Garage in park Sonsbeek
Op bovenstaande foto uit de jaren '50 van de vorige eeuw ziet u het
Sonsbeekpaviljoen afgebeeld. Blijkbaar ergens in het najaar, want de
bomen zijn kaal en er loopt geen mens in het park. Uiterst rechts op de
foto staat een smeedijzeren poort met een hek, met daarboven de tekst
'Theeschenkerij Garage'.
‘Wat? Een garage in park Sonsbeek?', zult u zeggen. Nee lieve lezer,
wees gerust. In park Sonsbeek zijn in het verleden nooit reparaties aan motorvoertuigen uitgevoerd. Het woord 'garage' wordt hier gebruikt in de betekenis
van 'stalling voor auto's e.d.'. Het parkeerterrein lag (en ligt) tussen het paviljoen van de Theeschenkerij en de hoger gelegen tuinen van Bloemisterij
Schuurman (thans de Steile Tuin). Rond 1900, toen het paviljoen er nog niet
stond, werd dit terrein als sportveld gebruikt.
In de zomermaanden werd de 'garage' van de Theeschenkerij bewaakt
door de heer Tolhuizen en zijn zoon. Veel auto's om te bewaken waren er in
die jaren nog niet. De meeste bezoekers kwamen op de fiets. In een overdekte
ruimte op het terrein konden honderden fietsen gestald worden. Iedereen kreeg
van de heer Tolhuizen een metalen plaatje met daarop een nummer. Een
ander plaatje werd aan de fiets bevestigd, waarna de heer Tolhuizen de fiets
persóónlijk naar het fietsenrek bracht. Bij het ophalen van de fiets herhaalde de
procedure zich. Op die manier werd voorkomen dat het een chaos werd als het
druk was. Beschadigde fietsen kwamen dan ook bijna niet voor.
Het was 'aan de beleefdheid van de bezoeker', wat hij voor deze service
overhad. Daarnaast kreeg Tolhuizen van de toenmalige eigenaar en uitbater
van de Theeschenkerij, de heer P. Stijnman, een vast jaarloon. Het loon werd
in die tijd in loonzakjes uitgekeerd. In de winter brachten de zoontjes van
Stijnman elke maand zo'n loonzakje naar de familie Tolhuizen aan de WestPeterstraat in de wijk Klarendal. Het was geen vetpot. In de wintermaanden,
als er in het park niets meer te verdienen viel, liep Tolhuizen met kolen langs
de deuren.

Bij slecht weer kon de heer Tolhuizen schuilen in een houten huisje op
het terrein. Ook onderhield hij op een stuk privé-tuin achter de Theeschenkerij
een grote moestuin. De heer Wolf, die in de spoelkeuken van de Theeschenkerij werkte, verving Tolhuizen wel eens als 'bewaker'. Na 1938, als de
familie Tolmeijer de Theeschenkerij overneemt, pacht de heer Tolhuizen, die
dan inmiddels aardig op leeftijd is, nog enkele jaren het parkeerterrein.
Het terrein achter het Sonsbeekpaviljoen wordt nog steeds als parkeerterrein gebruikt. Volgens de bordjes die er hangen is het terrein nu echter
alleen bestemd voor de bezoekers van het Chinese Restaurant. Het parkeren
is gratis en geheel op eigen risico.
Met dank aan de heren C. Stijnman en A. Tolmeijer

Omringd door hongerige eenden, zit de heer Wolf op het bankje voor de
ingang van de 'Theeschenkerij Garage' naast het Sonsbeekpaviljoen.
(Foto: familie Stijnman)

