakte 
bij Lagers om enig tekst en uitleg over "dat vreemde voertuig" en de berijder die nog niet de leeftijd van 16 jaar had".. 
 
Uiteindelijk werd dispensatie verleend vanwege het gegeven dat ik had aangetoond voldoende overwicht te hebben 
om dat voertuig te besturen.! 
 
Terug naar de levering van butagas in de omgeving. 
 
Op enig moment moest ik een fles gaan verwisselen op een boerderij richting Drochteropslagen. Voor zover mijn 
herinnering juist is; bij sluis 6 (zes) moest ik afslaan bij een bruggetje en dan de wijk volgen richting Drochteropslagen. 
Bij een bocht in de weg stond de boerderij waar ik moest zijn. Aldaar aangekomen - op een boerenerf waar zowel 
buiten alsook binnen wel het een en ander viel op te ruimen - heb ik mij netjes voorgesteld aan de boerin (het was 
mijn eerste bezoek) en vertelde dat ik de fles butagas kwam verwisselen. 
 
Haar reactie: ..."mien jochie de flesse stiet in het stookhokke/bakhuusie. 
 
Ik ging met de nieuwe fles richting het aangegeven stookhok maar vond tot mijn verbijstering geen fles butagas. Na 
alles nog eens te hebben doorgezocht vroeg ik de boerin waar die fles dan wel stond. Zij ging met mij mee en wees 
aan waar de fles stond....! Ik moet bekennen; nimmer heb ik zo'n geweldig gedecoreerde fles gezien; ik denk dat menig 
hedendaagse schilder/kunstenaar jaloers zou worden op zo'n beschildering..! 
 
Wat was n.l. het geval; naast het gegeven dat dagelijks panne(n)koeken werd gebakken ook de kippen dat een 
geweldige voerplaats vonden om zich tegoed te doen aan het overgebleven panne(n)koek-beslag. Laat zich raden dat 
de fles een totaal ander uiterlijk had (aangenomen) als dat mij voor ogen stond. Koste mij nogal moeite om e.e.a. te 
verwijderen. 
 
Om die reden had ik (speciaal voor dat adres) een spatel toegevoegd aan de sleutel voor het verwisselen van de gasfles. 
 
Tenslotte; de boerin nodigde mij uit voor een bakkie koffie; na de kippen te hebben verjaagd van de tafel kwam een 
kop tevoorschijn (zonder oor) en zo te zien nimmer door de afwas geweest. Zij pakte de punt van haar schort, veegde 
door de kop, goot koffie in de kop en - zonder te vragen - een geweldige scheut melk. Dit werd mij aangeboden; wat 
ik zag deed mij (achteraf) denken aan de sloot met kikkervisjes achter het huis van Dr. Gouwe. 
 
Nadien heb ik altijd vriendelijk bedankt voor koffie! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Henk Veltink 


