HOED AF VOOR HET VERLEDEN,
JAS UIT VOOR DE TOEKOMST

Het bewogen leven van een bevlogen man
Cees Olsthoom
* 7 maart 1926 - 1 12 juni 2007

o ■ 4 jaar

19 26 - 19 30

Zondag, 7 maart 1926. Dat is de dag dat ik geboren werd op de boerderij van Krijn
Olsthoorn aan de Maeweg (zoals die toen nog heette) 25 te Monster. De boerderij werd ook
wel “Het Wapen van Polanen” genoemd, naar het naastgelegen kasteel van Polanen.
Mijn vader betrok de boerderij in mei 1890.
Ik ben het 15e van de 21 door mijn vader verwekte kinderen.
Mijn vader was het jongste kind van Maarten Olsthoom en Maria Koot. Hij had zes zussen;
Ka, Geer, Mie, Ant, Johanna (op 5-jarige leeftijd overleden) en Cornelia (op i8-jarige leeftijd
overleden) en één broer genaamd Maart.
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Mijn vader, Quirinus Cornelis, was eerder getrouwd met Maria Cornelia Johanna (Marie) van
der Helm. Uit dat huwelijk zijn zes kinderen geboren. Eén daarvan is op de leeftijd van
anderhalf jaar verdronken. Marie zelf overleed eind 1912.

M ijn vader en moeder

Uit het tweede huwelijk met Maria Theodora (Marietje) Dobbe werden vijftien kinderen
geboren, acht vóór mij en zes na mij.
Van mijn grootouders aan moeders kant heb ik mijn oma Dora, die in Nootdorp woonde,
gekend. Daar gingen we weleens naartoe met mijn moeder. Dat was natuurlijk een hele
onderneming. Eerst lopen door de tuinen naar Poeldijk, daar op de bus naar Wateringen,
overstappen en vervolgens naar Delft. Verder moest er gelopen worden over de Brasserskade
naar Nootdorp, waar we dan maar kort bij oma op bezoek konden zijn om ook weer op tijd
thuis te kunnen komen.
Mijn moeder had vier broers (Jan, Jo, Dirk en Kees) en twee zussen (Miena en Cor). Oom Jo
en tante Anna waren mijn peetouders. Opa Dobbe heette Jan, hem heb ik niet gekend.
Mijn leventje was, voor zover ik mij herinner, onbezorgd en vrij op de boerderij, waar ik als
kleintje meer opgevoed werd door de grotere halfbroers en -zusters dan door mijn ouders.
Zij hadden daar immers geen tijd voor. Er was ook zoveel om de aandacht over te verdelen,
een groot huis, veel kinderen, veel dieren, een groot boerenbedrijf, enz.

Hierboven is een foto van de boerderij te zien. Rechts het woonhuisgedeelte met daaraan vast de stal
en op de voorgrond de kamemolenschuur. Daar werd vroeger de kaas gemaakt. Voor deze schuur
staat de waterput. Tegen de muren de perenbomen, kalebas genaamd, en achter de mensen de poort
met de deur naar het achterhuis. Rechts daarvan het raam van de keuken, nog meer naar rechts, naast
de boom, het slaapkamerraam van mijn ouders.
Verder de poort in, achter eerder genoemde kamemolen, de varkensschuur, daar achter weer de
paardenstal en vervolgens de stro-opslagschuur. Achter deze schuren staan de koeienstal en hooitas
met daarin een ruimte voor de koets en tilbury. Een stukje van deze schuur is nog te zien.
Achter de kippen staat een paal waaraan de elektriciteitsdraden vast zaten, die liepen toen nog boven
gronds.

4 - 8 jaar

19 3 0 - 1 9 3 4

Van mijn vierde jaar weet ik dat ik in het ziekenhuis (Johannes de Deo te Den Haag) heb
gelegen, waar ik aan een middenoorontsteking geholpen moest worden. Daar had ik een
kleurpotlood, waarmee ik de muur achter mij heb vol gekrast. Daar zal niemand blij mee
geweest zijn, zeker de nonnen niet.
Op het bedrijf was in de diverse kassen en op het land veel te doen voor iedereen, van klein
tot groot. We moesten onder andere hout verzamelen in het bos (waar nu de drie huizen
van Leen, Cock en Ad van Joop staan). Vervolgens de losse takken bundelen tot een
takkenbos voor het aanmaken van het fornuis, zodat water gekookt kon worden voor de was
en ook voor het bad. De kleintjes gingen op zaterdag stuk voor stuk in de teil. De groten
gingen naar het badhuis in Loosduinen. Vaak stonden wij op zomerse zaterdagavonden
allemaal schoon en in pyjama te wachten tot de vissersmannen kwamen uit Den Haag, Die
kwamen in de vijver voor ons huis vissen en hadden altijd een zak met olienoten bij zich.
Dan gingen wij rond de tafel zitten, kregen allemaal evenveel noten, waarvan we dan lekker
smulden. Naast de takken moest er ook groot hout verzameld worden. Dat werd klein ge
hakt voor de kachel, die daarmee werd gestookt en met harde en zachte turf uit het veenge
bied. Turf werd eens per jaar gebracht met een schuit en moest worden opgestapeld op de
karnemolenzolder. Evenals de eierkolen en het antraciet. Dat werd bezorgd door kolenboer
Scholtes. Het bad- en waswater werd geput uit de eerdergenoemde regenwaterput. Het wa
ter moest met een emmer aan een touw opgehaald worden en vervolgens in een melkbus
van veertig liter (een 40-er) gegooid worden. Als die vol was, waren het de grote broers die
ze weer in het waterfornuis gooiden.
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De hooitijd was ook altijd erg spannend. Met de speciale hooiwagen en ons paard Bruin werd het hooi
met een hooivork opgestoken en aangepakt om naar de hooitas gebracht te worden.
Er was erg veel weiland om de boerderij heen, zodat we helemaal naar de duinen konden kijken, ook
de watertoren aan de Haagweg zag je staan. Langs die watertoren kon je door de duinen naar de zee,
maar meestal gingen we naar het strand van Ter Heijde, omdat het daar drukker en dus gezelliger
was. ‘s Winters werd er in tuin niet veel gedaan, omdat er over het algemeen nog geen verwarming in
de kas was. Bij buurman Van der Lans was een trekkas, daarin stond een klein keteltje dat met hout
werd gestookt, om jonge planten op te kweken. Van die warmte werd door de buurjongens dankbaar
gebruik gemaakt om er een spelletje te kaarten, zoals petoeten en klaverjassen.

Toen ik vier jaar was is onderstaande foto gemaakt, buiten in de bocht (waar de koeien bij elkaar wor
den gezet om te worden gemolken). Dit gebeurde omdat mijn oudste broer Tinus naar Californië ging
emigreren. Ik houd mij stevig vast aan de hand van vader. Tinus, geheel links op de bovenste rij, is nooit
meer in Holland terug geweest. Later is Ted (in de kinderstoel) ook naar Californië geëmigreerd.

;STA'-';iV

Deze foto is genomen bij Hugo Liebbe aan de RiJnweg, met Ted in de kinderstoel,
zus jo o k en m ijn persoontje staande op de schapenvacht. Ik was hier een Ja a r o f zes.

Op zaterdag moest de wurft geklauwd worden, dat wil zeggen dat het erf rondom de boerderij
aangeharkt moest worden, voor de zondag. Er kwam altijd veel volk en dan moest alles er netjes
uitzien. Hooi en stro dat overal heen gewaaid was moest worden opgeruimd, zo ook de paardenpoep van onder andere de Hit en Bruin.
In het voorjaar moest er weer worden aangepakt. Het werk in stal ging natuurlijk altijd door,
twee keer per dag melken, voederen, mesten, enzovoorts Het melkgeld werd gebruikt om het
huishouden draaiende te houden.

Het paard Bruin

Het melken van de koeien werd in de bocht gedaan, nadat de koeien uit het weiland waren opgehaald.
Ze werden stuk voor stuk onder handen genomen, de achterpoten werden aan elkaar gebonden, zodat
ze de emmer met melk niet konden wegtrappen. Je zat dan op een klein krukje met je hoofd tegen de
koe aan. Op de foto is broer Jan daar druk mee bezig. Dit alles onder toezicht van nicht Jet Koot uit
Rotterdam die vaak bij ons op visite kwam. Mijn zus Toos, broer Joop en een knecht, ik meen dat hij
Schouw heette, staan ook op de foto. Zelf sta ik er ook bij met broer Ted. Nicht Jet wilde ook wel eens
melken, maar of ze er wat uit kreeg, betwijfel ik nu nog. Op de achtergrond is de open schuur te zien,
waar bij slecht weer gemolken kon worden. Als er een koe klaar was en hopelijk de emmer vol, werd
de emmer via een grote trechter met zeef erin geleegd in een 40*er. De emmers zijn goed te zien.
Deze bussen werden gekoeld in de koelput, die in het achterhuis was. De koelput moest iedere dag
volgepompt worden met water, dit gebeurde met de grote slingerpomp.

.,- f

:

r-i's

"-'If if'

■ ,„

■'"'-■«“ r S - T 'W ;

■2/‘i ! Ï , r « ’ f S Ï ;

De melk werd in die grote bussen met ons paard Hit en wagen naar melkfabriek “De Sierkari' in
Loosduinen gebracht. Het was een snel en sterk paard maar het moest dan ook iedere dag heen en
weer lopen. De Hit werd ook ingezet op Koninginnedag om met een Rauter (dorpsomroeper) in het
dorp afkondigingen te doen. Broer Krien heeft dit regelmatig gedaan.
Ons andere paard, genaamd Bruin, was voor het zware werk, maar ook om met de koets naar de kerk
o f andere gelegenheden te gaan. We hadden ook een tilbury, dat was een tweewielig karretje, erg
geschikt voor het ringsteken op Koninginnedag.

Vader heb ik nooit zien melken. Vroeger deed hi} dat waarschijnlijk wel, maar later was hij ziek en
oud. Mijn broers en/of de knechten deden dat. Ik was nog te klein voor dit werk en ging lekker buiten
spelen met kinderen uit de buurt en mijn broertjes en zusjes, daar waren er ten slotte genoeg van. Op
de foto zit ik rechts vooraan. Ook in het hooi spelen deden we graag. Dit mocht natuurlijk niet, omdat
het voedsel was voor de beesten. De oprijlaan, die je achter de kinderen ziet, was nog een overblijfsel
van het vroegere kasteel Polanen.

8 - 1 2 jaar

19 3 4 - 1 9 3 8

Een paar keer per jaar gingen we een dagje uit. Ezel rijden op het Scheveningse strand, met
de oude wandelpier op de achtergrond. Op de ezels zitten links broertje Ted, in het mid
den mijn persoontje en rechts broertje Piet Daarvoor van links naar rechts Cock, Martien,
Henk van der Lans en Jook, onder leiding van grote broer Krien in het midden aditer.

Oma Dora Dohhe kwam ook regelmatig op bezoek in de Madeweg.
Te zien z ijn hier zus Mien, moeder, ikzelf, Oma, Riet en Piet.

Op deze foto in het weiland is Jook te zien met Ted en ondergetekende in het midden,
met op de achtergrond het stukje bos en vaag de hooitas.

In de druivenkrenttijd moest je er, als je groot genoeg was, ook aan geloven. De onderste
bossen moesten door de kleintjes worden gekrent, op de grond zittend met een kist als
steun in je rug. Aan de slag! De groten zaten op de druivenkrenttrap. Gezellig was het in de
pauze, met een bakkie koffie. Ik was er ook weer bij, rechts vooraan.

De druivenoogst

De producten van de boerderij werden per veilingschuit over het water naar de veiling in Poeldijk
gebracht. Er werd onder het gebouw door gevaren en de kopers zaten daar op de tribune en kochten
(via bieding) wat ze nodig hadden.
Maar voordat het zover was, moest er eerst gewerkt worden, zoals te zien is op nevenstaande twee
foto’s. We gingen ‘s morgens vroeg, voor schooltijd, kool hakken, bladeren afhalen en de kolen in
kisten doen. Dit gebeurde onder het toeziend oog van broer Leen.
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Na school was er toch wel weer tijd om te spelen in de zogenaamde zandbak, ik zit links, daarnaast
Jook, Piet, Riet en Ted.
Slapen was niet eenvoudig, want al die kinderen hadden wel een plekje nodig. Boven de kelder was de
opkamer (zo genoemd omdat je er via een klein trapje naar binnen moest).
Daar waren drie bedsteden, d k voor twee personen. Daar weer boven waren een verhoogde en een
normale zolder, waar een bedstee en tweepersoonsbedden stonden. Hierin sliepen de grote jongens.
De kleine jongens sUepen op de zolder boven de kamers, ook in tweepersoonsbedden.
Via een gesloten trap vanuit de gang kon je daar komen. Om op de andere zolder te komen moest je
vanuit het achterhuis, via een open trap naar boven.
Doordat we met velen waren, moest er 's avonds in twee groepen warm gegeten worden. Onder de
vijftien jaar in de keuken en boven de vijftien jaar in de eetkamer. Dan na het eten je allemaal om
draaien en op je knieën de rozenkrans bidden. Je begrijpt: er werd door menigeen geslapen!

Er was ook nog een voorkamer, maar daar kwam je alleen op zondag.
Na de afwas was er nog werk genoeg te doen. Vooral voor de meisjes: breien, kousen stoppen,
verstellen en strijken. Naar de radio luisteren deden we vooral als er een hoorspel kwam, zoals
Paul Vlaanderen, wat altijd erg spannend was. Ook werd er door de mannen veel gekaart.

Na het eten moest je dat ook weer kwijt, dat gebeurde achter de stal. Deze stal was wel oud, maar zeer
solide gebouwd. Te zien zijn op de foto, de muurankers en het doorgeefluik om hooi naar binnen te
brengen. Als het een goed hooi-jaar was en het niet meer in de tas kon, werd het hier opgeborgen.
Deze was tijdens het maken van de foto nog maar half gevuld. Daar stond de plee die uitkwam in de
beerput erachter. Die plee is goed te zien, achter de kinderen in de sneeuw. Als je Maar was, afvegen
met een stuk krant. Deksel erop en je zag het voorlopig niet meer, totdat de put leeggemaakt werd,
maar daar wilde je liever niet aan denken.
In de winter kon je ook de koeienstal gebruiken als poepdoos, daar was het lekker warm van de
koeien. Gewoon gaan zitten boven de groep. Dat was een afvoergoot waar de koeien het ook in deden.
Die goot moest iedere dag uitgeschoven worden naar de grote beerput
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Naar school ging je op je klompen, maar eerst naar de kindermis, die begon om acht uur. We liepen
dan binnendoor langs het huis van Pakvis en het Zigeunerkamp, waar ik altijd bang was. Dan door
het weiland van Van der Ende en de boerderij van Brand. Zo naar het huis van Pieter Damen aan de
Molenweg en vervolgens via de Emmastraat over de trambaan naar de Choorstraat. Tegenwoordig
heet deze oude jongensschool OJOS. Je was dan nog nuchter en had je boterhammen bij je, die je in
het oude mannenhuis op het schoolplein kon opeten. De thee die je dan kreeg (ik krijg er nu nog de
rillingen van) was niet om te drinken. Maar je moest het wel opdrinken, want er was niets anders.
Van negen tot twaalf uur zat je in de klas. Tussen de middag ging ik de rest van het brood opeten in
de bakkerij bij neef Aad van der Burg op de hoek van de Herenstraat. Hier ben ik na mijn schooltijd
gaan werken. Ook de pan met gesmolten chocolade wisten we te staan op de oven, lekker warm, stie
kem een paar likken eruit en wegwezen.
Van half twee tot half vier weer de klas in, dan naar huis op je klompen, die je trouwens zelf moest
onderhouden. Een bandje erover tegen het breken van de kap en een stuk oude fietsband eronder,
dan gingen ze langer mee. Want je moest zuinig zijn, ook op je kleren. Iets nieuws was er maar zel
den bij. Meestal kreeg je kleren van oudere broers aan, die hen te klein waren geworden. Alleen als je
aangenomen werd (eerste H. Communie), dan ging je in “gala”.
In de winter, als er ijs lag, gingen we rechttoe rechtaan door het weiland en over de sloten, dat was
een heel stuk korter. Als de winters streng waren met veel sneeuw op het ijs, raakte je je klompen wel
eens kwijt. Je was meestal met vele kinderen uit de buurt en vriendjes, dus die klompen werden vaak
ook wel weer gevonden.
‘s Zomers zorgden we dat we ‘s morgens op tijd bij de vuUisstaal (vuünisbelt) waren. Dan kon je daar
wel eens een vrachtauto met zand treffen waar je dan achterop sprong en meereed de Madeweg uit.
Dat scheelde een heel stuk lopen. Van mijn schooltijd herinner ik me nog wat namen van leerkrach
ten. Mr. van Schaik, aardige man. Mr. de Witte die mocht ik niet zo erg. Die sloeg je op je vingers met
een liniaal. Nou, dat deed behoorlijk pijn. Ik zat meestal achterin de klas, dicht bij de kolen gestookte
kachel. Want wij kwamen van ver, toch gauw een half uur gaans, dus was je knap koud.

Tijdens het Heilig Hartfeest moest er natuurlijk ook een foto gemaakt worden, ditmaal van jongens
uit diverse klassen op het trapje voor de ingang van de school. Te zien zijn Piet v.d, Ende - Toon van
der Zande - Piet van der Knaap - Bert Zuidgeest - Kees van Veen - Nic van Veen - Jan Timmermans mijn broer Ted, in het midden met donker vestje - en mijn persoontje in matrozenpak.
Toen is mijn liefde voor de Marine al geboren.

Bij gelegenheid van het vijfentwintig jarig huwelijk van mijn ouders in 19 38 is bovenstaande familie
foto gemaakt. Ook Tinus uit Californië, wiens portret van een andere foto afgehaald is, staat er rechts
boven, op. Mijn jongste zus Els, met strik, is er later bijgezet, want zij is pas in 19 4 0 geboren. Ook de
eerste vrouw van mijn vader is er voor deze gelegenheid op gezet (helemaal rechts).

Mijn vader werd steeds zieker, zodat mijn moeder hem niet meer zelf kon verzorgen en er dus hulp
moest worden ingeroepen. Er kwam toen iedere dag een wijkzuster, een non, die hem verzorgde en,
als het mooi weer was, in de rolstoel naar buiten bracht.
Eens per maand moest je gaan biechten. Dat gebeurde op zaterdag na schooltijd, om twaalf uur. )a,
zaterdagmorgen was er ook nog school. Dan had je de hele ochtend al de bibbers, want dan moest je
je geheimpjes en je kattenkwaad vertellen. Of je druiven of appels had gepikt of andere ondeugende
dingen had gedaan. Ik heb meer binnen de biechtstoel gelogen dan daarbuiten!
Ik herinner me dat ik ook wel goede dingen heb gedaan, zoals de eerste melk (biest) van een koe die
net had gekalfd naar de pastoor brengen. Als er geslacht was, moest er ook vaak vlees naar de dokter
of burgermeester gebracht worden. Dat waren de leukere klusjes.

¥1^

Op school was niet alles kommer en kwel. Er waren ook fijne dingen te doen. Zoals verkleed als pater
(ik) in een processie (optocht) meelopen bij kerkfeesten. Ted en Cock zijn ook verkleed.
Tijdens het Heilig Hartfeest reden er praalwagens door het dorp met meisjes verkleed als bruidje
erop, de jongens verkleed als padvinders.
Op school werd er weinig aan sport gedaan. Zwemmen was er ook niet bij. Dat deden we thuis wel, in
een nieuw gegraven sloot, die was dan nog schoon. Dat deed je in je nakie, gemengd, en stiekem. Een
zwembroek hadden we niet, te duur denk ik.
Er was altijd veel volk op de boerderij. Vrienden, vriendinnen, tantes en ooms die vooral ‘s winters
kwamen kaarten, omdat het bij ons altijd gezellig was en er altijd wel wat te eten en drinken was.
Ook mijn eigen vriendjes uit Monster kwamen graag op de boerderij spelen, dat was altijd erg leuk.

Op zondag vocht je voor een plekje op de koets om mee te kunnen naar de kerk, nuchter natuurlijk.
Het paard werd gestald bij De Wilde. Na de Hoogmis, nog steeds nuchter, gauw naar huis, waar we
wittebrood met suiker kregen. Dat was pas feest.
Ook was het feest als we zondagmiddag tijdens het spelen een beker aanmaaklimonade en een brok
(snoep) kregen. We speelden veel: boompje verruilen, verstoppertje spelen, tikkertje, en ook schom
melen. Eens kwam ik tijdens dat spelen met mijn achterste in het glas van de kas te vallen. Een grote
jaap in mijn bil, maar dat was niet zo erg. De broek die ik aan had was ook kapot, dat was pas erg!
Nou, dat heb ik geweten.

Deze foto is in de zesde klas gemaakt, bij meester van Schaik, hij staat links
achterin. Ikz elf ben te bewonderen onder het beschadigde stukje helemaal rechts.

12 - 1 5 jaar

19 3 8 - 1 9 4 1

Deze foto is genomen omstreeks 1937 toen ik een jaar of twaalf was en mijn matrozenpak
had afgestaan aan één van de andere broertjes. Daarvoor in de plaats had ik een echt pak
aan, een plusfour o f drollenvanger. Ook Ted had al zo’n plusfour aan.
Zo komen we aan het einde van mijn schooltijd, maar niet voordat ik heb verteld achter de
meisjes aan te hebben gelopen. Mijn eerste keus was gevallen op Riet Witteman, de dochter
van de hoofdagent. Dat liep echter op niets uit, omdat Nol v.d. Klugt bij haar beter aange
schreven stond. Zij is later Burgermeester van Monster geworden, dat heeft ze dus niet
slecht gedaan. Mijn tweede meisje was An Nobels daar ben ik wel lang mee gegaan, maar
ook dat is ten slotte overgegaan. Kalverliefde natuurlijk!
De mobilisatie volgde in 1939. Dat gebeurde omdat er oorlog dreigde te komen met Duits
land. Daarom werden er Nederlandse militairen van de Cavalerie (paarden) ingekwaitierd
op de boerderij. De paarden stonden in de stallen en de soldaten gingen op de stalzolder
slapen. Eerst werd echter een nieuwe houten vloer aangebracht want de oude was te slecht,
De bedrijvigheid was enorm, elke morgen werden de paarden gepoetst en ingespannen om
te gaan oefenen op het strand. Dan waren wij altijd present en mochten ook weleens een
stukje op zo’n paard rijden, maar niet te lang.
Paardrijden heb ik wel veel gedaan, ook op Texel toen ik met mijn zus Dora en haar vrijer
Piet Meijer mee mocht. Van de hele dag paardrijden had ik ‘s avonds zoveel pijn aan mijn
achterste dat ik er niet meer op kon zitten. Slapen, dat ging nog best, op het biljart, omdat
er in dat hotel eigenlijk geen plaats was voor mij.
In diezelfde mobilisatietijd (1940) is door archeoloog en kasteeldeskundige professor
Reinaud een sarcofaag ontdekt op de boerderij. Deze stenen doodskist stamt uit de
Romeinse tijd. De “sarcofaag van Polanerf' werd gevonden in een weiland iets ten
oosten van de plaats waar het kasteel van Polanen heeft gestaan. Met medewerking van de
ingekwartierde soldaten is het uitgegraven. Door twee trekpaarden is het uit het
weiland gehaald en naar de boerderij gebracht. De sarcofaag heeft jaren in de stal gestaan
als voerbak voor de beesten. Later is hij voor vijf gulden verkocht aan het Wesüands
Museum te Naaldwijk.

Het kasteel van Polanen wordt in 1295 voor het eerst genoemd in een oorkonde van Graaf
Floris V van Holland. De Graaf schonk “dat ghoet van Polaen metter woninghe” aan Philip
van Duivenvoorde. Phüip’s zoon ging zich toen Jan van Polanen noemen. De oprijlaan met
Hoge bomen was de oorspronkelijke laan naar het kasteel. Tijdens de Hoekse en Kabeljauw
se twisten, een machtstrijd tussen de Hollandse adel en de Graaf van Holland, werd het
kasteel ingenoraen door troepen van de Graaf onder leiding van Willem van de Wateringhe
in jimi 1351. Waarbij onder andere een beschieting plaatsvond met een blijde (dat is een
werptuig) waardoor het kasteel gedeeltelijk werd verwoest. Na de moord op de miimares
van de Graaf, Aleida van Poelgeest in 139 2 flakkerden de Hoekse en Kabeljauwse twisten
weer op. Als strafmaatregel werd het kasteel van Polanen afgebroken.
Nu weer terug naar de tijd van toen, het was 10 mei 19 4 0 toen de oorlog uitbrak, ik was
veertien jaar. De ingekwartierde soldaten waren met hun bezittingen vertrokken naar de
frontlinie. Het was wel een spannende tijd, maar je was ook bang. We konden de Duitse
parachutisten boven het bos Ockenburg en het strand naar beneden zien komen, wat met
de nodige beschietingen gepaard ging. Op de radio hoorden we wat er gaande was, nou dat
was niet best! Ik ben toen nog één jaar naar school geweest.

15 - 18 jaar

19 4 1 - 1 9 4 4

Na mijn schooltijd in mei 1941 ben ik in de bakkerij van neef Aad van der Burg in
Monster gaan werken. Van zeven uur ‘s morgens tot zes uur ‘s avonds als jongste bediende.
Eerst moest ik tot tien uur helpen in de bakkerij. Daarna op de transportfiets, met blokken
op de trappers, want ik was niet zo groot. Met een mand vol brood de pad op tot ‘s middags
drie uur. Die mand met brood hing voorop de fiets en was zo vol dat ik er niet overheen,
maar er langs moest kijken.
■
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Dat gaf op tuinderpaadjes wel eens problemen. Ik ben daardoor ook wel eens in het water terecht
gekomen, met brood en al! Bij mijn eerste klant, een groot gezin genaamd Visser, kon ik er veel
broden uit halen, en dus weer gewoon vooruit kijken. Na drie wijken, dat vril zeggen in de kleine
Ma en de grote Ma, terug naar de bakkerij om de boel schoon te maken en alles klaar te zetten
voor de volgende dag. Veel verdiende ik niet, twee sneetjes brood tussen de middag en zeven
gulden per week.
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In die tijd had mijn broer Jan samen met zus Marie een melkzaak in de van der Neerstraat
in Den Haag. Later kwam er een winkelmeisje bij, zij heette Annie Wennekes en kwam uit
Limburg. Met haar trouwde Jan op 8 april 1942. Op de trouwfoto hiernaast sta ik voor mijn
moeder. Later zijn Jan en Annie naar Australië geëmigreerd.
Wat die melkzaak betreft wil ik één voorval niet onvermeld laten en wel deze: het was hartje
winter, er lag veel sneeuw en de straten waren bijna onbegaanbaar. Jan vroeg of ik hem
wilde helpen de melkwijk in te gaan om bij de klanten melk te bezorgen. Ik liep met een
touw om mijn nek vóór de bakfiets, zo trokken wij van straat naar straat. Koud dat het was,
niet te geloven, maar de klanten hadden hun melk!

Trouwfeesten werden meestal op de boerderij gehouden omdat daar toch ruimte genoeg
was. Er werd dan muziek gemaakt door neef Arie v.d. Helm uit Leidschendam op
accordeon en broer Toon op de mondharmonica.

De volgende trouwerij diende zich aan. dit keer van mijn zus Marie met Cees v.d. Uibbe
op i6 september 19 4 2. Cees werkte op de Staatsdrukkerij in Den Haag. Daar was ook een
sportschool en daar mocht ik op zondagmorgen met hem mee naar toe. Op de trouwdag
was het natuurlijk weer feest en de bekende foto mocht dan ook niet ontbreken. Natuurlijk
sta ik er ook weer op geheel bovenaan links.

Deze foto is van dezelfde bruiloft, m aar in kleiner gezelschap, ik weer links bovenaan van de partij.

Soms ging ik met zwager Piet Meijer, de man van Door, mee naar Marlot, naar de windhondenrennen. Daar deed hij aan mee, omdat hij ook van die honden had. Op de fiets gingen we, dwars
door Den Haag heen en terug. Dat waren toch wel afstanden.
Nu weer terug naar de bakkerij en mijn ervaringeri daar.
Op 'n slechte dag in de winter was de weg glad en was fietsen er niet bij. Daarom had de baas de
mand op een slee gebonden en daarmee moest ik toch brood bezorgen, Lopen naar Naaldwijk
en over 's-Gravenzande, waar ook klanten woonden, terug. Ik kwam 's middags om vijf uur
weer thuis, zo koud als ijs.

Een ander voorval: ik had volgens een klant verkeerd brood neergelegd in de serre, terwijl
zij niet thuis waren. Dus werd ik na zes uur terug naar Naaldwijk gestuurd om het brood te
ruilen. Wel op mijn eigen fiets, want mijn dienstijd zat erop en ik mocht dus niet op de fiets
van de baas! Kwaad dat ik was. Toen ik terug kwam, gooide de patroon (baas) het halve witje
van acht cent in een emmer water om het de andere dag weer door het deeg te verwerken.
Zo heb ik daar wel het één en ander meegemaakt, meer slaag dan loon zogezegd.
Van september 1942 tot september 1943 volgde ik op dinsdagavond een Middenstandcursus in Poeldijk bij meester van Velzen. Examen doen in Delft lukte niet meer, door de
oorlog en de razzia’s. Ik heb echter wel een getuigschrift gekregen.
Toen ik zestien werd moest ik een uur eerder beginnen, dus van zes tot zes, ook op zater
dag- Meestal werd het natuurlijk veel later. Moe van het werken, viel ik thuis meestal direct
in slaap. Door de oorlog was de kwaliteit van het brood ook niet meer zo best. Daarom
gaven sommige klanten van zelf geteelde tarwe ‘n zakje meel mee om daar brood van te
laten bakken, Dat gaf natuurlijk wel veel extra werk.
Het bracht mij en mijn vrienden Jaap Steentjes en Huub van Velthoven op het idee om
voor ons zelf wat koekjes te bakken. Ieder zou zijn aandeel leveren. Boter werd door Huub
meegebracht, waarschijnlijk thuis gepikt uit de melkzaak die zijn ouders hadden. Jaap, die
bij mij in de bakkerij werkte, zorgde voor suiker en andere ingrediënten. Ik zou voor het
meel en het bakken zorgen. Zo hadden wij voor ons zelf ieder een half pond koek, die we
zondags stiekem boven in de hooischuur lekker op hebben gepeuzeld, daar hebben we wel
van genoten.
Toen kwam er een einde aan mijn werktijd in de bakkerij, waar ik heel wat mensenkennis
en ervaring heb op gedaan voor de rest van mijn leven.
Op 9 januari 1944 overleed mijn vader, na acht jaar ziek te zijn geweest. Op de begrafenis
was het erg druk. De hele familie kwam, vooral voor het eten en drinken, het was ten slotte
oorlog. Dat kan je ze niet kwalijk nemen. Na het overlijden van vader Krijn werd Krien de
rechterhand van moeder. Leen werd de tweede vader van het gezin. Hij regelde ook de
financiële zaken en aUes wat met de tuin te maken had. In die tijd werd ook het Vlietje
(stuk land) verkocht, om de boerderij te kunnen laten doordraaien.
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Op 13 april 1944 trouwde Toos met Piet van Vliet. Ik sta er ook wcer op, rechts onderaan.

In augustus 19 4 4 werd ik opgeroepen voor de arbeidsdienst in de plaats Well in Limburg.
Dit diende als voorbereiding om te werk gesteld te worden in Duitsland. Ik was daar van
6 juli tot 6 september 1944. Dat was wel even wennen om 20 gedrild te worden, met een
groen pak aan en een schop op je nek in plaats van een geweer, 's Avonds appèl voor je bed,
gekleed ervoor, of als je te laat was, naakt eronder!
's Zondags kon je in het dorp naar de kerk. Daar maakte ik kennis met enkele bewoners
van Well, die mij op de koffie vroegen. Dat heb ik vaak gedaan als ik vrij was. Een van hen
was de postbode van het dorp. Veel later ben ik nog op zoek gegaan naar deze aardige
mensen, maar heb ze niet meer kunnen vinden.
Op 5 september 19 4 4 was het Dolle Dinsdag, dit betekende dat Antwerpen op de Duitsers
veroverd was. Helaas ook de aanleiding voor veel mensen om te denken dat heel Nederland
elk moment bevrijd zou kunnen worden. Dit bericht bleek later niet te kloppen en het zou
nog tot 5 mei 1945 duren voor de oorlog echt voorbij was.
In de alom heersende paniek ben ik toen met een groepje van zes man gevlucht, door uit
het raam van de barak te springen. Helaas bleef ik met mijn ring aan een haak hangen en
kon niet bij de grond komen. Gelukkig konden de anderen mij optillen, zodat ik ook weg
kon komen, wel met een zeer pijnlijke vinger. Lopend, liftend, vde beschietingen van zowel
de Duitse als Engelse vliegtuigen ontwijkend, en 's nachts buiten slapend, kwam ik na
vier dagen thuis. Dit betekende het begin van mijn onderduiktijd tot na de oorlog. Bonnen
voor eten kreeg ik natuurlijk niet Evenmin als mijn broer Martien die uit Duitsland was
gevlucht, waar hij had moeten werken. Dan maar mee-eten uit de grote pot, samen met de
andere onderduikers, zoals Peet Steentjes.
Van 17 tot 26 september 19 4 4 speelde zich operatie Market Garden a f (de Slag om Arn
hem). Dit was een geallieerd offensief door een grootschalige luchtlanding tegelijkertijd
met een grondoffensief vanuit België. Het cruciale doel, de brug bij Arnhem, kon echter
niet op tijd bereikt worden, waardoor de oorlog een halfjaar langer heeft geduurd.
Daardoor moest ook de Oorlogswinter nog doorstaan worden.

Ook de lichting van (geboren in) 1925 viel ten prooi aan de Duitse oorlogsindustrie door
hen, middels grootscheepse razzia’s, als dwangarbeiders af te voeren naar Duitsland. Mijn
betrekkelijk veilige onderduikplek werd hierdoor wel bedreigd, maar er was genoeg gele
genheid om je te verbergen, bijvoorbeeld in de tuin. Werk was er altijd wel te doen, meestal
tarwe malen voor meel. Dit deden we op een zelfgemaakte molen, aangedreven door de
waterpomp van buurman Van der Lans, want daar was 's nachts stroom. Daarna kon dan
brood worden gebakken. Ook werden suikerbieten schoongemaakt, klein gehakt en gekookt
om daarvan stroop te maken. Van pulp en meel werd zogenaamd roggebrood gemaakt.
Maar we hadden meer nodig dan brood alleen. Op zoek naar meer eten kwamen we in het
verzet terecht. De oorlog betekende voor de meeste mensen vooral hongerlijden, zeker in
de grote steden. Wij hadden daar minder last van, in de tuin waren altijd wel groenten en
aardappelen, en geslacht werd er ook nog steeds.
Mijn vriend Jaap Steentjes en ik zijn toen in het ondergrondse verzet terechtgekomen.
We hadden een wapen op zak en deden schietoefeningen in een achteraf gelegen schuur
bij een tuinder, die ook lid was. Toen we daarmee bezig waren, kwam er een Duitse soldaat
over het bruggetje vlak voor die schuur. Hij kwam kijken waar dat geschiet vandaan kwam.
Wij werden op tijd door de wachtpost gewaarschuwd en hebben afgewacht tot deze soldaat
weg was (in zijn eentje was hij toch te bang om ons aan te pakken). Wij zijn hem toen
natuurlijk als de bliksem gesmeerd, want wat we deden was natuurlijk levensgevaarlijk.
Een andere ervaring met de oorlog had ik op weg van huis naar het verzetsgebouw.
Ik kwam toen een paar Duitse soldaten tegen in de Madeweg. Zij hadden te diep in het
glaasje gekeken en begonnen in het wilde weg te schieten. Ik dook in de naast de weg
gelegen afvoergoot en lag daar net goed en wel of de kogels vlogen me om de oren.
Door het oog van de naald gekropen dus.

Ook in de oorlog werd er gewoon getrouwd. Op 21 november 19 4 4 stapte broer Leen in het
huwelijksbootje met Marie van Leeuwen uit Poeldijk. De bruidsmeisjes waren Jook en Riet
en links achter tegen het raam was ik ook weer van de partij. Ook familie van de bruid is
op die foto te zien. Van feestelijkheden was niet echt sprake, gezien de oorlogsomstandig
heden. Toch werd er wel wat aandacht aan besteed, want enkele dagen ervoor was besloten
om een varken te slachten. Dat werd in de koeienstal gedaan door broer Krien, die dat beest
met een zware hamer een stevige klap tussen de ogen gaf, zodat hij in elkaar zakte. Daarna
werd de keel doorgesneden, zodat het bloed er uit kon lopen. Dat werd opgevangen, om er
bloedworst van te maken, want niets mocht er verloren gaan. Terwijl hij aan het slachten
was, wat natuurlijk niet mocht van de Duitsers, werd er op de deur van de stal geklopt en
geroepen dat er politie was. Dat was natuurlijk wel even schrikken geblazen, maar gelukkig
liep het goed af. want het was Toon die een geintje wilde uithalen. Nou die heeft er goed
van langs gekregen, dat begrijp je.
Maar er was natuurlijk nog veel meer te doen in oorlogstijd op de boerderij.
Dat kun je lezen in enkele van mijn dagboekfragmenten:

14 januari 1945: lopend naar de kerk in Monster, ‘s Middags heerlijk gegeten zoals trou
wens elke dag, daar is bij ons nog geen gebrek aan, moeder kan goed koken. Daarna werd
de dag besloten met het spelen van kaart.
22 januari 1945: de Russen staan nu op 290 km afstand van Berlijn. In Oost-Pruisen heb
ben zij tevens een wig geslagen van 25 km diepte. De buurjongens komen bij ons naar
Radio Oranje luisteren, omdat er een brief wordt voorgelezen van een aantal artsen in bezet
gebied, gericht aan Seyss-Inquart, Hij werd daarin medeschuldig (als vertegenwoordiger
van Hitler) genoemd aan het lijden van het Nederlandse volk. Onomwonden werden hem
daarin alle staaltjes van onmenselijkheid naar zijn hoofd geslingerd.
24 januari 1945: broer Jan is gisteren ook weer eens uit Den Haag gekomen, met de bedoe
ling vandaag weer te vertrekken, maar er waren weer razzia’s aan de gang in Loosduinen,
dus bleef hij nog maar een dagje. We hebben de gehele dag hout gezaagd voor de kachel.
Vanmorgen kwam er weer eens een Vi (bom) van grote hoogte naar beneden, hij draaide
om zijn eigen as en het was maar goed dat de brokstukken terugvielen op lanceerplaats
Bloemendaal. ‘s Avonds werden er pannenkoeken gegeten, gemaakt van bietenpulp, dit
wordt door veel m ensen gegeten bij gebrek aan iets anders.
Zaterdag 17 februari 1945: het is stralend mooi weer vandaag, gewoon een lust om nu in
Gods vrije natuur te mogen zijn. Vanmiddag hebben we spruitenkoppen gegeten, ik zet dit
nu op papier omdat dit vóór de oorlog alleen werd gebruikt als veevoer. Vanavond kwam
over de zender Vrij Nederland een verhandeling over de toegewezen rantsoenen in bevrijd
gebied.
Zondag 18 februari 1945; toen ik vanmorgen naar de kerk ging, stonden op alle wegen weer
Duitsers om fietsen te vorderen. Zelf was ik op een zogenaamde “tank”, dit is een fiets met
massieve banden, gemaakt van de onmogelijkste dingen. Daar hebben zij geen interesse in
en dit is dus de enige mogelijkheid om over straat te gaan. Marie van Leen was haar fiets
wel al gauw kwijt, 's Avonds gingen we gezamenlijk naar de lijdensmeditatie in de kerk in
het dorp.
Donderdag 22 februari 1945: vandaag zijn we met drie man bij Vreugdenhil glas wezen
rapen. Hij is één van de tuinders die zwaar zijn gedupeerd bij het neerkomen van een
vliegende bom (Vi) afgelopen woensdag. Van alle kanten wordt de helpende hand geboden
en dat is ook wel nodig. Als je de ruïne ziet, denk je onwillekeurig: "Die man komt er nooit
meer bovenop”.

Vrijdag 23 februari 1945: er kwamen vandaag vier schuiten de vijver opvaren, volgeladen
met suikerbieten, peen, aardappelen en ook beetje tarwe. Zij waren naar de Wieringermeer
geweest vanuit het Hulpcomité van Monster, maar durfden niet door te varen naar de
bestemde plaats, omdat zij in beslagname door de Duitsers vreesden. Zodoende hadden wij
ook weer wat in voorraad.
Zondag 4 maart 1945: nu is zelfs Poeldijk door een bom getroffen, hij kwam op een rijtje
huizen terecht aan de Monsterseweg. Wij zijn nog gaan helpen bij de familie Meijer, waar
ook alle ruiten stuk waren. Mevrouw van Leeuwen en haar dochtertje zijn aan de gevolgen
overleden. Ook vielen er nog bommen aan de Oorberlaan, vlakbij de woning van Manus
van der Ende. Ze komen nu wel angstig dichtbij.
Woensdag 7 maart 1945: het is vandaag de gezamenlijke geboortedag van Leen en mij,
nou we hebben het geweten.’s Ochtends hebben we een paar kassen nagelopen waarvan
de druivenbomen vastgebonden moesten worden en ‘s middags een flink stuk gespit, ‘s
Avonds werden we getrakteerd op pannenkoeken, nou ze smaakten best. Na het eten werd
de een na de ander echter misselijk en beroerd. Het bleek dat ze waren gebakken in motor
olie. Geen wonder dat de een na de ander de kamer moest verlaten om het er uit te gooien
in de stal achter de koeien. Later op de avond was het weer kaarten geblazen bij Leen thuis.
Zaterdag 10 maart 1945: vandaag Krien de gehele dag geholpen. Na de middag was het een
drukte van belang, er stonden wel zestig mensen uit de stad te wachten op een beetje melk.
Als er schillen werden ingeleverd, kregen ze melk, ze hebben blijkbaar allemaal gewacht tot
het einde van de week.
Zaterdag 17 maart 1945: hals over kop moesten wij vandaag het land gaan schoonmaken,
al de spruitenstronken moesten gerooid worden, want maandag zou er een freesmachine
komen om het land te bewerken. Die zal dan een groot deel van het ploegwerk overnemen.
Het mag eigenlijk niet want zo’n machine loopt op benzine en dat mag alleen maar door de
Duitse Wehrmacht gebruikt worden.
Vanavond kregen we acht pond brood extra, bestemd voor de drie verzetsmensen, maar er ■
is door iedereen van gegeten.
Woensdag 21 maart 1945; de gehele dag doorgebracht met eerstelingen (aardappelen) leg
gen. Sinds gisteren is het land gefreesd zodat ook de bloemkool gepoot kan worden, want
het is daarvoor de hoogste tijd. In de avond zijn we nog naar Monster geweest.

Zondag 25 maart 1945: naar de kerk in Poeldijk geweest, daarna op visite bij Van Velthoven.
Zij hadden juist een brief ontvangen van hun zoon dat alles nog in orde was, hij zit nog
maar tien kilometer van het front en zal nu wel gauw bevrijd worden. Verder hebben we
nog een flink stuk gewandeld, het was er mooi weer voor.
Zondag 8 april 1945; op bezoek geweest bij Jan Dreijer. Hij zou voor ons een accu in orde
maken, omdat de elektrische spanning maar zo nu en dan doorkomt. Met die accu kunnen
we dan altijd de radioberichten beluisteren.
Het volgende bericht hoorden we over de radio:
“Em nieuw luchtlandingsleger hebben de geallieerden neergelaten ten Noordoosten van de Zuider
zee, Hannover wordt van drie kanten bedreigd. De dichtstbijzijnde Pantsertroepen bevinden zich
al op twaalf kilometer afstand. Ook Bremen wordt beschoten door de artillerie".
Vrijdag 27 april 1945: het was slecht weer, er lag zelfs sneeuw. In de middag klaarde het wel
weer op, wat voor de Duitsers aanleiding was om op rooftocht te gaan in de Madeweg. Bij
iedere boer kwamen zij aan de deur en lieten hun oog vallen op mooie wagens. Nou, het
scheelde maar weinig of ze hadden de onze ook ingepikt, maar ze werden met een Iduitje
in het riet gestuurd, ‘s Middags ben ik een poosje aan het tarwe malen geweest (met de
handmolen). Het was wel een leuk karweitje, de tijd vloog om, In de avonduren doe ik aan
voorlezen.

Zaterdag^ mei 3945; Hoera, vrede in ons land

Eindelijk heeft ook de Vesting Holland gecapituleerd, gisteravond om tien uur kwam het
eerste bericht daarover binnen, om elf uur kwam Theo van Tol bij ons het erf opstormen en
bracht het bericht. Wij jongens lagen al op bed, maar genoten niet lang van onze rust, want
Door, Mien, Cock en Jook kwamen bij ons op de zolder en trokken ons zonder pardon uit
bed. Er werd gehost, gedanst en uit volle borst gezongen. Tot zover de dagboekfragmenten.
Op de foto ben ik rechts te zien.
De volgende morgen stond Jan Vellekoop, onze directe groepsleider, al vroeg voor de deur
met de boodschap dat wij, Martien en ik, maandag om zeven uur bij hem aanwezig moes
ten zijn. Dat was niet tegen dovenmansoren gezegd. Alle leden van de ondergrondse waren
precies op tijd aanwezig.
De order luidde: “GEREED HO UDEN OM IN ACTIE TE KOMEN".
De mensen in het dorp waren uitgelaten, maar er mocht nog niet gevlagd worden.
Aan drogist Van Spronsen (De Gaper) werd verteld dat hij de lichtstraal nog even uit moest
doen. Om kwart voor twaalf werd bekend gemaakt door Radio Oranje, dat om vier uur de
overgave op de Luneburger Heide getekend zou worden. Denemarken, Vesting Holland en
Noord-West Duitsland geven zich hierbij onvoorwaardelijk over aan Montgomery.
Wij waren natuurlijk steeds op Monster in afwachting van wat er verder ging gebeuren.
Wij zouden ingezet worden om de Nsb-ers op te halen om ze in te sluiten.

Wi] moesten ons verzamelen, in burgerpak, in de oude Gereformeerde Kerk, Eenmaal daar
kregen we een blauwe overall met een band om de linker arm, met een oranje strook in het
midden en het woord ORANJE erop. We waren gereed om op te treden. Het was wel even
wennen deze vijftig mensen bij elkaar te zien, want je wist daarvoor niet wie er allemaal lid
waren van de B.S. (binnenlandse strijdkrachten).

Na wat rommelige dagen van wachten en wachtposten bezetten, moest er dan toch opge
treden worden. Onze taak was om de Nsb-ers op te halen en op te sluiten. Voorlopig in een
school aan de Molenstraat. Er zijn nog wat problemen geweest waarbij van beide kanten is
geschoten. Daarbij is door een van ons een onwillige Duitse soldaat in zijn been geschoten
en afgevoerd naar het ziekenhuis. S.s.lieden hebben getracht de gevangenen te ontzetten,
maar dat is door onze waakzaamheid niet gelukt.
Op een zeker moment kwam het bericht binnen, dat een S.s.-officier met een lekke auto
band bij Garage Oostdijk stond. Wij moesten hem en zijn mannen omsingelen, want zij
waren gewapend. Vanuit het huis van de familie Van Gemert, boven de fietsenzaak van Nic
Vianen, zou ik ze onder schot houden. Nadat ik een ruit had uitgestoten, weigerde echter
mijn stengun. Er werd een handgranaat naar mij gegooid, die vloog voorbij en klapte uiteen
daar waar mijn broer en Peet Steentjes stonden. De laatste raakte daarbij gewond. Toch
lukte het ons die lui in te rekenen en a f te voeren.

Wij werden ook geacht de dorpsbewoners tot kalmte te manen (zie foto verzetgroep bij
Gemeentehuis waar ik op de derde rij van onder op de vijfde plaats van links sta).

De vast te zetten Nsb-ers werden naar een bunker in Arendsduin in
‘s-Gravenzande overgebracht waar wij de bewaking in handen hadden. De afgevoerde men
sen werden overgebracht naar Marinebewakingsdetachement "De Beer” aan de overkant
van Hoek van Holland op Rozenburg. Wij werden als bewakers aangewezen. In de bunker
aangekomen zag ik een volledig ingerichte keuken. Ik, de bakker, moest wat te eten maken,
ei1je bakken enz. Dat hield ook in dat ik iedere dag naar de overkant moest om te fourageren (voedsel verzamelen} bij de Engelsen in het Transit-Camp. Dit gebeurde met het bootje
(notendop) van Prins. Van de soms hoge golven kreeg je wel zeebenen. Nou ik wilde toch
al graag bij de Marine, kon ik mooi wat ervaring opdoen. In ieder geval kwam ik met het
brood en dergelijke droog in de bunker weer terug. Toen de gevangenen na verhoor naar de
gevangenis waren overgebracht, werden wij daar overbodig. Ons werd toen gevraagd wat
we verder wilden met ons leven.
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Ik heb toen voor de Marine gekozen (zie ontslagbewijs hierboven van 6 oktober 1945). Ik
werd door het departement van Marine voor mijn opleiding naar Engeland gestuurd.

1 9 tot 2 0 jaar

1945 - 1 9 4 6

Op 6 november 1945 ging het via Breda naar België, toen met de boot naar de overkant
van het water. Eenmaal daar aangekomen ging het via Wolverhampton (waar we de nodige
injecties kregen en daar behoorlijk ziek van waren) naar Glasgow (Schotland) voor de eerste
militaire opleiding. Dit was zwaar, ook door de winterse kou, maar ik heb het goed door
staan. De foto in Schotse kleding, moest natuurlijk gemaakt worden, voor thuis.
Na een aantal weken werd ik doorgestuurd naar Londen voor de Marine-koksopleiding, die
vier maanden duurde. Dit gebeurde in een kazerne in hartje Londen op korte afstand van
Buckingham Palace en op loopafstand van Picadilly Circus.
Mooie tijd gehad daar, maar in die keuken heb ik niet veel geleerd, alleen English breakfast
maken, dus eieren en bacon (spek) bakken, soms wel honderd tegelijk.
De dag voor vertrek naar de volgende opleiding, had ik middagdienst en stond ik de be
kende Engelse thee te maken. Terwijl ik wachtte tot een kan vol was met heet water, kwam
er een Engelse soldaat binnen, die blijkbaar niet zag wat ik aan het doen was. Hij wilde een
partijtje met me stoeien. Ik zag echter dat de kan vol was en dreigde over te stromen. Ik
probeerde los te komen, waarbij we over de grond rolden en ik met mijn soldatenschoen
onder de kraan van de grote ketel kokend water terecht kwam. Gevolg: een verbrande voet
en naar het hospitaal.
De jongens waar mee ik op die cursus zat, hebben nooit geweten waar ik was gebleven.
Zij zijn de volgende morgen wel vertrokken, nooit meer iets van gehoord.
Toen lag ik daar in een Engels ziekenhuis, als enige Hollander. Alles was natuurlijk Engels,
eten, drinken, praten. In die paar weken heb ik Engels geleerd, ik moest wel. Toen ik werd
ontslagen en me moest melden bij het Nederlandse Hoofdkwartier deed ik dat in het
Engels. Nou, dat heb ik geweten, ik kreeg op m’n falie!
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B ij terugkeer uit Engeland kreeg ik een voorschot op m ijn wedde (salaris) van tien gulden.

U

Toen die majoor in mijn zakboekje zag dat ik een Dutdiie was, werd ik naar Holland terug
gestuurd. Dus ik naar huis met de gedachte nooit meer in militaire dienst te gaan, maar dat
had ik mooi mis.
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Thuisgekomen, wilde ik weer in de bakkerij gaan werken. Op 2 4 april 19 4 6 k r e ^ ik echter de
dienstopdracht me op 29 april te melden in Arnhem in de Menno van Coehoornkazeme bij
de Commandant van het Regiment "Prinses Irene" alwaar ik in de keuken te werk zou worden
gesteld. Dit in het kader van de Expeditionele Macht (EM) van de eerste Divisie “7 December"
dat zich na de bevrijding van ons Vaderland had aangemeld om Japan te helpen verslaan.

Met de overige koks kon ik het goed vinden, vooral met de Sergeant-kok en de
Fourage-meester was ik bevriend. Ik sta op defoto bovenste rij, tweede van links.

Ik had daar wel een mooi leven, geen training of wachtlopen, ben wel voor de lol een keer op
de stormbaan geweest.

Ik werd ingedeeld bij de staf Compagnie als kok (ik sta voor de mannen met de witte
pakken in het midden). Ook in de rustpauze en na het aardappelschillen had ik na de
keukendienst een vrij leven, zodat ik een beetje kon passagieren (uitgaan) in Arnhem, en
ook wel eens een vriendinnetje had. Ik heb daar wel genoten, geen enkele avond appèl en
binnenkomen wanneer ik maar wilde.
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Ik kreeg op verzoek zelfs twintig gulden voorschot op mijn Jaarwedde.
Toen bekend werd dat we naar Indië gingen, bleek dat de koks geen enkele ervaring hadden
met de Indische keuken. Enkele koks, waaronder ikzelf, werden naar de kokschool in Den
Haag gestuurd, naar de Juliana kazerne. We gebruikten in onze onervarenheid veel te veel
pepers, waardoor de officieren waar wij voor moesten koken, bij wijze van spreken de kalk
van de muren likten. Wel was ik lekker dicht bij huis en kon na de dienst de stad in. Ook
ging ik wel liften naar Arnhem in het weekend, want ik had daar immers nog een vriendin
netje zitten. De trein was natuurlijk veel te duur.

Terwijl wij bovenop de bunker van de voormalige Rijkscommissaris Seyss Inquart zitten,
werd deze foto gemaakt Ik ben de eerste van rechts op de bovenste rij. Als volleerd Indisch
kok werd ik op 31 augustus 1946 in Arnhem bevorderd tot Korporaal-kok.
Maar mijn opleiding was nog niet afgerond. Velen vielen na herkeuring af wegens gebre
ken o f ongeschikt zijnde voor de tropen. Deze feiten brachten Bataljons-commandanten en
Compagnie-commandanten bijna tot wanhoop.
De oorspronkelijke sterkte was dan ook aanzienlijk geslonken, toen wij, na uitstel, zouden
vertrekken.
Dat uitstel was voor mij een gelukkie, want op 23 augustus van dat jaar ging zus Mien
trouwen met Wim van Bergenhenegouwen. Dat kon ik dus mooi nog even meemaken. De
trouwfeesten waren het bijwonen meer dan waard, met de bekende muzikanten uit Leid
schendam, lekker eten en drinken.
Ik ben jammer genoeg, niet bij ahe latere trouwerijen aanwezig geweest, omdat ik toen in
Indië zat.

In vol ornaat voordat ik naar Indië ga.

Toen kwam het uur van vertrek naar Indië steeds naderbij en moest afscheid genomen
worden van ieder die je lief was. Vrienden, familie, je meisje enz. Samen met mijn jongste
zus Els en moeder nog even op de foto.
I
Het vertrek uit Arnhem ging niet bepaald geruisl oos, groeperingen die tegen uitzending
van militairen waren, tekenden zwaar protest aan en probeerden te verhinderen dat we op
de trein zouden stappen.

2 0 tot 23 jaar

1946 -19 4 9

Inscheping op de “Volendam".

Op i6 oktober 19 4 6 ging ik met het Bataljon scheep {aan boord).
Dat aan boord gaan gebeurde onder de nodige bewaking en met een volle plunjezak op
je nek. We vertrokken vanuit Rotterdam met de “Volendam”, via Hoek van Holland, waar
velen op de kade of in bootjes op het water ons kwamen uitzwaaien.
De reis verliep nogal voorspoedig, behalve in de G olf van Biskaje en op de Middellandse
Zee, daar spookte het behoorlijk. Ik vond het prachtig en was meestal aan dek te vinden,
wat natuurlijk niet mocht in verband met het overboord kunnen slaan. Omdat ik in eerste
instantie voor de Marine had gekozen en al een beetje zeebenen had, was ik daar echter niet
weg te krijgen.
Uit mijn dagboek:
17 oktober 19 46 : Binnenin het schip is het vrij bedompt. Er wordt omgeroepen dat de post
in Aden van boord gaat, die zal per eerstvolgende boot vervoerd worden naar Holland. Van
a f vandaag zullen we om twee uur en acht uur ‘s avonds limonade krijgen in de cafetaria.
18 oktober 19 4 6 : Erg zonnig en warm.
Er werden gratis pakjes sigaretten uitgedeeld.
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19 oktober 1946: De avond is reuze gezellig, doordat verscheidene jongens muziek kunnen
maken en zelfs zingen.
20 oktober 1946; Het is weer zaterdag, zonder verlof overigens. We kunnen vandaag alleen
maar sigaretten krijgen van de Kadi. De lichten van de opslagruimte zijn kapot. De meeste
van ons hebben geen gebrek aan sigaretten.
21 oktober 1946; zondag, maar dat lijkt het helemaal niet. Doordat we op nummer gaan
eten, en het mijne juist in de tijd van de kerkdienst valt, kan ik nog net de zegen ontvangen.
De Egyptische kust komt in zicht. Aankomst in Port Said, waar olie wordt ingenomen. De
opvarenden komen hier in een andere wereld, alleen die lucht al! Op straat zien we in witte
“jurken” geklede Mohammedanen naar het oosten knielen om te bidden. Ook van top tot
teen in het zwart geklede en gesluierde vrouwen. Zij vormen in de verder kleurrijke wereld
een opvallend contrast. Vreemde geuren, bonte kleuren, het lijkt wel een caleidoscoop. In
het naar olie stinkende water in de haven, duiken naakte jongetjes naar dubbeltjes.

Opdringerige donkerkleurige parlevinkers (souvenirverkopers) in gammele bootjes, prijzen
luidruchtig hun koopwaar aan. Veel lederwaren, maar ook "dirty pictures” gaan in hun
ophaalmanden aan het touw omhoog.
22 oktober: maandag, de nieuwe week is weer begonnen. De temperatuur wordt wat lager.
Ik laat m’n haar knippen. Jk verveel me behoorlijk, want er valt niets te beleven. Steeds
maar verder varen we, nu de Rode Zee op. Het wordt wel weer warmer. Deze reis heeft wel
iets aparts, namelijk Kees de Bok en de Prins Bemhard kapel, die iedere dag opnieuw de
ouverture "Piqué Dame" van Fransz von Suppe ten beste geven.
23 oktober: We varen nu op de Indische Oceaan. Er zijn hoge golven en er staat een behoor
lijk briesje. Voor het eerst zie ik vliegende vissen, die niet groter zijn dan een decimeter o f
zo. Het lijkt o f ze vleugels hebben en dat blijkt ook zo te zijn. Ze zweven boven het water en
verdwijnen weer in zee. Het is ook mooi om het water te zien dat langs de boeg opspat. A f
en toe slaat er een golf over het dek, zodat je kletsnat wordt als je niet oppast. Meestal ben je
natuurlijk te laat! Ook zijn er veel die beroerd worden, het dek ligt vol met zeezieken.
De boot ligt weer eens stil, omdat de motoren weigeren, maar ‘s avonds om acht uur is de
zaak weer voor elkaar en varen we rustig verder.
24 oktober: Toen we door het Suezkanaal voeren en de Grote Oceaan op gingen had ieder
een, alle achttienhonderd man, het wel naar de zin. Er is nu wel het een en ander te doen
aan boord: corveedienst, kerkdienst en op zijn tijd Maleisische les.

Neptunus aan boord

Naar goed zeemansgebruik kwam Neptunus aan boord bij het passeren van de evenaar. Hij
verzorgde ook de doopplechtigheden. Na inname van water, brandstof en olie kwamen ook
de Arabische handelaren met hun kleine bootjes vol met souvenirs.

Vier weken op zo'n boot doorbrengen met zoveel mensen is natuurlijk niet niks. Het is een
reis van 17.500 zeemijlen, waarvoor we de nodige injecties hebben gekregen, o.a. tegen de
pokken. Ook moet je iedere dag netjes je pillen innemen tegen malaria.
Zo langzamerhand moeten de kledingstukken eens worden gewassen. Een enkeling ge
bruikt de zee als wasmachine en hangt zijn vuile was aan een lijn buitenboord, soms breekt
het touw...
Als je kleding eenmaal schoon opgehangen kan worden is het zaak er om beurten wacht bij
te houden anders loop je kans dat het "weggeorganiseerd” wordt.
Einde da^oekfragment.

We vonden het fijn weer vaste grond onder onze voeten te voelen bij aankomst in Indië, op
12 november 1946. Op de kade van Tjandjong Priok werden we opgewacht en begroet door
oude bekenden, die al eerder waren aangekomen. Na ontscheping (debarkering) gingen we
op weg met militaire vrachtwagens over slechte wegen richting Buitenzorg. Vervolgens naar
een buitenpost de rimboe in.

We stonden aan het einde van de reis, maar aan het begin van een nieuw hoofdstuk in ons
leven; Indië. Voor hoe lang, we wisten het niet.

In één oogopslag zagen we het, hoe warm het was e n
hoe arm. Kapotte en ver
waarloosde gebouwen, uitgehongerde kinderen, vod over been. We moesten bekennen:
dit wisten we niet. Was dit nu Indië? De indrukken waren overweldigend, De natuur
was groots en weelderig. Bij Buitenzorg zagen we de sporen van de revolutie, die daar
een jaar geleden over het land gegaan was. Puin, ruïnes van eens prachtige huizen, nu
overwoekerd door een niet te stuiten natuur. Wegen die een aaneenschakeling waren
van kuilen en gaten. En verder stof en hitte. We zagen eruit als mijnwerkers toen we
bij onze toekomstige legerplaatsen van de wagens klommen. We lagen in de bergen,
ver van het brandende Batavia en nog een flink eind voorbij Buitenzorg, dat ook nog
behoorlijk warm bleek te zijn.

Op de buitenpost aangekomen moest je eerst zorgen voor eten en drinken. Ik moet zeggen;
er was helemaal niets. We werden in een plantersbuis (van steen) gehuisvest. Dat viel alles
mee. Nadat we ons tampatje (kampeerbed) hadden neergezet, begonnen we maar om iets
van de keuken te maken. Met een benzinebrander en een soort oven konden we een gamel
(kan) water koken voor de eerste thee en koffie. Eten maken, daar was geen kunst aan.

De aardappelpoeder in kokend water strooien en klaar is de overheerlijke puree. Een blik
groente opentrekken en opwarmen. Dan wat boter, ook uit blik, wat cornedbeef er bij en je
had een complete maaltijd klaar. Nou, het was alles, behalve lekker. Honger maakt rauwe
bonen zoet, maar het had niets met koken te maken. Als het allemaal warm was, werd het
in gamellen geschept, opgehaald en in het bivak opgegeten.

Het werd opgehaald door onze chauffeur, Louis Spaans. Ook deden we er een stuk vlees
van een karbouw (waterbuffel, groot rund) bij, dat echter na vierentwintig uur sudderen
nog niet gaar was. Dus daar was de lol gauw vanaf Toen zijn we ertoe overgegaan om de
ingeblikte etenswaren op de pasar (markt) aan de Chinezen te verkopen.

Samen met Ja n van Someren op de foto met de eerste, nog groene, bananen.

Verse aardappelen en groenten kochten wij dan weer van de bevolking.
Die piepers moesten met man en macht worden gejast (geschild), zie foto hierboven.

A f en toe werd er een wild zwijn geschoten dat dan gevild en geslacht moest worden. Als
we meerdere wilde zwijnen hadden, verkochten we die ook aan de Chinees. Die maakten
daar saté van. De Indonesische bevolking at dat niet vanwege het geloof, maar wij vonden
het overheerlijk.

Nog weer later kochten we rijst en gingen we over op Indische maaltijden, wat trouwens
niet door iedereen op prijs gesteld werd..

..M

Oorlog voeren was er voor mij nog niet bij. Je was als kok wel elke dag van vroeg tot laat in
de weer, eigenlijk had je vierentwintig uur dienst, met af en toe tijd voor een sigaretje

In je vrije tijd ging je volleyballen, voetballen, ook wel boegsprietlopen of naar het zwem
bad. Ook de bokssport interesseerde me geweldig, evenals bridgen. Dat leerde ik van de
dominee en van Jan Leeuwis, slager van beroep, die bij me in de keuken stond.

De tijd buiten de diensturen werd ook besteed aan schrijven (sommigen presteerden het
tien tot vijftien brieven per week de lucht in te sturen), pingpongen en lezen.
Zo maakten we, als het kon en de groep niet te groot was, voor iedereen eten naar wens.
Nasi o f bami goreng o f Hollands eten.’s Zondags kreeg iedereen een halve kip, gebakken
aardappelen met appelmoes en pudding toe, vaak ook soep vooraf.
Op een dag moest er eten weggebracht worden naar een veraf gelegen post, dus werd dat
in grote blikken kisten gestopt en met de auto weggebracht. Dat dat niet zonder risico was,
bleek bij aankomst. Die blikken zaten vol met gaten en ze vonden de kogels in het brood.
Ook bleek dat er een brood te weinig in zat. Waar die is gebleven is mij een raadsel, want ik
had alles goed gecontroleerd. Daar is melding van gemaakt en ik moest op rapport komen
bij de commandant en kreeg licht arrest. D.w.z. ik moest me een half uur na mijn dienst
tijd bij de wacht melden en daar ook slapen en een half uur voor mijn dienst weer naar de
keuken. Dat stelde natuurlijk helemaal niets voor. Dat zat hem in de nieuwe commandant,
hij heette Zwijns en dat was hij ook. Hij was bij ons gekomen nadat onze commandant,
majoor Callenbach (een hele beste) al na veertien dagen was doodgeschoten.

Tijdens de eerste politionele actie moest ik mee om onderweg eten en drinken te maken.
Nou, daar kwam pas weinig van terecht. Als ik met veel pijn en moeite wat klaar had
gemaakt kwam de opdracht verder te lopen. Na drie dagen kwamen we op de plaats van be
stemming en had de vijand de boel in brand gestoken en was gevlucht, dus alles voor niets.

Later ben ik nog eens in een actie meegelopen, maar toen had ik de beschikking over pakpaardjes, waar de keukenpotten en pannen op geladen waren.

We liepen door open veld, de bush-bush en door de kali (rivier) en het bergmassief. Het is
wel een prachtig land, het mooiste van de wereld.

In juli 1947 ontmoette ik in Tjikendi een Indonesische jongen van ongeveer tien jaar. Dat
bracht een hele verandering in zowel zijn, als mijn leven. Het gevolg daarvan hebben hij en
ik nooit kunnen voorzien. Hij heette Djamhoeri. Hij kwam bij ons in de keuken, met nog
wat andere arme kinderen uit de Kampong (dorp) om eten te vragen, later kwam hij nog
een paar keer. Het leek mij een aardige jongen en ik vroeg hem o f hij wilde werken voor
zijn eten. Dat wilde hij wel en hij is toen bij me gebleven, we werden vrienden. Hij deed
goed zijn best, zette de tafels klaar als de koks gingen eten, maakte de kamer schoon en
waste en streek zelfs de kleren, ondanks zijn jonge leeftijd.
Hij vertelde me dat hij geen vader of moeder meer had en vroeg o f hij mij "papa" mocht
noemen. Ik vond dat best en was er nog trots op ook, nog zo jong en al "vader”. Ik trok mij
het lot van deze jongen aan en wilde wat meer voor hem doen. Na het werk leerde ik hem
lezen en schrijven in de Nederlandse taal.

Ik liet bij de kleermaker in de Kampong wat kleren voor hem maken en nam hem overal
mee naar toe. Als er naar de bioscoop werd gegaan, wisten ze al dat er voor twee gereser
veerd moest worden. Daarna gingen we vaak nog wat eten en drinken, voordat we weer
naar ons bivak teruggingen. De mensen uit mijn omgeving vonden hem aardig en deden
ook veel voor hem. Hij had veel nare dingen meegemaakt en gezien, en was blij dat hij in
een beschermende militaire omgeving was. Want er werd nogal eens gemoord. Vooral men
sen die voor de Nederlanders werkten, waren het doelwit van de Ploppers (politiek strijders
voor de Indonesische zelfstandigheid).

Ik vond het fijn dat voor hem te kunnen doen en hij deed erg zijn best. Ik nam hem ook
wel mee als ik verlof had en naar de stad Bandoeng ging. Onze Compagnie vertrok verschil
lende keren naar andere plaatsen, zoals Serengsen, Puwakarta, Glodok enz. Daar waar het
onveilig was kwamen wij om het veilig te maken.

Eén plaats was zo diep in de rimboe, daar kon je alleen maar komen met een prauw
(bootje). Daarmee ging ik iedere dag foerageren om eten te kunnen maken.

De waterkrachtcentrale
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GARDEREGIMENT
Officieren, onderofficieren, korporaals en soldaten.
Namens de ReQhnenKJ V iniwandiin», dtc ItelaM door zldcte verhinderd Is zich pertoooU)k to t U te richten, een k o rt w oord:
Ol) zl]t alien’ terecht met flepaste trots vervuld d at U w Regiment to t G t^ereg lm en t w erd verheven.
H ondt U echter steeds vo o r ogen. dat door de altstekende wijze, w aarop de Konlnkh)ke Nederlaodzche Brigade
„Prinses Irene" haar taak heeft verricht oos R eglm oit dat de tradlttea dér Brigade voortzet, deze Koninklijke m d e f'
scheiding te beurt Is gevallen.
Z o rg t d at op dezelfde oUstekeade wijze a b thans x»ze Bataljons in lodli, ^ hun voorbeeld to lt volgen.
G edeukt hen. dte voor onze vrijheid op de bres hebben gestaan eo voor V orstin en Vaderland zijn gevallen,
n heb Hare Koninklijke Hoogheid, de Prinses Regentes en de Minister van O orlog de verzekering gegeven, dat wij
allen ons zullen Inspannen door voorbeeld en pUchtsbetraclitlag te lonen, deze hoge onderscheldittg waardig te zQn.
W 4 gevoelen ons meer dan ooit verbonden met b et Koninklijk Huls.
W ij koesteren de Innige wens. dat bet Hare M ajestdt de Koningin gegeven moge zijn, oog laog v o o r Hare Kon ln k li^e
Pamihe. Land en V olk gespaard te blijven.
D e plv.v. CoousacKlanc v/b Garderegiment Prinses Irene,
D e M ajoor
L. T h . F . J. S. V A N EM BDEN
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HOED A E VOOR H E T VERLEDEN, J A S UIT VOOR DE TOEKOMST

Op 24 juli 1948 ging ik met verlof, dat was een dienstopdracht van de kapitein. Vanuit de
Waterkrachtcentrale al liftend naar Buitenzorg (Bogor). Het was het mijn bedoeling om sa
men met Djamhoeri zijn oma op te gaan zoeken. Ik had ook gehoord dat Jaap Steentjes in
de theefabriek van Tjiandjoer Tjikalong-Tjikendi was gelegerd en wilde ook hem bezoeken.
Het bleek dat Jaap net de vorige dag vertrokken was, wat een pech!
Het was al te Iaat geworden om terug te gaan, dus hadden we een slaapplaats nodig. De
baas van de fabriek, ene Orang Indo bood ons die aan. Hij vertelde dat we de Kampong van
oma niet konden bereiken, omdat dat te gevaarlijk was vanwege de aanwezigheid van de
Ploppers en de Tentara Indonesia (vrijheidbeweging). Als we geduld hadden, zouden we
de volgende dag met een ondememingswagen mee terug kunnen rijden. Djam wilde niet,
omdat hij zijn Oma nog niet had gezien en hij had bovendien een naar voorgevoel. Had ik
toen maar naar hem geluisterd!
We zijn toch opgestapt, de wagen was volgeladen met kisten thee, dus we stonden achterop.
Ook waren er ondernemingsbewakers op de wagen, We vertrokken om ongeveer tien uur.
Voorin, naast de chauffeur, zat een vrouw met haar kind. Op een gegeven ogenblik reden
we een helling op toen er plotseling geschoten werd. Djam, die naast mij stond dook ineen
en ik wilde mijn wapen pakken, een stengun, die op die kisten lag. Dat lukte me niet omdat
ik in mijn linkerhand was geraakt. Ook bloedde ik hevig uit een wond in mijn nek. Toen
Djam dat zag, stopte hij met zijn vingers het gat in mijn nek dicht. De twee bewakers waren
allebei dodelijk getroffen. Djam riep naar de chauffeur: lekas, lekas! (vlug, vlug) naar de
stad, De chauffeur was ook in zijn arm geraakt en de vrouw en het kind waren allebei dood.
Dankzij zijn moedig doorrijden met maar één arm hebben wij het er levend afgebracht. Als
hij was gestopt, zouden wij zeker zijn vermoord.

We zijn na zeker twintig minuten rijden op een militaire post aangekomen, waai wij
werden opgevangen en ik de eerste geneeskundige hulp kreeg. Door het vele bloedverlies
was ik erg verzwakt

T O E G E D IE N D Ê M E D IC A M E N T E N .
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Eenheid;
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M A L A R IA T H E R A P IE .
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Atebrine In gr.
;

K inine in gr.
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H indteekening Bat.arts;

j_________
Opgenom en in;

Diagnose ;

r.........

W é lk e soort Malaria;......
................... H p V A
W e lk ê soort Dysenterie;

O'AliVArvrrhltua I

Bij iedere sulpha-therapie moet de Sulpha-Label A.F.W . 3211
gebruikt worden.
..........................
Z o od ra de „Ziektegeschiedenis” model 6 gebruikt wordt, mogen op
de Gew ondentransportkaart geen bijzonderheden worden ingevuld.

.............................
C I.S 13dS - 2A34 . 50.000 - A L 371S9 - 1 0 ' 4<»

D atum : .................

Ik werd in een ambulance (Djam mocht ook mee) naar het militair hospitaal in Tjimahi
vervoerd. In de operatiekamer werden de verbrijzelde vingers eraf gehaald en de wond in
mijn nek verzorgd. Toen ik bijkwam uit de narcose zat Djam aan mijn bed te huilen. Ik zei
hem dat hij terug moest gaan naar Kratjak waar Huub de Rooy in de keuken werkte en voor
hem zou zorgen. Ik beloofde hem dat ik hem mee zou nemen naar Holland als dank voor
het redden van mijn leven.
De vele weken in het hospitaal moest ik iedere dag weer in een sodabad met mijn hand,
die zwaar ontstoken was en zelfs stonk. Er was namelijk met smerige munitie geschoten.
Tijdens mijn verblijf in het Ijim ahi Hospitaal brak ook een ringwormepidemie uit. Dat is
een vervelende aandoening: zo heb je niets en het volgende ogenblik zit je onder de rode
vlekjes. Die openbaren zich vooral op zweetplekken zoals haren, hoofd, oksels en rond de
schaamdelen. Besmet mandiwater (badwater) is waarschijnlijk de oorzaak. Het scheren
wordt een marteling! ‘s Morgens stond er een lange rij op het ziekenrapport om te worden
behandeld met de salicylkwast Je moest dan zelf erg oppassen en je zakie beschermen,
anders gaven ze daar expres een extra lik over. En dat spul brandt verschrikkelijk! De beste
remedie is: niet zweten, maar dat kan alleen als je geen dienst hoeft te doen.
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Intussen was door het Rode Kruis het één en ander naar huis in Holland doorgeseind.
Ook mevrouw generaal Spoor is hier druk mee doende geweest. Na terugkeer op de stand
plaats Kratjak bleek dat mijn vriend Jan Verhoeven uit Son bij de staf in Tjilendek was
weggeroepen, om mij al die weken te vervangen.
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Een greep uit de kranten van die tijd.

Ik werd op 28 augustus 1948 ontslagen uit het Hospitaal. Ik kreeg af en toe bezoek van
Djam en de Kapitein, die brachten dan wel het een en ander mee, zoals gekookte eieren en
fruit. Ook kwamen er jongens uit Monster, zoals Kees en Frans van der Sman, Tinus van
der Knaap uit de Zeestraat en Kees van Leeuwen. Zij waren in Tjimahi gelegerd en hadden
gehoord dat ik gewond en opgenomen was. Op 13 oktober 1948 voor de laatste, dus eind
controle, naar het Hospitaal in Batavia, en dat was dat.
Toen ik, nu voor de tweede keer, genoeg had van de Militaire Dienst en naar de comman
dant ging voor een enkele reis naar Holland, kreeg ik te horen: “Enkele reis keuken kan je
krijgen. Je hebt het altijd goed gedaan en we willen je niet missen”. Toen ik hem wees op
mijn hand zei hij: “Je krijgt er een mannetje bij en ga nu maar aan je werk”. Daarmee was
de kous a f
Toen ik dan goed en wel besefte wat Djam voor mij betekende na die beschieting, en wat ik
hem beloofd had, heb ik naar huis geschreven dat ik hem mee zou brengen en voor hem
zou zorgen. Dat was makkelijker gezegd dan gedaan, daar kwam ik al snel achter. Ik kreeg
al gauw een brief terug dat ik dat maar niet moest doen, want we hadden al zoveel kinde
ren. Beloofd is beloofd, dus moest er wat gebeuren. Ik had nog wel wat tijd want het zag er
niet naar uit dat we ai naar huis mochten.
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Wel verplaatsten we ons nogal vaak in die tijd van Lema Habang naar Batoejaja en van
Tjilendek naar Poera Seda.
In zeer korte tijd werd ons rayon van Buitenzorg afgesloten. Niemand kon er in of uit.
Papieren werden gecontroleerd en verdachte personen opgebracht naar de tangsi (kazerne).
Tot zover onze werkzaamheden. In onze vrije tijd gingen we in groepjes de stad in. ‘s
Avonds kampeerden we in ons eigen bivak. In het begin duimendraaiend omdat er geen
materiaal was om bijvoorbeeld te sporten.

De "man met de gitaar” bracht ons door de eenzame uren heen. Ons humeur hield gelijke
tred met de aanvoer van de post. De eerste, schaars voorziene, kantines rezen uit de grond.
Het bataljon, op zichzelf aangewezen, knarste als een ouwe machine.
Op een gegeven ogenblik was ik op een veraf gelegen post, met een peloton van ongeveer
dertig man. Het was een nogal link gebied, er werd iedere avond vanuit de bergen, aan de
overkant van de kali, op ons geschoten. In een nacht was het zo erg dat ik óók uit mijn bed
moest komen om mee te helpen tegenstand te bieden. Met tegenzin stond ik op, schoot een
broek en jas aan, pakte mijn wapen (sten) onder mijn bed vandaan en ging naar buiten.
Het huis waarin ik sliep was van bielik (gevlochten bamboe). Buiten aangekomen, in het
pikdonker, werd me verteld dat ik moest terugschieten naar waar vandaan werd geschoten.
Toen ik tegen de sergeant zei dat hij me dan wel kogels moest geven, omdat ik die niet had,
werd hij boos en kon ik weer opr
(inrukken) naar m’n potten en pannen, want hij had
niets aan mij. Toen ben ik weer in mijn tampat (bed) gekropen, heb de klamboe (muggen
net) over me heen getrokken en ben in slaap gevallen. De strijd buiten is verder zonder
ongelukken onzerzijds verlopen. Toen ik 's morgens wakker werd en links en rechts ter
hoogte van mijn hoofdkussen twee kleine gaatjes in de klamboe zag zitten was ik toch wel
blij dat ik ‘s avonds uit bed was gehaald, al was het met tegenzin. De gevolgen hadden fataal
kunnen zijn als ik was blijven liggen. Later bleek dat de overmacht van de vijand wel groot
was geweest, maar gelukkig voor ons waren ze niet allemaal van een wapen voorzien. Som
migen hadden slechts een houten geweer. Ze waren lid van een studentenbataljon o f van de
Hezbullahstrijders, die tegen alles en nog wat waren. Ook terroriseerden ze hun eigen volk
en staken hun huizen in brand.

Dit is de verschroeide-aarde-tactiek (alle zaken van militaire en economische waarde
vernietigen, voordat het gebied aan de vijand wordt overgegeven). Zij pleegden nachtelijke
overvallen op militaire bases en konvooien, terwijl wij trachtten orde en vrede te brengen
onder de mensen en hulp te bieden daar waar nodig was.

Toean dokter (hospik): een gewone soldaat met E.H.B.O.-diploma hield spreekuur
of hielp bij een bevalling.
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Vele militairen trokken soms de kampong in om te helpen met het geven van pokkeninjec
ties, ook ik heb dat ik gedaan, toen er een pokkenepidemie uitbrak. Terwijl we voor orde en
rust waren ui^estuurd en dat voor een salaris van vierenvijftig gulden per maand, inclusief
gevarengeld.
De consequenties van de acties waren hard en hebben menig soldaat het leven gekost. Wij
van ons bataljon moesten achttien van onze Sobat's (kameraden) achterlaten, zij liggen op
het Ereveld Menteng Poeloeh begraven waar op het monument de tekst staat: “Onze een
heid is bevestigd door ons gezamenlijk lijden".
Het tweede halfjaar van ons verblijf in Indië is nog rijker aan belangrijke gebeurtenissen
dan het eerste. Het Tjipajoeng-Bahdjonsvak, van Gadok tot over de Poentjak, van Bodjong
Koneng tot Pasir Moentjang, was zó gezuiverd, dat er niets meer te beleven viel.

Toen kwam het moment waarop wij gehoor moesten geven aan de hulpkreten van de
bevolking aan de andere zijde van de demarcatielijn.
Het derde Regiment “Prinses Irene" mocht het spits afbijten bij de opmars van onze GardeBrigade. Sinds dat moment hebben we ons niet meer verveeld! De plaatsnamen Tjigombong, Tjitjoeroeg, Tjibadak, Oebroeg, Soekaboemi, Lampegan, Tjiandjoer, Ijibeber,
Pankalon, Soekanegara, Tjililin zullen ons altijd bijblijven.

De maanden maart, april en mei brachten weinig verandering voor ons Bataljon. Nog lagen
we in het oude vak, dat nu, na een half jaar intensief patrouilleren, geheel gezuiverd was.

De bevolking werkte ongestoord op de sawa's.
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Pikolandragers (menselijke lastdieren) torsten hun zware manden naar de passars.

Overal was er vooruitgang, de mensen gingen beter gekleed dan voorheen en alle sawa's
werden nu bewerkt. Wij zaten nog in dezelfde bivakken, die langzamerhand veranderd waren
in geriefelijke verblijven. Betere mandiplaatsen (wasplaatsen) waren gebouwd, sportvelden
aangelegd en ieder Detachement beschikte over een kantine, waar meestal ook een radio aan
wezig was. Er werd ook veel aan sport gedaan: voetballen, zwemmen, volleybal en ping-pong
werden veel gespeeld.
Bijna iedere week konden we naar de bioscoop in Buitenzorg gaan en zo nu en dan kwam er
een gezelschap of de mobiele film bij ons Bataljon. Deze voorstellingen werden doorgaans in
het sanatorium Tji Saroea gegeven, want dat had een grote zaal die hiervoor speciaal was
ingericht. We kregen ontspanning genoeg en toch verveelden we ons. De verstandhouding
met de bevolking werd steeds beter. Waren zij aanvankelijk terughoudend, geleidelijk aan
wisten wij door ons correct optreden hun vertrouwen te winnen, ‘s Nachts waren ze niet
langer bevreesd voor rampokkers (plunderaars), want hun desapolitie patrouilleerde door de
kampongs. Deze mannen waren door instructeurs van ons Bataljon getraind en gewapend.
Op 31 augustus 1947, de verjaardag van de Koningin, bleek dat de bevolking deze nationale
feestdag niet minder enthousiast vierden dan wij. Overal werden slamatans (dankmaaltijden)
gegeven en klonken de trommen en fluiten, waarbij de gehele dag door gedanst werd. Lange
optochten trokken door de desa’s, versierd met oranje vlaggen en bloemen. In de pendopo
(galerij) van het Regentschapsgebouw te Tjiandjoer recipieerde Overste De Hartog. Het was
een plechtig gezicht de vertegenwoordigers van alle bevolkingsgroepen bijeen te zien.

Wij zouden naar Kratjak verhuizen, de krachtcentrale, die gevoed werd met water uit twee
dikke buizen dat hoog uit de bergen vanuit een enorm waterreservoir kwam. Dat water
werd na gebruik weer geloosd in de kali (rivier), achter de centrale op de foto te zien.

Dat was ons plan maar .... de brug was kapot, De volgende ochtend al was de Genie met
man en macht bezig de brug te herstellen. Geen kleinigheid, er moest een overspanning
van veertig meter gemaakt worden. Ook moest eerst nog een peiler, midden in de snel stro
mende rivier, worden hersteld.

Terwijl met meetinstnimenten de juiste plaats werd bepaald, ratelden de pneumatische
hamers en kwamen talloze trucks met materiaal aansnorren om, na snel gelost te zijn, weer
weg te rijden voor een volgende vracht. Voor het herstel van de peiler was een kabelbaan
aangelegd, waarlangs manschappen en materiaal werden aangevoerd. Je kon zien dat de
mannen het fijn vonden weer eens een brug te mogen bouwen.
Ondertussen zat de compagnie in Kratjak te wachten op een warme hap.
Hun hongerige magen konden natuurlijk niet blijven wachten tot laat in de avond de eerste
auto’s over de brug zouden kunnen gaan. Er werd dus een foeragepatrouille uitgezonden en
ik had het geluk daarmee naar Kratjak te kunnen gaan. Over een bamboe noodbruggetje,
van steen tot steen over de kali gelegd, kwamen we aan de overkant. De patrouille bestond
uit een sergeant met negen man en een tiental dragers, welke de gamellen met stamppot,
chocoladevla en thee droegen. Eenmaal aan de overkant heb ik mijn ogen uil^ekeken. We
bevonden ons van dat ogenblik a f immers op vijandelijk gebied en nu zou ik dus kunnen
zien hoe het daar was. De eerste huizen over de brug waren verlaten; het gras groeide in de
kamers.
‘s Middags wordt er door de Kadi (kantinedienst) per man een fles sherrybrandy verstrekt.
Dat verhoogde de feestvreugde dusdanig, dat het ‘s avonds om twaalf uur een geknal van
belang was. Eén van hen jaagt er zelfs een heel Brenmagazijn (lichte mitrailleur) door,
waardoor de militairen van een naburige KNIL-kazeme in hun alarmstellingen worden
gejaagd. Van elk bataljon mag één afgevaardigde naar het radiostation Bandoeng (Haüo,
hier Bandoeng) voor een nieuwjaarsgroet aan familie en bekenden in het vaderland. De
wens is overal gelijk: "We hopen zo spoedig mogelijk weer thuis te zijn”. Die hoop wordt
de dag erna de grond ingeboord wanneer de bataljonscommandant in zijn Nieuwjaarstoe
spraak vertelt, dat we nog zeker twee jaar in Indië zullen blijven; naast de, intussen lege fles
brandy, een dubbele ontnuchtering.
Voorlopig bezette het derde Regiment Prinses Irene Soekaboemi en omgeving en het
was vooral deze streek, die in de toekomst nog handenvol werk zou geven om haar van
de vijand te zuiveren. Intussen werd de militaire toestand steeds slechter, zo slecht dat de
Regering zich genoodzaakt zag de repatriëring (terugkeer naar huis) stop te zetten. Zo gaan
wij het laatste tijdperk van ons verblijf overzee in.
Tegen het einde van 1949 werd er over gesproken dat we naar huis zouden gaan, maar....
ik had mijn belofte gedaan aan Djam. Ik had verlof aangevraagd om met hem naar Tand
jong Priok te gaan waar verschillende scheepvaartmaatschappijen waren. Ik wüde daar
gaan informeren o f Djam werk zou kunnen krijgen op één van de boten die naar Holland
gingen.

Djam en ik konden met de Dominee in de jeep meerijden daar naar toe. Zo gezegd zo
gedaan. Daar aangekomen werd hij gekeurd en mocht blijven. Hij kon op één van de sche
pen, de "Willem Ruys”, geplaatst worden als jongste bediende. De afspraak was dat ik hem
in Holland van boord zou afhalen. Hij had het erg moeilijk bij het afscheid en huilde veel.
Maar het kon niet anders ais ik hem in Holland wilde hebben. Kosteloos meevaren en nog
verdienen ook aan boord, dat was de beste oplossing.

:

__

-

Toen wij in november 1949 met de "Zuiderkruis" vertrokken en Djam op de kade stond te
zwaaien, dacht ik: "als ik hem maar weer terugzie” . Ook dat mooie land verlaten deed mij
veel verdriet.
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De Kok Masta

Afscheid nemen van de mensen die ik had leren kennen en waarmee ik had gewerkt, zoals
Masta, vond ik heel erg. Hij had ook al die tijd bij me in de keuken geholpen.
Hij was getrouwd en had twee kinderen. Ik heb ervoor gezorgd dat hij in het leger kon
worden geplaatst. (Met hem heb ik steeds het contact onderhouden. Tijdens vakanties naar
Indonesië heb ik hem altijd bezocht).

Op de terugreis had ik het dan ook moeilijk met al dat afscheid nemen. Aan de andere kant
was ik toch ook verheugd om na ruim drie jaar weer naar huis te gaan, mijn familie te zien
en hopelijk Djam weer te ontmoeten.
Aan boord lanterfanten, ouwe films zien op het dek, kaarten, eten en slapen. En ouwe
hoeren natuurlijk. Eindeloos. Ook waren er weer een paar hevige stormen. Net als op de
heenreis. Zeeziekte alom. En dan komen de winterjassen tevoorschijn. Mist in het Kanaal,
zodat je niets zag om je heen. Maar, aan alles komt een eind, zo ook aan deze thuisreis en
daarmee aan letterlijk drie tropenjaren.
Op zaterdag 17 december 19 4 9 meerden we aan bij de kade van Rotterdam, Het was guur
weer en het was nog donker. Van slapen was die nacht niet veel gekomen. Mijn geduld
werd lang op de proef gesteld. Maar eindelijk begon er wat schot in te komen.
Na een paar speeches begon de debarkatie (het van boord gaan) in ernst. Groep A was de
eerste, vervolgens groep B, waar ik ook bij hoorde. In de grote hal werden we nog getrak
teerd op het één en ander. Toch moest ik nog anderhalf uur wachten voordat ik de bus in
kon.

Toen begon het pas ernstig te worden. De een was stil en de ander juist erg luidruchtig,
maar ik was zenuwachtig. De eersten die we afzetten woonden in Vlaardingen. Na nog
enkele lui te hebben afgezet, kwamen we eindelijk in de Madeweg aan. De bus waarmee
ik naar huis werd gebracht had moeite om over de stenen brug te komen en de Madeweg
(kolenpad) was smal en vol met bomen, maar het lukte toch.

Wat een verrassing, wat een weerzien na drie jaren!
Het leek wel o f ik droomde. Mijn broers en zussen waren zo veranderd. Aan hun stem
herkende ik ze nog het best. Mijn moeder was niets veranderd, wat het mooiste cadeau was
dat ik haar kon geven, ‘s Avonds kwamen er nog veel vrienden en kennissen op bezoek.
Het huis was bijna te klein voor alle bloemen en fruit. Ik kon nog niet direct bevatten dat
ik thuis was en zou blijven. Toch zou ik werk moeten zoeken. Nou ja werken, daar dacht ik
nog maar even niet aan. Het was allemaal nog zo vreemd, alles was zo klein en veranderd.
Toen ik uit de bus stapte en naar binnen wilde had ik de verkeerde deur te pakken. Er was
intussen verbouwd, ik moest nu aan de voorkant naar binnen. Foutje! Mijn jongste zusje
Els had voor deze thuiskomst een wens gemaakt, waarbij ik toch wel een keer extra moest
slikken,
Het leven ging echter verder. Dus dacht ik; “Hoed af voor het verleden en jas uit voor de
toekomst”.
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Het was fijn om weer thuis te zijn en aan de vele cadeaus te zien, vond mijn familie het ook
fijn mij weer te zien. Ik kreeg o.a. een polshorloge (altijd bewaard).
Mijn moeder deed, wat ze altijd heeft gedaan, namelijk breien. Echter door al die feest
vreugde was de voet van de sok zo lang geworden dat het wel een sjaal kon zijn.
Iedereen zat ook in spanning o f Djamhoeri er bij zou zijn, maar dat was nog niet het geval.
Daar moest ik nog voor op pad in de komende tijd. De dagen verliepen voor mij vol span
ning. Ik dronk daardoor nogal stevig (citroenjenever met suiker) en roken deed ik als een
schoorsteen. Dat deed ik in Indië allemaal maar matig. De dagen voor Kerst moest ik het
een en ander regelen voor Djam. Ik had één maand verlof en vrij vervoer, dus op naar Rot
terdam waar ik de scheepvaartmaatschappij “ Rotterdamse Uoyd” opzocht. Daar kreeg ik
voor elkaar dat Djam daags voor Kerstmis 1949 een paar dagen vrij kreeg, zodat hij die bij
ons tliuis kon doorbrengen. Mijn familie vond hem heel erg aardig. Na drie dagen bracht
ik hem weer terug voor een volgende reis. Dat vond hij natuurlijk niet echt leuk, hij had
gedacht dat hij bij mij mocht blijven. Maar dat kon nog niet, hij zou nog een paar reizen
moeten maken. Bovendien moest ik zelf ook mijn bestemming nog zien te vinden. Toen hij
weer weg was heb eerst de bloemetjes buiten gezet. Met mijn vrije vervoer op trein en bus,
kon ik door heel Nederland reizen en mijn vrienden in Son, Goirle, Sluiskil enz. opzoeken.
De tijd vliegt als je het naar je zin hebt, dus die ene maand was zo voorbij.
In die maand was ik ook bij Theo Meyer in Noordwijkerhout op bezoek en kwam daar in
contact met zijn buren; de familie Doeven, die al op leeftijd waren en geen kinderen had
den. Zij toonden belangstelling voor Djam, nadat ik hen het een en ander over hem had
verteld. De afspraak om met hem eens langs te komen, was gauw gemaakt. Dus toen de
"Willem Ruys” weer in Rotterdam was, heb ik hem opgehaald en naar Noordwijkerhout
gebracht, waar hij een week bij de familie Doeven is gebleven. Na die week ben ik weer op
de fiets naar Noordwijkerhout gegaan om hem op te halen en weer naar de boot te brengen.
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Intussen was de briefwisseling met Djam op gang gekomen. In de brief van 17 januari 1950
uit Tangjong Priok, schrijft hij dat hij niet van de boot a f durft te gaan, bang dat hij omge
bracht zal worden, omdat hij voor de Nederlandse Militairen heeft gewerkt.
Ook uit de volgende brief vanuit Port Said blijkt dat hij veel problemen ondervindt. Hij
vraagt zich af hoe het verder moet als hij niet in Holland kan blijven. Dat was voor mij ook
een hele zorg.

,

Maar komt tijd, komt raad, en die kwam. De familie Doeven vond hem erg aardig en zij
hadden het een en ander al geregeld om hem in huis te nemen. Ik moest voor de forma
liteiten naar het Gemeentehuis in Noordwijkerhout. Daar werd me van alles en nog wat
gevraagd, onder andere zijn geboortedatum, {dat is in Indië niet bekend) dus zei ik maar
dat hij op lo februari 1936 was geboren. Veel later bleek dat dit 1938 had moeten zijn. Op
mijn vraag wat hiervan de bedoeling was, werd mij verteld dat de familie Doeven hem wilde
adopteren. Nou, dat was voor mij natuurlijk een pak van mijn hart. Ik kon op dat moment
niet zelf voor hem zorgen. De ambtelijke molen was intussen gaan draaien en ik kreeg op
31 juli 1950 een verzoek om bij de Voogdijraad in Den Haag te komen inzake Djamhoeri.
Op 23 augustus 1950 kreeg ik een volgende brief dat de zaak afgehandeld zou worden in
Leiden.
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Bijlagen;

Djamhoeri

Betreiïende

Verzoeke bij b&antwoording datam en do9siarnammev

te halan.

Den Weled.Heer C,J.Olsthoorn,
Madeweg 2?,
MONSTER.
Weledele Heer,
In verband met Uw benoeming tot toeziend voogd over
de minderjarige Djamhoeri, verzoek ik U beleefd Ingesloten verkla
ring te willen tekenen en 20 mogelijk per omgaande terug te zenden.
Een enveloppe voor terugzending sluit ik hierbij in.
U bij voorbaat zeer dankend.

Hoogachtend, Uw d w . ,

Lw 5951 - 7500 - 1950

Op I september 1950 krijg ik een bevestiging dat ik benoemd ben tot toeziend voogd van
Djam. Op 2 oktober 1950 een schrijven van het Kantongerecht te Leiden dat ik officieel als
toeziend voogd ben benoemd. Dat was dus mooi voor elkaar gekomen.

Bij mijn demobilisatie (uitdiensttreding) in huis ter Heijde, werd mij gezegd naar het hos
pitaal in Utrecht te gaan voor keuring, omdat ik gewond was geraakt in Indië. Toen ik daar
kwam, moest ik direct blijven en werd ik de volgende dag al geopereerd aan mijn hand. Het
was namelijk een koude en natte winter, daarom had ik veel pijn.
Na de operatie moest ik naar het Militair Revalidatie Centrum Aardenburg in Doorn. De
pijn kwam echter weer terug, dus moest ik maar weer onder het mes. Dit gebeurde diverse
malen, dan in dit en dan weer in een ander ziekenhuis. En steeds maar weer terug naar
M.R.C. voor revalidatie. Och, het was daar geen slecht leven, sport, spel en vermaak was er
voldoende, evenals eten. Maar het steeds heen en weer reizen van en naar huis vond ik wel
vervelend. Dus ging ik veel liften. In de weekenden als ik thuis was, ging ik ook vaak naar
Djam in Noordwijkerhout. Met de fiets was dat toch wel een heel eind. De oplossing was
een brommer, die was toen in opkomst en je kon zo’n ding ook huren. Dus op de fiets naar
Loosduinen, brommer huren en dan op de Solex naar Noordwijkerhout. In de zomer ging
dat best, maar in de winter was het bar koud.

Wat was Djam blij als ik kwam en vond hij het erg als ik weer wegging. Hij had het soms
moeilijk bij de familie Doeven. Zijn pleegmoeder was niet gemakkelijk, maar het heeft hem
toch geen kwaad gedaan.
Toen ik bij Krikken in Monster een tweedehands Jawamotor (op de foto met broer Piet
achterop) kon kopen, heb ik dat gedaan en dat ging een stuk beter. Samen met een vriend,
Johan Slakhorst uit Almelo, die ook een motor had, ging ik vaak op stap. De ene keer naar
zijn huis en het andere weekend naar Monster. Ook reden we veel in de omgeving van
Doorn. Toen we in Renkum 2 aardige meisjes in Rode Kruis uniform tegenkwamen heb
ben we veel plezier met hen gehad. Ook waren we dan vaak te laat in het M.R.C.
Overdag waren we natuurlijk in behandeling. In de sport- en recreatiezaal werden diverse
feesten gevierd, onder andere het St. Nicolaas-cabaret enz.
Op een dag werd er een voetbalwedstrijd gespeeld in Amsterdam, daar ging ik op de motor
naar toe. Na afloop, rond tien uur ‘s avonds, wilde ik weer naar huis. Maar wat vril het geval,
mijn motor deed het niet meer, Toen heb ik een vrachtauto aangehouden om te vragen of
ik mee kon rijden. Hij moest naar Scheveningen en was geladen met visafval. We hebben
een stuk touw aan de auto vastgebonden, dat hield ik vast en zo liet ik me voort trekken. De
chauffeur was waarschijnlijk vergeten dat ik er achter hing want hij ging vreselijk hard.

Ik dvirfde ook niet los te laten, want dan had ik daar gestaan tussen Amsterdam en Den
Haag. In Den Haag aangekomen, liet ik toch maar los. Daar stond ik dan, midden in de
nacht Ik werd ook nog aangehouden door de politie. Die dachten dat ik de motor gestolen
had. Gelukkig had ik mijn papieren bij me. Zij stuurden mij naar Cees van Rijssel voor re
paratie van mijn motor. Daar kon ik natuurlijk pas de volgende ochtend terecht, dus heb ik
de hele nacht door de stad gezworven. Om acht uur ‘s morgens ging de werkplaats open en
werd de motor gemaakt. Toen kon ik eindelijk naar huis. Daar werd helemaal niet gevraagd
waar ik vandaan kwam. Ze hadden me niet eens gemist, ze waren wel gewend dat ik er niet
was.
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Dat was ook het geval als ik weer eens in een of ander ziekenhuis lag. Bezoek was er
natuurlijk maar zelden bij. In het ziekenhuis hoefde ik meestal niet heel lang te blijven,
daarna ging ik toch weer naar Doom.
Na keuring op i mei 1952 kreeg ik wegens gebreken ontslag uit de Militaire Dienst, met
een invaliditeitspensioen van dertig procent van het Koninkrijk der Nederlanden. Vanaf
toen verbleef ik als burger in het M.R.C, te Doorn.
Op eigen verzoek ben ik daar ontslagen, omdat ik wel weer eens aan de slag wilde. Wat voor
soort werk was toen de grote vraag. Na een test bleek ik een technische knobbel te hebben.
Op zolder heb ik toen, samen met mijn zwager Piet Meijer een kamertje gemaakt en er
een tekentafel neergezet. Oké, dus toen kon ik aan de slag. Nou, de hele dag alleen maar
tekenen op dat kamertje was toch niets voor mij. Dus zocht ik er wat bij, ook om wat extra
te verdienen. Ik kocht alle houten bielzen op van de W.S.M. (Westlandse Stoomvaart Maat
schappij). Deze zaagde ik in stukken om ze aan de tuinders te verkopen voor het stoken van
de ketels om de kassen te verwarmen. De bielzen die nog gaaf waren hield ik apart, daar
wilde ik een schuur van maken.
Intussen had ik kennis gemaakt met Sjaak van Velthoven in het café van Van Bueren in
Poeldijk. We hadden afgesproken om naar Leidschendam te gaan, waar op 13 augustus
1953 een wielerronde met kermis was. Wij samen op de motor daar naar toe. Na afloop
nog wat rondgelopen en toen kwamen we langs de Vliet in een tent terecht waar gedanst
werd en hebben we kennis gemaakt met een paar meisjes. Na afloop heb ik ene Jopie naar
huis gebracht. Die woonde op de Looierslaan, haar ouders hadden daar een wasserij. We
hebben toen afgesproken dat ik 12 september op haar verjaardag zou komen. Ik met een
bos bloemen er naar toe. Mijn zus Riet vertelde later dat ik die bloemen thuis uit een vaas
had gehaald. Dat zou best zo geweest kunnen zijn, want geld had ik nauwelijks. Dat was
mijn kennismaking met de familie de Haan, want dat was haar achternaam. En, ik mocht
blijven.

We gingen natuurlijk wat ritjes maken met de motor. Zie de foto hierboven. Onder andere
naar de motorrace in Tubbergen en de TT van Assen. Vaak gingen we samen met Johan
Slakhorst uit Almelo die intussen ook verkering had met Jo. Verder ging ik regelmatig naar
Noordwijkerhout om Djam te bezoeken bij de familie Doeven.

Begin 1955 was mijn bielzen schuur klaar, maar er moest nog licht in komen. Achter de
schuur stond het motorhok, dus daar was elektriciteit. Mijn eerder genoemde zwager Piet
had nog wel een stuk grondkabel. Dus hebben we die kabel achter de meter aangesloten.
Die kabel had zijn beste tijd echter wel gehad en liet stroom lekken. Bij vochtig weer stond
de deur onder stroom, en durfde niemand binnen te komen, wat weer een voordeel was.
Zo konden we lekker rustig werken aan een motor die ik had gekocht, een Zundapp 400
cc, twee cüinder, die nog niet lekker liep. We hadden hem uit elkaar gehaald, opgebouwd en
geprobeerd hem met een stuk touw achter de Jawa aan te trekken. Nou, dat was wat, soms
kwamen we in de sloot terecht, wat een brokkenpiloten waren we toch. Uiteindelijk heb ik
hem maar verkocht aan iemand in Utrecht. Toen zijn we maar aan het fietsen opknappen
gegaan. Sjaak had daar verstand van. We haalden ze helemaal uit elkaar en brachten ze naar
de moffel- en chroominrichting in Den Haag. Sjaak nam de fiets op zijn nek en zat bij mij
achterop de motor. Voorzien van nieuwe onderdelen, banden, ketting en pedalen gingen ze
weer naar de eigenaar terug met vijfentwintig gulden arbeidsloon de man. Dat was voor die
tijd een aardig centje, 20 ritselden we de ene fiets na de andere.
Ook daar kwam een einde aan. want ik kon een baan krijgen op een tekenkamer in Rijswijk
bij Stockwerk op de Geestbrugkade. Daar stond ik de hele dag alleen en dat was niet leuk.
Rond de Kerst moest iedereen op kantoor komen voor een gratificatie. Toen ik aan de beurt
was, werd er gevraagd wie ik wel was, want ik stond niet op de loonlijst en dus kreeg ik
niets. Toen was ik wel zo vreselijk boos dat ik ben weggelopen. Eenmaal buiten deed mijn
motor het tot overmaat van ramp ook niet. Dus lopen naar de Rijswijkseweg, naar Cees van
Rijssel, de Jawa-dealer. Die vroeg me wat o f ik deed voor de kost. Toen ik hem antwoordde
dat ik per die dag niets meer deed, vroeg hij me of ik zin had om bij hem te komen werken.
Ik zou dan in de winkel en het magazijn werken voor dertig gulden in de week. Op 27 mei
1955 ben ik daar gaan werken. Een van mijn taken was het om nieuwe motoren uit het
krat halen en op te poetsen. Dat wÜ zeggen: uit het vet te halen, om daarna in de winkel te
zetten. Daarnaast een magazijn opzetten voor de verkoop van onderdelen. Later ben ik de
administratie en de verzekeringen erbij gaan doen.
De Jawamotor, gemaakt in Slowakije, was erg in trek en nog betaalbaar ook. Er werden er
veel van verkocht in Nederland. Ik heb er nog een horloge aan overgehouden, omdat ik de
meeste motoren had verkocht van alle dealers in Nederland.
Ook ging ik er 's avonds veel op uit. Als ik maar het vermoeden had, dat iemand interesse
had in een motor, was ik er als de kippen bij. Dat betekende provisie en dat kon ik goed
gebruiken.
Veel motoren werden gefinancierd door de bank, die eerst natrok o f iemand er wel goed
voor was. Dat foefje had ik snel door. want er werd behoorlijk veel rente gevraagd, dus daar
wilde ik ook wel een graantje van meepikken. Eerst maar eens met één beginnen en toen
dat eenmaal goed liep nog een en nog een. Nou, dat was “big business”, geld verdienen
met weinig risico. Niet dat ik er rijk van werd, maar het was een leuke bijverdienste en ik
hoefde er weinig voor te doen. Het ging gewoon onder mijn werk door. Ik was er toch van ‘s
morgens negen uur tot ‘s avonds zes uur.

Er werd in die tijd een motor met dubbele bediening gemaakt. Daarmee ging ik in de
avonduren lesgeven om op die manier weer een motor te kunnen verkopen. Het weer in
Nederland was toen ook al slecht en in de winter ging de motor op stal, dan was er weinig
meer te verdienen. Toen gebeurde het dat de motormarkt verzadigd raakte en men liever
een auto wilde. In eerste instantie was dat een overdekte scooter, oftewel een scootmobid,
te verkrijgen met drie of vier wielen, van Heinkel.
Later kwam de Oost-Duitse Trabant op de markt, met een tweetakt motor en van veel kunst
stof gemaakt Men noemde het een pruttelpot. Die werd goed verkocht, hij was ook niet zo
duur. Vaak moest ik met de trein naar de importeur in Ravenstein, om er een op te halen.
Soms gebeurde dat wel twee keer op één dag. Dan kreeg ik geld mee voor de trein, maar
omdat ik vrij vervoer had was dat mooi kat in het bakkie!
Ondertussen had ik nog steeds verkering, maar woonde nog bij mijn moeder. Ik ging dus
iedere dag op de motor weer naar huis in Monster. Vooral in de winter was geen pretje. In
het weekend was ik vaak in Leidschendam, maar dat weekend begon pas zaterdags na zes
uur als de kas was opgemaakt en de winkel gesloten.
Toen kwam er schuin boven de winkel van Van Rijssel een onvrije etage leeg, Rijswijkseweg
nummer 77 in Den Haag. Ik ging er direct op af, want het was in die tijd moeilijk om aan
een huis te komen. Het lukte me het huis te huren.
Wie het dichtst bij het vuur zit, warmt zich het best, dat gold ook voor mij. Ieder jaar kwam
er een nieuw model Jawa uit die ik dan kocht tegen inkoopprijs. Mijn oude motor verkocht
ik dan weer. Op zekere dag stond mijn nieuwe Idaar, toen de verzekeringsagent binnen
kwam en vroeg of de motor wel verzekerd was. Dat was toen namelijk niet verplicht. Ook
het dragen van een helm was niet verplicht. Ik vertelde hem dat die motor van mij was en
dat ik geen geld had om hem te verzekeren. Nou, dat was niet zo erg, vertelde hij, dat kon
wel op afbetaling, en hij vulde het formulier in. Ik moest er wel mijn handtekening even
onder zetten. Hij bleef maar doorzeuren en ik had het druk, dus even een krabbel gezet en
's avonds ermee naar huis. Het was een 350 cc, twee cilinder, dus een hele snelle.
In het weekend had ik hem ingereden, dus had ik er ‘s maandags 608 km opzitten, toen
ik weer naar mijn werk ging. Ik nam een paar boterhammen mee voor de lunch, maar,., er
was geen beleg meer in huis, dus zei mijn moeder: "neem maar een paar eieren mee". Mijn
moeder had zelf kippen, dus eieren waren er altijd genoeg. Ik nam de eieren mee, stopte ze
in mijn helm en zette die voorzichtig op mijn hoofd en rijden maar.
Ik reed door het Rijswijkse bos, de opkomende zon stond laag en er stond een vrachtwagen
links van de weg. Daar moest ik dus rechts aan voorbij, maar op het moment dat ik dat
deed, trok die wagen op om een boerenerf op te gaan. Mijn reactie was gas geven om er
vandoor te gaan. Ik was er bijna voorbij, toen ik geraakt werd aan mijn achterspatbord en de
macht over mijn stuur verloor. Daardoor klapte ik tegen een lichtpaal. Daar lag ik dan. Het
eerste waar ik aan dacht waren m'n eitjes, dus stond ik op en bukte voorover om de riem
van de helm los te maken.

De inhoud van de eieren liep er echter al uit, want de helm was gespleten, maar mijn hoofd
gelukkig niet. Die lui uit die vrachtauto stonden wel even raar te kijken. Ik ook trouwens,
want ik zag mijn motor nergens meer, maar hoorde wel blub, blub. Hij zakte net weg in de
sloot. De lantaarnpaal lag afgebroken op de weg. Verder had ik een scheur in mijn broek
en een flinke wond in mijn dijbeen, die ter plaatse door een dokter werd dichtgenaaid. Ik
mankeerde verder niets, maar moest wel drie dagen op bed liggen, omdat ik geen vin meer
kon verroeren. Ik was als een harmonica in elkaar gedrukt. Van de motor was echter niet
veel meer over, het voorwiel zat onder de tank. Gelukkig was ik goed verzekerd!
De helm werd schoongemaakt en op de toonbank van Van Rijssel gelegd, met de medede
ling: “levensredder”. Veel dat we er verkocht hebben, enorm.

Toen kocht ik een Heinkelmobiel. Daarin zat j e prim a in weer en wind. dat was eind 1955.

Op 12 oktober 1955 trouwde mijn broer Ted en emigreerde met zijn vrouw Carry naar
Californië. Alle in Nederland wonende boers, t.w. Leen, Toon, Krien, Joop, Martien, Ted,
Piet, Bep en mijn persoon staan op de foto.
Toen ik de hand had weten te leggen op de etagewoning aan de Rijswijkseweg moest daar
wel het een en ander aan gebeuren voordat we er ook werkelijk in konden gaan wonen.
We moesten zelf aan de slag, want geld om het te laten doen had ik niet. Dat zat allemaal in
de financiering van de motorfietsen. Slopen kon ik zelf wel, en deed ik in de avonduren.
Ook moest er gestukadoord worden. Een wat oudere klant uit de winkel van Van Rijssel
zou dat voor me doen, als ik hem maar zou ophalen, want het was winter. 2o gezegd, zo ge
daan. We stonden voor de spoorbomen te wachten, toen er met een klap een auto achterop
ons knalde. De auto werd in elkaar gedrukt en er was niet veel van over. Wij, de inzittenden
hadden gelukkig niets. Van werken kwam die dag niet veel terecht, dat kan je begrijpen.
Tijd voor een andere auto.

,'• 4 .

Bij Leonard de Lange in Amsterdam vond ik toen een Fiat vijfhonderd Special Rally.
Die liep erg hard voor zo'n klein ding. Daar kon je gerust de grote weg mee op.

Met Djam ging het intussen ook goed, ‘s zondags ging hij mee naar de kerk tussen Pa en
Moe Doeven, zie foto hierboven. Hij had de school afgemaakt en werd later in het granietbedrijf van zijn adoptievader opgenomen.
Ondertussen ging het werk in onze toekomstige woning ook door. Er moesten de nodige
leidingen aangebracht worden voor gas, licht en water voor douche en keuken. Djam zou
een granieten aanrechtblad maken en in de vroegere kolenkast de douchevloer storten. Het
verfwerk werd gedaan door een paar neven uit Voorburg, de broers Groeneweg. Intussen
waren de meubels gekocht bij Van Rees in Leidschendam. Nou, het zag er allemaal netjes
uit toen het klaar was, al had het wel lang geduurd, en het was nog betaald ook.

Op 3 december 1956 z ijn Jo p ie en ik voor de wet getrouwd.
De kerkelijke inzegening was op zaterdag 10 mei 195^.

Tot hier is mijn vader gekomen met de beschrijving van zijn leven, toen hij op 8i-jarige
leeftijd overleed. Het betrof tevens het meest enerverende deel van zijn leven.

Precies negen maanden na de trouwdag op lo februari 1959 werd Angeliq geboren. Geluk
kig kwam ze niet te vroeg. Cees en jopie waren de hele middag op de bruiloft van zus Riet
en Koos 't Hoen geweest, toen ‘s avonds om n uur de geboorte zich aankondigde.
Op 18 juli 19Ö1 kwam zoon Peter ter wereld.
Op 13 mei 1964 volgde dochter Ingrid.
In de zomer van 1966 verhuisde het gezin naar Madeweg 41 in Monster, waar een bijna
zelf gebouwde bungalow werd betrokken op een, uit de erfenis van vader Krijn Olsthoorn,
verkregen stuk land.
Op 27 november 1968 werd hier nog zoon Frank geboren en was het gezin compleet,
In het door hem geschreven verhaal lees je niet veel over zijn handicap, maar hij miste de
drie middelste vingers van zijn linkerhand en werd daar meer door belemmerd dan hij wil
de toegeven. Ook had hij zeer regelmatig last van {fantoomjpijn aan zijn hand. Vaak droeg
hij hiertegen een harde handschoen, zodat duim en pink gespreid bleven. Hiervoor moest
hij in het begin van zijn trouwen ook regelmatig worden opgenomen in de Ursulakliniek in
Wassenaar. Ook heeft hij altijd last gehouden van zijn rug, omdat daar nog een scherf van
een kogel in zat, die niet verwijderd kon worden.
Djam heeft een fijn leven gekregen. Hij is getrouwd metThea en zij hebben samen zes
kinderen gekregen. Mijn vader en Djam hebben altijd contact gehouden.
Op vakantie gingen we niet vaak, maar halverwege de zeventiger jaren zijn we met het
hele gezin vier weken op familiebezoek bij tante Door in Canada en oom Ted in Californië
geweest. Dat was een geweldige ervaring, waar nog lang van is nagenoten.
Toen bleek dat niemand van het gezin mee wilde verhuizen naar de Haagweg, is er een
etage op het huis gezet, we hadden namelijk echt meer ruimte nodig.
Na meerdere banen te hebben gehad, kwam hij terecht op de Lagere Technische School in
Naaldwijk als conciërge, daar was hij helemaal in zijn element. De leerkrachten en leer
lingen liepen dan ook met hem weg. Dit was tevens zijn laatste baan, daarna is hij gaan
genieten van zijn pensioen.
Toen zijn twee kleinzoons (Ramses 13 maart 1987 en Tristan 21 februari 1992} werden
geboren heeft hij het hele Westland met hen rondgefietst en genoot daar misschien zelf wel
het meeste van.

In 1990 zijn Cees en Jopie naar de Sweelinck 14 in Monster verhuisd, waar de tuin wat
minder groot was en wat makkelijker bij te houden.
Hij was geen tuinder, maar wel een tuinier in hart en nieren, hield veel van zijn rozen en
druiven. Ook dieren hadden zijn liefde, vooral vogels en vissen.
Hij was een zuinig man, bewaarde alles, kon ook alles repareren en zelfs uitvinden, dit
alles tot wanhoop van moeder. Ook niet te lang douchen o f aan de telefoon zijn (zeg wat
je te zeggen hebt en hang op, anders ga je er maar naar toe). Kortom hij was praktisch en
handig, en probeerde het ook gewoon. Ook was hij wel eens koppig en eigenwijs, een echte
Olsthoorn.
Hij was zeer reislustig en is samen met moeder o.a. naar Australië en Indonesië geweest.
Ook met dienstkameraden is hij daar diverse keren naar toe geweest. Hij had de hele we
reld nog wel willen zien.
Zijn kameraden uit zijn diensttijd is hij al die jaren blijven zien en toen hij wat meer tijd
kreeg, heeft hij het op zich genomen om elk jaar een reünie te organiseren voor zijn mak
kers van de Prinses Irene Brigade. Dit heeft hij altijd met heel veel plezier en inzet gedaan.
Ook de ouderen konden op hem rekenen, hij heeft jarenlang de maaltijden van tafeltje-dekje rondgebracht.
Toen er ook nog twee kleindochters (Jordan 9 mei 2000 en Senna 12 juli 2006) werden
geboren, vond hij dat helemaal geweldig en kon ook echt van ze genieten.
Op vrij late leeftijd is hij begonnen met tennissen, dat hij lang met veel enthousiasme is
blijven doen. Ook bridgen deed hij heel graag. Verder vond hij het fijn om bijna alle sporten
op televisie te zien. Vooral tennis, voetbal en wielrennen hadden zijn belangstelling.
Zelf ging hij graag elke week een keer zwemmen, meestal op de fiets naar het zwembad,
want ook fietsen deed hij graag.

Angeliq Olsthoom,juni 20oy

ST AM BO O M

XI-Y Quirinus Comelis Olsthoom (Krijn), zoon van Maarten Olsthoorn (X-W) en Maria
Koot, bouwman, is geboren op 7 juni 1873 te Monster wijk A nr, 368, is overleden op
9 januari 1944 aldaar Madeweg 25, is begraven op 13 januari 1944 te Monster, Quirinus
werd 70 jaar en 7 maanden.
Quirinus trouwt op 8 mei 1906 op 32-jarige leeftijd (i) met de 29-jarige Maria Cornelia
Johanna van der Helm (Marie), dochter van Leonardus van der Helm en Catharina
Goemans. Maria is geboren op 11 juni 1876 te Nootdorp, is overleden op 29 november 1912
te Den Haag. Marie werd 36 jaar en 5 maanden.
Van Quirinus en Maria zijn zes kinderen bekend:
1

Martinus Jacobus Olsthoorn (Tinus), melk- en slachtveehouder, is geboren op
28 februari 1907 te Monster, is overleden op 30 juli 196S te Californië, is begraven
te Cypress (Californië). Martinus werd 61 jaar en 5 maanden.

Martinus trouwt op 4 februari 1943 te Californië op 35-jarige leeftijd met Maria
Catherine Iriberri (Mary), dochter van Miquel Iriberri en Antonia Begino.

Maria is geboren op 17 september 1913 in Brea, Califomie, is overleden op
27 oktober 1983. Maria werd 70 jaar en i maand.
2

Leonardus Antonius Olsthoom (Leen), tuinder, is geboren op 7 maart 1908 te Monster,

is overleden op 24 augustus 1977 te Delft. Leonardus werd 69 jaar en 5 maanden.
Leonardus trouwt te Poeldijk op 21 november 1944 op 36-jarige leeftijd met de 32-jarige
Maria Cornelia Catharina van Leeuwen (Marie), dochter van Adrianus Petrus van
Leeuwen (tuinier) en Catharina Cornelia Buijs. Maria is geboren op 19 oktober 1912 te
Poeldijk, is overleden op 7 december 1998 te Monster, is begraven op 12 december 1998
aldaar in het familiegraf. Maria werd 86 jaar en i maand.
3

Maria Geertmida Jacoba Olsthoom is geboren op 9 maart 1909 te Monster, is overleden

(verdronken) op 6 oktober 1910 aldaar. Maria werd i jaar en 6 maanden.
4

Antonius Joseph Olsthoom (Toon), melkbezorger, veehouder en landbouwer, is geboren

op 3 mei 1910 te Monster, is overleden op 10 juli 1966 te Den Haag, is begraven op
14 juli 1966 te Monster. Antonius werd 56 jaar en 2 maanden.

Antonius trouwt op 2 september 1947 te Leidschendam op 37-jarige leeftijd met de
28-jarige Elisabeth Helena Weerdenburg (Bets), dochter van Johannes Cornells
Weerdenburg (tuinder) en Helena Theodora van der Krogt. Elisabeth, kapster, is
geboren op 23 juni 1919 te Veur.
5

Maria Martina Johanna Olsthoorn (Marie), dientstbode en winkeljuffrouw, is geboren

op 27 september 1911 te Monster, is overleden op 23 juli 2006 te Den Haag, is
gecremeerd op 28 juli 2006 aldaar op Ockenburg. Maria werd 94 jaar en 9 maanden,
Maria trouwt op 16 september 1942 te Monster, trouwt (kerk) op 19 mei 1943 aldaar op
30-jarige leeftijd met de 34-jarige Cornells Hendrikus van der Lubbe (Kees), zoon van
Petrus van der Lubbe (arbeider) en Sophia Marianna Homan. Cornells, arbeider en
besteller, is geboren op 22 januari 1908 te Den Haag, is overleden op 18 april 1979
aldaar. Cornells werd 71 jaar en 2 maanden.
6

Catbarina Theodora Elisabeth Olsthoorn (ToosJ is geboren op 23 oktober 1912 te Monster,

is gedoopt, is overleden op 11 april 1990 te Honselersdijk, is begraven op 14 april
1990 te Poeldijk in het familiegraf op de R.K. begraafplaats, Catharina werd 77 jaar en
5 maanden.
Catharina trouwt op 25 februari 1944 te Monster, trouwt (kerk) op 13 april 1944 aldaar
St. Machutuskerk op 31-jarige leeftijd met de 26-jarige Petrus Johannes Nicolaas van
Vliet (Piet), zoon van Cornells Petrus van Vliet (veehouder) en Adriana Maria van der
Voort. Petrus, veehouder, is geboren op 17 augustus 1917 te Hoek van Holland, is
gedoopt, is overleden op i augustus 1990 te Honselersdijk, is begraven op 4 augustus
1990 te Poeldijk familiegraf op de R.K. begraafplaats St. Bartholomeus. Petrus werd
72 jaar en 11 maanden.
Quirinus trouwt op 12 november 1913 te Monster op 40-jarige leeftijd (2e maal) met de
2i-jarige Maria Theodora Dobbe (Marietje), dochter van Jan Dobbe (arbeider) en
Theodora Maria van de Sande. Maria is geboren op 22 juli 1892 te Nootdorp, is
overleden op 23 februari 1979 te 's-Gravenzande, is begraven op 28 februari 1979 te
Monster op het parochie-kerkhof H. Machutus. Maria werd 86 jaar en 7 maanden.
Van Quirinus en Maria zijn vijftien kinderen bekend;
7

Quirinus Gerardus Jacobus Olsthoorn (Rrien), landbouwer, is geboren op 6 juli 1914 te

Monster, is overleden op 7 mei 1969 te Boxtel, is begraven op 10 mei 1969 te Monster
R.K. begraafplaats. Quirinus werd 54 jaar en 10 maanden.

Quirinus trouwt (kerk) op 19 juni 1944 te Monster St. Machutuskerk op 29-jarige
leeftijd met de 24-jarige Helena Cornelia Maria Oosterveer (Lena), dochter van
Johannes Cornelis Oosterveer (slager) en Maria Catharina Duijvestein. Helena is
geboren op 13 juli 1919 te Monster, is overleden op 27 juni 1990 aldaar, is begraven op
30 juni rggo aldaar op het parochiële kerkhof. Lena werd 70 jaar en 11 maanden.
8

Johannes Theodorus Hubertus Olsthoorn (Jan), landbouwarbeider en melkhandelaar, is

geboren op 27 oktober 1915 te Monster, is overleden op 18 oktober 1989 te Bumbury
(Australië). Johannes werd 73 jaar en 11 maanden.
Johannes trouwt op 8 april 1942 te Den Haag op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige
Antonia Wennekes (Annie), dochter van Wilhelmus Wennekes en Elisabeth Milder.
Antonia is geboren op 20 maart 1916 te ‘s-Heerenberg, is overleden in rgSö te
Bumbury (Australië). Annie werd ongeveer 70 jaar.
9

Adrianus Marinus Olsthoom (Arie), landarbeider, is geboren op 7 januari 1917 te

Monster, is overleden op 29 augustus 1996 te Berkel en Rodenrijs, is begraven op 2
september 1996 aldaar. Adrianus werd 79 jaar en 7 maanden.
Adrianus trouwt op 16 september 1949 te Berkel op 32-jarige leeftijd met de 27-jarige
Adriana Jacoba van Leenwen (Sjaan), dochter van Jacobus van Leeuwen en Johanna
Cornelia Vergeer. Adriana is geboren op 24 april 1922 te Berkel en Rodenrijs.
^

10 Theodora Catharina Olsthoom (Door) is geboren op 7 juli 19 18 te Monster.

Is geëmigreerd naar Canada.
Theodora trouwt op 8 januari 1947 te Monster op 28-jarige leeftijd met de 26-jarige
Petms Willebrordus Johannes Meijer (Piet), zoon van Hein Meijer, sigarenboer.
Petrus is geboren op 16 mei 1920 te Monster, is overleden op 26 mei 1992 te Canada,
Piet werd 72 jaar.
II

Johannes Hendrikus Olsthoorn (Joop), tuinder, is geboren op 11 febmari 1920

te

Monster, is overleden op 5 november 2005. Johannes werd 85 jaar en 8 maanden.
Johannes trouwt op 11 november 1948 te Monster op 28-jarige leeftijd met de
29-jarige Wilhelmina Clazina Johanna van Vliet (Mien), dochter van Cornelis Petrus
van Vliet (veehouder) en Adriana Maria van der Voort. Wilhelmina is geboren op 25
september 1919 te Hoek van Holland, is overleden op 11 mei 1983 te Monster, is
begraven op 16 mei 1983 aldaar parochiële kerkhof Wilhelmina werd 63 jaar en 7
maanden.

1 2 Hermina Cornelia Johanna Olsthoom (Mien), is geboren op 30 juni 1921 te Monster.

Hermina trouwt op 23 augustus 1945 te Monster, trouwt (kerk) op 23 augustus 1945
aldaar St. Machutuskerk op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Wilhelmus Frandscus van
Bej^enhenegouwen (Wim), zoon van Wilhelmus Frandscus van Bergenhenegouwen en
Maria Ceertruida Lelieveld. Wilhelmus is geboren op 31 juli 1921 te Poeldijk, is
overleden op 22 februari 1994 te Den Haag. Wilhelmus werd 72 jaar en 6 maanden.
13 Martinus Petrus Olsthoom (Martien), tuindersknecht en constructie bankwerker, is

geboren op 10 februari 1923 te Monster, is overleden op 13 december 1996 aldaar, is
gecremeerd op 18 december 1996 te Den Haag op Ockenburgh, Martinus werd 73 jaar
en 10 maanden.
Martinus trouwt op 14 februari 1947 te Monster, trouwt (kerk) op 18 februari 1947
aldaar St. Machutuskerk op 24-jarige leeftijd met de 20-jarige Maria Flavia Goossen
(Riet), dochter van Nicolaas Goossen (metselaar) en Flavia Domitilla Kool. Maria is
geboren op 26 mei 1926 te Den Haag.
14 Cornelia Francisca Olsthoom (Cock), is geboren op 2 september 1924 te Monster.

ComeHa trouwt op 25 augustus 1956 te Monster op 31-jarige leeftijd met de 30-jarige
Com dis Philippus van Leeuwen (Cor), zoon van Gerardus van Leeuwen (veehouder) en
Catharina G.Th. van Rijt. Cornelis is geboren op 14 juli 1926 te Loosduinen.
15 Cornelis Johannes Olsthoom (Cees), brood- en banketbakker, magazijnmeester en

concierge LTS, is geboren op 7 maart 1926 te Monster, is overleden op 12 juni 2007, is
begraven op 16 juni 2007 aldaar, Parochiële Begraafplaats. Cornelis werd 81 jaar en
3 maanden.
Cornelis trouwt op 3 december 1956 te Leidschendam op 30-jarige leeftijd met de
26-jarige Johanna Maria Petronella de Haan (Jopie), op 10 mei 1958 in de kerk te Leid
schendam, dochter van Petms Paulus Bernardinus de Haan (blekerij /wasserij) en
Elizabeth Johanna van Oijen. Johanna is geboren op 12 september 1930 te Den Haag.
^

16 Johanna Hillegonda Martina Olsthoom (Jook) is geboren op 30 oktober 19 2 7 te

Monster.
Johanna trouwt op 28 april 1955 te Monster op 27-jarige leeftijd met de 31-jarige
Leonardus Petms van Holstein (Leo), zoon van Christianus Bartholomeus van Holstein
en Margaretha Petronella van der Knaap. Leonardus is geboren op 23 januari 1924 te
's-Gravenzande.

^ V J Theodoras Johannes Olsthoom (TedJ, tuindersknecht, is geboren op 3 augustus 1929 te
Monster. Is geëmigreerd naar Californië.
Theodorus trouwt op 6 maart 1953 te Monster op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige
Gararda Elisabeth van der Knaap (Carry), dochter van Wilhelmus Lourentius van der
Knaap (tuinder) en Agatha Maria Meijer. Gararda is geboren op 13 mei 1929 te Poeldijk.
18 Petms Theodoras Olsthoom (Piet) is geboren op 27 november 1 931 te Monster.
Petms trouwt op 7 oktober 1963 te Naaldwijk op 31-jarige leeftijd met de 26-jarige
Martha Rosalia Desiré Visser (Martha), dochter van Antonius Bartholomeus Visser
(los werkman) en Mathilde van Corp. Martha is geboren op 7 maart 1937 te Naaldwijk.
^ 19 Maria Johanna Olsthoom (Riet) is geboren op 24 juni 1933 te Monster.
Maria trouwt op 10 febraari 1959 te Monster op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Jacobus
Martinus Wilhelmus 't Hoen (Koos), zoon van Jacobus ‘t Hoen en Johanna Martina
van der Voort. Jacobus is geboren op 3 augustus 1931 te Monster.
20 Hubertus Johannes Amoldus Olsthoom (Bep) is geboren op 11 juli 1935 te Monster, is
overleden op 10 januari 2003 te Berkel en Rodenrijs, is begraven op 15 januari 2003
aldaar. Hubertus werd 67 jaar en 5 maanden.
Hubertus trouwt in november 1964 te Berkel (is later gescheiden) op 29-jarige leeftijd
met de rg-jarige Helena Johanna van Balkom (Lenie), dochter van Theod. Thom. Corn.
Adrian, van Balkom en Cornelia Bes, Helena is geboren op 24 augustus 1945 te Berkel.
^ 21 Petronella Maria Olsthoorn (Els), is geboren op 3 april 1940 te Den Haag,
Petronella trouwt op 31 maart 1967 te Monster (is later gescheiden) op 36-jarige leeftijd
met de 25-jarige Jacobus Maria Alleblas (Koos), zoon van Adriaan Alleblas (schipper) en
Agatha Maria Barbara van der Zande. Jacobus is geboren op 2 augustus 1941 te
Kwintsheul.

a

