Haar verhaal begint vanaf haar geboorte op 5 december
1938 tot de periode dat zij verkering krijgt met Dick van
Balen, begin jaren zestig, de man waar zij ook mee trouwde
in 1963. Als jong meisje ervaarde zij al heel bewust de
gebeurtenissen van de tweede wereldoorlog rondom het
gezin.

Over de jonge jaren van Oma Riet

Over de jonge jaren van Oma Riet vertelt het verhaal hoe
Riet de Brabander opgroeide in Den Haag als oudste van het
gezin van Thom en Nel de Brabander met acht kinderen,
vanaf eind jaren dertig tot begin jaren zestig van de vorige
eeuw.

Riet kreeg op 70 jarige leeftijd een longziekte en overleed op
12 augustus 2016. In de laatste jaren van haar leven heeft zij
het daarmee erg moeilijk gehad. Zij bleef vechten om te
blijven leven voor Dick, de kinderen en de kleinkinderen,
maar moest het uiteindelijk opgeven.

Dit boek is geproduceerd door Probook

Rogata M.C. Schuchmann-de Brabander

Rogata, haar twaalf jaar jongere en jongste zus, wilde graag
een boek over Riet’s jonge jaren schrijven, als document voor
de kleinkinderen van Riet, maar ook omdat zij zelf als jongste
van het gezin maar weinig wist van Riet’s jeugd. Zo hebben
zij in de laatste maanden van Riet’s leven samen gezeten en
het verhaal vastgelegd.
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Oma Riet
Rogata M.C. Schuchmann-de Brabander

Over de jonge jaren van oma Riet

Schooluitje vierde klas (nu groep 6) lagere school. Riet, tweede meisje met
strik en pofmouwtje, links van de hoge middenpaal.
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Alle ‘De Brabander’ kinderen (1955) in de achtertuin van de Ermelostraat 188
te Den Haag. V.l.n.r. (bovenste rij): Elly, Lida, Leo, Riet, Corry en Trees en
vooraan hand in hand Gerard en Rogata

Riet ca. 18 jaar oud (1956)

OVER DE JONGE JAREN VAN OMA RIET
Woord vooraf
Lieve Emma, Blanka, Bence, Amy en Sander,
Toen ik, Rogata, de jongste zus van Riet, eind november 2015 met
pensioen ging had ik een flinke ‘bucketlist’ van allerlei zaken waar
ik interesse voor had, maar waar ik tijdens mijn drukke werkzame
leven nooit tijd voor had kunnen vrijmaken. Eén van deze zaken
was het schrijven van een boek over mijn leven en alles wat ik in
mijn carrière had ervaren.
Jullie oma Riet, mijn oudste zus, was toen al jarenlang ziek; zij leed
aan een longziekte.
Ten tijde van mijn afscheidsfeest op 27 november 2015 was zij
lichamelijk al zo achteruit gegaan en had zij zo weinig energie dat
zij in een rolstoel moest worden gereden. Zij kon en wilde om die
reden dan ook niet bij mijn afscheidsfeest aanwezig zijn, wat ik
heel erg jammer vond. Gelukkig was zij er geestelijk heel goed aan
toe.
In de weken nadat ik gestopt was heb ik het leven een beetje over
mij heen laten komen. De maand december was druk genoeg met
alle feestdagen; in januari 2016 gingen Han en ik een week naar
IJsland en daarna begon ik met een cursus Meubelstoffering. Het
leek mij heerlijk om eens met mijn handen aan de slag te gaan.
Omdat ik natuurlijk alle tijd en ruimte had, had ik ook meer
gelegenheid om bij Riet op bezoek te gaan. Ik zag hoe moeilijk zij
het had met haar ziekte, en hoe graag zij wilde blijven leven voor
haar gezin, maar vooral ook voor jullie, haar kleinkinderen. Zij
genoot met volle teugen van jullie en wilde jullie zo graag zien
opgroeien.

Ik zag haar verdriet en lichamelijke ongemakken en wilde zo
graag iets voor haar doen. Langzamerhand ontstond bij mij het
idee om niet een boek over mìjn leven, maar om een boek over
haar leven te schrijven. Op die manier zou zij voor jullie iets
kunnen achterlaten.
Maar tegelijkertijd zou het voor mij ook heel erg leuk zijn. Immers,
wat wist ik eigenlijk van haar jeugd. Een week na mijn geboorte
(*) werd zij al twaalf jaar (5 december).
Pas na onze verhuizing van de Ermelostraat naar de
Copernicusstraat in Den Haag in oktober 1957 - ik was toen bijna
zeven jaar oud - begon ik mij wat meer bewust te worden van het
leven; van ons gezin en van het leven van mijn broers en zussen
en dus ook van haar leven.
Riet was toen al bijna 19 jaar oud en werkte bij de RAPTIM, een
katholieke reisorganisatie voor missionarissen. Bij het avondeten
zaten wij altijd met z’n tienen rond de tafel. En dan vertelde zij
vaak over haar werk. Bijna altijd was er dan wat eten koud
geworden op haar bord, zij wilde dat meestal niet meer opeten
en dat moest ik dan van mijn moeder opeten, omdat ik toen zo
mager was.
In de periode die volgde kreeg zij verkering met jullie opa Dick en
tegen de tijd dat zij ging trouwen en het huis uit ging (20 april
1963) stond ik nog maar aan het begin van de pubertijd. Effectief
had ik dus eigenlijk maar een jaar of vijf van haar leven in ons
gezin meegemaakt.
Ik heb mijn idee bij haar neergelegd en hoewel zij aanvankelijk
een beetje verlegen reageerde, vond zij het toch wel een heel leuk
idee en zo zijn we samen aan de slag gegaan.
(Zie ook hoofdstuk 6).

Uitwerking van haar verhaal
De uitwerking van onze gesprekken heeft enige tijd geduurd. In
de eerste tijd na haar overlijden op 12 augustus 2016 was het
voor mij te emotioneel om haar verhaal verder te gaan uitwerken.
Wel heb ik alle aantekeningen vrij snel op de computer in een
document uitgetypt, maar in de ruwe bewoording, zoals ik het
had opgeschreven. Een aantal elementen uit haar verhaal heb ik
ook verwerkt in mijn afscheidsspeech tijdens haar crematie. Deze
speech heb ik aan het einde van dit verhaal als bijlage
toegevoegd.
Daarna waren het vooral praktische zaken in mijn leven die de
uitwerking tegenhielden, zoals o.a. de verbouwing van ons huis in
Nootdorp in 2017; de verkoop van ons huis in 2018/2019 met
tegelijkertijd de aankoop van een nog te bouwen appartement en
de verhuizing naar een tijdelijk appartement in januari 2020.
Gek genoeg heb ik, in de drukke tijd van de verbouwing en de
verhuizing waarbij heel veel meubels en spullen in de opslag
gingen, altijd alles wat met haar verhaal te maken had, steeds bij
mij apart in een doos bij elkaar gehouden. Altijd met het gevoel,
als ik er klaar voor ben moet ik alles bij mij in de buurt hebben.
Eenmaal gesettled in de tijdelijke woning kwam er meer rust in
mijn leven en toen half maart 2020 de Corona crisis uitbrak en het
leven volledig stil kwam te liggen ontstond langzamerhand de
wens om het uitwerken van het verhaal op te pakken.
De uitgetypte versie had echter nog aardig wat ordening nodig en
gaandeweg de uitwerking kreeg ik de behoefte om bepaalde
voorvallen nog eens te bespreken met een aantal mensen uit de
directe leefomgeving van Riet in die tijd.

In de eerste plaats heb ik zaken geverifiëerd met onze zus
Cok/Corry. Door het kleine leeftijdsverschil hebben Riet en zij
nagenoeg in dezelfde tijd geleefd en ook veel ervaringen gedeeld.
Daarnaast heb ik ook contact opgenomen met Riet’s jarenlange
hartsvriendin, Wil Hoefnagels – Van der Wilk. Zij waren
vriendinnen vanaf de leeftijd van ca. 9 jaar en ook Wil heeft heel
wat ervaringen gedeeld met Riet, die zij weer aan mij kon
overdragen.
Op die manier kreeg ik niet alleen de bevestiging dat ik het goed
had genoteerd, maar kreeg ik ook nog wel aanvullende
informatie, die de moeite waard was om te vermelden. De
aanvullingen/ toelichtingen van Wil heb ik in het verhaal apart
aangegeven, ook die van Corry. Met Lida, Trees, Leo en Gerard
heb ik nog wat kleinere omgevingsfactoren afgestemd, die heb ik
nagenoeg zonder naamsvermelding in het verhaal verwerkt.
Onze lieve zus Elly is in 2001 overleden, haar herinneringen aan
Riet zullen wij helaas nooit meer te weten komen.
Dank
Mijn dank gaat in ieder geval uit naar allen die mij hebben
geholpen om er een mooi verhaal van te maken.
Rogata M.C. Schuchmann - de Brabander
Nootdorp, oktober 2020

1. ‘Haar verhaal’ is geschreven voor:
Alhoewel iedereen die haar liefhad natuurlijk dit verhaal mag
lezen, is het vooral bedoeld voor de kleinkinderen van Riet,
t.w.

Emma van Balen; Blanka en Bence van Balen; Amy
en Sander van Balen

V.l.n.r. bovenste rij: Amy, Emma en Blanka
onderste rij: Bence, Riet, Sander en Dick
2013
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2. Gezinssamenstelling:
2.1 Het gezin waarin Riet is opgegroeid:
- Thomas Leonardus de Brabander, haar vader Thom
(03.03.1905 – 26.11.1999)
- Petronella Alida de Brabander-Dirkse, haar moeder
Nel (24.10.1915 – 29.03.1999)
- Riet zelf (05.12.1938 – 12.08.2016)
- Cornelia Jacoba Clasina Minken-de Brabander, haar
zus Corry (*)
- Alida Anna Henrica Van Boheemen-de Brabander,
haar zus Lida (*)
- Theresia Maria Gerarda van Boheemen-de
Brabander, haar zus Trees (*)
- Leonardus Nicolaas Gerardus de Brabander, haar
broer Leo (*)
- Elisabeth Hendrika Geertruida van den Bosch-de
Brabander, haar zus Elly (22.11.1946 – 06.06.2001)
- Gerardus Theodorus Leonardus de Brabander, haar
broer Gerard (*)
- Rogata Maria Cornelia Schuchmann-de Brabander,
haar zus Rogata (*)
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2.2 Haar eigen gezin:
- Dirk Willibrordus Deodorus van Balen, haar
echtgenoot Dick (*)
- Riet zelf
- Paulus Alexander van Balen, haar zoon Paul
(*)
- Franciscus Martinus van Balen, haar zoon Frank
(*)
- Marc Anthonius van Balen, haar zoon Marc
(*)
Later uitgebreid met de schoondochters:
- Āgi Szabados (*)
- Zsuzsanna Szebenyi (*)
- Anique Sleurink (*)
En de kleinkinderen:
- Emma, dochter van Paul en Āgi (*)
- Blanka Julianna, dochter van Frank en Zsuzsanna
(*)
- Bence Dániel, zoon van Frank en Zsuzsanna
(*)
- Amy, dochter van Marc en Anique (*)
- Sander, zoon van Marc en Anique (*)
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Riet en ‘haar mannen’ Paul, Mark, Riet, Dick en Frank (2013)

Het hele gezin Van Balen (2013). Anique, Frank met Bence, Mark met
Sander, Āgi, Paul, Dick, Zsuzsanna met Blanka, Riet met Amy en Emma
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3. Haar hartsvriendin vanaf ongeveer haar 9e jaar:
Wil Hoefnagels – Van der Wilk (*)
4. Waar heeft Riet gewoond?:
- van december 1938 tot oktober 1957 in de Ermelostraat
188 in Den Haag;
- van oktober 1957 tot april 1963 in de Copernicusstraat 130
in Den Haag;
- van april 1963 tot 1966 aan de
Rijswijkseweg 105 in Den Haag (2e etage)
- van 1966 tot 1970 in de Atjehstraat 134
in Den Haag (2e etage bij tante Mies, tante van Dick)
- van 1970 tot 1976 op de Ambachtsherenlaan 618 in
Zoetermeer
- van 1976 tot 12 augustus 2016 aan de Multatulihove 79 in
Zoetermeer
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5. Omgevingsfactoren tijdens haar jonge jaren (Bron)
NB naast de ervaringen van het ‘de Brabander gezin’ is in dit
hoofdstuk ook informatie overgenomen uit het boek van
Annegreet van Bergen ‘Gouden jaren’.
5.1 Hoe stond Nederland ervoor in die tijd?
Het leven in die tijd is niet te vergelijken met de wereld
waarin jullie, Emma, Blanka, Bence, Amy en Sander zijn
opgegroeid. Weliswaar staat de wereld terwijl ik dit nu
schrijf op zijn kop door het Corona virus, maar dat laat ik
even terzijde.
Waar jullie zijn opgegroeid in een periode van welvaart,
werd jullie oma geboren in een tijd van werkloosheid en
armoede en maakte zij een vreselijke wereldoorlog mee
die vijf jaar zou duren. De periode daarna moest alles
weer van scratch af aan worden opgebouwd in Europa en
dus ook in Nederland. Steden waren verwoest, er waren
veel te weinig huizen en de huizen die nog bewoonbaar
waren, waren vaak ook nog eens van een erbarmelijke
kwaliteit. Aan onderhoud of verbeteringen was jarenlang
niets gedaan. Er was na de oorlog geen geld, geen
kleding, er waren geen wasmiddelen, er was geen zeep,
niets van alles wat wij nu allemaal als heel
vanzelfsprekend beschouwen.
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5.2 Hoe was ’t leven in die tijd, maar veelal
ook in het gezin waar Riet opgroeide?
Nederland kende voornamelijk grote gezinnen.
Door de invloed van de Kerken (zieltjes werven voor het
geloof) is Nederland heel lang kinderrijk gebleven.
Gezinnen van 8, 10, 12 kinderen waren heel gewoon in de
jaren voor en ook nog na de tweede wereldoorlog.
Voorbehoedmiddelen waren door de Kerken verboden,
de pil kwam pas beschikbaar in 1962 en condooms waren
tot 1968 niet vrij te koop.
Eten:
Er werd tussen de middag warm gegeten. De maaltijd
bestond standaard uit aardappelen, groente en vlees (in
veel families soms maar één of twee keer per week: op
woensdag gehakt en op zondag vlees).
Katholieke gezinnen aten op vrijdag ook vis, schelvis, dat
was goedkoop en soms gebakken schol. De achtergrond
hiervan was dat vrijdag als een dag van matiging was
bepaald omdat Jezus op vrijdag aan het kruis is gestorven.
Het eten van landdieren was daarom niet toegestaan,
maar vis mocht wel.

20

Toen Riet en kort daarna ook Cok naar de MULO gingen
aten zij ’s avonds warm, dus kookte Riet’s moeder iedere
dag twee keer. Later is dat veranderd en werd er met het
hele gezin ’s avonds warm gegeten.
Het vlees werd op zaterdag gekocht en gebraden en de
jus werd aangelengd met water voor de rest van de week
voor op de aardappels.
Pannen stonden op tafel, alleen op zondag kwamen de
dekschalen tevoorschijn.
Het hoofd- en nagerecht gingen gewoon op hetzelfde
bord. Ook dat veranderde later, toen kwamen er kleine
glazen schaaltjes voor het nagerecht.
Er was heel weinig variatie in groentesoorten. Niemand
had toen nog gehoord van avocado, champignons, venkel,
paprika of broccoli.
Eind jaren vijftig kwam er blikgroenten op de markt. Dat
werd zelfs als een traktatie ervaren. Sperciebonen en
snijbonen in blik kwamen dan ook zondags op tafel.
Ook was er alleen op zondag een toetje, doorgaans
zelfgemaakte pudding, van custard waar altijd een dik vel
op kwam bij het afkoelen.
Vers fruit was er nauwelijks. Voor het maken van
appelmoes werden altijd Goudreinetten gekocht, die
bleven ook lang goed. Soms werden er ook wel eens
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peren gekocht en later met kerst kregen we wel
mandarijntjes. Ananas kenden we alleen als blikvrucht.
De broodmaaltijd bestond uit het zgn. ‘regeringsbrood’,
dat was goedkoop brood, waar in naast granen ook
aardappel- en peulvruchtenmeel was verwerkt.
Toen de kinderen in het gezin De Brabander groter
werden en met name de jongens, werd er heel veel brood
gegeten. De bakker kwam aan de deur en op zaterdag
werden er wel 12 broden gekocht.
Water
Er was na de oorlog geen warm water (water werd
gekookt in een ketel). Er was ook geen douche. Op vrijdag
kregen de kinderen een wasbeurt in een zinken teil,
waarbij het badwater gedeeld werd met de kleinere
broers en zusjes. Bij de familie De Brabander werd er in
1963 een douche gemaakt in een kast naast het toilet. Dat
was een enorme luxe. Riet en Cok waren toen al het huis
uit.
Slapen
Een eigen slaapkamer kwam nauwelijks voor. In veel grote
gezinnen in Nederland stond in iedere slaapkamer een
groot bed waar je soms met z’n drieën overdwars in sliep.
Tot 1957 was dat in de Ermelostraat bij de familie De
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Brabander ook het geval. Daarna in de Copernicusstraat
was er veel meer ruimte waardoor dat niet meer nodig
was.
Maar er was ook geen verwarming in de slaapkamers, in
de toenmalige koude winters stonden de ijsbloemen op
het raam en was je washandje ’s morgens vastgevroren
aan de wastafel.
’s Avonds vulde je een stenen kruik (een oude jeneverfles
van bruin aardewerk met kurk) met warm water en daar
ging dan een oude sok overheen zodat je je voeten niet
brandde aan de hete kruik.
Verwarming
Er was natuurlijk ook geen centrale verwarming. De
warmte kwam uitsluitend van een kolenkachel in de
woonkamer. De voorraad kolen die nodig was in de
wintertijd werd aan huis gebracht door een kolenboer en
meestal in een schuurtje opgeslagen.
De kolen werden ‘s morgens in een kolenkit geschept; de
kachel werd ’s morgens opgepord door de schuif boven
de asla heen en weer te bewegen, dat kon je door het hele
huis horen. De nieuwe kolen werden erop gegooid en het
vuur vlamde weer op. Dat was doorgaans de taak van de
vrouw des huizes. De kunst was om de kachel overdag niet
te heet te stoken en ’s nachts niet te laten uitgaan.
Het huishouden
Tegenwoordig is het huishouden doen een ‘makkie’, maar
tot ver in de jaren zestig waren de meeste vrouwen
(‘huisvrouwen’) er de hele dag druk mee.
Er waren nagenoeg geen elektrische apparaten. De
moeder van Riet kreeg in de eerste jaren van haar
huwelijk hulp van de oudste broer van Riet’s vader, Dorus
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en zijn vrouw Cor, die zelf geen kinderen hadden en twee
keer in de week in de avond kwamen helpen. Op maandag
en zaterdag, kwam de oma van Riet (de moeder van haar
moeder) om te helpen.
In latere jaren toen de dochters groter werden moesten
zij op zaterdag natuurlijk ook meehelpen. Riet deed dan
meestal de boodschappen en Cok deed altijd de strijk.
Pas in de Copernicusstraat kreeg de moeder van Riet een
Miele wasmachine. Cok was toen al getrouwd
(20.01.1962) dus dat zal in 1962/1963 geweest zijn. Het
was een wasmachine met een draaischroef in het midden,
waardoor de was heen en weer werd geslingerd en met
een handwringer erop gemonteerd waar al het wasgoed
doorheen moest worden geperst om het vocht eruit te
krijgen. Nog wat later kwam er ook een losse centrifuge,
dat was ook een onvoorstelbaar gemak.
Het gezin waar Riet opgroeide
Riet was het eerste kindje van Thom en Nel de Brabander,
jullie overgrootvader en overgrootmoeder.
Thom en Nel waren katholiek opgevoed en leefden ook
volgens de regels en richtlijnen van de Rooms Katholieke
Kerk. Vooral de vader van Riet was erg streng op het
toepassen van de regels.
Op 27 oktober 1937 trouwden Thom en Nel voor de wet
in, zoals het nu bekend staat ‘Het Oude Stadhuis’ aan de
Groenmarkt 1 in Den Haag en op 28 oktober 1937 werd
het kerkelijk huwelijk voltrokken in de Theresiakerk aan
de Apeldoornselaan in Den Haag.
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Huwelijksdag Thom en Nel
28.10.1937

Thom en Nel 40 jaar later

Thom en Nel gingen na hun huwelijk wonen in een
compacte huurwoning in de Ermelostraat nr. 188 in Den
Haag. Deze woning had een oppervlakte van 59 m² en
bestond uit een woonkamer, een ouderslaapkamer, twee
kinderkamers, een keuken, een wc, een kleine voortuin en
een wat grotere achtertuin.
Op dinsdag 5 december 1938 werd Riet geboren. Riet was
1,5 jaar oud toen de tweede wereld oorlog in Nederland
begon met de inval van de Duitsers op 10 mei 1940. Haar
moeder, jullie overgrootmoeder Nel, was toen
hoogzwanger en een week later, (*) kreeg jullie oma
Riet een zusje. Zij werd Corry genoemd.
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Omdat Riet, 1½ jaar oud, de ‘r’ nog niet goed kon
uitspreken maakte zij er Cok van en vervolgens hebben
alle zussen en broers deze naam overgenomen, Corry is
nog steeds Cok voor ons.
Tijdens de oorlogsjaren werden er nog twee zusjes
geboren: Lida (*) en Trees (*). Vlak na de oorlog op
28 juni 1945 kwam Leo op de wereld, na 4 meisjes
eindelijk een zoon!
Overigens zijn al deze zwangerschappen in oorlogstijd
natuurlijk niet gemakkelijk geweest voor de moeder van
Riet. Met name de zwangerschap van Leo tijdens de
hongerwinter moet voor haar een vreselijke tijd zijn
geweest. Er was gebrek aan geld, aan eten, aan kleding,
aan wasmiddelen en aan heel veel andere voorzieningen,
die wij allemaal in ons huidige leven heel normaal
vinden.
Op (*) werd Elly geboren, het 5e meisje en op (*) kwam
Gerard, de tweede zoon op de wereld. Ik (Rogata)
sloot de rij op (*). Tot oktober 1957 heeft het gezin met
8 kinderen, dus 10 personen gewoond in een huis van
59 m², dat is in deze tijd onvoorstelbaar.
Riet, Cok en Lida lagen met z’n drieën overdwars in een
tweepersoonsbed in het ene slaapkamertje. Trees en El
lagen in het andere slaapkamertje. Gerard sliep op een
bed in een inham in het voorkamertje bij de zussen.
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Leo sliep op de divan in de woonkamer maar ging eerst in
het bed van de vader van Riet liggen en ging ‘s avonds laat
over naar de divan. En Rogata sliep tot haar 7e jaar in een
kinderbed op de kamer van hun vader en moeder.
De woningnood was groot na de oorlog en nog lang
daarna (nb. eigenlijk is het tot op heden nooit goed
gekomen met het aantal benodigde woningen in
Nederland), maar gelukkig kregen de vader en moeder
van Riet in het najaar van 1957 een grotere woning (137
m²) in de Copernicusstraat nr. 130 in Den Haag. In oktober
1957 verhuisde het gezin naar dit adres. Riet was toen
bijna 19 jaar oud.
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40 jarig huwelijk Thom en Nel 28.10.1977
Cok, Gerard, Trees, Rogata, Riet en Leo. Daarvoor Nel, Elly, Thom en Lida

50 jarig huwelijk Thom en Nel de Brabander – 28.10.1987 met hun
kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen
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6. De gesprekken met Riet
6.1 Leidraad
Als leidraad voor de opzet van haar verhaal heb ik Riet
voorgesteld om de opzet van het boek van Elma van Vliet:
‘OMA vertel eens’, te volgen. Dat vond zij een prima idee.
6.2

Tijdslijn
Om Riet niet te veel te belasten met lange interviews
hebben wij er samen voor gekozen om vanaf ongeveer
eind maart 2016 wekelijks op woensdagmiddag een paar
uur bij haar thuis bij elkaar te zitten. Dick kon dan met een
gerust hart een paar uur wat anders gaan doen, wat
meestal neerkwam op een heel eind fietsen. Hij reed dan
ook wel naar Nootdorp om met Han gezellig een wijntje
te gaan drinken. Zo had hij ook wat afleiding.

6.3 Haar gezondheidstoestand
Riet’s geestelijke gezondheid is tot de allerlaatste dag
ongelooflijk goed gebleven. Het praten ging haar nog
goed af, ook het ophalen van de herinneringen, maar
door haar jarenlange longziekte was haar energieniveau
uiteindelijk zo laag dat het niet altijd mogelijk was om de
afspraak iedere week te laten doorgaan. Zeker in de
maanden mei en juni belde zij mij een paar keer af omdat
zij zich te moe voelde. Wij hebben haar verhaal daardoor
ook helaas niet verder kunnen opschrijven, dan tot
ongeveer haar verkeringstijd met Dick.
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Riet (2015)

30

7. Haar verhaal
7.1 Over klein zijn en over je familie
Waar en wanneer ben je geboren en welke naam kreeg
je?
Ik ben thuis in de Ermelostraat nr. 188 in Den Haag
geboren op 5 december 1938 en kreeg als naam Maria
Hubertha de Brabander.
De moeder van mijn vader heette Hubertha Maria
Persoon. Ik denk dat ik haar namen heb gekregen.
Nauurlijk werd ik toen ik klein was Rietje genoemd, maar
verder had ik geen bijnaam of koosnaampje.
Wat voor soort kind was jij toen je klein was? En wat voor
herinneringen heb je aan die tijd?
Ik was geloof ik wel een rustig kind maar ook wel een
extravert kind. Ik babbelde althans honderduit. Mijn
vader vond dat heel gezellig; hij was zelf niet zo’n prater
en mijn moeder ook niet, maar mijn vader zei dan vaak
tegen mij ‘van jou hoor ik nog eens wat’. Verder was ik
wel een kind dat zich aanpaste aan de omstandigheden.
Ik was niet lastig en ook niet opstandig, ook al waren de
omstandigheden voor een klein kind in die tijd niet
gemakkelijk.
Mijn moeder heeft mij later wel verteld dat ik vaak
probeerde haar te helpen bij het geharrewar van de
kleinere kinderen, om de boel rustig te houden, maar
toen was ik natuurlijk al wat ouder. Ook moest ik altijd
helpen met krullen zetten bij de jongere zusjes en
vlechtjes maken, maar daar had ik altijd een hekel aan.
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Riet, ongeveer 1½ jaar oud met haar vader en moeder en Corry in
het Zuiderpark – 1940
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7.2 Herinner je je nog iets van de 2e wereldoorlog (1940 –
1945)?
Ja zeker, ik was natuurlijk pas 1,5 jaar toen de oorlog
begon, maar toen de hongerwinter uitbrak in 1944 was ik
al zes jaar en van die laatste tijd weet ik best nog veel.
Honger
Iedereen kent natuurlijk de verhalen over de oorlog en
hoe erg het laatste jaar vooral voor het westen van
Nederland was door de hongerwinter in 1944/1945.
Ook wij hadden weinig te eten. Soms was er helemaal
geen eten en is het zelfs een paar keer in het weekend
voorgekomen dat mijn moeder zei, dat we maar in bed
moesten blijven. Als we ons rustig hielden zouden we ook
minder eten nodig hebben, was de gedachte erachter. Dat
was heel naar en is nu in deze tijd van overvloed aan eten
en drinken bijna niet meer voor te stellen, maar we deden
het braaf.
In die tijd heeft iemand in onze buurt dat waarschijnlijk
wel geweten, want het is wel eens gebeurd dat er ineens
een tas met eten voor onze voordeur stond en we wisten
niet van wie dat kwam.
Ik weet ook nog dat mijn vader en mijn moeder eten
gingen halen bij de gaarkeuken, dat was op de
Apeldoornselaan, schuin tegenover de Theresiakerk, daar
ben ik wel eens mee naar toe geweest. Het eten van daar
was eigenlijk helemaal niet lekker, maar we hebben in die
tijd vaker dingen gegeten die we heel vies vonden, zoals
suikerbieten, tulpenbollen en aardappelschillen.
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Er kwamen in die tijd ook wel mensen bij ons aan de deur
die om eten kwamen vragen. Ik moest dan op een stoeltje
klimmen bij de voordeur en door het raampje van de deur
tegen die mensen zeggen dat wij zelf ook geen eten
hadden.
En als een van de kleintjes jarig was probeerde mijn
moeder toch iets feestelijks te doen, ze maakte dan
pudding van een of ander surrogaatmiddel, maar ik
herinner mij nog heel goed dat het niet zo lekker smaakte.
Razzia’s
Ik weet ook nog dat er razzia’s waren. Later hoorde ik dat
als er een razzia plaatsvond, dat dat als een lopend vuurtje
door de stad ging.
Cok en ik (misschien ook Lida, dat weet ik niet meer)
moesten dan naar onze bovenbuurvrouw mevrouw Van
de Broek. Maar we zagen wel dat dan achter in de tuin
een heel dik koord werd gespannen van het balkon van de
woning boven ons naar onze tuin. Onze bovenbuurman,
mijnheer Van de Broek, liet zich via het koord in onze tuin
zakken en hij en mijn vader kropen dan onder het luik in
onze keuken wat niet opviel omdat er een kokosmat
overheen lag.
Voordat we naar de bovenbuurvrouw gingen kregen we
heel streng de opdracht dat we er met niemand over
mochten praten dat mijn vader en de buurman onder het
luik zaten. Dat vonden we best wel een beetje eng.
Gelukkig is het altijd goed gegaan, maar als mijnheer Van
de Broek dan ineens weer via het koord in onze tuin kwam
dacht ik altijd “oh jee daar komen ze weer die Duitsers.”
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Riet met haar zusjes Corry en Lida. Lida is (*) geboren, dit zal begin 1942
geweest zijn.

Toen ik 4 jaar werd en naar de kleuterschool ging werd ik
vanwege de razzia’s altijd naar school gebracht. We
moesten dan omlopen via de Apeldoornselaan en de
Zuiderparklaan in plaats van via de Dierenselaan en de
Harderwijkstraat. Ik vond dat altijd een beetje eng want
iedereen zei dat het wel gevaarlijk was. Ik heb ook wel
eens razzia’s gezien maar gelukkig niet op de weg naar en
van school. Ook herinner ik mij dat er weleens V1’s
overvlogen.
In de tijd dat we weinig te eten hadden was mijn vader ter
ore gekomen dat je in Noord Holland kool kon kopen. Hij
is toen met zijn broer Bart, met een houten kar op wielen
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naar Noord Holland gelopen. Twee of drie dagen later
kwamen zij terug met een heleboel kolen. Net op dat
moment was er weer een razzia bij ons in de buurt.
Ik weet nog heel goed dat ineens onze voordeur werd
opengegooid en al die kolen door de gang rolden, in mijn
beleving waren het er heel veel. De kolen werden toen
gelijk in het eerste zijkamertje gerold. Mijn vader heeft de
kar toen direct in een schuurtje naast het huis gezet, dat
hij mocht gebruiken en waar hij een sleutel van had. Heel
snel kwam hij weer terug ons huis in en ging in de
woonkamer zitten, in de fauteuil voor het raam. Hij schoof
ook gelijk het overgordijn dicht en vijf tellen later kwamen
er heel veel soldaten door de straat. Mijn vader kreeg
toen een hele erge bloedneus vermoedelijk van de
spanning en inspanning. Ik vond dat heel eng.
Bevrijding: Brood met jam
Wat ik mij ook nog heel goed herinner is, dat na afloop
van de oorlog in Den Haag bijna alle kinderen werden
opgehaald en met bussen naar een zaal op de
Apeldoornselaan werden gebracht. Daar kregen we wit
brood met rode jam, dat vonden we heerlijk in die tijd.
Corry wist nog te vertellen dat Riet en zij na de bevrijding
nieuwe jasjes kregen. Die had een overbuurvrouw
gemaakt. Ook werden hun fietsjes en steppen versierd en
vlogen er vliegtuigen over die witbrood uitstrooiden. Zij
herinnert zich nog dat hun vader en de buren op het dak
van het schuurtje in de tuin stonden om iets te kunnen
opvangen.
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7.3 Hoe kijk je terug op je schooltijd?
Toen ik 4 was (5 december 1942) ging ik naar de
kleuterschool in de Kootwijkstraat. Ik ben op
sinterklaasdag jarig en ook al was het oorlogstijd, toch
werd dat ook gevierd op die school. Ik weet nog dat ik een
cadeautje kreeg, dat was een spelletje, met uithollingen
en punten met aapjes en olifantjes. Ik moest dan
proberen met een knikker daarin te schieten dan kreeg je
punten. Dat vond ik heel erg leuk om te doen.
In september 1945 was ik zes jaar oud en mocht ik naar
de ‘grote school’ zo noemden wij dat toen.
Toelichting: In die tijd was het onderwijs van 4 tot 6 jaar
ondergebracht in de kleuterschool en op 6 jarige leeftijd
ging je naar de ‘grote’ school. Zo werd dat in de volksmond
genoemd, formeel de ‘lagere school’. Later werden de
kleuterschool en de lagere school voor de leeftijd vanaf 4
t/m 12 jaar samengevoegd en werd dit de ‘Basisschool’.
Eigenlijk was de ‘Rosaschool’ op de Nijkerklaan de ‘grote
school’ waar ik naartoe zou moeten gaan, maar omdat de
Duitsers dit gebouw in gebruik hadden genomen moest ik
naar een schoolgebouw in de Weesperstraat, een stukje
verder dan de Nijkerklaan.
Mijn vader bracht mij iedere dag op de fiets naar de
school, een hele gammele fiets met een keihard
bagagedrager wat heel erg pijn deed aan je billen en terug
moest ik altijd lopen dat vond ik best wel eng in die tijd
want dat was wel een stukje lopen
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Input Wil Hoefnagels
Toen wij in september 1945 naar school gingen was er een
enorm gebrek aan alles. De hongerwinter had het gehele
westen van Nederland tot op het bot verarmd. Er was
geen zeep, geen warm water en niemand had een douche.
Alle kinderen, zonder uitzondering, zaten onder de vlooien
en luizen. Zodra je op school kwam moest iedereen dan
ook eerst naar de zogenaamde ‘Pietenzuster’.
Tegenwoordig heet dat ‘de luizenmoeder’, toen was dat
iemand van de GGD, de Geneeskundige & Gezondheids
Dienst, die op school kwam om alle kinderen voordat zij de
klas in mochten, te controleren op luizen en vlooien.
Iedereen werd van top tot teen bespoten met
desinfecterende poeder.
Riet vertelt verder:
Wat ik verder nog weet van mijn jeugd is dat ik het altijd
heel leuk heb gevonden om naar school te gaan. Al
redelijk snel na de oorlog was het gebouw van de
Rosaschool op de Nijkerklaan weer beschikbaar, dat was
vlak bij ons huis dus daar kon ik gemakkelijk naartoe
lopen.
De Rosa school was een katholieke school alleen voor
meisjes. Dat was in die tijd heel gewoon. Zeker de
katholieke scholen waren strikt gescheiden voor jongens
en meisjes.
In de eerste klas van de lagere school (nu groep 3)
werden wij klaar gestoomd voor de Eerste Heilige
Communie. Dat was een feestelijke dag waarop je werd
‘aangenomen’ in de Rooms Katholieke kerk.
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Dan volgde in de vierde klas (nu groep 6) het Heilig
Vormsel (het feest van de Heilige Geest, symbool voor
wijsheid) en in de zesde klas (nu groep 8) deed je je
Plechtige Communie, de hernieuwing van de
doopbeloften, zoals dat ook genoemd werd.
Dan werd je als ‘oud genoeg’ beschouwd om zelf een
keuze te maken over het toetreden tot de Rooms
Katholieke kerk, ook al kwam het in die tijd niet voor dat
je daar dan nee tegen zei.
Op de meisjesschool werden de lessen door nonnen of
ongetrouwde vrouwen gegeven (vrouwen mochten in
die tijd niet meer werken als zij gingen trouwen) en op de
katholieke jongensschool werden de lessen voornamelijk
door paters en broeders gegeven.
Er waren wel een paar nonnen waar ik een hekel aan had;
zuster Celesta in de 6e klas, was er een van. Zij was een
vreselijk streng mens, ik had een bloedhekel aan haar.
Input Wil: Ook de zusters Constantine en Ancilla waren
geen lieverdjes. Alleen de handwerkzuster Simpliciana,
was een schatje.
Riet vertelt verder:
Wat in mijn geheugen gegrift staat van zuster Celesta is
dat zij, tijdens de pauze, een keer de speelplaats op kwam
en toen ineens heel hard naar mij riep: “Rietje de
Brabander, hoe komt het dat je een 5,5 had voor
rekenen?”
Ik was heel erg boos dat zij dat zo over het speelplein riep;
ik voelde dat echt als een vernedering. “Wat is er aan de
hand met je?” vroeg ze, “is er thuis iets aan de hand?”
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Maar er was helemaal niets aan de hand. Ik was heel erg
beledigd dat zij mij zo raar in het openbaar op het matje
riep. Maar daar kon en durfde je in die tijd niets over te
zeggen.
Toen ik een jaar of negen was raakte ik bevriend met Wil
van der Wilk. Zij woonde in de Velpsestraat, niet ver van
ons huis en we liepen sindsdien samen naar school en
naar huis.
Na de ‘grote school’ ging ik naar de MULO.
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5e klas van de Lagere School, zomer 1950. Op de 2e rij, 4e links van juffrouw
Van Dorst, zit Riet met halflang haar en donkere strik. Wil zit twee plaatsen
verder naar links.

Afscheidsfoto - alle zesde klassen – zomer 1951 - Rosa School, Nijkerklaan in
Den Haag. Riet en Wil staan gearmd achter de meest rechter non, zuster
Simpliciana, de handwerkzuster.
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Katholieke MULO aan de 2e Verlengde Braamstraat in Den
Haag
Toelichting: Deze schoolvorm ‘Meer Uitgebreid Lager
Onderwijs’ dateerde vanuit de onderwijswet van 1861.
Niet alleen de naam was volledig verouderd; ook het
niveau van het onderwijs was sterk verbeterd en niet meer
vergelijkbaar met het niveau volgens de wet uit 1861. In
1968 is deze schoolvorm dan ook gewijzigd in MAVO
‘Middelbaar Aanvullend Voorbereidend Onderwijs’.
Ik vond het best wel een beetje griezelig om naar een
andere school te gaan. Deze Mulo stond wel heel goed
aangeschreven. Mijn vader wilde heel graag dat ik daar
naar toe ging; hij vond het altijd heel belangrijk dat wij
goed onderwijs kregen.
Maar de school lag helemaal in de “Verlengde 2e
Braamstraat”, ruim 20 minuten lopen vanuit de
Ermelostraat. Gelukkig ging Wil ook met mij mee naar die
school. Het was ook weer een katholieke meisjesschool
waar ook door nonnen les werd gegeven. Maar vanaf de
derde klas kwamen er onverwacht leraren op de school.
Wij vonden dat natuurlijk heel erg leuk. Het was zelfs zo
erg dat Wil in de tweede klas van de MULO ineens zei dat
zij van school af wilde, ze had er geen zin meer in. Ze vond
die nonnen verschrikkelijk en wilde gaan werken.
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Haar vader vond dat geen goed idee en ik had het
verschrikkelijk gevonden als zij eraf was gegaan, maar dat
ging uiteindelijk niet door, ze bleef gelukkig op school.
Input van Wil: De reden dat ik toch maar op school bleef
kwam niet alleen omdat mijn vader het niet goed vond dat
ik stopte maar omdat er toen op de school een aantal
leraren werden aangesteld. Er was een groot tekort aan
nonnen die les konden geven. Wij zouden in de derde klas
een leraar krijgen. We waren tot dan toe alleen maar
gewend om nonnen om je heen te hebben op school en nu
kregen we ineens een aantal leraren. Dat was voor ons
een hele verandering.
Het waren ook hele aardige leraren; zo was er een
mijnheer Megens, een grote zware kerel die, nadat hij iets
had uitgelegd, altijd de opmerking door de klas slingerde:
“Is dit tot de pit der hersenen doorgedrongen?”. Dat
vergeet je nooit meer. En dan was er een mijnheer
Wamsteker, met prachtig donker haar en een mijnheer
Van de Waard, een hele lange kerel. Maar de leukste was
de leraar Handelsrekenen en Boekhouden, mijnheer
Lucassen. Althans dat vonden Riet en ik.
Riet vertelt verder:
Wil en ik, zo groen als gras en totaal niets gewend op het
gebied van mannelijke aandacht, werden allebei prompt
een beetje verliefd op mijnheer Lucassen en deden er
alles aan om bij hem in de buurt te komen. Wil en ik
gingen vaak schaatsen in het Zuiderpark en op een keer
zagen we hem daar ook schaatsen. We waren natuurlijk
helemaal hoteldebotel.
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Input van Wil:
Zo gebeurde het een keer dat hij ons daar zag en toen nam
hij ons om de beurt mee om lekker te zwieren over het ijs.
Dat was natuurlijk een heerlijke ervaring!
Maar we gingen ook vaak na school naar een bepaald
bankje in het Zuiderpark. Dat lag op een heuveltje, dat ‘de
bult’ werd genoemd en vandaar hadden wij goed uitzicht
op de Loevesteinlaan. Wij wisten dat mijnheer Lucassen
daar na schooltijd voorbij kwam want hij woonde op de
Melis Stokelaan.
Riet’s vader vond het wel vreemd dat wij daar zo vaak
naartoe gingen en op een keer kwam hij controleren waar
wij uithingen, maar wij zaten keurig op het bankje in het
Zuiderpark gezellig te kletsen, niets op aan te merken.
De moeder van mijnheer Lucassen woonde in de
Velpsestraat, in dezelfde straat waar ik (Wil) ook woonde,
dus ik zag hem dan wel eens in de straat lopen. Daar was
Riet natuurlijk wel een beetje jaloers op.
Op de MULO vormden wij een hechte vriendinnenclub:
Riet en ik en Mies Brugman en Riet Kinker. Vaak gingen
we in de pauze samen naar de dichtstbijzijnde kruidenier,
waar we dadels gingen kopen. We lieten de arme man dan
4 x 100 gram dadels afwegen (zo ging dat in die tijd) en
apart inpakken en afrekenen. Of we kochten voor 10 cent
een zak koekkruimels bij de wafelbakkerij in de
Goudenregenstraat.
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Riet vertelt verder:
Mies Brugman was ook een van mijn vriendinnen uit mijn
jeugd, maar die vriendschap ontstond weer wat later. Zij
was een heel ander type dan Wil, maar toch kon ik goed
met haar opschieten. Wil en Mies boterden niet zo met
elkaar.
Wel zaten we met zijn drieën in dezelfde klas op de MULO
alleen in de vierde klas kwam ik in de wiskunde klas en Wil
en Mies niet. Ik weet niet meer waarom dat was maar ik
vond het helemaal niet leuk, wellicht een experiment.
Maar ik heb het altijd wel heel erg naar mijn zin gehad op
deze school.
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Schoolreisje – 4e klas MULO - 1954
Rechtsonder v.r.n.l. Mies Brugman, de leraren Megens
(Handelsrekenen/Boekhouden/Algebra) en Wamsteeker
(Algebra/Meetkunde). Schuin links achter Wamsteeker staat Riet met
kort haar in witte blouse. Zij steunt met haar armen op o.a. de schouder
van Wamsteeker en Wil staat links van haar.
Volgens Wil was ook iedereen verliefd op Wamsteeker, hij was ook een
knappe kerel, maar Riet en Wil bleven trouw aan Lucassen (Boekhouden
en Handelsrekenen).
Op de bovenste rij (5e van links) staat zuster Seraphine (Hoofd van de
school/ Engels) en twee plaatsen verder torent Van der Waard
(Geschiedenis) er hoog boven uit. De half verborgen non is zuster Agnes
(Frans). Helemaal rechts de leraren Van Oijen (Gym) en Thieu Lucassen
(Handelsrekenen/Boekhouden). In de bus is nog de dikke zuster
Augustine (Duits) zichtbaar.
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7.4 Hoe kijk je terug op je jeugd; heb je het leuk
gehad?
Ik weet eigenlijk niet zo goed of ik het leuk heb gehad. Het
was natuurlijk wel een hele moeilijke tijd voor kinderen.
Vooral de dreiging van de oorlog, de razzia’s, bijna geen
eten en natuurlijk voel je als kind ook onbewust de
spanning bij je ouders.
Maar vroeger dacht je daar niet zo over na. Iedereen om
je heen zat in dezelfde omstandigheden en gek genoeg
weet ik dan ook niet meer of ik dat toen als moeilijk heb
ervaren, ik was in ieder geval nooit opstandig of
ontevreden. Je leerde eigenlijk al heel jong dat het leven
was zoals het was; je wist niet beter.
Na de oorlog werd dat natuurlijk langzamerhand anders.
Ik weet bijvoorbeeld nog dat ik al heel vroeg, al vanaf mijn
zevende, een fietsje mocht huren op de Nunspeetlaan bij
de fietsenwinkel van Grottendiek voor een half uurtje, dat
vond ik heel erg leuk.
We speelden ook altijd veel buiten en dat vond ik heerlijk.
Wat ik verder nog erg leuk vond vroeger was met een
aantal ballen tegen een muurtje ballen, eerst met twee
ballen en na steeds meer oefenen kon ik het zelfs met vier
ballen tegelijk. Ik was daar heel erg trots op. Ook
rolschaatsen en knikkeren vond ik erg leuk.
In de winter had ik van die houten schaatsen. Samen met
Wil ging ik meestal op de Soestdijksekade schaatsen en
soms gingen we ook na schooltijd op de fiets naar de
vijver in het Zuiderpark, maar toen ik klein was mocht ik
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echt niet de brug over naar het Zuiderpark, want daar
liepen ‘verkeerde’ mannen. Je wist niet zo goed wat dat
dan inhield, maar dat werd heel vaak gezegd.
Wat ik ook erg leuk vond was om bezig te zijn in de
schooltuintjes, ik was toen een jaar of twaalf en dat was
in de Vreeswijkstraat.
Riet, helemaal links met twee witte strikken, met klas- genootjes
bezig in de schooltuintjes (ca. 1950)
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Tante Cor en Oom Dorus (een oudere broer van mijn
vader) kwamen wel twee keer per week naar ons op de
tandem, op dinsdag en op donderdag avond. Zij hadden
zelf geen kinderen, wat zij heel erg vonden. Daarom
kwamen zij heel graag bij ons in het grote gezin, dat
vonden zij heel gezellig. Maar wij vonden het ook altijd
heel gezellig als zij er waren. Zij hielpen met kousen
stoppen en aardappels schillen. En tante Cor haakte
gordijntjes, die hingen ook bij ons voor het raam in de
Ermelostraat. Er was altijd genoeg te doen in zo’n druk
gezin.
Cok wist nog te vertellen dat Riet en zij en misschien ook
Lida altijd naar tante Cor en Oom Dorus in de Daltonstraat
werden gebracht, zodra er weer een kindje werd geboren
in het gezin De Brabander.
Ook oma, de moeder van mijn moeder (later werd zij door
Paul ‘kleine omaatje’ genoemd) kwam ook twee keer per
week bij ons thuis, op maandag en op zaterdag om mijn
moeder te helpen. Zij was in 1940 weduwe geworden.
Zij was altijd heel netjes gekleed in een jurk en vaak met
oorknoppen in en een ketting om. Het was een hele lieve,
rustige, beschaafde en bescheiden vrouw. Zij vond het
altijd leuk om geheugenspelletjes met ons te doen,
‘hersengymnastiek’ noemde zij dat altijd. Dan moesten
we bijvoorbeeld zo veel mogelijk plaatsnamen die met
een ‘A’ begonnen opschrijven en daarna namen we weer
een andere letter.
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Toen mijn vader en moeder in 1950 voor het eerst samen
een paar dagen naar Zuid Limburg met vakantie gingen,
mijn moeder was toen zwanger van Rogata, kwam onze
oma bij ons in huis om voor ons te zorgen en dat heeft zij
nog jarenlang gedaan.
De andere oma en ook de opa’s heb ik nooit meegemaakt.
Zij waren al overleden toen ik nog heel jong was.

Riet met links haar moeder en oma en voor hen Cok en Lida in de tuin
van de Ermelostraat (ca. 1952)
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Hadden jullie huisdieren?
Na de oorlog heeft mijn vader een kippenren gemaakt in
de achtertuin in de Ermelostraat. Alle kippen hadden een
ring aan een van hun pootjes en ik kon ze daardoor heel
goed uit elkaar houden.
Mijn vader heeft op een gegeven moment ook een geitje
gekocht. We noemden haar Mieke, maar soms lagen er
wel eens keutels in de keuken, dat vond mijn moeder niet
zo leuk.
Ook hebben we een tijdje een hondje gehad (volgens
Trees heette hij ‘Scottie’) maar die is overreden in
Voorburg bij tante Riet of tante Ali, dat waren twee zussen
van mijn vader.
Ook in de Copernicusstraat hadden wij dieren. Mijn vader
heeft daar ook een kippenren gemaakt achter in de tuin
en voorin de tuin een volière met zangvogeltjes, zoals o.a.
kanaries en vinkjes, maar ook wel een paar kleine
tropische vogeltjes. In de serre van het huis, die aansloot
op de achtertuin, had hij ook een binnenvolière gemaakt
met een doorgang naar de buiten-volière. ‘s Morgens
werd de doorgang dan door middel van een schuifje open
gezet, dan vlogen alle vogeltjes daardoor naar de
buitenvolière en ‘s avonds moest iemand dan de
buitenvolière in om de vogeltjes weer door de doorgang
naar de binnenvolière te laten vliegen en dan ging het
schuifje weer dicht.
Dit had mijn vader bedacht ter bescherming van de
vogeltjes tegen katten uit de buurt die ’s nachts nog wel
eens door de tuinen liepen en dan aan het gaas van de
volière gingen hangen.
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Op een dag, we woonden nog niet zo lang in de
Copernicusstraat, kwam mijn vader ineens met een grote
herdershond thuis, Max werd hij genoemd. Doodsbang
vloog ik samen met Rogata (notabene de oudste en de
jongste) naar de achterste slaapkamer van het huis. We
moesten er niets van hebben.
Later bleek dat Max niet ingeënt was tegen
hondenziektes. De verkoper had daarover gelogen. Toen
werd hij ziek en moest mijn vader hem laten afmaken. Ik
denk dat wij hem maar zes maanden hebben gehad. Maar
toen waren wij wel heel erg gehecht geraakt aan Max en
moesten wij allemaal huilen. Mijn broer Gerard heeft ook
nog duiven gehad, maar toen was ik volgens mij al het huis
uit.
Ging je wel eens uit logeren?
Ja wij gingen ook wel eens logeren. Cok bij tante Riet, een
jongere zus van mijn vader, die in Voorburg woonde en ik
bij tante Ali, ook een zus van mijn vader, die daar vlakbij
woonde. Maar Cok wilde niet bij tante Riet blijven, zij had
heimwee en zij werd weer opgehaald.
Tante Ali had twee dochters van ongeveer onze leeftijd,
Riet en Magda. Dat was wel leuk, ik bleef daar nog wel een
weekje. Maar verder hebben wij nooit heel veel contact
gehad met de neven en nichten.
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Toen wij wat ouder werden was dat wat meer. Een van de
dochters van tante Ali, Magda, heeft zelfs nog eens een
tijdje bij ons in de Copernicusstraat in huis gewoond.
Tante Ali was toen overleden aan een hersenbloeding.
Dat was in 1958.
Met de kinderen van tante Corry en tante Aal (twee
zussen van mijn moeder) en ook met de kinderen van een
broer van mijn vader, oom Simon en tante Nel, gingen wij
wel vaker om.
Ook kwamen wij vaak bij Oom Lo (een broer van mijn
moeder) en tante Jet. Zij kwamen ook wel bij ons om
Oudjaar te vieren en hun dochter Trees mocht dan bij ons
blijven slapen. Dat was erg gezellig.
Heb je in je jeugd ook met de dood te maken gehad?
Ja, de eerste keer dat ik dat meemaakte, was het
overlijden van oom Dick, de man van tante Corry (oudere
zus van mijn moeder). Hij overleed op 9 november 1949
door een fout van de nachtdokter. Die schreef hem
warme kruiken voor, maar hij bleek een
blindedarmontsteking te hebben. Dat werd toen
buikvliesontsteking en toen is hij overleden. Ik vond dat
heel erg. Tante Corry bleef achter met 5 kleine kinderen.
Mijn oma (zij was in 1940 weduwe geworden) is toen bij
tante Corry in huis gaan wonen in de Hoenderlostraat in
Den Haag. Daarvoor woonde oma in de Hondiusstraat,
met haar zoon en schoondochter, Oom Amand en tante
Corry, die bij oma waren ingetrokken.
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Mijn moeder met haar oudere zus, tante Corry
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Maar het allerergste vond ik het overlijden van oom Bart,
op 4 augustus 1952, ik weet het nog als de dag van
gisteren. Oom Bart was een drie jaar oudere broer van
mijn vader. Ik was gek op hem. Zijn overlijden heeft mij
heel erg aangegrepen. Op een nacht kreeg mijn vader een
telefoontje dat het niet goed ging met oom Bart. Mijn
vader is gelijk naar het ziekenhuis gegaan, maar oom Bart
is toen overleden; hij had een hartinfarct gehad.
Toen ik het hoorde heb ik tranen met tuiten gehuild. Ik
vond het zo erg. Hij was zo’n aardige oom. Op zondag
zong hij altijd in het koor in de Theresiakerk aan de
Apeldoornselaan en na afloop kwam hij dan bij ons thuis
koffie drinken en daarna dronk hij een cognacje met
suiker. Het was altijd heel gezellig als hij er was. Mijn
vader was ook heel erg op hem gesteld. Zij werkten ook
samen in het Carrosseriebedrijf van mijn vader en dat ging
heel goed.
Ook de andere oudere kinderen in het gezin hebben zijn
dood als een schok ervaren. Lida herinnerde zich nog dat
ze haar vader dagenlang heeft zien huilen. Oom Bart was
geliefd bij het hele gezin; je mocht wel eens mee achterop
de fiets, zoals Cok zich herinnerde of hij nam weleens een
cadeautje mee voor een van de kinderen.
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Wat deden jullie in de avonden en tijdens het weekend?
Ik hoefde nooit zo veel tijd aan mijn huiswerk te besteden
en was meestal voor het eten wel klaar. Soms maakte ik
het ook samen met Wil.
Toen wij op de Mulo zaten ging ik ‘s avonds vaak met Wil
weg. Vlak bij de Theresiakerk stond altijd een snackcar en
verder ook nog een op de Dierenselaan. We waren gek op
kroketjes en patat, dat was echt heel bijzonder in die tijd
en dat aten we thuis ook eigenlijk niet. We gingen dan een
eindje wandelen samen en liepen dan naar een van de
snackcars om een kroketje of een zakje patat te kopen van
ons zakgeld.
Op zondag moesten wij natuurlijk altijd naar de kerk ’s
morgens en na afloop ging je dan naar huis. Zondags had
je ook altijd je nette kleren aan, die mocht je niet
doordeweeks dragen. We mochten wel buitenspelen
maar meestal gingen we met pa en ma wandelen in het
Zuiderpark.
Was je wel eens ziek of heb je als kind wel eens in het
ziekenhuis gelegen?
Ik zal vast wel eens ziek geweest zijn; ik heb volgens mij
wel alle kinderziektes gehad maar kan mij daar niets meer
van herinneren. Ook heb ik nooit in het ziekenhuis
gelegen, maar ik moest wel eens een keer met spoed naar
de eerste hulp in het ziekenhuis.
In die tijd knikkerden wij veel, dat vond ik heerlijk. Op een
keer ging ik na school naar de Wapenvelderstraat, daar
had je een heel fijn potje (zo noemden wij een kuiltje in
de grond) om te knikkeren. Toen kwam er een jongen die
alle knikkers wilde pikken, ik deed mijn hand omhoog en
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die jongen stak ineens een bamboe-achtig mes door mijn
hand heen. Ik gilde het uit en rende naar huis. Mijn vader
sprong gelijk op de fiets en nam mij mee naar het
Westeinde Ziekenhuis (Nu het HAGA ziekenhuis). De
wond moest worden gehecht; ik was echt niet kleinzerig
maar ik heb het toen wel uitgegild, dat vergeet ik nooit
meer.
Wat ik mij ook kan herinneren is dat ik wel eens buikpijn
had. Toen ik in de eerste klas van de lagere school
voorbereid werd voor mijn Eerste Communie had ik
regelmatig last van buikpijn en ook op de dag zelf had ik
er last van. S middags moest ik op bed gaan liggen voordat
wij weer naar de kerk gingen. Maar ik was altijd een beetje
zenuwachtig, misschien kwam het daar wel door.
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Feestelijke dagen
Weet je nog hoe die dag van de Eerste Communie is
verlopen? Was het feestelijk thuis? Er is ook een officiële
foto van je genomen, weet je nog of je naar een fotograaf
bent gegaan of kwam hij thuis of was dat in de kerk?
Ik weet dat eigenlijk niet meer zo heel goed. Er was wel
een gevoel van feestelijkheid. Met mijn vader en mijn
moeder ging ik die dag twee keer naar de kerk. Voor die
tijd hadden we met de klas samen een paar keer geoefend
hoe de kerkdienst ’s morgens en ’s middags zou verlopen.
Dat was wel heel plechtig.
Corry wist nog te vertellen dat de Eerste Communiedagen
in het gezin altijd heel feestelijk werden gevierd. De tafel
werd mooi gedekt, met bloemen uit de tuin (Spirea). Er
kwam bezoek en je kreeg van iedereen een cadeautje. Ook
ging je dan ’s middags in je lange witte communiejurk met
je vader naar de fotograaf in de Heelsumstraat of op de
Dierenselaan. Na de verhuizing werd de foto genomen
door een fotograaf op de Regentesselaan.
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Cok op de dag van haar 1e communie, 28
april 1947. Helaas is de foto van de 1e
communie van Riet zoekgeraakt.
Riet droeg wel dezelfde jurk en ook de
andere zussen kregen deze weer aan bij
hun communiefeest.
De jongens gingen netjes in een lange
broek met jasje, overhemd en stropdas.

Rogata kreeg als eerste een korte
communiejurk, dat was toen heel modern.
(28 april 1959)
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Riet vertelt verder:
Mijn vader en mijn moeder hebben wel heel veel gedaan
om het voor ons gezellig te maken. Ik was op
sinterklaasdag jarig en ’s morgens kreeg ik dan
eerst de cadeautjes voor mijn verjaardag. Als we jarig
waren mochten we bij mijn vader en moeder op bed om
de cadeautjes uit te pakken.
Diezelfde dag werd dan aan het einde van de middag het
Sinterklaasfeest bij ons gevierd. Tegen een uur of vijf
waren wij allemaal bij elkaar in de kamer en dan bonkte
er iemand op de voordeur en op het raam van de kamer
en dan zag je een hand met een zwarte handschoen om
de kamerdeur verschijnen en vlogen er allemaal
pepernoten door de kamer.
Alle kinderen gillen natuurlijk en dan stond er ineens een
zak in de gang met cadeautjes. Allemaal heel spannend.
Ook was er een grabbelton met allemaal kleine
cadeautjes voor alle kinderen uit het gezin. Om de beurt
mochten we dan in het zaagsel voelen of er een pakje in
zat. Dat was altijd heel spannend en gezellig.
Wat ik nooit meer vergeet is, ik zal een jaar of zeven
geweest zijn, het was vlak voor sinterklaas. Cok en ik lagen
’s avonds gezellig wat te kletsen in bed toen er ineens voor
het bovenlicht van onze slaapkamer een bezem heen en
weer zwaaide en een hele zware stem klonk die zei: “gaan
jullie nou eens slapen”.
Ik schrok mij helemaal dood, ik dacht echt dat het zwarte
piet was en vloog uit bed naar de woonkamer.
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Natuurlijk was het mijn vader die ons even wilde laten
schrikken, maar hij schrok toen zo van mijn reactie dat hij
mij de volgende dag gelijk heeft verteld dat Sinterklaas
niet bestond. Ik was dodelijk beledigd dat ik al die jaren
voor de gek was gehouden.
Ook met Kerst was het bij ons altijd heel feestelijk. Ik vond
dat altijd geweldig. Uit een diepe kast kwam dan een
grote oude kist met de kerststal en alle kerstfiguren die
een beetje muffig roken. Het dressoir werd dan bovenop
helemaal vrijgemaakt. Daarop kwam de kerststal te staan
met stro en verse mos erin en alle kerstfiguren kregen een
mooi plaatsje.

Cok wist nog te vertellen dat er in de Ermelostraat altijd
met Kerst een speciale lamp aan het plafond werd
opgehangen in de vorm van een kroon met echte kaarsen.
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Later, in de Copernicusstraat, kocht mijn vader ook een
kerstboom met elektrische lichtjes, mooie zilveren ballen
en engelenhaar. Dat was een soort van zilverkleurig
glasvezel dat als een waas over de boom werd
gedrapeerd, dan leek het net alsof er een sneeuwlaagje
overheen lag.

Kerstboom in de Copernicusstraat

Ook werden de voor- en achterkamer versierd met mooie
kerststukken die mijn vader zelf maakte van kersttakken
en kerstversieringen. Die werden dan aan de muur
gehangen en achter de schilderijen geklemd.
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Riet vertelt verder:
Om middernacht was de nachtmis in de kerk. Ik mocht
daar mee naar toe. Eerst moest ik even slapen en daarna
werd ik gewekt. Ik liep dan samen met mijn vader door de
donkere straten naar de Theresiakerk op de
Apeldoornselaan.
Aan de buitenkant was er dan al veel verlichting te zien en
als je dan in de kerk kwam vond ik de sfeer
overweldigend. Prachtige muziek van het orgel, de
dennengeur, de kerststal in de kerk en de nachtmis vond
ik heel indrukwekkend.
In de vroegere tijd werden in de nachtmis altijd drie
missen achter elkaar gehouden. Dat duurde altijd heel erg
lang. Menig katholiek zat weleens te knikkebollen tijdens
zo’n langdurige kerkdienst. Maar het was wel altijd heel
mooi en indrukwekkend.
Als we thuis kwamen gingen we naar bed en ‘s morgens
ontbeten we dan aan een hele gezellig gedekte tafel met
z’n allen. We hadden krentenbrood met boter, een
heerlijke traktatie, dat kregen wij alleen met Kerst en met
Pasen. En iedereen kreeg dan een eigen kaarsenhoudertje
aan het ontbijtbordje met een klein kaarsje erin en dat
mocht blijven branden tot we klaar waren met eten.
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Kerstontbijt 1959 in de Copernicusstraat:
Cok(alleen haar handen), Frans, Trees, Leo valt weg achter Trees,
Gerard, Pa en Ma, Rogata, Elly, Lida, Riet en Dick maakte de foto

’s Avonds hadden we een feestmaal met gebraden konijn
(alleen met Kerst). Mijn vader kocht deze konijnen al in
september en hij slachtte deze zelf tegen kersttijd. Dan
zag ik die geslachte konijnen in de keuken bungelen om
te besterven. Dat was een heel naar gezicht. Toch
hebben wij er altijd heel erg van gesmuld. Alleen Leo, die
voor de konijnen zorgde, heeft daar nooit van kunnen
genieten.
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Met Oudjaar was het ook altijd heel gezellig.
Mijn vader bakte altijd de oliebollen en appelflappen.
Eerst werd het beslag gemaakt in de kamer, dat werd in
een grote zinken teil gedaan met allerlei lekkere
ingrediënten, zoals rozijnen, krenten, sinaasappelschil,
kruidnagel en sucadesnippers.
Daarna werd de teil een tijd voor de kolenkachel in de
kamer gezet met een theedoek erover heen en dan moest
gewacht worden tot het deeg gerezen was. Dan ging de
teil naar de keuken, alle deuren gingen dicht en de
buitendeur van de keuken ging open, vanwege de
baklucht en dan ging mijn vader alles bakken. Mijn
moeder had intussen de appelflappen voorbereid en om
de beurt gingen deze de grote pan met olie in.
Het was ieder jaar weer spannend hoeveel oliebollen er
uit de deegmassa gebakken konden worden. We staken
dan tussendoor ons hoofd om de deur van de keuken om
te vragen hoeveel er al klaar waren. Als al het deeg op was
waren er vaak wel over de 200 oliebollen en meestal rond
de 50 appelflappen. Dagenlang kregen wij dan nog
oliebollen bij het ontbijt. Maar dat vonden we ieder jaar
weer een traktatie.
Op Oudejaarsavond waren wij allemaal thuis. We deden
dan kaartspelletjes en om twaalf uur ging eerst iedereen
elkaar kussen en ‘zalig nieuwjaar’ wensen, zo ging dat in
de katholieke wereld, en daarna gingen wij met mijn
vader naar buiten om het vuurwerk, dat hij had gekocht
af te steken. In die tijd allemaal nog tamelijk onschuldig.
Sterretjes voor de kleintjes en rotjes voor de jongens.
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Mijn vader maakte voor die avond ook ieder jaar een
heerlijke huzarensalade. Na het afsteken van het
vuurwerk gingen we met elkaar aan tafel en kregen we
een heerlijk bordje van de huzarensalade met brood. Dat
had ook altijd iets speciaals, zo laat nog iets eten met
elkaar.
Op Nieuwjaarsdag gingen we altijd naar oma en tante
Corry in de Hoenderlostraat om daar een gelukkig/ zalig
nieuwjaar te wensen. En soms ook naar tante Nel, de
vrouw van oom Simon. Zij was op 1 januari jarig.
Ook met Pasen was het altijd feestelijk.
Voor Pasen had je natuurlijk ook nog wel de vastentijd.
Dat werd bij ons thuis vroeger heel serieus opgevolgd.
Aan het begin van de vastentijd had je as-woensdag, dan
moest je ’s morgens voor je naar school ging naar de kerk
een askruisje halen, dat tekende de pastoor in de kerk op
je voorhoofd en dat liet je dan de hele dag zitten, als
bewijs dat je naar de kerk was geweest. (De betekenis
daarvan was, dat je je als mens moest realiseren dat je
sterfelijk bent; dat je uit stof bent geboren en tot stof zal
eindigen.) Carnaval werd in die tijd in het westen van
Nederland niet gevierd.
In de hele vastentijd mochten we niet snoepen, alle
koekjes en snoepjes (ook al kregen we er niet veel) moest
je in een trommeltje doen en dat moest je bewaren tot
het einde van de vastentijd en je moest ook iedere dag
naar de kerk voordat je naar school ging.
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In de laatste week voor Pasen, de zogenaamde “Goede of
Stille Week’ bleef de radio ook de hele week uit thuis.
Televisie hadden we toen nog niet. De donderdag in de
Goede week was Witte Donderdag, de dag van het laatste
avondmaal en de vrijdag erna was het Goede Vrijdag. Dan
ging je ‘s middags weer naar de kerk om te bidden bij de
Staties: de schilderingen die het lijdensverhaal van
Christus uitbeelden. Dan herdachten we dat Jezus om
15.00 uur was gestorven aan het kruis.
Natuurlijk gingen we met Pasen ook naar de kerk, dat was
zaterdag nacht, om twaalf uur. Dat werd de ‘Paaswake’
genoemd.
Zondagochtend, 1e Paasdag hadden wij een heerlijk
ontbijt met krentenbrood en zachtgekookte eitjes; ook
een gekookt eitje kregen wij niet zo vaak, dat was weer
echt een traktatie.
Toch vond ik Kerst zelf altijd veel feestelijker. Ik denk ook
door de mooie kerstmuziek en ook omdat het winter was
en de kerstperiode wat langer duurde dan Pasen.
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7.5

Waren er bepaalde mensen of dingen
belangrijk in je jeugd?
Jazeker, mijn vriendin Wil van der Wilk.
Met Wil raakte ik bevriend toen ik een jaar of negen was.
Vanuit school liepen we altijd een stukje samen op naar
huis en toen hoorde ik van haar dat zij thuis een naaister
hadden, dat was Mevrouw Hansen.
Mevrouw Hansen was ook onze naaister; dat schiep een
band want vanaf die tijd zijn Wil en ik vriendinnen
gebleven en dat zijn we nog steeds. Ongelooflijk, een
vriendschap van bijna 70 jaar!
Ook de band met mijn zus Corry (of Cok, zoals wij haar
noemden) is altijd heel sterk geweest. We schelen ook
maar 1,5 jaar en vanaf dat wij klein waren sliepen wij altijd
samen op dezelfde kamer en ook bij elkaar in een
tweepersoonsbed. Dat was heel gebruikelijk in die tijd.
We spraken heel veel met elkaar in bed, ook op latere
leeftijd.
Mijn vriendschap met Wil heeft nooit de relatie met Cok
in de weg gestaan of andersom. Cok had ook haar eigen
hartsvriendin, dat was Trees Maat.
Wel had ik vaak het gevoel dat ik voor Cok moest
opkomen, omdat zij zo verlegen was misschien.
Dat was ze al toen zij nog heel klein was en als er visite
kwam dook zij ook altijd weg. Het gekke was dat zij later
thuis wel haar mond durfde open te doen tegen mijn
vader. Zij ging vaak in tegen de manier waarop mijn (en
haar) vader optrad in het gezin. Zij was er opstandig over
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hoe het er bij ons aan toe ging thuis met zo’n strenge
aansturing en dan was zij niet bang om haar mond
daarover open te doen, wat ik dan weer niet durfde. Vaak
gebeurde dat onder het avondeten als wij met z’n allen
om de tafel zaten. Ik zat haar dan onder de tafel altijd te
schoppen dat zij haar mond moest houden, maar daar
trok zij zich niets van aan. Ik weet dat mijn vader dat best
wel lastig heeft gevonden in die tijd.
Ik vond het ook altijd heel erg leuk als er bezoek kwam. Ik
kwam ook heel vaak bij mevrouw en mijnheer Van de
Broek, de buren op het portiek boven ons in de
Ermelostraat.
Daarboven woonde de familie Voorduin, zij hadden een
hond, dat vond ik niet zo leuk. Ik was een beetje bang van
honden nog steeds trouwens.
Misschien kwam dat omdat ik als kind (ik was misschien
een jaar of 9) wel eens door een hond in mijn billen ben
gebeten. Dat gebeurde toen ik met een paar ballen tegen
de muur stond te ballen, dat vond ik erg leuk om te doen
en ik kon het ook best wel goed. Ik oefende ook heel vaak
en toen kwam er een hond bij mij die een bal wilde
pakken. Het was de hond van de familie Fromberg. Die
hond beet toen ineens in mijn billen. De tanden stonden
erin en ik moest met mijn vader mee naar die familie om
dat te vertellen. Toen trok mijn vader daar notabene mijn
broek naar beneden om dat te laten zien, dat vond ik echt
vreselijk.
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7.6

Hoe was je rol als oudste van acht kinderen?
Moest je als oudste veel opvangen van de kleinere broers
en zussen?
Ik kan mij daar zelf niet veel van herinneren. Mijn moeder
heeft mij wel veel later verteld dat ik wel tussenbeide
kwam als er geharrewar was tussen de kleintjes aan tafel.
Als oudste kind kreeg ik wel nieuwe kleren, die ging ik met
mijn vader kopen. Hij ging over het geld, zoals dat vaak
het geval was in die tijd. Mijn moeder had daar geen tijd
voor zei hij altijd. Hij wilde wel dat ik leuke kleren kreeg,
hij had ook wel smaak, maar daar moest ik heel erg netjes
op zijn zodat de andere zusjes er ook plezier van zouden
hebben. Zodra je ergens uitgegroeid was ging het
kledingstuk over naar een jonger zusje.
Alleen met schoenen was ik niet netjes. Ik sprong altijd
over muurtjes op het schoolplein waardoor mijn
schoenen sleten. Daar was mijn vader niet zo blij mee.
Er kwam ook wel vaak een mevrouw bij ons thuis, ze werd
‘de dikke’ genoemd, met tweedehands kleren en
schoenen voor de andere broers en zussen. Ik kreeg nooit
2e hands kleren maar wel een keer 2e hands schoenen,
grijs suèdeachtig. Hele ouwelijke schoenen, ik vond ze
vreselijk. Dat was omdat ik altijd zo slordig omging met
mijn nieuwe schoenen. Mijn vader werd daar altijd heel
boos over.
Ik heb wel altijd het gevoel gehad dat mijn vader mij ook
als oudste behandelde. Hij deelde veel van zijn zorgen
met mij.
Bijvoorbeeld ook toen Trees zes jaar zou worden in
september 1949. In die tijd hadden mijn vader en moeder
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het verschrikkelijk moeilijk financieel, intussen waren er
ook al 7 kinderen in het gezin.
Mijn vader zei tegen mij (ik was toen 11 jaar oud) nou is
Treesje straks jarig en we hebben niet eens geld om een
cadeautje voor haar te kopen. Kort daarna lag er ineens
een envelop met guldens in de gang. Mijn vader vroeg
toen aan mij met wie ik gekletst had over zijn problemen,
maar ik had aan niemand wat verteld. Ik wist ook niet
waar dat geld vandaag kwam.
Ook betrok mijn vader mij bij zijn bedrijf
(autocarrosseriebedrijf /spuiterij). Wij hadden een
accountant Slotemaker, die altijd één keer per jaar de
boeken kwam controleren. Dat klopte altijd, maar toen ik
op de Mulo kwam en boekhouden en handelsrekenen
kreeg moest ik de boekhouding overnemen, volgens mij
wel iedere maand.
Als we op zondag naar de kerk waren geweest kreeg ik
een stapeltje bonnen van mijn vader en dan moest ik alle
bonnen in een kasboek schrijven. Ik schreef altijd heel
netjes en dan kreeg ik van Slotemaker altijd een
complimentje dat het kasboek er zo netjes uitzag, dan was
ik natuurlijk best trots.
Met oom Bart had mijn vader een garage gehuurd om hun
werkzaamheden uit te voeren. Ik herinner mij dat zij wel
eens naar een andere garage overgingen, waarom dat
was weet ik niet, maar als kind gaf dat toch een onrustig
gevoel.
Mijn vader heeft ook een periode gehad dat hij last had
van zijn longen, dan spuugde hij bloed en was hij ziek
thuis, dan kwam er geen geld binnen. Ik was altijd heel
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bang als hij iets mankeerde en ben ook vaak bang geweest
dat er iets met hem zou gebeuren.

Riet als oudste met de drie zussen, die toen tegelijk met haar op de
Lagere school zaten (zomer 1951).
Lida 9 jaar ; Riet 12 jaar; Corry 11 jaar en Trees is 7 jaar.
Leo was net 6 jaar en Elly 4 jaar, zij zaten nog op de kleuterschool.
Gerard was 2 jaar en Rogata nog maar een maand of acht.
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7.7

Hoe heb je je opvoeding ervaren?
Mijn moeder was een hele lieve vrouw. Zij was heel rustig
en bescheiden en hield zich op de achtergrond. Zo ging
dat in veel gezinnen in die tijd. Zij was op jonge leeftijd
getrouwd met mijn vader, die ruim 11 jaar ouder was.
Mijn vader was streng en echt de baas in het gezin, zoals
dat in die tijd wel vaker de situatie was, maar hij was wel
héél erg streng! Toen vond je dat vaak heel vervelend. Je
zag ook dat het bij anderen er anders aan toe ging, althans
bij Wil thuis ging dat heel anders. Haar vader was ook wel
streng maar hij bemoeide zich niet zo veel met de
kinderen.

Het gezin Van der Wilk, helemaal links staat Wil (1959)

Ik was zelf eigenlijk best wel een heel meegaand en
volgzaam kind, maar op een keer was ik echt ontzettend
kwaad op mijn vader. Ik knikkerde heel graag en deed dat
heel vaak met een jongen die bij ons op de hoek van de
straat woonde, Robbie van Haastert. Hij was iets jonger
dan ik. We konden allebei goed knikkeren. Tegenover ons
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huis had ik een heel goed potje waar we heel vaak aan het
knikkeren waren. Maar tegen etenstijd werd ik natuurlijk
naar binnen geroepen om te eten. Ik riep altijd: ‘nog
even, nog even’, maar dat gebeurde iedere keer weer en
op een keer kwam mijn vader mij halen en pakte mijn
linnenzak met knikkers van mij af, hij liep naar huis en
naar de wc en spoelde ze allemaal weg door de wc.
Ik was woedend op hem; ik had hem wel een klap in zijn
gezicht willen geven. Hij moest eens weten hoeveel uren
ik daarvoor had moeten knikkeren met al die mooie
bonken (zo noemde je vroeger die hele grote knikkers)
erbij.
Toen je later ouder werd en zelf ook ervaarde hoe het is
om kinderen op te voeden, begreep je wel dat het voor
hem ook niet gemakkelijk was om een gezin van 8
kinderen met 6 meisjes en 2 jongens groot te brengen,
met ook nog vijf jaar lang een oorlog en daarna een leven
waar alles weer opnieuw moest worden opgebouwd.
Hij wilde ons heel graag netjes opvoeden en had grote
zorg dat wij allemaal goed terecht zouden komen. Wel
heb ik mij, toen ik trouwde en zelf kinderen kreeg,
voorgenomen om de opvoeding anders aan te pakken.
Minder streng met meer gezelligheid en meer praten met
je kinderen.
Alleen de overbezorgdheid voor de kinderen heb ik van
mijn vader geërfd; dat heb ik nooit goed los kunnen laten.
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7.8

Hoe ging het verder na je schooltijd?
Na het MULO examen in de zomer van 1955 hadden we
twee weekjes vrij. Ik ben toen met een paar vriendinnen,
op de fiets een paar dagen naar een jeugdherberg
geweest in Hoenderloo. Cok en haar vriendin Trees Maat
gingen ook mee.

Direct daarna ging ik werken bij C&A, natuurlijk een
katholieke organisatie. Ik werd aangesteld op de
administratie. Mijn eerste taak was daar het aanslaan in
een boekhoudmachine van de bonnen van alle verkopen.
Ook kreeg ik de taak om iedere dag de post voor C&A op
te halen. Ik ging dan op de fiets naar het postkantoor in
de Prinsestraat in Den Haag, maar er was vaak zo veel post
dat ik niet eens meer kon fietsen en dan moest ik met de
fiets aan de hand lopend naar C&A, dan baalde ik echt
(hoewel je dat woord in die tijd nog niet kende).
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Mijn collega Nel van Beek en ik moesten ook iedere dag
met flessen olie de houten vloer van het kantoor
insmeren en met een borstel de vloer uitwrijven. Wil ging
ook bij C&A werken, maar zij vond het leuker om in de
winkel te werken en kwam op de kinderafdeling. Maar
ook zij moest de vloer in de winkel insmeren en
uitwrijven. Eigenlijk belachelijk als je daar nu aan
terugdenkt.
Daarnaast moesten Nel en ik iedere dag de typemachines
van de andere collega-dames (wel 7) uit de kasten halen
en op hun bureaus zetten, terwijl die dames maar één jaar
langer in dienst waren en notabene maar één jaar ouder
waren dan Nel en ik. Er was een stevige hiërarchie; je
werd echt als een jongste bediende behandeld.
Ook moest ik aan het einde van iedere werkdag de
geldkist meenemen naar het kantoor van de directeur, de
heer Kösters. Dat voelde best als een verantwoordelijke
taak, maar Kösters was helemaal niet aardig en wuifde mij
heel vaak de kamer uit als ik dan met de geldkist
binnenkwam, omdat hij dan bezoek had. Dat ervaarde ik
altijd als heel denigrerend.

De dames bij C&A op de afdeling Administratie (1956).
Riet helemaal links bovenste rij.
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In de avonduren deden Wil en ik nog aanvullende
cursussen, zoals Handelscorrespondentie en Stenografie.
Van huis uit kreeg ik heel erg ingegoten dat je altijd moest
proberen je zelf te blijven ontwikkelen om hogerop te
komen, maar ik vond het zelf ook altijd heel erg leuk om
weer te leren.
Aanvankelijk zou ik de baan krijgen van iemand die zou
gaan trouwen en in die tijd was het nog de regel dat je als
vrouw werd ontslagen als je ging trouwen. Zij deed alle
correspondentie van C&A en dat leek mij een hele leuke
baan. Maar later bleek dat dat niet klopte en dat dat nog
heel lang zou gaan duren. Ik ben toen na een jaar of twee
weggegaan en heb alle dingen die ik in deze baan niet leuk
vond op tafel gegooid. Iedereen zat mij met open mond
aan te kijken dat ik dat allemaal durfde te zeggen, dat
waren zij niet gewend van mij, maar bij
onrechtvaardigheid kon ik mijn mond niet dicht houden.

Tot zover het verhaal zoals ik dat met Riet over
haar jonge jaren heb kunnen opschrijven.
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7.9 Ons laatste gesprek
De zondag voor haar overlijden zat ik voor de laatste
keer met Riet samen. Het gesprek was toen ook al niet
meer heel intensief. Wel heb ik haar toen nog kunnen
vragen wat zij als de hoogtepunten in haar leven heeft
ervaren en of zij een bepaalde boodschap wilde
meegeven aan haar kleinkinderen.
Haar antwoord op de eerste vraag was dat zij haar
huwelijksdag als een prachtige dag heeft ervaren; een
dag vol belofte, liefde en trouw, maar de geboorte van
haar kinderen waren voor haar absolute hoogtepunten
en het krijgen van kleinkinderen noemde zij zelfs een
verrijking.
Op de tweede vraag antwoordde zij na enig nadenken:
“Ik hoop van ganser harte dat de kleinkinderen
gelukkig zullen worden, maar vooral ook zou ik het
heel erg fijn vinden als zij hun best zouden doen om iets
te bereiken in het leven, iets wat zij zelf graag willen
bereiken en zich daarvoor dan ook inzetten.”
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8. Slotwoord
Na haar baan op kantoor bij C&A ging Riet werken bij een
katholieke reisorganisatie voor missionarissen; de
RAPTIM. Daar heeft zij een hele leuke tijd gehad.
Wil is ook weggegaan bij C&A, zij ging bij Peek &
Cloppenburg werken, maar kwam later ook bij de RAPTIM
werken.
Als jongste zus weet ik nog goed, dat Riet ’s avonds aan
tafel honderduit vertelde over alles wat zij meemaakte bij
de RAPTIM.

Riet achteraan en Wil links vooraan

In de tussentijd gingen Wil en zij ook samen op dansles bij
Dansinstituut Constanze aan de Toussaintkade in Den
Haag, een keurig gerenommeerde dansschool in die tijd.
Heerlijk vond Riet dat. Zij hebben samen wel drie
cursussen gedaan tot aan de cursus Wedstijd dansen,
maar zover wilden zij niet gaan.
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Samen met Wil is zij ook nog een paar dagen naar Rome
geweest. Er waren vaak nog stoelen over in de vliegtuigen
en dan mocht het personeel van de Raptim gratis vliegen.
Dat was heel bijzonder in die tijd, voor het eerst met een
vliegtuig op reis.
Wil gaf nog aan dat Riet en zij toen ‘in pension’ waren bij
een Italiaanse familie. Het vele knoflookgebruik in het
Italiaanse eten konden zij niet erg waarderen, maar
verder hebben zij genoten van de reis.
In de tussentijd, het was in het najaar van 1959, leerde
Riet op de dansschool, tijdens een dansavond, een soiree
zoals dat heette, haar toekomstige man kennen, Dick van
Balen, jullie opa. Dick zat sinds juni 1959 in militaire
dienst, maar was na die avond smoorverliefd op Rietje,
zoals hij haar later altijd noemde.
De hele familie de Brabander weet nog dat Riet in die
periode een brief van hem kreeg. Ze was helemaal
hoteldebotel en vloog met de brief naar de voorkamer,
waar ze bij de piano ging zitten. Even los van het grote
gezin - om de brief rustig te kunnen lezen. Blijkbaar was
ook zijn brief in erg verliefde taal geschreven, want het
hele gezin hoorde haar steeds roepen ‘oh wat een gek’,
‘oh wat een gek’. Dick had nl. geschreven, zo hoorden wij
later, dat hij Riet zag als de moeder van zijn toekomstige
kinderen. Natuurlijk vond ze dat niet gek, maar ze was
totaal niet gewend om van een man een liefdesbrief te
krijgen en dan ook nog met zulke uitspraken erin.
Zoals Wil het beschreef :
“We waren nog zo groen als gras in die tijd”
81

Riet en Dick kregen verkering, zij verloofden zich in april
1961, op 20 november 1962 trouwden zij voor de wet en
op 20 april 1963 trouwden zij voor de kerk, waarna zij in
Rijswijk gingen wonen.
Riet tijdens een wandeling met Dick (1960)

Riet op het balkon bij
de ouders van Dick
Riet en Dick met vakantie
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Riet en Dick met Leo daarnaast
(verlovingsfeest van Cok en Frans 1960)

Riet in witte bloes met voor haar v.l.n.r.
Riet Kinker, Wil van der Wilk en Mies
Brugman ca. 1955

Zomer 1958 in de
tuin van de
Copernicusstraat
Cok, Riet en Lida
Gerard op de
achtergrond.
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18e verjaardag Lida 06.11.1959
v.l.n.r. Cilia (vriendin), Lida, Trees, Annie (vriendin), collega
onder: Cok, Wil, Riet en Elly

Een gezellig momentje thuis
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Verloving van Riet en Dick april 1961
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Riet en Dick in de tuin bij Han en Rogata 14 juni 2013

Riet en Dick 50 jaar getrouwd 2013
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Zussen midweek in Bronkhorst 2013
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Toespraak tijdens de crematie van
Riet van Balen - de Brabander op 18 augustus 2016
Rogata Schuchmann - de Brabander
Lieve Riet,
Onze lieve oudste zus, we moeten nu verder zonder jou.
77 jaar heb je op deze aarde geleefd, met heel veel zorg, liefde
en verantwoording voor de mensen om je heen.
Zorg, liefde en verantwoording, dat zijn ook de eigenschappen
die ik jou het meeste toedicht.
Je bent geboren in 1938 en groeide op als oudste meisje in een
traditioneel katholiek gezin met een strenge vader en een hele
lieve moeder.
Daarna breidde het gezin zich uit met nog 5 meisjes en 2 jongens.
Toen ik als jongste van de 8 werd geboren in 1950 was je al bijna
12 jaar oud.
Vaak heb ik horen vertellen dat papa jullie die ochtend na
schooltijd stond op te wachten om te vertellen dat er een zusje
was geboren.
Oh en hoe heet ze? Was jouw reactie. Rogata, zei papa, waarop
jij uitriep, hè bah nee toch! Je had zo graag gewild dat ik Anneke
zou worden genoemd.
Wij hebben als groot gezin heel veel lief en leed met elkaar
gedeeld en zijn echt met elkaar verbonden. Natuurlijk moesten jij
en Cok als de twee oudsten het baanbrekend werk verrichten.
Dat neemt niet weg dat Pa heel erg consequent was in zijn
opvoeding, dus ieder van ons had zo zijn of haar vergelijkbare
ervaringen.
Op verjaardagen, feestjes en tijdens de familie- of zussendagen
rakelden wij deze vaak op en konden wij achteraf ook vaak lachen
om hoe het leven vroeger was.
Ondanks alle overdracht van belevenissen wisten jij en ik toch
niet veel van elkaars jeugd.
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Natuurlijk speelde het grote leeftijdsverschil tussen ons hierin
een rol, maar ook het grote verschil van onze plaats in het gezin:
jij de oudste en ik de jongste van 8 kinderen.
Daarnaast is ook de tijd waarin wij zijn opgegroeid niet met elkaar
te vergelijken. Immers tijdens jouw eerste zeven levensjaren
werd je al geconfronteerd met dreigende situaties door de
tweede wereldoorlog, terwijl ik opgroeide in een tijd, die
weliswaar ook niet gemakkelijk was, maar in ieder geval niet met
de dreigende omstandigheden van een oorlog.
Uit de tijd dat wij in de Ermelostraat in Den Haag woonden heb
ik nog diverse herinneringen, maar gek genoeg dateren mijn
eerste herinneringen aan jou, als oudste zus, pas vanaf het
moment dat wij als gezin in oktober 1957 in de Copernicusstraat
zijn gaan wonen.
Ik was bijna 7 jaar en zat net twee maanden in de toenmalige
eerste klas en jij was bijna 19 en werkte al. Van die eerste tijd
herinner ik mij vooral dat wij iedere avond met z’n tienen aan
tafel zaten te eten. Pa en ma aan het ene hoofdeind en jij en Cok
aan het andere eind van de tafel.
Aan weerszijden zaten dan de andere kinderen keurig
gerangschikt naar leeftijd, waarbij Gerard en ik als jongste
kinderen direct naast pa en ma zaten.
Jij vertelde honderduit over je werk. We zaten allemaal stil te
eten en luisterden ondertussen naar jouw verhalen. Vooral over
je werk op het kantoor van de Raptim, het reisbureau voor
missionarissen.
Meestal had je tegen het einde van de maaltijd je bord nog niet
leeg en wilde je ook eigenlijk niet meer. Omdat ik in die tijd zo
mager was moest ik van mama vaak jouw restje opeten, dat is
vermoedelijk ook de reden dat jij altijd zo slank was en ik wat
volumineuzer ben geworden.
Je kreeg verkering met Dick, hij zat nog in dienst en wij allemaal
herinneren ons nog goed dat je een brief van hem kreeg.
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Je stond in de voorkamer bij de piano, met Cok ernaast en je las
alle verliefde woorden van Dick. Iedereen was heel nieuwsgierig
wat hij nou had geschreven want je riep alleen maar: oh wat een
gek, moet je nou toch eens horen wat hij schrijft. Volgens mij was
je daar behoorlijk verlegen over, want hij schreef toen al (dat mag
ik wel verklappen hè Dick), dat hij je zag als de moeder van zijn
kinderen.
En dat is ook helemaal uitgekomen.
Er volgde een verloving en na een paar jaar zijn jullie getrouwd,
eerst voor de wet en op 20 april 1963 volgde het kerkelijk
huwelijk, zoals dat in die tijd gebruikelijk was.
Twaalf jaar was ik toen je ging trouwen en wat vond ik je een
mooie bruid!
Die avond was er een diner dansant in het toenmalige restaurant
‘Monopole’ in de Venestraat in Den Haag. Er werd ook muziek
gedraaid o.a. van Frank Sinatra, het lied ‘Moon River’. Jij en Dick
gingen dansen en jullie zweefden als een prins en prinses over de
dansvloer. Ademloos keek ik als jong meisje toe, ik zal dat
moment nooit vergeten.
Vele mooie jaren volgden, je werd moeder van 3 schitterende
mannen. Toen je zwanger was van Paul stopte je met werken, dat
was vroeger heel gewoon.
Maar de tijden veranderden. De traditionele rol van alleen
echtgenote, moeder en huisvrouw zoals je die had meegekregen
voldeed niet voor jou. Je had behoefte om je zelf te ontwikkelen
en je talenten op andere wijze in te zetten. Je hebt het in die tijd
ook een aantal jaren heel moeilijk gehad.
Gelukkig ben je daar weer uitgekomen, je bent gaan werken en
dat heeft je heel erg goed gedaan.
Ik maak nu even een sprong naar november vorig jaar. Ik stopte
toen met werken en in de maanden daaraan voorgaand had ik
geleidelijk een flinke ‘bucketlist’ opgesteld van alle dingen die ik
wilde gaan doen in de zee van vrije tijd, die mij tijdens mijn
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pensioen te wachten stond. Een van die dingen is het schrijven
van een boek over mijn leven en mijn carrière.
Toen ik echter in de afgelopen wintermaanden zag dat de
kwaliteit van jouw leven steeds verder achteruit ging; hoe
ongelukkig je was en hoe je door je ziekte aan huis was
gekluisterd, wilde ik graag iets voor je doen om het leven iets
leuker te maken voor je.
In plaats van het schrijven van een boek over mijn leven ontstond
het idee om een boek over jouw leven te schrijven. Als basis
zouden wij het boek van Elma van Vliet gebruiken: “Oma vertel
eens”.
Zo zou je een document over jouw leven voor je kleinkinderen
achterlaten en het zou voor mij ook heel erg leuk zijn om meer te
weten te komen over je jeugd.
Je vond het een erg leuk idee en we hebben gelijk een aantal
middagen in de agenda gezet en zijn aan de slag gegaan.
Wat hebben we samen genoten van deze uurtjes.
Je vond het heerlijk om te vertellen over je jongste jaren. Hoe je
was als kind, een rustig meisje maar ook toen al praatte je al
honderd uit en zoals wij weten is dat nooit anders geworden.
Je wist nog heel veel te vertellen over de oorlogstijd. Wat je als
klein meisje van vijf/zes jaar allemaal had meegekregen.
- De zorgen van papa en mama over het tekort aan eten,
met in 1944 al vier kleine kindertjes.
Wie kan zich daar tegenwoordig iets bij voorstellen, dat
je als klein kind van je vader en moeder in het weekend
te horen krijgt, dat er geen eten is en dat je maar in bed
moest blijven liggen de hele dag om warm te blijven en
maar niet te veel energie te verspillen.
- En het verhaal dat papa met zijn broer Bart, jouw
lievelingsoom, naar Noord Holland was gelopen om te
kijken of hij voor zijn gezin nog iets te eten kon vinden
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-

en met een kar vol kool terugkwam. Blijkbaar was er een
razzia in de buurt waar wij woonden en net op tijd kon
hij ons huis bereiken. Je zag als klein meisje dat de
voordeur openging en dat hij snel de kar met kool de
gang in kiepte en de kolen in het zijkamertje rolden.
Daarna kon hij de kar nog net op tijd in een schuurtje
naast ons huis verbergen en kwam hij snel weer binnen.
Je zag dat hij in de stoel bij het raam ging zitten maar
eerst snel het overgordijn dichtschoof. Vijf tellen later
hoorde je heel veel soldaten door de straat lopen. Toen
zag je dat papa een vreselijke bloedneus kreeg,
vermoedelijk door de grote spanning.
Ook wist je nog te vertellen dat de bovenbuurman als er
een razzia was met een touw van het balkon van boven
ons huis naar beneden gleed en bij ons onder de
keukenvloer ging schuilen samen met papa. Jij en Cok en
Lida moesten toen naar een buurvrouw en jullie werd
geboden om daar nooit met iemand over te praten.

Gelukkig zijn ons gezin veel ergere dingen gespaard gebleven,
maar als je je oudste zus zulke verhalen hoort vertellen over je
eigen familie dan is dat heel aangrijpend.
Je schooltijd ging je geruisloos door. Leren ging je gemakkelijk af.
Als oudste werd je door papa ook vaak in vertrouwen genomen.
Over zijn zorgen als het in zijn bedrijf niet goed liep. Je vertelde
mij dat je altijd bang was als hij weleens ziek was en op bed lag.
Dat betekende dat er geen geld binnenkwam.
Toen je naar de MULO ging en papa al snel merkte dat je goed in
rekenen was, vroeg hij of je hem wilde helpen met zijn
boekhouding. En zo zat je iedere zondagmorgen na de kerk, alle
bonnetjes netjes uit te zoeken en stuk voor stuk in een schrift te
schrijven. Je vond het niet zo leuk maar was wel apetrots als je
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een compliment van de boekhouder kreeg dat je het allemaal zo
keurig en zonder fouten had ingeschreven.
Zo kan ik nog wel uren doorgaan met allemaal mooie verhalen
over jouw leven.
Toen ik je vroeg wat de hoogtepunten in je leven zijn geweest gaf
je aan dat je huwelijksdag een prachtige dag is geweest, vol
belofte, liefde en trouw, maar de geboorte van je kinderen waren
absolute hoogtepunten. Het krijgen van kleinkinderen noemde je
zelfs een verrijking.
Anders dan hoe je zelf bent opgevoed heb je geprobeerd je
kinderen zo veel mogelijk te omringen met liefde, met
gezelligheid en ontspanning, misschien was je wel wat te
overbezorgd geweest, maar de kinderen zijn hun eigen gang
gegaan en dat was ook goed.
Helaas hadden wij te weinig tijd om alle hoofdstukken van het
boek af te maken, je werd fysiek steeds zwakker en soms belde
je af omdat je geen energie meer had.
De zondag voor je overlijden hebben wij nog één keer samen
gezeten om een afronding te maken.
Het is jammer dat we niet de tijd hadden om je hele leven te
beschrijven, maar het geeft mij heel veel troost dat ik dit nog voor
je kon doen en dat je er zo van hebt genoten.
Lieve Riet, ook al is het niet volledig, ik zal alles wat we besproken
hebben vastleggen in een document voor je kleinkinderen, zodat
zij nog een tastbare herinnering aan je houden, ook al weet ik
zeker dat zij zelf ook al heel veel mooie herinneringen aan jou
hebben opgebouwd en dat zij je nooit zullen vergeten.
Je was een hele lieve oma en natuurlijk ook een hele lieve moeder
voor je kinderen, maar vooral voor ons allen uit het gezin van De
Brabanders een hele lieve zus en een vriendin. We zijn heel erg
trots op je en dankbaar voor alle zorg, liefde en vriendschap die
jij ons hebt gegeven en we zullen je heel erg missen.
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Als eerbetoon en herinnering aan jou zal nu de muziek van ‘Moon
River’ worden gedraaid, gezongen door Frank Sinatra, en zal ik
terugdenken aan hoe mooi je was als bruid.

Rogata

20 april 1963 – Diner dansant in
Restaurant Monopole in de Venestraat in Den Haag
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STAMBOOM familie De Brabander
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Haar verhaal begint vanaf haar geboorte op 5 december
1938 tot de periode dat zij verkering krijgt met Dick van
Balen, begin jaren zestig, de man waar zij ook mee trouwde
in 1963. Als jong meisje ervaarde zij al heel bewust de
gebeurtenissen van de tweede wereldoorlog rondom het
gezin.

Over de jonge jaren van Oma Riet

Over de jonge jaren van Oma Riet vertelt het verhaal hoe
Riet de Brabander opgroeide in Den Haag als oudste van het
gezin van Thom en Nel de Brabander met acht kinderen,
vanaf eind jaren dertig tot begin jaren zestig van de vorige
eeuw.

Riet kreeg op 70 jarige leeftijd een longziekte en overleed op
12 augustus 2016. In de laatste jaren van haar leven heeft zij
het daarmee erg moeilijk gehad. Zij bleef vechten om te
blijven leven voor Dick, de kinderen en de kleinkinderen,
maar moest het uiteindelijk opgeven.

Dit boek is geproduceerd door Probook

Rogata M.C. Schuchmann-de Brabander

Rogata, haar twaalf jaar jongere en jongste zus, wilde graag
een boek over Riet’s jonge jaren schrijven, als document voor
de kleinkinderen van Riet, maar ook omdat zij zelf als jongste
van het gezin maar weinig wist van Riet’s jeugd. Zo hebben
zij in de laatste maanden van Riet’s leven samen gezeten en
het verhaal vastgelegd.

Over de jonge jaren van
Oma Riet
Rogata M.C. Schuchmann-de Brabander

