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OVERZICHT 

 

Grootouders van vaders kant: 

Onbekend 

 

Grootouders van moeders kant: 

opa Maarten, geboren te Rotterdam 15-11-1865, overleden te Voorburg 27-12-1946 

oma Diderika, geboren te Rotterdam 9 mei 1868, overleden te Den Haag 2-01-1958 

  

kinderen van opa en oma:  

 Cor , “ome Cor”, geboren in 1891, (gehuwd met Jo “Tante Jo”).  

 Dirk, “oom Dis”, geboren in 1893 (gehuwd met Lucy, ca 1934) overleden op 5-4-1969. 

 Diderika, “tante Rie (Bie)”, geboren  in 1895 (gehuwd met Frits), overleden op 17-7-1964. 

 Martha, onze moeder, geboren in 1899 (gehuwd met Gerard in 1921, 1932 gescheiden), overleden 

in 1983.  

 

kinderen van Cor: 

 Corrie, geboren op 3 juni 1922, overleden circa 1974. 

 Henny geboren rond 1926. 

 

kinderen van Dirk: 

 geen kinderen. 

 

kinderen van Diderika: 

 geen kinderen. 

 

kinderen van Martha:  

 Erik Jan geboren op 13-7-1923, overleden op 15-01-2010. 

 Gerarda geboren op 27-10-1924, overleden op 17-05-2014. 
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AANLEDING 

 
Veel is er gebeurd in de afgelopen 100 jaar, de intrede van elektriciteit, telefoon, radio en televisie, het 

verdwijnen van paard en wagen, de opkomst van de auto en van het vliegverkeer; een sociale omwenteling 

van grote omvang en niet te vergeten twee wereldoorlogen met tientallen miljoenen slachtoffers en met 

enorme gevolgen voor Europa en de rest van de wereld. En dit alles in drie generaties.  

 

Mijn grootmoeder is in 1868 geboren en de Frans Duitse oorlog van 1870 moest nog beginnen. Oorlogen 

waren toen nog toestanden van man tegen man met karabijn en bajonet. Ook niet zachtzinnig, maar niets 

vergeleken bij de massavernietiging onder legers en burgerbevolking zoals die ging plaatsvinden in de 

twintigste eeuw. Rond 1895 zijn onze grootouders met drie kinderen naar Zuid-Afrika gegaan en zij zijn rond 

1900 met hun vier kinderen, inmiddels met onze moeder, naar Nederland teruggekeerd vanwege van het 

uitbreken van de Boerenoorlog in Zuid Afrika. 

 

Om al die herinneringen, uit de eerste hand van mijn moeder, grootouders en andere familie gehoord, plus 

onze eigen levensloop voor de “vergetelheid” te bewaren heb ik het plan gemaakt dit alles op schrift te 

stellen. Hiermee is een begin gemaakt op 7 december 1989 met behulp van een computer (toen nog maar 

een apparaat in zwart-wit, werkend met het DOS systeem van Microsoft, met een geheugen van hooguit 20 

MB, merk Philips, en een matrixprinter). Ten opzichte van wat nu gangbaar is erg primitief, maar.. het 

werkte! In 1997 werd het al Windows 3.11, 60M Hertz en 500 MB geheugen en kleurenmonitor en 

inktjetprinter, in 1999 gevolgd door een PC met Windows 1998, en 4,4 gigabytes op de vaste schijf. 

 

Foto’s zijn uit de familiealbums. In vroegere jaren werden niet veel foto’s genomen. En de foto’s die 

genomen werden zijn in zwart-wit en heel vaak verbleekt en vergeeld. Bovendien was in vroegere jaren het 

gangbare formaat 6x9 cm, een stuk kleiner dan de briefkaart van vandaag. 

 

Veel informatie heb ik geverifieerd met mijn zuster, Gerarda (Rar), die ook veel voor mij veel nieuwe feiten 

heeft aangedragen. Daardoor is het langzamerhand een verhaal van ons beiden geworden en wordt in het 

navolgende goeddeels de “wij“ vorm gebezigd; alleen in zeer persoonlijke ervaringen is het ”ik” 

gehandhaafd. 

 

Erik Mulder (13-07-1923 : 15-01-2010). 
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1. ONZE GROOTOUDERS 

 
Onze grootouders aan vaderskant hebben wij nauwelijks gekend, dus daarover kunnen wij kort zijn. Het 

waren heel eenvoudige mensen die in een klein rijtjeshuisje met een heel lange tuin met groenten en 

bloemen in Woensel, toen nog een dorp bij Eindhoven, woonden. Eén keer, ik denk in 1928 hebben Rar en 

ik hen met onze vader bezocht. Oorspronkelijk kwamen zij uit Amsterdam.  

Drie dingen herinneren Rar en ik ons van dat bezoek: de treinreis (met stoom locomotief) naar Eindhoven 

met als hoogtepunt de Moerdijkbrug, toen net nieuw, met nog 12 overspanningen, de Woenselse stoomtram 

die achter hun huis langsreed en de voorkamer met het harmonium en de knopendoos om mee te spelen. 

Het waren oude mensen die "oud" gekleed waren in het zwart met de vrouw in lange rokken, zoals dat in die 

tijd hoorde.  

Onze ouders zijn gescheiden toen wij 8 en 9 jaar waren en wij hebben verder nooit meer iets van hen 

gehoord.  

   

Veel meer valt te vertellen van de grootouders van moederskant. Daar zijn wij héél veel geweest en daar 

hebben wij vaak gelogeerd als kinderen, bij hen zijn wij opgevangen tijdens de scheiding van onze ouders, ja 

en bij hen hebben we in 1944 onderdak gekregen toen alle inwoners van het Benoordenhoutkwartier, onze 

woonomgeving dus, hun huizen moesten verlaten omdat de Duitsers dat gebied tot vesting verklaarden en 

het gebied dus alleen voor Duitsers toegankelijk was geworden.  

Het was bij Oma en Opa altijd erg gezellig en binnen redelijke grenzen "mocht" je er wat. In het geval dat 

Oma bedenkingen had mocht het wel weer van Opa. In de twintiger jaren woonden Oom Dirk en Tante Rie 

nog thuis en dat vonden wij als kinderen heel prettig.  

 

Over de familie van mijn grootvader, Maarten Kans, hebben wij niet veel gehoord. Hijzelf was 

scheepstimmerman van zijn vak en zijn familie kwam uit Hellevoetsluis; zijn vader had hetzelfde beroep 

gehad en dat was een achtenswaardig vak in die tijd toen in zeil- en stoomschepen nog heel veel hout werd 

gebruikt. Maar toen de scheepvaart meer en meer op ijzer en staal overging in de tweede helft van de 

negentiende eeuw kwam de klad er in.  

 

Onze grootmoeder was de ondernemende, de alles regelende, de plannen makende, de lieve, sterk 

godsdienstige, soms strenge vrouw met uitgesproken voorkeuren, kortom ze was een bijzondere vrouw. En 

zij was een persoonlijkheid! Op familiefoto's te zien knap en statig, niet groot, eerder klein in haar goede 

jaren.  

Toen ze oud was, ze is 89 geworden, was ze heel klein en krom geworden, ze leed aan reuma en 

vermoedelijk ook botontkalking. Haar dochters, dus onze moeder en tante Rie, hadden veel van haar 

eigenschappen gemeen. Er zaten duidelijk matriarchale trekken in deze tak van de familie. Het waren kiene 

ondernemende vrouwen, die de moeilijkheden niet uit de weg gingen en die niet bang waren. Oma werd 

door haar vier kinderen op handen gedragen. Maar oma eiste ook veel liefde van haar kinderen op. Ze hield 

er sterke principes op na ten aanzien van de verhouding ouders-kinderen. En dat kwam er wel op neer dat 

kinderen er waren voor hun ouders. Dat gaat tegenwoordig niet meer op, toen wel. Maar het was nog wel de 

tijd dat er voor brede lagen van de bevolking nauwelijks financieel onderbouwde oudedagvoorzieningen 
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bestonden; kinderen waren de oudedagsvoorziening van de werkende klasse, dat zat er bij de mensen diep 

geworteld in. Oma liet duidelijk merken dat haar kinderen, toen ze ouder waren, haar regelmatig dienden op 

te zoeken. En dat deden ze trouw!  

 

De grootouders van onze oma zijn beiden, vier dagen na elkaar in 1833 door de cholera epidemie in 

Rotterdam gestorven, zodat haar moeder, dus onze overgrootmoeder, op 9 jarige leeftijd wees werd. Deze 

Caatje Baljon huwt dan in 1848 met ene Dirk Staalman.  

 

Uit dat huwelijk worden een aantal kinderen geboren, waaronder in 1868 de jongste, onze grootmoeder: 

Diderika Staalman. Haar vader, dus eerdergenoemde Dirk Staalman, was van beroep ook 

scheepstimmerman en het klinkt nogal logisch dat onze oma als volwassen meisje kennis kreeg aan 

Maarten Kans, onze opa, die zoals gezegd van beroep ook scheepstimmerman was en waarmee zij in 1890 

trouwde. Uit het huwelijk van onze grootouders zijn 4 kinderen geboren: Oom Cor (1891), onze oom Dirk 

(1893), Tante Rie (1895) (omdat “wij’ als kinderen de R niet goed spraken werd het Tante Bie, en om 

dezelfde reden werd Oom Dirk Oom Dis), alle drie te Rotterdam geboren en onze moeder Martha Catharina 

te Pretoria Zuid-Afrika op 23 april 1899. 

  

Het begin van de jaren 1890 waren moeilijke tijden, er heerste toen een recessie in Europa. Er was dus 

nogal werkeloosheid en als gevolg daarvan waren in de vrije economie van toen de lonen laag. In die tijd 

vierde de mechanisatie van bedrijven met stoommachines hoogtij en kwam de handarbeider in de 

verdrukking. Hierbij te bedenken dat er in die tijd nog geen CAO's waren of garantielonen en de lonen dus 

zuiver bepaald werden door vraag en aanbod. Geen wonder dat de vakbonden in die tijd ontstonden. In 

Rotterdam als grote havenstad voelt men de gevolgen van zo’n situatie ogenblikkelijk aan den lijve. Dat zal 

dan ook wel de reden geweest dat zij gereageerd hebben op een advertentie van de Zuid-Afrikaanse 

Spoorwegen voor geschoold personeel. Zij zijn daar omstreeks 1895, na de geboorte van Tante Rie heen 

gegaan, met de boot uiteraard. In Zuid Afrika hebben zij een aantal standplaatsen gehad.  

Oma was een heel goed vertelster en zij kon daar schitterend over Afrika verhalen. Over de prachtige 

natuur, over Waterval-Onder in de Transvaal vanwaar je vanuit hun tuin de trein de bergen op zag klimmen 

op weg naar Waterval-Boven om dan de tunnel in te gaan. Dat alles aan de spoorweg van Pretoria naar 

Komatipoort en verder naar Lorenço Marques (nu Maputo).  

Over hun wonen in Potchefstroom, met "de vliegende tak", een giftig insect dat er uit zag als een klein takje. 

Bij het werken in de groentetuin pakte ze dat dan toevallig, het bewoog, op met als gevolg een grote 

consternatie.  

 

Ze hebben ook in Pretoria gewoond waar mijn Moeder Martha is geboren. De verhalen waren legio. Over het 

schitterende landschap, over de lokale bevolking, en vooral over de Engelsen die in Zuid Afrika een smerige 

rol hebben gespeeld; immers, ze hebben daar toen het voorspel tot de Boerenoorlog meegemaakt. De 

Boeren, zoals de oorspronkelijke Nederlandse bevolking werd genoemd, waren door de Engelsen al eerder 

uit de Kaap provincie verdreven en hadden het gebied aan de overzijde van de Vaal rivier, de Transvaal, in 

bezit genomen. De Engelsen wilden nadat ze De Kaap (provincie) in handen hadden gekregen, een gebied 

van bijzondere strategische betekenis, ook de Transvaal in bezit nemen vanwege de inmiddels gebleken 
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rijkdom aan diamanten en goud. Cecil de Rhodes is hier voor de Engelsen de grote gangmaker geweest. 

Paul Krüger was de leider van de Boeren.  

Het is tot een oorlog gekomen waarbij de Boeren uiteindelijk kansloos waren tegen de veel beter bewapende 

Engelsen. In Nederland was de stemming toen erg anti-Engels door dit gebeuren, Paul Krüger was de grote 

held. De Engelsen van hun kant waren natuurlijk anti-Boers en dus toen ook anti-Nederlands. Toen de 

oorlog een klein jaar gaande was zijn onze grootouders met hun vier kinderen naar Nederland teruggekeerd. 

 

In die tijd moet dat toch het een moedige onderneming zijn geweest om uit het vertrouwde Rotterdam met 

kleine kinderen helemaal naar Zuid Afrika te gaan. Reizen was toen zeker niet comfortabel, duurde lang, 

naar Zuid Afrika was men toch wel twee tot drie weken onderweg, verlofregelingen waren onbekend en men 

zei dus zijn familie voor lange tijd vaarwel.  

Voor Oma moet het vertrek uit Nederland dus heel wat geweest zijn want haar moeder, waar ze heel veel 

om gaf, was sinds 1884 weduwe. Voor wat betreft communicatie was men aangewezen op de zeepost en 

dat was een zaak van weken. Telefoon en radio waren uiteraard nog niet bestaand, ja er was telegraaf maar 

daar hebben wij hen nooit over gehoord. 

Toen ze na vier of vijf jaar uiteindelijk in Rotterdam terug kwamen was onze oma’s moeder, die al lang ziek 

was, een paar dagen vóór aankomst gestorven wat mijn grootmoeder erg heeft aangegrepen. (Caatje 

Staalman-Baljon overleed op 22-2-1900.) 

 

Van hun spaargeld hebben mijn grootouders toen op de Oostzeedijk 348 in Rotterdam een winkelhuis 

gekocht en zijn daar een nering in sigaren, sigaretten en tabak begonnen. In die tijd kende men nog geen 

winkelsluitingswet en de zaak was dan ook alle dagen in de week open. ‘s Morgens al om 6 uur want de 

fabrieken en de havens begonnen vroegen de werklui op weg daarheen kochten hun rokertje, tot ‘s avonds 

10 of 11 uur want dan gingen de schouwburgen en theaters uit en dan verkochten ze (dure) sigaren. Alleen 

op zondagochtend was de winkel gesloten. Na kerktijd ging de winkeldeur weer open.  

Uit dat winkeltje kwam een tweede winkel voort in de Korte Hoogstraat en later, kan ik mij herinneren, nog 

een in de Goudse Wagenstraat en die werden door mijn Opa en later mede door Oom Cor beheerd. Het 

moeten welvarende jaren zijn jaren geweest want de verdiensten uit die goedlopende zaken zijn toen belegd 

in huizen voor de verhuur. Een goed gekozen object was een serie huizen aan de Putselaan, hoek 

Dordtselaan, in het "Overmaas" zoals het land aan de overzijde van de Maas toen genoemd werd, nu het 

gebied aan de Maashaven. Die huizen stonden er een paar jaar geleden nog in hun oorspronkelijke vorm 

maar zijn inmiddels (anno 2002) gerenoveerd wat het aanzien geen goed heeft gedaan. De locatie is recht 

tegenover het huidige metrostation Maashaven. De buurt is nu sterk buitenlands en verloederd.  

 

Hun kinderen, onze ooms, tante en mijn moeder zijn naar school gegaan op de ULO of MULO (Uitgebreid 

Lager Onderwijs resp. Meer ULO). Oom Cor deed na zijn schooljaren de tweede winkel in de Goudse 

Wagenstraat. Oom Dirk ging als jongste bediende in de leer bij een makelaarskantoor in Tabak (Meerkamp 

en van Embden) aan de Goudse Singel. Tante Rie ging in de leer voor hoedenmaakster en onze moeder 

ging piano studeren. Zij kreeg aanvankelijk les bij twee zeer strenge zusters, de dames Cijfer. 

Onze grootmoeder was naast een belijdend gereformeerde vrouw ook zeer kunstzinnig. De familie bezocht 

dan ook regelmatig concerten, opera's en de Schouwburg. Daar zal onze moeder haar liefde voor de muziek 

wel hebben opgedaan. Later was ook de bioscoop erg in trek. De behoefte van Oma aan mooie dingen en 



 

Pagina 8 van 66 

kunst riep bij haarzelf een conflict op daar in haar toch wel strenge geloofsopvatting amusement strijdig was 

met de leer. Kunstzinnig als ze was heeft ze het daar moeilijk mee gehad heeft ze ons vaak verteld.  

Onze moeder heeft haar lessen bij de dames Cijfer met succes afgesloten en zij heeft daarna les gekregen 

bij Willem Andriessen in Den Haag, in die tijd een zeer bekende concertpianist en bij Willem Pijper, organist 

in Rotterdam en docent in de muziekleer.  

Als kroon op het werk van Opa en Oma in al die jaren kochten zij in het begin van de twintiger jaren een 

mooi huis op de Parkweg (No 246) in Voorburg en gingen het rustig aan doen. Ik denk dat ze daar circa 

1923, misschien 1924 naar toe zijn gegaan. 

 

Dat huis aan de Oostzeedijk, waar het allemaal begonnen was, bestaat nog. Dat rijtje huizen, het eerste 

rechts op de Oostzeedijk vanaf het Oostplein, is tijdens het bombardement van 14 mei 1944, waarbij de 

Duitsers de gehele binnenstad vernielden met brandbommen, als door een wonder nog net blijven staan. 

Een huis met een mooie façade. Beneden winkelpand, boven twee etages. In de jaren 1996-1998 is dat rijtje 

huizen schitterend in de oorspronkelijke staat terug gebracht. Een monument, een klassiek voorbeeld van de 

bouwstijl uit van de eind-negentiende eeuw. In dat pand zit nu (1999) beneden een kleine, wat duistere 

geheimzinnige bar. Ik had steeds het voornemen er een pilsje te gaan drinken en te zien hoe het er nu van 

binnen uitziet.  

In de jaren dertig heb ik er vele malen bij Oom Cor en Tante Jo gelogeerd en het was er met de vrolijke 

hardhorende tante Jo en de twee nichten altijd prettig. Als je de winkel in kwam overviel je direct die lekkere 

tabaksgeur. De winkel was klein met hoog opgeladen schappen met tabakswaar. Daarachter was een 

tussenkamer als magazijn, daarachter weer een tussenkamertje zonder ramen maar met bedstee en dan 

kwam de woonkamer met piepklein keukentje met annex een heel klein tuintje. Ingebouwd. Recht boven je 

zag je een stukje “blauwe lucht”.  

   

Onze Opa herinneren wij ons als een rustige, goede man die het best vond dat zijn vrouw "Riek" de touwtjes 

in handen had (of had hij zich er maar bij neergelegd?). En die touwtjes waren in goede handen! Als 

timmerman van zijn vak knutselde hij in het schuurtje, “loodsje” zoals hij het noemde, heel graag met hout en 

hij heeft, toen ik klein was, hele leuke dingen gemaakt, zoals eens een miniatuur “stoommachine van hout” 

met een opengewerkt stel cilinders zodat de werking van een stoommachine goed zichtbaar werd. Ook 

vliegers, speelgoed kon hij leuk maken. Ook repareerde en verfde hij veel in huis. Grappig was zijn 

gewoonte om knarsende en piepende deursloten te smeren met overgebleven olie uit een sardineblikje. 

Geen wonder dat alle deuren middels dat ranzige geworden verzuurde vet opnieuw gingen piepen en Opa 

maar smeren.  

 

We praten nu over 1929-1935. Wij wandelden toen als kinderen vaak met hem. We gingen dan langs de 

Broeksloot het dorp of naar het park in Voorburg. In het park waren veel banken langs de Vliet en daar had 

Opa heel veel oude kennissen. Hij zat daar dan te praten en wij speelde in het park of keken naar de boten. 

Het was toen erg druk met schepen op de Vliet, zelfs stoomsleepboten met twee of drie aken kwamen langs. 

Maar soms ook grote vrachtboten die getrokken werden middels een jaaglijn door een paard op de wal, op 

het jaagpad dus, maar soms ook door mensen. Was altijd een zielig gezicht. Die mensen liepen krom van 

het trekken, soms deden vrouwen dat want de man was dan weer nodig voor het sturen en het afhouden 

van de boot.  
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Opa was altijd heel aardig voor zijn kleinkinderen. Nooit een kwaad woord. Bijna altijd te vinden in zijn 

loodsje. In dat schuurtje lagen ook de kolen en stonden de verfpotten en de smeermiddelen. En daar rookte 

hij de ene sigaar na de andere. Een echt rookhol. De wanden hingen, waar maar ruimte was, vol met 

plaatjes uit de krant, vaak van filmsterren en zwemsters. Vond Oma niet goed, (bloot was nog niet “in”). Er 

was in die tijd een frivool weekblad “De Lach”. Oom Dirk kocht dat altijd. Heel veel aardige goedgevulde 

juffies in badpak, verder ging het toen nog niet, bikini’s waren nog niet uitgevonden. Vergeet niet dat in die 

tijd gemengd zwemmen taboe was. Er waren in de zwembaden tijden voor dames en voor heren. De 

Victoriaanse geest vierde hoogtij.  

 

Maar eerst terug naar veel vroeger, naar de Eerste Wereldoorlog. 

 

In 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit. Voor Rotterdam als transitohaven een klap. Voor Europa een 

catastrofe. Het begrip OW-er (iemand die oorlogswinsten maakt) werd geboren; lieden die met schandalige 

praktijken woekerwinsten maakten. Oma wist het: “ze vulden tonnetjes met zaagsel en zand en vulden de 

laatste 10 centimeter op met boter en verkochten dat in de latere oorlogsjaren aan het hongerende 

Duitsland”. Er zal wel iets van waar zijn geweest. Mensen kunnen gemeen zijn.  

Oma vertelde dat als zij met hun zessen in de achterkamer van hun huis op de Oostzeedijk zaten dat ze het 

dreunen van de kanonnen in België konden voelen. Was dat waar? Was het verbeelding? Uit de boeken 

over die oorlog blijkt dat het kon.  

Als er een groot artillerie offensief was aan het front bij de rivier de Ieper in Vlaanderen rinkelden, aldus 

Oma, het glazen servies in de kast. Er was in die tijd natuurlijk nog weinig storend geluid van auto’s en 

vliegtuigen, drassige grond kan geluid heel ver dragen. Ik heb dat meer gehoord. Angstige jaren ook omdat 

het niet vast stond of Nederland neutraal kon blijven en dat er dus altijd de dreiging van een inval door de 

Duitsers was. Nederland was 4 jaar gemobiliseerd. Oom Dirk was onder de wapenen geroepen zoals dat 

heette. 

 

In 1918, toen aan de oorlog een einde kwam was onze grootmoeder dus 50 jaar en opa 53. Zij hadden al 

gigantische veranderingen meegemaakt. Ze waren kind geweest in een tijd dat er s' avonds op zijn best 

gaslicht de huiskamer verlichtte maar dat ze naar bed gingen met een kaarsje op een kandelaar.  

Ze hebben de introductie van petroleum voor verlichting en om te koken meegemaakt.  

Oma vertelde ons dat er einde van de negentiende eeuw in Rotterdam een gasnet werd aangelegd en er 

gaslicht kwam in plaats van petroleumlicht. Hoe fijn dat was omdat er met petroleumlicht altijd problemen 

waren met het afstellen van het “katoentje”, het “pitje”, waar de vlam op brandde. De lamp dat kon vervelend 

walmen en stinken als deze niet goed was afgesteld of niet goed was schoongemaakt. Gas was meer 

comfortabel en gaf een veel beter licht in de huiskamer. Ook kwam er toen straatverlichting met 

gaslantaarns. Iedere lantaarn had zijn waakvlammetje en een gaskraan. Kolengas werd al sinds 1825 in 

Europa gebruikt voor straatverlichting. Als het donker werd kwam de lantaarnaansteker langs en deed de 

gaskraan open. Omdat er een waakvlammetje in de lamp aanwezig was ontstak de lichtbron.  

 

Verlichting van huizen met gas kwam veel later en was niet voor iedereen weggelegd. Het vergde uiteraard 

een buizenstelsel. Pas in 1886 werd het gloeikousje, een netje met thoriumzouten, toegepast waardoor de 
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vlam withelder werd en de lichtopbrengst groot. Pas rond 1900 werd gas op grotere schaal gebruikt om mee 

te koken. Een nadeel van gasverlichting is het suizen. 

 

Later, rond 1910 kwam de introductie van elektriciteit in de huizen. Ik herinner mij nog hun verhalen hoe 

geweldig dat weer was en dat je dan het suizen van het gas s'avonds boven de tafel in de huiskamer niet 

meer hoorde of hoe vervelend een petroleumlamp kon walmen en stinken.als hij niet goed schoon was 

gemaakt. En ook dat het iedere keer toch een heel werk was geweest om de broze gloeikousjes van de 

gasbrandertjes te vernieuwen. Elektrisch licht was het einde. Alleen een knopje om te draaien. En in iedere 

kamer en zelfs op de WC. Een toen ongekende luxe!  

 

En dan de komst van de elektrische tram in de stad (vanaf ca 1904). Vóór die tijd waren er paardentrams (de 

stoomtram was in de stad onpraktisch). De stoomtram heeft buiten de steden zich lang weten te handhaven. 

Op de eilanden rond Rotterdam heeft de stoomtram tot in de vijftiger jaren van de twintigste eeuw dienst 

gedaan. Alle goederenvervoer op straat aan het begin van deze eeuw was met paard en wagen. Bovendien 

was er in de jaren een uitgebreid dienstenverkeer met fiets, bakfiets en handkarren. Middenstanders, 

slagers, bakkers, de drogist enz hadden allen personeel in dienst om de boodschappenbestellingen op te 

halen en de producten af te leveren. De melkman kwam met een kar met grote koperen melkvaten langs de 

deur.  

 

Rond 1900 kwam ook de telefoon. Dat was in het begin een zaak van handmatig schakelen in de centrales 

met tussenkomst van een telefoniste. Tante Jo, de verloofde en later de vrouw van Oom Cor heeft op zo'n 

centrale gewerkt en is er voor haar leven lang hardhorend door gebleven. (Hoofdtelefoons waren 

aanvankelijk zeker nog niet van goede kwaliteit en slecht afstelbaar). De telefoontoestellen in die tijd waren 

grote apparaten met een slingertje. Als je wilde bellen draaide eerst aan dat slingertje. Dan ging er bij een 

telefoniste een belletje. Zij vroeg dan welk nummer je wilde en stopte dan de desbetreffende draden met 

stekers in contactopeningen en de verbinding was gemaakt. Als je klaar was met het gesprek draaide je 

weer aan dat slingertjes en dan trok de telefoniste de draden uit de contactopeningen. Ik heb die toestellen 

nooit gekend. Zover ik mij kan herinneren waren in 1925 de telefoon centrales in de grote steden al 

geautomatiseerd. Maar in de jaren rond 1910 was men al heel blij dat men iemand kon bereiken zonder er 

naar toe te moeten lopen. Want daarvóór moest je om contact te krijgen òf schrijven òf naar de mensen toe 

gaan. Zakenlieden hadden toen jongens in dienst als koeriers om pakjes en urgente berichten rond te 

brengen, de zogenaamde loopjongens. Oom Dirk is ook zo begonnen toen hij van school kwam. Als je 

“goed” was en wilde leren kon dat een uitstekend begin van een loopbaan zijn omdat je al snel in contact 

kwam met de zakenmensen waar het omdraaide. Dienstenverlening was in die tijd heel goed. En uiteraard 

goedkoop. (Toen ik klein was werd de post nog tweemaal per dag bezorgd). Radio bestond nog niet, dat 

kwam pas omstreeks 1927.  

 

Koelkasten en diepvriezers waren er uiteraard ook nog niet. Bederfelijke waar werd op een koele plaats 

gezet en men kocht dagelijks vers in. Voor de winter werd groente ingemaakt. Met name snijbonen en 

prinsessenbonen leenden zich daar voor. Gewassen en gesneden gingen die bonen dan in een grote, circa 

15 liter aardewerken Keulse pot met veel zout en wat water er in en een steen bovenin om de boontjes 
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onder de pekel te houden. De pekel voorkwam bederf. Ik kan niet zeggen dat het lekker was, maar in die tijd 

was er in de winter weinig keuze aan groenten.  

Later, in de dertiger jaren is het wecken van groenten in zwang geraakt. Dat wecken gaf een veel 

smakelijker eindproduct. De groenten (en ook het fruit!) werden goed schoongemaakt in glazen potten 

gedaan, gekookt en goed luchtdicht afgesloten middels een deksel met rubberen ring. Het vacuüm dat 

ontstond na afkoelen zorgde voor een perfecte sluiting. Een ijverige huisvrouw had aan het einde van de 

zomer de kelderkast vol met weckflessen met groenten en fruit. 

 

Vliegtuigen waren er wel sinds ongeveer 1900 maar aanvankelijk als experiment en voor acrobatisch 

amusement en later in de oorlog. In de jaren 1900-1905 kwam ene Jan Olieslagers met een vliegtuig in 

delen op een aantal wagens naar een weiland bij Rotterdam om het vliegen te demonstreren. Onze Oma en 

Opa konden daar nog enthousiast over vertellen want ze zijn er bij geweest. Kranten stonden er toen vol 

van. Je moest entree betalen en na uren wachten voor het in elkaar zetten van het vliegtuig steeg 

Olieslagers eindelijk op voor een rondje en landde dan weer.  

 

Maar van huishoudelijke apparaten was nog maar weinig te bespeuren. Voorloper van de stofzuiger was een 

rolveger, een kastje op de grond aan een steel met twee tegengesteld roterende borstels welke door de 

wieltjes in beweging kwamen. Als je de rolveger maar snel heen en weer haalde werkte het wel.  

De was werd geheel met de hand gedaan. Dat was dan op maandag een dagvullende arbeid waarbij dan ‘s 

morgens de vuile was in ketels werd gekookt en waarbij dan s'avonds met huis vol hing met drogende was. 

De volgende dag was dan de strijkdag waarbij een ijzer werd gebruikt dat steeds op de hete kachel werd 

verhit. 's Zomers werd de kachel er voor aangemaakt! Als sluitstuk was woensdag was versteldag. Het werk 

van huisvrouwen was toen heel zwaar. Maar voor wie het kon betalen was hulp in de huishouding goedkoop. 

In die tijd was het gewoonte bij veel mensen dat men zich zaterdagsavond (in de keuken ) helemaal en ieder 

op zijn beurt waste, daarna schoon ondergoed aantrok en dat gebruikte tot de zaterdag daarop.  

De meeste huizen waren nog niet voorzien van een badkamer of zelfs maar van een WC. 

 

Alles bij elkaar genomen hebben wij, de deelnemers aan dat tijdsbestek, die jaren ervaren als een zeer 

gezellige tijd. Ten opzichte van het jachtige van heden was het een rustige tijd. Als het werk was gedaan zat 

het gezin s'avonds rond de tafel in de huiskamer bij elkaar. De huiskamer doorgaans was de enige 

verwarmde plek in huis. ‘s Winters stond de haard er te “snorren” zoals dat heette. Er werd aan de tafel waar 

de lamp brandde gehandwerkt, kleding versteld, huiswerk gemaakt, de krant of een boek gelezen of aan 

spelletjes gedaan en vooral, als het huiswerk klaar was, gepraat. In het midden der twintiger kwam de radio 

en werd, als er vaak gezamenlijk naar muziek of hoorspelen geluisterd. (TV kwam pas in de tweede helft van 

de vijftiger jaren). Kranten kwamen uit met twee edities per dag plus een ochtendblad op zondag. De Nieuwe 

Rotterdammer (NRC) en de Telegraaf waren de toonaangevende bladen. Bijzonder om te noemen is dat 

wanneer er iets heel treffends was gebeurd, een vliegtuig- of treinongeluk, een beurscrisis, of iets ernstig 

van algemeen belang, de kranten met een extra editie kwamen. Krantenjongens brachten die exemplaren 

voor een paar centen aan de man. Dat was toen de topsnelheidnieuwsvoorziening. De radio liep toen met 

nieuwsvoorziening nog erg achter, een nieuwsuitzending om 8:00 ’s morgens en één om 20:00 ’s avonds en 

dat was het!  
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Vroeger was men zuinig, zuinig met alles. Door onze voorouders zijn bij wijze van spreken kapitalen 

vergaard met wat men niet weggooide. Dit in tegenstelling tot de wegwerpmaatschappij van heden. Voor al 

het oude was toen een nieuwe bestemming. De groenteboer verpakte in oude kranten, de schillenboer 

haalde met paard en wagen groente en fruitafval op en verkocht dat aan de boeren (inmiddels hebben sinds 

ca 1990 de GFT-inzameling). 

De drogist en de kruidenier wogen ter plekke af wat de klant vroeg en deed dat in een eenvoudig zakje. 

Voorverpakt waren nog maar heel weinig artikelen. Nieuw gekochte kleding, dat was alleen voor de zondag! 

Was die kleding al een poos gedragen dan was ze voor doordeweeks. En echt versleten kleding werd 

opgehaald door de voddenman. Men maakte ook veel zelf. Confectie op enige schaal en met enig 

assortiment bestond in het begin van de eeuw nauwelijks omdat er toen nog geen sprake was van 

massafabricage van kleding. Herenpakken liet men maken door de kleermaker. Met behulp van een Singer 

hand of trap naaimachine maakte men dan ook veel zelf.  

 

Arbeid was goedkoop. De grote winsten werden gemaakt door de eigenaars van de grote bedrijven. De 

middenstand had het ook niet gemakkelijk. De werkende bevolking in de havens en op de fabrieken had 

weinig financiële armslag; werkte men niet dan was men was gewoon arm. De hoogte van de lonen werden 

bepaald door vraag en aanbod en er was veel aanbod vanuit het platteland. De stad blijft altijd trekken.  

Met eten was men uit op goed voedsel en niet op luxe. Als je een boterham met boter en kaas wilde dan 

was een bekend gezegde van mijn oma: "Zuivel op zuivel dan haalt je de duivel zeiden de ouderwetse 

mensen" waartoe ze zichzelf dan niet rekende want ze legde heus wel een plakje kaas op een beboterde 

boterham. En dan de prijzen in die tijd. Een pakje sigaretten 4 of 5 cent, een goede sigaar 1 a 2 cent. Een 

brood kostte rond 1930 10 cent! In 1933 kochten we nog kneusjes, eieren met een kleine beschadiging, bij 

poelier voor een halve cent! 

 

Na die  Eerste Wereldoorlog kwam er een tijd van grote bloei zoals dat vaak na oorlogen gaat als veel 

vernield is. Er was aan alles in de wereld gebrek en in Rotterdam deed men weer grote zaken waar de 

middenstand weer van profiteerde. Het ging dus ook goed met de familie Kans.  

 

Mijn Oom Cor is in die tijd getrouwd met tante Jo (de Groot) en kwamen op de Oostzeedijk 348 op de eerste 

etage wonen. (dat moet niet gemakkelijk zijn geweest met een lieve maar wel overheersende schoonmoeder 

in één huis).  

 

Onze moeder had haar diploma concert pianiste behaald en had, zoals reeds eerder vermeld, lessen voor 

verdere bekwaamheid gehad van de toen zeer bekende pianist Willem Andriessen en van Willem Pijper, een 

muziek theoreticus en organist aan de Grote Kerk in Rotterdam. Willem Andriessen woonde in den Haag en 

via hem werd zij gevraagd om op matinees in chique kringen recitals te geven op de piano.  

Nu waren er in die tijd nogal wat Indisch Gasten die na de vette jaren in Indië op verlof kwamen of zich in 

Nederland vestigden en dan liefst in den Haag. Den Haag was het Indisch centrum, daar vonden de Indische 

verlofgangers elkaar terug. 
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Rond 1920 hadden de kinderen Kans hun bestemming gevonden. Oom Cor was winkelier in Tabakswaren 

en was als enige van de kinderen getrouwd. Oom Dirk had zich ontwikkeld tot procuratiehouder in een 

makelaarskantoor in tabak (later werd hij medefirmant).  

Tante Rie had haar hoedenberoep aan de kant gezet en was met veel avondlessen in Talen en in 

correspondentie stappen verder gekomen en was omstreek deze tijd directieassistente aan het museum 

voor Volkenkunde aan de Prins Hendrikkade in Rotterdam. Directeur was daar toen de Nieuw Guinea 

onderzoeker Dr. Jan Willem van Nouhuys, later zou ze zijn broer Frits, die leraar was aan een 

landbouwschool in Zuid Afrika, trouwen. 

  



 

Pagina 14 van 66 

2. ONZE OUDERS 

 
Onze moeder, Martha Kans, was geslaagd in en verknocht aan de muziek. Ze werd nogal eens gevraagd 

om op zondagmiddagen pianorecitals te geven aan huis, voor een party of voor een ontvangst. Vaak in den 

Haag want daar waren de relaties van haar leraar Willem Andriessen. 

 

Op een zo'n pianomiddag in den Haag ontmoette onze moeder een vrijgezel, een architect, op verlof uit 

Indië, uit Medan. Hij was geboren op 5 Mei 1889 in Amsterdam dus omstreeks 1920 of 1921 zo'n 32 jaar, 

onze moeder 22. Het werd een relatie zoals dat nu heet en er kwamen ras trouwplannen. Onze Oma was 

van het begin af aan tegen dat engagement heeft zij altijd gezegd, maar onze moeder zette door en is in 

1921 met de boot, de Sibajak van de Amsterdamse Lloyd, naar Nederlands Indië (Indonesië) vertrokken en 

is op 8 September van dat jaar, 1922, met onze vader in Singapore getrouwd, zij was toen 23 jaar, 

 

Oma heeft die hele dag gehuild, neen, zij heeft haar kinderen niet makkelijk afgestaan!  

Het huwelijk van Oom Dirk, later, was ook al voor haar een droeve dag en toen Tante Rie naar Afrika ging in 

1928 was het wederom een dag van tranen. Gek genoeg heeft ze van de huwelijken van haar vier kinderen 

er drie niet bijgewoond. Onze moeder huwde in Singapore, Tante Rie (Bie) in Zuid Afrika en oom Dirk (Dis) 

in Zweden.  

 

Onze moeder heeft genoten van die reis en van dat verblijf in Medan, ook al is ze er maar een anderhalf jaar 

geweest. Ze heeft er Indische kunst, batik en houtsnijwerk, gekocht, sommige dingen zijn nog in ons huis te 

vinden. Zoals reeds gezegd was onze vader architect, “self made”, aan de tekentafel begonnen. Hij was jong 

naar Oost-Indië, zoals Indonesië toen nog heette, gegaan en is bij de Deli Maatschappij, toen een grote 

cultuuronderneming op Sumatra, welke veel in tabak- en suiker plantages en ook, voor het vervoer een 

spoorwegnet onderhield, gaan werken. Hij heeft zich op het gebied van het bouwen van huizen en kantoren 

voor de onderneming en later voor zichzelf goed opgewerkt. Hij was heel goed in grote koloniale huizen met 

ruime galerijen.  

 

Vooral tijdens de  Eerste  Wereldoorlog en in de jaren daarna is het in Indië onvoorstelbaar goed gegaan. 

Tot de crisis van 1929, welke ontstaan is omdat in dat jaar de gigantische overproductie welke 

langzamerhand was ontstaan, zich openbaarde.  

Indië was met Nederland neutraal geweest in de Eerste Wereldoorlog en exporteerde vooral rubber 

(synthetische rubber bestond toen nog niet), koffie thee, en suiker. Na die oorlog was er van alles tekort in 

de wereld dus leverde men nog meer.  

 

In 1923 reeds zijn onze ouders teruggegaan naar Nederland. Ik heb begrepen dat het de opzet was niet te 

lang in Indië te blijven, omdat mijn vader in Nederland zijn geluk wenste te beproeven. Directe aanleiding tot 

het vertrek was echter de komende geboorte van ondergetekende. Zij hebben een prachtige terugtocht 

gehad, India doorgereisd, Taj Mahal bezocht, Benares, Bombay, Colombo en toen naar Egypte, Cairo, de 

piramiden in Egypte, Port Said en Italië, Rome, Napels en toen terug naar Nederland. Tot in lengte van jaren 

heeft mijn moeder, die heel veel van reizen hield, het over al die landen gehad.  
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Terug in Nederland zijn onze ouders in den Haag gaan wonen. Eerst, tot ca 1927, op het Piet Heinplein, 

hoek Elandstraat in een bovenhuis. Is er nog steeds anno 2002, op de hoek met dat leuke erkertje, uitzicht 

op de koninklijke stallen!; wat kan een kleine jongen nog meer wensen.  

In die tijd ben ik geboren, op een vrijdag, de dertiende van 1923, in een kraaminrichting aan het 

Frankenslag. Mijn vader had inmiddels zijn architecten loopbaan hervat maar nu in Holland en heeft een 

serie huizen aan de Benoordenhoutseweg in den Haag gebouwd, de nummers 80 t/m 94, met rode daken.  

 

In die tijd was dit gedeelte van den Haag, wat nu het Benoordenhoutkwartier heet, nagenoeg nog 

onbebouwd. Tussen het Haagse bos en de duinen, Waalsdorp, het tegenwoordige Benoordenhout-kwartier, 

stonden nog geen huizen, er waren tuinderijen en een paar landgoederen. Langs de Benoordenhoutseweg 

was land te koop. In 1925 is men met de bouw begonnen en aangenomen mag worden dat de huizen begin 

1927 klaar waren. Wij gingen in nr. 81 wonen. Mijn vader behield ook No 93 voor zichzelf in eigendom. No 

81 was een prachtig huis, het middelste van een drie-onder-eenkap woning met een geweldig mooi uitzicht, 

recht tegenover het Haagse Bos. Grote kamers, grote hal en vestibule, brede trappen, badkamer, kelder, 

alles bij elkaar 9 kamers. We hadden twee dienstboden, beiden van Duitse afkomst. (In Duitsland heerste 

een ontzettende malaise als nasleep van de oorlog en Duits personeel bood zich zeer goedkoop in 

Nederland aan, in Duitsland was nauwelijks werk te vinden).  

Het was een zeer luxe leven. Mijn ouders gingen veel uit, schouwburg, concerten, naar kennissen, dineren 

bij Royal op het Lange Voorhout, of bij Des Indes of Saur en ontvingen ook veel bezoek. Zondagmorgens 

gingen Rarda en ik kijken wat er nog in de glazen zat en wat er van de snoeperij over was!. Beneden in het 

huis was een grote en-suite kamer, wel 16 meter lang. Beneden had ook mijn vader zijn kantoor met 

tekenkamer. Boven hadden wij een heel mooie, grote kinderkamer waar onze bedjes met twee meter 

tussenruimte stonden. Er was dus altijd nog wat te praten en te spelen als we vroeg naar bed toe moesten. 

Aan de voorkant van het huis sliepen mijn ouders en had mijn moeder een boudoir zoals dat heette, een 

dameskamer. In die tijd, de Gay-Twenties hoorde dat er voor welgestelde dames bij. Aan de voorkant was 

ook een heel mooi balkon. Op de zolder, heel groot, waren twee meidenkamers en een gigantische 

bergruimte. 

  

In die prettige omgeving groeiden wij op. Voor zover je dat kan herinneren, een zorgenloze tijd. In de 

achtertuin kwam een schommel, een grote zandbak en een groot kolenhok. Achter ons huis was een slootje 

en daarachter waren tuinderijen. Van de bovenste verdieping kon je tot aan de duinen kijken.  

Al na een paar jaar begon men achter ons huis te bouwen, de Hoytema- en Roelofstraat. Jammer. Als je nu 

gaat kijken is dat alles volgebouwd met huizen en straten tot aan de duinen toe. Dat bouwen had voordelen 

omdat als consequentie in die straten vriendjes en vriendinnetjes kwamen wonen. 

 

Met onze vader, we hebben hem maar tot ons zevende, respectievelijk achtste jaar, meegemaakt, konden 

we, denk ik, goed opschieten. Zondagsochtends maakten we lange wandelingen onder andere door het 

Haagse Bos en of naar Marlot, Scheveningen, of naar Duindicht, Wassenaar enz. Onze moeder was dan 

druk in de keuken. s' Zomers gingen we ook met hem naar de kermis. Die was in de Dierentuin, aan het 

begin van de Benoordenhoutseweg, daar waar nu het Provinciehuis staat. Hij speelde wel met ons en bracht 

soms heel mooi speelgoed voor ons mee. Ik mocht ook vaak in zijn kantoor aan de grote tekentafel tekenen 
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met de grote liniaal en de rechthoeken en dan maakten we blauwdrukken (vroegertijdse kopieën) van wat ik 

getekend had. Op zondag ging we ook vaak mee kijken naar de bouwerijen in de buurt. Zomaar rondkijken. 

In die tijd (19127-1929) was hij bezig met een volgende serie huizen aan de Benoordenhoutse weg, een rij 

heren huizen met blauwe daken aan de Benoordenhoutseweg ten noorden van de van Alkemadelaan. Ook 

prachtige grote huizen. Er was er één bij met aan de voorkant een aangebouwde serre, no 193, waar 

constant lekkages waren en waar steeds over opgebeld werd door de uitvoerder of de eigenaar, dat weet ik 

niet meer. Ik weet wel dat het heel lang geduurd heeft voor de lekkage was verholpen.  

 

Wij gingen graag mee naar die bouwerijen. Huizen bouwen was in die tijd een zeer handmatige arbeid. 

Geen bouwliften, hijskranen of beton auto's, geen “prefab” onderdelen, hooguit de deuren kwamen uit een 

fabriek. Wel grote betonmolens. Beton was toen net “in” in de bouwmode voor kelders en vloeren. Toen de 

Nirwanaflat op de hoek van de van Alkemadelaan en de Benoordenhoutseweg gebouwd werd, rond 1930, 

was dat in Nederland het eerste grote gebouw dat geheel uit beton gebouwd was. Er was dan ook een 

gigantisch grote betonmolen met verdieping voor gemaakt die nog jaren zonder enig verder nut naast die flat 

heeft gestaan. En daar kon je heerlijk op spelen. En dat deden we dan ook. 

 

In ons nieuwe huis waren veel nieuwe snufjes aangebracht. We hadden parket (van Bruynzeel uiteraard!), 

een grote kelder met wijnafdeling, we waren één van de zeer weinige families waar een koelkast, een echte 

Frigidaire (USA merk), was. Onze moeder kon daar heerlijk ijs in maken; zij concentreerde zich op de fijne 

keuken, de dienstbodes deden de rest. 

 

Vergeleken met de vele anderen in Nederland denk ik dat we het héél goed hadden. Alles wat er te koop 

was konden onze ouders zich permitteren. In 1925 hadden we al een radio, zo'n ding met gelijkrichter wat je 

nu in Hilversum in het omroepmuseum ziet, als een van de eersten.  

We hadden telefoon, een badkamer en een heel grote kinderkamer, prachtig speelgoed voor die tijd en 

huispersoneel dat ons speelgoed opruimde, de was deed en het eten kookte. Gingen we ergens naar toe 

dan kwam er een taxi. En dat in een tijd dat voor de arbeiders de lonen heel laag waren, de woningen klein 

zonder enige vorm van luxe en met maar heel weinig kamers en doorgaans een piepkleine koude keuken. 

 

Vreemd genoeg is er nooit een auto gekocht. Bij mijn weten nooit over gesproken. Onze vader had een 

ploffiets voor zijn werk, een fiets met een klein benzinemotortje achterop. Oom Dirk had al wel een auto, 

daarover later. Het ging Oom Dis, zoals we hem noemden niet slecht in de tabak. Hij woonde tot midden 

dertiger jaren bij Oma en Opa in Voorburg en forensde dus met het Hofplein-treintje naar Rotterdam. (Die 

spoorwegmaatschappij had hele mooie spoorwagons, te zien in het spoorwegmuseum in Utrecht). 

 

En toch is er gaandeweg iets fout gegaan tussen onze ouders. Toen we ongeveer 6 en 7 jaar waren, het kan 

een jaartje later zijn geweest zijn geweest, kwamen er ruzies tussen onze ouders en dat ging vaak niet 

zachtjes. We lagen soms te trillen in onze bedjes. Onze vader werd ook onverdraagzaam. Soms, als ik mijn 

bord niet leeg at werd ik met bord en al in de kelder zonder licht opgesloten tot het bord leeg was, en dat 

kwam natuurlijk niet leeg want je stikte van de angst in het donker. Mijn moeder haalde me dan weer uit die 

kelder. Deze toestand verergerde gaandeweg. Mijn moeder verdedigde ons en als gevolg werd de band met 

mijn vader langzaamaan minder, we zagen hem ook minder, hij was veel meer buitenshuis. 
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Hij was in de goede jaren lid van de sociëteit "De Witte", een deftige herenclub gevestigd op het Plein in den 

Haag, geworden. Het was de club waar ministers, notabelen, bankdirecteuren en vermogende zelfstandigen 

lid van waren en waarvan de nieuwe rijken erg graag lid van wilden worden. Lidmaatschap gaf een 

geweldige brok status en aanzien. Hij was natuurlijk erg trots op dat lidmaatschap dat hij, met niets 

begonnen, verworven had. Hij ontmoette daar mensen die hem raad gaven, adviezen uitdeelden, onder 

andere op het gebied van de effectenbeurs. Daar mijn vader veel geld in Indië had verdiend en men van 

geld er altijd meer van wil hebben was dat niet aan dovemansoren gezegd. In een tijd dat door welvaart, 

industrialisatie, de herbouw na de Eerste Wereldoorlog de bedrijvigheid alom groeide stegen de winsten en 

dus ook de koersen van de aandelen. En die stijging ging heel snel. Op advies kocht mijn vader aandelen op 

“prolongatie”, dat wil zeggen, hij kocht nieuwe aandelen met de in bezit zijnde aandelen als onderpand. Bij 

opgaande koersen een heel profijtelijke zaak, bij malaise kan het leiden tot een situatie waar de schuld aan 

de bank groter wordt dan het bezit en je verlies dus oncontroleerbaar groot gaat worden. Tegenwoordig mag 

dat niet meer zomaar, toen wel. Maar de koersen waren al jaren aan het stijgen en veel mensen met geld 

zagen het gevaar niet. En zijn vrienden op de soos deden het ook en bleven hem adviezen geven. Kortom 

de bomen groeiden tot in de hemel. 

 

En toen kwam in februari 1929 de grote beurskrach in New York: het begin van de crisis der dertiger jaren. 

Het was een ramp. Van de ene dag op de andere stortten de beurskoersen met soms tientallen procenten 

in. Vertrouwen in aandelen ebde snel weg. Ook de banken maakten grote verliezen en konden de 

opgevraagde spaargelden soms niet meer betalen, waardoor de bank dan kon “springen”, dus failliet ging. 

Dit is een van de ergste nevenverschijnselen in die crisis geweest, het feit dat óók mensen die gewoon 

gespaard en niets met aandelen te maken hadden gehad ook hun geld verloren. Gelukkig kan dat vandaag 

de dag niet zo maar meer gebeuren.  

 

Binnen korte tijd was onze vader, en met hem vele anderen, bijna alles wat hij had opgebouwd kwijt. 

Aanvankelijk was er nog wel hoop geweest dat de beurs zich zou herstellen maar gaandeweg 1929 en 1930, 

toen de aandelenkoersen als maar verder inzakten, vervloog die hoop. Door dit alles begon het bedrijfsleven 

steeds verder te stagneren. De huizenmarkt stortte in. Onze vader was zijn financiële armslag kwijtgeraakt 

en dit alles verbeterde de onderlinge verstandhouding tussen onze ouders, die allang tanende was, niet. 

Ook kan je je goed voorstellen dat door dit alles de sfeer in huis beneden pijl raakte. 

  

De wereld van onze moeder stortte in. En één van de dienstbodes werd ontslagen. Ik weet dat er al spoedig 

gesproken werd om een bijverdienste te creëren door een pensiongast in huis te nemen. Dat werd de heer 

Riethof een aardige vrijgezel met een grote herdershond, Herta geheten. Het werk kwam op onze moeder 

neer, het uitlaten van de hond op mij. Een verdere ramp voltrok zich doordat onze vader haast geen werk 

meer had. Huizen kwamen in grote getale te koop te staan omdat de mensen het niet meer betalen konden 

en behoefte aan nieuwbouw en zeker aan grote herenhuizen, de specialiteit van mijn vader, was er niet 

meer. Weg was het werk, hooguit een verbouwinkje. Toen werd er over gesproken om het huis aan het 

Benoordenhout te verkopen. We zijn met elkaar gaan kijken naar een bovenwoning in de Perenstraat, 

nummer 60. Een van de laatste huizenseries die mijn vader samen met een compagnon, ene heer Cramer, 
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had gebouwd. Maar dat waren allang geen grote huizen meer. Het waren rijtjes huizen! Overigens per heden 

een zeer acceptabele buurt en met mooie en gewilde etagewoningen.  

 

Ik herinner mij nog dat mijn moeder, toen we in die Perenstraat zijn gaan kijken, zei, ik was toen 8 of 9 jaar, 

dat ze daar haar kinderen niet wilde laten opgroeien en dat ze dan maar liever met hard werken in het 

Benoordenhout wilde blijven wonen. 

 

Dan zijn er nog affaires bijgekomen. En daardoor naderde het definitieve einde van het huwelijk, dat al lang 

kapot was. De scheiding werd voltrokken in maart 1932. Rarda en ik zijn tijdens de scheidingsprocedures 

een zestal weken naar Voorburg, naar onze grootouders gegaan. Die waren, zoals eerde vermeld, rond 

1922 naar Voorburg verhuisd om verder te leven van de opbrengst van hun huizen in Rotterdam. Zelf 

hadden ze nu een mooi huis aan de Parkweg, nr. 246, gekocht. We gingen dan met de Blauwe tram 

(NZHRM) iedere dag naar school in den Haag, de Oranje Nassau school in de Weissenbruchstraat en 

bleven daar tussen de middag over.  

 

Het afscheid van mijn vader op de middag dat wij naar Voorburg gingen was dramatisch. Hij zat in een stoel 

in onze kinderkamer (eerste verdieping achter) en zei zo ongeveer "zo, komen jullie afscheid nemen van 

jullie oude vader?", zoentje, en dat was het, duurde geen drie minuten. Als je het je indenkt moet het 

vreselijk voor hem zijn geweest. Van een bezoekregeling zoals dat tegenwoordig bij scheiding met kinderen 

normaal is, is nooit iets gekomen. Bij de scheiding werd door de rechter het huis Benoordenhoutseweg 81 

aan onze moeder toegewezen, evenals de kinderen, wij dus. Wij vermoeden dat het recht op een 

bezoekregeling voor de kinderen is weggestreept tegen een onderhoudsplicht. Onze moeder heeft verder 

financieel voor ons gezorgd. Ze zal het wel heel moeilijk hebben gehad in die jaren. Het huis was geheel 

belast met hypotheekschuld en dan waren er de regelmatig terugkerende lasten zoals erfpacht en de 

belastingen. Is er tegenwoordig van overheidswege enig begrip voor mensen die het zwaar hebben; in die 

tijd waren de instanties zo hard als een spijker.  

 

We hebben onze vader ook nooit meer gesproken en maar zelden gezien, behoudens later, in 1948, één 

keer voor huwelijks toestemming voor Erik (ondergetekende). Hij wachtte ons wel eens op bij school, maar 

dan vermeden we de confrontatie of moesten die vermijden. 

Enfin, toen die scheidingsprocedure voorbij was en we na de Voorburgse logeerpartij weer thuis kwamen 

was ons huis ineens een pension. Dat was voorjaar 1932 toen de crisis het dieptepunt ging naderen. Een 

periode in de wereld van grote armoede en werkeloosheid zette in. 

Er bestonden in die tijd nog geen bijstand- of werkeloosheidswetten welke ondersteuning regelde voor hen 

die buiten de boot vielen. Toch waren er al uitkeringen voor hen die zonder werk kwamen, maar dat werd, 

zover ik weet, door de gemeenten op ad-hoc basis geregeld. Die steuntrekkers, zoals ze genoemd werden, 

moesten iedere dag ten bewijze dat ze geen werk hadden op een gemeentekantoor komen stempelen. Die 

uitkeringen waren heel erg laag. Verder was er een crisiscomité dat heel veel collecteerde en dat de 

werklozen met kleding en voedsel (gaarkeukens) ondersteunde. Velen zaten diep in de ellende. Handel 

stond praktisch stil door de crisis. Veel fabrieken waren gesloten. Van regeringswege begon men met 

werkverschaffingsprojecten, zoals het Leenderbos dat werd aangelegd bij Valkenswaard en het prachtige 

natuurgebied Wester-schouwen op Schouwen-Duiveland. Alom stonden huizen te koop of leeg omdat de 
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mensen de huur niet mee konden betalen. Als je er een zou huren en je betaalde de huur vooruit dan kreeg 

je van de huisbaas nieuw behang cadeau! Voor de gaarkeukens van de crisis comités stonden lange rijen. 

Bedelaars overal, op straat of leurend langs de deuren. Maar ook het innen van de huren van de huizen in 

Rotterdam van mijn grootouders begon moeilijk te worden. Opa had steeds iedere week de huren opgehaald 

en dat was nooit een probleem geweest. Nu begon dat door de crisis te stagneren.  

 

Het strekt onze moeder tot grote eer dat ze er in geslaagd is die crisis zonder kleerscheuren voor haarzelf of 

voor ons door te komen. Haar contactuele vaardigheid om te zorgen dat het huis steeds vol pensiongasten 

was, de werklust en ijver, (ook van onze kant), haar vermogen om Anna en ons te motiveren, haar zakelijk 

inzicht en ook haar flair om met instanties als belastingen, hypotheekbank en erfpacht, instellingen die 

bepaald niet bekend stonden om hun souplesse, regelingen omtrent betalingen voor elkaar te krijgen. Later 

kon ze stukje bij beetje de hoge schulden aflossen. Als concertpianiste had ze wel heel snel geleerd zich 

aan de realiteit van de dag aan te passen! In dit verband is ook te noemen dat toen we op de HBS waren ze 

het voor elkaar kreeg dat wij, nota bene wonende op de chique Benoordenhout-seweg, wij de schoolboeken 

betrokken van het boekenfonds, een instelling waar leerlingen van onvermogende ouders de schoolboeken 

in bruikleen konden krijgen. 
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3. VOORBURG  

Onze belevenissen op Voorburg in de jaren dertig: Het leukste was als de twee nichten, Corrie (een jaar 

ouder dan ik en Henny (ca 5 jaar jonger) kwamen. Met name met de altijd vrolijke, wufte, lange slanke, al 

wat geschminkte Corrie was het feest. Ze had altijd verhalen (verzonnen !!) over haar vriend met het rode 

autootje!! We zagen met ontzag tegen haar op.  

 

Zondagsmiddags, als de familie, ooms, tantes, onze moeder en Opa en Oma in de voorkamer (zo ongeveer 

in de jaren 1933-1937) met elkaar zaten te praten en als het mooi weer was, gingen we naar de weilanden 

bij de Broeksloot, een uitgestrekt natuurgebied tussen de Parkweg en de spoorlijn Den Haag- Amsterdam 

wat toen nog helemaal onbebouwd was. 

Eerst kochten we dan een pakje sigaretten, Miss Blanche, bij de sigarenwinkel op het Rembrandtplein in 

Voorburg, die toen op zondag open was. En dan naar de Broeksloot en maar sigaretjes roken en verhalen 

vertellen. Als het geen mooi weer was speelden we trefbal op de grote voorkamer op de eerste verdieping. 

De meisjes stopten dan hun rok in hun onderbroek om meer bewegingsvrijheid te hebben en dan maar 

trefballen tot een boze Oma kwam vertellen dat de plafonds beneden er zowat uitvielen en ze helemaal van 

haar stuk was als ze de broekrokken zag, wat heel erg ongepast was in die tijd! Als het uitkwam speelden 

we ook wel doktertje maar dat werd soms wel erg gewaagd.  

 

Corrie kon, bij logeerpartijen, onze Oma tot razernij brengen door, als ze haar schoenen poetste (en dat 

deed ze vaak, zo koket was ze) ook de zolen uitgebreid mee te nemen! Zinloos natuurlijk. Ook strooide ze 

zeer royaal hagelslag op haar brood maar weigerde de overmaat op haar bordje op te eten. Daarin ging ze 

ons inziens te ver. (In dat huis in Voorburg hebben we de oorlogswinter 1994/5 doorgebracht maar daarover 

later).  

 

Voorburg was een mooi dorp. De Herenstraat was een prachtige winkelstraat, trouwens nu (1998) ook nog; 

alles is heel goed bewaard gebleven. En dan was er het park. Vooral in het deel aan de Vliet mochten we 

graag zijn. De Vliet was toen nog een heel druk bevaren water. Zelfs sleepboten met stoomaandrijving 

kwamen er heel vaak door. De ophaalbruggen was iets apart. Iedere brug had een eigen brugwachter, die 

ook bij de brug woonde. Door de vele schepen hadden ze druk werk.  

 

Bij Oma en Opa was het steeds gezellig. Zeker toen Oom Dis er nog woonde, een gezellige, gulle, 

grappenmakende oom. In de weekenden dat we er logeerden gingen we (Oma, Opa, onze moeder, Rar en 

ik)  zaterdagsmiddags naar het dorp om boodschappen te doen (o.a koekjes en snoep bij Jamin). ‘s Avonds 

werd er gelezen of een gezelschapsspel gedaan. Opa en ik damden of schaakten veel. Onze moeder ging 

om 5 uur weer naar huis om voor het pension te zorgen. Anna had dan het avondeten voor de 

pensiongasten voorbewerkt. 

      

Paradoxaal als het moge klinken zijn de jaren na de scheiding van onze ouders voor ons heel gezellige, 

maar ook ongelooflijk drukke jaren geworden. Toen we na de scheiding uit Voorburg terug kwamen op het 

Benoordenhout keerde het gewone leven weer terug, maar er kwamen heel snel meer pensiongasten in 

huis. Hoe mijn moeder dat in die moeilijke tijd voor elkaar kreeg zullen we niet te weten komen, maar ik denk 



 

Pagina 21 van 66 

dat zij veel kennissen of kennissen van kennissen uit Indië heeft aangeschreven en ook advertenties heeft 

gezet. Later toen de zaak liep zal er wel veel op recommandatie zijn gegaan. Ze had natuurlijk wel wat te 

bieden. Voor die tijd prachtige kamers, mooi huis. En met een badkamer, weliswaar voor gemeenschappelijk 

gebruik, maar het wàs er. Let wel; in hotels in die tijd was er ook maar één badkamer per etage. Het huis 

was op een eerste klas locatie tegenover het Haagse Bos, prachtig uitzicht en op een kwartier lopen van de 

stad, en bovendien kon onze moeder uitstekend koken En ze heeft wat gekookt in die jaren want de meeste 

gasten waren in volpension. Vrij snel heeft ze een hulp in huis genomen, Anna. Anna Borg kwam voor dag 

en nacht, zeven dagen met alleen zaterdagavond en zondagmiddag vrij. Voor het bedrag van vijf gulden per 

week om mee te beginnen! (circa 1931). Anna was een leuke, gezellige meid van een jaar of 17, 18. Werken 

kon ze als de beste. Iedere week de linnenwas van 8 á 11 mensen die in dat huis woonden, zonder 

wasmachine, want die bestond nog niet. Er was een soort kuip met zwengel waarmee je via een heen en 

weer rotor de was in beweging kon houden. De was werd gekookt op het fornuis in ketels van 40 liter 

geroerd en dan met een gereedschap, de wringer, twee rubber rollen op een standaard met een slinger, 

gewrongen. En dan moest het hele huis schoongehouden worden, dagelijks de bedden verzorgen, de 

maaltijden voorbereiden, dekken, maaltijden serveren en afruimen.  

 

Inmiddels waren er al wat huishoudelijke apparaten welke het leven gemakkelijker maakte. Bovengenoemde 

wringer was al een primitieve voorloper van de centrifuge om de was te ontwateren. De stofzuiger was uit de 

kinderschoenen. De koelkast hielp om voedsel wat langer te kunnen bewaren. We aten met zijn vieren in de 

keuken, met Anna. Voor de afwas, en dat was heel, heel veel afwas, werden Rarda en ik ook ingeschakeld. 

Eentje waste af en drie droogden af en zetten de schone spullen in de kast. Iedereen pakte aan naar 

vermogen. 

En dan was er de kolenkachel van de centrale verwarming. Gas verwarming bestond nog niet, 

oliestookverwarming was in aantocht. Voor zo'n groot huis waren als het koud was wel 12 tot 20 grote 

kolenkitten per dag nodig. Voor en na schooltijd en ‘s avonds voor het naar bed gaan schepte ik de kolen. 

Buiten, naast de keuken stond een groot hok, met schuin aflopend bodem en daarin lag de kolenvoorraad. In 

de winter werd dat om de paar weken volgestort met cokes door de kolenboer.  

 

Achteraf gezien moet het voor mijn moeder een uitkomst zijn geweest dat ik praktisch, handig en snel was 

en er een plezier in had bezig te zijn met boodschappen, karweitjes en in wat er allemaal te doen was. Er 

piepte altijd wel een deur, of er was iets kapot. Onze gasten moesten altijd wel iets opgehangen hebben of 

gehaald hebben, gebak, drank een dergelijke. Ook verlengsnoeren, kleren haakjes, kapotte kranen, 

stopcontacten op een andere plaats, altijd was er wat dat geregeld moest worden. Ook het aannemen van 

de telefoon en het waarschuwen dat er telefoon was voor de gasten hoorden tot mijn taak. Er was maar één 

telefoontoestel in huis, maar 4 aansluitpunten. Sommigen wilden de telefoon naar hun kamer gebracht 

hebben; reken maar niet dat ze hem terugbrachten! En ik vond het heerlijk. Zo heb ik al vroeg geleerd alle 

voorkomende klusjes op te knappen want er iemand voor laten komen kostte geld. Ik vond dat allemaal heel 

leuk. Gelukkig leerden wij beiden vrij vlot op school dus het huiswerk voor school leed er niet erg onder en 

lezen was niets voor mij, uitgezonderd Pietje Bel. En dan was er de niet aflatende behoefte aan 

boodschappen voor al die eters. Al gauw was het de gewoonte dat ik na school om 12 uur brood en 

vleeswaren kocht. Het assortiment liet mijn moeder dan aan mij over. Dat was makkelijk want de winkels 

waren 300 meter van ons huis, op het Hoytemaplein. Omstreeks 1935 begon Jamin naast snoep ook brood 
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te verkopen voor de ongelooflijk lage prijs van 13 cent voor een heel wit. Omdat de broodconsumptie bij ons 

hoog was ging ik dan op de fiets naar de Theresiastraat, waar een Jamin zaak zat, om dat te halen. Ter 

herinnering: een ons boterhammenworst had je al voor 9 cent, de beste ham kostte 25 cent, een kilo 

aardappelen 5 tot 8 cent. De pensionprijs varieerde van fl. 60 p/m p/p voor kamer met ontbijt tot fl 150-200 

voor een echtpaar met vol pension.  

 

Anna, onze gedienstige voor dag en nacht was een goeie meid. Ze spaarde zichzelf niet. Aardig voor Rarda 

en mij. Ze kwam uit een gezin van Rijnschippers die ook door de crisis en bovendien door ziekte zwaar 

waren getroffen. Die waren werkelijk héél arm. Woonden in een huisje, heel klein aan de derde 

Laakdwarsweg in den Haag; bestaat niet meer, is nu woonwijk achter de Neherkade. Er naast was toen het 

abattoir, en dat kon stinken in die tijd. Ben er een keer thuis geweest. Dat was toen ik een zondagmiddag 

met Anna mee mocht naar het Rembrandtheater, een bioscoop in Rijswijk. Eerst ging ik met Anna mee naar 

haar huis want ze moest er iets brengen. Ze kreeg veel van mijn moeder wat ze bij haar thuis konden 

gebruiken, ook ons oude speelgoed voor Anna’s twee jongere broertjes. Met de voordeur open stond je 

gelijk in de kamer, de enige kamer beneden met een piepklein keukentje. De kamer hing vol drogend 

wasgoed want er waren zoals gezegd een aantal kleine kinderen. De pil was er nog niet dus kinderen krijgen 

ging maar door. De moeder was ziek, zwaar ondervoed, ze had bloedarmoede (moest daarom koeienbloed 

drinken! aldus Anna). Haar vader was werkeloos, liep in de steun. Alles wat je onder het muffe natte 

wasgoed kon zien was oud, versleten, kapot. Het maakte een diepe akelige indruk op mij. 

Allesoverheersend was bovendien de overheersende geur van drogend wasgoed en daar bovenuit de stank 

van het slachthuis. Was blij toen we weggingen.  

 

En dan waren er ook Opa en Oma in Voorburg. Die band met Voorburg en met ons was heel intens. Nu was 

onze grootmoeder erg veeleisend voor haar kinderen die zij met moeite, eigenlijk nooit heeft afgestaan aan 

hun echtgenoten. Oma was niet "erg" op aangetrouwd. Getrouwd of niet getrouwd; Oma eiste wel de eerste 

plaats op. Sinds onze kinderjaren gingen wij er woensdag- en zaterdagmiddag heen en toen de problemen 

tussen onze ouders onoverbrugbaar werden kwam de zondag daar bij. Onze vader ging nooit mee maar 

Voorburg. Hij is er bij mijn weten nooit geweest, net zomin als mijn moeder nooit, of hooguit één keer, bij zijn 

ouders was geweest.  

 

Op Voorburg werd met ons altijd Sint Nicolaas gevierd, oergezellig, Hollands, met de arm van Piet tussen de 

gordijnen om een nieuwe lading pakjes te brengen. Oom Dirk en Tante Rie waren nog niet getrouwd en 

woonden toen nog bij mijn grootouders; het was altijd fijn om er te zijn. Ook na de scheiding bleven we er 

ook zaterdags logeren. Ná 1934 ging ik zaterdagsavonds met mijn moeder mee terug naar het 

Benoordenhout. Er was soms wel wat te veel Voorburg en aan het de kolenscheppen had ik een goed 

excuus om mee terug te gaan. Rarda kon moeilijker ontsnappen.  

 

Onze grootouders liepen tegen de zeventig jaar. In toenemende mate kwam die zorg voor hun 

boodschappen ook op onze moeder neer. Nu wist onze moeder de goede en goedkope adressen (het was 

nog volop crisistijd) en het gevolg was een toenemende stroom van boodschappen die richting Voorburg 

ging. Aan de andere kant rekende Oma er op dat onze moeder voor hen zorgde. Laten we niet vergeten dat 

Oma en Opa geen auto hadden en ook niet fietsten. Vaak dat ik maandags en vrijdags op verzoek van onze 
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moeder nog even naar Voorburg fietste om er iets te brengen maar er schoot altijd wel een zakcentje over, 

of Oma had iets lekkers gehaald bij de bakker op de hoek. En de verhalen over vroeger kreeg je er gratis bij. 

En ‘s zondags de familie maaltijd! Vaak ook met Oom Cor uit Rotterdam met Tante Jo en de twee nichtjes 

Corrie en Henny. En niet te vergeten Oom Dirk met inmiddels zijn verloofde: tante Lucy. Een heel 

gezelschap dus. En allemaal rond de etenstafel. Oma stond dan op zondag al om 7 uur ‘s ochtends in de 

keuken. Geweldig lekker koken kon ze. Vaak kip. Die had mijn moeder dan vrijdags op de markt in den Haag 

gekocht, vers geslacht ter plekke, en was op zaterdag mee naar Voorburg genomen. Kippen van een 

formaat dat je nu niet meer ziet. Twee grote kippen was voor dat hele gezelschap meer dan voldoende. 

Barnevelders heetten die kippen. 

 

Toen is er ook de periode gekomen van de goedkope busreizen naar Rotterdam. Rond 1936. Iedere 10 

minuten of eerder als de bus vol was vanaf het Spui in den Haag voor 10 cent. Je was er in 20 minuten, 

midden in de stad. Dus gingen we dan zaterdagmiddag even naar Rotterdam om vlees te kopen voor de 

hele week. Rotterdam was toen een wezenlijk goedkopere stad dan den Haag. Vol geladen kwamen we dan 

terug. Fietsen stonden dan op het Spui in de stalling. En dan nog even om 6 uur de boodschappen naar 

Voorburg. Heeft drie maanden geduurd en toen mochten de bussen niet meer rijden van de regering 

vanwege de concurrentie met de spoorwegen, die staatseigendom waren. En dus gingen we vaak (in de 

vakanties) op de fiets naar Rotterdam. Soms op zaterdag, direct uit school, toen nog school tot ca halfeen.  

 

Met de huren van de huizen van Oma en Opa ging het slecht. Opa kon het niet meer iedere week doen en 

toen is een zekere Heyboer met het ophalen belast, maar met steeds minder resultaat. Daar zijn ze toen 

mee opgehouden en heeft Oom Cor een poosje de huren opgehaald maar hij was ook geen held en omdat 

hij ook zorgen had leende hij wel af en toe wat en ook hij slaagde er niet in de huren redelijkerwijs binnen te 

krijgen.  

Daarna kwam onze moeder er aan te pas en het lukte haar in ieder geval de neerwaartse trend weer om te 

buigen. Maar dat was natuurlijk geen blijvende oplossing met haar drukke leven. Ik denk dat dit zich in de 

zomervakantie van 1935 of 36 afspeelde. We gingen dan al vroeg naar Rotterdam want dan moesten we 

ook nog helemaal naar de Putselaan, aan het Overmaas waar die huizen stonden. En dat kon lang duren 

want veel bewoners hadden een verhaal over hoe moeilijk het leven was. Thuis zorgde Anna dan voor het 

huis en de pensiongasten. Het beheer over die huizen werd daarna overgedragen aan een incasso bureau. 

Dat kostte wel geld maar het rendement werd in ieder geval hoger.  

 

Later ging ik soms op zaterdagmiddag alleen naar Rotterdam om er vlees halen. Ging dan ook altijd even 

aan bij Oom Cor en Tante Jo op de Oostzeedijk. Die hadden nog altijd de sigarenwinkel maar het waren 

andere tijden en de loop was er uit. Oom Cor had er daarom een baan bij gezocht en was 

vertegenwoordiger in sigaren geworden in dienst van een sigarenfabriek en was dus gedurende de week op 

stap en bezocht sigarenwinkels in Rotterdam en op de eilanden. Tante Jo was niet iemand voor een winkel. 

In de eerste plaats hoorde ze vaak de winkelbel niet en als ze hem hoorde vond ze het vervelend om haar 

bezigheden te onderbreken. Ik denk dat de klanten vaak zichzelf hielpen. Maar het was er altijd gezellige 

boel. Tante Jo was grappig met haar Rotterdamse accent en hield van geintjes. En nicht Corrie, één jaar 

ouder als ik, dus rond 1937 vijftien jaar oud, was een leuke vlotte meid. Haar zusje Henny, vier jaar jonger 

was een vervelend, over het paard getild wicht geworden, als nakomertje heel erg verwend. Ze kon de 
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versjes van het AVRO kinderkoor van Jacob Hamel van de radio goed nazingen. Als ze na veel aandringen 

dan toch een versje zong vond Oma uit Voorburg dat prachtig en ze kreeg er dan een dubbeltje voor! En wij 

konden niet zingen, dus geen dubbeltje. En een dubbeltje was toch wel wat. Twee hele grote ijsjes van 

Jamin of 5 kleine ijsjes van de Italiaan die met zijn ijskar door de straat kwam. Maar in die sigarenwinkel in 

dat ouderwetse huis met al die verborgen plekjes had je plezier, die heerlijke tabaksgeur, al die dozen, het 

laddertje in het tussenkamertje dat als magazijn dienst deed en de bedstee in het tweede tussenkamertje! In 

de zomervakanties heb ik er in die jaren ook dikwijls gelogeerd. Het Rotterdam van voor de oorlog was 

grandioos. Jammer dat alles wat oud, knus was en sfeer had bij het bombardement van 1940 is vernield.  

 

In de Hoogstraat, een echte winkelstraat toen, had je zaken die brandschade artikelen verkochten van 

schepen. Van alles, gereedschap, papier, pakken kaartjes voor ordnersystemen, alle soorten potloden. En 

betalen was een centenkwestie. Voor 5 cent had je een zak vol spul. In de Hoogstraat (en elders) waren veel 

kroegen en dan hoorde je de accordeonmuziek met schippersmuziek. Mooi hoor. En er was een ijssalon op 

het Oostplein en daar verkocht men al voor één cent een zeer behoorlijk ijsje. In die tijd was ons zakgeld niet 

veel meer dan 10 cent plus wat je extra ving bij Oma voor de boodschappen of bij Opa die iets meer gaf en 

de een wist niet van de andere van die financiële onderonsjes.  

 

Een bijzondere attractie voor mij in Rotterdam als ik er logeerde was het Maasstation. Bestaat niet meer. Het 

was een kopstation voor de treinen via Capelle en Gouda naar Utrecht. Voor een cent had je een 

perronkaartje. En daar stonden dan die grote stoomlocomotieven of ze waren aan het rangeren. In korte tijd 

kende ik de machinisten. Er waren soms heel aardige bij en dan mocht je op de locomotief op de "vuurplaat", 

zo heette dat platform, bij de machinist staan. Een ware belevenis. 

 

In Rotterdam op de Goudse Singel had ook Oom Dirk zijn kantoor, een makelaardij in tabak. Amsterdam en 

Rotterdam waren elkaar’s concurrenten als het ging om de tabak voor sigaren, ofschoon de verkopingen tot 

aan de Tweede Wereldoorlog in Amsterdam plaatsvonden. Oom Dirk was op dat kantoor als jongste 

bediende begonnen en was er inmiddels opgeklommen tot procuratie houder en werd later medefirmant. En 

achter dat kantoor was een grote zaal, de toonzaal, waar de monsters tabak en de grote balen voor klanten 

ter keuring lag. En daar lagen ook rails voor een paar kleine ijzeren wagentjes, bedoeld om de balen tabak 

op te verplaatsen. En daar mochten we dan mee rijden. We, dat waren Corrie, ik en zus Rarda. Voor nicht 

Henny werd het te gevaarlijk beoordeeld.  

Oom Dirk moet toen heel veel verdiend hebben. In de twintiger jaren had hij al een auto gekocht, ik dacht 

een "Spijker", zie de foto. In 1933 kocht hij een Mercedes cabriolet. Prachtig groen glanzend met een 

prachtige groen lederen bekleding. Hij had ook een motorboot. Die lag in Rotterdam aan de Rotte. Hij ging er 

zondags, als het mooi weer was, met vrienden en vriendinnen mee de Rottemeren en de plassen op. Ben 

één keer mee geweest, maar dat was meer door de druk van oma dan dat hij zelf op het idee was gekomen 

want pottenkijkers had hij niet nodig. Ik herinner mij een leuk, lacherig bont gezelschap van vriendinnen met 

glimmende zwarte badpakken en stevige benen waar ik mij als 9 of 10 jarige niet heel erg bij thuis voelde. 

En dat had Oom Dirk vermoedelijk zelf ook gedacht. Hij was een gulle man, die vaak mooie cadeaus voor 

ons kocht met verjaardagen en St Nicolaas. Na de scheiding van onze ouders was hij onze voogd. Hij bleef 

tot 1934 ongeveer bij Oma en Opa in Voorburg wonen. Toen trouwde hij met Lucy, tante Lucy. Dat was de 

dochter van een kennis die hij iedere ochtend in de trein naar Rotterdam ontmoette. Iedereen zei dat ze heel 
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mooi was, slank, met lang zwart haar en grote, heel grote ogen; een soort plaatje. Mogelijk alleen om naar te 

kijken. In het begin was Oma, tegen de verwachting in, dol op haar. Maar dat veranderde snel. Binnen een 

jaar was die verhouding met Oma hommeles. Ze vond dat oom Dis niet de aandacht van Tante Lucy kreeg 

die hij verdiende. Aan de zondagse maaltijd met iedereen er bij, een paar opmerkingen, verkeerd begrepen 

of misschien de uitbarsting van opgekropte gevoelens? Wie zal het weten. Maar Oma voelde zich beledigd, 

stak dat niet onder stoelen of banken. Onze moeder probeerde nog de zaak te sussen en toen dat niet lukte 

is Tante Lucy naar huis gegaan om nooit meer op de Parkweg 246 te verschijnen. Oom Dirk kwam daarna 

één maal per week, alleen, meestal op zaterdag, zijn moeder en vader bezoeken en dat heeft hij, met 

onderbrekingen door de oorlog, tot Oma’s dood in 1958 volgehouden. Tante Lucy bracht dan de middag in 

den Haag door.  

 

Tante Rie (of Bie zoals ze genoemd werd) werkte tot haar trouwen ook in Rotterdam, als directie assistente 

bij het Museum voor Land- en Volkenkunde. Ene Dr. J.W. van Nouhuys (Jan Willem) die begin van deze 

eeuw enkele ontdekkingsreizen in Nieuw Guinea (Irian, Indonesië) maakte was er directeur. Mijn tante 

adoreerde hem. Ze was er kind aan huis, Ze adoreerde die voorname en belezen familie ten zeerste. Bij een 

van die bezoeken heeft ze Jan Willem’s halfbroer Frits, die al jaren in Zuid Afrika woonde en daar werkte als 

leraar aan de landbouw school in Grootfontein, Middelburg Kaapprovincie, ontmoet. Omstreeks 1930 is ze 

naar Zuid Afrika gegaan en is daar met hem getrouwd.  

 

Dat afscheid van Oma en Opa is roerend geweest. Oma, die erg moeilijk van haar kinderen afscheid kon 

nemen heeft de hele dag gehuild! Wij waren die dag in Voorburg toen Oom Dirk en onze moeder haar naar 

de boot in Rotterdam brachten; de Batavier naar Londen en dan met de mailboot verder. Dat was dus geen 

vrolijke zondag. Maar Tante Rie en de rest van de familie wisten nog niet dat ze een heel harde jaren 

tegemoet ging. Nederlanders waren in Zuid Afrika wat ondergeschikt aan de Engelsen. Nog een nasleep van 

de Boerenoorlog? En oom Frits was een heel zachte man, die zich misschien in een hoek heeft laten duwen. 

In ieder geval, naar wij weten is hij al jong met vrienden naar Zuid-Afrika gegaan om er op landbouwgebied 

iets te beginnen en dat, toen het niets werd, die vrienden er tussenuit getrokken zijn en Oom Frits met de 

gebakken peren en de schulden hebben laten zitten. Hij is leraar geworden aan de landbouwschool in 

Grootfontein (Kaap), echter gelegen op de droge onvruchtbare Karoo Vlakte. Hij had er van de school een 

huis met wat land met grond, waar hij levensmiddelen op kon verbouwen, grond die echter vol met stenen 

zat. En daar ging onze Tante heen. En daar had tante Bie zich geen voorstelling van kunnen maken.  

 

Gewoonte werd dat er iedere week van twee kanten een brief werd geschreven. Vaak wel 10 kantjes lang. 

Iedereen leverde zijn geschreven bijdrage, ook wij. Ook de kranten, of een selectie daaruit werden 

opgestuurd. Op woensdag, op de bezoekmiddag aan Voorburg werd die brief gezamenlijk gepost, dat wil 

zeggen dat we met elkaar naar het postkantoor gingen en daarna boodschappen deden in het dorp 

Voorburg. En de brieven van Tante Rie werden uitvoerig door- en voorgelezen. Dat waren geen vrolijke 

brieven. Ze hééft het in het begin heel erg moeilijk gehad in Afrika. Vanuit een beschermd leven, een goede 

baan en prettig gezin verhuisd naar een armetierige streek met nauwelijks toekomst perspectief. Maar ze 

was erg ondernemend. Ze had er in korte tijd een vriendenkring opgebouwd en deed veel voor de school 

waar Oom Frits werkte. Omstreeks 1934-35 is zij voor een zestal maanden naar Nederland teruggekomen 

en heeft in die tijd het kappersvak geleerd, voor schoonheidsspecialiste geleerd en bovendien voor beide 
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vakken ook de diploma's onderwijs bevoegdheid gehaald. Een knap staaltje. Voor de Beauty Care is ze nog 

een maand in Parijs geweest en heeft er voor een groot bedrijf (de Academie Scientifique de Beauté) de 

alleen- vertegenwoordiging van de schoonheidsmiddelen voor Zuid Afrika bedongen en gekregen. Het 

Beauty Care vak heeft onze moeder mee-geleerd en zo hadden we er op de Benoordenhoutseweg in ons 

pension ineens een beauty salon bij. Helaas is dat, ondanks de grote hoeveelheid reclame materiaal die wij 

in de betere straten en lanen in onze buurt in de brievenbussen bezorgden, niets geworden, Tante Rie heeft 

er in Afrika echter een klein fortuin mee verdiend. 

  



 

Pagina 27 van 66 

4. HET PENSION 

Als al deze herinneringen weer voor de geest komen vraag je je af waar onze moeder de tijd vandaan 

haalde. Want het pension was er óók nog. Dat was het belangrijkste. Daar moesten we van leven. Al die 

mensen moesten op tijd eten. De boel moest schoon. Als er wisseling van gasten was moest de zaak 

opnieuw met hun wensen worden ingericht. Sommigen brachten eigen meubels mee en dan moesten we 

soms hele meubelstukken, één keer zelfs een heel buffet, op zolder opslaan. Dat deden we allemaal zelf, 

met Mammie en Anna en Rar. In dat half jaar met Tante Rie in Holland gingen ze ook nog een keer in de 

week zwemmen in de Regentes, zo heette dat zwembad in de Weimarstraat, hoek Regentesselaan. En alles 

op de fiets! Auto's waren in die tijd alleen voor de rijke mensen. We deden àlles op de fiets, zomer en winter. 

Want de tram kostte ook geld (5ct voor een korte rit. Voor 10 cent naar Voorburg). 

In de jaren 1934-1937 hadden we heel gezellige mensen op kamers. Boven, onder anderen, de Heer Bos 

die een goede baan had bij de ESSO en beneden de familie Delboy. Dat waren oud Indisch-gasten zoals dat 

heette. De relatie met onze moeder was zo goed dat ze er nogal eens vòòr het eten op de borrel werd 

gevraagd. Meneer Bos kwam dan ook. Ze moeten het dan heel gezellig hebben gehad want er werd 

geschaterd van het lachen. Maar ons eten kwam dan wel héél erg laat want de gasten moesten na die borrel 

weer eerst eten en dat eten moest dan weer eerst gekookt worden. Een keer hebben we uit nijd een bundel 

vorken en lepels van het dak af laten zakken naar het raam van de kamer waar de feestvreugde vandaan 

kwam. “Ze” hebben er hartelijk om gelachen.  

 

Een heel bijzondere herinnering was de winter van 1932/33. Het huis was in 1933-1936 zo vol met 

pensiongasten dat we niet eens een behoorlijke woonkamer hadden. Daartoe diende op zolder de voormalig 

donkere kamer voor fotowerkzaamheden van mijn vader. Onze moeder had dat hokje, een raam zat er niet 

in, heel gezellig gemaakt. Als alles aan de kant was, trokken we ons daar dan terug. Er werd dan gelezen, 

geborduurd of een spelletje gedaan. Daar dronken we dan ‘s avonds chocolademelk en las onze moeder 

ons voor uit bijvoorbeeld Paddeltje, een historisch avonturenboek van de schrijver Joh. Been of over 

verhalen van Michiel de Ruyter. Dat waren hoogtepunten in ons leventje van toen.  

Mijn moeder, Rarda en ik sliepen op één zolderkamer, Anna had het andere kamertje op zolder. Het was 

passen en meten. 

  

In 1937 kwam Oom Bes! Eigenlijk heette hij Meneer Besseling. De familie Delboy, ook een paar gezellige 

pensiongasten, had een huis gekocht en ging dus weg en Hr Besseling huurde de kamers en suite beneden. 

De heer Besseling was een gepensioneerd waarnemend Hoofdcommissaris van politie in den Haag. Was 

twee maal getrouwd geweest, een tweede keer met een zeer rijke dame die een prachtig huis op het Lange 

Voorhout (twee huizen van het paleis vandaan) had bezeten. Een alleraardigste heer. Toen hij er wat langer 

was bleek hij ook zeer gul met kleine cadeautjes en omstreeks 1938 vroeg hij aan onze moeder of zij met 

ons niet bij hem aan tafel wilde eten voor de gezelligheid. Eerst een enkele maal, later iedere dag. Na het 

eten trakteerde hij altijd op een Bros melkchocolade reep.  

Voor ons was dat een openbaring, eten aan een gewone tafel in plaats van in de keuken. Anna was 

inmiddels getrouwd en kwam alleen nog maar overdag. Bovendien had mijn moeder in die tijd al een heel 

stuk van de loodzware schulden op het huis afgelost en werd de druk om het hele huis vol met gasten die 

óók maaltijden bij ons gebruikten wat minder. Ze zocht toen wat meer gasten met alleen ontbijt en geen 

avondeten. Zodoende werd alles wat huiselijker en ik kreeg de kamer op zolder die Anna eerst had. Wij 
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zaten inmiddels op de HBS, sinds 1936, aan de Raamstraat, in centrum den Haag. Mijn moeder wilde nog 

steeds graag dat ik boodschappen deed en het was nu heel handig dat de HEMA tegenover onze school 

stond. Bij de HEMA, de Hollandse Eenheidsprijzen Maatschappij, alles was geprijsd in 5,10,15 cent enz. tot 

fl 1. .Ze hadden er uitstekende vleeswaren en ook de koekjes waren prima. 

 

In 1939 was de verhouding tot de Heer Besseling voor ons allemaal uitgegroeid tot zeer vriendschappelijk. 

Wij noemden hem Oom Bes. Hij deed mee met verjaardagen, vaak speelden we s'avonds met elkaar 

spelletjes kaart. Met hem hebben we leren bridgen. Hij zelf was een verwoed patience speler. Hij kreeg door 

die verhouding met ons een stuk gezelligheid, wat hij naar zijn zeggen nooit had gekend. Hij kwam van heel 

goede familie en was vroeg militair geweest. Later overgestapt naar de politie in de Haag waar hij de laatste 

jaren van zijn carrière waarnemend Hoofdcommissaris van Politie was geweest. (Zijn vroegere chef was de 

Heer van ’t Sant, welke een vertrouwensman van koningin Wilhelmina werd om de gevolgen van de 

amourettes van haar gemaal Prins Hendrik op te knappen). Oom Bes was van uiterlijk een heel knappe man 

met uitstekende manieren wat in die tijd bijzonder belangrijk was. Geld had hij aan zijn huwelijk niet 

overgehouden, wel veel antiek en mooie schilderijen. Zijn kamer, dus later onze huiskamer was dan ook 

prachtig ingericht.  

 

Inmiddels was de tweede wereldoorlog in september 1939 uitgebroken toen Duitsland Polen inviel. Iedereen 

hoopte dat Nederland, net als in 1914-1918 afzijdig kon blijven. Zo verliep de rest van het jaar en het begin 

van 1940 onder grote spanning. De meeste mensen toen hadden een radio. Nieuwsberichten waren er om 8 

uur s'morgens en om 8 uur s'avonds. Daartussen eigenlijk niets behalve de krant. Vanuit een ieder uur 

nieuws situatie en tussen de hele uren commentaren op het nieuws als nu het geval is kan je je dat niet 

voorstellen. Maar de hele communicatiestroom werkte toen veel langzamer. Als er nu aan de andere kant 

van de wereld iets bijzonders is gebeurd, weet je dat bij wijze van spreken binnen het uur, toen domweg niet. 

(Het maakte het leven wel een stuk rustiger). 

 

Wat ons aanging, het einde van de dertiger jaren stonden de zaken er een stuk beter voor dan bij de 

aanvang. Met het pension ging het goed, mijn moeder was voor een groot deel uit de geldzorgen. Op school 

ging het met Rarda en mij prima. Ik ging in 1939 naar de 4e klas van de B afdeling en Rar in de vierde klas 

van de A afdeling. De HBS was een vijfjarige opleiding, school was toen zes dagen in de week met dinsdag- 

donderdag- en zaterdagmiddag vrij. Onze moeder wilde vóór alles dat ik later naar Delft zou gaan; voor Rar 

was duidelijk en helaas niets voorbestemd. Het was in die tijd nog niet algemeen aanvaard dat meisjes 

gingen studeren. Secretaressewerk lag meer in de lijn der bestemming en daar is het, via het Instituut 

Schoevers, dé secretaresseopleiding in die tijd, voor haar op uitgedraaid. Maar afgezien van mijn toekomst 

had mijn moeder ook voor ogen dat een ingenieurs diploma voor mij de kroon op haar werk als opvoedster 

zou zijn en daarmee haar ex-echtgenoot een overstelpend bewijs kon tonen. (Let wel: studies moesten in die 

tijd volledig door ouders worden bekostigd).  

Met Opa en Oma in Voorburg ging het ook redelijk. Die waren inmiddels in de zeventig. Oma leed aan 

reuma. En gezien ze niet alleen dominerend was maar ook erg kleinzerig, eiste ze heel veel aandacht en 

medelijden op van haar omgeving en vooral van onze moeder. Als je op Voorburg bij de voordeur de 

penetrante geur van Kajaputti olie rook (een toen bekend insmeermiddel á la tijgerbalsem maar véél erger) 

wisten we hoe laat het was. Een middag van kreunen en steunen. Mijn moeder ging er dan nog vaker heen, 
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ook om voor de boodschappen te zorgen tot groot ongenoegen van Oom Bes die zijn uitjes met mijn moeder 

dan erg miste. Oom Bes en mijn moeder gingen nogal eens uit, schouwburg, Scheveningen maar onze 

moeder voelde de zorg voor Oma als een allereerste plicht, zo was ze ook opgevoed. Maar materieel begon 

alles goed te gaan en juist toen begon ook voor ons de Tweede  Wereldoorlog. 
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5. DE TWEEDE WERELDOORLOG 

10 mei 1940 begon zoals een prachtige dag begint. Maar dat wisten we niet omdat nog we sliepen. Mijn 

moeder en Rarda op het ene zolderkamertje van Benoordenhoutse weg 81 en ik op het andere kamertje. 

We werden allen, ik denk om een uur of half 5 's ochtends, toen de zon net op was wakker van een vreemd 

lawaai, hard getik, kanonvuur en van vliegtuiggeronk. We vlogen naar de raampjes in de dakkapellen en 

zagen vliegtuigen, rookwolkjes en strepen in de lucht. Het bleek een luchtgevecht te zijn. Van opwinding 

over dit voor ons zo onbekende verschijnsel trokken we snel wat aan, renden naar beneden naar de voortuin 

en we zagen parachutes in de lucht en even later een vliegtuig brandend naar beneden komen in het 

Haagse bos. Luguber gezicht was dat uit dat brandende vliegtuig mensen sprongen met parachutes die óók 

in brand gevlogen waren. Alles gebeurde vrij laag in de lucht, misschien 400-500 meter hoog. Van ontzetting 

stonden we aan de grond genageld. Het was zes uur in de morgen en zijn de straat opgegaan, erg dom 

natuurlijk. Overal waren de mensen wakker. We realiseerden ons dat het oorlog was. De Duitsers hadden 

ons ditmaal niet ontzien. 

 

Nu was de oorlog tussen Duitsland en Engeland al in september van het jaar daarvoor,1939 verklaard; 

aanleiding was de bezetting van Dantzig door de Duitsers, maar iedereen was overtuigd dat net als in 1914 

met de Eerste Wereldoorlog ons land ook deze dans zou ontspringen. Ik herinner mij die eerste vreemde 

oorlogsdag als een heel lange dag. Bij ieder vliegtuig rende je naar buiten, de geruchten van opmarcherende 

Duitsers gonsden alom, evenals de geruchten van het terugslaan van de Duitsers door de Nederlandse 

troepen. Daartussendoor enkele malen naar Voorburg gefietst om te zien hoe het met Opa en Oma was. Dat 

zulks gevaarlijk was in verband met rondvliegende kogels of scherven kwam toen nog niet bij je op. Later liet 

je dat wel uit je hoofd. In die tijd hadden we radio- distributie, een kabelsysteem met toen 4 zenders. 

Langzaam kwam via die radio op die 10
de

 mei een wat georganiseerde berichtgeving op gang. Er werd 

gewaarschuwd voor parachutisten en voor bombardementen op de burgerbevolking, iets wat de Duitsers in 

Polen ook hadden uitgevoerd. Ook werd er op gewezen dat er mogelijk landverraders waren onder mensen 

met Duitse sympathieën en nazi aanhangers. Het gevolg was dat men al snel geen vreemden meer 

vertrouwde en het een toestand van algehele verwarring werd. Steeds weer kwamen er nieuwe vliegtuigen 

en begon het schieten opnieuw. Nu ook met zwaarder afweergeschut van de grond. Dan pas realiseer je je 

dat in een oorlog je leven van het ene moment op het andere niet zeker is. We hebben ‘s avonds onze 

matrassen in de kamers op de beneden verdieping opgemaakt op de vloer. Voor de eerste keer in mijn leven 

maakten we verduistering mee. Geen lamp aan op straat en geen lamp aan in huis. Aan het zwarte papier 

voor de ramen waren we die eerste dag nog niet toe. Dit heeft zo 5 dagen van onzekerheid geduurd. ‘s 

Nachts bombardeerden de Duitsers de havens van Rotterdam en op dinsdag de 14e mei 1940 ‘s middags 

werd het centrum van Rotterdam finaal in brand gebombardeerd met brand- en brisantbommen. Die avond 

capituleerde Nederland. Die avond ook was de oostelijke hemel rood van de vuurgloed van het brandende 

Rotterdam. En we dachten natuurlijk aan Oom Cor en Oom Dirk met hun gezinnen. Een feit wat ik later uit 

de familiestukken las, was dat die dag, de veertiende mei Oma en Opa 50 jaar getrouwd waren! 

 

De volgende dag al kwam de intocht van de Duitsers. Nederland had destijds een ouderwets leger, dat zag 

je al met parades op Prinsjesdag. Dat kon je zien aan de foto’s in de kranten van het Duitse leger. Wij 

hadden veel door paarden getrokken wagens en kanonnen, bataljons soldaten op fietsen! De Duitsers 

kwamen met een volledig gemotoriseerd leger waar alles nieuw aan was. Ze hadden indrukwekkende 
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uniformen. De intocht in groepen was alarmerend en massaal. Het gaf onder andere aanleiding tot een grote 

hamsterwoede. Bang als men was dat de Duitsers alles leeg gingen roven, ging men voorraden 

levensmiddelen aanleggen. En dat was niet onterecht. De Duitse soldaten gingen kopen voor de Heimat en 

binnen korte tijd was er geen chocolade, geen sinaasappel of banaan meer te krijgen. Ook geen roomboter 

of koffie want de Duitsers hadden al jarenlang een immens leger opgebouwd en dus was er voor al die luxe 

in Duitsland geen geld geweest. Nu kochten ze met zakken vol in en betaalden met waardeloze marken in 

plaats van echte guldens. Na enige tijd van gewenning kwam er langzaam een wat normaler leven op gang. 

De scholen begonnen weer, iedereen ging weer aan het werk en je vergat eigenlijk even dat het oorlog was, 

behalve dat je overal Duitsers en NSB-ers in uniform tegenkwam. Inmiddels hadden de Duitsers ook België 

en Frankrijk onder de voet gelopen en ze voelden zich onoverwinnelijk. 

 

Mijn beide Ooms (Cor & Dirk) woonden, zoals gezegd, in Rotterdam. Het huis op de Oostzeedijk waar Oom 

Cor, Tante Jo, Corrie en Henny woonden is gelukkig onbeschadigd gebleven. (1999: het staat er nog, 

Oostzeedijk 348, helemaal gerenoveerd. Het stond net buiten het gebied dat getroffen was. Maar Oom Dirk 

en Tante Lucy, die op de Diergaardelaan woonden, (ongeveer waar nu Lijnbaan is) waren alles kwijt. Alles 

verbrand. En hij had mooie dingen en prachtige schilderijen. Ja, hij had zelfs originele etsen van Rembrand. 

Ook zijn kantoor aan de Goudse Singel waar hij inmiddels de eigenaar van was, was geheel in de as gelegd. 

Ze hebben in de vlammenzee moeten vluchten. De Duitsers hadden voornamelijk brandbommen gebruikt en 

dat wil wel in een oude stad! Ontdaan en kapot kwam hij op de Parkweg aan. Tante Lucy niet, die ging naar 

haar ouders die ook in Voorburg woonden. Ik zie nog het gezicht van Oom Dirk voor mij op de dag na de 

brand, verslagen asgrauw en doodmoe. Alles wat hij had opgebouwd, zijn zaak waar hij als jongste 

bediende met briefjes rondbrengen was begonnen, zijn prachtige huis, zijn waardevolle schilderijen, alles in 

één uur kapot gegooid. 

 

De ellende voor Nederland ging beginnen toen we na een omstreeks een maand een politieke commissaris 

voor Nederland benoemd kregen en dus naast een militaire bezetting een politiek Nazi bestuur kregen. Dat 

introduceerde dus ook bij ons de, tot die tijd alleen uit kranten de bekende, SS, Gestapo en de 

Sicherheitsdienst, de beruchte SD. Inmiddels was er ook een levensmiddelen distributie systeem op gang 

gekomen en het was duidelijk voelbaar dat de wereld veranderd was. Het was echt oorlog. Die 

rijkscommissaris werd een Oostenrijkse SS’er, Seys Inquart. Hij ging op Clingendaal wonen en dus kwam hij 

twee maal per dag met zijn hele stoeterij aan motorpolitie langs de Benoordenhoutse weg. 

 

Een probleem bij bezettingen is, voor de overwonnenen, dat de soldaten en officieren woonruimte nodig 

hebben. De bezetters lossen dat simpelweg op door woonruimte te vorderen en zijn bereid daarvoor geen of 

slechts een zeer matige vergoeding voor te geven. Idioot natuurlijk want ze betalen toch al met gestolen geld 

omdat ze zich inmiddels al van de rijksfinanciën meester hadden gemaakt. Voor onze moeder was natuurlijk 

het probleem dat we van onze woonruimte moesten leven. Inkwartiering betekende lage inkomsten voor 

onbepaalde tijd. Vrijwillig Duitsers in huis halen voelde men als heulen met de vijand. Voor onze moeder een 

moeilijke keuze. Maar zakelijk als ze was heeft ze toch gekozen om dan maar aan Duitse Officieren te 

verhuren. Ik denk terecht want je kreeg ze toch op je dak, vrijwillig of niet. Alleen kreeg ze er nu een goed 

inkomen door. Al spoedig konden ook hun Duitse vrouwen naar Nederland komen en hadden we dus 

diverse echtparen in huis. Sommigen van die Duitsers hadden indrukwekkende uniformen, meestal van de 
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SS. Over het algemeen heel aardige mensen, ook de dames. Duitsers alléén zijn over het algemeen best 

aardig, de ellende begint als ze in groepen bij elkaar zijn. Die Duitsers hadden inmiddels allerlei voorrechten. 

Ze konden via hun organisaties gemakkelijk aan drank en luxe voedingsmiddelen zoals ham en dergelijke 

komen en hadden de kasten daarmee leuk gevuld. Dingen die voor de Nederlanders inmiddels onbereikbaar 

waren gezien het rigoureuze distributie systeem waarmee we toen wel voldoende brood, melk, aardappelen 

en dergelijke toegewezen kregen, maar waarin geen plaats was voor luxe dingen als ham, banket, en drank. 

Die “Moffen”, zoals we ze noemden gaven nooit wat weg maar wij hadden wel scherpe messen om de ham, 

het rookvlees of de worst iedere dag ietsjes korter te maken. Nederlanders mochten in 1941 al geen radio 

meer in bezit hebben, de Duitsers uiteraard wel en zo luisterden we als ze weg waren stiekem op hun 

kamers naar de Engelse nieuwsberichten.  

In Nederland was inmiddels ook een vorm van ondergronds verzet tot stand gekomen wat zich uitte in 

sabotage van Duitse installaties, eigendommen en personen. Daarop kwam de doodstraf te staan. Het werd 

dus al grimmiger en ook wij moesten voorzichtig zijn met wat we deden, want als ze kwaad wilden waren de 

consequenties niet mis. Maar het ging de Duitsers met hun oorlog nog steeds goed. Op 22 juni 1941 vielen 

ze de Sovjet Unie aan en hun legers rolden als een stoomwals over het westen van Rusland heen. Totdat 

het herfst begon te worden en ze steeds verder van huis kwamen. Ze zouden in de winter 1941-1942 vóór 

Moskou in de sneeuw en de kou blijven steken. 

 

In juni 1941 deed ik eindexamen HBS, slaagde en ik schreef in juli in op de TH in Delft. aan de afdeling 

Scheikunde. Ik verheugde mij daar bijzonder op. In Nederland had men zich inmiddels aan de 

oorlogstoestand gewend, veel dingen moest men zich ontzeggen maar veel andere dingen gingen nog 

gewoon door en alles went. Trams reden nog, maar benzine voor auto's bijvoorbeeld was erg schaars. 

Bussen reden op houtgas, hadden daarvoor een installatie op een aanhanger achter de bus. Rarda en ik 

gingen naar dansles en wij gingen ook wel naar de bioscoop waar alleen nog maar Duitse films werden 

vertoond en je moest eerst door een uitgebreid journaal heen met alle Duitse successen. Ook moest men ‘s 

avonds om 10 uur, later om 8 uur, binnen zijn, de z.g. Sperrzeit, tot 4 uur de volgende ochtend.  

 

Onze moeder ging het goed. De hypotheek op ons huis was afgelost en mijn moeder durfde het aan om een 

tweede huis op het Benoordenhout, No 93 te kopen. Daar is een uitvoerig gesprek aan voorafgegaan want 

daar was het nodige aan op te knappen en als er dan straks ook huurders in kwamen moest er een heleboel 

gedaan worden om ook hun stopcontacten, kapstokken en kasten en dergelijke op de goede plaats te 

hebben en bovendien moest de kolen CV brandend gehouden worden. Je kan per slot van rekening 

huurders niet in de kou laten zitten. Enfin, besloten werd het te kopen. Een interessante achtergrond was dat 

dat huis vroeger eigendom van onze vader was geweest en de koop bevestigde het feit dat mijn moeder 

heel goed haar eigen boontjes kon doppen.  

 

Maar de oorlog werd grimmiger. De luchtslag om Engeland was al lang achter de rug en de Luftwaffe had 

een gevoelige nederlaag geleden. De leveranties van oorlogsmaterieel van Amerika aan Engeland kwam op 

gang en de Engelsen begonnen nu Duitsland te bombarderen. In het najaar 1941 begon dat op een nacht 

met een enorm bombardement ‘s nachts op Keulen met over de duizend viermotorige bommenwerpers die 

in formaties hoog in de lucht boven den Haag vlogen. Zoiets is angst aanjagend, zeker toen, want in die tijd 

waren we nog niet gewend dat dingen in meervoud boven ons hoofd vlogen en zeker niet in die aantallen. 
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Die vliegtuigen kwamen op de heenweg maar ook op de terugweg over den Haag en omstreken en het was 

dan ook een oorverdovende herrie om nooit te vergeten. Het is geen prettige gedachte dat zoveel 

vliegtuigen, volgeladen met bommen en benzine boven je hoof vliegen en dat er ook nog eens op wordt 

geschoten! Een zeer angstige belevenis waarbij je niet veel slaapt. Soms lieten die vliegtuigen als ze 

aangeschoten waren hun bommen los om gemakkelijker naar huis terug te keren. Bommen loeien als ze 

vallen! Luguber, het maakt je bang, angstig de wetenschap dat die bom op je eigen huis kan vallen maar 

tegelijk gaf het geheel het gevoel dat die Duitsers hun verdiende straf begonnen te ontvangen. Het waren 

immers onze bondgenoten in de lucht! Die Duitsers waren ook bang en ontzet dat er aan hun Heimat schade 

werd aangericht. Om hun gram te tonen werden de maatregelen steeds scherper en moest in het vervolg 

iedereen ‘s avond om 8 uur binnen zijn. Sabotage werd met de dood gestraft. De razzia's op de Joden 

begonnen. Je las daar niets van in de kranten want die stonden onder strenge censuur. Maar via via hoorde 

je er van. In ieder geval dat ze naar kampen gingen. De ernst van deze situatie werd je eigenlijk pas na de 

oorlog gewaar want de Duitse propaganda en censuur werkte perfect. En zo leefden we naar 1942 toe. 

 

De winter 1941-1942 was een barre, lange winter. Ofschoon ik al gewend was altijd naar Delft te fietsen was 

het toen zo koud dat ik in februari 1942 met de trein ging, vanaf het station Laan van Nieuw Oost-Indië. 

Studie ging goed, de practica Scheikunde bevielen me uitstekend. Ik was druk bezig me voor te bereiden 

voor de propedeutische examens deel 1 (zgn. P1) en had diverse tentamens afgelegd. Met Duitsers ging het 

niet zo goed meer in de oorlog. De veldslag in Noord Afrika waren ze aan het verliezen en de opmars in 

Rusland was tot staan gekomen. De bombardementen op Duitsland namen in hevigheid toe en deden 

schade aan hun fabrieken maar vooral aan hun woonsteden. Eind 1942 waren de Duitsers de slag om 

Stalingrad met gigantische offers aan soldaten aan het verliezen en ook op de andere fronten in Rusland 

werden ze teruggeslagen.  

 

Steeds meer Duitsers moesten onder de wapenen om hun legers te vergroten en hun verliezen aan te 

vullen. Men kwam arbeiders te kort en de Duitsers begonnen arbeiders te werven in de door hen bezette 

gebieden. Aanvankelijk vrijwillig. Maar daar hadden de mensen niet veel zin in, later werd zwakke drang 

toegepast; wie werkeloos was moest. Maar in 1943 greep men naar drastischer maatregelen. Leeftijd 

groepen werden aangewezen om in Duitsland te gaan werken, alleen als je in Nederland "wichtige Arbeid" 

had, of studeerde werd een uitzondering gemaakt. Wat de studenten betreft, in Leiden had zich een verzet 

gemanifesteerd. Oorzaak was het ontslag van een Joods hoogleraar. De studenten staakten daar. De Duitse 

bezetting stelde zich tegen de studenten op en eisten omstreeks april 1943 het tekenen van een 

zogenaamde loyaliteitsverklaring jegens de Duitsers. Tekende je die dan mocht je verder studeren, zo niet 

dan was de universiteit taboe. Grote agitatie onder de studenten. Tekenen of niet tekenen, dat was het 

gesprek van de dag. Besloten werd in ieder geval niet te tekenen.  

 

Op Benoordenhout 93 hadden we aardige bewoners, fel anti-Duits. Hun zoon was ergens burgemeester en 

wist wel plaatsen waar je kon onderduiken. Zij adviseerden onderduiken. Maar voor mijn moeder was 

onderduiken door mij heel moeilijk want die Duitsers die bij ons woonden wisten van mijn bestaan. En 

onderduiken is gemakkelijk gezegd, maar hoe lang zou de oorlog nog duren? Wie betaalt het? Leuk als je 

familie je elders kan opvangen en daar laten onderduiken, maar dat soort familie hadden wij niet. Toen 

kwam de oproep voor de studenten om zich te melden voor deportatie en tewerkstelling in Duitsland. Dat 
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was in mei 1943. Tot het laatste moment is er de aarzeling om toch onder te duiken geweest. En steeds 

weer vroegen die Duitsers “wat doet uw zoon?". Maar op het laatste moment is toch één koffer gepakt. Méér 

mocht je niet meenemen. We moesten ons melden in de kazerne Waalsdorp aan de van Alkemadelaan in 

den Haag, ergens in mei 1943, s'avonds om zes uur. Daar zag ik veel medestudenten die allemaal het 

probleem van niet-tekenen en onderduiken hadden gehad. We hadden dus niet getekend en waren niet 

ondergedoken. Na uitvoerige registratie en groepering in lange rijen gingen we omstreeks acht uur met 

honderden en honderden studenten in een hele lange stoet met militaire bewaking, alsof we misdadigers 

waren, op weg naar het station. Sommigen lukte het alsnog te ontsnappen. Ik weet nog dat we door de van 

Alkemadelaan, de Breitnerlaan en de van Hoytemastraat liepen en de Benoordenhoutse weg opgingen. Alle 

bekenden stonden te zwaaien voor de ramen of hekken. Zouden we het allemaal weer terugzien?  
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6. TEWERKSTELLING IN DUITSLAND MEI 1942 

Het was één van die prachtige lange avonden in mei. Lekker weer, heldere hemel. En nog warm ook, tot laat 

in de avond. In die lange colonne kwamen we aan op het Staatsspoor station aan de Rijnstraat in den Haag, 

nu het Centraal Station aan het Bezuidenhout. Met armen die murw waren van het dragen van die 

loodzware koffer waar iedereen op het laatste moment nog wat ingepropt had voor de reis. Op het perron 

hoopte de hele groep samen, zwaar bewaakt door militairen om ontsnapping tegen te gaan. Na lang 

wachten werden we in een stilstaande trein gedreven die aan het eind van het perron gereed gehouden 

werd. (Het was een van die hele lange perrons die tot aan de Schenkkade doorliepen). De trein 

samenstelling was van allerlei antieke spoorwagens, onder andere die met coupes met deuren aan 

weerszijden zonder een gangpad door de wagen, met lange treeplanken aan de buitenkant van de wagons. 

Daar werden we ingeperst. Na verloop van tijd begon de trein te rijden. Niemand wist waarheen. Nergens 

verlichting. Je wist ook niet waar je was want alles was verduisterd en naamborden op stations ontbraken 

zoals dat in oorlogstijd gaat. Het zal omstreeks 4 of 5 uur geweest zijn dat we s'nachts op een doodlopend 

spoor in een bos tot stilstand kwamen en uit moesten stappen. Toen gingen we weer in colonne op pad door 

de bossen naar een kamp, dat het "doorgangslager Ommen” bleek te zijn. Ontvangst was allesbehalve 

vriendelijk. Een Nederlands “kampwacht” wachtte ons op en toen uiteindelijk iedereen was gearriveerd sprak 

hij ons toe in onvervalst Amsterdams met wat allemaal niet mocht en waarop hij de strengste straffen had 

gesteld. Toen dreef hij ons naar de kantine waar we brood met koffie konden krijgen. We mochten nog niet 

beginnen schreeuwde hij. Pas nadat hij "bidden godverdomme" had geschreeuwd kon er een begin met eten 

worden gemaakt. (Dit kamp was eigenlijk een opvoedingskamp van de Duitsers voor boeven en 

zwarthandelaren om de gevangenissen vrij te maken voor politieke verdachten maar was voor de 

gelegenheid een doorgangskamp geworden, dus bestemd voor deportatie van mensen naar Duitsland).  

 

Het was de gewoonte van de Duitsers om gevangenen die zich goed hadden gedragen als opzichters over 

andere gevangenen aan te stellen wat gewoonlijk in een terreurachtig beleid ontaardde. Genoemde 

kampwacht is in 1990 uiteindelijk gevonden, gearresteerd en berecht. Enfin we hebben het er een aantal 

dagen toch niet slecht gehad. Er was voldoende eenvoudig voedsel, brood en soep, en met allemaal 

collega's opgesloten te zitten was een nieuwe interessante ervaring. Toen werden we met de hele groep 

ineens, na ongeveer vier dagen op transport naar Duitsland gesteld. Weer in zo'n lange trein. Niemand wist 

waarheen. Ook deze reis ging ‘s nachts. Duurde erg lang een nacht en een dag. Weer nergens 

plaatsnaamborden. Toen we uiteindelijk de volgende dag uitstapten bleken we in Potsdam, bij Berlijn, te zijn. 

Vandaar uit werd iedereen in groepen verdeeld om naar verschillende fabrieken te worden gebracht.  

 

Inmiddels had je geleerd je nergens meer over te verbazen en om te slapen wanneer en waar de 

gelegenheid zich voordeed. Ook, dat gehoorzamen de beste methode was om moeilijkheden te voorkomen. 

We kwamen met een groep van ongeveer 50 man aan bij een machine fabriek "Fritz Werner AG" in 

Marienfelde, Berlijn. Eerst naar de dokter, toen naar het personeelsbureau waar willekeurig, hoofdzakelijk 

naar uiterlijke kenmerken, een selectie voor toekomstig werk werd gemaakt. Ik werd ingedeeld bij de 

"Bauschlosserei", de reparatie werkplaats voor de inrichting van de gebouwen van het bedrijf, kennelijk 

omdat ik er nogal sterk uitzag en bij die afdeling veel zwaar werk voorkwam zoals spoedig duidelijk werd. Ik 

heb daarbij geboft. De meeste van mijn medestudenten stonden aan draai- en freesbanken, zitten was 
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verboden, 10 uur per dag (we werkten van 7 tot 18 uur). Ik was de hele dag lekker buiten. Reparaties aan 

loopkatten, hijskranen, verplaatsen van machines, nieuwe daken aanleggen, leidinggoten maken, deuren 

vernieuwen, kortom alles maken waar voor het functioneren van de fabriek behoefte aan was.  

 

Het was wel soms inderdaad erg zwaar werk. Grote stalen T en H balken zijn niet licht en die moesten vaak 

opgetild en versjouwd worden, soms tot in de nok van de gebouwen. We gingen dan met twee man, ieder op 

een ladder, met het uiteinde van zo'n balk op je schouder naar boven. Twee anderen hielpen eerst met het 

hijsen en maakten dan die balken met bouten vast in vóórgeboorde gaten. Ik zat in een werkgroepje onder 

leiding van een leuke Duitser, Herr Baum met twee Fransen en twee Russische jongens en nog twee 

Duitsers met zeer matige intelligentie. En de baas, Herr Baum, beulde ons niet af. De kwade genius was de 

chef van die werkplaats, een Nazi en vertrouweling van de leiding waar iedereen bang voor was. Maar zo 

zat het systeem in elkaar, overal een vertrouwensman van de partij en klikken als het even kon.  

 

Binnen enkele weken waren we ook weer aan deze situatie gewend. Het was in een aantal opzichten niet 

eens onprettig. Weliswaar moest je ontaard vroeg opstaan, 5.30, maar het nieuwe leven bood iets 

spannends, iets wat je niet gewend was en niet kende. En dan met allerlei leeftijdsgenoten onder elkaar. En 

ik realiseerde me heel snel dat ik met mijn job had geboft. En het was een prachtige zomer. En we werden 

goed behandeld, we kregen een volwaardig loon. Als toonbeeld van goede wil zouden de studenten als 

gewone Duitse arbeiders behandeld worden met de zelfde rechten! Gaarne doorvertellen. Berekende tactiek 

uiteraard. En Berlijn was nog niet aan de bombardementen blootgesteld. Dat zou nog komen! 

 

Berlijn was een prachtige stad waar we op zaterdagavond en zondag graag naar toe gingen. Er was nog 

steeds van alles te krijgen, gestolen uit de bezette gebieden. Er was muziek, zelfs Jazz. Operette 

uitvoeringen georganiseerd door "Kraft durch Freude" enz. Berlijn was nog echt het parade paardje van het 

Grosse Deutsche Reich. Op het werk kreeg ik zelfs een “zwaar arbeiders rantsoen kaart” toegewezen 

vanwege mijn aandeel in "zware arbeid" en via ruilen van vet en vlees bonnen (want daar had ik toch niets 

aan) had ik een keur van lekkere dingen, heerlijke broodjes, taart, snoep enz binnen handbereik. (Dit 

voorrecht zou mij in een later stadium zwaar gaan opbreken). In de buurt van de fabriek, een half uurtje 

lopen, waren landelijke cafeetjes met tuin waar je op mooie zomeravonden met vrienden tot laat een biertje 

kon drinken. 

 

Maar wat te verwachten was, dit feest van onbedorven vreugde, duurde niet lang. Op een avond in augustus 

1943 kwam er luchtalarm. Wij de schuilkelders in, altijd met onze vluchtkoffer. Die schuilkelders waren een 

soort loopgraven met betonplaten en een meter aarde er over, stelde eigenlijk niets voor behalve dat het 

beschutting bood voor rondvliegende scherven en voor brandbommen. Ieder zwaar voorwerp ging er dwars 

doorheen. En toen is er een ontzettende luchtaanval gekomen, de eerste op de Rijkshoofdstad, waar geen 

einde aan leek te komen. De geallieerden hadden echt alles van stal en uit de kast gehaald om de hoofdstad 

eens goed te pakken te nemen. Voor wie het nooit heeft meegemaakt, een bombardement boven je hoofd is 

de meest afschuwelijke ervaring die je mee kunt maken en waarbij je niets anders kunt doen dan afwachten 

en in de rats zitten. Het geronk van honderden vliegtuigen, het donderende afweergeschut, het kletteren van 

de granaatscherven, het onophoudelijke geflits van het afweergeschut. En de bommen! Luchtmijnen met 

dunne wand en duizenden kilos 's springstof die bij ontploffing alles zijdeling uit elkaar drukken, hele 
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flatgebouwen in een keer uit elkaar rukken, de brandbommen en de fosforbommen. Bommen in je buurt hoor 

je slurpend, suizend naar beneden komen. En dan de voelbare angst om je heen.  

 

Na afloop ben je altijd ontzettend blij dat je het er levend hebt afgebracht. Bij dit eerste bombardement was 

na afloop het resultaat ontstellend en afschuwelijk. Ons hele kamp, zo'n 30 houten barakken met ieder 20 

kamers met iedere kamer 16 bedden en een tafel in het midden stond in lichte laaien. Van de woonwijk van 

het dorpje ernaast, Marienfelde, was alleen een brandende ruïne over. Je zag mensen rennen, gillend en 

vaak brandend van de fosfor.  

Fosfor is een stof die van zelf weer gaat branden als het oppervlak droog wordt en diepe nare wonden 

achterlaat. Dat fosfor zat in een gelachtig mengsel in die bommen die bij treffen explodeerden.  

Complete chaos, een verstikkende rook. Het enige waar we naar toe konden was de fabriek die nog stond. 

Steen en staal brand niet gauw. Daar met ons vluchtkoffertje en met onze enig overgebleven dekens heen 

waar wij in een daartoe aangewezen kelder op de grond te slapen werden gelegd. Alles werd altijd 

aangewezen, de straffe organisatie de Duitsers eigen, stond niet toe dat je zelf iets bedacht.  

Vreemd is dat die afschuwelijke taferelen op straat eigenlijk langs je heen gaan,en je denkt: dat hebben ze in 

Polen en in Rotterdam zelf ook gedaan. Zelfs van die brandende, gillende mensen, hoe erg ook, heb ik niet 

wakker gelegen. Enfin, vanaf die avond is het "feest" geweest. ‘s Nachts de Engelsen en na enige weken 

overdag de Amerikanen met hun “vliegende forten”. Totaal is bij mij drie maal het kamp afgebrand in dat 

jaar, steeds na iedere brand weer op de keldervloer in de fabriek, dan weer tijdelijk naar een ander kamp 

totdat er weer een nieuwe behuizing in elkaar was gefabriekt. En steeds maar de vluchtkoffer mee! 

 

Het begon de Duitsers steeds slechter te gaan met hun oorlog. Steeds meer Duitsers werden opgeroepen 

om naar het front te gaan. De jonge mannen waren al lang weg, toen volgden de ouderen en dan weer de 

nog ouderen om de plaats in te nemen van hun gesneuvelde kameraden. En zo kwam ik op het laboratorium 

terecht. Niets gevraagd, gewoon op een ochtend er heen gebracht. Ik kwam er te staan, echt te staan, aan 

een apparaat om het koolstofgehalte in staal te bepalen, wel 800 monsters per dag. Maar de herfst kwam en 

ik was er niet ongelukkig mee omdat het mijn buitenwerk langzamerhand een koude bedoening werd en het 

op het lab in ieder geval warm en comfortabel was, al eiste de discipline dat je bij je werk niet mocht zitten.  

 

Op dat lab was het een gezellige boel. Beneden werkten drie Fransen aan het maken van monsters van een 

niet aflatende stroom van stangen hoogwaardig staal waarvan in de fabriek de onderdelen voor allerlei 

soorten draaibanken, gereedschap, machines maar ook kogelpers machines werden gemaakt. Het lab 

analyseerde dan die staal monsters op hardheid en chemische samenstelling. Er werkten een drietal 

vrouwen van 20-35 jaar  en een wat oudere dame.  

Eén van de meisjes, de leidster, een wat saai humorloos wezen was op en top Nazi en hield de boel in de 

gaten en rapporteerde in onderonsjes aan de chef, die ook Nazi was. De wat oudere dame, Frau Ludig, wier 

man aan het Russische front lag, zat altijd in de angst. De andere twee waren twee leuke meiden waar je 

mee kon lachen.  

 

Omdat ik inmiddels vloeiend Duits sprak en mijn Frans ook niet slecht was had ik er een "vertaalbureau" bij. 

Eerst waren er de gebruikelijk taal problemen met de 3 Fransen maar toen we elkaar allemaal wat beter 

kenden werden aan de lopende band tussen het werk door Franse moppen in het Duits en omgekeerd 
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verteld en vertaald. Dat hebben we maanden volgehouden. Ik had natuurlijk een onuitputtelijke bron van 

moppen aan mijn mede studenten. Met humor houdt je elkaar toch aardig op de been. Er waren overigens 

collega's die niet aan dit alles konden wennen. Die leden erg aan hun heimwee en daardoor ziek werden en 

er soms erg aan toe waren, die ook niet tegen het saaie eten konden. Met mijn taart, "kuchen" in het Duits, 

van de “zware arbeid rantsoen kaart” heb ik vaak nog wat extra's kunnen weggeven.  

 

Die kaart werd uiteraard een probleem. Bij de overplaatsing naar het lab had ik stoer besloten niets tegen de 

kampleiding hierover te zeggen. Die kaart bleef dus komen. Iedere week op zaterdag lag hij op mijn bed bij 

terugkeer van het werk bij de eventuele post. Maar onterecht profiteren van die kaart, die inmiddels zwaar op 

mijn maag lag, kon bij ontdekking worden uitgelegd als diefstal bij het Duitse volk en bovendien als gebrek 

aan Kameratschaft. En met straffen daarop waren ze niet mals. Gevangenis of opvoedingskamp dreigden op 

zijn minst. Iedere week langer maakte de zaak erger. Eén van onze medestudenten had gepoogd te 

vluchten en was gepakt. Nou, hij kon vertellen over overvolle Duitse gevangenissen en het terreurregiem dat 

er heerste doordat “oppassende” gevangenen tot cipiers werden benoemd. Maar het kwaad was al 

geschied, dus maar doorgaan op hoop van zegen…. 

 

Inmiddels was het februari 1944 geworden. De dagelijkse bombardementen bleven doorgaan. De slag bij 

Stalingrad was alweer een jaar achter de rug en het ging de Duitsers op alle fronten steeds slechter. De 

Duitsers verklaarden hun terugtrekken als strategisch waardevol waarbij verlies werd voorgesteld als 

noodzakelijke hergroepering om de komende aanval weer effectiever te maken en de frontlijn in te korten. 

Bovendien was er een net van stoorzenders over Europa geïnstalleerd waar de geallieerde radio moeilijk 

doorheen kon breken. Ja, uit vliegtuigen werden pamfletten geworpen om het andere nieuws te verspreiden 

maar dat was toch niet van iedere dag. En de bombardementen op Berlijn gingen maar door, dag en nacht. 

Zoals al eerder gezegd, drie keer is ons “lager”, het barakkenkamp waar we woonden gebombardeerd en 

afgebrand. Drie keer op straat met alleen onze vluchtkoffer. Drie keer als door een wonder niet getroffen 

door bommen of rondvliegende brokstukken. Na afloop gingen we naar de fabriek wat slapen, daarna 

werken en in de loop van de dag hoorden we wel waar we nu weer naar toegingen. En steeds weer werd de 

schade aan fabrieken hersteld en steeds weer kwam de bevolking niet in opstand. In privé gesprekken op 

het lab merkte je dat ze er schoon genoeg van hadden, maar niemand durfde dat in iets grotere kring te 

zeggen. Maar voor de Nazi leiding was opgeven gelijk aan zelfmoord dus ging de propaganda, de dreiging 

naar de bevolking, steeds intenser door.  

Maar terug naar die bombardementen; we zaten gelukkig niet altijd in het doelgebied. Berlijn is erg groot. 

Afgezien van een groot centrum, een aaneenschakeling van dorpjes, met juist daar de vele fabrieken en 

tussen die dorpjes toen grote ruimten met niets. Fabrieken liepen toch in het algemeen weinig schade op, de 

woonwijken des te meer. Berlijn werd een rokende stinkende puinhoop. Onbegrijpelijk dat alles nog redelijk 

bleef functioneren. Veel arbeiders hadden al hun huis verloren en woonden bij familie. Steeds weer hoorde 

je dat hun collega's, vrienden of familieleden waren gesneuveld. Toch werkte men gestaag door, zonder een 

dag verlet. Zoals gezegd werd alles bijeengehouden en gestuurd door een onzichtbare organisatie van 

verklikkers en van dwang en angst en propaganda. Ook de angst om de oorlog te verliezen, want de 

geallieerden en in het bijzonder de Russen werden afgeschilderd als barbaren, moordenaars en 

verkrachters. Overal verloren ze de strijd op het slagveld. Maar in alle landen hielden ze de bevolking in een 

ijzeren greep. De waarheid begon echter steeds verder door te dringen al verstond de Duitse propaganda de 
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kunst om iedere nederlaag af te schilderen als overwinning. Zo kroop de strenge winter van 1943/44 

langzaam voort. 

 

De chef van het lab was een jonge, geen onaardige partijman, hij zal wel wat van chemie hebben afgeweten. 

Hij kwam er wel eens met mij over praten en dan vertelde ik hem van mijn studie. Ik had een Amerikaans 

studieboek bij mij over microchemische analyse. Hij wilde het lenen. Toen hij het terugbracht zei hij tot mijn 

grote schrik dat hij alle genoemde chemicaliën en apparatuur ging bestellen en dat we ons in dat vak 

moesten specialiseren. En ik wist maar weinig meer dan wat in het eerste hoofdstuk stond en had er 

helemaal geen ervaring mee. Daar zat ik dan, maar realiseerde me dat het lang zou duren voor de spullen er 

waren. Maar uiteindelijk kwamen ze toch. En hij rekende op mij dat ik er iets van maakte!  

 

Er deed zich in die tijd een voor mij nare zaak voor met de analyse van het gietijzer. Omdat van één der 

dames de echtgenoot was gesneuveld en zij ziek werd, kwamen ze handen te kort in het lab en werd ik, 

naast de koolstofanalyse van de staalmonsters, ook belast met de analyse van de twee gietijzersoorten uit 

de gieterij. Dat was best interessant werk, in ieder geval was het pure scheikunde. En ook een beetje mobiel 

werk. Dat gietijzer werd in eigen fabriek gemaakt om er onderdelen voor de machines en frames van te 

gieten. Er waren twee soorten gietijzer: “Weiss Guss” en “Grau Guss”, met verschillende eigenschappen 

welke voor verschillende doeleinden werden gebruikt. De monsters van de "Grau Guss" in de diverse 

analyse fasen in zakjes, flesjes of kroesjes plaatste ik altijd rechts. Immers "Grau Guss Rechts" als 

ezelsbruggetje en dus “Weiss Guss Links”. Zo onthield iedereen dat. Ik ook. Dat ging weken, misschien een 

maand goed tot per ongeluk iets verwisseld was. De resultaten van de analyse werden altijd direct met de 

“benenwagen” naar de gieterij gebracht, dus ik liep er heen. De idioten in de gieterij gingen, in plaats van na 

te vragen of er mogelijk een vergissing kon zijn, direct de samenstelling van de oveninhoud veranderen 

zodat het Weiss Guss grauw werd en de Grau Guss wit, zeg maar lichter van kleur werd. En het scheen dat 

zulks heel erg was. In ieder geval moesten ze een ovenlading weggooien. En toen had je de poppen aan het 

dansen. Van een Duitser zou het nog te verteren zijn geweest, maar bij een Ausländer werd direct aan 

sabotage gedacht! Nou de Chef in alle staten, de bedrijfspolitie er bij, gedreigd met zware straffen en 

Gestapo bij herhaling en ik zou goed in de gaten gehouden worden. Enfin, een heel zware waarschuwing. 

En de relatie met de chef grondig verstoord. Hij heeft verder niet meer over de microanalyse gerept. Maar ik 

kon de zorgen gelukkig nog weg snoepen met de “zwaar arbeiders rantsoen kaart” die mij nu nog zwaarder 

op de maag ging lag.  

 

Er had zich inmiddels ook nog een andere zaak voorgedaan. De verveling sloeg toe en het werk stapelde 

zich op. Ik had twee koolstof analyse apparaten om aan te werken. De afgewogen staalmonsters werden in 

een oventje met zuurstof verbrand en de gevormde koolzuur werd gemeten. Duurde ongeveer twee minuten 

per apparaat. Er kwamen honderden monsters per dag binnen en het moest af. Honderden keren oventje 

open, oventje dicht, flesje hoog, flesje laag, een keer herhalen en dan opschrijven. Aan de aanloopkleuren 

op de staalkrullen kon je na wat ervaring al goed zien wat voor soort staal het was. En zo matste ik 

regelmatig met de procedure om wat lui te zijn en tenminste op tijd klaar te zijn, met de collegae wat te 

praten of tijdig "thuis" in de barak te kunnen zijn. Maar de chef kreeg het in de gaten (uit zijn kantoor kon hij 

in het lab kijken) door de tijd te berekenen die ik nodig zou hebben voor mijn werk en die te vergelijken met 

de tijd die ik er over deed. Ik werd gewaarschuwd door een oudere Duitser die beneden de monsters 
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boorde, samen met de twee Fransen. Ik zal de man eeuwig dankbaar zijn. De chef was namelijk met hem 

gaan uitzoeken welke staalkrullen van verschillende staalsoorten als uitkomst op elkaar leken om mij zo 

klem te zetten. En ik zat klem aan alle kanten. Ik had over de problemen met de Hollandse studenten 

vertrouwensman gesproken. Er was een geheime organisatie die iedere week twee Hollanders Duitsland uit 

smokkelde. Niemand wist hoe. Maar soms waren er ineens weer twee minder in het "kamp". Ik werd hoog op 

de lijst gezet. Na twee weken riep hij mij en we gingen wandelen en hij vertelde mij dat ik aanstaande 

zaterdag weg zou gaan, onder de trein naar Amsterdam. Met een ander, ene Koos van Kleef, niet wetende 

dat hij later nog mijn zwager zou worden!  

 

De procedure was dat we een week vakantie op zouden nemen, ja ja, daar hadden we recht op. Mocht 

binnen en niet buiten Berlijn. Ik naar de chef en hem verteld dat ik overspannen was en dat die kwaal de 

oorzaak van mijn fouten was en dat ik een week tot mij zelf moest komen en dat ik bij een bevriende Duitse 

familie in het noorden van Berlijn zou gaan logeren. Hij nam dat verhaal en vrijdag was mijn "laatste" dag. 

Iedereen op het lab wenste mij prettige vakantie toe. 

 

Die zaterdag, begin mei 1944, dus na een jaar Berlijn, ging ik omstreeks zes uur ‘s avonds met Koos op 

weg. Met een hele zak proviand, met gebak van de Schwerarbeiterkarte bij ons moesten helemaal naar het 

westen van Berlijn waar de grote rangeerterreinen voor de treinen waren en waar de treinen in verband met 

mogelijke luchtaanvallen geparkeerd werden. In de S-Bahn stapten we enkele malen over in andere treinen 

om er vooral voor te zorgen dat als we achtervolgd werden we in ieder geval de achtervolgers kwijt raakten. 

Bij de terreinen aangekomen moesten we ons in bosjes verschuilen om goed te zien waar de trein naar 

Nederland zou komen te staan en te wachten tot het aardedonker zou zijn. Na een paar uur, na 

middernacht, alles zwart als de nacht, moesten we dan het rangeerterrein op gaan, een dertiental sporen 

over dus het dubbele aantal railzen, naar de plek waar de D-trein naar Amsterdam geparkeerd stond. Vanuit 

de bosjes hadden we de trein zien aankomen dus we hadden ons vandaar uit goed georiënteerd. Dan 

moesten we ons tussen de wielen en het chassis wurmen naar een ruimte die onder de wagon tussen de 

twee draaistellen aanwezig was. Dit soort bak onder de wagon gaf deze een wat leuker gestroomlijnd 

aanzien en diverse pompen en leidingen waren daarin verborgen. Het was er niet zozeer vies en maar 

vooral stoffig. Je lag er op stalen platen met hoekijzers gesteund dus bepaald niet comfortabel. Koos had het 

helemaal moeilijk want zijn rug zat vol met zweren en uitslag. Enfin, geprobeerd te slapen. Bij zonsopgang, 

door gaatjes in de wand kon je naar buiten kijken, kwam er leven. De trein werd gecontroleerd, locomotief 

aangekoppeld, remmen getest en allerlei kerels liepen om de trein heen. Om een uur of negen vertrok de 

trein naar Anhalter Bahnhof in het centrum van Berlijn. Voor ons bekend terrein midden in de stad. 

Uitgerekend kwam er luchtalarm en een kort maar hevig bombardement. Voelden ons als ratten in de val. 

De trein werd uiteindelijk weer gecontroleerd, remmen getest wat een ellendige herrie maakte vlak bij onze 

hoofden. En toen ging de trein rijden. Toen hij vaart kreeg begon een bijtende wind door onze bergplaats te 

loeien. Een oorverdovend lawaai. En een zandstorm. Gelukkig hadden we twee stel kleren over elkaar 

aangetrokken. Hoorde allemaal bij de adviezen van onze vertrouwensman.  

 

Bij Osnabrück weer een bombardement wat we door onze kijkgaten goed konden zien. Bij zo’n 

bombardement in de nacht zie vooral de lichtbundels om vliegtuigen op te sporen. Hadden ze er een 
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gevangen, dan schoten ze er gericht op los. Arme kerels als ze in de bundel zaten. Prompt gingen ook de 

andere lichtbundels er op af en die trage vliegtuigen van toen hadden niet erg veel kans. 

 

Eindelijk, ‘s nachts om een uur of één hoorden we "Dit is het station Enschede, hier is de D-trein uit Berlijn". 

We feliciteerden elkaar dat we in ieder geval zover waren gekomen. Om een uur of drie waren we in 

Amsterdam. We moesten in onze schuilplaats blijven tot het 4 uur was want tot zolang was het ‘Sperrzeit’ en 

als je dan werd aangehouden was je zuur, zeker op een station. De trein bleef om onbekende redenen en 

tegen de verwachting in langs het perron staan, hij hoorde naar een rangeerterrein te gaan volgens onze 

zegslieden. We hoorden dat de locomotief werd afgekoppeld. Om kwart over vier, het was nog donker zijn 

we, stijf van het liggen als we waren, aan de spoorzijde weer via de nauwe spleet tussen de wielen en de 

rails tevoorschijn gekomen, het begon nog maar net ietsje licht te worden. Niemand zag ons gelukkig. De 

trein langs gelopen, midden op de rails om net te doen of we er werkten en toen het perron opgeklauterd en 

als werklui het perron normaal rechtop afgelopen. Naar wat? Ineens zagen we een viaduct over een kade 

waar het perron (spoor 1) over een brug wordt geleid. Ons niet bedacht en besloten: “hier springen we af, 

dan zijn we op straat”. Ik ben eerst gesprongen omdat ik de beste conditie van ons beiden had. Het was een 

hoogte van een meter of vier. Koos opgevangen en we zijn toen een schuilkelder (die waren overal) 

binnengelopen om wat op verhaal te komen. Toen het later en drukker begon te worden zijn we aan de 

voorzijde van het Centraal Station het station binnengelopen en kaartjes gekocht voor den Haag en 

Voorburg.  

 

Toen de overvolle trein in waar we commentaar kregen dat we er zo vuil en afgewerkt uitzagen. Verteld dat 

we de hele nacht hadden moeten werken en dat we barstten van de slaap. Einde gesprek. Ik wist dat mijn 

moeder het huis had moeten opgeven, het Benoordenhout was tot vesting verklaard en dat iedereen die er 

woonde moest evacueren. Zij woonde nu met Rar en Oom Bes in Voorburg op de Parkweg bij onze Oma en 

Opa. Dus ik naar Voorburg. Ze wisten niet wat ze zagen toen ik er aan kwam. Als een bootwerker zo vuil na 

die treinreis. Na precies een jaar Berlijn.  

 

Een mengeling van ongeloof, van blijdschap, las je op hun gezichten, maar ook van angst, want hoe moest 

dat nu verder? Wie zorgde voor de extra distributiebonnen, waar moest hij onderduiken? 
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7. TERUG IN HOLLAND EN ONDERGEDOKEN  

Het was heerlijk weer thuis in Holland te zijn. Weg van die dagelijks terugkerende bombardementen en het 

lab en de chef. Mijn moeder had dat jaar goed voor mij gezorgd met pakketjes met lectuur, brieven, 

lekkernijen en sigaretten. Ongelooflijk waar ze het allemaal vandaar had gehaald. Rarda heeft wel eens 

gezegd dat dat jaar voor haar vervelend is geweest want er werd altijd alleen maar over Erik gepraat en aan 

Erik gedacht. Kan me dat wel voorstellen. Enfin, ik kwam tot ieders verbazing als een soort Hollands 

welvaren terug. Ik hoorde tot de mensen die spanning weg eten en dat was aardig gelukt. De hele dag van 

aankomst ervaringen uitgewisseld en in het bad geweest. Dat was wel nodig na die reis en dat jaar. In 

Duitsland hadden we alleen kranen met zeer koud water en heel slechte zeep. Met koud water kan je je 

behelpen maar met warm water word je pas schoon.  

 

Maar de terugkeer had ook een keerzijde. Ik kon het huis niet uit. Ik was onderduiker. Op straat liep je de 

kans aangehouden te worden en ik had geen papieren en had de leeftijd waarin aangenomen wordt dat je òf 

in Duitsland zat òf was ondergedoken. Bovendien mochten de buren je niet zien want via via kon dat dan 

door gesprekken bekend worden en ter ore van mensen komen die het beter niet konden weten. Wat moest 

je de hele dag doen. Ik ben maar gaan studeren, maar dat houd je ook niet lang vol als er geen omschreven 

taak voor je ligt. Maar er was kans op een valse Ausweis (Persoons- of tewerkstellingsbewijs). En dat kwam 

na twee maanden via de verzetsbeweging waar één van de mede studenten uit Berlijn, Karel Spaans, die al 

vroeg kans had gezien uit Berlijn uit ons kamp weg te komen, actief in was. Ik werd op papier ambtenaar van 

het departement van Voedsel Voorziening, een heel belangrijke instantie in de dagen want met voedsel hield 

je de bevolking rustig en konden de soldaten vechten. Bij die zogenaamde “Ausweis” hoorden legitimatie 

papieren en ook een bonnenkaart voor levensmiddelen. Verder hoefde ik er niets voor te doen. ‘s Nachts 

sliep ik bij kennissen op de Parkweg want Duitsers controleerden graag in de nacht, iedereen moest toch 

van 20.00 tot 04.00 uur binnen zijn dus dan is controleren uiterst effectief. De Duitsers waren er goed in om 

mensen ‘s nachts van hun bed te lichten. Het moest inmiddels op het lab in Berlijn bekend zijn dat ik 

gevlucht was dus was in ieder geval daar de Gestapo geïnformeerd. Als de bel ging holde ik dan ook altijd 

naar de achterkant van het huis om snel weg te kunnen komen.  

 

Met het Ausweis op zak ben in die weken ook Koos weer wezen opzoeken in de woning naast de 

Kloosterkerk in den Haag op het Lange Voorhout waar zijn vader koster was. Ik ben met open armen door 

zijn ouders ontvangen. Waren bijzonder hartelijke mensen. Het bleek dat mijn moeder met Rarda in de 

oorlog en in het jaar dat ik in Duitsland was vaak in juist die kerk ‘s zondags ter kerke ging, dus zaten zij de 

volgende zondag op de koffie bij de ouders van Koos en de dominee. Het moet gezegd zijn dat het geen 

echte koffie was maar een soort namaak want koffie hadden we al jaren niet meer geproefd.  

 

Maar het bleef uitkijken op straat. Soldaten, daar was je niet bang voor, die deden niets. Maar voor controle 

van de SS en Duitse “Grüne Polizei” moest je heel goed uitkijken, die waren meedogenloos en die controles 

konden zomaar ineens ergens plaats vinden; ineens werden dan hele straten afgezet en moest een ieder 

zich legitimeren. Wie dat niet kon werd meegenomen. Regelmatig werd door de Nederlandse ondergrondse 

sabotage gepleegd en als dat gebeurde kwamen er represaille maatregelen. Mensen, onschuldige, werden 

zomaar van de straat gepikt, tegen de muur gezet en gefusilleerd. Ze lieten ze vaak nog een dag liggen ter 
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afschrikking. Daarnaast controles voor de controle op de Arbeidseinsatz: iedereen werd geacht op een of 

andere manier te werken, liefst ten behoeve van de Duitsers. Een alleen lopende jongen van 20 jaar was 

uiteraard hoogst verdacht. Kortom ondanks het Ausweis van het Ministerie voelde je je toch nooit veilig op 

straat en liep je altijd uit te kijken of er iets verdachts was. Het beste was dan ook maar om niet op straat te 

komen. 

 

Op 7 juni 1944, ik was alweer bijna een maand terug, begon de invasie van de geallieerden in Normandië. Al 

was er geen radio en al zwegen de kranten door de censuur over deze gebeurtenis, in de loop van de dag 

wist iedereen het. En als een enkeling het niet wist dan las die het wel via de strooi biljetten die de Engelsen 

en Amerikanen uit vliegtuigen verspreiden. Het algemene gevoel was dat de oorlog nu spoedig over zou zijn. 
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8.  DE ZOMER VAN 1944 

Die zomer zal mij altijd bijblijven als de dag van gisteren. De terugkomst uit Berlijn, het aanvankelijk in huis 

moeten blijven omdat je nog geen waterdichte legitimatie papieren had, de eerste heel voorzichtige en ook 

angstige uitjes toen die papieren er in juli uiteindelijk van de "ondergrondse" wel kwamen en mijn 21ste 

verjaardag op 13 juli. Rarda had om de middag wat op te fleuren en er wat gezelligs van te maken wat 

vriendinnen uitgenodigd. Daar was een Lies waarmee ze op kantoor zat en twee zusjes Dijkhuis die weer 

vriendin waren van Lies. Die vier gingen wel eens met elkaar zwemmen en waren ook lid van een 

roeivereniging "De Laak". Die middag was het begin van een lange relatie met An Dijkhuis. Er werd 

afgesproken om met zijn vijven of zessen regelmatig in het zwembad in Voorburg, dat zowaar nog normaal 

functioneerde, te gaan zwemmen. Dat zou dan na kantoortijd, van 5 tot 6 uur gebeuren. Dankzij mijn pas 

verworven Ausweis kon ik ook mee.  

 

Omdat in die tijd jongens een heel schaars artikel waren, die leeftijdsklasse was of in Duitsland of verstopt, 

mocht ik mij in de belangstelling van de meisjes verheugen. Het waren gezellige uurtjes. Op 4 augustus van 

dat jaar besloten An en ik voor een verkering. (Drie jaar later zouden we verloven en een jaar later trouwen.) 

De zwempartijtjes bleven doorgaan en ik werd ook lid van de roeivereniging. Het werd, ondanks de oorlog 

een gezellige tijd. Op de verjaardag van Rie op 29 juli maakten we er met een paar vrienden een feestje van 

en zo stevenden we af op 5 september, de verjaardag van An. En dat werd "Dolle Dinsdag"!  

 

"Dolle Dinsdag", 5 september 1944. De geallieerden waren in juni 1944 in Normandië geland en iedereen 

dacht dat de oorlog wel snel zou zijn afgelopen. Maar Normandië is niet naast de deur. Ofschoon 

vorderingen werden gemaakt schoot het in onze ogen niet erg op. Tot begin september. Er kwam een 

doorbraak richting Zuid-Nederland en de operatie “Market Garden”, een opmars vanuit Den Bosch, 

Eindhoven richting Oss, Grave naar Nijmegen . En toen dacht men dat het een kwestie van dagen, 

misschien uren kon zijn voor we vrij waren. Dat was op 5 september. Men juichte op straat. Duitsers 

stuurden hun gezinnen terug, kortom "het leek er op". Tot overmaat van het militair vertoon trok er een hele 

luchtvloot van honderden en nog eens honderden vliegtuigen met erachteraan grote zweefvliegtuigen aan 

een sleepkabel, over den Haag en Voorburg. De Duitsers schoten er niet eens op! Op die dag ging ook het 

spoorweg personeel staken om het de Duitsers nog moeilijker te maken.  

 

Zoals bekend werd “Market Garden” een droeve mislukking. Het geallieerde legercorps ging bij Arnhem ten 

onder. Arnhem was een brug te ver. De slagkracht van het Duitse leger ter plaatse, wat er toevallig 

passeerde, was nog intact. De luchtvloot liep in een val. Dat was het begin van een hele boel ellende. Een 

ellendige winter stond ons te wachten. 

 

Als gevolg van de spoorwegstaking vorderden de Duitsers alle rijdend materieel en gebruikten dat verder 

alleen voor zichzelf, dus om het land leeg te roven van voedsel en wat dies meer zij. Voor hun "nieuwe 

wapens" de V1 en de V2 hadden ze veel alcohol als brandstof nodig en dat maakten ze uit aardappelen en 

die kwamen uit de Nederlandse provinciën. Ze trokken zich niets meer aan van het Nederlandse volk. 

Straffen voor allerhande acties tegen de Duitsers werden uiterst zwaar. Om de Duitse industrie op peil te 

houden werden er weer regelmatig razzia’s gehouden om mannen te pakken. Ondanks al het 



 

Pagina 45 van 66 

gebombardeer, dag en nacht gingen de vliegtuigen over, draaide hun fabrieken nog op redelijke toeren. Het 

enige dat niets meer voorstelde was hun luchtmacht, in de lucht hadden de geallieerden volledige controle. 
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9. DE HERFST EN DE HONGERWINTER VAN 1944 

Op een zondagmiddag liep ik met An te wandelen langs de Vliet bij Rijswijk, het zal in begin oktober zijn 

geweest en we kwamen op een punt waar we de Geestbrugweg, een brede weg, moesten oversteken. Er 

was niets op straat, geen mensen, geen verkeer (benzine was niet meer verkrijgbaar en banden voor fietsen 

door de gebrek aan grondstoffen al evenmin), alleen midden op de Geestbrugweg marcheerden drie Duitse 

SS’ers. Strak voor zich uitkijkend, stevige de Duitse pas er in zettend. De moed zonk me in de schoenen. Wij 

waren de enige menselijke wezens in de buurt op straat. Ik herinner mij een soort zielige, wat mank lopende 

houding te hebben aangenomen en we hebben verder normaal doorgelopen zonder zichtbare schrikreactie. 

Ze liepen door! Nimmer heb ik zo'n gevoel van opluchting gehad en zo'n waarschuwing om nog voorzichtiger 

te zijn. Kort daarop kwam het gerucht, wat nog waar werd ook, dat de Duitsers razzia's wilden gaan houden 

op alle personen van 18 tot 40 jaar om aan mensen te komen voor het maken van loopgraven, 

verdedigingwerken en voor Duitsland. Nu hadden de ouders van Koos al eerder aangeboden dat als er 

zoiets zou aankomen ik in de Kloosterkerk, met al zijn schuilplaatsen, mocht komen onderduiken. Dit was de 

gelegenheid om daar gebruik van de maken. Ik ben er een maand geweest. Gedeelten van de kerk, zoals de 

koninklijke loge, waren verhoogd opgesteld zodat er een royale kelderruimte was ontstaan. Koos en ik 

hadden het zo gemaakt dat als we in de keuken zaten, daar zaten ze altijd want dat was de enige plek waar 

het nog ietsje warm was, en er gebeld werd, we snel de kerk inliepen, een luik in de vloer (onder de 

koninklijke loge) openden, ons er in lieten zakken. Het luik sloten we dan en middels een touw werd de 

vloerbedekking er over getrokken en de stoel er op geplaatst.  

 

In onze schuilplaats hadden we matrassen en dekens, ja zelfs radio, want in die tijd hadden door gebrek aan 

brandstof alleen ziekenhuizen en kerken, zo christelijk waren de Duitsers! nog elektriciteit. En er is op een 

avond gebeld. Koos en ik waren in de keuken net een sigaret van zogenaamde eigen teelt tabak aan het 

roken. We holden naar onze schuilplaats. Onze sigaretten lagen te smeulen op de asbak in de keuken en de 

moeder van Koos dacht er niet aan om die weg te gooien. Ze nodigde zelfs uit haar goede hart de Duitsers 

in de keuken voor een kop koffie. Natuurlijk waren er geen jonge mannen(!), waarop de Duitsers vroegen 

van wie die sigaretten waren. Gelukkig hebben ze niet verder gevraagd. Zo zie je dat je aan alles moet 

denken, en dan nog speelt het toeval een grote rol.  

 

Toen de razziagolf over was, het was een enorme intimidatie geweest waarbij duizenden landgenoten waren 

opgepakt, ging ik weer terug naar Voorburg, naar Parkweg 246. Blij weer terug te zijn, maar het leven, het 

was inmiddels medio november was een somber geheel. Ik ben nog met Rar op een fiets zonder banden 

naar Leidschendam en Stompwijk gegaan om te proberen bij de boeren iets te halen. Ja we konden naar 

aardappels en bieten zoeken in een drassig veld dat al gerooid was en waar tientallen anderen ook aan het 

zoeken waren. We kwamen met vijf suikerbieten thuis. Toen maar weer naar de Broekweg waar een brood 

40 gulden kostte. En hoe kon je het huis warm houden? Op een avond, ergens in december hoorden we 

zagen, we keken uit de ramen en zagen iemand aan een grote lindeboom op de Parkweg in Voorburg 

zagen. Tot dat moment had niemand het gedurfd. Maar op dat moment was de nood zo hoog en durfde 

iedereen het en op die avond, ook al mocht je na achten niet naar buiten, werden alle bomen op de Parkweg 

gerooid, en het waren prachtige grote lindebomen! De volgende dag stond er niet één meer. Met tientallen 

waren mannen en vrouwen aan het zagen. Wie niet gedurfd had, had pech gehad. We hadden een soort 

allesbrandertje in de kamer waar we woonden. Een typisch oorlogsproduct. Van weinig in elkaar gezet en 
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voor veel geld verkocht. Alles wat maar even brandbaar was ging er in. Tot de bovenplaat totaal was 

uitgebrand met grote gaten er in. Ik ben toen een "Verboden Inrit" bord op de Parkweg gaan slopen en met 

wat gezaag hadden we een nieuw bovenblad op het kacheltje. Elektriciteit was er al lang niet meer. Al sinds 

september met de spoorwegstaking was dat afgelopen.  

 

De avonden waren donker met alleen een bakje met een of andere olie waar een pitje op brandde. De V-2's 

kwamen. Het nieuwe wapen van de Duitsers. Het wapen dat in één klap de oorlog in het voordeel van de 

Duitsers zou beslissen. De lanceerinstallaties stonden in west Nederland. Onder andere bij Leidschendam, 

in Wassenaar, in Marlot en in het Haagse Bos. Het lanceren van die primitieve raketten maakte een 

ongelooflijke herrie. Vooral in het begin kwam het vaak voor dat de lancering mislukte en dan klapte het ding 

in de lucht of ergens op de grond uit elkaar. We keken altijd uit het raam als ze gestart werden. Het brullen 

van de raketmotoren begon geruime tijd voordat het ding omhoog kwam. Het was een luguber en angstig en 

toch interessant gezicht. De V-2's waren natuurlijk niet volmaakt en we wisten wel dat ze zwaar waren en dat 

er veel alcohol inzat (gestookt uit de aardappelen die wij niet meer hadden, gevorderd door de Duitsers om 

alcohol te stoken). Veel schade is aangericht door die mislukte lanceringen. Zo heeft ons huis op de 

Benoordenhoutse weg 81, dat immers "veilig" in de alleen door Duitse soldaten bewoonde vesting 

Benoordenhout stond, in dat jaar heel veel schade opgelopen door een V-2 die in het Haagse Bos er vóór 

was neergekomen).  

Ja we gingen vroeg naar bed, wat moest je anders. An zag ik alleen op zaterdagen of zondagen. Het was 

een tijd waarbij alles tot het simpelste was teruggebracht. Eten en overleven. Het was koud en nat die 

winter, donker en driest. Uit nood zijn Rar en ik een keer op onze fietsen zonder banden, deels lopend en 

deels fietsend zo goed en kwaad als dat ging naar Aalsmeer gegaan om te proberen via oude buren van de 

Benoordenhoutseweg, die daarheen waren geëvacueerd, iets te eten te halen. We kwamen met niets terug, 

alleen dood en doodmoe en nat. Uitzichtloos was het. Met Sint Nicolaas 1944 had onze moeder nog 

geprobeerd iets lekkers te maken, iets van ruw tarwemeel dat ze voor die gelegenheid bewaard had met 

suikerbietenstroop, of wat daar voor doorging, en met een bewaard flesje wijn. 

 

Het volgend Sint Nicolaas gedicht, en ze kon goed rijmen, geeft de situatie weer, en dan ook zonder 

overdrijving:  

  

Sinterklaas is verdrietig de tijd spoedt maar voort 

En nooit meer Sint Niklaas zoals het behoort 

Ieder jaar weer opnieuw dacht ik vol hoop 

Volgend jaar is misschien weer van alles te koop. 

Maar nimmer was het nog zo donker en naar 

Als in ‘t negentienvierenveertigste jaar 

Geen gas en geen licht en geen kolen, geen vuur 

Geen goed en geen zoet en geen zout en geen zuur 

Geen boter, geen vet, slechts wat magere kaas,  

Geen koek, geen gebak, zelfs niet eens speculaas. 

Geen letters, geen suiker, zelfs geen chocolaad 

Geen koffie, geen thee maar alleen surrogaat 
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Geen erwten, geen bonen, geen rijst en geen gort 

Geen aardappels, groente, ‘t is alles tekort 

Geen melk en geen vlees en geen spek en geen stroop, 

De winkels zijn leeg, er is niets meer te koop. 

Slechts een ding is er nog in overvloed 

Dat is van die echt Hollandse moed 

Hoe zwaar ook de last die de vijand ons gaf 

Ons goede humeur, daar bleef hij vanaf. 

Al heeft ook de Mof ons van alles beroofd 

Al ploffen zijn bommen ook boven ons hoofd 

Al lijden we honger en kou en verdriet 

Ons hoofd laten hangen dat zullen we niet 

Wat kan ons nog deren bij 't grootste plezier 

Onze jongens terug, Koos en Erik weer hier 

Dat willen we vieren met koek en met wijn 

Zodat het dus ook nog Sint Niklaas zal zijn 

Hoe somber de tijden, hoe droevig ons lot 

Het einde nadert snel, dan zijn ze kapot. 

En ik zeg het opnieuw met een hart vol met hoop 

Volgend jaar is misschien weer van alles te koop. 

Sint Nicolaas, 1944 

 

Als je dit leest moet je denken aan de enige "lekkernij" die te koop was : "opklop". Het water van gekookte 

suikerbieten met kleurstof dat in sommige winkels met een fietswielaandrijving (ja, de man zat in de etalage 

op een fiets met een via de ketting aangedreven schuimklopper), werd geklopt tot een schuim dat met 

kleurstof werd van zwartgrauw tot rood werd getint. 

 

Het eten werd zo schaars dat er vrijwel niets meer op de distributiebonnen te koop was. Voor veel geld, en 

dan praat je over tientallen guldens kon je wat tarwe of meel kopen. Via An’s ouders, die familie in 

Groningen hadden, kregen we nog wel eens wat toegestopt. Ja, je kon met de distributie bonnen of met een 

doktersattest, Oom Bes had zoiets, ook om twaalf uur bij de gaarkeuken uitdeling wat soep halen. Voor zo'n 

gaarkeuken waren er distributie punten waar je je portie kon ophalen. Grote mensen en kinderen stonden de 

lege ketels, de “gamellen” met een lepel leeg te schrapen. Op de een of andere manier was er altijd nog wel 

iets te eten: bloembollen smaken apart, wat wrang maar als er niets is wil je wel. Een grote suikerbiet kostte 

geld, hij werd gekookt en het sap werd ingedikt en produceerde een stroop die zoet was met een wat rauwe 

smaak. Van de vezels werd een groente gemaakt die zwaar op de maag lag maar in ieder geval de maag 

vulde. Ik weet nog wel dat je de hele dag aan niets anders als aan eten liep te denken. En als er dan echt 

niets was verkocht mijn moeder een schilderijtje of een chinees vaasje en dan kochten we weer "zwarte" 

etenswaren. Een half broodje fl. 40,-!  
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De brandstof was een verhaal apart. Hierboven is al verteld dat de bomen op de Parkweg massaal in de 

avonduren werden gerooid door iedereen die een zaag had. Wij hadden zeker met de buren een halve boom 

in huis. Dat hout werd door mijn opa weer in stukjes en weer in stukjes gezaagd zodat het in kacheltjes op 

een zuinige manier gestookt kon worden.Toen dat hout op was kwam het gerucht dat bij de remise van de 

trein naar Rotterdam, aan de Vliet in Voorburg grote voorraden spoorbielzen (spoorhout) lagen, weliswaar 

achter grote hekken. Die spoorbielzen zijn loodzwaar en het is ongelofelijk hard hout. Toch hebben Rarda en 

ik enkele avonden (na spertijd dus je moest erg oppassen) van die bielzen gehaald met behulp van de fiets 

zonder banden. Het waren erg donkere avonden uiteraard. Geen straatverlichting, gelukkig! We kenden we 

de weg goed. Altijd maar uitkijken of luisteren dat als er onraad was. De weg zodanig gekozen dat je bij 

onraad gelijk weg kon duiken. Ook zo weinig mogelijk lawaai gemaakt wat moeilijk was met de fiets zonder 

banden. Opa en ik waren verder hele dagen zoet met het klein krijgen van dat hout. Het was ijzerhout uit 

Indië, geïmpregneerd met een teersoort. Het was moeilijk om aan te maken, maar als het eenmaal brandde 

gaf het goed warmte.  

Rar en ik hebben nog enkele keren gepoogd bij de boeren bij Stompwijk wat de krijgen maar het waren 

eigenlijk, afgezien van een paar penen, vergeefse tochten. Allengs echter werden de dagen langer, de 

schaarse berichten beter, de Duitsers hadden hun allerlaatste stuiptrekking, de slag in de Ardennen verloren 

en de geallieerde legers rukten steeds verder op, Duitsland binnen. En de Russen veroverden het oosten 

van Duitsland. Dat het niet lang meer kon duren hield je op de been.  

Medio april kwam het Zweedse brood! De Duitse bezetting had toestemming gegeven om wit brood, een gift 

van de Zweedse regering, toe te laten. Het kwam in grote hoeveelheden. Toen we het gehaald hadden 

hebben mijn moeder en ik in een keer een heel brood achter elkaar opgegeten. Het ergste was voorbij. Eind 

april vond Hitler zijn eind, begin mei kwamen met toestemming van de Duitse bezetting de voedsel 

droppings uit Engelse vliegtuigen en op 4 mei, 's avonds kwam het gerucht dat de Duitsers in Nederland zich 

in Wageningen hadden overgegeven.  
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10. DE BEVRIJDING, 5 MEI 1945 

Het was waar. Eindelijk was het over. Op vijf dagen na 5 jaren van angst, onvrijheid, uitbuiting, tijdverlies 

voor wat betreft je eigen toekomst waren voorbij. Overdag op 4 Mei nog waren er nauwelijks nog mensen op 

straat geweest, het gebruikelijke beeld van de achter ons liggende maanden en jaren en nu ineens 

honderden, duizenden uitgelaten mensen. In de verwarring zijn hier en daar nog schietpartijen geweest, 

Duitsers die het niet geloofden. Op die avond van het nieuws zijn we in huizen en bij mensen geweest die 

we niet eens kenden en kwam er hier en daar nog een drankje op de proppen wat jarenlang bewaard was 

gebleven voor die dag! 

De nacht van 4 op 5 mei heeft maar kort geduurd. Vroeg op weg om met An de intocht van de Engelsen en 

Canadezen te zien en ook het afvoeren van de Duitsers. Alles ging nog op geruchten, niets was zeker maar 

rond 12 uur kwamen op de Rijswijkseweg in Rijswijk de indrukwekkende colonnes binnen. Ik weet nog dat 

wij in zo'n truck geklommen zijn en ergens, heel ver weg in de Haag beland zijn. Overal begonnen 

straatfeesten op te komen, overal was muziek, vaak met een versterker die op een generator van de 

Engelsen liep. Die feesten hebben tot diep in augustus geduurd, je werd er uiteindelijk doodmoe van maar 

het was met ons twee steeds weer erg gezellig.  

 

Maar ook in die maanden na de bevrijding werden we weer, zij het middels een maar langzaam op gang 

komend dagelijks nieuws, geconfronteerd met de rest van de wereld. We leerden van de afschuwelijke 

gebeurtenissen in de concentratiekampen en van de voortgang van de oorlog in het Verre Oosten. Het 

waren ook maanden waarin alles weer van af “point zero” moest worden opgebouwd. Het land was leeg, 

geen spijker, geen fietsenband, geen auto (behalve de sporadische boer die de auto vijf jaar onder de 

hooiberg had verstopt), niets was er. Ook geen krantenpapier, geen radio, geen kolen enz. Ook werd de kille 

werkelijkheid bekend van de slachtoffers van de hongerwinter, mensen en kinderen die echt dood gegaan 

waren van de honger.  
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11. STUDEREN 

Maar aan alles komt weer een eind, ook aan die eindeloze bevrijdingsfeesten. Langzaam aan begon in 

augustus het leven weer normalere vormen aan te nemen. Voedsel kwam er weer in redelijke hoeveelheden 

in de winkels maar de keuze was uiteraard beperkt en de alles liep nog met distributie bonnen. Scholen en 

universiteiten maakten weer aanstalten om te beginnen en ik maakte mij klaar om naar Delft te gaan in 

september. 

 

Inmiddels was ook aan de oorlog in het Verre Oosten een einde gekomen. Hoe dat precies is gegaan is toen 

aan onze aandacht ontsnapt, maar later is er veel bekend geworden over het verloop op dat strijdtoneel. Wel 

was er overal grote opluchting toen Japan zijn verdiende loon kreeg met een paar atoombommen. Iedereen 

juichte dat in hoge mate toe hoewel er later door pacifistische en humanitaire bewegingen vraagtekens bij 

zijn gezet. 

 

De wereld was dus even tot rust gekomen, we hadden het overleefd en een ieder dacht weer aan zijn 

toekomst. Eigenlijk is het wonderlijk hoe snel na zo'n ontreddering een land weer op gang komt. Zo hadden 

de Duitsers alle koperen bovenleiding van de treinen en trams geroofd om er munitie van te maken. Maar in 

augustus begonnen de treinen weer te rijden, eerst nog met stoom locomotieven maar al heel snel 

begonnen er op de hoofdlijnen ook weer elektrische treinen te rijden. En in september reden er alweer wat 

trams. De Duitsers hadden de kaden in Rotterdam werkelijk grondig opgeblazen. Maar in zeer korte tijd 

waren de havens weer toegankelijk. De Nederlandse regering in ballingschap zal ongetwijfeld veel 

voorbereidend werk hebben gedaan zoals het bestellen van basismaterialen in de USA. En zo ging het ook 

met de bevoorrading van de winkels, iedere dag iets meer en een iets uitgebreider assortiment. Hoofdzaak 

was natuurlijk dat iedereen op zijn eigen terrein in hoge mate gemotiveerd was de zaak te laten draaien. 

 

Vrij spoedig na de bevrijding zijn we, zodra dat mocht van de militaire autoriteiten, op de 

Benoordenhoutseweg gaan kijken. Die wijk was immers in 1943 door de Duitsers tot vesting verklaard en 

alle bewoners moesten weg. Het was droevig om te zien. De voordeur was door een geëxplodeerde Duitse 

V2 raket, het huis ingeslagen en de ramen en veel plafonds zijn door die klap vernield. Maar ook hier kwam 

spoedig raad, onze moeder vond een aannemer die de zaak in een paar maanden weer netjes had. En zo 

zijn we ergens in september weer van het huis van mijn grootouders naar de Benoordenhoutseweg 81 

verhuisd. 

 

In Delft had ik vanaf 1941 anderhalf jaar gestudeerd. In februari 1943 kwam immers de kwestie van de 

loyaliteitsverklaring aan de Duitsers aan de orde en in wezen betekende dat toen de sluiting van het hoger 

onderwijs. Ik zat dus in mijn tweede jaar en moest nog mijn P2 halen en had nog 3½ jaar te gaan, mits er 

niets verkeerd ging. Nu had genoemde loyaliteitsverklaring nog een gevolg. Er was er in 1943 een deel van 

de studenten die de verklaring wel hadden getekend. Niet dat die perse pro-Duits waren geweest, maar wel 

erg opportunistisch hadden geredeneerd. En die studenten nu werden voor twee jaar de toegang tot het 

hoger onderwijs ontzegd. Dit gebeurde onder druk van de studentenorganisaties. Maar ook werden de niet-

tekenaars, omdat ze buiten hun schuld zo veel jaren verloren hadden, privileges toegekend: te weten het 

voorrecht bestond er uit dat je ieder tentamen voor Propedeuse en Kandidaats vóór een bepaalde datum net 
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zo vaak mocht doen tot je slaagde. Het was dus zaak die examens vóór die datum te halen. Het werd dus 

echt heel hard studeren. Maar het lukte. Een stuk van de verloren tijd was ingehaald.  
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12. DE FAMILIE 

Opa heeft de oorlog niet lang overleefd. In de laatste oorlogsjaren, hij was niet vaak ziek, hield hij zich echt 

flink ondanks alle ellende. Hij was toen 79 jaar; de interesse in het verloop van de oorlog en de hoop op de 

uiteindelijke overwinning hielden hem op de been. Maar daarna liet hij het afweten. Astma, hoesten, altijd op 

bed. Op 27 december 1946 overleed hij op 81 jarige leeftijd, kalm, in zijn huis aan de Parkweg 246 in 

Voorburg. 

 

Tante Bie stuurde na de vrede, toen het weer kon, veel kleding en etenswaren vanuit Afrika naar ons allen. 

Dat waren geschenken “uit de hemel”. Textiel, gekonfijte vruchten, van alles!! Daar waren we ontzettend blij 

mee. Tante Bie had in Zuid-Afrika goed "geboerd". Ze was al voor de oorlog een schoonheidssalon 

begonnen met de vertegenwoordiging van een Franse firma in dat soort artikelen en met die zaken heeft ze 

een aardig vermogen opgebouwd. Oom Frits en Tante Bie hadden geen kinderen. In augustus 1946 zijn ze 

om de familie weer te ontmoeten naar Holland gekomen. Oma en ook wij zagen toen voor het eerst hun 

schoonzoon cq oom. Hij was een heel aardige, rustige man die we gelijk mochten. Twee dagen later werd hij 

ziek, kanker! Hij heeft een heel naar ziekbed gehad. Tante Bie heeft hem met eindeloos geduld verpleegd. 

Steeds kwam ze huilend vanuit de ziekenkamer naar beneden vervuld van medelijden met haar man. Hij 

overleed een paar maanden later, in december 1946, een paar weken vóór Opa. Dat was een treurige 

maand december 1946, eerder op 7 december was ook de vader van An ook plotseling overleden, dus drie 

begrafenissen in één maand. Voor ons een “vuurdoop”. 

 

Oma was na de oorlog echt oud geworden. Ze is nog even op de Parkweg in haar eentje blijven wonen maar 

in 1949 brak ze haar heup na een val bij het werken in de tuin. Onze moeder heeft haar na het ziekenhuis bij 

zich in huis genomen. Tante Bie is, waarschijnlijk onder druk van Oom Dis, uit Afrika teruggekomen om 

mede met onze moeder de verzorging van Oma op zich te nemen. Voor Rarda was dat geen prettige tijd. Ze 

wilde haar eigen leven gaan leiden maar stuitte daarbij op weerstand van met name Tante Bie, die van 

Rarda een grotere betrokkenheid en steun aan haar moeder verlangde. 

 

Na het overlijden van Oma in 1958 hebben Tante Bie en onze moeder twee grote reizen gemaakt. De eerste 

reis was de wereld rond met de boot. De tweede reis ging ook met de boot maar nu naar Afrika. Onze 

moeder terug naar haar geboortegrond. Ze heeft er van genoten, totdat een aanrijding met een scooter mijn 

moeder ernstig been- en mondletsel bezorgde. Na genezing hebben Tante Bie en onze moeder nog prettige 

jaren op de Benoordenhoutseweg samengewoond totdat in 1964 Tante Bie heel plotseling bij een 

galblaasoperatie overleed. 
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13. TOT SLOT 

Na mijn studie zijn An en ik op 17 december 1948 getrouwd. Dat was twee dagen na mijn ingenieurs-

examen. Omdat afgestudeerde ingenieurs in die tijd ook nog twee jaar in het leger moesten dienen heb ik 

een betrekking bij een Petroleummaatschappij in Indonesië, de SVPM, de Standard Vacuum Petroleum 

Maatschappij, aanvaard, waardoor ik vrijstelling van dienstplicht kreeg. We hebben er bijna vier jaren heel 

plezierig gewoond, zij het dat de soevereiniteitsoverdracht en het uitbreken van de Koreaanse oorlog 

onrustige tijden met stakingen van het Indonesisch personeel, georganiseerd door de communisten, 

veroorzaakten. In 1952, in december kwamen we met onze zoon Paul Erik (geboren op 20 oktober 1950) 

terug in Holland. Op 21 maart 1953 werd Joost Frank geboren en op 11 oktober 1954 Annette Caroline.  

 

Na terugkeer uit Indië hebben An en ik enkele maanden bij toerbeurt bij onze moeders gewoond tot we in 

1953 een fat op de Thorbeckelaan, No 549 konden bemachtigen. Dat was snel voor een land met een grote 

woningnood, immers de bouw had vijf jaar stilgelegen, maar het hielp dat we bij machte waren meubilair en 

stoffering over te nemen voor het bedrag van fl 1000,-! 

   

Zoals boven gezegd verlangden Tante Bie en onze moeder begin vijftiger jaren om verschillende redenen 

dat Rarda, na terugkomst van haar buitenlandse werkzaamheden, weer op de Benoordenhoutse weg zou 

komen wonen. Vermeld moet worden dat Oom Dis Rarda gemaand had om, met het oog op haar moeder en 

Oma, weer uit Parijs naar Holland terug te keren. De situatie was voor een jonge vrouw niet prettig en Rarda 

heeft toen besloten om zelfstandig te gaan wonen. Dat werd haar uiteraard niet in dank afgenomen, maar 

was het voor Rarda de beste oplossing. Ze nam haar intrek in een kamer in het kasteeltje “De Wittenburg” in 

Wassenaar, tenniste veel op Marlot. 

 

Doordat iedereen volledig in beslag werd genomen met zijn eigen leven kwam de rest van de familie verder 

van ons af te staan. Na de dood van Oma in 1958 verwaterde de relatie met Oom Dis en Oom Cor.  

Oom Dis werd afgeschermd door Tante Lucy die met de familie gebrouieerd was.  

Oom Cor voelde zich tekort gedaan bij de verdeling van de erfenis van Oma. Hij had direct, tegen de 

adviezen van zijn zusters en broer in, om zijn aandeel gevraagd. Toen enkele jaren daarna de huizenprijzen 

aanzienlijk stegen voelde hij zich onterecht tekort gedaan. De relatie is daardoor geheel aan de grond 

geraakt. Wel weten we dat nicht Corrie jong, op ca 52 jarige leeftijd aan een hartaanval is gestorven. Zij was 

gehuwd met iemand in de diplomatieke dienst. Vóór haar huwelijk heeft ze veel avontuurlijke dingen, zoals 

te verwachten was, gedaan. Zo is ze direct na de oorlog stewardess bij de KLM geworden, heeft een 

vliegtuigongeluk bij Shannon Ierland meegemaakt en is daarna in diverse landen gestationeerd geweest, 

heeft daar de vlag van de KLM hooggehouden en ondertussen een heel gezellige tijd gehad en is daarna 

getrouwd. 

 

ERIK MULDER 

opgemaakt in de jaren 1990-2000. 
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14. FOTO’s 

 

 

Deze foto is van Erik en Rarda in de achtertuin van Benoordenhoutseweg 81 in den Haag. Het was nog de 
tijd dat van het Benoordenhout-kwartier nog niets bestond. Achter het huis, daar waar nu de Hoytema straat 
en de Roelofsstraat lopen waren kwekerijen. Vanaf de tweede etage kon je de toppen van de duinen zien! 
Kort daarna zijn de kwekerijen verdwenen en zijn er huizen gebouwd. Ik denk dat Rar toen drie jaar was en 
ik vier en dat de foto van 1927 dateert.  
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ca 1923, Oma Kans-Staalman, Tante Rie, Oom Dis en zijn “Spijker”.  
De Spijker was een vroeg Nederlands automerk. Oom Dis had er een gekocht. Hier voor zijn kantoor op de 
Goudse Singel in Rotterdam. Oma Kans Staalman  en Tante Rie op de achterbank. Bij een sportieve auto 
hoort sportieve kleding. 
 

 

Verkeersplein Rotterdam 1925 
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Erik met vader 

 

 

 

Erik en Rarda met moeder Martha Kans 
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Scheveningen: Erik & Rarda met Tante Rie en moeder Martha Kans. 

 

 

Scheveningen: Erik & Rarda met Tante Rie en moeder Martha Kans. 
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Scheveningen, Erik, Rarda, Corrie met Oma Kans-Staalman, Tante Rie en moeder Martha Kans. 

 

       

Martha Kans in haar jonge jaren en circa 1982. 
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Oma Kans – Staalman, 1910 wereld tentoonstelling Brussel 

 

 

 
 
Foto links: Oma in 1910  en in 1930 met haar kleinkinderen.  Van links naar rechts: Rarda, onze moeder, 
Oom Dis, Corry en Erik. 
Corry was de dochter van Oom Cor, helaas op ca 50 jarige leeftijd aan een hartaanval overleden. 
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Oostzeedijk 348 in Rotterdam, “sigarenwinkel”. 
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Etiket schoonheidsmiddelen, Tante Rie Zuid Afrika. 
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Huwelijk An & Erik 17 december 1948 
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Erik Jan Mulder      Antje Frederika Dijkhuis AFMD 

 

  

Vader AFMD: Jacobus   Moeder AFMD Wilhemina 
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Erik Mulder, Indonesië circa 1950 

       

An & Erik december 2008
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