
PUBER IN DE BEZETTINGSTIJD

Inleiding 
De bezettingstijd is in de blog een keer of drie ter sprake gekomen. Die tijd leeft 
kennelijk bij de nichten en neven. Ik had er wel eens over gedacht om er, voor onze 
zoons en kleinzoons, iets over op papier te zetten maar daar kwam nooit wat van. 
Waarschijnlijk speelde erin mee dat die er nauwelijks belangstelling voor zullen 
hebben. Die tijd is voor hen te ver weg. Ze hebben er op school iets over moeten 
leren en dat is het dan wel. 
     De ‘stukjes’ in de Leurinksblog zie ik als een aansporing om het toch maar te 
doen. En zus Dina wil dat, moet erbij gezegd, ook graag omdat er over de korte 
gevangenschap van mijn vader onduidelijkheid bestaat. En ze heeft gelijk. Daar valt 
meer over te zeggen. 
     Dat incident staat echter niet op zich, er gaan gebeurtenissen aan vooraf die 
mogelijk de aanleiding voor die gevangenschap zijn geweest. Die moeten er omwille 
van de duidelijkheid dus bij. Maar ook die gebeurtenissen op hun beurt staan niet op 
zichzelf. Dus moet het beginnen bij het begin en als je dan aan de slag gaat, ben je 
bezig met een stukje geschiedschrijving. 
     Nou is geschiedschrijving voor wat episodes uit het leven van een puber – ik was 
twaalf toen de bezetting begon en amper zeventien toen we bevrijd werden – wel 
een enorm groot woord. Het kan niet meer zijn dan een - in zo chronologisch 
mogelijke volgorde - verzameling van momentopnames. Zo chronologisch mogelijk: 
het geheugen werkt niet als een dagboek. 
     Die opnames moeten zo zuiver mogelijk zijn, ik bedoel dat de beelden niet door 
de tijd verkleurd mogen zijn. Ik moet proberen te voorkomen dat de in de 
aansluitende jaren vergaarde kennis over oorlog en bezetting, die momentopnames 
vertroebelen. Hier en daar zullen ter verduidelijking aantekeningen worden 
bijgeplaatst.
     Geen doorlopend verhaal dus maar korte schetsen. Schetsen in de vorm van het 
verhaal over de fietsenruil van oom Marinus. (Al in de Leurinksblog verschenen.) 
Ik moet ermee opschieten. De tijd dringt. Ik ga ermee aan de slag. 
Wim van G&R

De winter van 1939-1940
De mobilisatie was in volle gang, het Nederlandse leger was paraat. De krant had er 
vrijwel dagelijks berichten over en ik herinner me de vele foto’s in WIJ, vooral die 
waarbij je in die barre winter Nederlandse soldaten in de Hollandse waterlinie aan het 
werk ziet. Ze maken met ijszagen en met boren en houwelen wakken in het ijs en 
achter die wakken bouwen ze barricades van ijsschotsen. Barricades tegen de 
mogelijke vijand, barricades van ijs.
     Wij, de jongens en de meisjes in onze straat - de Wilhelminalaan in Brunnepe - 
genoten volop van die winter. Veel sneeuw en ijs waarop je naar hartenlust kon 
schaatsen. Die winter is de enige keer dat ik op de IJssel heb kunnen schaatsen. 
Schaatsen op de IJssel was daarna eigenlijk nooit meer vertrouwd: een rivier blijft 
doorstromen, er zijn altijd onbetrouwbare plekken in het voor het oog soms prachtige 
ijs.
     In ‘De Laan’, zoals mijn vader onze straat trots noemde, bouwden we op het 
fietspad iglo’s. Die begonnen als grote sneeuwhopen die we uitholden. We maakten 
er een toegang in en openingen die als raampjes dienden. We overgoten ze met 
water zodat ze kei- en keihard werden. Ze barricadeerden het fietspad weliswaar 



maar ze stonden er niemand in de weg, je kon toch maar alleen op de weg fietsen. 
Toen de dooi inviel, hebben de gemeentearbeiders er veel werk aan gehad om het 
fietspad weer begaanbaar te maken. Houwelen waren ervoor nodig om die tot 
barricades verworden iglohutten weg te krijgen.

Aantekening 
Mijn vader las Het Volk, een socialistische krant die na de oorlog even verder ging als Het Vrije Volk. 
En we hadden WIJ, een geïllustreerd weekblad, net als Het Volk een uitgave van de Arbeiderspers. 
WIJ was een prachtig, modern weekblad met mooie foto’s en verhalen. Onder andere een feuilleton: 
De waard van hotel Carlecas, een hilarisch verhaal van A.M. de Jong. 
     Vader had een stuk of wat jaargangen laten inbinden. Jarenlang genoten we ervan. Ik heb geen 
idee wat ervan geworden is, waar ze zijn gebleven. Jammer, ik zou ze best nog wel eens in willen 
doorbladeren.

10 mei
’s Morgens vroeg werden we wakker van vliegtuiggeronk. Weliswaar op verre 
afstand maar door het aanhouden en het af en toe aanzwellen ervan heel 
verontrustend. De radio maakte met zijn onafgebroken berichtenstroom duidelijk dat 
de Duitsers ons land waren binnengevallen. Veel gebeurde er die dag eigenlijk niet. 
In Kampen was het rustig. Alleen dan die voortdurende berichtenstroom op de radio 
en het verontrustende geronk. En niet mis te verstaan: af en toe de sirenes. En al die 
geruchten, veel begreep ik er niet van. Wel werd duidelijk dat de brug zou ‘springen’, 
dat-ie zou worden opgeblazen. 
     Die avond waren onze naaste buren, de Van de K’s, bij ons. Dat was nog nooit 
vertoond, die kwamen nooit bij ons over de vloer en omgekeerd wij ook niet bij hen. 
De buurvrouw was bloednerveus. Ze praatte aan een stuk door, ze luisterde naar 
niemand anders dan naar zichzelf. Ze was op van de zenuwen. Halverwege een, met 
druk beeldende gebaren onderstreepte beschrijving van een wenteltrap, werd ze 
door een daverende klap tot zwijgen, je zou haast zeggen tot stilstand, gebracht. De 
kurkentrekkerbeweging die de gang van de wenteltrap moest uitbeelden, bleef 
hangen. En toen, na een langdurig, angstig zwijgen, kwam haar conclusie, hevig 
geagiteerd: “De brugge lig-t-eruut! Ze hebben hem op’ebloaezen.”

11 mei
In de loop van de dag werden de NSB’ers opgepakt en groepsgewijs naar hun 
interneringsonderkomen, ergens verderop in Brunnepe, afgemarcheerd. Een grote 
groep werd door de Wilhelminalaan afgevoerd. Het waren als ik me goed herinner 
alleen maar mannen en vrijwel geen ervan was onder de indruk. Sommigen lachten 
zelfs triomfantelijk, anderen rookten een ‘dikke segare’. 
     Een ervan kende mijn vader, denk ik, erg goed. Het kan zijn, ik heb dat nooit 
gevraagd, dat vader de man nooit van fascistische sympathieën had verdacht en 
daarom zo fel reageerde. Hij schreeuwde de man iets toe in de zin van “Ze mosten 
oe .... “. Wat dat voor verschrikkelijks zou moeten zijn, weet ik niet meer. 
Vermoedelijk iets in de richting van ‘ophangen’ of ‘kepot schieten’. De man keek 
lachend achterom, zichtbaar niet onder de indruk van vaders zegewens. 
     ‘s Middags ben ik, stiekem, naar het Van Heutszplein gelopen om naar de brug 
(voor Kampenaren De Langebrugge) te kijken. Die lag er, zoals de buur gisteravond 
voor haar geestesoog had vastgesteld, inderdaad ‘uut’. Een van de tegen de klap 
aanliggende brugdelen lag gebroken in de IJssel. Een raar en angstaanjagend 
gezicht. 



Capitulatie
Rotterdam is, horen we op de radio, gebombardeerd. Ons leger geeft zich over, 
Nederland capituleert. Je leert in een paar dagen tijd veel nieuwe begrippen. Ze 
zeggen me niet veel maar, door de ouderen zo bedrukt uitgesproken, maken ze een 
verpletterende indruk. Er hangt, voel je, een angstige spanning. Zelfs wij, de kinderen 
zijn opvallend rustig.
     Vijf dagen lang niet naar school, niet naar het werk. Alles ligt stil, wacht. Alleen de 
moeders zijn druk, voor hen verandert er weinig, de ‘huushoaldige’ gaat gewoon 
door. De kinderen moeten hoe dan ook, en als het even kan op de normale tijd, eten.
      Niet lang na 15 mei, de dag van de capitulatie, verschijnen de eerste Duitsers in 
Kampen. Voor het eerst van mijn leven zie ik tanks. Gigantische brokken metaal die 
niet op wielen voortbewegen maar op lopende banden - als een ketting met platte 
schakels - die kletterend over de wegen voortrollen. Hier en daar rijden ze een 
stoeprand in de vernieling.
     De Duitse militairen zien er ondanks hun uniform niet angstaanjagend uit. Ze 
gedragen zich keurig en beleefd. Af en toe zie je een detachement in de stad. Ze 
zingen vrolijk. ‘Auf der Heide blüht ein kleines Blühmelein. Und dasz heisst Erica’. 
Dat is waarschijnlijk nummer één van hun programma zijn want dat hoor je ‘vielmals’. 
     Het gewone leven begint zo langzamerhand weer op gang te komen, vaders gaan 
weer naar hun werk, moeders gaan door met waar ze niet gestopt waren, met hun 
‘huushoaldige’, en wij gaan weer heel gewoon naar school.

Verbroedering
De repetities van het Stedelijke zijn hervat. We repeteren niet meer in de gymzaal 
achter het ‘Bollewark’ (Het Bolwerk). Die is door de bezetter in beslag genomen. We 
zijn verhuisd naar in een loods op het eind van een dam tussen de twee 
(beneden)havens (bij Brunnepe).
     Op een van de eerste repetities komt een Duitse Officier in vol ornaat ons storen. 
De Ortskommandant wil een verbroederingsfeest organiseren. Hij rekent op de 
medewerking van ons orkest. Vriendelijk lachend en verwachtingsvol wacht-ie op 
antwoord. Dat laat even op zich wachten en als niemand het woord neemt, staat mijn 
vader overend en schreeuwt de Duitser toe “Det verdom ik.” Instemmend gemompel 
en geroezemoes. Sommigen durven zelfs wat, niet tegen die Duitser maar onder 
elkaar, te zeggen. Ik zeg niks, ik ben gewoon bang. 
     De mof - niemand meer spreekt meer van Duitser, sinds de bezetting is iedere 
Duitser een mof – kijkt even verbaasd, dan vertrekt zijn gezicht, hij is ontstemd. Hij 
klapt zijn hakken ‘zu einander’ en na een Hitlergroet stapt-ie de deur uit. 
     De muzikanten praten nog een tijdje over het voorval. Ze zijn het, op een 
voorzichtige enkeling na, met de uitspraak van vader eens. We hervatten de 
repetitie.

De bak in
Niet lang na zijn “Det verdom ik” wordt vader opgepakt en in het politiebureau 
gevangen gezet. Het waarom is en wordt ook niet duidelijk. Het is – de moffen zijn er 
nog maar nauwelijks – nu al zover dat je zonder gezwaai met processen verbaal of 
een tenlastelegging of zelfs maar een hoe en waarom voor te leggen, gevangen 
gezet kunt worden. De rechteloosheid is een feit. 
     Vader heeft het er goed, bij de politie. Er is geen mof die naar hem omkijkt, in 
hem geïnteresseerd is. Hij zit in de bak, en dat is het. Als ik het goed begrijp is-ie de 
troetelgevangene van het politiekorps. Hij is meer buiten dan in zijn cel, hij slaapt er 



eigenlijk alleen maar. Tenzij er moffen in de buurt van het politiebureau gesignaleerd 
worden, is de celdeur nooit op slot. Hij kan, anders gezegd, gaan en staan waar-ie 
wil, als-ie maar niet buiten het bureau komt en bij de ramen wegblijft. Zijn maaltijden 
worden verzorgd door een restaurant in de buurt. Hij eet beter en gevarieerder dan-ie 
thuis gewend is. 
     Een dag of veertien later, ik kom net van school, komt buurman S. - onze 
achterbuurman (een broer van oom Louw) - me achterop. Buurman S. heeft thuis 
een winkel in huishoudtextiel, die doet zijn vrouw. Hij gaat met een winkelkeet op 
wielen de boer op. Vanaf de bok van zijn door een paard getrokken toko,  roept-ie 
me vrolijk toe dat vader weer vrij is. 
     Iedereen blij en vader, voor even ongewild held, gaat de volgende dag gewoon 
weer naar zijn werk. Er wordt, denk ik want ik hoor er niets meer over, nauwelijks nog 
over gepraat.

Aantekeningen
Vader denkt dat die tijdelijke cachottoestand zijn oorzaak vindt in zijn woedende opmerking tegen de 
man die op de tweede dag na de Duitse inval, samen met andere fascisten (NSB’ers), werd 
gedetineerd en vooral zijn woedende “Det verdom ik”  op de repetitieavond van het Stedelijke. 
     De bezetter heeft met het oppakken van vader kennelijk een voorbeeld gegeven, een algemene 
waarschuwing in de zin van ‘Maul halten, oder ...’.
     Vader heeft, achteraf beschouwd, geluk gehad. Als-ie jaren later zou zijn opgepakt, zou hij beslist 
in een kamp terecht zijn gekomen met grote kans op een fatale afloop.
     Van interventies van oom Louw en oom Willem, Wim Smit schreef daar over, weet ik niets. Ik heb 
daar nooit iets over gehoord. Die interventies zouden trouwens niet verder hebben kunnen gaan dan 
het politiebureau. Toen al meed ieder verstandig mens de Ortskommandantur. 

Verduistering
Vrijwel onmiddellijk na de Duitse inval moeten we gaan verduisteren. Alles moet 
donker zijn, geen straaltje licht is toegestaan. En donker is donker, vooral bij nieuwe 
maan en met een bedekte hemel. 
     Op zo’n stikdonkere avond, de avondklok was nog niet ingesteld, liepen we met 
een man of zeven gearmd weg van het repetitielokaal. Je kon absoluut niets zien. Na 
een voorzichtige stap of veertig zei een uit de rij: “Ik geleuve det we niet goed zitten. 
Straks sodemieteren we de haven in.” 
     Zijn vermoeden was juist. Iemand stak een lucifer aan, ‘kniepkatten’ (knijpkatten) 
bestonden nog niet en geen van ons had een ‘zaklanteern’ bij zich. Het was gelukkig 
windstil en bij het iele vlammetje van de lucifer zagen we dat we, keurig op rij, op 
nauwelijks een meter van de havenkant stonden. Twee stappen verder en we waren 
met z’n allen de haven ‘in’esodemieterd’. Hoe het kan dat we in veertig, hooguit vijftig 
stappen een kwartslag waren gedraaid, snap ik nou nog niet.
     Niet veel later, weer op zo’n stikdonkere avond, kwamen mijn vrienden en ik uit de 
stad. Daar konden we bij het vallende licht aanvankelijk nog wat zien maar hoe 
dichter bij Brunnepe kwamen hoe donkerder het werd. Het was stikdonker en 
stikdonker wil zeggen dat je zelfs geen contouren van gebouwen en huizen tegen de 
hemel ziet afgetekend. We liepen heel voorzichtig, stap voor stap, de armen gestrekt 
voor ons uit. 
     Vriend Gait doorbrak de stilte en zei : “Hier mut toch argens die lanteernnpoale bi’j 
het huukien van de Kalverhekkenweg stoan?” Hij had het nog maar net gezegd of we 
hoorden een doffe bons, gevolgd door een keiharde godslastering. Was Gait met zijn 
hoofd tegen ‘die lanteernpoale’ gelopen en door die klap meteen even zijn 
‘griffemeerde’  opvoeding vergeten. 



     Tastend langs stoepranden, muren en tuinhekjes hebben we de Wilhelminalaan 
en ons huis kunnen vinden. 

Aantekeningen
(Ontleend aan Wikipedia)
In de praktijk betekende dit (verduistering, wl), dat de burgers verplicht waren om hun ramen af te 
plakken, zodat er geen licht naar buiten kon schijnen. De luchtbeschermingsdienst zag erop toe dat de 
verduistering ook werd toegepast. Was er licht buiten te zien, dan werd de bewoner van het pand 
gesommeerd om de ramen te blinderen. Dit blinderen gebeurde niet met de conventionele gordijnen, 
maar met een rol zwart papier. Deze rol moest uitgerold worden en vervolgens vastgeplakt worden 
aan de ramen. Hierdoor lekte er geen enkel straaltje licht naar buiten.
     Ook straatverlichting werd niet ontstoken nadat de zon ondergegaan was. Hierdoor werd het 
pikdonker op straat zodat je heel gemakkelijk in je eigen straat kon verdwalen. Mensen die van hun 
werk kwamen, en geen gebruik konden maken van het openbaar vervoer, moesten in het donker naar 
huis. Hierdoor zijn een aantal mensen verongelukt. In Amsterdam zijn er nog steeds huizen te zien 
waarop enorme huisnummers staan geverfd. Hierdoor was het terugvinden van je huis in het donker 
makkelijker. Ook gebruikten de mensen in die dagen een zogenaamde knijpkat. Dit is een zaklantaarn 
zonder batterijen. Door een beugel naar de kat toe te bewegen ontstond er licht via inductiestroom. De 
werking van een knijpkat kan je vergelijken met een fietsdynamo. 
     De bedoeling van deze verduisteringsmaatregelen in de oorlog was om te voorkomen dat 
geallieerde bommenwerpers hun doelen zouden vinden. 

An de verkeerde kante
Ik loop met oom Marinus op het eind van de Oudestraat. Een Duitser komt ons 
tegemoet. Oom Marinus doet geen stap opzij, blijft gewoon rechtdoor lopen en dat 
moet tot een botsing leiden. De Duitser kan, door een snelle stap opzij te doen, maar 
net voorkomen dat-ie in de goot belandt.
     “Hij löp an de verkeerde kante”, zegt oom Marinus, en meteen er achteraan “niet 
achterummekieken.”  Ik heb het lef niet, ik kijk wel uit. Een bevel van een ome kun je 
niet veronachtzamen. Eerst honderd meter verder draai ik me voorzichtig om. Niks te 
zien, het is net alsof er niets is gebeurd. 
     Oom Marinus is nog meer in mijn achting gestegen en die was al niet klein.

Beestjes
In het tweede bezettingsjaar worden we de school uitgewerkt, de bezetter heeft ons 
gebouw nodig. We verhuizen naar een paar herenhuizen op de Cellebroedersweg. 
Geen idee waar de bewoners zijn gebleven. 
     Daar, in het nieuwe onderkomen, zie ik voor het eerst van mijn leven luizen. Op 
het achterhoofd van de jongen die voor me zit. Kleine friemels die als minuscule 
aapjes door het korte haar op z’n  achterhoofd klauteren. Het is bijna geen bewegen 
zo traag gaat het. 
     Als ik er de meester (ik zit in afwachting van de Mulo een week of wat in de 
achtste klas) op wijs, wordt ik zachtjes maar indringend terecht gewezen. Ik moet me 
d’r niet mee bemoeien en er maar niet op letten.
     Gaandeweg worden luizen en vlooien een probleem en er duikt zo hier en daar 
zelfs schurft op. De slechte hygiëne is oorzaak. Vooral in de laatste twee jaar van de 
bezetting kunnen moeders nauwelijks nog aan zeep en schoonmaakmiddelen 
komen. Er is zelfs geen ‘grune zepe’. Van lieverlee is alles op de bon geraakt. En op 
de bon betekent schaarste en soms is ‘d’r helemoale niks’. 
     Luizenkammen (officieel: stofkammen) - ik had er tot dan niet van gehoord - 
worden in iedere huishouding een onmisbaar stuk gereedschap. Wie op zijn kop 
krabt, gaat voor de bijl. Het blik, de stoffer is er niet bij nodig, stevig in je nek gedrukt 



en dan de luizenkam door je haar. De luizen en de neten (de luizeneieren) worden 
op het blik opgevangen en met de nagel van moeders duim doodgedrukt. Vooral de 
neten vergen nauwkeurig werken, die luizeneieren zitten als trossen aan een haar. 
Ze zijn uiteraard kleiner dan de luizen en daardoor moeilijker te vinden en te 
verwijderen.
      Bij sommige ongelukkigen is het zelfs nodig om al het haar af te knippen. Kaal, 
alles moet eraf. Vooral voor meisjes is dat erg. Hoofddoekjes moeten de schaamte 
bedekken en een hoofddoekje wil dus zeggen dat ....
     Af en toe komt een van ons met een luis of een vlo thuis. Dat is onvermijdelijk, jij 
of je kleding hoeft maar in aanraking te komen met een luizen- of vlooiendrager en je 
bent de klos. 
     Voor de luizen en de neten is er moeder met blik en luizenkam, voor vlooien moet 
je zelf aan de slag: vangen en doodknijpen. Dick en ik hebben er moeder wel mee 
geplaagd. Geplaagd met verhalen over de tientallen vlooien die we, omdat ze zo vol 
zaten met ons bloed geen sprongen van betekenis konden maken en zich makkelijk 
lieten vangen, in het laken bij elkaar konden schudden. Sommige, beweerden we, 
waren zo groot en zo sterk dat we ze alleen met een hamer op de rand van het bed 
konden doodslaan.

Wie det niet dut
Op weg naar de (lagere) school in de ‘Grunestroate’ komen we de stadsomroeper 
achterop. Hij heeft zich net met een paar bekkenslagen gepresenteerd. Hij leest een 
oekaze voor van de bezettende macht. Er is weer iets dat niet meer mag of moet, 
verboden is of opgelegd wordt. Het ontgaat me wat.
    Net voor hij de kans krijgt zijn boodschap met het traditionele “Zegt het voort, zet 
het voort” af te sluiten, roept een van de omstanders: “En wie det niet dut, wördt 
dood’eschöten.”  De weinige omstanders schieten in de lach, waarna de omroeper, 
nijdig door de onderbreking, zijn zegje toch kan afsluiten met: “Zegt het voort, zegt 
het voort” en een daverende bekkenslag.
     Van Buziau gaat het verhaal dat-ie, de Duitsers waren nog maar nauwelijks ons 
land binnengevallen, in theater Carré het toneel opkomt. Hij draagt een portret van 
Hitler op ooghoogte voor zich uit. Hij loopt zoekend over het toneel, zoekend naar 
een plek waar-ie het portret kan hangen. Hij zoekt, twijfelt, zoekt verder en zegt dan: 
“Waar zal ik hem hangen”.
    Over Hitler worden binnen de kortste keren grapjes gemaakt. De Chinezen zouden 
hem ‘Hang Kreng-hang’ noemen, in Spanje zou hij ‘Lopez de Zeeïn’ heten en in 
Japan ‘Foetsie Moeti’. 

Aantekeningen
Buziau (1877-1958) was tussen de twee wereldoorlogen Nederlands populairste komiek en 
revueartiest. In de zomer van 1942 werd hij samen met andere populaire artiesten een tijdlang 
gedetineerd. Na 1942 is Buziau nooit meer opgetreden. Hij was HET grote voorbeeld voor Toon 
Hermans, Wim Kan en Wim Sonneveld.
In het begin van de bezetting kon dat soort grappenmakerijen nog. Later liet je zulke opmerkingen in 
het openbaar wel uit je hoofd. De moffen hadden voor hun troepen een toepasselijke affiche: ‘Feind 
hört mit!!!’. En dat gold in niet mindere mate voor ons.

Tabak
We, mijn buurtvrindjes en ik, zijn een jaar of vijftien. En als je zo oud bent, ga je 
roken. Tabak is er vrijwel niet meer, maar we weten raad. De vader van een van de 
vrindjes heeft een sigarenfabriekje. Dat ligt als gevolg van een schreeuwend tekort 
aan tabak stil. We hebben er, ons vriendje heeft de sleutels meegepikt, toegang. We 



snuffelen op de droogzolder in alle hoeken en gaten en doorzoeken de 
sigarenplanken (sigarenmallen) op restjes tabak. Als we genoeg snippers, want meer 
is het niet, hebben gevonden, draaien we er met van huis meegepikte 
sigarettenvloeitjes sigaretten van. De tabak is kurkdroog en als we onze eerstelingen 
hebben ontstoken en voorzichtig ons eerste trekje nemen, hoesten we welhaast de 
longen uit ons lijf.
     Het feest is snel voorbij. Vrindjes vader ontdekt onze ontdekkingsreizen en 
ontneemt zijn zoon het recht en de kans nog weer in zijn fabriek aan het zoeken te 
gaan. Er moet dus een andere oplossing worden gevonden want als je eenmaal ... 
dan blijf je ...
     Goede raad is duur: Belgische shag. Waarom die shag Belgisch heet? Geen idee. 
Wel dat het duur en nogal vochtig, om niet te zeggen nat is. En omdat je het gewicht 
betaalt, betaal je weinig voor de tabak en veel voor het vocht. Veel te roken valt er 
dus niet. En om nou over te gaan op bukshag gaat te ver. 
     Als je bukshag wilt hebben moet je peuken zoeken, peuken die rijke rokers 
nonchalant op straat gooien. Die peuken pik je op, ontdoe je van as en brandresten 
en wat overblijft droog je. Van een peuk of zeven, kun je een sigaretje draaien. 
Sommige verstokte rokers lopen achter rokers aan in de hoop dat die hun peuken 
nonchalant op straat gooien en wie nou eenmaal het eerst komt, het  ... Nee peuken, 
hoe gretig ik ook naar een sigaretje uitzie, dus bukshag rook ik niet. 
     Een andere oplossing is zelf tabak telen, dus binnen de kortste keren staan er 
tabaksplanten in achtertuintjes. Niet in voortuintjes want dat wordt gegarandeerd 
gejat. Er wordt inmiddels ook professioneel tabak geteeld. In de Koekoek, een voor 
Kampen belangrijk tuinbouwgebied, zie je meer en meer veldjes met tabaksplanten. 

Aantekening
Voor zover nog nodig een toelichting ontleend aan Wikipedia. Bukshag is tabak afkomstig uit half 
opgerookte sigarettenpeuken. Onder arme rokers bestaat de gewoonte om deze tabak opnieuw te 
gebruiken om sigaretten te maken. De naam houdt verband met het bukken dat nodig is om de 
peuken op te rapen. 
     In 1939 was er nog een bijzonder soort shag: Singelshag. De eigenaar van een fabriek waar 
rooktabak en shag werden verwerkt, had een lading tabak gekocht die uit een gezonken schip was 
gehaald. Die door-en-doornatte tabak werd op een weiland naast De Singel uitgespreid en gedroogd. 
Heel Kampen stonk ernaar. Shag van die fabrikant droeg sindsdien de bijnaam Singelshag. 

Mulo
In 1941 ga ik naar de Mulo, na eerst nog een week of wat de achtste klas van de 
lagere school. Mijn vader wil me niet nog langer bij de straat hebben slingeren, de 
vakanties van de Mulo waren langer dan die van de lagere school, dus. 
     Ik ging met tegenzin, ik wilde werken, maar tegen je zin gold in die dagen niet. 
Vaders wil was wet. Mulo, punt uit. Het viel er trouwens best mee: kleine 
overzichtelijke school, leuke leraren en met niet al te hard werken sukkelde ik van 
klas naar klas. 
     In het derde jaar (begin 1944) moesten we verkassen, de moffen hadden ook dit 
schoolgebouw nodig. We verhuisden voor even naar de Latijnse school, naast het 
politiebureau op de hoek van de Markt en de Botermarkt. Daar hoorden we in juni 
1944 van de invasie in Normandië. De oudste dochter van de Snörre (onze naam 
voor de leraar Duits en Handelsrekenen) kwam dat, heel opgewonden vertellen.
     We bleven maar even in de Latijnse school want plotseling konden we – geen 
idee waarom – naar ons eigen schoolgebouw terug. Dat had weinig zin want van 
lieverlee verdwenen er leraren en iedere dag zag je minder leerlingen uit vooral de 
hogere klassen. Ze werden een prooi voor de moffen, voor de niemand en niets 



ontziende ‘Hunger’  naar arbeidskrachten, voor de ‘Arbeitseinsatz’. Als je niet uitkeek 
zat je binnen de kortste keren in Duitsland. 
     Op de duur waren we nog met weinigen. Op een van de laatste dagen, ik zat 
inmiddels in het vierde, zaten we in de klas te wachten op ... Ja waarop eigenlijk. Op 
het binnenplein, meer een soort tuin waar we nooit kwamen, was meneer Venema, 
de leraar Frans, bezig een boomstammetje tot brandhout te verwerken. Dat is mijn 
voorlaatste beeld van de Mulo. We kwamen er niet eerder terug dan een week of wat 
na de bevrijding. 

Aantekeningen. 
Op de Mulo leerde ik het ABN. Ik dacht en sprak ABK en las ABN. De eerste tijd was het in ABN 
praten redelijk moeilijk. Ik werd bellenjongen, moest als er aan de deur werd gebeld, open doen, het 
bezoek ontvangen en bij het hoofd van de school aankondigen. Het was, geloof ik achteraf, min of 
meer een erebaantje. De allereerste keren dat ik moest optreden, liep ik onderweg zachtjes als een 
mantra te repeteren: “Meneer Van Tricht, er is iemand voor u. Meneer Van Tricht, er is iemand voor u” 
en zo maar door. De allereerste eerste keer ging het niet goed, ik raakte verward door die 
klankwisseling: het lichte ‘eu’ gevolgd door zware ‘oe’ in het ABK en omgekeerd de zware ‘o’ en de 
lichte ‘u’ in het ABN. Het werd die eerste keer het een noch het ander, iets geks er tussenin. Meneer 
Van Tricht – een echte heer - deed of-ie het niet gemerkt had en bedankte me. 
    Oom Steven zorgde, toen ik naar de Mulo ging, voor schriften, een zakwoordenboekje Nederlands 
en een vreemdewoordentolk. Tolk en woordenboekje zijn, tot mijn grote teleurstelling, bij een van onze 
verhuizingen verdwenen. Ik verdenk er een verhuizer van die ons van Apeldoorn naar Utrecht 
verhuisde. Die verhuizing had achteraf gezien met meeste weg van een brute ontruiming van het ene 
en de bezetting van het andere huis. 
 
Havermout en goeie botter
In de nazomer van 1942 moesten we sporten op een sportveld, achter de 
tennisbanen bij het station. Aan de andere kant van de IJssel, bijna in IJsselmuiden 
dus.
     Halverwege een soort van balspel zakte ik als het ware in elkaar. Ik viel op de 
grond en kon geen been meer verzetten. Meneer Renes, de sportleraar, kwam kijken 
wat er aan de hand was. Ik was doodop en toen-ie mijn benen zag, mijn 
scheenbenen waren vuurrood, wist-ie het meteen: ondervoed. 
     Hoe ik thuis gekomen ben, weet ik niet. Meneer Renes zal me wel, achterop de 
fiets, naar huis hebben gebracht. De huisarts erbij gehaald, beaamde de conclusie 
van de sportleraar. Door een plotselinge versnelling in de groei was ik ondervoed 
geraakt. Geen medicijnen maar versterkende middelen.
     De vrienden van vader werden ingeschakeld. Vooral Aart S., herinner ik me, 
sleepte van alles aan: volle melk, ‘goeie botter’  en vooral havermout. Iedere morgen 
maakte moeder een bord havermout voor me. Man wat lekker: een godenspijs. M’n 
zussen konden het niet aanzien, die zaten erbij te kokhalzen. 
     ’s Morgens havermout en ’s middags dikke kluiten roomboter op brood. Ik was 
binnen de kortste keren weer op de been.

Wacht even
In het tweede jaar van de bezetting liep ik een eindje met ome Marinus op. Hij had 
een oude rabats van een fiets bij zich. De wielen draaiden, maar daar was dan ook 
alles mee gezegd. Je zou er fietsend nog geen tien meter ver mee komen.
     Bij een gebouw vlak bij het politiebureau, toen nog op de Botermarkt, bleef ome 
Marinus stilstaan. “
“Wacht even”, zei hij en stapte met zijn fiets, tussen twee gewapende Duitse 
soldaten door, naar binnen. Het was weer eens zover dat de bezetter ons verplichtte 



wat in te leveren; eerst onze radio’s, nu dus fietsen en later zouden er nog veel meer 
‘verlangens’ komen. 
     Na een minuut of wat kwam ome Marinus met een zo goed als nieuwe fiets naar 
buiten en zei: “Zo, daor kan ‘k weer een poossien mee varder”.  
     Ik kreeg het ‘schietend’ benauwd. Ik wilde er zo snel mogelijk vandoor maar oom 
Marinus hield me tegen en stapte doodgemoedereerd, of het de gewoonste zaak van 
de wereld was, fiets aan de hand de straat uit.

Aantekeningen
Ik sprak erover met tante Hennie; zij kende dat verhaal niet. Oom Marinus praatte nooit over die 
dingen, sterker nog, hij wilde er niet over praten. Ook dat is een Leurinkstrekje. Zomin als hij over die 
‘dingen’ sprak, praatten oom Willem en tante Garre over ‘hun werk’ en mijn vader ging er niet prat op 
dat-ie een poosje ‘vast’ had gezeten.
     De ruiltruc is meer toegepast. Een vriend van mijn vader, politieagent in Utrecht, had een 
prachtradio, een Telefunken van superieure kwaliteit. Hij had, toen de moffen tot inlevering dwonge, 
dezelfde hondsbrutale truc uitgehaald als oom Marinus: een kapotte radio inleveren en gewoon een 
splinternieuwe terugpakken.
     (Dit verhaal is eerder in de blog verschenen. Het is in de serie Puber in bezettingstijd opgenomen 
omdat het deel uitmaakt van mijn herinneringen aan de bezettingsjaren.)

Stoomboot
We mochten met vader mee naar zijn werk. Voor broer Dick en mij was het een 
spannend avontuur. Op een vroege morgen van onze zomervakantie - brood en 
drinken mee - naar de ‘Iesselkante’, waar een stoomboot, grote stoomwolken 
uitdampend, op ons lag te wachten. Prachtig! 
     We voeren naar de Ketel waar we ter hoogte van een voormalige zijarm, het 
Noorddiep, afmeerden. Van daaruit liepen we naar het werk, naar het ‘putten’ waar 
vader het altijd over had. Putten bleek graven, diep graven. Het Noorddiep was 
gedempt, met zand volgespoten zeg maar. Dat zand moest tot op de klei worden 
afgegraven. Dan moest de onderliggende klei naar boven, het zand weer terug in de 
ontstane put, klei eroverheen en dan een paar meter verderop, aansluitend opnieuw 
zand uitgraven, klei omhoog, zand er weer in enzovoort, enzovoort. Eindeloos.
     Wat Dick en ik al die dag uitvoerden, kan ik me niet herinneren. Op gezette tijden 
werd het werk onderbroken om te schaften. Dick en ik schoven met ons brood en fles 
namaakthee of zoiets aan. 

Aantekeningen. 
Als je ouder bent, besef je pas hoe ongelooflijk zwaar dat werk voor vader en zijn collega’s moet zijn 
geweest. Er was geen tabak dus ook geen werk en dat betekende werkloosheid en dus 
werkverschaffing. En werkverschaffing was zware arbeid.
     Vader -  sigarenmaker, een fijn handwerk - die van zijn leven geen zwaar werk verricht had, moest 
zijn brood (‘op de schuppe’) met de schop verdienen. Hij die van zijn leven zelfs geen band geplakt 
heeft (“Ie mutten de fietsemaker het brood niet uut de mond stoten”) moest ontzettend zwaar werk 
doen. Ik heb nooit gemerkt hoe zwaar-ie het moet hebben gehad, ik heb hem er nooit over horen 
klagen. 

De Singer
Voor de moeders was het leven er bepaald ook niet makkelijker op geworden. Die 
moesten met steeds minder niks de ‘huushoaldige’ draaiende houden. Eten, kleren, 
schoeisel. Het was schaars en werd gaandeweg schaarser tot er op het end eigenlijk 
helemaal niks meer was. 
     Moeder bracht uren, naar mijn gevoel soms dagen achtereen, achter haar Singer, 
haar trapnaaimachine, door. Van oud nieuw maken. Kleding van volwassenen werd 



uit elkaar gehaald, versneden en passend gemaakt voor een van de kinderen. Dat 
was met ‘kienders in de gruui’ monnikenwerk. 
     Als de oudste zijn broek of jas ontgroeid was, ging diens kleding door naar een 
jonger kind en moest er opnieuw weer wat uit en in elkaar worden gezet voor de 
oudste. Vijf opgroeiende kinderen verzorgen was enorm zwaar, maar zo zagen 
moeders, zeker die van ons, dat niet.
     Truien werden uit elkaar gehaald. De wol werd gewassen en nat op flessen heet 
water gerold om de wol weer breibaar te maken. We liepen in fantasietruien die van 
allerhand gekleurde wol waren herbreid, Niet mooi misschien maar wel warm en dat 
was goed want je moest je warm kleden. Vooral ’s winters. Ook thuis want er viel 
weinig meer te stoken, de kachel brandde zo zuinig mogelijk. Het ‘Je brûle tout 
l’hiver’, dat op de schoolkachels stond, was in die dagen een grimmig sprookje.

Ici Londres, Radio Oranje 
Het was absoluut verboden om naar De Engelse zender, naar radio-uitzendingen 
van de geallieerden, te luisteren. De moffen snapten natuurlijk best dat het verbod 
moeilijk te controleren viel en zetten daarom stoorzenders in om het beluisteren te 
bemoeilijken. In 1943 moesten de radiotoestellen zelfs worden ingeleverd. 
Radiodistributie was geen probleem die kon blijven. 
     Met een radio was je in die dagen afhankelijk van een antenne, een lange, tussen 
schoorstenen gepannen draad die vanaf de straat duidelijk zichtbaar was. Je kon 
daar, wilde je je radio (niet iedereen leverde zijn toestel in) dus beluisteren, geen 
gebruik van maken. Er werden kamerantennes bedacht. Een breinaald in de 
antenne-ingang van het toestel werkte ook wel, vooral als je die naald tijdens het 
luisteren beet hield.
     Spannend en geheimzinnig die radio-uitzendingen: ‘Ici Londres’ en ‘Radio 
Oranje’. Het nieuws van de fronten en de peptalk (een toen nog onbekend woord 
maar hier uitermate goed passend) van de Koningin, Lou de Jong, Den Doolaard en 
vele anderen. En dan die geheimzinnige, duistere berichten voor de ondergrondse. Ik 
verzin er een paar: ‘De koe kalft vandaag niet. De soep kan van het vuur. Die pet 
past Jan niet’. 
     Mijn vader had zijn radio natuurlijk niet ingeleverd, wij konden dus naar de 
Engelse zender luisteren en dat deden we bijna elke dag. Op een dag deed ‘det 
verrekte ding’ het plots niet meer. Het skelet, zo zag het inwendige eruit, werd uit de 
kast gehaald. Dat werd mij in de vingers gedrukt en vader rommelde zo hier en daar 
wat in het inwendige. Vader was wel zo voorzichtig geweest eerst de stekker uit het 
stopcontact te halen. De stekker werd teruggezet toen ie dacht ‘het lek ‘evunden’ te 
hebben met als onmiddellijk gevolg een stroomstoot via mijn linkerpink die me van 
schrik het toestel van me af deed gooien. Vader woest maar bedaarde snel toen de 
radio het weer deed. 
     Niet vaders radiokunde maar de smak op de grond had het euvel geklaard. 
Gelukkig maar anders was ik niet best afgeweest.

Aantekeningen 
Bij radiodistributie beschikte de luisteraar alleen over een luidspreker en een zogenaamde 
programmakiezer. Die was aangesloten op een plaatselijke ‘radiocentrale’. Het signaal werd landelijk 
verspreid via een uitgebreid kabelnet waar vele radiocentrales gebruik van maakten. In 1940 ging 
radiodistributie over in handen van de PTT. En was dus onder controle van de bezetter. 

Inzeper en Monopoly



Het laatste Mulojaar bracht ik niet op school maar voornamelijk thuis door. Heel even 
werkte ik als hulp in de kapperszaak van oom Gerard, de jongste broer van mijn 
moeder. Oom Gerard leefde, om aan de Arbeitszeinsatz te ontkomen, ondergedoken 
in het achterhuis. De zaak werd doorgezet door een zwager, die geen gevaar van 
razzia’s had te duchten.
     Mijn werk bestond voornamelijk uit het inzepen van klanten die geschoren 
moesten worden. Langer dan een maand of twee heb ik die hulp niet kunnen 
verlenen want ook ik werd als al mijn leeftijdsgenoten zo langzamerhand een 
begeerlijke prooi voor de moffen. Vanaf dat moment zat er niks anders op dan thuis 
rondhangen en als de kust veilig was mijn vrienden, we woonden in een en dezelfde 
straat, opzoeken of ze bij mijn ouders thuis op te vangen. We speelden soms 
urenlang, meerdere potjes achtereen, Monopoly. En dat verveelde eigenlijk nooit. 
Gelukkig maar want er viel niks anders te doen. 

Dreugzolder
We droogden de zelf gekweekte tabak aan op de vliering gespannen waslijnen. Om 
daar te komen, moest je een trap gebruiken. Op een morgen waren een vriend en ik 
bezig onze schat te controleren. De trap stond opengeklapt beneden het luik. We 
hadden het zolderluik achter ons gesloten om een onverhoedse misstap te 
voorkomen.
     Plotseling werd de stilte verstoord door lawaai, geschreeuw en een stormloop van 
soldatenlaarzen op de trap naar de slaapverdieping. Er was weer eens een razzia. 
Wij hielden ons gedeisd, durfden ons niet te verroeren uit angst ontdekt en 
ingerekend te worden. We hoorden dat de trap werd verplaatst en we staarden naar 
het luik, dat zou worden opgetild en een gehelmde soldatenkop ons zou ontdekken.
     Gek, een trap, duidelijk onder een luik en geen mof kwam op het idee om eens te 
gaan neuzen. Dat gebeurde wel in alle kasten en, waarschijnlijk, onder de bedden 
maar de vliering bleef van de zoektocht gevrijwaard. We hebben het grootste geluk 
van de wereld gehad. 

Burgemeester op strooptocht
Sandberg (jhr. Mr. E. F. Sandberg, om precies te zijn), onze burgemeester, was een 
felle NSB’er. In de ogen van de Kamperen was het een zot, maar een door die 
zotheid niet ongevaarlijke zot. 
     Op een mooie zomer avond was ik in de aan de straatkant liggende slaapkamer 
van mijn vader van en moeder. Je kon van daaruit je een groot deel van de 
Wilhelminalaan overzien. Plotseling kabaal: stampende laarzen, schallende kreten. 
D’r was weer eens een razzia, een groot aantal moffen op jacht naar 
dwangarbeiders. Hier en daar werd een huis onderzocht. Niemand bij ons thuis liep 
gevaar opgepakt te worden, mijn vader had een Ausweis voor zijn belangrijke 
‘oorlogswerk’ (de aanleg van tankgrachten) en ik was net nog te jong voor de 
Arbeitseinsatz. 
     De burgemeester was dit keer ook van de partij. Hij liep wijdbeens als een 
cowboy die net na een urenlange rit van zijn paard was gestapt, zwaaiend met een 
revolver of zoiets, midden op straat. Ter hoogte van ons huis stak-ie de armen 
omhoog en riep triomfantelijk: “Wat heb ik een macht”. En trots, als een hond met 
zeven ..., liep-ie verder. Onze burgemeester, machtswellusteling, zot, gevaarlijke zot.

Aantekeningen



Ik weet niet of er die avond mannen gepakt zijn, wel dat veel van die strooptochten heel wat mannen 
in Duitsland, waar ze als dwangarbeider werden tewerkgesteld, heeft doen belanden. Voor enkelen 
van hen met een fatale afloop. 
     Oom Steven is ook door een razzia in Duitsland geraakt. Hij waande zich net als honderden 
onderduikers in de Noordoostpolder veilig. Dat bleek niet het geval. Een grootscheepse razzia leverde 
de moffen veel dwangarbeiders op voor de oorlogsindustrie.

Tankgrachten en aardappelen
De winter 1944 – 1945 was streng. Dubbelop streng want er viel nauwelijks nog wat 
te eten. De kachels bleven uit, er viel niets meer te stoken. Gas en licht waren er ook 
niet. Wij hokten bij elkaar in de achterkamer, verwarmden ons door zoveel mogelijk 
kleren, of wat ervoor door moest gaan, aan te trekken, probeerden te lezen bij het 
iele licht van een ‘drievertien’, een op een laagje spijsolie in een dunne kurk 
geplaatste pit. Met diezelfde olie moest moeder het steeds simpeler wordende eten 
van enig vet voorzien.
     Eind 1944 moest vader tankgrachten graven. In de buurt van Zwolle. Iedere dag, 
weer of geen weer, op de fiets naar het werk en op de terugweg eten op de kop 
proberen te tikken. Op een keer had-ie een mud aardappelen bij zich. Voor op de 
stang over het stuur. Ze waren meer dan welkom. Moeder schilde in de strenge 
winter van het laatste oorlogsjaar iedere dag een emmer vol. Bijna tien kilo per dag. 
Een mud, zeventig kilo, ging er wekelijks door onze hongerige kelen. Het ‘Krummels 
is ook brood’ en, nooit van je leven meer te vergeten: ‘Ik mag de panne uutschrapen’ 
was droeve werkelijkheid. 
     Wij hadden het nog redelijk goed: kregen iedere dag tenminste onze buik vol. De 
inwoners van de grote steden in het westen waren slechter af. Die hadden in die 
Hongerwinter niets. Die kwamen met allerlei vervoermiddelen: fietsen voor zover ze 
die nog hadden (met van oude autobanden gemaakte banden, luchtbanden waren er 
niet meer), handkarren, kinderwagens naar het platteland op zoek naar voedsel. 
Zelfs in Kampen en nog verder kwamen ze. Wat een ellende. 
     Wij hadden niet veel meer dan aardappelen en een beetje groente. Vlees was er 
niet of onbetaalbaar. In de laatste paar weken voor de bevrijding hadden we een 
zeer gevarieerd menu: de ene dag aardappelen met zuurkool en de volgende dag 
zuurkool met aardappelen. En als we geluk hadden ook nog een zuinig scheutje 
spijsolie. 
     Dat werd gekookt op een wonderkacheltje. Zo’n ding had het meeste weg van 
een groot uitgevallen groenteblik. Het wonder eraan was dat je met een paar stukjes 
hout of wat takjes eten gaar op kon krijgen. Hout was het probleem, daar kon je 
nauwelijks aan komen. Er werden in de winter van 1944 – 1945 stiekem heel wat 
boompjes het slachtoffer van. Eén zo’n clandestiene boomkapper viel door de mand, 
hij had zijn gekaapte boompje met kruin en al achter zich aan naar huis gesleept. Hij 
had niet door dat-ie een sleepspoor achterliet in de nog rulle sneeuw die er die nacht 
was gevallen.

Aantekening
Zie voor informatie over dat wonderkacheltje: : www.geheugenvanoost.nl/article. 

En, hoe hef-ie ‘esmaakt?
In dat laatste jaar werd er wat aangerotzooid. Ook met eten. De zwarte handel 
(handige jongens die zich in al die ellende verrijkten) tierde welig. Er gingen 
geruchten dat menige ‘ katte’  de nek werd omgedraaid, onthoofd, van pels ontdaan 
en als haas (‘dakhaze’) of konijn werd verkocht.

http://www.geheugenvanoost.nl/article


     Oom Marinus en oom Steven gingen veel op strooptocht naar het Noordeinde. 
Daar kochten ze bij bekende boeren de nodige voedingsmiddelen. Zo hadden een 
keer een haas (het kan ook een konijn zijn geweest) op de kop weten te tikken. Een 
geweldige buit in een zo goed als vleesloze periode. 
     Opoe had hem gebraden in een ‘stukkien goeie botter’. Opa had met smaak 
gegeten, ‘zien best er op’edoan en de bötties goed of’ekleuven’. Hij was net van plan 
de Biebel te pakken ‘um een stukkien te lezen’, toen oom Marinus hem vroeg of die 
‘katte hem lekker ‘esmaakt’ had. Opa werd rood van woede, wilde naar de ‘plee’  om 
te ‘goan kotsen’, maar kon met ‘det was een geintien, ’t was gien katte maar een 
knien’, tot andere gedachten worden gebracht. Zijn woede bleef nog lang 
‘nasudderen’.
     Ik weet niet zeker wie dat geintje uithaalde maar ik heb zo het sterke vermoeden 
dat het  oom Marinus is geweest. Die zat altijd boordevol met ‘geinties’. 

Bommen en een brandstoftank 
Vooral in het laatste oorlogsjaar was het in de lucht onafgebroken bezet door enorme 
golven bombardementsvliegtuigen. Het ging af en aan. Heen vol en terug - hoopten 
we - leeg. Duitsland werd platgebombardeerd. En dat was, vonden we, meer dan 
terecht. De enorme formaties werden beschermd door jagers: kleine, snelle 
gevechtsvliegtuigen voor wie het niet moeilijk viel de weinige Duitse 
gevechtsvliegtuigen ver van de formaties te houden. Ze hadden meer te duchten van 
de Flak (Flug- of Fliegerabwehrkanone): luchtafweer- of luchtdoelgeschut. 
     Op de terugweg loosden door vijandelijk vuur getroffen vliegtuigen - om hun 
gewicht en daarmee een mogelijk kansrijkere terugmeer naar Engeland zekerder te 
maken - bommen die niet meer op hun doelen konden worden geplaatst en zo goed 
als lege (reserve) brandstoftanks. Boven bezet gebied gebeurde dat met de nodige 
omzichtigheid maar soms ging het mis. 
     Eind november 1944 vielen er ’s nachts bij de Buitenhaven tegenover de 
gasfabriek een paar bommen van klein formaat. De gasfabriek was behoorlijk 
beschadigd en, erger, een woning. Van de inwoners kwamen er twee of drie om. 
     Ik lag op dat moment lekker warm in bed. Moeder kwam de slaapkamer in, ze 
wilde dat ik zou opstaan, maar ik zag er de ernst niet van. Die paar donderende 
klappen zag ik als een soort onweer, volkomen ongevaarlijk. 
     Op een mooie zonnige dag in de zomer van datzelfde jaar kwam er met een 
akelig zoevend geluid een brandstoftank naar beneden. Hij kwam bij overburen, de 
familie W., op de keuken terecht. Er volgde een enorme explosie, alle ruiten vlogen 
met sponningen en al naar buiten. Een paar mannen renden het heftig brandende 
huis in. Ze kwamen even later met vrouw W. naar buiten. Ze stond in brand. Om de 
vlammen te doven werd ze over de straat gerold en daarna in een deken gerold. Ze 
werd naar het ziekenhuis gebracht waar ze kort na de opname overleed.

Aantekening
Hier heb ik de hulp van broer Dick moeten inroepen. Ik kon me een paar belangrijke gegevens niet zo 
goed meer herinneren.

Ouwe mannetjes en kinderen
Op het eind van de oorlog rekruteerden de Duitsers oudere soldaten, ouwe mannen 
die al in de eerste wereldoorlog aan het front hadden gestaan Zelfs in onze ogen nog 
kinderen werden in het uniform gehesen en na een korte opleiding naar het front 
gestuurd. 



     In de herfst van 1944 hadden mijn vrienden en ik ons even aan thuis onttrokken 
om een luchtje te scheppen. Het was een fraaie avond, ‘tweeduuster’. We liepen aan 
de Louise de Coligny, een straat die toen uitkeek op de weilanden ten westen van de 
stad. Plots kwam er een Duitse patrouille de hoek van de Julianastraat om. 
     We vreesden het ergste, geen van ons had een ‘Ausweis’  die je van de 
Arbeitseinsatz vrijwaarde. Onze vrees bleek ongegrond. De patrouille, twee knapen 
van onze leeftijd, sprak ons allerminst vijandig aan. Voorzichtig (‘Feind hört mit’, was 
er bij die jongens ook goed ingeprent) gaven ze aan niet zo oorlogszuchtig te zijn. 
We hadden een allervriendelijkst gesprek, mochten zelfs hun geweren vasthouden 
en schouderen maar er niet mee ‘schieszen’. Toen we naar huis moesten, was het 
intussen spertijd (na 20.00 mocht geen mens meer op straat komen). De jongens 
brachten ze ons naar huis om narigheid te voorkomen.

Aantekening. 
Oorlogswaanzin, ouwe mannen en kinderen, zo van de schoolbanken geplukt. De Nazi’s stonden 
werkelijk nergens voor. Ik zou wel willen weten hoe het die twee Duitse jongens vergaan is.

Niemandsland
Rond half april bevond Kampen zich in een merkwaardige situatie, in een soort 
niemandsland. De Duitsers hadden in de nacht van 15 op 16 april nog gauw even 
wat vernielingen aangericht, de telefooncentrale opgeblazen en een gebouwtje op 
het Van Heutszplein in de brand gestoken. De ‘Langebrugge’ was al opgeblazen. 
Pure vernielzucht, de moffen moeten toch zo langzamerhand hebben gezien dat er 
tegen de stormloop van de geallieerde legers niets viel uit te richten. 
     Ineens waren ze weg. Niemand wist waar ze waren gebleven. Maar je kon niet 
voorzichtig genoeg zijn, ze zouden zo weer terug kunnen komen.
     Ik was met wat vrienden naar de IJsselkade. Dat moet zo ongeveer de 
zeventiende april zijn geweest. We gluurden heel voorzichtig om de hoek van de 
‘Schoapenstege’  naar de overkant, naar IJsselmuiden waar ze al bevrijd waren en 
waar volop en heel luidruchtig feest werd gevierd. Op de IJsselkade was niets te 
zien. Alles leek veilig. Uit de richting van de Buitenhaven kwam een punter, halfvol. 
We konden mee naar de overkant. Binnen de kortste keren was de boot afgeladen 
vol. We roeiden heel moeizaam - het water kwam bijna over de boorden - naar de 
overkant. Alles bleek veilig, geen mof te zien. In het achter ons liggende Kampen 
was alles stil, geen kip te zien. 
     In de Dorpsstraat leek heel IJsselmuiden zich te hebben samengetrokken. Je kon 
over de koppen van de feestenden lopen. Hier en daar zag je een Canadees en, 
verspreid, jeeps en tanks. Halverwege de straat een aparte oploop. Een paar kerels 
bleken er bezig moffenmeiden, meisjes die er van verdacht werden dat ze met 
moffen waren omgegaan, kaal te knippen. Een walgelijke vertoning: een stel duidelijk 
erop geilende flinkerds bezig een stuk of wat huilende meisjes van mijn leeftijd en 
iets ouder op een ruwe manier kaal te knippen. Ik ben er woedend weggelopen. Een 
paar dagen later zag ik op de Markt een zelfde vertoning. En ook daar heb ik er niet 
naar willen kijken.
     We zijn, voor zover ik me herinner, niet lang gebleven. Hoe we in Kampen terug 
zijn gekomen weet ik ook niet. Dat moet met een punter zijn geweest want de 
‘brugge lag d’r uut’ en er was nog geen pontveer in bedrijf. 

Bevrijd
Kampen is officieel op 17 april bevrijd, toen een officier van het Canadese leger de 
oversteek maakte. Hij sprak in tegenwoordigheid van een vertegenwoordiger van de 



Binnenlandse strijdkrachten de Kampenaren toe. Onderduikers doken weer op, de 
dwangarbeiders kwamen uit de kampen en van Duitsland terug.
     Er brak een wilde feestvreugde uit. Er werd gevlagd, vrijwel iedereen droeg een 
oranje lintje of een das. Er werd van de vroege morgen tot de late avond feest 
gevierd. Er ontstonden spontaan orkestjes die, als nu de dweilorkesten, langs de 
straat zwierven. Erebogen gemaakt, dag en nacht feesten. Het duurde weken, er 
leek geen eind aan te komen. 
     De, bevrijders, de Canadezen waren natuurlijk favoriet. Je zag ze overal. Een stuk 
of drie, vier belandden in de Wilhelminalaan en het beviel ze daar zo goed dat ze 
vrijwel ieder dag terug kwamen. Vooral de ouders van mijn vriend Gait K. waren 
favoriet bij die Canadezen. Ze aten ook mee uit de pot. Op een dag kregen ze 
stamppot zuurkool. Ze wilden graag weten hoe dat gerecht in het Nederlands heette: 
“ What’s that, mom?”. Gaits moeder was al dat gevraag, want die jongens bleven 
maar vragen, meer dan zat en gaf als antwoord: “hang-uut-de-reet.” Dus zuurkool 
heette in het vervolg ‘hang-uut-de-reet’. En het Nederlandse woord voor konijn is 
‘krien’. Dat leerden ze van een nog niet zo goed pratend jongetje van een jaar of drie. 
     Met een orkestje de straat op vonden ze ook prachtig. Dat noemden ze “kick in 
the horseshit’. Ze hadden een van de leden van het dweilorkestje, ik was er een van, 
volop in een hoop paardenstront zien stappen. Ze lagen dubbel en hoopten kennelijk 
op meer. 
      
Puber af, aankomend volwassene
Ineens was het uit met het gefeest. Het normale leven, dat wij pubers eigenlijk niet zo 
goed kenden, werd zo langzamerhand hervat. De wederopbouw ging stukjes bij 
beetjes van start. Vaders gingen weer aan het werk, de gehavende scholen 
begonnen weer te draaien en ik moest na al die maanden weer naar de Mulo. Twee 
dagen. Op de eerste kregen de vierdeklassers hun diploma. Lang niet allemaal, 
herinner ik me, er waren er een stel die het vierde schooljaar moesten overdoen. Op 
de tweede dag moesten de geslaagden solliciteren. Er werd je niks gevraagd. Ik 
kreeg een mogelijkheid bij de Directie van de Wieringermeer, afdeling 
Noordoostpolderwerken. Daar was een vacature voor machineschrijver. 
     Ik werd er na een kort sollicitatiegesprek aangenomen. Ik weet tot op de dag van 
vandaag nog niet wat met machineschrijver werd bedoeld. Ik heb geen andere 
machines dan een perforator en een nietmachine gezien en gehanteerd. Ik kan me 
niet voorstellen dat een ervan die machine was. Ik moest administratief werk doen, in 
een bureau in de Ramspol, in de buurt van Nes, begin van de Noordoostpolder. 
Puber af, aankomend volwassene.

Nawoord
Mijn vader vond dat wij door die oorlog veel hadden gemist, dat we tekort waren 
gedaan: geen fiets, geen fototoestel, geen vakanties en nog veel meer. Ik heb dat 
nooit zo ervaren. We groeiden op in een periode waarin niemand wat had. We 
vermaakten ons met wat we wel hadden. Mijn vrienden en ik vermaakten ons 
uitstekend in ons beperkte wereldje. We kwamen niet verder dan Kampen en zijn 
onmiddellijke omgeving en daar gebeurde van alles wat kinderen interesseert. We 
hadden eigenlijk maar een heel flauwe notie wat er in de wereld gaande was, wat 
een ontstellende ellende de oorlog teweeg bracht. Dat ga je pas zien als je ouder 
bent. 
Wim van Gait en Rule




