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Slagerij Goossens
Jan Goossens heeft zijn hart aan de Cronjé verpand.
Jan Goossens weet veel. Hij heeft zijn hele leven bij de Cronjé gewoond. Hij heeft van de vroegere
gezelligheid geproefd en verteld daar smeuïg over.
Jan Goossens: "Mijn vader begon in 1903
een slagerij op de hoek van de Paul
Krugerstraat. Daar slachtten we zelf en het
vlees, dat ging dan naar de klanten in de
hele stad. Daar kwam een eind aan, toen in
Haarlem op 2 mei 1907 het Openbaar
Slachthuis werd geopend. Wij woonden in
Schoten, waar nog aan huis geslacht mocht
worden. Na de opening van het slachthuis
mochten zelfslachters hun vlees niet meer in
Haarlem verkopen."
Ook Jan Goossens heeft zelf nog geslacht. In
1930 nam hij de slagerij van moeder
Annemarie, weduwe van Piet Goossens,
over. Zijn vader was in 1918 bezweken aan
de Spaanse Griep, wat voor Jan betekende,
dat hij als jong broekie in de slagerij moest
mee helpen.
Koeien voor slager Jan Goossens rechts voor de winkel.

"Ik heb het slagersvak dan ook door-en-door geleerd. Diploma's had je toen nog niet nodig. Je leerde
het vak in de praktijk. Op mijn 24e jaar wist ik zo'n beetje wat er te koop was en voelde me in staat
om de slagerij over te nemen."

De slagerij stond in een fijne buurt. "Een gezellige buurt, dat Schoterkwartier. Een echte
arbeidersbuurt. Er was een stuk gemoedelijkheid. Vooral op de zaterdagavond was het gezellig. Dan
kwam de bloemenman in de straat, vergezeld door de groente en fruitkarren. Zij probeerde nog even
hun handel kwijt te raken. De slagerij was tot 21.00 uur open. Daarna was het nog hard werken om
voor zondag de boel schoon te krijgen."
Ook nu nog vindt Jan Goossens de sfeer in de Cronjé gezellig, hij zou anders niet in de nabijheid gaan
wonen.
Zijn slagersknecht Henk van der Klugt heeft 40 jaar in de zaak gewerkt. Samen vertellen ze enkele
anekdotes.
Een melkboer, die al vroeg in de ochtend Café Cassé indook en vervolgens zijn klanten totaal vergat.
Thijs Kouwenhoven, politieagent van Schoten, die ook wel Proppie Kouwenhoven werd genoemd i.v.m.
zijn lengte, moest de melkboer op de handkar leggen en zo naar het politiebureau overbrengen. Het
politiebureau was in die tijd Cronjéstraat 21
waar nu fotohandel Engel is.
Als je hem vraagt welke zaken er toen waren,
gaat hij op het puntje van zijn stoel zitten. "Je
had in het begin van de straat de zuivelwinkel
van
Dirk
Bakker,
de
vader
van
de
Bakkersbehang, kledingzaak De Lange, Albert
Heijn
de hoek van de Wetstraat, Alberts
galanterieën, banketbakkerij Helingman, Simon
de Wit, groenteboer Ravenstrein, Café Reekers,
Bakker Visser. De drogist Kees Hoeben en dan
heb ik het nog enkel over het begin van de
straat.

Rechts het oude pandje later banketbakkerij Zwinkels, 1907

Alles was toen anders. Begraven werd er met een koets. Ik heb nog meegemaakt dat de Patrimonium
buurt werd gebouwd. In de Johan de Breukstraat lag een rail en met een spoortje werd het zand
aangevoerd.
Nu woont hij in de Johan de Breukstraat met op de hoek het oude pandje uit 1860. Nu zit
banketbakkerij Zwinkels er in. 1
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Nu 2011 staat er een groot bord voor het pand, die aangeeft dat het oude pandje wordt vervangen door nieuwbouw.

