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Inleiding
In dit boekje beschrijven de kinderen uit een doorsnee Rotterdams katholiek gezin hun
jeugdjaren in Rotterdam. Het verhaal bestrijkt met name de periode vanaf het huwelijk van de
ouders Annie en Toon Appel-Tangelder op 15 september 1932 tot de verhuizing van het gezin
naar Den Haag op 30 juni 1954.

Uittreksel van het trouwboekje, met onderaan de kerkelijke aantekening een dag na het burgerlijk huwelijk.

Vader Toon; Anthonie Marie Appel is geboren op 11 juni 1905 te Gouda en overleden te
Poeldijk, gemeente Monster op 9 juli 1981. Moeder Annie; Anna Antonetta Maria Tangelder
is geboren te Utrecht op 11 september 1904 en overleden te Rotterdam op 9 mei 1952.
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Op 8 juli 1931 ging het verloofde paar Annie en Toon met de broers en zus Tangelder een
dagje uit naar de Amersfoortsche Heide en de Duivelsberg aan de Duitse grens waarvan
onderstaande foto’s getuigen:

Oom Gé aan het stuur, maar hij heeft nooit een rijbewijs gehaald en kon zelfs niet fietsen

Wil en Antoine, Mag en Leo, Annie en Toon, Net en Gé
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Het verhaal is in eerste instantie bedoeld voor de auteurs zelve. Het bleek namelijk dat de
zelfde gebeurtenis vaak niet gelijk werd beleefd, of dat door het ophalen van herinneringen
door de een bij de ander weer andere herinneringen boven kwamen.
Zo blijkt je eigen geschiedenis toch weer nieuwe elementen te bevatten.
Uit het huwelijk zijn 6 kinderen geboren, zoals ook blijkt uit het trouwboekje:

Afgezien van inlegvellen hadden er nog 6 namen bij gekund in het boekje, hetgeen overigens
in een katholiek gezin in die tijd beslist niet ongebruikelijk was.
De roepnamen zijn Paul, Gonnie, Anneke, Charles, Tonnie en Nettie.
Paul is geboren op het adres Allard Piersonstraat 23-a dat de ouders sinds 7 september 1932
huurden, voorafgaand aan het huwelijk op 15 september 1932. Kort daarna op 19 oktober
1933 verhuisde het gezin naar de Mathenesserstraat 38b, een benedenhuis met tuin.
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Op 8 december 1934 naar de Hofstedestraat 49-a, een woning op de 1e verdieping. Hier
woonden ze tot de verhuizing naar Den Haag op 30 juni 1954.
Op datzelfde adres, maar op de 2e verdieping woonden Opa en Oma Appel. Ze gingen door
dezelfde voordeur en over dezelfde trap. Schuin tegenover ons in de straat om de hoek op no.
48 woonden tante Net en oom Gé ,winkelchef bij de Gruijter op de Oude Binnenweg. Pa was
kantoorbediende bij Unilever, later chef orderafdeling bij Van der Berg en Jurgens op het
Museumplein.

Paul
Mijn verhaal laat ik beginnen op 15 september 1932, de trouwdag van onze ouders Annie en
Toon. Ze trouwden die dag in de Willibrorduskerk aan de Beukelsdijk. Het feest werd gevierd
in het ouderlijk huis van Annie, Rauwenhoffplein 4. Er is een huwelijksaankondiging en er
zijn nog foto’s van, ook een groepsfoto.

Merkwaardig is dat op de huwelijksaankondiging, mamma als Annie staat vermeld, terwijl zij feitelijk Anna heette
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Toon, Annie en de bruidsdame Rie, de zus van Toon

Bruid en bruidegom met wederzijdse ouders,Charles en Mathilde Tangelder, Paul en Annemie Appel

6

Negen maanden en een week later is Paul geboren op het adres Allard Piersonstraat 23-a.

mamma met baby Paul

1935 met opa en oma
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Een paar jaar later werd deze foto gemaakt van 4 generaties (H)Appel, namelijk:

Anthonie Marie Appel, geboren 3 maart 1854 Gouda, overleden 3 februari 1947 te Gouda
Paulus Appel, geboren 12 maart 1881 Gouda, overleden 12 oktober 1969 te Rotterdam
Anthonie Marie Appel, geboren 11 juni 1905 Rotterdam, overleden 18 juli 1981 te Poeldijk
Paulus (H)Appel geboren 23 juni 1933 Rotterdam, overleden 18 december 2013 te Leiden

Volgens Paul had de oude opa Anthonie Appel een fondsbrilletje en een bolhoedje, die nog
jaren in de Hofstedestraat in een kast hebben gelegen.
Paul vertelt:
Mijn jeugdjaren kan ik verdelen in drie duidelijke perioden:
I 1933-1940 De vooroorlogse tijd met vage herinneringen, alhoewel.
II 1940-1945 De oorlog mijn lagere schooljaren
III 1945-1954 De jaren na de oorlog, tot het vertrek naar Den Haag
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I.

Voor de oorlog
Van mijn eerste 4 levensjaren herinner ik me alleen vakanties in Scheveningen, waar pappa en
mamma en waarschijnlijk ook oom Gé en tante Net een weekje in pension gingen.
Natuurlijk gingen we op de fiets en ik zat achterop. De zee achter de duinen maakte een
geweldige indruk op me en onvergetelijk is ook de verdrinking van één van pappa’s vrienden,
Jan Vermeulen dacht ik dat hij heette. Ik zie nog steeds een hand boven het water en daarna
de trieste tocht terug naar Rotterdam.
Mijn eerste dag op de kleuterschool aan de Jachthuisstraat, waar Jos Zondag, de oudste zoon
van de koster al een tijdje op zat en mij van alles voor moest doen. Blokkendozen met gele en
rode stippen inpakken. Veters strikken en matjes vlechten. Jos Zondag heeft jaren later
zelfmoord gepleegd door ophanging, omdat hij niet mocht trouwen met Diny Meyerink, de
oudste zus van Piet Meyerink.

Paul(helemaal rechts) in de kleuterklas bij juffrouw Houtsma(ak) 1937

Ook herinner ik mij tochtjes naar Gouda, waar we op bezoek gingen bij pappa’s familie, tante
Tonia en oom Paul, de klompenboer. Klompen die ik trouwens in de oorlog ook gedragen heb
in plaats van schoenen. Als ik hard moest rennen trok ik ze uit en vloog vooruit op mijn
sokken. In de oorlog haalden we bij de oom Paul ook een konijn, dat wij vetmestten op het
balkon. We moesten er gras voor snijden en paardensla en met Kerstmis sloeg opa het konijn
dood op zolder en aten we het smakelijk op.

Gouda, 26 mei 1947, oom Paul de klompenboer en tante Tonia Verhart en Annie Stamps, Pa, Anneke, Charles, Paul.
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Verder gingen we ook vaak naar tante Marie op de turfmarkt, ze woonde in een groot lang
huis met veel ijzeren banden. Met wie ze getrouwd was weet ik niet meer, wel kende ik twee
van haar kinderen, Nico en Annie Gravenstein.

Marie Borst Verhart - Marie Gravenstein Appel – Jo Verhart Luckel voor de Willibrorduskerk Beukelsdijk

Ook gingen we wel eens naar ome Tinus en tante Cor aan de Blauwstraat. Ome Tinus was
kleermaker en in zijn jeugdjaren een fanatiek turner Pappa vertelde altijd dat die twee een
rotkat hadden die hij ooit een flinke schop had verkocht.

Oom Tinus en tante Cor
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We gingen ook naar Haastrecht naar een speeltuin genaamd ’De kleine Betuwe’ Daar was
inderdaad veel fruit en ook een groot namaakvliegtuig dat in het water landde. Deze tochtjes
maakten we trouwens ook nog in en na de oorlog en als we niet op de fiets gingen, namen we
de dieseltrein vanaf het Maasstation.

Paul(13), Charles(6) en Anneke(10) bij het watervliegtuig van ‘De Kleine Betuwe’ Augustus 1946

Kersen eten in “De Kleine Betuwe

Mijn laatste vooroorlogse herinnering is de vakantie in ’s-Gravenzande in 1939.
Daar hebben we minstens één week in een huisje gelogeerd. Ik weet dat we er op goed geluk
naar toe zijn gegaan. We waren nog maar met 3 kinderen en nadat pappa een paar huisjes had
afgekeurd vond hij een goede en ik moet zeggen het was een heerlijke vakantie. Water
moesten we halen aan een pomp voor de tank in het huisje.
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Ik denk dat mamma daar heel gelukkig is geweest en misschien is Charles daar wel gemaakt,
want ongeveer 9 maanden later is hij geboren op eerste paasdag 24 maart . Wij waren die dag
uitbesteed bij tante Marie en ome Piet Borst, die naast ons woonden en dat pand was te
bereiken door op zolder via de zinken balkons te klimmen. Ik weet nog goed dat wij als drie
oudste kinderen over het randje van de wieg keken.
Rest mij nog te vermelden dat Annie en Toon vanaf de Allard Piersonstraat eerst naar de
Mathenesserstraat zijn verhuisd en daarna naar de Hofstedestraat.
Opa en oma Appel woonden daar al op de tweede etage en wij noemden hen dan ook opa en
oma Boven, dit in tegenstelling tot de ouders van mamma die wij opa en oma kippetjes
noemden in verband met de kippen die opa daar in de tuin hield. Ze woonden toen al in de
Osseweistraat 26b. Boven ene tante Til die wratten had met haren erop.
Oma Kippetjes was de tweede vrouw van opa. Zijn eerste vrouw, dus mamma’s moeder
hebben wij nooit gekend. Zij is maar 47 jaar geworden en overleden aan TBC. Ook twee
zusters van mamma, Christine(bijgenaamd Zus) en tante Fie zijn later aan deze ziekte
overleden op respectievelijk 9 april 1917 en 26 juli 1925.Aan opa’s tweede vrouw hebben wij
nog een stieftante te danken, want oma Kippetjes had al een dochter genaamd tante Nel. Daar
is nog wel een boek over te schrijven.
(Anneke memoreerde nog dat tante Nel is getrouwd met Alex Polak en dat ze zich herinnert
hem te hebben gezien met een Jodenster op zijn jas. Ze kon toen nog maar net lezen en ze
vond het spannend te weten wat er stond. Na de oorlog heeft hij nog gevochten in Indië. Ze
heeft toen samen met papa een lied opgenomen en naar hem opgestuurd. Die plaat was
jammer genoeg gebroken aangekomen. Ze zong ‘Je hoeft voor mij de zwartjes niet te haten’)

De drie oudsten met mamma, tante Net, Annie en Corrie ongeveer 1937

12

II 1940-1945 De oorlog, mijn lagere schooljaren.

18 april 1940 1eklas Pius X school Rauwenhoffstraat Rotterdam

Op vrijdag 10 mei 1940 werd ik wakker door een onophoudelijk gebrom in de lucht. Toen ik
beneden kwam stond pappa bij de geopende balkondeuren naar buiten te kijken en uit onze
(door pa zelf gebouwde) radio klonken onheilspellende berichten. Toch naar school, maar
halverwege de Rauwenhoffstraat kwam ik al een groep juichende schoolkinderen tegen, er
was geen school, de pinkstervakantie begon zo twee dagen eerder. Destijds gingen we ook op
zaterdag naar school. Van die eerste vijf oorlogsdagen herinner ik me alleen de 14e mei. We
hebben toen heel lang in de schuilkelder op het schoolplein gezeten tot dat twee Nederlandse
soldaten kwamen vertellen dat Nederland had gecapituleerd. We wisten niet wat dat
betekende, maar juichend renden alle kinderen de straat op.
Ik werd ook meteen geconfronteerd met de eerste oorlogsdode. Onze benedenburen heetten
Serné en de vader van dat gezin voer op een binnenvaartschip. Op de eerste oorlogsdag is hij
geraakt door een Duitse vliegtuigkogel en dat bracht grote consternatie teweeg bij zijn grote
gezin. Ze zijn kort daarna uit de Hofstedestraat vertrokken en onze nieuwe buren werden de
heer en mevrouw Fokkinga, bijgenaamd Fokkie.(ik vraag me overigens nog steeds af of ze
wel getrouwd waren). Zij waren kleermakers en werkten beneden in de kelder. Mijnheer
Fokkie was constant dronken en omdat hij misschien last van ons had ging hij met de
schuifdeuren gooien tot ze uit de rails liepen. Wij lagen met ons oor op de grond. Soms joeg
hij vrouw Fokkie de deur uit, die belde dan bij ons aan om te vragen of ze op de trap mocht
zitten.

Na de capitulatie merkten we aanvankelijk niet veel van de oorlog. Wel moesten we
verduisteren met zogenaamde verduisteringsgordijnen, geen streepje licht mocht naar buiten
schijnen en de straatverlichting ging uit.
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Als de maan helder scheen hadden we, als we bijvoorbeeld uit het meimaandlof kwamen
prachtige schaduwen en we speelden dan schaduwtrappertje.
Alles kwam op de bon en sommige dingen waren helemaal niet meer te krijgen. Ik wist
bijvoorbeeld niet wat sinaasappelen, mandarijnen en bananen waren. Ook rijst aten we nooit.
Koffie en thee werden surrogaat. Ik heb 5 jaar niet geweten hoe chocolade smaakte. De
doortocht van het Duitse leger in de eerste meidagen kan ik me nog goed voor de geest halen.
De tanks, de veldkeukens met paarden, de kanonnen. Tegenover ons ging de HBS dienst doen
als kazerne voor de Duitse legerdienst. Ze zijn daar gebleven tot ze in juni 1941 naar het
Russische front werden gestuurd. Mijn zusje Anneke die toen ongeveer 4 jaar was , was de
favoriet van de Duitse soldaten, ze kreeg vaak ijsjes en werd opgetild en geknuffeld door
jongens die aan hun eigen kindertjes dachten. Wij bedelden in de kazerne om kuch, een zurig
soldatenbrood. Al gauw gingen de Engelsen de havens bombarderen en omdat ze dat van
grote hoogte moesten doen vanwege het afweergeschut vielen de bommen soms ver van hun
doel. Onze grootste angst gedurende de hele oorlog was om ooit door een bom te worden
getroffen. Tijdens bombardementen baden we op onze knieën voor het versierde Mariabeeld.
Het was een hels lawaai, donderend afweergeschut en daar tussen de fluitende bommen.
Vooral het fluiten was angstwekkend, want het was dan steeds wachten op de klap. In de
winter van 1940-1945 gingen we een tijdje ’s-avonds met lijn 5 en 14 naar oom Jacques en
tante Cor, die pas getrouwd waren( in een tram in plaats van trouwauto’s).

Augustus 1940

Ze hadden een groot huis in Hillegersberg, waar we de nacht doorbrachten. Tenslotte
besloten pappa en mamma een tijdje in Limburg te gaan wonen. In het schooljaar 1941-1942
heb ik een paar maanden bij oom Frans en tante Lies gewoond in Sittard. Ik maakte mijn
eerste grote treinreis en sliep op de kamer van oude tante Net, die ’s-nachts staande in een pot
kon plassen. Mamma logeerde met de andere 3 kinderen bij ene oom Sjeng, daar kwam ik ook
wel eens.
Ik heb ook op een Sittardse school gezeten en sprak al een aardig woordje Limburgs. In de
loop van 1942 zijn we toch terug naar huis gegaan, want het was zo geen doen. Pappa moest
natuurlijk gewoon werken in Rotterdam. Onze onderwijzer in Rotterdam, de heer van
Nimwegen, bijgenaamd Nimpy kon de kinderen bijna niet verstaan zei hij, zoveel
verschillende dialecten spraken wij. Ik ben dat jaar blijven zitten omdat ik een onvoldoende
had voor Katechismus(voor welk vak ik bij mijn eindexamen Kweekschool een tien haalde.)
Ik herinner mij nog een geweldige ruzie tussen mijn vader en kapelaan Van Kleef.
We leerden op school hoe veel verschillende granaten en kogels en brandbommen er waren,
we leerden veilige plekken bij een bombardement en we kregen andere schooltijden. Om
stookkosten te sparen trokken we bij een andere school in. De ene week hadden we ’smorgens school, de andere week ‘s-middags.
14

Zomer 1943, ook tijdens de oorlog waren er gelukkige momenten .

Tante Agnes met Charles en Tonnie

De vijf oudsten

De geboorte van Tonnie en Nettie en oom Paul krijgsgevangen
Op een zeker moment in de winter van 1941-1942 hebben pappa en mamma besloten
Limburg te verlaten en als compleet gezin weer in de Hofstedestraat te gaan wonen, want de
geboorte van Tonnie kondigde zich aan.
Ik had nooit gemerkt dat mamma zwanger was, maar Tonnie’s geboorte merkte ik wel. In die
tijd sliepen Gonnie, Anneke en ik in de zogenaamde tussenkamer. Anneke en Gonnie in een
groot tweepersoons opklapbed en ik in dezelfde kamer aan de andere kant in een gewoon bed.
Een heel leuk spelletje was het opklapbed met Gonnie en Anneke omhoog klappen, wat ze
zelf trouwens ook erg leuk vonden. Pappa niet, want die kwam stampvoetend de kamer in om
een paar klappen uit te delen en deed daarna net alsof hij wegging door passen op de plaats te
maken, maar wat hadden we hem gauw door.
Aan de andere kant van de schuifdeuren vond de nachtelijke geboorte plaats van onze Tonnie
op 22 april 1942. Wij hoorden Tonnie voor het eerst huilen, ik was als jongen eerst niet zo
blij, ik wilde een broertje, maar de stand werd 3-2 voor de meisjes.
Tonnie was een 7-maands kindje en woog nog geen 5 pond en mocht niet naar de kerk om
gedoopt te worden. En zo maakten we met het hele gezin een zogenaamde nooddoop mee van
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Anthonia Maria en we waren allemaal heel blij met ons kleine zusje. Later vond in de kerk
nog wel de ceremonie plaats met het zout, de witte doek en de doopkaars.
Op de tweede verdieping van Hofstedestraat 49-a woonden opa en oma Boven met nog thuis
hun jongste zoon Paul, die ook op zolder thuis werkte voor oom Tinus Appel uit de
Blauwstraat te Gouda, een broer van opa Appel. Oom Paul was kleermaker en zat de hele dag
op die zolderkamer te naaien op de grote houten tafel in kleermakerszit. In juli 1943 echter
moest hij zich melden voor krijgsgevangenschap, omdat hij in 1940 als militair zijn
dienstplicht vervuld had.

Oom Paul als dienstplichtige bij het huwelijk van Tante Rie met Jan Deij op 19 april 1939
Piet Borst, Paul Appel, tante Cor uit Gouda, Jan Deij,opa Boven, tante Rie, oom Jacques, Jacques Borst, tante Cor, oma Boven, mamma,
tante Net, Rietje Borst, Paul, Anneke, Gonnie

Onderduiken durfde hij niet om zijn ouders niet in gevaar te brengen. Op 20 juli 1943 werd
hij via Amersfoort naar Mühlberg an die Elbe vervoerd, waar hij het Gefangenennummer
97331 kreeg. Mühlberg lag ongeveer 70 km van Dresden en daar heeft hij 2 jaar in een
fabriek gewerkt.
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Hij heeft mij wel eens verteld dat hij na de bevrijding door de Russen op 23 april 1945 met
een vlot de Elbe is afgevaren en tenslotte via veel omwegen op 26 mei 1945 in een
opvangcentrum voor krijgsgevangenen in Weert is teruggekeerd.

Oom Paul 2e rij, 2e van links
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Oom Paul bovenste rij 3e van rechts

In de mooie zomer van 1944 is onze Nettie geboren als zesde en laatste gezinslid.
Weer was mamma’s zwangerschap mij volledig ontgaan, maar op zaterdagavond 10 juni
1944, ik lag al in bed in het zijkamertje en misschien al met Charles, toen ik oh wonder, het
was oorlog, het geronk hoorde van een taxi. Nog zie ik duidelijk voor me hoe mamma met
haar mooie zwarte jas aan, naar boven keek en naar mij zwaaide.
Op zondag 11 juni werd ons zondagskind Antoinette Willie Maria geboren en ze is voor mijn
gevoel altijd een zondagskind gebleven. Zij is de enige in ons gezin die in een ziekenhuis, het
Sint Franciscusgasthuis, geboren is. Mamma zal daar zeker genoten hebben van negen rustige
dagen, wij mochten niet op bezoek komen, maar we konden wel zwaaien terwijl mamma voor
het raam stond. Nettie is vlak voor de hongerwinter geboren en was toch een flinke welgedane
baby. Zij kreeg extra melk en lammetjespap en ik weet dat ik haar pannetje wel eens uit
mocht likken, heerlijk.
Arbeitseinsatz en hongerwinter
Nu het deze week op 11 november 2004 precies 60 jaar geleden is dat onze pappa Toon
Appel als dwangarbeider naar Duitsland werd weggevoerd wil ik nog eens mijn herinneringen
aan die dag en aan die tijd op papier zetten.
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Het valt ongeveer samen met het begin van wat we nu de hongerwinter noemen.
Na de inval van de Duitsers in mei 1940 was het leven aanvankelijk gewoon doorgegaan. Wel
ontstond al vrij snel een tekort aan tal van levensmiddelen zoals thee, koffie rijst, bananen,
citrusvruchten en chocolade. Na de oorlog wisten wij als kinderen niet meer hoe dit alles
smaakte. Voor thee en koffie kwam surrogaat, ersatz zoals de moffen zeiden. Suiker hadden
we nog wel de hele oorlog en tenslotte werd dat in de hongerwinter ons hoofdvoedsel in de
vorm van suikerbieten.
Alles was wel op de bon, maar toen in september 1944 het westen van ons land steeds meer
geisoleerd raakte konden wij dat merken aan de steeds kleinere hoeveelheden die we voor
onze bonnen kregen.
Ook moesten wij al voor dag en dauw in steeds langere rijen bij de groenteboer voor de deur
wachten tot hij van de veiling terug kwam, want hij was altijd snel uitverkocht.
In oktober had mijn vader bij Unilever waar hij werkte een doos Zeeuws Meisje margarine
achter over gedrukt. Ik weet niet hoe, maar deze doos heeft ons gezin ook de hongerwinter
doorgeholpen. Zo herinner ik mij dat mamma voor een pakje margarine een mud aardappelen
ruilde. In die maand oktober geraakten we langzaam maar zeker in een soort Middeleeuwen.
Gas en elektra werden afgesloten. Trams reden niet meer, scholen werden gesloten, vuilnis
niet meer opgehaald en gewoon in hopen op straat gegooid.. Maar op 10 en 11 november
1944 werd het allemaal nog veel erger.

Op vrijdag 10 november merkten we dat alle Rotterdamse bruggen werden opgehaald. De
deportatie van alle Rotterdamse mannen tussen 17 en 40 jaar was begonnen. Pappa Toon en
oom Gerard overlegden nog of ze zich bijvoorbeeld in de De Gruijterwinkel van oom Gé
zouden verstoppen, maar in verband met de Duitse dreigementen om gezinnen van
onderduikers te gijzelen zagen pappa en oom Gé daarvan af.
Toen dus op zaterdagmorgen 11 november het briefje in de bus lag dat alle mannen op straat
moesten komen om 10 uur vertrok ook onze pappa samen met oom Gé in de richting van de
Van Citterstraat. Pappa Toon had een zogenaamde Ausweis waarin stond dat hij werkzaam
was bij de voedselvoorziening(Unilever) maar dat heeft hem niet geholpen. Wel werd hij
daardoor gescheiden van oom Gé, die naar Westfalen ging en pappa werd vervoerd naar
Keulen, maar dat hoorden we pas later.
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Eén keer heb ik een klein briefje gelezen van een zekere Verhoeven dat hij daar was en het
goed maakte.
Op die gedenkwaardige 11e november kwam in de loop van de ochtend een oude Duitse
soldaat onze trap op om te controleren of onze pappa was vertrokken.
Wat moet die oude man geschrokken zijn toe hij mijn mamma zag staan met baby Nettie in
haar armen en nog 5 kleine kinderen van 2 tot 11 jaar om haar heen.
Hij ging vlug de trap weer af. Was pappa op zolder gaan zitten, dan had hij nog thuis kunnen
blijven.
Nu moesten mamma en tante Net ons door de Hongerwinter heen helpen. ’s-Avonds hadden
we nog één klein vlammetje op tafel staan, een drijvertje in een kopje olie en baden we de
rozenkrans. H. Maria, koningin van de vrede bid voor ons. Overdag gingen Gonnie, Anneke
en ook Charles kolen zoeken, eigenlijk zeven. Daarvoor moest het asfalt bij voorbeeld op het
Heemraadsplein open gehakt worden en daaronder vond je het zwarte goud. Ik zelf ging op
zoek naar hout, zo heb ik de hele Abraham van Stolkweg geholpen van de afrastering te
ontdoen. Ook heb ik wel een zogenaamde Spaanse ruiter van prikkeldraad ontdaan.
Spaanse ruiters stonden hier en daar in het veld om luchtlandingen te verhinderen.
Dat alles om onze enige warmtebron de kookkachel in de kamer brandende te houden. Daar
werden ook de suikerbieten op gekookt. Mamma maakte daarvan stroop voor onze 2
boterhammen die we per dag kregen, 1 ’s-morgens en 1 ’s-middags, die we in heel kleine
blokjes sneden om er maar zo lang mogelijk over te doen.
Ook aten we suikerbieten als stamppot met diverse smaken essence aten we bieten als
peertjes, appels pruimen enz. Om de beurt mochten we de pan uitlikken en na het eten zocht
ik nog kruimels onder de tafel. Er was nooit iets over en ik denk dat we er wel mager en sjofel
uitzagen.
Aan onze voeten droegen we kleppers, houten plankjes met leren bandjes die met kopspijkers
zaten vastgespijkerd. We repareerden onze kleppers zelf langs de stoeprand.
Ook mocht ik om de andere dag naar de voedseluitdeling van de I.K.B. voor een lepel soep in
een pannetje in de Ochtervelstraat in een gymnastieklokaal denk ik. Onderweg daarheen ben
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ik eens heel erg geschrokken toen een man op de fiets vlak voor mijn ogen werd
doodgeschoten vanaf het dak in de Van Citterstraat. Ik herinner mij nog dat de man zijn
handen vastklemde aan zijn stuur en zo steigerend achterover viel. Geschrokken rende ik naar
huis maar ging later weer op weg en zag toen dat een priester hem op de stoep de laatste
sacramenten toe diende. Dit speelde zich af op 21 maart 1945. Later is mij gebleken uit het
boek ‘Recht op Wraak’ van Jack Kooistra en Albert Oosthoek dat de geliquideerde man
Wilhelmus Antonius Christianus de Hoog heette, geboren te Rotterdam op 27 februari 1923.
Als reden van de liquidatie is door de LKP Rotterdam genoemd NSB’er, verrader, dief.
Hij woonde te Rotterdam, Zwart Jansstraat 149a, was ongehuwd, automonteur, hulpagent,
vaandrig bij de politie en lid van de lijfwacht van de NSB leider Mussert.
Gonnie en Anneke gingen wel eens eten in een gaarkeuken in Spangen, maar die kunnen dat
beter zelf vertellen.
Met Kerstmis hadden we geen boom, maar staken we wat kersttakken achter de schilderijen.
Ik mocht als de oudste man in huis van rotspapier onze kerststal knutselen.
Zo begon 1945 met als hoogtepunt de uitdeling van het Zweedse wittebrood. In Delfzijl
waren een paar schepen aangekomen met meel van het Zweedse Rode kruis dat werd over het
IJsselmeer naar het hongerende westen vervoerd en daar werden we getrakteerd op heerlijke
boterhammen met echte Zweedse margarine. Het smaakte als cake en nooit heb ik heerlijker
brood gegeten. Ons grijze regeringsbrood bestond voor een groot gedeelte uit zaagsel.
Toen pappa en mamma 12 ½ jaar getrouwd waren op 15 maart 1945 vierde mamma haar
koperen bruiloft met een tarwebrood dat zij zwart kocht voor 40 gulden. Een flink bedrag
voor een brood maar een heerlijke traktatie.
Intussen waren pappa en oom Gé uit Duitsland weggelopen en bij toeval ontmoetten zij elkaar
op de terugweg. In mijn herinnering was het op vrijdag 3 april toen wij de rozenkrans baden
dat oom Gé plotseling in de kamer stond en riep “Toon komt er ook aan hoor”.
Die was het laatste stukje met een schillenboer meegereden maar niet de goede kant op en
kwam daardoor later.
Hij had ook nog een zwart donker roggebrood bij zich en dat smaakte heerlijk.
Op vrijdagavond 4 mei ontstond plotseling rumoer op straat, vreemd want na 7 uur mocht je
nooit buiten komen wegens spertijd. Wij naar buiten en al gauw danste de hele straat. We
dansten om de “Bevrijding”.
Daarover in mijn volgende hoofdstuk.
III 1945-1954
De bevrijding van de Hofstedestraat
De Hofstedestraat in Rotterdam West was in de oorlogsdagen bekend als de straat van de
HBS met de vijfjarige cursus A en het Badhuis, waaraan alle Rotterdammers met een
opgerolde handdoek met daarin een verschoning wekelijks een bezoek brachten.
In die straat woonde ik en tijdens het bombardement van 14 mei 1940 zat ik als bijna 7-jarige
jongen met mijn ouders, broertje en zusjes daar in de schuilkelder.
Laat in de middag kwamen 2 nederlandse militairen vertellen dat ons leger had
gecapituleerd(dat woord hoorde ik toen voor het eerst) We juichten, maar we wisten toen nog
niet wat ons te wachten stond, omdat een meneer met een snorretje in Berlijn had verkondigd
“Wir kapitulieren nie” In mei 1945 deed zijn leger dat toch.
Wij in de Hofstedestraat bijna creperend in de Hongerwinter zagen het de laatste veertien
dagen wel dichtbij komen. Wij stonden ook op de daken en zagen met bewondering en ontzag
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de 4-motorige vliegende forten laag overkomen, machtig groot, terwijl wij gewend waren ze
als kleine zilveren stipjes hoog in de lucht te zien.
Op die vrijdagavond 4 mei zaten we in de zogenaamde spertijd allemaal binnen. Misschien
hadden we ons ene lichtpuntje een drijvertje in spijsolie al aangestoken toen even na 8 uur op
straat tumult ontstond. Er liepen mensen buiten, wat niet mocht. Ze bekeken aanplakbiljetten.
Kranten en radio waren al maanden niet meer voorhanden.
In een mum van tijd waren alle bewoners van de Hofstedestraat, Allard Piersonstraat en Van
Citterstraat met elkaar aan het dansen en springen: Het bericht luidde: Morgen op 5 mei
begint de bevrijding. De Duitse troepen in West-Nederland hadden gecapituleerd en toen
begon een maand, misschien wel twee maanden feestvieren. We kregen weer eten. De
uitgestrooide blikken werden verdeeld. Meat and vegetables, bacon, eipoeder en vooral veel
kaakjes zoals rotterdammers ze noemden. Ze zaten in grote dicht gesoldeerde koekblikken en
zoals we in de hongerwinter suikerbieten aten in alle gedaanten(als groenten, als stamppot als
stroop, als bietjes, in blokjes) aten we nu biscuits uit de hand, veel in pap, als taart met jam.
We hoefden in mei nog niet naar school omdat die al sinds oktober gesloten was wegens
gebrek aan kolen.
We kochten vuurwerk dat elke dag afgeschoten mocht worden. Ik zie mijn vader, die kort
voor de bevrijding was thuis gekomen uit Duitse gevangenschap nog wegduiken in de bosjes
voor een fluitende voetzoeker. Het was in Duitsland voor hem een instinctmatige beweging
geworden, wegduiken voor fluitende granaten. Elke straat in Rotterdam vierde zijn eigen
bevrijdingsfeest, Er werd een podium getimmerd waarop bekende artiesten optraden.
Favoriet was Albert de Boy met “Trees heeft een Canadees”. Die Canadezen heb ik ook
gezien op de Heemraadsingel waar ze bivakkeerden in tentenkampen.
Wij jongens hadden veel belangstelling voor onze bevrijders vooral als zij rookten. We doken
op iedere peuk die zij wegwierpen, het heette ook bukshag. De merken waren onvergetelijk.
Chief Whip, Craven A. Players. Op het bevrijdingsfeest waren alle inwoners van de
Hofstedestraat verkleed. Ik heb nog foto’s van mijn ouders als indiaan.

Van rechts naar links Toon Appel, mw Drummen, dhr Drummen, Annie Appel, met bolhoed en schort echtpaar Nieuwstraten
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In juli moesten we nog één maand naar school. Iedereen ging over.
In september werd het bevrijdingsfeest afgesloten.
De Hofstedestraat organiseerde op dinsdag 4 september een Bevrijdings-Feestprogramma in
de Blauwe zaal van het Beursgebouw aan de Meent, hoek Rode Zand.

Veel amateurs traden op, waaronder mijn vader Toon met als klapstuk een optreden van de
bekende cabaretier Daan Hooykaas. Na afloop van het feest natuurlijk Bal.
Een nachtmerrie van 5 lange oorlogsjaren was feestelijk afgesloten.
Wij herinneren ons tante Net en oom Gé
Als we het hebben over het gezin Appel uit de Hofstedestraat 49-a kunnen we niet heen om
tante Net(10 september 1899) en oom Gé van de Velden(10 oktober 1907) die woonden aan
de Hofstedestraat 48.
Tante Net was mamma’s enige overgebleven zus en dikke vriendin na het overlijden aan tbc
van haar 2 zusjes Christina (ook genaamd zus) (1901-1917) en Tante Fie(1898-1925)
Tante Net trouwde in 1934 met oom Gé. Hun huwelijk bleef kinderloos en zo zijn oom Gé en
tante Net een soort extra ouders voor ons geworden. Op vooroorlogse foto’s onder meer van
de vakantie in ’s-Gravenzande zijn ze altijd aanwezig. Zelf heb ik bij oom Gé op het
kinderzitje voorop de fiets mogen zitten. Toen de tweede wereldoorlog uitbrak moest ook
oom Gé al 29 augustus 1939 tijdens de mobilisatie opkomen. Na de capitulatie ging hij op 7
juni 1940 met groot verlof.
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Oom Gé gemobiliseerd 1939-1940 1e van links,
e

Oom Ge was ingedeeld bij het 22 Regiment Infanterie, 1e Mitrailleurcompagnie gelegerd te
Renswoude. Hij was daar oppasser van de compagniescommandant, kapitein Goossens.
Interessant zijn de briefkaarten die hij schreef vanuit Utrecht, nadat het front aan de
Grebbelinie was ineengestort en Rotterdam was gebombardeerd.

Toen pappa en oom Gé in november 1944 zijn weggevoerd kwam tante Net bij ons in huis.
Twee zusjes die samen ons gezin in moeilijke omstandigheden overeind hielden. Wat een
toeval dat pappa en oom Gé ook weer op dezelfde avond, ik dacht 3 april 1945 thuis kwamen.
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Huwelijk 15/16 augustus 1934

Tante Net, tante Agnes, Mamma, Paul, Charles Tonnie Nettie,

Ook na het overlijden van mamma in 1952 heeft tante Net als een moeder voor ons gezorgd.
Wat een geluk om zo’n oom en tante te hebben gehad, wat een fantastische mensen.
Tante Net overleed na een periode van dementie op 3 april 1983 en is begraven op Heiderust
te Ugchelen. Oom Gé werd bijna 90 jaar oud, hij overleed op 19 januari 1997.
Met elkaar hebben wij zijn uitvaart gevierd op 24 januari 1997 en hem ter ruste gelegd op de
Zuiderbegraafplaats aan het Slinge. Elk jaar plaatsen wij rood-witte bloemen op zijn graf.
Semper Fidelis
De Grebbeberg, een bliksemflits
Die fel klieft door de wolkenbrij
Een zware donderslag van heel nabij
Rolt door het bos, dat dicht
Opéén beschutting biedt aan mij
In dikke stralen valt de regen die het zicht
Belemmert. Destijds in ‘t prille ochtendlicht
Vlogen de kogels plots in mei
Toen ome Gé ten strijde trok. Dat was
Je maintiendrai zonder bedenken
Sta op en vecht tegen de belegering
Dat deed hij dus. Protest kwam niet te pas
Terug kwam hij en zorgde, wij gedenken
Hem in dankbare herinnering.

Onze Opa Kippetjes
Hubert Antoine Charles Tangelder is geboren op 19 januari 1873 te Venlo, waar zijn vader
Bernard douanebeambte was.
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Bernardus Johannes Tangelder en Maria Sofia Hubertina Janssens

Over zijn jeugd is weinig bekend, alleen dat hij al jong zijn vader heeft moeten missen, want
die stierf in 1884 ten gevolge van een schotwond, opgelopen in een gevecht met smokkelaars.
In 1893 moest hij opkomen voor de loting voor militaire dienst waarbij hij werd vrijgeloot.
Hij wisselde van nummer met een zekere Paul Marie Dols, tegen betaling uiteraard en was
dienstplichtig van 7 maart 1893 tot 2 november 1893 als stukrijder bij het 3e Regiment
Veldartillerie.
Op 2 november 1893 tekende hij als vrijwilliger voor 6 jaar en in 1896 slaagde hij voor de
Hoefsmidschool en werd korporaal-hoefsmid. Intussen was hij verliefd geworden op zijn 6
jaar oudere nicht Aldegonda(Gonnie)Janssens en op 27 april 1897 trouwden zij met
dispensatie van de bisschop in Roermond.

Er gaan geruchten dat de familie Janssens hier niet blij mee was, maar het leven ging door en
het echtpaar werd tussen 1898 en 1906 verblijd met 4 dochters en 2 zonen: Fie(1898),
Nettie(1899), Christina of Zus(1901), Leo(1902) Annie(onze mama 1904) en tenslotte
Antoine(1906).
Ze zijn allemaal geboren in Utrecht waar opa inmiddels was opgeklommen tot wachtmeesterhoefsmid bij het eerste Regiment Veldartillerie.
Er zijn veel foto’s waarop hij in actie is als instructeur en ik heb mij laten vertellen door oom
Leo, dat hij daarvoor veel te lief was en erg gepest werd. In zijn zakboekje staat tenslotte dat
hij op 16 september 1912 is afgekeurd en met pensioen is gegaan. Hij was toen 39 jaar oud.
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Op 5 november 1912 verhuisde het gezin naar Rotterdam waar opa ging werken bij een
hoefsmid op de Schulpweg in Charlois . Rampspoed daalde over zijn gezin, moeder Gonda en
dochter Christina werden besmet met TBC en bezweken respectievelijk op 24 augustus 1914
en 9 april 1917.

Opa, Antoin, Annie, Leo Nettie, Fie, Oma, Nel rond 1924

Opa bleef in 1914 met toen nog 6 jonge kinderen over en hij trouwde voor de tweede maal op
17 maart 1915 met Magtilda van Anraad net als opa toen 42 jaar. Oma Kippetjes was
ongehuwde moeder van Nelly van Anraad(geboren 1901).
Oma wist van aanpakken en zocht voor opa een baan als magazijnchef, later portier(In het
gemeentelijk archief staat hij te boek als wachtsman) bij de
SHV(steenkolenhandelsvereniging) die misschien wel graag een oud militair bij de poort
zagen staan. Dat heeft hij tot zijn 65e volgehouden. Er is nog een foto waarop hij is afgebeeld
als imponerende portier met pet en snor. Intussen was nog wel een tweede dochter, de oudste
Fie, na jarenlang kuren en lijden in 1925 aan de TBC bezweken.
Wij herinneren ons opa Kippetjes alleen als gepensioneerde oude opa, trots op zijn tuin en
zijn kippen in de Osseweistraat 26b.
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Opa en oma hadden een mooi kerststalletje met een lampje er in en stoelen waarop wij nooit
op de sporten mochten zitten met onze voeten. Er was een speciale opa- en omastoel en
interessant was de kelder, die Charles erg griezelig vond.
Dochter Nel is later getrouwd met Alex Polak en samen kregen ze 2 zonen Alex en Hugo en
eén dochter Nellie.
Toen opa Kippetjes op 16 juni 1948 overleed aan maagkanker zag ik op die ochtend mamma
en tante Net stevig gearmd snikkend de straat uitlopen richting het sterfhuis in de
Osseweistraat. Opa werd begraven met koetsjes, omdat hij hoefsmid was geweest. Ik heb nog
één van zijn hoefijzers waar hij een portretlijstje van maakte.
Als oudste kleinzoon mocht ik de begrafenis bijwonen en omdat opa hoefsmid was geweest
werd hij met koetsen met paarden naar zijn laatste rustplaats gebracht. Eerst naar de Antonius
Abt kerk(intussen afgebroken ) aan de Jan Kruijffstraat en daarna naar Crooswijk.
Oma kippetjes ging wonen bij haar dochter Nel in de Taandersstraat 43 en stierf op 24
september 1952 op 79 jarige leeftijd. Oom Alex Polak was na de begrafenis als een balletje.

De jaren 1945-1954
Na de feestroes van de bevrijding moesten we in juni en juli 1945 toch nog 2 maanden naar
school en iedereen ging over natuurlijk. De maand augustus mocht ik logeren bij oom Frans
en tante Lies in Sittard. De heenreis was avontuurlijk met legerauto’s, bussen en af en toe een
stukje trein. Vooral het oversteken van het Hollands Diep was moeilijk want in augustus 1945
was er geen brug meer heel. Ik was wel 12 jaar maar reisde met pappa toch op een
kinderkaartje. Ik moest dom kijken van hem. Ik sliep bij oude tante Net en als zij ’s-nachts
moest plassen deed ze dat staande op een emmer.
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Boven op de Kollenberg staat de kapel van de Heilige Rosa, de patrones van Sittard. Op haar
feestdag eind augustus klimmen de Sittardenaren naar boven, maken een rondje om de kapel
en storten zich daarna in het feestgewoel op de markt. Er worden dan ook veel Limburgse
vlaaien gegeten. Begin september gingen de scholen weer beginnen. Het openbaar vervoer
was nog steeds een puinhoop, maar er kwam een oplossing, ik mocht meerijden met een troep
padvindsters waaronder Truus Pattijn. Onderweg veel gezongen natuurlijk zoals Faria, faria,
faria.
Na de lagere school slaagde ik voor het toelatingsexamen van het St.Franciscuscollege(HBS)
maar de eerste klas werd een fiasco. Pappa liet mij testen en zo kwam ik op de Petrus ULO
terecht. Daar ging het prima en ik bleef nooit meer zitten.
Ik mocht op de verkenners tegenwoordig scouting geheten.

Hoogtepunten waren de zomerkampen. Ik heb er vier meegemaakt:
1946 Kaatsheuvel(In die bossen is tegenwoordig De Efteling)
We moesten daar nog oppassen voor landmijnen, dus zoveel mogelijk op de paden blijven.
1947 Overasselt I
1948 Overasselt II
Daar was de ruine van St. Walrick met de boom waaraan wonderbaarlijke genezingen zijn
toegeschreven. Op dit kamp kwamen pappa en mamma op bezoek op de ouderdag. Mamma
heeft daar nog de broek van de aalmoezenier, kapelaan De. Groot genaaid.

29

1949 Chaam
Ook hier was een ouderdag. De ouders kwamen met een bus die ’s-middags nog een uitstapje
maakte naar het nabijgelegen Baarle Nassau waar ze Belgische chocolade en badhanddoeken
vandaan smokkelden.

Met de bus naar Chaam 1949, Vierambachtstraat mamma helemaal rechts, pappa 4e van rechts met Sparta petje
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De Zeemeeuwen Chaam 1949

In 1950 nam ik afscheid van de scouting.(het uniform heb ik nog) en voortaan ging ik iedere
jaar met mijn beste vriend Jan de Waard een trektocht door Nederland maken en altijd op de
fiets. Jan de Waard is overleden op 29 september 2012 te Rotterdam

Op één van die trektochten kocht ik een vork, waar ik nu nog elke dag mee eet.
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Op bezoek bij de familie Steennis(collega van pappa) op zuid zomer 1947
Foto bij de halte van lijn 3 op de Groenezoom

In 1950 begon mijn carriere als voetballer bij Leonidas waarvoor wij elke week een
aanschrijving kregen. Ik voetbalde onder meer tegen Sparta, Feijenoord en Xerxes.

Verder begon in 1950 mijn studie voor onderwijzer aan de Luciakweekschool afdeling
jongens. Voordat ik naar die school mocht had ik een gesprek met mijn ouders en in mijn
herinnering was dat op hun opklapbed in de tussenkamer. Ik kreeg toestemming alhoewel
mamma het misschien wel prettig had gevonden als ik was gaan werken bijvoorbeeld bij
Unilever. Dat deed ik toch wel in de vakanties op de postkamer om per fiets brieven en pakjes
heen en weer te brengen van de Nassaukade naar het Museumpark.
Toch is die school een goede keus geweest want alhoewel het een jongensschool was, hadden
wij toch contact met de meisjes bij zingen, tekenen en vooral dansen. Zo maakte ik kennis
met Ria Steenbeek aan wie ik in 1954 mijn liefde verklaarde en zij heeft mij al die
huwelijksjaren heel gelukkig gemaakt..

32

Onze ouders plusminus 1951

In 1951 eindigde ik mijn trektocht met Jan in Vessem waar we voor het eerst en naar later
bleek ook voor het laatst een vakantie vierden met het hele gezin. We huurden daar een huisje
en ik denk dat we daar allemaal van genoten hebben.
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De spullen die pappa en mamma nodig dachten te hebben werden apart vervoerd in de
patrouillekist die ik nog van de scouting had overgehouden. Die kist met de afbeelding van
een zeemeeuw, onze patrouille, staat nog steeds bij mij op zolder.
Een paar herinneringen aan Vessem. Het bezoek van oom Paul en tante Agnes, die ons
leerden dat je scheten kon aansteken en voor veel hilariteit zorgden.. Het volleyballen dat we
vaak deden en de aankomst van de familie ’t Hart waar wat knappe vrouwen bij waren en de
heren van het vakantieoord die zich tooiden met grote voorgebonden denneappels. De laatste
onbezorgde vakantie van ons gezin. In september 1951 ging mamma met maagklachten naar
een specialist, ik dacht dokter Dagovos. De conclusie was een maagoperatie, waarbij in
oktober haar maag voor ¾ deel werd weggenomen. Ik mocht de operatiewond zien, het was
een diagonaal van linksonder naar rechtsboven. Van kanker wisten we nog niet veel, mamma
kwam weer thuis en tante Net kwam helpen.
In januari werd mamma weer ziek. Haar kanker was uitgezaaid naar de lever weten we nu.
We hebben het woord kanker nooit meer uitgesproken. Ik denk dat mamma radeloos was. Ze
is ook een keer ’s-nachts weggelopen zomaar de straat op. Pappa moest haar zoeken. Haar
lijden en sterven beschrijf ik hieronder
Laat ik maar even terug gaan naar het voorjaar van 1952. Al maandenlang wist ik dat mamma
dood lag te gaan. Ze was al eens midden in de nacht verward het huis uit gelopen. Misschien
door de morfine.
Misschien zag ze het zelf al aankomen, alhoewel wij haar nooit gezegd hebben dat ze kanker
had. In die tijd had oom Piet Bontebal geelzucht en wij hielden haar voor de gek dat zij ook
geelzucht had in plaats van leverkanker. Ze had al eens in coma gelegen, maar door met natte
handdoeken in haar gezicht te slaan kregen pappa en oom Gé haar weer bij bewustzijn. Elke
dag als ik uit school kwam vroeg ik mijzelf af, wat tref ik aan, hoe is het met haar, leeft ze
nog. Op woensdag 8 mei speelde Sparta een beslissingswedstrijd tegen Hermes DVS, het ging
om een kampioenschap van een soort afdeling. Ik stond op de tweede ring en ik zag Sparta
met onder meer keeper Landman en spil Rinus Terlouw met 3-2 het schip in gaan.
Toen ik die avond thuis kwam lag mamma weer in coma en begonnen pappa en oom Gé weer
te slaan met hun natte handdoeken. Ik hoor die klappen nog. Oom Gé kwam na een tijdje de
kamer in en zei, nu loopt het af. Oom Leo werd gewaarschuwd en het bidden bij het sterfbed
begon. Toch ben ik naar bed gegaan. Het kan nog lang duren werd er gezegd en ik ging,
lafaard die ik ben, toch naar bed. ’s-Morgens vroeg kwam pappa vertellen dat het afgelopen
was. Van de 9e mei herinner ik me dat ik die dag niet naar school ben gegaan. Op een
gegeven moment kwam onze huisarts dokter Maathuis om de dood officieel vast te stellen. In
mijn gedachte was ik alleen in de kamer en mamma lag in de tussenkamer in het
tweepersoons opklapbed. Waar was iedereen? De dokter ging bij mij aan de huiskamertafel
zitten en tekende de officiële papieren. De zondag daarop net als nu de 12e mei was het
moederdag. De tussenkamer was veranderd in een rouwkamer en er stond een fles Air-wick in
de hoek in verband met de reuk.
Wij als kinderen hadden voor mamma bloemen gekocht en die lagen als een krans rondom
haar in de kist. Hartverscheurend was het moment dat de kist gesloten ging worden die avond.
Nog één keer mochten we kijken en toen verlieten wij allemaal huilend de rouwkamer. Hoe
hebben mijn broer en zusjes die dag ervaren? Wat weten ze er nog van. Ik zou dat graag
willen weten. Misschien krijg ik het nog eens te horen. In elk geval heb ik het voor mijzelf al
op papier gezet.
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.
Annie Appel-Tangelder

Na mamma’s overlijden woonden we nog 2 jaar in de Hofstedestraat. Met kunst-en vliegwerk
werd het gezin bij elkaar gehouden. Nu pas besef ik wat Anneke en tante Net en oom Gé voor
ons gezin gedaan hebben. Ze waren van onschatbare waarde.

Paul, Gonny, Anneke, Limburg augustus 1952

Zeven jaar van 1947 tot en met 1954 sliep ik met Charles op het zolderkamertje in een groot
bed met een kapokmatras, Ik studeerde aan een tafeltje met een hanglampje dat was
afgeschermd met een kousenboord van mamma en omdat de wc ver weg was plasten we in de
dakgoot. Veel huwelijkskandidaten passeerden de revue. Ik herinner mij een Nettie van
Anraad waar ik het wel in zag zitten, maar het werd tante Leonie in 1954. Wat er ook over te
zeggen is, we hebben Els en Luc en Martin aan deze verbintenis over gehouden.
In 1954 slaagde ik ook voor de kweekschool, maar ik kreeg al gauw een oproep voor de
militaire dienst. In juli vertrok ik in mijn eentje uit de Hofstedestraat richting Elandstraat 13-a
Den Haag.
Paul is overleden op 18 december 2013.
Gonnie
Herinneringen Gonnie 1935 – 1954
35

Op 23 juni 1935 ben ik geboren; precies op de verjaardag van Paul, hij werd 2 jaar.
Bij papa op kantoor feliciteerden zijn collega’s hem met de verjaardag van zijn zoon. Wat
zoon zei hij, mijn dochter!
’t Was wel een soort traditie om op dezelfde dag te worden geboren; papa was gelijk met zijn
broer Paul jarig op 11 juni en onze Nettie werd ook op 11 juni geboren in 1944.

Mamma in verwachting van Gonnie 1935

Paul en Gonnie 1936

Gonnie op het rode fietsje

Paul en Gonnie op de kleuterschool 1938

Mama was snel na mij weer in verwachting van Anneke, die 1,5 jaar later op 30 november
1936 is geboren. Ik herinner mij daar uiteraard niets van, maar het moet voor mama erg zwaar
zijn geweest. Ik heb van mijzelf nog een kaart van het consultatiebureau
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Mamma met de drie oudsten in de dierentuin

Annie en Corrie met Gonnie en Anneke

Op de kleuterschool was Juffrouw Houtsma hoofd (wij zeiden altijd juffrouw Houtsmaak). ’t
Enige dat ik me herinner is het volgende: Iedereen had op zijn/haar tafeltje een plantje staan,
behalve ik. Hoe dat kwam weet ik niet, maar ik vond dat niet eerlijk en ik heb dus een plantje
van een ander tafeltje genomen en mijn tafeltje gezet. Ik kreeg toen van de juffrouw echt een
pak slaag op mijn blote billen. En met Sinterklaas moest ik bij hem komen en werd er
gedreigd met de zak. Toch moet het leuk geweest zijn op de kleuterschool, als je de foto ziet
met juffrouw Houtsma en o.a. ik met een knots van een strik in mijn haar.
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Gonny, met strik naast de juf

Oorlog 1940 – 1945
Van het begin van de oorlog herinner ik me mam met Charles op schoot in de schuilkelder. Ik
was pas 5 jaar en dan besef je niet zo wat er eigenlijk aan de hand is.
Echt bang waren we haast nooit. Als de sirene ging stonden we onderaan de trap; mama zei
altijd dat ons niets kon overkomen! Er waren natuurlijk ook wel heel angstige momenten b.v.
toen we (Paul en ik) kolen aan het zoeken waren en er plotseling, heel laag, bulderende
vliegtuigen overvlogen. Ik werd door iemand op de grond gedrukt met het bevel: “Liggen
blijven en niet kijken”.
Heel verdrietig was het op de dag dat papa door de Duitsers werd opgehaald. Ik zie nog mama
voor het raam achter de vitrage, scheldend op die rot moffen.
Op school moesten we, bij het afgaan van de sirene altijd onder de bank gaan zitten. We
beseften toen niet dat er op dat moment weer heel wat mensenlevens op het spel stonden en
hadden de grootste lol onder de bank.
De eerste jaren van de oorlog hebben we niet echt honger geleden. We zijn toen ook nog een
tijdje naar Sittard geweest .
In augustus 1942 ben ik een aantal maanden naar Goirle geweest bij een zekere Oom Wim en
Tante Bella
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Ik was kennelijk erg mager en ik kwam daarom in aanmerking om via een bepaalde
instantie of organisatie te worden uitgezonden. Ik herinner me dat ik daar hele harde
kniekousen moest dragen waar ik altijd blaren van op mijn hielen kreeg, tot bloedens toe,
waardoor de kousen aan mijn voeten vast zaten. Verder heb ik het daar heel erg naar mijn zin
gehad.
In de hongerwinter gingen Anneke en ik eten in de gaarkeuken aan de overkant van de Schie
(Spangen). We moesten dan altijd met het pontje over. Ik herinner me nog een ontzettend
vieze spinaziesoep. We aten wel veel suikerbieten in allerlei vormen b.v. rauwe stukken,
stroop en pulpkoekjes. Van de dokter mochten we ze niet meer rauw eten; er zat een of ander
gif in en dat was zeer slecht voor je gezondheid!
Bij oma en opa Boven woonde ook een tijd tante Anna (zus van Oma) in en in de oorlog
speelde ze vaak ’s avonds bij kaarslicht patience. Anneke en ik gingen daar dikwijls bij
kijken. Tante Anna zong dan altijd: Er was er maar ene boer jammer genoeg, genoeg,
genoeg. Ze was erg grappig. Atie Lipman (mijn vriendin) en ik gingen, toen ze later (na de
oorlog) in een hofje woonde in Den Haag, bij haar langs. Meestal haalde ze dan een doos met
foto’s te voorschijn en vertelde ze allerlei verhalen. Er woonde in dat hofje ook iemand die
haar nog al eens lastig viel, maar ze was niet bang hoor , zei ze dan, ik sla hem gewoon in het
gips. Helemaal duidelijk is me nooit geworden of ze ooit getrouwd is geweest. Ze was
vroeger huishoudster bij een rijke familie.
Ze hield niet van tocht, als we maar even de buitendeur lieten openstaan riep ze meteen:
“Deur toe”. Wij vonden het als kind heel spannend om van onder op de trap naar boven
onder haar rokken te kijken, want ze had een onderbroek tot op haar knie.

Oma boven: Annemie Appel Verhart

Tante Anna Verhart

Bij oma Boven moesten we ook altijd een half uurtje per dag oefenen op de piano; we keken
meer achter ons op de klok dan dat we speelden. Jammer genoeg voor papa hadden wij geen
van allen echt talent. Opa Boven bakte altijd heerlijke stroopwafels, maar dat was logisch,
want hij was bakker. Overdag sliep hij vaak en als hij dan uit bed moest komen riep oma,
onder aan de trap “Pauw opstaan”.
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.
Rotterdam, 1949, 45 jarig huwelijksfeest
Johanna Maria Verhart(Annemie) geboren Gouda 23 april 1882, overleden Rotterdam, 4 mei 1950. Paulus Appel, geboren
Gouda 12 maart 1881, overleden Rotterdam Huize Simeon en Anna Westkruiskade 12 oktober 1969, gehuwd te Gouda 17
augustus 1904
.

Van de Lagere school herinner ik me vooral Juffrouw Tier. In onze ogen was het een reus van
een juffrouw; ze was ook heel erg streng. (Anneke en ik hebben haar later nog eens terug
gezien en toen bleek ze redelijk klein te zijn).
Het Heilig Hart feest werd uitbundig gevierd. Wij zongen dan met de hele school :“Roomse
dat zijn wij met ziel en harte”en dan Roomse met een Rotterdamse O.
Ook het overlijden van Toby Visser en van Ansje Remmers maakte diepe indruk op ons en
dat is iets dat je nooit meer vergeet. Toby heeft nog in mijn poëzie-album geschreven:

Vanaf de kleuterschool was Atie Lipmann mijn vriendin. We gingen samen naar school en
hebben heel wat afgelachen en ook ruzie gemaakt; meestal eindigde dat met: “Je vader heeft
toch een dikke kont en hij speelt heel overdreven piano” door Atie en “Jouw vader is maar
een saaie etaleur, steeds dezelfde kleuren geel, blauw en rood.” (door mij).
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Op Zaterdagavond speelde ik bij Atie thuis; trik-trak was ons favoriete spel. Bij het Ave
Verum (op de radio) moest ik naar huis.

Gonnie met Atie Lipmann met dezelfde kleren, op dezelfde dag zonder te weten van elkaar gekocht.

Naar de Mulo moesten we lopen, ongeveer 20 minuten heen en 20 terug. We mochten niet
fietsen want daarvoor was het niet ver genoeg. Ongeveer eens in de maand moest ik voor oma
Boven zetpillen halen (ze was hartpatiënt) bij de apotheek op de Burg. Meineszlaan. Atie en
ik kwamen dan te laat op school; we hadden dan een goede smoes.
Van alle spelletjes die ook elders vermeld staan vond ik benentikkertje het leukst. Wie de bal
tegen zijn benen kreeg was af. De groep die nog de meeste spelers had was de winnaar.
Binnen was kaarten favoriet; het leukst was Tok, piep, miauw. Ieder had een stapel kaarten en
een eigen dierengeluid. Had je dezelfde kaart omgedraaid dan kreeg degene die het eerste het
goede geluid maakte de stapel. Van papa mochten we dit spel alleen maar fluisterend spelen;
we hebben daar heel wat plezier mee gehad.
Paul en ik hadden samen 1 paar schaatsen (houten). We schaatsten op de Essenburgsingel. Als
we thuis kwamen met dooie vingers wreef pappa ze weer warm; je vingers gingen dan heel
erg tintelen en dat was niet prettig. We liepen dan een tijdje met onze handen onder onze
oksels.
In de zomer gingen we wel eens naar het strand met z’n allen; de trein kwam vroeger nog vlak
bij het strand van Hoek van Holland.

Ik denk dat Paul deze foto heeft gemaakt.

Na de oorlog zijn Anneke en ik naar Winssen geweest . Ik maakte me toen heel erg zorgen om
Nettie, omdat ze al eens was weggelopen. Verder hadden we daar een onbezorgde tijd, volop
fruit om te eten, vooral de klapbessen waren heerlijk.
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Toen ik 11 jaar werd kreeg ik van papa het boek Jacinta. Hij schreef er de volgende opdracht
in:

Hij had een prachtig handschrift. Paul heeft nog schrijfles van hem gekregen.
Met Anneke zal ik op een gymclub Advendo(Aangenaam door vermaak en nuttig door
oefening). Bij onderlinge wedstrijden heb ik een keer de eerste prijs gewonnen

De Unilever organiseerde vakantiekampen voor de kinderen in Hotel Kennemerduin te Wijk
aan Zee. Ik ben daar tweemaal heen geweest, samen met Tonnie in 1949 en 1950.
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Het was heel erg leuk; daar heb ik ook Hanny Sayet (van Steen) ontmoet. We zijn sindsdien
(al 55 jaar) bevriend gebleven. De foto hieronder stond op 2 september 1944 in het
personeelsblad ”Op eigen terrein” van de Unilever.

Gonnie 4e van rechts, Hanny 5e van rechts.

Mamma schreef twee brieven aan mij en Tonnie tijdens onze twee vakanties in hotel
Kennemerduin te Wijk aan Zee in augustus 1949 en 1950.
Deze brieven zijn achteraan dit boekje als bijlage toegevoegd.
Paul, Anneke en ik mochten elke Zondag naar de Cineac, dat kostte toen een kwartje. We
hebben alle films van de dikke en de dunne (Stan Laurel en Oliver Hardy) en van Danny Kay
gezien. Ook naar het circus gingen we vaak.
Op zolder hadden we een schommel; we haalden het matras (veren) uit Paul z’n bed en daar
sprongen we dan op als we op het hoogste punt schommelden. We hebben heel wat heen en
weer gesjouwd met dat matras als we dachten dat we iemand hoorden aankomen.
Met Kerstmis ben ik een keer met m’n stelten in de kerststal gevallen. Alle beelden waren
onthoofd (papa heeft ze weer gelijmd). Straf kan ik me niet meer herinneren.
Tante Net en Oom Ge hoorden echt bij ons gezin. Dikwijls ging ik ’s morgens bij Tante Netje
langs om mijn haar op te laten kammen. Met Sinterklaas lagen er ook altijd cadeautjes voor
ons bij Tante Net en Oom Ge. We waren veel op Hofstedestraat 48.
Papa was echt een doe het zelver. Alle fietsen maakte hij (zelfs midden in de kamer). Hij heeft
ook voor mij een bureautje gemaakt (een opklapbare plank). Daar maakte ik altijd mijn
huiswerk. Ik kon ook lekker naar buiten kijken als de HBS uitging. Er zaten heel wat leuke
jongens op.
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Charles , Tonny en Nettie waren onze “kleintjes”. Charles was erg rustig, speelde altijd
buiten. Hij riep altijd: ”Mag ik met zonder jas buitenspelen”.
Tonnie en Nettie waren mijn “schatjes”. Ik was een beetje hun moeder.
Anneke en ik gingen met Hemelvaart met papa dauwtrappen naar Gouda (heen lopen, terug
met de trein). We bezochten dan familie in Gouda. Een keer kwamen we onderweg te laat in
de kerk (Hemelvaart was een verplichte Zondag). De volgende dag moesten we meteen gaan
biechten van papa.
Charles herinnert zich dat Papa ons een keer heeft wakker gemaakt om 4 uur in de ochtend
om aan te tonen dat het toen al licht was en zich bescheurde van het lachen omdat wij daar zo
kwaad over waren. Misschien dat dat met het dauwtrappen te maken had.
Hij had meer van die grappen, zoals de keer dat hij een nepdrol onder de tafel had gelegd en
mama die drol met veger en blik ging opvegen. Ook deed hij als we sliepen wel een beetje
suiker in onze monden, waarna wij dat smakkend oplikten. Wij hebben dat zelf ook een
keertje bij ome Gé gedaan, die hetzelfde deed. Mama had ook een paar stereotiepe
uitdrukkingen zoals ’dat heb ik al zesendertigduizend keer gezegd’ en als we ergens om
vroegen ’Ik ben Rothschild niet, het geld groeit me niet op de rug.

De ziekte en het overlijden van mama heeft Anneke uitgebreid beschreven. Wat mij erg is
bijgebleven is de angst dat ze niet beter zou worden en de knoop in je maag als je haar
opzocht in het ziekenhuis. We wilden niet zien dat ze als maar magerder en zieker werd. We
waren zo blij toen ze thuis kwam. Papa had voor in de voorkamer mooie nieuwe meubeltjes
gekocht, ondanks het feit dat hij wist dat mama niet beter kon worden. Mama zelf wist dat
wel. Op een keer zat ik aan haar bed en vroeg ze me of ik toch vooral voor papa lief wilde
zijn voor onze eventuele stiefmoeder. Dat wilde ik sowieso niet horen!
We gingen heel vaak naar de kerk om te bidden dat ze maar beter mocht worden, dat mocht
niet zo zijn. Wat ik nooit vergeet is dat ik de kamer waar mama lag opgebaard moest
stofzuigen. Ook de airwicklucht vergeet ik nooit.
Van papa moesten we meteen weer naar school. Zuster Adjuta, hoofd van de school troostte
mij met de woorden: “Jij boft maar, jij hebt nu hulp uit de hemel”! Ook juffrouw Weijts was
uitzonderlijk met haar troostwoorden: “Het was heel erg voor ons, maar zij had kortgeleden
haar moeder verloren en omdat zij haar moeder zo lang had gehad, was het wel wat erger”!
Moeilijk was het wel examen te moeten doen direct na mama’s overlijden.
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Het afscheid van de Mulo. Leuk is te zien dat niemand toen een lange broek droeg (dat mocht
niet op een katholieke school).
Gonny is overleden op 15 maart 2013.
Anneke’s herinneringen 1936-1954

De eerste jaren.
Ja, daar weet ik me niet zoveel meer van te herinneren.
Wel heb ik uit verhalen gehoord onder andere van Tante Net, dat ik er bijna niet geweest zou
zijn. Mama was, toen ze net zwanger van mij was, van de trap gevallen en had een bloeding.
De huisarts had haar toen pillen gegeven om de vrucht af te drijven, maar papa wilde eerst
weten of dat wel mocht van de katholieke kerk, dus hij op de fiets naar de pastoor om dat te
vragen, maar mama wilde daar niet op wachten en had die pillen maar geslikt. Veel heeft dat
niet geholpen, want ik ben gewoon blijven zitten. Gelukkig dat in die tijd de abortuspillen nog
niet zo goed waren.
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De 3 oudsten

De kleuterschool.
Van de kleuterschool herinner ik me alleen blokkendozen, gekleurde ballen en matjes
vlechten.
Eén ding herinner ik me nog wel. Op een dag had één van de kinderen het in de broek gedaan
en dar rook de juffrouw. Ze ging toen bij ons allemaal in het broekje kijken en dat vond ik
heel vervelend. Ook spelletjes weet ik nog vaag, zoals zakdoekje leggen enz., maar die
werden later ook nog wel gedaan.
De oorlog.
Van de eerste oorlogsjaren staan me alleen nog bij de schuilkelders, sirenes en bidden op je
knieën voor de stoel of op de trap en vliegtuigen waar parachutes uit vielen.
Van het bombardement op Rotterdam weet ik nog dat ik bij een vriendinnetje aan het spelen
was en toen ik later in onze straat kwam, waren daar heel veel mensen op de stoep en in
wagentjes. Mama had zich over mij erg ongerust gemaakt.
In september 1943 ging ik naar de ‘grote school’ en op 10 april 1944 deed ik mijn eerste
heilige communie. Ik kon dus net een beetje lezen en had een kerkboekje gekregen, dat ik
tijdens de mis aan het lezen was. In bijna iedere regel stond Je-zus en ik begreep maar niet
wat mijn zus er mee te maken had.
Ik had een mooie lange witte jurk, die de zus van tante Net gemaakt had. In deze jurk heb ik
nog vaak meegelopen in een processie in de kerk als er een plechtig lof was. We werden dan
door onze ouders afgeleverd in het parochiehuis aan de Jachthuisstraat en zij namen dan onze
jassen mee. In het zaaltje werd heel wat gehold en geschreeuwd tot dat we op moesten. In een
lange rij liepen we dan plechtig door de kerk en als we dan eenmaal door de klapdeuren van
het zaaltje terug waren begon het gejoel weer. We werden dan door onze ouders opgehaald.
Het was dan al donker en dat vond ik heel spannend.
Van het communiefeest is niet zoveel terecht gekomen.Gonnie en Paul waren ziek en er werd
gedacht dat het een besmettelijke ziekte was. Papa was alle ooms en tantes afgefietst om te
zeggen dat ze niet moesten komen. Alleen de opa’s en oma’s waren er.
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Anneke in haar communiejurk naast haar Lenie Oldenhof en Charles en helemaal rechts Tinie Limpens

Op 11 juni 1944 op de verjaardag van papa is Nettie geboren. Zij is de enige die in het
ziekenhuis geboren is.
Wij mochten als kinderen niet in het ziekenhuis komen, we hebben vanaf de straat naar mama
staan zwaaien. De dag dat ze thuiskwam zag ik tante Wil, de peettante van Nettie met de baby
in haar armen, ik zag een klein kopje met een heleboel zwarte haartjes.
Later zie ik mama nog met een kaars in haar hand op het altaar geknield zitten, aan de zijkant
om God te danken. Normaal mochten er geen vrouwen op het altaar komen.

Nettie met Annie een hulpje uit de buurt dat pappa had ingehuurd

Mamma,Paul, Gonnie en Corrie

De Hongerwinter
In november 1944 moesten papa en oom Gé als dwangarbeider naar Duitsland. Papa wilde in
de zaak van de Gruijter, waar oom Gé werkte onderduiken, maar oom Gé durfde dat niet. Ik
ben nog een heel eind met papa meegelopen en later thuis kwam er zo’n mof de trap oplopen,
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halverwege is hij blijven steken, wij stonden met ons allen op de overloop. Mama met Nettie
op haar arm. Hij vroeg nog wel of papa weg was. Mama zei later, als hij onder het bed was
gaan liggen, was hij nog thuis geweest.
Ik denk dat het voor mama en tante Net een zware winter is geweest. Nettie was nog aan de
borst, maar veel borsten had mama niet meer. Het eten bestond uit suikerbieten, bietenstroop
en koekjes van suikerbietenpulp. Om de beurt kregen we het kapje of zoals wij zeiden het
kontje van het brood en om de beurt mochten we de pan uitlikken, meestal een soort
stamppot.
Op een keer kwam tante Wil met een pan waar je tulpenbollen in kon koken of bakken, maar
dat vonden wij niet te eten, liever een stuk rauwe suikerbiet.
Vanwege de verduistering was het ook altijd erg donker. Een keer ben ik met een stapel
borden naar de keuken gelopen, iemand had de w.c.deur open laten staan, dus ik liep keihard
tegen die deur aan, borden op de grond en de meeste kapot.
We hadden in de kamer een potkachel staan die later naar de kamer van Paul op zolder is
gegaan, het was een soort allesbrander waar mama de bietenstroop op maakte. Op een avond
was Gonnie laat thuis, mama natuurlijk ongerust, tot Gonnie aankwam met een
aardbeienmandje vol met kooltjes, mama vond het geweldig, Daarna gingen we heel vaak
kooltjes zoeken op het voetbalveld en tussen de spoorrails. Paul heeft daar heel wat hout
weggesleept, hij deed dat met de kinderwagen.
Tegen het eind van de oorlog werd ook de schuilkelder in onze straat door de buurt gesloopt,
want die bestond voornamelijk uit hout.
In die winter ben ik ook een paar weken ziek geweest, een soort klierabces in mijn hals, om
de dag hoge koorts, de dokter kwam bijna iedere dag. Op een gegeven moment mocht ik geen
zout meer eten, toen wilde ik niet meer eten. Mama gaf me toen wat zilveruitjes bij het zoutloze eten en dat vond ik heerlijk, tot dat tante Net op het potje zag dat daar ook zout in zat.
Toen ik beter was mocht ik één of tweemaal per week bij mensen gaan eten op de
Mathenesserlaan, ik denk dat de dokter dat geregeld had. Ook ging ik met Gonnie wel eens
met het pontje naar Spangen, daar was een gaarkeuken, maar dat eten vonden we niet echt
lekker, vieze soep. Mama weigerde om bij de Duitsers in de school aan de overkant eten te
vragen. Eénmaal heeft ze ons daar een emmer pap laten halen.
Van Unilever hebben we nog wel wat reuzel gekregen, dat smeerden we op ons brood. Tante
Net is nog eens bij de Gruijter gaan vragen, maar het enige wat ze kreeg was een blauwe zak
met snoepjes, dat vonden wij wel geweldig, maar mama had liever wat anders gehad..
De thuiskomst.
Ik denk dat het ongeveer half april was dat tegen de avond ineens oom Gé in de deuropening
stond. Tante Net vloog hem om de nek, maar oom Gé keek eerst naar mama en zei: Toon
komt er ook aan; ze waren elkaar tegen gekomen, gevlucht vanuit Duitsland, zoals Paul ook al
schreef. Het liep al tegen spertijd en wij maar uit het raam kijken of papa er al aankwam en ja
hoor, toen het al over spertijd was, kwam hij daar midden op de weg aangelopen. Mama
stormde het huis uit en viel hem om de hals.
Hij wilde niet binnenkomen omdat hij onder de luizen zat. Hij heeft zich op de veranda
helemaal uitgekleed en gewassen en is toen pas binnengekomen.
Oom Gé had voor tante Net een eitje meegenomen, ik zie het haar nog opeten.
Toen ik weer eens na het eten op de Mathenesserlaan naar huis liep, zag ik vliegtuigen
overkomen, die voedselpakketten uitwierpen.
Er waren mensen die zo’n heel pakket achter elkaar opaten en er aan doodgingen.
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De bevrijding.
Dansende mensen op straat en lekker Zweeds wittebrood staat me nog voor de geest en wat
veel indruk op me heeft gemaakt , is dat midden op de straat een meisje helemaal kaal werd
geschoren omdat ze met de Duitsers had geheuld.
Helemaal begreep ik dat indertijd niet.
Gonnie en ik werden heel snel na de bevrijding naar een boerderij in Winssen gestuurd om
aan te sterken.. Dit ging uit van de kerk.
Mama had van het hoofd van de school toestemming gekregen, maar we zouden allebei
blijven zitten, ik in de 2e en Gonnie in de 4e klas.
Het boerderijtje lag onderaan de dijk. Wij sliepen in de opkamer in een tweepersoonsbed en
oom Piet en tante Dien in een soort bedstee. Dan was er een woonkeuken en verder een deel
met hooizolder. Op de deel was ook het toilet, een plank met een rond gat met deksel, geen
doortrekker.
We kregen nieuwe klompen, die iedere week werden afgeschrobt. Ook kregen we vreemde
dingen te eten, zoals kip. Als er een kip geslacht werd op het hakblok op de binnenplaats
mocht ik de kop vasthouden. Gonnie durfde dat niet.
We hebben een fijne tijd gehad daar, het was wel heerlijk dat we met zijn tweetjes waren.
’s-Morgens naar de kerk met allebei een baret op langs een eng weggetje voorbij een toren en
het kerkhof met veel kaalslakken.
Oom Piet was voornamelijk fruitboer, hij had nog wel een koe en varkens. Gonnie en ik
deden wedstrijdje met de varkens, ieder aan een straat en wie als eerste aan de andere kant
was.
Toen we er pas waren kon Gonnie al dagen niet naar de wc. Tante Dien heeft toen een
verpleegster laten komen, die haar een zeeppil heeft gegeven. Ik mocht daar niet bijzijn, maar
heb haar wel horen kermen.
Ook had oom Piet een knecht, die altijd grapjes met ons maakte. Een keer zei hij dat hij mij
van de trapleer kon bidden. Ik geloofde dat natuurlijk niet, dus de trapleer tegen de hooizolder
gezet, waar ik halverwege op moest staan en hij ging met zijn kerkboek voor mij staan
bidden. Na ongeveer 5 minuten kreeg ik ineens een grote plens water over mijn hoofd en
vloog ik van de ladder af. Iemand had zich op de hooizolder verstopt met een kan water.
Natuurlijk vond ik dat niet eerlijk.

Poëzie-album.
In december 1945 heb ik een poëzie album gekocht bij de boekwinkel op het Burgemeester
Meineszplein. Ik had het al heel lang zien liggen. Toen het uit de etalage werd gehaald bleek
dat er een klein gaatje van het prijskaartje in zat. Ik was toen aan het twijfelen of ik het nog
wel zou kopen tot de verkoper zei dat ik het goedkoper kon krijgen.
Mama heeft er als eerste iets ingeschreven, dit is wat ze schreef:
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Bijdrage tante Anna

De volgende bladzijde had ik voor papa opengelaten en het heeft bijna twee jaar geduurd voor
hij het volgende voor mij schreef:

Papa was heel goed in gedichten schrijven. Heel vaak moest ik die opzeggen onder meer voor
de broer van opa kippetjes, die broeder kok was in een klooster in Amsterdam. Als hij op
bezoek kwam moest ik weer een gedichtje opzeggen.
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Optreden Feyenoord stadion:
Na de oorlog, waarschijnlijk om de bevrijding te vieren, werd er een spel opgevoerd in het
stadion. Alle scholen mochten meedoen en onze school waren de Konijntjes. Ik werd
uitgekozen en ik mocht ook als afgevaardigde naar de Burgemeester, waar iedere school werd
voorgesteld.
Helemaal precies weet ik het niet meer, maar er heeft een foto in de krant gestaan met mij in
het konijnenpakje bij de Burgemeester.
In 1946 zijn Gonnie en ik weer op vakantie gegaan naar Winssen, vanuit Rotterdam met de
boot over de Maas, de boot stopte vlakbij het dorp Winssen. Eerst vonden we het wel weer
leuk, maar toen kwam papa met Paul bij ons langs, ze waren samen naar Limburg geweest.
Toen ze weg waren kregen Gonnie en ik zo’n verschrikkelijke heimwee, dat we eerder naar
huis zijn gegaan.
In die tijd werd ik vriendin met Truus Pattijn, we zijn heel wat jaren met elkaar opgetrokken.
Ik was wel meer bij haar dan zij bij mij, ze had 5 broers boven zich en was eigenlijk zelf ook
een halve jongen.

Truus en Anneke

Anneke en Anton Appel(1953)

Toch speelde ik liever in onze eigen straat. Ik was bijna altijd buiten. Er waren heel veel
spelletjes: knikkeren, tollen, diabolo, ballen met 2 of 3 ballen tegen de muur, steltlopen,
verstoppertje, diefie met verlos, puttentrekkertje, touwtje springen ook met een heel groot
touw en dan om de beurt 12 verschillende sprongen. Papa noemde mij dan ook straatmadelief,
hij zei ook wel dondersteen.
Twee huizen verderop woonde een houtdraaier, Oldenhof, die heeft heel wat tollen en
diabolo’s voor ons gemaakt. Ik vond dat altijd prachtig om te zien en het rook er heerlijk naar
hout. Hij had drie dochters Heiltje, Sientje en Lenie. Naast hen woonde de heer Van der Ven,
die scheepstimmerman was, maar bij een bedrijfsongeval de bovenkant van drie vingers was
verloren. Omdat hij zijn beroep niet meer kon uitoefenen is hij gaan schilderen. Boven
Oldenhof woonde de familie Uittenbogaard, die eigenaar waren van de enige auto die in de
straat te vinden was.
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Er kwamen ook allerlei verkopers door de straat, de melkboer met de hondenkar, de
schillenboer met paard en wagen, de bakker, de olieboer, de visboer met levende paling
enzovoort. Ze kwamen aan huis of ze schreeuwden hard hun waren aan.
Er waren ook straatfotografen, daar is nog een foto van, er werd een foto van Charles gemaakt
en de fotograaf bleef maar aandringen om die foto te kopen maar mama wilde hem niet
hebben, ook niet toen er van de prijs wat afging.
De fotograaf liep toen kwaad weg, verscheurde de foto en smeet hem van zich af.
Mama liep even later naar buiten en heeft de stukken weer aan elkaar geplakt.

Ook keek ik veel naar de gymclub. Gonnie en ik zijn een poosje op die gymclub geweest
WICO. Later zijn we naar Advendo gegaan, dat was een katholieke club en de zus van oom
Gé, had daar de leiding. Er is nog een foto met onze gympakjes aan. Ik ben er tot 1954
opgebleven. Gonnie is later gaan vollyballen. Truus Pattijn wilde ook naar Advendo, maar de
eerste dag viel ze uit de ringen en brak haar pols. Die is toen gezet en later moest ze nog
geopereerd worden. Ze had dus gelijk genoeg van de gymclub.
Ik ging altijd lopen naar de gym totdat papa ook voor mij een fiets in elkaar had gezet. Ik
vond het geweldig dat ik ook zo’n mooie fiets had, maar op een regenachtige dag
fietste ik met mijn hoofd omlaag tegen een stilstaande auto. Ik verder huilend, lopend naar
huis en toen ik thuis zei dat ik tegen een auto was aangereden was het eerste dat Papa en Paul
zeiden: ‘en de fiets’en ze renden naar beneden. Ik was heel verontwaardigd dat ze niet hadden
gevraagd hoe het met mij was. Gelukkig kon de fiets nog gemaakt worden.
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Anneke op haar fiets

Zomers fietsten Gonnie en ik vaak naar het strand van Meyendel.

Op een keer ging Atie Lippman, de vriendin van Gonnie ook mee en onderweg fietste ook
Gonnie tegen een auto aan, maar zij kreeg het stuur in haar oog en ik zie nog een man tegen
haar schreeuwen: ‘kan je me zien, kan je me zien?’.
Na de eerste schrik moesten we besluiten of we verder gingen, maar Gonnie wilde beslist naar
huis en Atie wilde verder fietsen.
Ik heb me toen laten overhalen en ben met haar naar het strand gegaan en we lieten Gonnie
gewoon in haar ééntje naar huis fietsen. Toen ik later thuis kwam en haar in de stoel zag zitten
met een blauw en bloeddoorlopen oog had ik er heel erg spijt van dat ik haar helemaal alleen
had laten teruggaan.
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We zijn ook een keer op tweede Paasdag, het was de verjaardag van oma boven, met de
buurmeisjes van Smink naar de bollen gefietst. Mijn vriendje Sjakie Koster ging ook stiekem
mee. Broodjes en harde eieren in de tas. We mochten van mama niet verder dan Den Haag,
dus niet te ver, maar we wilden ook graag zo’n bloemenslinger om ons stuur, dat zag je toen
heel veel. Bussen met toeristen die naar de bollen gingen en dan terug van die slingers van
gele narcissen voor op de bus. We waren dus veel te laat thuis. Paul kwam ons al tegemoet
fietsen omdat mama vreselijk ongerust was, hij zag toen ook dat Sjakie er bij was, want die
duwde mij omdat ik heel erg moe was. Toe we dan thuiskwamen kwam mama naar beneden
gerend en toen ze de slingers zag werd ze zo verschrikkelijk kwaad, ze trok de slingers van
het stuur en smeet ze kwaad op de grond. Ik had haar nog nooit zo boos gezien.
Sjakie Koster was mijn vriendje (zie blz. 62 daar zit hij vooraan), vroeger zeiden ze Anneke
loopt met Sjakie.
Hij is een keer van het begin van de Hofstedestraat over de daken naar ons gelopen en hij
kwam tot op de overloop bij onze deur en ik werd door Paul of Charles gewaarschuwd dat hij
daar stond. Hij gaf mij toen een tekening, heel mooi met een groot hart met een peil erdoor,
zoals je dat veel op bomen ziet en dan met onze namen.
Ik heb helaas die tekening niet meer, ik denk dat ik hem heb weggegooid toen hij het heeft
uitgemaakt. Hij was niet katholiek, maar ik wist wel een oplossing, hij moest bijna verdrinken
en dan zou ik hem wel dopen.
We gingen ook veel zwemmen in Overschie, daar had je een openlucht zwembad, dat was een
deel van een meertje. Je had aparte uren voor dames en heren en het kostte 5 cent.
Gonnie en ik hebben ons zelf daar zwemmen geleerd. Zwemles hebben we nooit gehad. We
gingen ook wel naar het overdekte Sportfondsenbad, daar kreeg je altijd een lade waar je je
kleren in kon doen en dan moest je het nummer onthouden.

Opa Boven.
Opa vond ik een leuke opa. Hij zei altijd:’rangkoetjee de trabelenskie met je blote billen
buiten de bedstee’ Hij pruimde pruimtabak, als hij jarig was kreeg hij altijd een puntzak
tabak. Hij had ook van die doorrookpijpjes, dat was heel spannend als er langzamerhand een
figuurtje te voorschijn kwam. Hij had ook een horlogeketting met een medaillon, dat moest
hij altijd van mij openknippen en dan zag je een klavertjevier met de foto’s van papa, oom
Paul, oom Jacques en tante Rie.
Hij kon ook heel goed stroopwafels bakken en appelflappen. Als ik de kans kreeg ging ik
altijd bij hem kijken, het wafelijzer op de gaspit en de stroopwafels op de keukentafel. Na
afloop mocht ik dan het strooppannetje uitlikken.
’s-Zaterdags kwam hij altijd brood brengen en dan kregen we allemaal een krentenbol. Op een
keer stond hij nog even met mama te praten toen hij ineens een paar keer naar zijn linkerarm
keek en er daarna hevig op ging slaan. Wij keken heel verbaasd toe tot hij zijn jas uitdeed en
er een dooie muis uit viel. Nou dat verhaal is natuurlijk de hele familie doorgegaan.
Als toetje at opa altijd koude aardappelen met karnemelk(bah).
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Oma en Opa Boven (met alle kleinkinderen) 45 jaar getrouwd 17 aug. 1949

Weekend
Mama kookte ’s-Zaterdags altijd voor de zondag, vlees braden, pudding koken enzovoort .Ze
maakte ook wel een soort taart, eerst een laag beschuit, daarop pudding en dan een laag
kaakjes. Dat was de andere dag helemaal zacht geworden en dat vonden we juist lekker.
Zondags ontbeten we altijd laat omdat we eerst naar de kerk moesten. We aten ’s morgens
vaak havermoutpap, daar kregen we dan een lepel rietsuikerstroop bij en die lieten we dan in
het midden van de pap lopen, als je dan aan de rand ging eten kwam de stroop onder de pap
doorlopen en dat was heel lekker.
Zondagsmiddags aten we warm om een uur of vier als papa terug was van het voetballen. Ons
toetje kregen we altijd op de achterkant van ons bord. We kregen ook wel eens een
sinaasappel en papa zetten dan het papiertje rechtop op zijn bord en stak het aan, als het dan
opgebrand was ging het papiertje omhoog. Ook maakten we van de schil een gebit, het
mooiste was als je je tong er doorheen kon steken.
Sinterklaas
Dat was altijd een spannende tijd. Heel veel Sinterklaasliedjes zingen met papa aan de piano;
er was ook een heel moeilijk liedje bij: ‘drie kinderen gingen hand in hand eens aren lezen op
het land’. Op de avond zelf werd er dan door oom Paul of mevrouw Fokkinga op de deur
gebonsd en aangebeld en dan stond er een zak vol pakjes onder aan de trap. Eenmaal wilde
Gonnie dat ook eens doen, maar ze had de deur dichtgetrokken en stond buiten, pas toen er
een pakje voor haar was, misten we haar en hebben haar snel binnengehaald.
Van sinterklaas in de hongerwinter herinner ik me alleen een gepofte appel.
Kerstmis
Met Kerstmis gingen de drie oudste kinderen met papa naar de nachtmis in de Jozefkerk op de
Westkruiskade. Papa maakte ons om drie uur wakker en dan liepen we naar de kerk, dat was
best nog een heel eind. Meestal gingen we op het balkon zitten, de kerk zat altijd tjokvol.
Tijdens de 2e en 3e mis konden ze net iedereen de communie geven.
Als we dan om ongeveer 6 uur thuiskwamen had mama het ontbijt klaar gezet, de kerstboom
en de kaarsje gingen aan en er waren allemaal lekkere broodjes, zelfs warme rookworst.
Als er een kring om de maan was zei mamma dat brengt geluk, maar een kring om de zon
brengt ongeluk.
Kerst-en nieuwjaarskaarten werden door ons niet verstuurd, alleen stuurde papa een
nieuwjaarswens naar onze huisarts Dr Maathuis, dat adresseerde hij met Mathenesserlaan
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E.V.(En Ville), dat kon toen nog zonder postcode. Op de spiegel schreef hij met zeep Zalig
Kerstfeest en Zalig Nieuwjaar.
Winter
’s-Winters deden Paul, Gonnie en ik veel spelletjes zoals hartenjagen, mens erger je niet enz.
Op een keer zou papa ons een spelletje uitleggen waar fiches bij waren, maar wij zeiden altijd
visjes en iedere keer als hij fiches zei, brulden wij van het lachen zodat hij het maar opgaf.
Schaatsen deden we graag op de Essenburgsingel, later kreeg ik nog rondrijders en als er
sneeuw lag maakten we glijbanen. We zijn heel wat keren met dooie vingers en tenen waar
geen gevoel meer in zat thuis gekomen.
Gerard Borst.
In 1947 werd onze neef Gerard(de zoon van tante Marie, de zus van oma Boven) tot priester
gewijd en hij vertrok als missionaris naar Z.O.Borneo. Ik mocht bij die plechtigheid zijn
omdat papa mij weer een gedicht had geleerd met allerlei bewegingen wat ik voor hem heb
opgezegd. Iedereen vond het zo mooi dat ik het twee keer moest doen. Hiervan is nog een
filmpje, Jammer dat ik de tekst niet meer heb.

Anneke te Epe 21 augustus 1948, staand 3e van
rechts

1949
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In 1949 zat ik in de zesde klas lagere school, we hadden toen nog het vak schoonschrijven en
we moesten iets over ons huisgezin schrijven. Dit is wat ik schreef.

In datzelfde jaar heb ik nog 10 dagen in het Sophia kinderziekenhuis gelegen, geopereerd aan
mijn rechter grote teen.
Mama had mij voor ze me wegbracht helemaal grondig gewassen, maar toen ik daar in een
apart kamertje in bed werd gestopt, werd ik weer van top tot teen gewassen.
Mama had in mijn tas een reep chocola gestopt en die heb ik ’s-avonds stiekem opgegeten,
helaas had ik een stukje laten vallen en de andere morgen dacht de zuster dat ik het in mijn
bed had gedaan, dat viel mee, want het was gesmolten chocola, maar toch was ze boos.
Alleen ’s-middags was er bezoekuur, dan kwamen mama en tante Net. Papa kwam na
kantoortijd op de fiets langs en dan zwaaide ik vanuit het raam. Kinderen mochten niet op
bezoek komen. Oma Boven is toen gestorven, ik heb dat dus verder niet meegemaakt.
Papa speelde heel veel piano, hij had een duitse piano en speelde Beethoven, Schubert enz.
Natuurlijk ook veel moderne liedjes, die we dan meezongen. Oom Paul had boven een franse
piano en speelde natuurlijk Chopin. De derde broer, oom Jacques heeft het conservatorium
gedaan, hij was pianoleraar en organist in de Hilligersbergkerk.
Ik heb ook nog pianoles gehad van een juffrouw, waarvan ik de naam niet meer weet. En dan
de pianostemmer, als die kwam probeerde ik zo snel mogelijk weg te zijn, want als hij de
kans kreeg trok hij mij op schoot.
Hij had een motorongeluk gehad en had een schroef in zijn been en hij wilde dan dat ik daar
aan voelde.
Op vrijdagavond speelde er vaak een violist aan de overkant onder de lantaarnpaal. Papa riep
hem dan vanuit het raam van het zijkamertje en gaf hem dan wat geld. Ik weet niet mee hoe
lang dat heeft geduurd. Papa had ook een viool die meestal op een kast lag, hij speelde daar
wel eens op maar niet te vaak omdat de hond Polly dan heel hoog ging janken.
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Voor mama deed ik allerlei werkjes, zoals ramen zemen, boodschappen doen en iedere
zaterdag de trap vegen en het stoepje boenen, ik nam ook het stoepje van de buurvrouw mee
en als ik klaar was legde ze een kwartje op het stoepje.
Daar kocht ik meestal snoep van bij Jamin, daar kreeg je van alles 125 gram voor 25 cent,
chocoladenootjes, drop-of pepermunttoffees enz.
We kregen ook iedere week het snoepje van de week van de Gruyter, Vrijdagsavonds kwam
oom Gé altijd de boodschappen opnemen, die bracht hij dan ’s-Zaterdags en daar was dan
voor ieder kind het snoepje van de week bij.
Voor tante Marie, die naast ons woonde deed ik ook wel boodschappen voor een stuiver, die
waren toen nog vierkant. Ik heb ze nog een poosje gespaard, maar omdat ik een echte
snoepkous was, was de verleiding om er snoep van te kopen toch te groot.
Vakantie
In 1951 hadden we een huisje op de camping gehuurd in Vessem tussen Tilburg en
Eindhoven. Met zijn allen op de fiets er naar toe, behalve mama en Nettie, die zijn tot Tilburg
met de trein gegaan. Wij hebben ze daar opgehaald en toen moest ik mijn fiets aan mama
geven, die Nettie achterop nam en ik moest op Charles jongensfietsje met hem achterop. Dat
vond ik toen heel zwaar.
Het was erg leuk, die vakantie, het blonde meisje waar Charles verliefd op was, staat ook op
onderstaande foto.

Er was daar een man die allerlei dingen organiseerde zoals boswandelingen en zo. Hij wilde
altijd dat ik naast hem kwam lopen, dan sloeg hij zijn arm om me heen en probeerde aan mijn
net opkomende borstjes te voelen. Ik ben een keer helemaal onder een bed gekropen omdat ik
hem niet wilde zien.
Nadat mama was overleden zijn papa, Paul, Gonnie en ik nog een keer op de fiets met een
tentje naar de camping teruggegaan. We lagen daar met zijn vieren dwars in en als het
regende en je lag met je voeten tegen het tentdoek dan werden ze zeiknat.
We hadden daar niet heen moeten gaan, veel te veel herinneringen. We zijn dan ook
doorgefietst naar Sittard, papa dacht dat we wel bij tante Lies en oom Frans mochten logeren,
maar die hadden er geen zin in, toen zijn we helemaal doorgefietst naar Beek, de naam van
die tante weet ik niet meer, we waren doodmoe, maar we werden heel hartelijk ontvangen.
Badrituelen
Vrijdagsavonds werden we altijd in bad gedaan, in de keuken in een teil. Papa bakte dan
pannekoeken of eieren, ook aten we wel rijst met boter en suiker. Diegene die gewassen was,
het ging van oud naar jong, mocht alvast in pyama naar de kamer, We deden dan vaak het
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spelletje op en onder de tafel, vaak tot ongenoegen van mama, die vond dat maar niets. Later
gingen de oudsten naar het badhuis aan de overkant, dat kostte 15 cent, daar mocht je dan 10
minuten voor douchen. Het was een lange gang met aan weerskanten douches en aan het
einde 2 badkuipen, dat was duurder. Op de deur was een klok die de beheerder aanzette hij
klopte op de deur als de tijd om was. Eenmaal had ik er niet op gelet, ik was me nog aan het
aankleden toen de deur open ging en hij mij er uit haalde. Ik moest me op de gang verder
aankleden. Dat is me daarna nooit meer gebeurd.
Ziekte en overlijden van mama.
Mama had al heel lang last van maagpijn, ze nam veel zuiveringszout, een soort rennie. Ook
ik heb haar verschillende keren boven in het bed van Paul en Charles aangetroffen als ik uit
school kwam.
Op aandringen van Gonnie en mij is ze toen naar de dokter gegaan, die haar direct
doorstuurde naar de specialist. Toen ze thuiskwam en vertelde dat ze een gezwel bij de ingang
van haar maag had, moest ik op van de zenuwen een beetje giegelen, waarop mama zei dat het
niet iets was om te lachen. Als ze boos was kon ze van die grote ogen opzetten.. Natuurlijk
was haar reactie ook van de zenuwen, maar ik voelde me toch schuldig. Ze werd al snel in het
St.Franciscus ziekenhuis geopereerd. Op de dag van de operatie liep ik tussen de middag naar
school en kwam papa toevallig langs fietsen. Hij zei dat de operatie goed verlopen was. Ik zei
dat ik haar de volgende dag wilde bezoeken, maar hij zei dat ik beter nog even kon wachten
omdat ze aan allerlei slangen lag. Ik ben de andere dag, donderdagmiddag toch gegaan,
natuurlijk was het geen fijn gezicht, al die slangen door haar neus en in haar arm, maar ze
vond het toch fijn dat ik er was. Ik ben toen ieder dinsdag- en donderdagmiddag naar haar toe
gegaan. In die tijd zorgde tante Net voor het huisgezin.
Toen mama eindelijk weer thuis kwam was ze nog erg zwak, maar ze vond het heerlijk dat ze
voor ons het ontbijt kon verzorgen.. Uiteindelijk werd ze steeds zwakker. Op een dag kwam
ik uit school toen er werd gezegd dat ze geelzucht had, ze zag inderdaad helemaal geel. Ik heb
een keer haar lidteken gezien, ze was bijna helemaal doormidden gesneden. Ze lag altijd in de
tussenkamer in het tweepersoonsbed. Soms kwamen er tantes op visite en dan werd er flink
geroddeld over tante Nel. Nadat opa Kippetjes was overleden was oma bij haar dochter in
gaan wonen en volgens de tantes had die alle spulletjes ingepikt. Voor mama waren die visites
erg vermoeiend.
Op 8 mei ging papa naar de voetbalwedstrijd van Sparta. Hij wilde eerst niet gaan omdat
mama zo zwak was, maar ze wilde persé dat hij ging.. Het laatste wat ze tegen hem heeft
gezegd was, vergeet je brood niet, daarna is ze bewusteloos geraakt en toen papa terug kwam,
kon hij haar niet meer wakker krijgen. Tante Net zei dat haar voeten al helemaal koud waren.
Oom Leo en oom Antoin werden gewaarschuwd en wij moesten naar bed. Gonnie en ik
sliepen in het zijkamertje , we hebben eigenlijk de hele tijd wakker gelegen tot we ineens oom
Antoin heel hard hoorden huilen en we wisten dat het gebeurd was en we hebben samen ook
gehuild. ’s-Morgens mocht ik bij haar gaan kijken. Ze lag nog in het bed en had een glimlach
op haar gezicht en een heel klein beetje haar ogen open. Ik kon er maar niet vandaan komen
tot dat papa me vastpakte en me de kamer uit bracht. Ik ben toen naar de kerk gegaan.
Voor de ramen werden witte lakens gespannen, dat was toen gewoonte en de tussenkamer
werd rouwkamer. Ik vond het vreselijk zoals ze in de kist lag en de lucht van airwick vergeet
ik nooit weer.
De avond voor de begrafenis toen de kist dicht ging en ze naar de kerk werd gebracht was een
drama. We hebben heel wat afgehuild.
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Ze is in Crooswijk begraven. Haar kist stond op een open koets bedekt met zwarte kleden en
werd getrokken door 4 zwarte paarden ook bedekt met zwarte kleden en zwarte pluimen op
hun kop.
Wij volgden in zwarte volgkoetsjes. Nettie en Tonnie mochten niet mee. De schep aarde op
haar kist was verschrikkelijk.
Papa wilde graag dat ik van school af kwam en voor het gezin ging zorgen. Ik vond dat wel
lekker, niet naar school en geen huiswerk, maar na een paar weken was ik het poetsen en
koffie drinken met tante Net en tante Agnes helemaal zat.
Tante Agnes is nog een apart verhaal. Ze was na haar trouwen met oom Paul bij opa en oma
Boven komen wonen. Ze hadden de achterkamer en zijkamertje en hun naai-atelier op zolder.
Ze had veel legpuzzels en ik vond het leuk bij het luisteren naar de radio een puzzel te maken.
We luisterden altijd naar hoorspelen zoals Paul Vlaanderen, ome Keessie, 9 heit de klok enz.
Toen ik op een keer nog eens een legpuzzel wilde lenen begon ze ineens te huilen, het waren
haar puzzels en ze wilde ze niet uitlenen. Nou, voor mij hoefde dat niet meer.
Als we iets nieuws kregen, een nieuwe jurk of schoenen moesten we dat altijd aan oma en
tante Agnes laten zien en dan zei tante Agnes altijd ja sjiek, sjiek, sjiek en dan moesten
Gonnie en ik heel erg lachen, omdat we dat van te voren al tegen elkaar hadden gezegd.

Huwelijk tante Agnes en oom Paul 1947
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Maar ja, ik wilde dus liever weer naar school. Er werd toen besloten dat ik een uur later op
school mocht komen, het eerste uur was namelijk studie.
Ik stond dan ’s-morgens vroeg op, ging om 7 uur naar de kerk, nam op de terugweg bij
Aurora een onsje gesneden oude komijnekaas mee, omdat papa op zijn brood mee te geven.
Ik zorgde dan verder voor het ontbijt, zette eerst een kruis onder het brood en als iedereen
naar school was ruimde ik de ontbijtboel op en ging alvast stoffen en stofzuigen tot dat tante
Net kwam. Paul zette altijd een briefje op de klok hoe laat hij gewekt wilde worden, 8.12 uur
of 8.14 uur, ik moest dan 2 trappen op om hem te wekken.

H.Willibrorduskerk Beukelsdijk

Tante Net heeft al die jaren voor ons gezorgd, alleen de was ging de deur uit, de vader van
tante Agnes had een wasserij. Ik moest altijd helpen met de was tellen en opschrijven.
Papa haalde ’s-avonds vaak Gonnie uit haar bed om met hem te praten, De kerk had hem al
een paar keer een andere vrouw voorgesteld, maar dat zag hij niet zo zitten. Ik weet niet wat
hij allemaal met Gonnie besprak, maar uiteindelijk ging ze te laat naar bed.
Hij heeft dus voor tante Leonie gekozen, op 20 juni 1954 zijn ze getrouwd.
Ik ben toen niet direct meegegaan naar Den Haag omdat ik mijn school moest afmaken en
examen moest doen, Ik heb een paar weken bij Truus Pattijn gelogeerd. Er is nog sprake van
geweest dat Nettie en Tonnie bij tante Net zouden blijven, maar papa wilde het gezin bij
elkaar houden.
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Charles
Er zijn allerlei theorieën bedacht over het verschijnsel dat je jeugdjaren wel de langste tijd uit
je leven schijnen. Ze scheppen bij mij beelden van eindeloze warme zomers en lange koude
winters met ijsvrij.

Charles, Anton, Tonnie, Rietje Smink, Johan Zondag, februari 1952

De tijd in Rotterdam betreft voor mij slechts 14 jaar en toch lijkt het afgezet tegen de latere
jaren veel langer geduurd te hebben. Zeker als je het vergelijkt met het tijdsbestek waarin
mijn eigen kinderen 20 jaar werden. Dat lijkt wel omgevlogen te zijn, zo waren ze baby, zo
zijn ze volwassen.
Mijn vroegste herinneringen zijn slechts vaag. Ik ben geboren net voor het uitbreken van WO
II op Paaszondag en ik heb vage visioenen van staan naast een hoge tafel met een pluche
kleed waarop iets van stroop werd gefabriceerd. Een heel heldere herinnering is het zoeken
van kooltjes op het Neptunusterrein. Dat was samen met tante Net en Paul en Gonnie. Ik had
al heel wat kooltjes gevonden door het zeven van de as van het koolpad. Paul en Gonnie
waren intussen hout gaan zoeken elders op het terrein. Plotseling kwamen ze aangerend,
achternagezeten door een man, waarschijnlijk een terreinknecht. Van schrik gooide ik alle
verzamelde kooltjes weer om.
Ook weet ik nog goed dat pa terug kwam uit Duitsland, waar hij in de oorlog dwangarbeider
was te Keulen. Eerst kwam oom Gé, die ook in Duitsland had gezeten en pa toevallig op de
terugweg was tegengekomen. Hij kondigde aan dat pa er ook aan kwam. De schoenen die hij
droeg hebben nog jaren gestaan onderin de kast in het kleine zijkamertje voor, waar Gonnie
en Anneke sliepen. Boven die kast was een kleine ruimte met een glazen ondoorzichtige ruit
die uitkwam boven de trap, het was altijd spannend om op die kast te klimmen. Ik ben er ook
wel eens afgevallen en heb bij die gelegenheid een sleutelbeen gebroken.
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In mijn rechterzij heb ik een lidteken ontstaan na het wegbranden van een rode wijnvlek.
Dat deed men toen nog uit angst dat de wijnvlek groter zou worden. Tegenwoordig worden
wijnvlekken weg gelaserd, maar alleen als dat nodig is omdat het opvalt bijvoorbeeld in het
gezicht.
Naar de kleuterschool ging ik met Tonnie en Nettie samen. We speelden treintje door achter
elkaar te lopen langs de trottoirband. Eens kwamen we voor een dichte deur te staan, wij weer
huilend naar huis omdat we dachten te laat te zijn. Thuisgekomen bleek echter dat we gewoon
veel te vroeg waren weggegaan.
Bij de kleuterschool was een groot binnenterrein met een zandbak voor de kinderen met
ijzeren kruiwagentjes. Ik moest een keer met Johan Zondag(23 juni 1940-29 april 1999)
de tafeltjes afstoffen met een stofdoek. Johan en ik maakten er een potje van en gooiden de
stofdoeken door de klas, waarna we in de hoek moesten staan. Dat maakte wel indruk op mij.
De school was in de Jachthuisstraat met de Willibrorduskerk op de hoek. Tegen de kerk aan
waren bakstenen steunberen, waar we graag tegen opliepen. Op de hoek stond een grote
stenen bal, ook fijn om op te klimmen. Het schijnt dat die bal nog afkomstig is van de
boerderij ‘Het Jagdhuis’ die op deze plaats gestaan heeft.
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Een geliefd spel binnenshuis was op en onder de tafel, één klom op de tafel en de rest eronder
en onder het overhangende tafelkleed. Die op de tafel zat moest er eentje onder aan tikken, die
hem vervolgens was. Mamma vond het niet zo’n geweldig spel en als ze binnenkwam
zwaaide er wat.
Elke woensdag kwam Oma Kippetjes op bezoek om wat verstelwerk te doen.
Wij hielden niet zo van spruitjes, maar oma zei altijd dat ze alles lustte, waarop wij zeiden;
”en drop dan”, want dat lustte ze niet. Dat is geen eten zei ze dan.

Oma Kippetjes met Lientje Polak, tante Nel , Charles, Nettie, Tonnie en Nellie Polak

Ik at bij het eten altijd met een zilveren drietandvork waarschijnlijk van een viscouvert. Die
vork heb ik nu nog steeds, alleen eet ik er al lang niet meer mee. Omdat ik het petekind ben
van opa Charles Tangelder kreeg ik elke week een dubbeltje zakgeld van haar, dat was weer
mooi meegenomen.
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Ik heb oma kippetjes nog een keer gezien in haar huis in de Taandersstraat 43, kennelijk was
ze ziek, ze zat rechtop in bed in de donkere tussenkamer en ze had haar lange grijze haar los,
normaal genomen zat dat altijd in een knotje op haar hoofd.
Van de inrichting van ons huis weet ik niet veel meer. Ik herinner mij een soort batik kleed
dat diagonaal op de schoorsteen was gedrapeerd, verder een Liberty leunstoel met twee grote
losse kussens en een houten boekenkastje waar pappa in het onderste dichte gedeelte twee
schroefogen in had geschroefd met een slotje erop. Er zal wel iets geheimzinnigs in gezeten
hebben. In de boekenkast stond een Dikke van Dale die in losse afleveringen bij elkaar was
gespaard, Sil de strandjutter en Oeroeg..
Ik was eigenlijk een echt straatjochie en was bijna altijd buiten als het even kon zonder jas.
Vaak ging ik vissen in het Vroesenpark en als ik een paar voorntjes had gevangen nam ik die
trots mee naar huis waar mamma ze moest bakken. Ook ging ik wel stekelbaarsjes vangen in
de haventjes bij het Van Nellegebouw. Naar het Vroesenpark liep je over het zwarte weggetje
langs de spoorbaan, waar we wel naar boven klommen om op de rails een cent te leggen,
levensgevaarlijk natuurlijk. Ook liep ik wel over de Abraham van Stolkweg waar een
houtzagerij was en veel bomen in het water lagen om uit te harden.

Rietje Foppe, Tini Smink, Loes Zwennes,Jeanne Smink, Gonny??,Paul met Netty, Hans Sas, Wim Sas, Anneke, Atie
Lipmann ?Limpens, Tonnie, Charles, Sjakie Koster ??, ??

Mijn grootste passie was rolschaatsen. Dat waren nog schaatsen met ijzeren wielen, die dus
een hels kabaal maakten op de stenen. De schaatsen moesten met klemmen en bandjes aan je
schoenen worden vastgemaakt. Eens was ik aan het rolschaatsen op de rijbaan van de
Beukelsweg, waar asfalt lag, ik reed naar huis en kwam tot de ontdekking dar er een agent op
de fiets mij was gevolgd.
Ik moest zeggen waar ik woonde en die agent ging het verhaal van mijn gevaarlijk gedrag aan
pa vertellen. Die zou mij eens flink onderhanden nemen, maar in feite vond hij het behoorlijk
overdreven. Autoverkeer was er bijna nog niet in die tijd.
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Ook Tonnie en Nettie speelden veel op straat. Nettie met haar vriendje Pietje Legerstee, die je
hieronder ziet met onze hond Pollie, ons neefje Anton Appel en Adri Legerstee.

Je ziet hier ook de onderzijde van de buitendeuren, onze deur was van onderen helemaal
ingedeukt, doordat we er hard tegenaan schopten om te laten weten dat we er in wilden, ik
denk dat de bel het vaak niet deed. Meestal hing trouwens een touwtje uit de brievenbus om
de deur te openen.

Paul met Tonnie en Nettie

Mamma had met ,naar ik meen, ringzegeltjes van de jam een autoped bij elkaar gespaard, die
we gingen halen bij Meijer de groenteboer in de Craandijkstraat . Dat was een geweldig rijk
bezit, waar ik hele tochten mee maakte.
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We mochten soms wel eens voor een paar uur een fietsje huren met van die dikke
luchtbandjes bij een bakfietsverhuur in de Tidemanstraat. Nog later kreeg ik een fiets die pa
op zolder in elkaar geknutseld had met blokken op de trappers. Hij haalde die fietsen helemaal
uit elkaar en hing de onderdelen met touwen aan de zolderkap om alles mooi zwart te lakken.
Achter de voordeur van ons huis liep een lange rechte trap naar boven toe met een
tussenbordes voor onze huisdeur. Achter die deur was een smalle gang waar 4 deuren op
uitkwamen van het zijkamertje, de voorkamer, de achterkamer en de keuken.
De gang was zo smal dat ik wel op de richel klom die op ongeveer een meter hoog aan
weerszijden van de gang liep en met mijn benen wijd de gang overbrugde. In de gang lag zeil
met in het midden een loper, waarlangs je kon knikkeren.
Wij hadden engelse kennissen die twee kleine meisjes hadden, ze kwamen een keer logeren,
waar ze sliepen weet ik niet meer. Voor ze kwamen vroeg ik aan Paul en Gonnie:”wat is hoe
in het engels en wat heet’en wat je, maar met ‘how hot you ‘ kom je niet ver, dat bleek ‘what
is your name’te moeten zijn. En toen ik die vraag aan het kleinste meisje stelde zei ze tot mijn
grote voldoening’Valery”. Met haar knikkerde ik in die gang langs het zeil, maar ik was bang
dat ze de knikkers mee wilde nemen dus verstopte ik ze. Nu was er nog een man bij ons
gekomen die pretendeerde goed engels te spreken en toen Valerie vroeg “Where are the
marbles”zei hij “ze wil het mailschip hebben, waar is het mailschip?”. Terwijl ik donders
goed wist dat ze de knikkers bedoelde.

Engelse gasten 20 mei 1952, oom Jos met hoed, oom Frans, knielend vooraan
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Oom Frans had aan zijn rechterhand alleen nog zijn ringvinger er pink, het verhaal was dat hij
na de oorlog een granaat probeerde te demonteren die toen is afgegaan. Dat was lastig met
handengeven, Hij gaf je dus meestal de linkerhand. Als hij mij zag zong hij altijd:”Sjarelken,
Sjarelken, kiek er eens om naar je scharrelken, Sjarelken, Sjarelken kiek er nog eens om”.
In ons hele huis was slechts één electrisch apparaat, namelijk een stofzuiger, een lang ding dat
aan een kant zoog en de andere kant blies. Je kon de slang aan twee kanten schroeven. Als de
gootsteen verstopt was probeerde pa hem te ontstoppen door met de stofzuiger erin te blazen.
Een koelkast was er nog niet, we hadden een vliegenkast op de veranda.
Maandag was het wasdag, mamma zette eerst een grote zinken teil op het vuur waar de was in
werd gekookt. Vervolgens stond ze met een rood hoofd te boenen op een wasbord. Ik moest
vaak gloeiend heet water halen bij de waterstoker in de Rauwenhoffstraat. Achteraf een
gevaarlijke bezigheid omdat ik thuis ook nog een steile trap op moest. Die waterstoker was
tevens snoepwinkel, je kon er zwart-wit halen in een papiertje voor 2 ½ cent en stokjes
zoethout, die je kauwde tot een kwastje.
Omdat er geen koeling was, moesten er vaak kleine boodschappen worden gedaan, zo werd ik
naar Aurora gestuurd in de Van Citterstraat voor een half onsje kaas of naar Van der Meer en
Schoep op het Burgemeester Meineszplein voor brood.
Die boodschappen deed ik niet alleen voor mamma en tante Net, maar ook voor tante Marie,
die van tweehoog uit het raam naar mij riep en een boodschappenlijstje met wat geld naar
beneden wierp. Ik kreeg dan een paar dubbeltjes om snoep te kopen. Voor Fokkie moest ik in
een tas vaak 6 pullen bier halen. Van het geld dat ik als fooitje kreeg kocht ik de hele serie
‘De onbekende stille’ deeltje voor deeltje bij de kiosk op het Burgemeester Meineszplein.

Burgemeester .Meineszplein, kiosk

Die Fokkie kwam eigenlijk nooit buiten, tot hij ernstig ziek werd, toen liep hij plotseling met
een stok te wandelen. Kort daarna overleed hij.
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De gereformeerde kerk aan de
Tidemanstraat. In de kaaswinkel op de hoek van het Burg. Meineszplein verkochten ze nog stroop uit het vat. Op de muurtjes
van het transformatorhuisje op de voorgrond kon je lekker spelen en je verschuilen achter de reclameborden.

Hofstedestraat 1952 met de auto van Uijttenboogaard, op de achtergrond de kerktoren van de Tidemanstraat

Bij de drogist op de hoek Van Citterstraat-Hofstedestraat moest ik vaak petroleum halen voor
het oliestelletje. De drogist pompte met een hendel de olie op tot de gewenste hoeveelheid die
hij in de meegebrachte oliekan met het schenktuitje overgoot.
Er kwam ook een olieman aan de deur, dat was de broer van Herman Smink de schilder die
naast ons in de kelder de werkplaats had. Ook kwam een bakker met een broodwagen en de
melkboer langs. De schillenboer, die geen sinaasappelschillen wilde en een man met een
enorme verzameling hoedendozen in allerlei maten, iemand met een koffer met kammen,
garen en band, een bakfiets die konijnevellen ophaalde en een kaasboertje die riep ”heerlijke
volvette kaas, een kwartje” Ook kwam elke week de huisbaas de huur ophalen. Hij zette dan
met een klein stempeltje waar hij eerst aan likte ‘betaald’op een huurlijst.
Regelmatig kwam een draaiorgel door de straat, vaak met een paard ervoor. De mensen
hingen te luisteren uit de ramen en gooiden muntjes naar beneden gewikkeld in een papierje.
Beneden liep een aantal mannen met mansbakjes geld op te halen en de muntjes op te rapen
Het was nog een hele kunst dat orgel te draaien zodat de muziek op de goede snelheid liep.
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Telefoon had bijna niemand. Als we moesten bellen gingen we naar Nieuwstraten de
kruidenier. Mensen van buiten de stad konden ook daar naar toe bellen, dan kwamen ze je
halen om terug te bellen. Smink had als ondernemer wel een hele mooie witte telefoon.
Eens moest ik bij tante Nel in de Taandersstraat 43 een eetkamerstoel ophalen die ze kennelijk
over had. Tot mijn verbijstering ging ze op een zeker moment in de wc zitten plassen met de
deur wijd open. En nog een verhaal tegen mij erbij dat ze zo op de pot ging zitten en niet op
de bril omdat dat zo lekker fris was. Dat soort intimiteiten waren we thuis niet gewend.
We hadden thuis geen badkamer en we gingen vrijdag om de beurt in de teil in de keuken. De
ouderen naar het badhuis aan de overkant. Voor pa moest ik altijd een kaartje vooraf halen,
zodat hij niet zo lang hoefde te wachten op zijn beurt. Het risico was dat als je te laat was, je
beurt voorbij was en een nieuw kaartje moest kopen.

De entree van het badhuis was een klein gebouwtje onderdeel van de HBS. Na de deur ging
je een trap af naar het eigenlijke badhuis.
Op het speelplein van de HBS waren in de grond glazen bouwstenen die licht brachten in het
ondergrondse badhuis, Wij lagen vaak op die stenen naar beneden te loeren, maar je zag
alleen wat schimmige beelden.

HBS Hofstedestraat gezien vanuit no. 49 vlak voor de sloop, van de dakgoot heb ik nog eens een tennisbal afgehaald
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Vlak na de oorlog kwam regelmatig een heel stel mannen onder bewaking de straat in
gemarcheerd naar het badhuis. Dat waren mannen die met de duitsers hadden gecollaboreerd.
Dat is nog een hele tijd doorgegaan. Een NSB’er hadden we ook in de straat , de vader van
Carola Fideldei. Ze werd daar wel mee gepest zoals kinderen dat doen.

Carola Fideldei met vlnr Gerard v/d/Haar, Hans Sas, Appie v.d. Molen, Dick v.d.Berg en Piet Schotte

Ik kwam daar ook wel eens aan huis en op een keer toen ik naar de wc wilde en de deur
opentrok zat daar pa Fideldei uitgebreid te krant te lezen. Hij was niet blij met mijn komst.
Joke Weijer werd erger gepest. Als we haar zagen zongen we altijd:” Joke Weijer, maak je
broek wat wijer, maak hem dan niet al te wijd, dat hij van je gat afglijd”.
Achter de foto zie je het grasplantsoentje dat regelmatig werd gemaaid met een zeis. De
mannen die dat deden gingen zo nu en dan op het gras zitten om de zeis te scherpen, te wetten
zoals dat heette. We klommen natuurlijk vaak over het hek om ballen op te rapen en zo. Op
die manier haalde ik een winkelhaak in mijn bovenbeen, het lidteken is nog steeds te zien.
Er was nog een soortgelijk gebouwtje als het badhuis eveneens opgenomen in de muur rond
de school. Wij klommen vaak als apen op de daken om tennisballen er af te halen evenals van
de gymzalen die onderdeel waren van de HBS. Die gymzalen hadden grote ramen, die aan de
buitenzijde voorzien waren van kippengaas, omdat ze steeds door het voetballen werden
ingetrapt. Wij klommen op die ramen met onze vinger in het gaas om het gymgebeuren
binnen te bekijken. Eens werd de zogenaamde Gymnastrada in de HBS gehouden, waar
deelnemers uit allerlei landen aan deel namen. Ik had een houten klompje beschilderd met de
nederlandse vlag en mijn adres en dat aan een zweedse deelneemster meegegeven. Sindsdien
kreeg ik elk jaar een kaartje met Kerstmis met Gott Jul och Neit Aer of zo iets.
Als je bij het klimmen op de daken of over het hek van het grasveld werd betrapt door Engel,
de concierge of door Sas, de amanuensis dan moest je voor straf mee de school in om een
tijdje over je zonden na te denken.
De daken van de gymzalen waren niet zo hoog, slechts een verdieping zodat dat niet zo
gevaarlijk was. Ik ben een keer gesnapt op het dak door een juut en moest daarvoor een dag
op het politiebureau komen om strafwerk te maken, Eén keer ben ik op het dak van de HBS
zelf geklommen, omdat er ballen op getrapt waren. Dat was ontzettend hoog, naar schatting
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wel zo’n 20 meter. Omhoog ging dat nog wel, hoewel de dakgoot een flink stuk overstak.
Terug was het een stuk moeilijker omdat je aan de goot moest gaan hangen met die afgrond
onder je en proberen de afvoer weer te pakken te krijgen. Ik heb toen echt doodsangst
uitgestaan. Dat is me nog een keer overkomen in de Kralingse plas. Daar was een openlucht
zwembad. Ik had een vrachtwagenbinnenband gekregen en daarbij met een stok en stukken
hout een peddel gefabriceerd. Toen we naar dat openluchtbad gingen nam ik die band
uiteraard mee. Ik peddelde er mee naar de uiterste rand van het zwembad en daar wilde ik er
af stappen. Toen bleek pas dat ik daar niet kon staan. Ik kon geen slag zwemmen en ging
kopje onder. Ik kon me nog net aan de band vastgrijpen en er met moeite weer op klauteren.
Pa had kennelijk toch wat in de gaten, want toen ik terug peddelde kwam hij vragen wat er
aan de hand was.

In de straat waren bijna geen auto’s, zodat we spelletjes konden doen als blikkietrap of
puttenloop, een soort honkbal eigenlijk, waarbij een platgetrapt conservenblikje door de straat
werd gegooid, toch zagen we nog kans het op het linnen dak van het Fordje in de straat te
gooien. Ook dieffie met verlos was een leuk spel, waar de hele straat aan mee deed. Eerst
werden twee partijen geformeerd met pooten. Twee aanvoerders liepen dan naar elkaar toe
door steeds een hele voet pal voor de andere te zetten. Degene die het laatst een hele voet kon
plaatsen mocht het eerste kiezen , daarna werd om de beurt een jongen of meisje gekozen
.Eén partij waren de dieven, de andere de vangers. Degenen die gevangen waren moesten aan
de lantaarnpaal gaan staan en elkaar vasthouden. Als een vrije dief iemand van de rij kon
aantikken was de hele rij weer vrij en begon het weer van voren af aan.
Een ander spel was lange bok, waarbij een jongen tegen de muur ging staan en een rij jongens
erachter met hun hoofd in het kruis van de voorganger. Daarna sprongen andere jongens zo
ver mogelijk op de lange bok. Ook was er een spel waarbij iemand tegen de muur ging staan
met een hand naar achter en de andere hand voor zijn gezicht. Iemand sloeg dan zo hard
mogelijk op de vrije hand, en de ander moest raden wie dat was, die dan vervolgens aan de
beurt was.
De meisjes, maar toch ook wel jongens sprongen met lange springtouwen, waarbij soms zelfs
de moeders mee gingen doen.
Soldaatje spelen was uiteraard ook leuk, ik droeg een groene pet die nog van oom Gé was
geweest en leende de buks van oom Paul, waarmee je stukjes aardappel kon schieten.
En als mijn schoen kapot was ging ik naar opa Appel, die een leest had, waar hij de schoen op
zette en er een paar nieuwe kopspijkertjes in sloeg of een nieuw ijzer op de neus van de
schoen. Het was alleen lastig om langs oma Boven te gaan, omdat ze me altijd op de stoel in
de keuken zette om mijn gezicht en handen schoon te poetsen.” Op de troon”zei ze dan en hup
weer een kledder water in mijn gezicht.
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Hoepelen deed ik met een fietsvelg, waarbij je de hoepel voortbewoog door er met een stokje
in de wigvormige vleug tegen aan te duwen.
Natuurlijk was er ook regelmatig knikkertijd, dat vooral langs de stoep gebeurde, omdat er
nauwelijks auto’s stonden, je had toen nog knikkers van klei, maar ook genoeg glazen
exemplaren.
Een leuk geintje dat de jongens uithaalden was het met een dik stuk touw aan elkaar knopen
van de deurknoppen van twee naast elkaar gelegen buitendeuren en daarna een lucifertje
steken in de belknoppen zodat ze bleven bellen. Je zag ze dan van binnen wanhopig aan de
deuren rukken en proberen met een mes door de kier de touwen door te snijden. Dat was
lachen geblazen. In het zaaltje van de Jachthuisstraat werden wel eens films gedraaid,
uiteraard zwart-wit en meestal lachfilms, de Dikke en de Dunne en Rin tin tin. Na elke film
ging het licht aan en werd de film teruggespoeld.
Favoriete speelplekken waren het buizenlandje, het zwarte weggetje langs de spoorbaan, het
RFC-terrein en uiteraard de Aelbrechtskade. Daar was een soort verzamelplaats voor
schillenboeren. Pa bracht van kantoor overtollig papier mee, dat we eerst in repen moesten
scheuren, Dat bracht ik daar naar toe en kreeg weer een paar dubbeltjes.
Ook werd via schepen zand aangevoerd, dat in een soort verzamelbak werd gestort,
waaronder vrachtwagens reden. De chauffeurs trokken aan een soort handel waardoor het
zand in de vrachtwagen kwam en ze er mee weg konden rijden.
Het was een geliefde speelplaats voor kinderen ,maar niet ongevaarlijk omdat de Schie
behoorlijk diep was. Eens heb ik gezien dat er gedregd werd naar een verdronken kind.
Uiteindelijk werd het boven water gehaald maar het was al helemaal bleek en dood. Die
beelden vergeet je niet meer. De Schie bevroor ook regelmatig in de winter. Dan werd een
vaargeul vrijgehouden met ijsbrekers. De kinderen sprongen van schots naar schots en
haalden vaak natte voeten en erger.
Op die plek was ook een pontje over de Schie. Dat pontje liep langs een staalkabel, die werd
neergelaten als er een schip aan kwam en opgehaald als er gevaren moest worden. De
pontbaas trok het pontje over de Schie met een houten wig die hij langs de staalkabel haalde.
Met dat pontje gingen we ook de Schie over naar Sparta op Spangen.
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Meestal liepen we echter over de Mathenesserbrug.

Tegenover het pontje was het beginpunt van Lijn 1 naar de Honingerdijk.

Op de achtergrond de openstaande spoorbrug en daarachter nog het Van Nellegebouw

Pa was vrijwilliger bij het Sint Franciscus Liefdewerk in Spangen, hij leidde daar een
zangkoortje. Ook speelde hij koster in het toneelstuk Waar de Ster bleef stille staan van Felix
Timmermans. Ik moest met tegenzin het kindje Jezus spelen. Op een avond toen er weer
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repetitie was ging ik lekker naar bed, maar pa kwam er tijdig achter en sleepte mij m’n bed uit
naar de repetitie. Dat toneelstuk hoorde ik later nog als hoorspel op de radio. Ik sliep boven in
één groot bed met Paul en oom Paul de kleermaker werkte met gekruiste benen op een grote
houten tafel gezeten aan de andere kant van de zolder al luisterend naar de radio. Ik vond het
een heel eng stuk, omdat de duivel er een prominente rol in speelde, ik ben er nog lang bang
van geweest.

Er waren echter ook hele leuke programma’s zoals de bonte dinsdagavondtrein en negen heit
de klok. Ook waren er veel hoorspelen zoals Paul Vlaanderen.
Ik vond het altijd jammer als oom Paul ophield met werken en de radio uit ging. Wel hoorde
je nog vaak pappa of oom Paul piano spelen. Op de zolder waren twee slaapkamers voor en
achter het huis en in het midden een doorgang met licht opzij van dakramen. Opzij waren
twee berghokken waar allerlei troep lag. Eens had pa een ijzeren ligbad aangeschaft met
leeuwenpootjes, kennelijk om een badkamer te maken. Dat is er nooit van gekomen en het
bad verdween langzamerhand onder allerlei troep. Ook werden in die hokken kolen
opgeslagen. Om de zoveel tijd kwam er een kolenwagen en sleepten mannen met een juten
zak over hun hoofd een paar mud kolen de zolder op.
’s-Morgens in de winter maakte mamma de kachel aan, ik moest houtjes hakken op de
veranda en met een kolenkit kolen halen boven. Het was vaak een heel gedoe om die kachel
aan te krijgen. Ik sliep boven in een groot bed met Paul, het was een veren bed en zeker kort
na de oorlog verging je van de vlooien. Voor Paul ging slapen ging hij eerst op vlooienjacht.
Als hij er een te pakken had knakte hij hem vakkundig dood op de marmeren plaat van het
nachtkastje. Paul had daar een oude radio en luisterde vaak naar Radio Luxemburg, de eerste
commerciële zender. Hij schreef dan naar de bedrijven die reclame uitzonden en kreeg
regelmatig monstertjes toegestuurd, ik weet eigenlijk niet wat, maar het zat in potjes of
tubetjes. Ook stond op onze kamer een oude naaimachine die je met je voeten kon bedienen.
Paul tikte met de naald in die machine de voetbaluitslagen op een blad.
De wc was op de eerste verdieping en het werd niet op prijs gesteld als we bij opa en oma en
later bij tante Agnes en oom Paul de wc gebruikten. Dus plasten we vaak op de dakgoot
vanuit ons dakraampje, dat was net zo makkelijk.
Over die wc gesproken, toiletpapier hadden we niet, maar stukjes krant op A5 formaat met
een touwtje erdoor aan de deur voor je gezicht opgehangen aan een spijkertje.
Eén keer trof ik op weg naar de slaapkamer opa Appel aan die op de zolder zat met zijn gat in
een bak water. Hij had last van aambeien en wou kennelijk de pijn wat verlichten. Hij
schreeuwde dat ik weg moest gaan.
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In de zomer hingen veel mensen op hun gemak uit de schuiframen voor. Voor de meeste
ramen hingen markiezen en als die voor het eerst werden neergelaten tuimelden er vaak
mussennesten met jonge vogeltjes naar beneden, dat was een akelig gezicht.
Over de trappen naar boven lagen traplopers die met koperen roetjes door schroefoogjes op
hun plek werden gehouden. Zo eens per jaar gingen de lopers eraf over een grote keukentrap
buiten, waarna de moeders met mappenkloppers die lopers te lijf gingen om het stof van een
jaar er uit te krijgen. Ik moest dan de roetjes poetsen met brasso en daarna de onwillige loper
weer tussen de roetjes zien te krijgen door ze in de schroefoogjes te stoppen. Dat was een heel
karwei, dat ook bij Tante Net aan de overkant moest gebeuren.
Ik had een paar vriendjes zoals Harry van Gelder, Martin Erken en de broertjes Welling,
maar ook de nodige vriendinnetjes zoals Rietje Smink, Nelleke Wolfs, de enige dochter van
een politieagent en Tineke Smits, de dochter van een ober van het café op de hoek van het
Mathenesserplein en de Van Citterstraat waar fanatiek mee gerolschaatst werd.
Een vreemd ventje was een jongetje De Haan die woonde op de hoek van de Allard
Piersonstraat in een souterrain. Die liep toen al rond met een pornofotootje dat hij stiekem liet
zien aan de jongetjes in de straat.
Ook ging ik wel naar Thijssie Drummen, het zoontje van een hooggeplaatste collega van pa,
die in een groot huis aan de Van Citterstraat woonde in de buurt van Aurora. Zijn vader reed
toen al rond in allerlei auto’s.
Na de oorlog ben ik nog één of twee keer naar hotel Kennemerduin te Wijk aan Zee geweest.
Dat ging uit van de Unilever, die de bleekneusjes van de werknemers naar zee stuurde.
Het was een leuke tijd, Thijssie Drummen was er ook bij.

De school was een jongensschool in de Rauwenhoffstraat, de Pius X school, de juffrouw van
de eerste klas was juffrouw van Geloven. Verder hadden we nog meester Koevoets, koeiepoot
genoemd ik dacht van de 4e klas Het hoofd van de school was de heer Van der Plas een
sacherijnige heer met een hoed op die pijp rookte en als je iets uitgehaald had moest je bij
hem komen, waarbij hij je gezicht tussen zijn handen nam er flink op los petste. Vanaf de
vijfde klas kregen we Franse les van een oudere meester(Willems?), die vaak luidruchtig in
zijn neus snoot in een grote zakdoek, de inhoud nauwkeurig bestudeerde en netjes opvouwde.
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Charles op de
Lagere school

Godsdienstles kregen we van kapelaan Niekerk, in een soutane met knoopjes van de grond
tot aan zijn nek. Het moet heel wat tijd gekost hebben om dat ding aan te krijgen. In ons
godsdienstboek stond een voorstelling van een jongetje in staat van genade, met een blije
engelbewaarder, een jongetje met een dagelijkse zonde op zijn ziel, waarbij de duivel en zijn
engelbewaarder aan hem stonden te trekken en een jongetje met een doodzonde met een
grijnzende duivel en de hel op de achtergrond. Prettige beelden voor een onschuldig kind.
Ik zat op een bank met een jongen die aan epilepsie leed, dat wist ik uiteraard niet, maar hij
viel regelmatig met een smak uit de bank en lag te trekkebenen op de grond, waarbij hij ook
in zijn broek plaste. Ik moest hem als hij weer was bijgekomen naar zijn huis brengen op de
Beukelsdijk.
Ik meen dat we van school een blaadje kregen het Kleuterblaadje, met aan de achterkant een
strip over een verstrooide professor. De ouderen kregen de Roomse Jeugd.
De meisjesschool was naast de jongensschool gelegen. Als je de Rauwenhoffstraat verder
uitliep kwam je via een oplopend stuk straat , de hol op zoals wij dat noemden via een
onderdoorgang op het Mathenesserplein. Rechts van de onderdoorgang was in een souterrain
de keuken van een chinees restaurant, naar mijn idee stonk het daar behoorlijk.
Na de lagere school ging ik naar de Petrus mulo in de Oostervantstraat, ik herinner mij
daarvan meester Kunkeler een klein mannetje dat naar verluid eens een tafel door midden zou
hebben geslagen. Hij woonde bij ons om de hoek in de Allard Piersonstraat naast kapper
Zeilstra. Van hem leerden we alle graven van het Hollandse huis namelijk dikkie, dikkie
arnout, dikkie dikkie flo, dikkie flo, dikkie flo, dikkie ada willem flo, willem flo jan1. Hij kon
mooi tekenen, zo maakte hij een tekening van Floris V, die door het ijs was gezakt en door de
edelen met een bijl op zijn hoofd werd geslagen.

St Petrus Mulo Oostervantstraat
Dhr Kunkeler bovenaan in het
midden
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Zondags gingen pa, Tonnie en Nettie en ik meestal wandelen na de kerk. In de kerk had je
vaste plaatsen, voorzien van emaille naambordjes. Als je geen vaste plaats had moest je een
kaartje kopen met de tekst’ Een vaste plaats geeft u meer rust en ons minder zorgen’

Eens zaten we al lang en breed in de kerk met zijn vieren toen onze plaatsen werden opgeëist
door mensen die daar een vaste plaats hadden. Pa nijdig met ons de kerk uit. We liepen naar
de St Nicolaaskerk in Blijdorp om daar naar de kerk te gaan. Na de kerk gingen we meestal
naar oom Leo en tante Mag en hun kinderen Fientje, Leo en Lia op de Noordpolderkade 78b.
Zij hadden een stripboek over de tweede wereldoorlog, waar de duitsers de wolven waren en
de nederlanders konijntjes. Ik las graag in dat boek. Ons nichtje Fientje had van kind af aan
suikerziekte, neefje Leo had daarom een hele voorraad insulineflesjes, die hij op een houten
karretje laadde en er mee door de kamer reed.
Ook gingen we naar oom Jacques en tante Cor in Hillegersberg. Hun achterramen keken uit
op een kerkhof, wat ik nogal eng vond. Er hing ook een foto aan de muur van een vroeg
overleden kind. Het uitzicht over de Bergse plas aan de voorkant van het huis was wel
fascinerend.
Van Tante Cor is nog een mooi verhaal bekend, zij schepte bij het avondeten, ik meen als
toetje altijd pap op in diepe borden. Op een zeker moment zei oom Jacques, nu al weer pap?,
waarop tante Cor zei, geen pap? Dan geen pap!! En zij stapelde alle volle borden weer op
elkaar. De pap spatte tegen het plafond.
Een andere mogelijkheid was nog tante Wil en oom Antoin aan de Lieve Verschuierstraat
59a. Zij hadden 2 dochters, Gonnie en Wil en een zoontje Toine. Er stond een klein stoeltje
met twee leuningen in een hoek. Ook liep er een oma rond met gebreide kousen. Een heel lief
mens was dat.

Links
Oom Leo en tante
Mag
10 juli 1935
Rechts
Oom Antoin en
tante Wil

Bij tante Rie en oom Jan kwamen we niet zo vaak omdat die ver weg woonden in een
noodwoning in de Wielewaal in IJsselmonde. Oom Jan was ook niet zo geliefd in de familie.
Ik heb er een weekje of wat gelogeerd en samen met Wim, mijn neef, de tuin ontdaan van
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onkruid. Ik kwam terug onder de steenpuisten, die pa geniepig uitkneep en voorzag van
zwarte trekzalf tot de puist rijp was en hij de pit er uit kon knijpen.
Ik ben nog eens bij pa achterop naar oom Jacques en tante Cor geweest, met mijn voeten in de
grote fietstassen die hij achterop had. Net ter hoogte van de Bergse Dorpsstraat kwam toch
mijn voet tussen de spaken, het bloedde als een rund.
Zondags aten we altijd ’s-middags vroeg, fascinerend vond ik altijd dat mamma bij het
vleesbakken het papiertje van de margarine omgekeerd op de koekepan zette om het laatste
restje er uit te krijgen. We hadden vaak zelfgemaakte pudding na, waarvoor we ons bord
omkeerden om op de achterkant de pudding te eten. Er lag een plastic tafelkleed op tafel, dat
makkelijk was schoon te maken.
Een enkele keer aten we wel pruimen als toetje. De pitten kraakten we dan nog tussen de
deurpost, met de deur als hefboom, omdat in de pit nog een eetbare kern zat. We probeerden
het ook wel met kersepitten, maar daarvoor was de ruimte in het hoekje van de deurpost te
ruim. Het is te begrijpen dat de deur er niet mooier op werd.
Boven bij opa, oom Paul en tante Agnes aten ze na het eten als toetje karnemelk met
aardappelen, dat scheen een oude Goudse gewoonte te zijn. Verder werd er fanatiek
gebridged, waar ook Pa en Paul aan deelnamen.
Opa boven werkte bij bakker Salters, na zijn pensioen ging hij er elke dag heen om een heel
brood te halen. Dat was eigenlijk zijn pensioen. Een enkele keer bakte hij zelf met een
wafelijzer stroopwafels. Hij deed een klontje deeg tussen dat ijzer en ik vond het ongelofelijk
dat hij kans zag om die platte wafel nog een keer door te snijden om er stroop op te smeren.
Opa had zwakke knieen door het staande werken in de bakkerij. Daardoor liep hij op straat
altijd van links naar rechts te schommelen bij het lopen.

Mamma, tante Agnes, tante Rie, Wim Deij, Charles, Gonnie, Hannie Deij, Anneke, Nettie en Tonnie in de Wielewaal.
Waarschijnlijk maakte Paul deze foto. Gonnie en Anneke in hun Advendo-pakjes

Vaak werd er in ons gezin ’s-winters erwtensoep gemaakt , Donderdags gingen de spliterwten
al in de week en vrijdags werd de soep dan verder klaargemaakt. Meestal deed tante Agnes,
die boven ons is komen wonen na het overlijden van oma boven, ook mee.
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Omdat we katholiek waren werd er vrijdags geen vlees en dus nog niet van de soep gegeten.
Om twaalf uur’s-nachts echter werden we uit bed getrommeld en kregen we een heerlijk
bordje erwtensoep. Alleen Paul nam pas soep om tien voor half een omdat de in Nederland
gehanteerde tijd volgens hem niet klopte, hij hield de Engelse tijd aan.
Ook aan de Kersttijd zijn mooie herinneringen verbonden. Pa maakte zelf een kerststal van
rotspapier en alle beelden werden er omheen en erin gegroepeerd. Sommige lammetjes op de
rotsen met de herdershond en de koningen met de kameel kwam pas tegen Driekoningen in de
buurt. Er was ook een kerstboom met echte kaarsjes in rode houten houdertjes. Die hadden we
ook wat groter als kaarshouder op tafel staan. Die houdertjes vlogen echter vaak in brand en
de kerstboom ook wel eens een keer. Daarom stond er altijd een emmertje water klaar.
Gonnie’s haar is wel eens in de fik gevlogen.
In de Kerstnacht gingen we naar de nachtmis in de Willibrorduskerk en na mamma’s
overlijden in de Jozefkerk aan de Westkruiskade. Slaperig gingen we er lopend naar toe.
In de Kerstnacht waren altijd 3 missen achter elkaar, mamma ging dan eerder weg om voor
het Kerstontbijt te zorgen.
Met Pasen werden er natuurlijk veel eieren gegeten. Omdat het moeilijk was die allemaal
gelijk klaar te krijgen deed pa ze in een kussensloop. Ze werden dan gekookt en in één keer
uit het hete water gehaald.
Ik heb mamma vaak geholpen met doperwtjes doppen zittend op de drempel van de
openstaande keukendeur, je kwam dan heel wat wormpjes tegen in de erwten. Ze had ook een
snijbonenmolen met 2 gaten voor de bonen. Die molen werd vastgeschroefd op de tafel, nadat
eerst het tafelkleed er af was gehaald.Zij stopte de snijbonen erin en ik mocht malen.
Ook werd wel bladspinazie aangeschaft, die in een grote teil werd gewassen om het zand er
uit te krijgen . Die spinazie ging daarna door de gehaktmolen om een lekker prutje te krijgen.
In 1950 zijn we met het hele gezin nog een keer op vakantie gegaan naar een vakantiehuisje in
Vessem. Mamma had er dacht ik niet zoveel aan, het huishouden ging gewoon door op een
andere plek met zo mogelijk nog minder comfort.
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Onze laatste gezamenlijk vakantie, mamma had haar fatale ziekte al onder de leden.

Paul heeft daarvandaan nog een grote driehoekige steen meegenomen naar huis, waar hij later
met zwarte verf op schilderde ‘Vessem augustus 1951’. Die steen heeft hij nu nog.

Dat mamma zo ziek was werd ik voor het eerst gewaar in 1951, toen ik een keer naar mijn
kamer ging op zolder en haar daar aantrof in ons grote bed, helemaal in foetushouding
vanwege de buikpijn. Toen ze later geopereerd werd in het Sint Franciscus Gasthuis ben ik
mee geweest met pappa. Ze hadden haar hele maag verwijderd en toen we daar waren liet ze
haar ontlasting lopen. Pa zei; moet ik de zuster roepen, maar nee zei ze, dat komt straks wel.
Ik ging er van uit dat ze beter zou worden toen ze terug kwam, maar dat bleek niet zo te zijn.
Ze had dat zelf, dacht ik wel door, eens zei ze tegen mij, zul je voor mij bidden Charles,
hetgeen ik natuurlijk trouw deed. Het ging steeds slechter met haar en ik trof haar later altijd
aan in de tussenkamer op haar bed met de bleekrose badjas die pa voor haar gekocht had en
die ik erg lelijk vond, aan een hangertje aan de kast.
De laatste dagen zat steeds mevrouw Zondag aan haar bed om te waken.
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Ook de vieze lucht van de Airwick vergeet ik niet meer. Het was een fles met een groene stick
er in die steeds een stukje hoger werd getrokken.
Na haar dood werden er witte lakens voor de ramen gespannen, zoals toen gebruikelijk was
Van buiten af kon je dan zien dat er een dode lag opgebaard. Die lakens gaven een
onwezenlijke sfeer in de kamer
Vooral de begrafenis op Crooswijk heeft mij na haar dood aangegrepen. Ik meen dat Tonnie
en Nettie niet mee mochten, maar ik stond er wel aan de rand van dat graf en begreep toen
pas goed hoe onherroepelijk dit was.
Na haar dood was altijd tante Net er nog, die mamma had beloofd voor ons te zullen zorgen.
’s-Morgens maakte Anneke meestal brood klaar en zorgde dat de jongsten naar school gingen.
Eens had Pa zich verslapen en hij wilde dat ze de Unilever zou bellen en zeggen dat hij later
was omdat hij diarree had. Uiteindelijk deed ze dat, maar ze was niet blij met die boodschap.
Na de watersnoodramp in 1953 ben ik met Pa nog gaan kijken bij het park aan de Maas. Dat
stond helemaal onder water. Bij die gelegenheid woei het nog zo hard dat Pa zijn bril
compleet van zijn neus afwaaide, zo de plomp in. Die vond hij mooi niet meer terug. Er lagen
ook binnenvaartschepen op de kades. Op de radio klonk steeds het deuntje Beurzen open en
Dijken dicht, om geld in te zamelen voor de opgelopen schades.
Bij tante Net en oom Gé kwam ik graag, ze hadden in de kast een gasmeter staan, waar je
muntjes in moest gooien, vreemd is dat ik me niet kan herinneren of ze bij ons thuis ook zo’n
ding hadden. (Anneke vertelde mij later dat het muntjesapparaat in de zijkamer stond waar zij
en Gonnie op het laatst sliepen. Dat apparaat hoorde eigenlijk verzegeld te zijn, maar de
muntjes lagen onderin en als het gas ophield kon je een muntje pakken, bovenin doen en
doordraaien., dan had je weer gas wat natuurlijk niet de bedoeling was.)
Tante Net had in de kast een langwerpige doos met foto’s waar we wel eens in zaten te
rommelen. Dan zei ze altijd “als je een lelijkerd tegen komt dan is het een zus van ome Gé”
Oom Gé met zijn zussen
Tante Marie Goedhart
24 september 1904
Tante Annie Dobbelaar
5 augustus 1921
Oom Gé
10 oktober 1907

Achter bij tante Net keek je uit op lange tuinen uitkomend op de HBS. Je hoorde er altijd
kippen tokken in de tuin en duiven koeren op de daken. Oom Gé kreeg zijn hele leven ’smorgens een eitje bij het ontbijt en zondags een karbonaadje met erwtjes extra fijn. Oom Gé
ging altijd met de tram naar zijn werk bij De Gruijter omdat hij niet kon fietsen. Hij liet mij
geregeld een meerdagenkaart halen. Hij noemde mij altijd ‘Stokkie’, kennelijk was ik niet al
te dik in die tijd. Nog jaren na de oorlog moesten we de rantsoenbonnetjes voor hem op vellen
plakken. Gek, dat die details je bij blijven.
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Tonnie

Tonnies herinneringen volgen in een later stadium, onder meer over haar verblijf in een
kinderkolonie te Bakkum, waar papa en mama op bezoek kwamen en zij snikkend van de
heimwee mee naar huis wilde.

Tonnie tussen de 2 meisjes vooraan Links boven Tonnie, Antoon en Nettie en Charles 4e van rechts Hannie Deij hurkend
links vooraan. Foto gemaakt door de heer Sas, amanuensis van de HBS
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Nettie

Nettie in 1945
1 jaar oud

Op 11 juni 1944 in de hongerwinter van de 2e wereldoorlog ben ik geboren. Ik was de
hekkensluiter van dit gezin van 6 kinderen. Het was de verjaardag van papa en oom Paul, ik
was dus een echt cadeautje. Tante Net, mama’s zus vertelde vaak vol trots dat ik de dikste
baby van de afdeling was en dat er daarom een lintje aan de wieg hing. Voor mama was het
heel fijn om in het ziekenhuis te bevallen, daar was nog wel iets te eten en lekker rustig als je
al 5 kinderen thuis hebt. Daar thuis zorgde tante Net, de grote steun van mama, dat alles
doorging.

Mamma met Nettie op het strand van Hoek van Holland ongeveer 1948 en Pietje Legerstee
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Mijn jeugd in Rotterdam was redelijk ongecompliceerd in vergelijking met wat ons later in
Den Haag overkwam. Wat heel heftig en voor mij totaal onverwachts was, is het overlijden
van mama geweest. Dat ze een levensbedreigende ziekte had was mij totaal ontgaan. Toen ze
na haar maagoperatie uit het ziekenhuis kwam was ik overtuigd dat ze beter was. Alle
spiegels in huis waren vol geschreven met Welkom Thuis!! Maar de waarheid was anders. Ze
ging sterven. Eigenlijk herinner ik mijn moeder alleen maar in bed en in een duster. Vaak zat
ik bij haar op bed. Ook die keer dat ik heel verdrietig was omdat ik mijn communiejurk af
moest staan waar ik zo trots op was. Een prachtige lange witte satijnen jurk, die ze in mijn
idee verpest hadden door er witte nopjes op te borduren. De jurk werd gegeven aan mijn
nichtje Paula die ook haar communie ging doen en de jurk moest er natuurlijk wat anders
uitzien.
Een keer had ik zittend onder de eettafel een koperen cent doorgeslikt. De dagen daarna moest
ik op een potje poepen tot de cent op natuurlijke wijze te voorschijn kwam. Deze cent hebben
we als ‘poepcent’ nog jaren lang bewaard.
De ochtend dat mama overleden is kwam papa vertellen dat mama naar de hemel was gegaan.
Ze lag opgebaard in een glazen kist met een wit papieren doodskleed aan. Een soort papier
wat onder taartjes zit en mij nog steeds koude rillingen bezorgd. Van de begrafenis herinner ik
mij alleen dat Tonnie en ik niet mee mochten en wij gingen buiten fietsen. Oma kippetjes was
heel druk met de kamer ombouwen om veel visite te ontvangen.
Na mama’s dood kwam tante Net bij ons om voor ons te zorgen ze was heel lief voor ons
maar ook best wel streng. Ik had een keer een kwartje gevonden in de kerk, daar was ik iets
voor gaan kopen in de speelgoed winkel. Het was een spelletje van kat en muis. Je moest 3
kogeltjes in 3 gaatjes zien te krijgen. Aan Tante Net dorst ik het niet te laten zien, omdat ik
wel begreep dat je geen geld uit de kerk mee mocht nemen. Op een dag liet ik het uit mijn
handen vallen vlak bij tante Net. Zij zag dat ik schrok en zij vroeg mij hoe ik aan dat ding
kwam. Toen ik vertelde dat ik het gekocht had van geld uit de kerk werd tante Net heel boos
en zei dat ik dat onmiddellijk moest gaan biechten. Zij belde de pastoor op en sleepte mij mee
naar de kerk waar ik meteen terecht kon. Ik had echt het gevoel dat dit wel een doodzonde
moest zijn.

Nettie met Anneke en Pollie en Nettie op het RFC terrein

85

Toen papa ging hertrouwen en wij naar Den Haag zouden verhuizen wist ik niet hoe ik dat op
school moest vertellen. Ik schaamde me ervoor dat mijn vader weer ging trouwen, dus verzon
ik maar wat. Wij gingen verhuizen omdat we daar zo’n goede huishoudster konden krijgen.
Wat ook moeilijk voor mij was , is dat onze hond Pollie niet mee mocht naar Den Haag. Het
hondje bleef achter bij tante Net. Voor haar een schrale troost. “Haar” 6 kinderen vertrokken
van Rotterdam naar Den Haag.

Zo en nu is het verhaal compleet. Of misschien toch niet. Er zullen altijd herinneringen boven
komen misschien wel door het lezen van het voorgaande. En wie weet wat onze neven en
nichten nog als aanvullende belevenissen kunnen toevoegen. Reken dus maar op een
volgende versie van dit verhaal.

Lia (Jue) Tangelder
Lia is de tweede dochter van Leo Tangelder(oudste broer van mamma) en Magda
Groeneboom
Zij schreef het volgende:
Het boek is heel interessant, ontroerend en ook grappig vind ik.
Vooral ontroerend hoe jullie over je moeder schrijven.
Haar ziekte en sterven heeft op mij ook veel indruk gemaakt.
Ik kan me nog herinneren dat ik bij haar in het ziekenhuis was en dat ze mij aan de airwick liet ruiken
het was iets nieuws zei ze.
Ik vond jullie moeder altijd heel lief. Ze zag er altijd zo breekbaar uit en dan met zoveel kinderen, het
verbaasde mij hoe zij dat allemaal vol kon houden, hoe jong ik ook was dacht ik daar toch over na.
Toen ze gestorven was en ik hoorde het van mijn vader, heb ik gehuild, dat moest ik niet doen vonden
mijn ouders, ga maar buiten spelen zeiden ze.
Ze dachten misschien dat ik te jong was om daar verdriet over te hebben maar ik had het wel en dacht
ook aan jullie zonder moeder, gelukkig hoorde ik later dat tante Net en oom Gé zich helemaal voor
jullie inzetten en voor jullie zorgden.

Leo Tangelder
Zoon van Leo Tangelder en Magda Groeneboom.
Waar ik nog niet op gereageerd heb is het Appel boek. Het is een geweldig leuk boek ik heb het met
grote interesse gelezen. Een mooie herinnering boeiend om te lezen, grappig maar ook ontroerend,
zoals mijn zus Lia terecht opgemerkt heeft. Er staan hele leuke en unieke foto’s in. Voor die tijd zijn
er best wel veel foto’s van de familie gemaakt. Een waardevolle erfenis die je een kijkje in het leven
toen geeft. Vooral de foto’s uit de kindertijd zijn leuk en spreken mij het meest aan omdat je daar de
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meeste herinnering aan hebt. Zoals Netty met het hondje Pollie, wij hadden ook wel hondjes eerst
Fikkie en later heeft Lia wel eens een hondje, Topsie uit het asiel mee naar huis gebracht maar die
bleven nooit zo lang. Maar ook de groepsfoto’s van een dagje uit met de broers en zus met partners
van jullie moeder zijn leuk. En de groepsfoto’s met Opa en/of Oma kippetjes waar ook Nelly van
Anraad (Tante Nel geb.1901) op staat. Steffy herkende haar ook omdat ze haar wel eens ontmoet
had. Het was in de tijd dat Benny Hill nogal populair was met zijn komische filmpjes van o.a.
“Wondergran”. Toen wij hoorde dat ze op dansles zat en met een cursus Engels bezig was, ze moet
toen al 84j geweest zijn, noemde wij haar ook maar wondergran. Ze woonde toen dacht ik in
Overschie. Het is mij niet bekend hoe oud ze is geworden. Ja en de kerkelijke gebeurtenissen die in
die tijd een grote stempel drukte op het leven zijn ook grappig.

Hannie(Frederiks)Deij
Hannie is de dochter van Rie Appel(zus van pappa) en Jan Deij

Hannie Deij met broer Wim

De herinneringen van de Hofstedestraat zijn ook niet zoveel. Ik weet nog dat opa en oma met mij
door de gang liepen als de fanfare zingend en met deksels rammelend. Van tante Agnes herinner ik
mij nog als ik in mijn broek geplast had, zij mij op het toilet zette en doortrok. Heeft veel indruk
gemaakt vandaar dat ik het onthouden heb. Ook weet ik nog dat jullie moeder in de tussenkamer lag
en heel ziek was.
Opa had een kanarie die bij het eten altijd een stukje appel van hem kreeg. De keren dat ik van de
trap ben gevallen en van oma's nachtkastje een fles 4711 heb leeggedronken. De buurman van
helemaal beneden, die regelmatig boos was omdat er teveel herrie was. Ook de kruidenier op de
hoek van de straat. Dit is alles wat ik me op dit moment herinner, maar hoe langer je nadenkt hoe
meer er naar boven komt.

Anton Appel
(oudste zoon van Oom Paul Appel broer van Toon en Tante Agnes),
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Mail aan Paul Happel
Heb de documenten ontvangen
zitten een aantal wetenswaardigheden bij , die ik nog niet wist
ook de documenten uit mijn vaders diensttijd/krijgsgevangentijd had ik nog nooit gezien
Ben ook een aantal items aan het noteren uit mijn geheugen
maak daar later een verhaal van
weet jij wanneer oma appel is overleden ???
weet niet of ik het zelf heb meegemaakt of alleen maar van gehoord
Ze is aan de eettafel overleden zover ik weet
Weet natuurlijk van 1949-1954 dat Fam Toon Appel in de Hofstede straat woonde nog maar weinig
Items
Vader Paul
april/mei 1940 bewaking Shell Pernis als soldaat>>
ze maakten daar de tijd vol met heen en weer rijden met een trolly op treinrails
Op 10-05-1940 gewoon naar huis gegaan
Krijgsgevangenkamp
Hij vulde daar overals met stro en naaide ze dicht ( omdat hij kleermaker was )
deze werden gebruikt als oefenmateriaal voor bajonetgevechten
hij maakte er maar 2 in de week
Op afstand heeft hij het bombardement van Dresden gezien
Kamp was redelijk hoog in de heuvels
Nadat bommen vielen op Krijgsgevangenkamp en hij er zo uitlopen kon is hij gevlucht
De tocht met vlot was heel luguber , omdat er lijken rond het vlot dreven en hij ze steeds opzij moest
duwen
wat er nog meer gebeurd is weet ik niet >> er moet meer gebeurd zijn >> heeft hij nooit aan mij verteld
Kan me ook nog herinneren dat ik op de kleermakerstafel zat te spelen met oude houten blokjes van
naaigaren
Op vrijdag als hij terug kwam uit Gouda na afleveren van de gemaakte kleding kreeg ik altijd snoep
Hoe heette die oom in de Karnemelk Sloot met die kledingzaak ook al weer
???? Toon Appel ???
Speelde muziek in de kerk ( Noodgebouw op Grote Visscherijplein )
Hier heeft hij ook een dansbandje geformeerd
Heeft eens aan een wedstrijd meegedaan
Hij oefende met zijn dansband in Berkel >> ik ging regelmatig mee
over de muziek komt vanzelf nog meer boven !!!!
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Opa Appel
Ging altijd naar Sparta en omdat we Zaterdag en Zondag's nooit wisten wanneer hij terug kwam stond
zijn eten op een pan met warm water in zo'n vakkenschaal
Als toetje at hij dan karnemelk met aardappelen
daarna schilde hij een Goudrenet aan een l stuk >> ik stond dan altijd vol bewondering te kijken naar
die schil van een meter lengte
Ook kreeg de kanariepiet een stukje appel in zo'n bakje
Bracht zaterdag's altijd heerlijke overgebleven koffiebroodjes mee
waren vermoedelijk wel oud maar heerlijk
had zo'n spuugbakje waar hij de oude tabakspruimen in deed
Als hij nieuwe schoenen kocht sneed hij gelijk er een stukje uit omdat hij last van knokkels van de
enkels had.
Regelmatig bakte hij scholletjes en dan stonk het hele huis ernaar en liep mijn moeder te schelden
Hij bakte ook regelmatig stroopwafels, maar het recept heeft hij mij nooit verteld
heeft hij in zijn graf meegenomen
Tegen de Kerst maakte hij banketletters en dan zat heel de keuken onder de bloem
Om de paar uur opvouwen en weer uitrollen
‘s-Maandag morgens zette hij de kit met water aan op het gas voor de was
zat volgens mij wel 10 emmers water in
mijn moeder haalde het warm water eruit met een emmer
Schoolplein
Verhaal van Charles herken ik >> van ballen uit de goot halen
We hadden altijd ruzie met de concierge die naast het poortje woonde
we liepen dan via het poortje helemaal naar de andere kant om soms een bal op te halen
er was daar ook een fietsenstalling
van badhuis herken ik ook de verhalen >> snel met mijn moeder en Henk onder de douche en dan
buiten wachten op mijn moeder met natte haren
Jeugd
Op peuterschool in de Jachthuisstraat >> als mooi weer in de mooie speeltuin achter de kerk
Op lagere school in de Tidemanstraat met van die mooie potkachels
Weet niet waarom op deze school en niet in de Rauwenhoffstraat
Het waren toch beide Katholieke scholen dacht ik
Op Mulo ook in de Tidemansstraat
Hadden wij een leraar die Cowboy boeken schreef in stijl van Karl May
Zijn naam komt nog wel boven
Had een modelspoorbaan en mijn Oom Caesar ( man van Tante Wille hielp mij om lokomotieven in
elkaar te zetten )
IJsjes halen in de Tidemansstraat
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winkel bekijken van Frans Moret ( mop/nep -artikelen )
sleetje rijden bij Mathenesserbrug
Spijkers op tramrails bij keerlus Beukelsdijk waar nu de moskee is >> zat vroeger voetbalclub RFC
omdat ik te mager was naar de kolonie in ???? ( ergens bij Eindhoven dacht ik )
Nieuwe Buren na familie Toon Appel
De heette fam van Dieren en kwam met 4 of 5 kinderen en groeide uit tot 10 kinderen
Riep tijdens etenstijd als een viswijf de kinderen
Willem Herman.......... Wilma Pietje ( tussen liggende weet ik niet meer )
Ze kochten van de kinderbijslag ieder jaar nieuwe/oude auto/vw-bus
De moeder is overleden na een miskraam en omdat ze Jehova's waren mocht ze geen bloedtransfusie krijgen en is daaraan overleden
Mijn moeder heeft nog een tijd geholpen
Denk dat er nog wel meer boven komt

Reactie Paul Happel:
Zo te zien heb ik wel wat losgemaakt bij jou.
Nu wat antwoorden bij je vragen en nog wat opmerkingen.
Oma Appel die wij altijd oma Boven noemden ( we hadden nog een oma en opa Kippetjes),
oma boven dus was al jaren hartpatient, wij haar kleinkinderen haalden vaak geneesmiddelen
bij apotheek Krul in de burg Meineszlaan.
Als ze een hartaanval kreeg konden wij dat goed horen want dat ging gepaard met een akelig
gehoest. Ze overleed plotseling tussen de middag op donderdag 4 mei 1950 ,jij was toen nog geen 1
jaar,dus kun je je daar niets meer van herinneren, maar ik wel.
Ik zat een verdieping lager en hoorde plotseling een geweldig gestommel en heen en weer geren.
Waar oma zat weet ik niet maar ze zakte zonder nog wat te zeggen in elkaar.
Ik moest pijlsnel naar de pastorie rijden om een kapelaan te halen voor de laatste sacramenten.
Opa was ontroostbaar en zei maar steeds het ging zo schielijk, het ging zo schielijk.
Oma is geboren op 23 04-1882 en is maar 68 jaar geworden. Ze had nog wel een aandeel
in jouw geboorte, die supersnel ging de dokter of vroedvrouw kwam te laat,
oma pakte je aan en legde je op de buik van je moeder.
Ik was daar niet bij maar hoorde dat verhaal als voorbeeld van haar kordate ingrijpen.
Als ik van de zolder kwam controleerde ze altijd mij kaal getrapte schoenen en haalde er een borstel
overheen.
Over je vader in de meidagen van 1940 .
Ik hoorde dat hij gelegerd was in de buurt van Leiden en daar niet veel hoefde te doen.
Hij was natuurlijk al sinds september 1939 in dienst,
Op de trouwfoto van tante Rie staat hij dan ook in uniform.
Op 10 mei kon hij natuurlijk niet thuis gekomen zijn want op die vrijdag brak de oorlog uit
en na 5 dagen op 14 mei was dat na het bombardement op Rotterdam al weer afgelopen.
Pas na de 14de mei vond de zogenaamde demobilisatie plaats en mochten de militairen als gunst
van de Duitsers weer naar huis, waar ze in 1943 spijt van kregen.
De tocht met het vlot spreekt altijd tot je verbeelding.
Waar zouden ze geland zijn en hoe is hij tussen 8 mei 1945 en 24 mei in Weert terecht gekomen.
De oom voor wie je vader werkte was ome Tinus de jongste broer van opa.
Hij leefde van 19-05-1891 tot 16-06-1979 en woonde in de Blauwstraat in Gouda.
Charles en ik maakten 2 jaar geleden een nostalgische tocht en bekeken o.a. deze woning,
die op dat moment toevallig leeg stond.
In augustus 1951 heeft je vader ontslag gekregen, je ouders kwamen toen in ons vakantiehuisje
in Vessem op bezoek.
Je vader vertelde dat hij nu in de z.g. Overbrugging kwam.
Later ging hij werken als verkoper in Mode magazijn Nederland en nog later bij de Unilever.
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Je moeder leerde ons in dat vakantiehuisje dat je scheten kon aansteken, daar hebben we vreselijk
om gelachen.
De concierge van de HBS heette Engel en die pikte onze ballen af, ook politieagenten (juten)
deden dat.
Waarom je ouders voor de lagere school in de Tidemanstraat kozen weet ik niet.
Charles en ik zaten in de Rauwenhoffstraat.
Op Schoolbank kun je die scholen opzoeken voor je klasgenoten.
De familie die na ons onder jullie kwamen te wonen heette Den Diejen.
Je moeder vertelde dat ze zich geregeld lieten zakken om een kindje te maken
Op klaarlichte dag en gordijnen hadden ze geloof ik niet.
Op de Hofstedestraat reunie kwamen nog een paar Den Diejens opdraven.
het waren keurige mensen geworden
Veel plezier met deze herinneringen en sterkte vanavond bij De Graafschap-Sparta
Groet van Paul

Wil (van Deursen) Tangelder
Tweede dochter van oom Antoine Tangelder en tante Willy Stegman
Dit zijn mij herinneringen uit die tijd.
Op de eerste plaats was dat natuurlijk de ziekte en het overlijden van jullie moeder. Daar werd
thuis ook heel vaak over gesproken. Zij was zo’n zachtaardig en zorgzaam moedertje. Man en
kinderen kwamen op de eerste plaats. Wat heeft zij moeten lijden, zowel lichamelijk als
geestelijk. Zij heeft eigenlijk hetzelfde meegemaakt als haar eigen moeder. Die is ook maar
47 jaar geworden en liet 6 kinderen achter. Het enige lichtpuntje voor je moeder was dan nog
dat tante Net er altijd voor haar was. Zij heeft toen fantastisch voor haar en voor jullie
gezorgd en was een enorme steun. Zij werd eigenlijk jullie 2e moeder. Ik denk dat jullie dat
ook altijd zo hebben gezien. Wat ik nog wel weet is dat Tonnie en Nettie in die laatste fase bij
ons hebben gelogeerd.
Van jullie huis kan ik me nog wel de trap met op de 1e verdieping links de deur naar jullie
woongedeelte herinneren. Ik heb nog eens in de zijkamer met Gonnie en Atie Lipmann een
hele avond zitten kaarten. Zal wel met een verjaardag geweest zijn.
Tante Agnes zie ik ook nog zo voor mij met een groot wit schort voor. Ze praatte graag en
had een welluidende stem. Een originele hartelijke vrouw.
Gonnie en Anneke zaten bij mij op de mulo in de Robert Fruinstraat . Gonnie een klas hoger
en Anneke een klas lager. Ook weet ik nog dat jullie vader vaak tussen de middag bij ons
langs kwam een sigaretje roken. Hij werkte toe op de Mathenesserlaan.

Joke (Jorem) Weijer(buurmeisje Hofstedestraat)
Belofte maakt schuld en ik ben dus in het Appelboek gaan lezen en kwam nu al veel meer tegen wat
ik mij ook herinner, hartstikke leuk joh. Onze ouders hadden zowat dezelfde levensstijl als jullie, alleen
waren wij niet kerks. Ook wij gingen in de oorlog naar Spangen voor eten maar dat ging uit van het
stadhuis waar mijn vader werkte. Freekie Voorrips en ik waren onafscheidelijk en wij zijn veel keren op
het stadhuis geweest om daar de boel onveilig te maken, zoals het bekende springen in die
paternoster en dan bij Pa op de afdeling typen op de machine en snoepjes krijgen van de collega's.
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Ooit heeft mijn vader geregeld dat ik op de binnenhal 1e verdieping mocht staan omdat Audrey
Hepburn met Mell Ferrer haar 1e man zou komen. Geweldig, maar het meest dol was ik op Doris Day
tot nu toe { 87 jaar is ze } Ik heb alle muziek en alle films en tv-series en duizenden foto's. Ik zal wel
van de hak op de tak springen, sorry. Netty mijn zus en ik gingen ook op de Essenburgsingel
schaatsen op houtjes en dan kwamen we langs die kruidenierszaak van der Schee op het hoekje van
de Havenzichtstraat. Daar stond vaak een heel knappe jongen in zeemanspakkie met mooie pet en
uiteraard waren wij daar allebei verliefd op. Later toen ik getrouwd was heb ik jaren daar
boodschappen gedaan bij Ans en Rein. Hun dochter is doktersassistente geworden in Bleiswijk en
daar heb ik ook gewoond en bij onze dokter was zij dus. Hoe kan het zo lopen.
Ik kwam dr Dagevos en Maathuis tegen in het boek en daar is bij beiden mijn moeder ook in
behandeling geweest. Ik ben stapelgek op dieren en denk dat ik jullie hondje Pollie menigmaal heb
geaaid, weet ik niet zeker. Wel woonde er twee vrijgezellen? zussen een stukje onze kant op, ik denk
het portiek naast Smink en die hadden ook een hond die geloof ik Rexie heette en daar was ik ook al
weg van. Op die foto met Freek heb ik ook van die houten kleppers aan, wat waren ze toch vindingrijk
in de oorlog hè? Netty is ook in de Blauwe zaal naar dat bevrijdingsfeest geweest ik denk dat ik niet
mocht. Ik kwam en keer uit school { Adriaan Milderstraat } en liep op dat pleintje daar. Er was wat
tumult en er bleek een vrouw naar het dak gevlucht { Moffenhoer } Ze werd aan haar haren de trap
afgesleurd en buiten kaalgeschoren en een rood Kruis? op haar hoofd geverfd en rondgereden. Ik
was 6 jaar en enorm geschrokken van zoiets wist ik veel. In de Hofstedestraat hadden wij er ook een,
die woonde in het hoekje een portiek voorbij Nieuwstraten. Carrie heette ze en ze liep op zo'n
kapsonesachtige manier, net een pauw. Er zat een schildersbedrijf naast Nieuwstraten en die vrouw
liep mank. Mijn zus die al jaren in Amerika woont is haar daar tegengekomen, frappant hè? Erboven
woonde een agent
.
Rolschaatsen met ijzeren wielen had ik ook en ik reed ook op de middenweg van de
Beukelsweg. Ik heb zelfs toen ik 13 werd rolschaatsen gevraagd voor mijn verjaardag en onder
protest van pa gekregen en toen ik mijn cadeau, nu met rubber onder de wielen op de slaapkamer
uitpakte, ging ik gelijk op het zeil schaatsen, Pa ontplofte zowat. Ja een fiets huren in de
Tidemanstraat, ook zo bekend.
Ik heb nog met Netty {5 jaar ouder } in de oorlog toen wij kooltjes gingen steken op de
Heemraadsingel en er luchtalarm was gerend en geschuild bij de schoenmaker in de Meineszlaan met
een strandkar. Van der Meer en Schoep op het Meinesplein was onderdeel van Paul Kaiser. Daar heb
ik aan de Rottekade nog gewerkt op de boekhoudafdeling. De heer van der Meer was mijn baas. De
kiosk op het plein is schathemeltje rijk geworden van mij, want alle buitenlandse dure bladen met
glossy foto's van Doortje dag { Doris Day } heb ik daar gekocht.
Ik ben toch zo gepest in de Hofstedestraat vooral door Pukkie en Tonnie Welling en Johnny
Vrijdenberg, maar wat ik laatst schreef over die fondsbrilletjes die ze van mijn hoofd sloegen en kapot
trapten was inderdaad niet in de straat maar op weg naar school. Ik loenste heel erg en ben 3x
geopereerd de 3e keer was ik 36 jaar en toen is het pas goed gebleven. Toen ik naar een andere
school ging, was er op de jongensafdeling een jongen die mij altijd nariep met "gladioolstengel" omdat
ik zo mager was. Toen ik later een schoolvriendin tegenkwam en haar uitnodigde, vroeg ze of ze haar
verloofde mee mocht brengen en dat was leuk. Jaren zijn we bevriend geweest, totdat ik ontdekte dat
hij op dezelfde school als ik had gezeten en dat hij het was die dat altijd riep, de oen. Het is hem
vergeven en helaas is hij dit jaar gestorven.
Bij die zandbakken op de Aelbrechtskade was ik ook altijd aan het spelen, link hoor. Ik ben ooit door
pesters in de Schie gedonderd en ik kon niet zwemmen, en wie mij er heeft uit gehaald ik weet het
echt niet en die kade was erg hoog. Ja je kon er als het had gevroren ook schaatsen.
Die familie. de Haan was erg apart, Boven woonde oma en een tante en beneden mevrouw. de Haan
met Rita, Atie en Silvia. Hun moeder had geloof ik een tramongeluk gehad en liep in een beugel. Rita
en mijn zus Netty waren vriendinnen en Atie was een pestkop, Silvia heeft kennelijk teveel gezien,
want die deed vreemd. Als de jongens een spiegeltje op de grond gooiden ging zij er boven staan.
Rita is getrouwd met ene Herman uit de Allard. Piersonstraat, Er werkt ergens in Berschenhoek in een
bejaardentehuis ene Aad de Haan, maar er zijn wel meer hondjes die Fikkie heten.
Bij de HBS werd altijd gevoetbald en in de straat waren volgens mij meer jongens dan meiden. Ik
mocht niet meedoen maar wel als ik keeper wilde zijn kreeg je keihard die bal tegen je aan au au. Dat
jullie door die glazen ruiten in de straat keken herinner ik me vaag. Kun jij je herinneren dat wij een

92

collie hadden net toen Lassie zo bekend was? Die nepknikkers heetten purrels enge dingen, die
glazen vond ik veel mooier. Ik ben nog kort bevriend geweest met ene Wim Mattheijer, vriend van
Atie de Haan en zijn zus was mijn vriendin. Ze woonden van jouw huis uit gezien, links een paar
huizen vanaf de HBS. Woonde daar ook geen familie Koster?? Sjakie zegt me wel wat.
Nog wat vragen:
1e Heb jij misschien foto's van de bevrijdingsfeesten in de Hofstedestraat??
2e Woonde Johan Zondag in het hoekje richting ons huis, ik krijg er geen beeld bij de naam zegt me
wel wat.
3e Mijn man had een vriend en diens zus was getrouwd met een man die recht tegenover de HBS
woonde De naam Sas zegt me wat en denk dat ze in het tuintje naast jullie richting de Van Citter.
straat woonden.
4e Wie was Tinie Limpens en waar woonde zij?? naam klinkt zo bekend.
5e Er zit op de PC een klassefoto ik meen nr 65 en daar zit links een jongen vooraan die ik er van
verdenk een van Gelder te zijn de jongste, Harry, Weet jij de naam van de oudste??(Hannie)
6e Zat de Gruyter op het Meineszplein naast die Boekhandel "Boek"?? links richting Abraham. van
Stolkweg zat de Vijzel drogist en naast de Meer en Schoep nog een winkel en op de hoek een
cosmeticazaak met een vreemde eigenaresse, vond ik.
Hier een paar namen die ik nog weet:
Vanaf de Allard. Piersonstraat 1e schuine portiek weet niet, 2e portiek fam Buurman waar Tonnie
Welling met zijn vrouw en kind nog heeft ingewoond. Vrouw heel vroeg verongelukt van Tonnie. 3e
portiek Fam. Weijer, Voorrips en Heyt Een vreselijk mens die met iedereen ruzie had. Dan kapper
Krijnen, erboven woonde een agent met bouvier, een rot vent die altijd de bal afpakte en meenam
naar binnen. Nieuwstraten was geen frisse zaak. In de hoek nog een agent dan een schildersbedrijf
en dan die Carrie.. dan de tuin van fam. Zondag? dan de tuin van de fam van Speek, verder ben ik het
kwijt.
De overkant van de Allard Piersonstraat gezien, Muller in het schuine portiek dan de
begrafenisondernemer de Vries, dan de fam Muis en 2 dochters, dan het grote portiek, Fam Welling,
Tante Bep zoals ik haar noemde, kwam veel langs, zij was mijn moeders vriendin. Rietje Pukkie
Tonnie Jantje en Bennie. middelste deur weet ik niet dan fam. van Arkel 2 zoons en Paula de
dochter. Dan de fam Pidoux met vreemde Pietje die later toch getrouwd is en 3 kinderen kreeg, geen
gelukkige familie helemaal uit elkaar. Dan fam Koone Lenie, Loekie, José en Fons. Dan 2 fam. van
Gelder boven pa en ma en 2 zoons Harrie en Hannie en dochter Riet die met man eronder kwam te
wonen. Dan fam. Vrijdenberg Oma en pa en ma dochter Efie, Netty's vriendin en Johnnie Eronder
woonde de fam Kol met op zolder haar dochter die dus allerlei mannen op haar kamer ontving Freekie
met wie ik nog steeds een goed contact heb noemde haar "Vlinderbroekje" beneden woonde een
Duitse vrouw met zoontje Henkie. Hij mocht niet buiten spelen en ik speelde altijd met hem in het
open raam en gaf hem speelgoed.
Dan de fam. Buitelaar er boven jullie tante Net en daarboven mevr Rijneveen met veel kinderen. dan
de fam van der Valk 3 zussen, waarvan 1 zeer bazig die onderdrukte de jongste enorm. Om de hoek
weet ik niets meer alleen die mevr die lupis had en haar neus was totaal weggevreten vreselijk. Dat
café op de hoek van de van Citterstraat/ Mathenesserplein, was Markenstein, mijn vader biljartte daar
veel.
Met mijn man is het nog halen en brengen, want na die zware operatie is hij wel snel weer de oude
geworden, maar momenteel heeft hij vervelende klachten en we zijn uiteraard heel erg in spanning
hoe het eind Oktober, als ze een buikscan hebben gemaakt, hoe alles ervoor staat. Mocht het er goed
uitzien dan ga ik met Rietje Welling een afspraak maken, ik heb al met haar gemaild. Tonnie is helaas
overleden en Pukkie heet nu Martin.
Ook heb ik met John Koote van de fietsenstalling uit de Craandijkstraat naast groenteboer Meijer,
mailcontact Hij en zijn vrouw wonen in Australië met 3 kinderen en wat kleinkinderen. Ik weet niet of jij
die kent. Ikzelf ben stokoud, want ik heb al een achterkleinzoon lief joh!
Nu Charles je hoeft niet naar de bibliotheek er is leesstof genoeg. Als je vragen hebt, kom maar op er
mee. vriendelijke groeten van Joke Jorem-Weijer
Zal een paar foto's erbij doen als het lukt.
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Bij het Van Nellegebouw, waar nu de Schie gevangenis staat

Met de familie Welling

Brief Lenie Oldenhof, dochter van de houtdraaier op no. 45b
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Email Vincent Zondag 30 juni 2013

Dag Charles, bedankt voor je e mail. Ik woon tegenwoordig in Den Haag op de Lozerlaan. Ben bijna
77 jaar en ben dus al 12 jaar gepensioneerd. Ik heb wel voor halve dagen doorgewerkt tot mijn 70ste.
Ik wilde je vragen, hoe kom ik via safari op het jeugdverhaal van Paul van jou en van je zus. Het stuk
van jou lukt me wel via verhalen van vroeger Rotterdam west" inmiddels heb ik ook contact met Ger
van Dam. Ja de Hofstedestraat weet wat. De familie's De Jong, Verspeek, van Gelderen, Coonen,
Welling ( vertaler Chinees), Joke Weijer en Freek Voorrip. Mevrouw Arkel op het portiek met Welling,
en Mevrouw Valk tegenover ons die een etalage had met haar te koop aangeboden breiwerk, en dan
natuurlijk Engel de bengel de balletjes jatter! Voorin woonde mevr.Koks pedicure, de Fam.
Rommelde en mijnheer Debets die op Zondag met een grote kaartjes trommel op zijn buik
plaatsengeld ophaalde inde kerk. Groeten,Vincent R

Van: dick van den berg <dvandenberg38@hotmail.nl>
Datum: 25 januari 2013 16:20:08 CET
Aan: <appel.d@gmail.com>
Onderwerp: Herinneringen oorlogsperiode Hofstedestraat Rotterdam
Beste familie Appel,
Bij het zoeken naar foto's van de Hofstedestraat in de periode 1940-1948, kwam ik
toevalligerwijs in de site van de familie Appel, en heb met belangstelling het verhaal gelezen.
Omdat ik (1938 geboren), ook in de Hofstedestraat no.33 heb gewoond, kwam ik veel
bekende namen tegen, die ik eigenlijk al vergeten was. Schilder Smink, de heer v.d. Ven, die
inderdaad schilderde, hij was ook degene die, als de commandant van de Duitse eenheid door
de straat reed op zijn witte paard, de mest opveegde als voeding voor zijn planten.
Na de oorlog de beschilderde hij de deksels van de cakeblikken met één of een andere
afbeelding die op de bevrijding betrekking had en verkocht ze waarschijnlijk, wij hadden er
thuis ook een, maar helaas niet bewaard.
De houtdraaier Oldenhof en de familie Fideldei en dochter Carola, kan ik mij ook nog goed
herinneren.
Ik meen dat ik op een groepsfoto zelfs jeugdvriendjes Hans & Wim Sas herkende, hun vader
was meen ik amanuensis op de HBS . Vooraan op de foto dacht ik Sjakie Koster te
herkennen, die ook in het verhaal genoemd wordt. Verder ging ik nog om met vriendjes Piet
Schotte van no. 35 en Gerard van der Haar die op no. 27 woonde. Appie van der Molen
woonde in het benedenhuis onder de familie Sas.
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Hans Sas, Gerard van der Haar, Dick van den Berg en Appie van der Molen 1948

Ik weet ook nog dat er in de Allard Piersonstraat een hoge NSB-er woonde (van Dalen ??),
die altijd door de straat liep in vol ornaat, en dat niet alleen wij als kinderen, maar
iedereen bang voor die man was. Ik geloof zelfs dat er altijd een grote hakenkruisvlag bij zijn
huis uithing.
Ons huis bevond zich tegenover het linker gymnastiekgebouw, dat tijdens de oorlogsjaren
dienst deed als paardenstal en stalling voor diverse paardenwagens(oa. herinner ik mij een
keukenwagen).
Hiervoor hadden de Duitsers de muur weggebroken en er houten openslaande deuren
ingezet.
Mijn vriendjes en ik hadden allemaal een Duitse soldaat als "vriend", die ons bij de poort af
en toe wel een stukje Duitse kuch gaf.
Door het lezen van het verhaal kwamen weer veel herinneringen naar boven, ook was het
HBS-gebouw in mijn herinnering veel groter, leuk dat er toch nog een foto van bestaat,
Weet nog dat ik tijdens luchtalarm met mijn moeder mee moest in de schuilkelder , die op het
plein voor de HBS was, terwijl mijn vader dat onzin vond, en thuis bleef.
Meestal liep de HBS/Kazerne ook leeg en zaten we samen met een deel van de duitse
soldaten te wachten tot het sein veilig werd gegeven .
Later werd mijn vader tijdens de razzia zoals zovelen naar de Puntegaalstraat gebracht en is
vandaar naar Duitsland getransporteerd, ik meen dat hij in Herne /Westfalen is geweest, tot na
de Duitse capitulatie.
Helaas heb ik nauwelijks of geen foto's van de oorlogsperiode in de Hofstedestraat, maar ik
zal toch nog gaan zoeken en mocht er interesse van uw kant zijn iets naar u sturen.
Met vriendelijke groet,
Dick van den Berg
Westland 37
1447 BB Purmerend.
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Terugkeer uit Indonesië van de broer van Arie Schrouwer 1948
Tweede van rechts Sjakie Koster
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De Hofstedestraat; het plantsoen voor de HBS is al weg en parkeerterrein geworden. De kerk aan de Tidemanstraat staat er
nog. De tuintjes voor de huizen zijn veel kleiner dan in mijn herinnering.
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