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VOORWOORD 

 

          Van jongs af aan had ik weliswaar de neiging om persoonlijke spulletjes te bewaren, maar 

een echte verzamelaar werd ik pas na mijn trouwen met Annemiek. Foto ’s, inkomende en 

uitgaande correspondentie en allerlei andere denkbare memorabilia heb ik sindsdien 

chronologisch verzameld in vele ordners. 

 

          De tot aan mijn huwelijk lukraak bewaarde spulletjes heb ik met terugwerkende kracht 

ook in ordners ondergebracht, maar die zijn helaas veel minder compleet. Het zijn geen 

dagboeken, maar ze waren wel goed bruikbaar als geheugensteuntjes voor het opschrijven van 

mijn jeugdherinneringen voor het eerste deel van mijn memoires. 

 

          Dagboekaantekeningen in kroniekvorm heb ik afgewisseld met beschrijvingen van 

samenhangende ervaringen, die zich uitstrekken over langere perioden. 

 

          Waar mogelijk heb ik de aantekeningen en beschrijvingen aangevuld of verluchtigd  met  

foto’s, tekeningen en kopietjes  van documenten. 

 

          Letterlijke teksten van derden heb ik cursief getypt en letterlijke teksten van mijzelf uit 

het verleden (inclusief taal- en stijlfouten) heb ik tussen aanhalingstekens geplaatst. 

 

          Het laatste stuk van voorliggend eerste deel van mijn memoires overlapt enigszins het 

tweede deel over mijn carrière als architect en het derde deel van mijn memoires over ons gezin. 

 

                                                                                                     Oktober 2014, Ton Nijst. 
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 MIJN OUDERLIJK GEZIN 

 

Voor uitvoerige beschrijvingen van mijn 

ouderlijk gezin kan ik verwijzen naar de 

memoires van mijn vader. 

 

Deel 2 Mijn gezin  

bevat zijn dagboekaantekeningen tijdens de 

opbouw van zijn  grote gezin tussen 1929, het 

jaar dat zijn oudste zoon Ger geboren werd  en 

1960 het jaar dat zijn dochter Lidy en zoon Ton  

het ouderlijk nest uitvlogen. 

Deel 3 Mijn kruistocht  

betreft vooral zijn vruchtbare carrière in het 

lager technisch onderwijs tussen 1946, toen hij 

directeur van de Ambachtsschool van 

Maastricht werd en 1965 toen hij  met pensioen 

ging. 

Deel 4 Grandpère   

gaat over het laatste deel van zijn leven tussen 

1960, het jaar dat Lidy als eerste van zijn 

kinderen aan de opbouw van haar eigen gezin 

begon en 1989, toen hij kwam te overlijden.   
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Gedichtje van  zus Miep geschreven in 1952:  

“De oorlog leek verdwenen 
In die novembernacht 

Want niemand die nog somber bleef 

Bij het zien van nummer acht”. 
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31 mei 1942: Gebed voor ouders in blijde verwachting 

          Laat ons bidden: 

          GOD, die den mensch als man en vrouw hebt geschapen, opdat uit hun wederzijdsche 

liefde nieuw leven voor U geboren zou worden, geef door de voorspraak der Allerzaligste 

Maagd en Moeder Gods Maria, dat de vrucht, die mijn vrouw (ik) onder het hart draag(t), 

voorspoedig moge gedijen en dat ons kind na een gelukkige geboorte, tot Uwe meerdere eer en 

glorie, gezond naar ziel en lichaam moge opgroeien, door Christus, onze Heer. Amen. 

                                               50 dagen aflaat. 

                      Imprimatur: 

                              + GULIELMUS 

                              Roermond, 31 Mei 1942 

UITGAVE: SECRETARIAAT KATH. ACTIE BISDOM ROERMOND MEERSSEN 

 

Maandag 2 november 1942: Geboorte van Ton Nijst. 

          Vader Ivon Nijst (42 jaar), Moeder Miep Nijst-Flament (38 jaar), Peetvader Louis Mols 

(62 jaar), Peetmoeder Clara Kerkhofs-Mols (71 jaar). Bijna in het midden van de tweede 

wereldoorlog. (5 november 1942 was precies het midden). 

 

 

ALLERZIELEN 1942 

 

          Ik werd op Allerzielen (2 november) 1942 geboren in Maastricht. Op die dag nam een 

van mijn buren, in zijn functie van NSB-districts-inspecteur, alle instrumenten van de 

Koninklijke Harmonie van Maastricht in beslag (omdat dat gezelschap weigerde lid van de 

Kultuurkamer te worden) en gaf Rommel, zeer tegen de zin van Hitler, aan  zijn Afrikakorps 

het bevel om zich terug te trekken uit El Alamein (het begin van het einde van de oorlog). 

          Ik ben de op een na jongste van een gezin van 9 kinderen. Hoewel mijn Vader, Ivon Nijst, 

als Maastrichtenaar in hart en nieren, niets van de “Hollenders” moest hebben, was hij toch heel 

gelukkig getrouwd met mijn Amsterdamse Moeder Miep Flament. 

 

 

Woensdag 11 november 1942: Gelukwens uit Amsterdam 

          Briefkaart met aquarelletje van een jongetje en een  meisje voor een papegaai:  

          Beste Rie-Ivon, Van harte gefeliciteerd met de nieuwste aanwinst! Vooral in deze tijd van 

beroerdigheid is het aangenaam te horen dat er nog gelukkige menschen zijn. Rie en de kleine 

wereldburger blijven zich goed houden. Ontvang van ons allen vele hartelijken groeten met 

velen wenschen. 

          Johan Versluijs. v. Ostadestr. 205 II A,dam. (neef van Mam.) 

 

18 november 1942: Gelukwens van Heeroom Joop 

          Beste I en M, Ik “haast” me U geluk te wenschen met de blijde gebeurtenis. Wat ’n pracht 

van ’n gezin: ik ben er trots op! Ik word geweldig oud (72) en kom in aanmerking voor een 

museum. Houdt je taai en houdt de moed er in. Alles zal “reg kom”. Dag. Oom Joop. 

           J. Postma Pr. Bezuidenhout 155 Den Haag 



6 
 

GEDENKWAARDIGE PLEKJES IN GEBOORTEPLAATS WYCK MAASTRICHT 

Overzichtje gemaakt voor Gus en Michiel toen ze nog in de Pompenstraat 5B in Maastricht woonden. 
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DE SCHARNERWEG 

 

         De Scharnerweg is een kilometer lang en strekt zich uit tussen de tunnel onder de 

spoorweg naar Visé en de splitsing Bergerstraat en Wethouder van Caldenborghlaan (voorheen 

President Rooseveltlaan in de tijd dat Scharn nog bij de gemeente Heer hoorde). De weg maakt 

deel uit van een route van Maastricht naar Aken. Vanaf de Duitse Poort in de omwalling van 

Wyck en via de Akerstraat bereikte men de weg naar Scharn, een boerengehucht wat verder 

oostwaarts. Het deel van de Scharnerweg vanaf het spoor tot aan de huidige vestiging van Albert 

Hein lag in het overloopgebied rond de vestingwerken, dat bij hoog water overstroomde. Op de 

plek van de supermarkt lag van de twaalfde tot de zeventiende eeuw het melaatsenhuis en in de 

nabijheid daarvan stonden ook de twee vaste galgen van de stad Maastricht. In mijn tijd stond 

er op die plaats de prachtige villa Providentia  van de familie Roovers, waarvan de dochter 

Caecilia nationaal bekend werd en als operazangeres de “nachtegaal van Maastricht” werd 

genoemd. Om tamelijk tegengestelde redenen dus, een gedenkwaardig stukje grond, pal 

tegenover mijn bewaarschool en vlak naast de kruising van de Scharnerweg met de autosnelweg 

A2 tussen Maastricht en Amsterdam. 

  
Nieuwjaar 1926: Scharnerweg onder water; op de achtergrond rechts van het midden villa Providentia 

 

          Halverwege tussen mijn ouderlijk huis en de bewaarschool lag de Marechausseekazerne 

voor de militairen met hun indrukwekkende donkerblauwe uniformen met de sierlijke 

zilverwitte fluitkoorden over de linkerschouders. Verderop, voorbij het Oranjeplein, bevond 

zich de kruidenierswinkel van de Gruyter, waar ik wekelijks een verrassing in de vorm van “het 

snoepje van de week” mocht afhalen. Vooral de serie van kartonnen bouwplaten van huizen en 

gebouwen sprak me erg aan. Tegenover het Oranjeplein, aan de noordzijde van de Scharnerweg 

ligt het Koningsplein met het bevrijdingsmonument van Charles Eyck, dat in 1952 onthuld 

werd. Aan het Koningsplein woont momenteel mijn broer Lex met zijn vrouw Ans. Schuin 

tegenover de Gruyter kwam de Professor Pieter Willemsstraat op de Scharnerweg uit. Ivon en 
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ik bezochten daar de H.B.S.P.P.W., toen nog genoemd naar de straat en later vernoemd naar 

Sint Maarten, de patroonheilige van de kerk van Wyck.  Helemaal op het eind en aan de 

Meerssenerweg langs het spoor staat de koepelkerk, ontworpen door Alphons Boosten, het 

bureau dat voortgezet werd door zijn zoon Theo Boosten, de architect van de L.T.S. van mijn 

vader, bij wie ik mijn tweede periode praktisch werk zou volbrengen. In die koepelkerk deed 

ik ook mijn eerste heilige communie. In de tijd, dat ik nog de lagere school in de Lage barakken 

bezocht (vier maal daags ruim anderhalve kilometer lopen!) stond ik vaak stil bij de gesloten 

spoorwegovergang. Vooral vanwege de heen en weer rangerende, dampende en piepende 

stoomlocomotieven. Aan de andere kant van het spoor bevond zich een schuilkelder onder een 

grasheuvel, waartegen zich vaak groepjes Zuid-Molukse jongens ophielden, die behoorlijk 

agressief konden doen als je er alleen langs moest. Naast het station lag ook een 

voetgangersbrug over het spoor  heen. De passerelle, die om voor zich zelf sprekende redenen 

ook wel “pisserelle” werd genoemd. Vaak ook werd de spoorwegovergang misbruikt als reden 

voor het te laat op school komen. 

          In de richting van Scharn was Villa Aldegonda het enige markante gebouw aan de 

Scharnerweg vlak voor de splitsing Bergerstraat-President Rooseveltlaan. Eind negentiende 

eeuw liet Petrus Regout deze villa bouwen voor zijn vierde zoon Eugène. Voor deze villa werd 

voor het begin van de tweede wereldoorlog een barricade opgeworpen, waar door de Duitsers 

gewoon omheen gereden werd. Verderop aan de President Rooseveltlaan stond nog zo’n  
 

       
            Villa Providentia van de familie Roovers                                 het bevrijdingsmonument op het Koningsplein 

 

prachtige Villa Bosch, vernoemd naar de eerste eigenaar bierbrouwer Ernest Bosch, die de 

kapitale villa eveneens op het einde van de negentiende eeuw liet bouwen. De villa was 

omgeven door een uitgestrekte parkachtige tuin. De portierswoning voor de oprijlaan werd 

bewoond door de familie Heuts, waarvan een zoon een tijdje leiding gaf aan het misdienaars-

corps van de parochie Scharn. 
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De Marechausseekazerne halverwege de weg naar de bewaarschool 

 

  
De Koepelkerk op de kruising Scharnerweg (links) en Meerssenerweg 

 

         Ik kan me nog goed herinneren dat de Scharnerweg omstreeks 1954 voorzien werd van 

een diepriolering. De voortuintjes werden tevens versmald van 5 m tot ongeveer 2 m ten 

behoeve van het aan te leggen trottoir. Maandenlang konden we beschikken over een fantastisch 

speelterrein met diepe sleuven en hoge grondopslagen. Uit de vrijkomende materialen haalde 

ik ook enkele grote mergelblokken die ik vervolgens tot een soort Paaseilandachtige beelden 

bewerkte, die nog lange tijd aan de vijverrand in onze achtertuin mochten staan. 
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Villa Aldegonda eind negentiende eeuw 

 

        
Splitsing Bergerstraat en President Rooseveltlaan tegenover Villa Aldegonda 
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BUREN MET ONEVEN HUISNUMMERS 

(aan onze kant van de weg en voor zover ik me nog kan herinneren) 

 

          Maes-Buesing. Hoedenmakerij. Dochter Tonnie was goedlachse Raksha bij de welpen 

en kon het goed met Miep vinden. Ze trouwde met een marechaussee (in vol ornaat!).  

          Slagerij Nijssen, te ver bij ons vandaan om er vaste klant te zijn. De zoon werd later 

gymleraar op de school van Jo in Sittard. Op 3 maart 1974 ging mijn vader met Jo mee voor de 

begrafenis van zijn moeder.   

          Dames Claessens,  drie niet getrouwde zusters, die we onderling de drie koningen 

noemden, waarschijnlijk omdat we ze altijd samen naar de kerk zagen gaan. Hun broer was 

pastoor en overleed in 1983. 

          Van Mastrigt. Hij was leraar meubelmaken op de Ambachtsschool toen onze vader er 

begon en hij  leek sprekend op Jozef Stalin. 

 

                 
                           Van Mastrigt                                                                                                       Laeven 

 

          Marchandisse. In dienst bij de Maastrichtse Zinkwit Maatschappij. Ik was bevriend met 

zoon André 

          Zonen Melotte waren bij de verkenners, toen Ger en Paul daar ook deel van uit maakten. 

          Banketbakker Koeijmans. Ik doorliep met hun zoon Arno de bewaarschool tot en met 

de vijfde klas van de HBS, maar echte vrienden zijn we nooit geworden. 

          Kessels. Een schele rijwielhandelaar met een oude donkerrode Mercedes. Mevrouw Mia 

Kessels lag kennelijk graag onder de zonnebank. Vanwege haar dieprode huid noemden we 

haar de Indiaan. Hij had een Esso-benzinepomp. Met handpomp werd glas van 10 liter 

volgepompt en daarna met slang en kraan in de tank van de auto gegoten. 
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          Kruidenier en  melkboer Laeven. Vrijwel dagelijks kochten we er een pond kaas aan 

één stuk. Dochter “Zus” was hun steun en toeverlaat in de winkel. De jongste zoon was een 

nakomertje en werd door zijn moeder Marcellino genoemd, omdat hij erg leek op het 

hoofdrolspelertje uit de film Marcellino pane e vino. Zij bezorgden ook melk aan huis met paard 

Pieke en kar; vanuit grote melkbussen werd melk in schenkkan en van daaruit  met maatbeker 

in onze melkkoker en pannen gegoten. Mijn meest markante herinnering aan oudste zoon 

Robbie is het beeld van het voor ons raam langs galopperende losgebroken paard met even later 

Robbie er achter aan hollend. Weer enige tijd later keerden ze samen terug alsof er niets aan de 

hand was. Robbie is later conducteur bij de Nederlandse Spoorwegen geworden. 

 

   
Rien Straver, Wil de Vriendt en haar vader op de receptie t.g.v. de tachtigste verjaardag van onze vader. 

 

        Familie de Vriendt. Ik herinner me Dochter Willy van vroeger vooral als Lidy’s 

goedlachse hartsvriendin, die piano en trekharmonica speelde. Dochter van een vriendelijke 

ronde Belgische vader met een bril voorzien van een zwaar montuur die een paar huizen 

verderop een goed florerend bedrijf in autolichten had opgezet. Haar moeder, een donkere wat 

introverte vrouw, mevrouw Schipholt en onze moeder kwamen geregeld bij elkaar op de thee. 

Willy is nog samen met haar en onze ouders in 1959 op vakantie in Blankenberge geweest. Ze 

trouwde met Rien Straver, die in Heer een apotheek stichtte, waardoor ze redelijk op de hoogte 

bleven van de ziektegeschiedenissen van onze familieleden daar in de buurt. De vriendschap 

tussen Wil en Lidy heeft tot haar dood stand gehouden. Lidy ging als ze over was nog geregeld 

bijpraten. Wil is ook op de bruiloft van Tim en Annie geweest. Samen met haar en Ger hebben 

Annemiek, Stijn en ik daar toen een paar geweldige feestdagen met Lidy en haar gezin 



13 
 

meegemaakt. Haar trekharmonica had ze toen niet meer bij zich, maar haar gevoel voor humor 

was nog volop aanwezig. Ze overleed in 1994.  

          Mevrouw van Vliet, uitbaatster van sigaren- en snoep- en (Verkade-)koekjeswinkel die 

helemaal weg was van Niekie. Hij mocht met Sinterklaas als enige van ons gezin zijn schoentje 

bij haar zetten. Gerry van Vliet speelde in het verre verleden met Paul met soldaatjes en 

autootjes op de brede lage muur tussen de huizen van de Vriendt en van Vliet. Met vele lege 

sigarendoosjes werden hele fortificaties gebouwd en oorlogje gespeeld. In die tijd kon er nog 

op de weg gespeeld worden. De enkele autobus, auto of kar met paard vormden hiertegen geen 

belemmering. 

          Slagerij Franssen. De vrouw van de slager Franssen was regelmatig zichtbaar 

slachtoffer van huiselijk geweld.  

          Familie Stevens. Ook een groot gezin. Trees was goede vriendin van Lidy. 

          Familie Brunott. Onze naaste buren aan de oostkant. We noemden de ouders tante Kit 

en oom Ben, hoewel zij geen familie van ons waren. Ze hadden vier dochters Annie, Tonnie 

(1917-2002), Ada (1919-1994), Roos (1923-2010) en een zoon Ben waaraan ik een apart 

hoofdstuk heb gewijd. Oom Ben was afkomstig uit Utrecht en leraar handtekenen op de 

Ambachtsschool. Hij verkocht het perceel van ons ouderlijk huis aan onze ouders. Er was 

sprake van een soort haat-liefde verhouding tussen oom Ben en onze vader, maar in de 

beginjaren van het huwelijk van onze ouders trokken beide gezinnen in hun de vrije tijd toch 

veel met elkaar op, samen ook met de familie Bus. Tante Kit was erg trots op haar priesterzoon, 

maar heeft zijn wijding niet meer kunnen meemaken; ze stierf een paar jaar voor zijn 

priesterwijding. Nadat oom Ben alleen over was gebleven, verhuisde hij naar de St. 

Gerlachusflat aan de andere kant van Maastricht. Het contact tussen hem en onze vader bleef 

daarna minimaal, hetgeen oom Ben nooit helemaal heeft begrepen. 

 

                
                             Tante Kit Brunott                                                                       Moeder, vader en Frans Driessen   
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          Familie Driessen. Na het vertrek van oom Ben trok de kappersfamilie Driessen in zijn 

huis. De vader Hubert dreef de herenkapsalon in de voorkamer en zijn zoon Frans de 

dameskapsalon aan de achterkant. Voordien hadden ze hun kapsalon verderop in de straat. De 

zoon en zijn vrouw hadden geen kinderen. De twee echtparen konden het goed met elkaar 

vinden en gingen ook samen op vakantie. Nadat ze onze directe buren waren geworden gingen 

we niet meer naar kapper Soudant in de Mockstraat.   

                       
                               Mevrouw Henrar                                                                                 Antoinette de Visser 

 

          Familie Henrar woonde aan de andere kant direct naast ons. Buurman Ir. Jules Henrar 

was directeur van de Mosa. Hij had een zwarte Volkswagen kever  in een tijd dat het hebben 

van een auto nog iets bijzonders was. Soms mochten we met hem meerijden. Ik herinner me 

nog goed hoe hij op een landweg naar een picknick “voor de lol” heel hard met zijn auto achter 

mijn  weghollende broer Ivon aanreed, terwijl ik in de auto zat en dat zag. Ik herinner me dat 

ik hem toen krijsend heb laten weten, daarmee op te houden. Zijn vrouw heette Ger en was 

dr.ir., de dochter heette Joke en de twee zonen Tonnie en Kees (de witte vanwege zijn 

haarkleur). Zij verhuisden in de jaren vijftig naar een nieuw gebouwd huis aan de Bemelerweg.  

          Na het vertrek van de familie Henrar werden Mien Coenen en Antoinette de Visser 

onze directe buren. Mien was coupeuse en gaf naailes op de begane grond. Antoinette was  

directrice van de toneelacademie. Na verloop van tijd trok de vader van Mien, een beetje tegen 

de zin van Antoinette,  bij hen in. Hij sliep in een schuurtje achter de keuken en werd er honderd 

en twee  jaar oud. 

          Families Désiré de Pauw-van Kan en Gustaaf de Pauw-Defresne. Hierover heb ik een 

apart hoofdstuk geschreven.  

          Groenteboer Hanssen (79) was getrouwd met de zus van de slager Franssen.  

          Familie Robeers. Boven de groentewinkel van Hanssen woonden Sjors Robeers met zijn 

vader en moeder. Zij hadden van partner gewisseld met een ander echtpaar. Dat was voor 

katholieken eigenlijk uit den boze, maar op de een of andere manier werd dat door onze ouders 
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toch geheel geaccepteerd. Zij verhuisden later naar een woning boven de garage van 

Schoenmakers aan de overkant. Mijnheer Robeers was een verwoed duivenmelker, waar Jo 

volgens mij veel van heeft opgestoken voor het verzorgen van zijn duiven. Ik reuk nog de zalf 

op het kapot gepikte kopje van een jong duifje, dar pa Robeers met een half duiveneitje had 

afgedekt.   

          Bakker Willems. Goed voor warme verse cadetjes en pistolé ’s als ’s ochtends het brood 

op was. 

          Drogisterij Rob Merck. Rob was getrouwd met de zus van Lon Lousberg, vrouw van 

onze neef Leon Nijst. 

          Jef Baarts. Toneelregisseur en schrijver bij de griffie; in de oorlog lid van de 

Kultuurkamer,  korte tijd daarna vastgezeten maar wel voor het verdere leven gebrandmerkt. 

Met zijn  zoontje Johnny zat ik op de bewaarschool 

 

BUREN MET EVEN HUISNUMMERS 

(aan overkant van de weg en voor zover ik me nog kan herinneren) 

 

          Familie Jaspars. Zoon Gied was toen reeds een opvallende jongen, die niet erg met zijn 

ouders overweg kon en die op straat veel gepest werd. Hij zou later landelijk bekend worden 

en verdient derhalve een apart hoofdstukje in mijn memoires. 

         Ella Marinus. Woonde op de Hoek van de Eburonenweg en was bevriend met Miep. 

         Garage Schoenmakers, schuin tegenover ons huis. Zoon Jeanke was een paar jaar jonger 

dan Paul. In de oorlog werd de garage door de Duitsers in beslag genomen. Schoenmakers 

bouwde een indrukwekkende showroom onder het daarboven gelegen woonhuis. 

Schoenmakers stond vaak voor de ingang van de garage te niksen. Paul en Miep belden hem 

dan geregeld op vanuit onze erker en beleefden zo het grootste plezier als ze hem dan daarna 

steeds weer boos en onverrichter zake zagen terug keren. 

          Patisserie Goessen. Zondagochtend kochten we er vaak gebakjes voor bij de koffie 

Regelmatig belde Jeske ons ook op zondagmiddag om ons uit te nodigen de overgebleven 

vlaaien te komen afhalen. 

          Familie Miessen.  Tonnie, zoon van een Amerikaanse negersoldaat. 

          Familie Heuvels. Woonde recht tegenover ons, maar we hadden er toch weinig contact 

mee. 

          Familie Schrijnemakers (58). Beneden woonde Tanna. In bovenhuis (eerste verdieping 

en zolder) woonde haar broer met vrouw en zes kinderen. Hij heeft na de oorlog enige tijd 

vastgezeten vanwege Duitse sympathieën. Gerrie, de jongste zoon had veel contact met Paul. 

Eerst spel op straat (op hekje van onze voortuin), later bij de verkennerij. Toen ze vijftien jaar 

waren zijn ze op de fiets in drie dagen naar Diemen gegaan. Daar sliepen ze in een boerderij en 

deden drie dagen Amsterdam. Met de trein terug. Ze konden daardoor niet meedoen aan 

proefkamp en hadden bovendien stiekem verkennersspullen meegenomen. Ze werden door 

hopman Bemelmans daarom voor het leven geschorst. Toen Gerrie in Delft ging studeren werd 

het contact verbroken. Middagje met elkaar koffie drinken in 2003 leverde geen nieuw contact 

op. Ik herinner me zelf dat een oudere broer weigerde mee te gaan doen aan de politionele acties 

in Indonesië en hoe hij daarom door de marechaussee als dienstweigeraar werd gearresteerd en 

in een Jeep afgevoerd.   



16 
 

          Familie Dresen had een  tuinderij 

          Familie Van Gastel. Dochters van leeftijd Miep 

          Kruidenier Janssen-Savelkouls Klein rond mannetje, zij grote vrouw, veel kinderen 

          Familie Beckers. Pedicure waar onze moeder later wel eens kwam. 

          Manufacturenwinkel Dohmen. Zoon Robbie was goed bevriend met Ivon. We mochten 

zijn Donald Duck lenen. 

 

BEN BRUNOTT             

 

Congo  

          “Congo een geschiedenis” van de Belgische schrijver David van Reybrouck, uitgegeven 

in 2010 met op de voorkant van het boek een zeer intrigerende foto van het hoofd van de recent 

overleden Congolees Etienne Nkasi, die beweerde in 1882 geboren te zijn. Hij was getooid met 

een zwarte hoed en de wit weerspiegelende brillenglazen contrasteerden onheilspellend tegen 

zijn zwarte huid en verhulden bijna geheel zijn recht op de camera gerichte ogen. Het boek is 

goed leesbaar door het gebruik van vele persoonlijke getuigenverslagen, maar tegelijkertijd is 

het ook onthutsend.  

          De geschiedenis van Congo vanaf het einde van de negentiende eeuw is een 

aaneenschakeling van gruwelijke misdaden van enkelingen en hun trawanten tegen alle overige 

bewoners van hun land. Een bevolking die werd uitgebuit, gemarteld, geamputeerd en 

vermoord, teneinde de enorme rijkdommen aan ivoor, rubber, koper, uranium en coltan  ten 

goede te laten komen aan despoten zoals de Belgische koning Leopold II, Mobutu en Kabila. 

Dictators die daarbij werden gesteund door vreemde mogendheden als België, Frankrijk, 

Duitsland, Amerika, Rusland, Cuba en China, die eveneens uit waren op eigen  gewin en zich 

van de nadelige consequenties voor de oorspronkelijke bevolking van het rijke Congo niets 

aantrokken.   

 

Missionaris van Scheut 

          Een belangrijk deel van deze geschiedenis van Congo werd meebeleefd door onze 

voormalige buurjongen Ben Brunott, die van 1953 tot 1985 als missionaris van Scheut  aldaar 

werkzaam is geweest. Hij werd in juli 1952 priester gewijd. Ivon en ik waren nog misdienaar 

bij zijn Eerste Plechtige H.Mis in onze parochiekerk.  

          In het archief van Ger vond ik enkele brieven van Ben die hij schreef aan Ger die toen 

bezig was met een (late roeping) priesteropleiding in Gemert. Uit een brief vanuit Nijmegen 

d.d. 16-11-1952:  

……. Missie-leven Ger is een prachtleven. Ik weet dat zo van horen zeggen. Het volgend jaar 

hoop ik je er meer van te kunnen vertellen, sprekend dan als man van ondervinding. Men 

vergeet zo gauw dat het “gaat en onderwijst alle volkeren” voor alle mensen bedoeld is. Het 

gaat toch niet aan dat “goede katholieken” rustig thuis in een stoel blijven zitten en denken 

“ah, dat doet die en die en die”… en hij stak een verse sigaar op en plooide het binnenblad van 

de ochtendkrant open. Nee, we moeten strijders zijn, vechters voor de gedachte van Christus 

zelf die alle mensen tot zich wil trekken. Hij heeft dat aan ons, die een uitbouw zijn van zijn 

Lichaam overgelaten. Wij werken de taak uit, die Hij zelf begonnen is, hier in ons land, op 

iedere plaats waar we gesteld worden al is dat ook in de school waar we rekensommetjes laten 
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maken of in diezelfde school waar we als poetsvrouw de tegels doen glimmen. Op al die plaatsen 

kunnen we als missionarissen werken, zo we dit alles doen om God eer en glorie te willen 

brengen en we door die arbeid mee willen werken Zijn rijk op de wereld te vestigen. Maar waar 

kun je meer direct werken dan juist in de missie. Men moet niet zeggen dat men hier genoeg 

missiewerk kan doen. Men vergeet dan dat hier een gevestigde kerk is, dat er duizenden 

priesters zijn, dat ieder gemakkelijk de kans heeft met de kerk in aanraking te komen, terwijl in 

de missie miljoenen die kans absoluut niet hebben. Ik ben de enigste kans van hun eeuwig geluk, 

want door mij, priester van God, kunnen die genaden tot hen stromen opdat ze eens dat eeuwig 

geluk zouden kunnen genieten……... 

          Zijn eerste jaren in Congo vielen samen  met de laatste jaren van de kolonisatie door de 

Belgen. Op 30 juni 1960 werd Congo onafhankelijk. Ben Brunott was toen op verlof in 

Maastricht. Een maand later ging hij als aalmoezenier met ons mee op een verkennerskamp in 

Herkenbosch. Hij deed daar onder meer elke ochtend de mis in een door ons uit stokken en 

zeilen opgetuigde “kapeltent”.  

 

             
foto’s, die ik in 1960 van Ben Brunott op verkennerskamp in Herkenbosch maakte 

 

          Daarna zijn we hem wat uit het oog verloren. In een van de ordners van Grand-Père vond 

ik nog een herderlijk schrijven d.d. 31 december 1977 van Ben Brunott vanuit Zaïre aan zijn 

“Beste vrienden allemaal”. Mobutu zat toen al stevig in het zadel en hij had inmiddels de naam 

van zijn land tot Zaïre omgedoopt. In voornoemde brief omschrijft Ben hoe hij doende was 

weer een nieuwe parochie te stichten en dat het hem  voorlopig niet gelukt was de benodigde 

materialen voor een  kerkgebouw bij elkaar te sprokkelen. Voorlopig was hij daarom maar 

begonnen met het bij elkaar brengen van een parochiegemeenshap. 

          “Onze kerk”, zo zei ik, ”dat zijn de bomen waaronder we samen bidden en vergaderen”. 

……Onze gemeenschappelijke kandidaat voor het presidentschap van het parochie-comité 

Bombo Raphael was een veelwijver, maar dat vonden wij geen probleem omdat het een goede 

man was, met gezag en altijd present. De Heer kijkt naar het goede hart van de mensen en dat 

heeft hij in ruime mate. 
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          Voorts omschreef Ben de organisatie van zijn parochie in wijken en zijn eigen armoedige 

huisvesting die gelukkig ook van tijdelijke aard was. 

          Het zint de mensen niet dat we onder de bomen zitten. Zonder dat ik het wist zijn  ze er 

met z’n allen op uit getrokken, om met een vrachtwagen ver weg stokken te kappen. In drie 

dagen stond er een hangar. (net een soort kapeltent als in Herkenbosch!) 

Daaronder hebben we de nachtmis opgedragen, bidden onder een strooien dak. Er waren 

misschien wel duizend mensen. 

          Wat ik zoal doe? Werk zoeken! Veelal dwaal ik door mijn parochie, met een sliert 

kinderen achter mij aan. Vergaderen doen we ook nogal. Grootse plannen worden er gemaakt 

die natuurlijk steevast niet worden uitgevoerd. Wat wil je in een land waar bijna niets te krijgen 

is? 

           In mijn  huis aan de rand van de parochie, waar ik dit neerschrijf is het broeierig heet. 

Over enkele ogenblikken ga ik, op de motor, naar ginds “onder de Bomen”. 

          Ik doe daar, op de laatste dag van het jaar, een avondmis om God te bedanken, samen 

met mijn Christenen, voor al het goede dat we mochten ondervinden. 

 

Pastoor in Klimmen 

          Dankzij de internet-tamtam waren we in 2010 te weten gekomen, dat Ben Brunott toen 

86 jaar was en in woonzorgcentrum Zuiderhout in Teteringen bij Breda woonde. Na zijn  werk 

in Congo werd hij in mei 1986 pastoor van Klimmen. Op 26 september 2004 nam de geliefde 

pastoor Ben Brunott afscheid van die parochie en trok hij zich terug in het klooster van zijn 

orde in Vught. 

          Van de website van de Broederschap St Sebastianus te Klimmen haalden we de volgende 

tekst (geschreven in 2004): 

         Wie onze oud-pastoor Ben Brunott heeft gekend, weet dat het een man was die met beide 

benen in de Klimmense gemeenschap stond. Zijn deur stond voor iedereen open en wie bij hem 

op bezoek ging maakte kennis met een pastoor die, ondanks de vele werkzaamheden voor zijn 

parochianen, ook nog tijd vond voor een aantal hobby’s. Dat hij een voorliefde bezat voor de 

flora en fauna mag bekend zijn maar zijn grootste liefhebberij was het boetseren. De kerstgroep 

die hij heeft gemaakt voor onze kerk is bij de meeste Klimmenaren wel bekend. Dat geldt niet 

voor de talrijke “kunstwerken” die hij in zijn huis en tuin had geplaatst. 

          Hij had die talenten niet van een vreemde. Zijn vader, door ons “oom Ben” genoemd, 

was ook een verwoed tuinier en een begenadigd schilder. Oom Ben was tekenleraar op de 

Ambachtsschool. Sinds wij getrouwd zijn stuurden we hem de geboortekaartjes van onze 

kinderen en onze jaarlijkse kerstwensen, die hij trouw met een al dan niet zelf geschilderde 

briefkaart beantwoordde. Zus Roos is in april 2010 overleden. Uit haar overlijdensannonce is 

op te maken dat de zussen Annie, Ada en Tonnie ook waren overleden. 

              Eind 2010 besloot ik een brief naar Ben te schrijven met een beknopt overzicht van de 

huidige stand van zijn vroegere buurkinderen op de Scharnerweg. 

 

Het einde van Huize Sparrendaal  

          In het voorjaar van 2011 ontving ik een brief van Ine Dijksterhuis uit Vlijmen. Zij schreef 

me namens Ben Brunott, wiens geheugen kennelijk geen plaats meer voor ons had. Een mooie 

brief waarin ze onder meer schreef, dat Ben zich na zijn vertrek uit Klimmen toch ook wel weer 
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gelukkig voelde in huize Sparrendaal, waar hij iets terugvond uit zijn jongensjaren. Hij was er 

onder confraters en oud-klasgenoten en vrienden uit de Afrikaanse missie. Maar Sparrendaal 

werd te groot voor het nog resterende aantal paters en ze moesten verhuizen naar Teteringen, 

waar Ben vanwege voortschrijdende dementie vrijwel meteen op een verpleegafdeling werd 

ondergebracht en dat was erg zwaar voor hem.  

          “Toch verloochent zijn positieve karakter zich ook in deze donkerste en eenzaamste 

dagen van zijn bestaan niet. Ondanks zijn onvermogen om nog een enkele zin tot een goed einde 

te brengen, zijn zeer broze gezondheid en zijn gevoelens van machteloosheid en eenzaamheid 

(neven en nichten laten al jarenlang niets van zich horen) heeft zijn oude charme hem niet 

verlaten. De enkele trouwe bezoekers (twee dames uit Klimmen en mijn man en ik) gaan altijd 

weer opgewekt naar huis omdat hij bij al zijn ontreddering toch de gastheer blijft van vroeger, 

toen hij de spil van elk gezelschap was. Hij redt zich eruit met zijn schalkse glimlach, zijn soms 

onverwacht geschater, de Franse stoplappen (c’est la vie) waarmee hij slim aan elke 

‘conversatie’ een schijn van wederkerigheid kan geven, zijn knipoogjes op het juiste moment 

en de hartelijke scheldwoorden (‘ouw zevereer’) waarmee hij zijn omgeving begroet omdat hij 

alle namen kwijt is. Hij is nog steeds de au fond tevreden diepgelovig man, die hij was, al moet 

je hem niet meer aankomen met praatjes over het verhoopte hiernamaals want dan kun je een 

welgemeend ‘je tante’ naar je hoofd krijgen. Hoe gekrompen zijn leven ook is, hij hecht er nog 

steeds aan. ‘Ik ben maar een ouwe salamander’ zegt hij soms ineens, waarna hij toch weer zelf 

moet lachen.” 

          Een half jaar voor zijn vertrek uit Klimmen heeft Ine fantastische gesprekken met Ben 

gehad bij het ordenen van zijn fotoalbums en dikke correspondentiebundels. “Zijn ervaringen 

in de Congo hadden vooral te maken met gewone mensen in de directe omgeving. Hij hield van 

zijn parochianen en hij had interessante relaties met andere missionarissen. Hij moet met name 

voor vrouwen van allerlei pluimage onweerstaanbaar geweest zijn, maar met een uitgestreken 

gezicht zei hij altijd dat hij ‘goed lag bij vrouwen, maar hij dat hij nooit fratsen met iemand 

uitgehaald had’. Daar durf ik mijn hand voor in het vuur te steken, al getuigden vooral sommige 

gepassioneerde  brieven van vrome zusters van meer dan een roerende liefde in Christo.”  

          Naar aanleiding van de brief van Ine  bekeken we op hollanddoc.nl de aangrijpende Ikon-

documentaire uit 2008 van Gerald van Bronkhorst “Laatste missie” waarin het afscheid van de 

laatste paters van Scheut van hun Huize Sparrendaal in Vught is verfilmd. Ook Ben is daar op 

te zien, zij het in een wat bescheiden rol op de achtergrond. Aangrijpend was het beeld van een 

andere aan longkanker stervende pater (alle missionarissen rookten te veel, ”lurkten aan 

pijpen”), die intens twijfelde aan het nut van zijn missiewerk in Congo. “Hebben wij niet meer 

geleerd van hun dan zij van ons?” Paters die erg zorgzaam voor elkaar waren, Sparrendaal was 

hun thuis, waar ze met veel liefde oude herinneringen konden koesteren. Een meer dan negentig 

jaren oude pater die als eerste vertrok en dat niet begreep omdat hij toch gezworen had “Scheut 

nooit te zullen verlaten”.  

 

In Memoriam Ben Brunott  

          Hoewel ik vast van plan was nog een keer bij Ben Brunott langs te gaan, was het er tot 

september 2011 nog niet van gekomen. Aanvankelijk dacht ik het te kunnen combineren met 

een van onze wekelijkse oppasbezoekjes aan Breda, maar dat bleek bij nader inzien toch niet 
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zo goed uitvoerbaar. Ook het ontluisterende idee dat hij me toch niet meer zou herkennen, 

verkleinde mijn animo.  

          Half september 2011 ontvingen we via Ine Dijksterhuis het bericht van zijn overlijden. 

Het bijwonen van de uitvaartdienst was dus mijn laatste kans om toch nog even bij hem langs 

te gaan.  

          De kapel van het rusthuis in Teteringen was goed gevuld. Zijn zussen zijn allemaal 

overleden en hun kinderen zijn inmiddels ook grijs geworden, maar vertoonden wel duidelijke 

Brunott-trekjes. De schutterij Sint Sebastianus had een grote afvaardiging gestuurd inclusief de 

huidige koning en koningin in vol ornaat. Ben had het ooit tot koning gebracht en werd daarna 

benoemd tot geestelijk adviseur voor het leven. Gedurende de gehele dienst hield de 

vaandeldrager van de schutterij de wacht bij de kist. Er werden mooie herinneringen opgehaald. 

Ben was geliefd bij zijn parochianen. Hij was een mensenmens, kunstenaar, levensgenieter en 

….. bedelaar. Hij rookte “zes sigaretten per uur”, maar had waarschijnlijk nog nooit zelf een 

pakje sigaretten gekocht.  

          De absoute werd namens bisschop Wiertz verricht door de bisschoppelijk vicaris 

Vroemen. Onder het indrukwekkende gezang van het “In Paradisum” werd Ben de kapel 

uitgedragen.  

          Hij werd begraven tussen zijn vrienden op het kerkhof van het klooster Sparrendaal bij 

Vught. Het klooster waar hij gelukkig was en dat inmiddels is gesloopt. 

 

 

FAMILIES DE PAUW  

 

Gustaaf Francies de Pauw 

           Gustaaf Francies de Pauw werd geboren te Oostburg op 6 december 1867 en is  

overleden te Maastricht op 1 februari 1943. Hij stond in 1901 als dirigent aan de wieg van de 

Harmonie Kunst Door Oefening. Ongeveer 20 jaar dirigeerde hij deze harmonie die  in 

Maastricht beter bekend staat als “De Nuij” (de nieuwe), in tegenstelling tot de nog oudere 

“Keuninklike” Harmonie, die ook wel “De Aw” (de oude) genoemd wordt. Gustaaf Francies 

de Pauw was de vader van Gustaaf L.D. (30 november 1898 - 15 juli 1981) en van Désiré (9 

oktober 1916 - 18 maart 1988), zoon uit zijn  tweede huwelijk met Gertrude Antoinette 

Hubertine Boots (22 mei 1889 - 20 mei 1982).  

 

Gustaaf L.D. de Pauw, 

          (makelaar, assurantiën en taxatie) was het zwarte schaap van de familie. In de oorlog was 

hij N S.B.er. Hij was getrouwd met Antoinette Defresne (20 maart 1899-23 juni 1987) en 

woonde een paar huizen verder op Scharnerweg 85. Gustaaf jr. was als Districts-Inspecteur van 

Limburg verantwoordelijk voor de inbeslagname van alle bezittingen van de Koninklijke 

Harmonie van Maastricht (“De Aw”) op 2 november 1942. (oftewel Allerzielen én mijn 

geboortedag!). Hij had hiertoe opdracht gekregen omdat “De Aw” tegen de wil van de Duitse 

bezetters in, weigerde lid van de Kultuurkamer te worden. “De Nuij” had de dans kunnen 

ontspringen door zichzelf net op tijd op te heffen. Na de oorlog werd alleen het vaandel van 

“De Aw” nog teruggevonden en was ook Gustaaf jr. een tijdje spoorloos. We hadden erg veel 
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medelijden met zijn vrouw Antoinette Defresne omdat ook zij op die foute keuze van haar man 

haar leven lang werd nagekeken. 

 

 
Huldiging van Désiré de Pauw in 1974 op het Vrijthof  t.g.v. zijn 25-jarig jubileum als dirigent van vier muziekkorpsen. 

 

Désiré de Pauw 

          Halfbroer Désiré heeft een heel wat eervoller leven geleid. Hij blies als dirigent in 1948 

“De Nuij” Harmonie K.D.O. nieuw leven in. Hij bleef er de dirigent tot aan zijn dood in 1988. 

Daarnaast dirigeerde hij nog drie andere muziekkorpsen. Bij zijn viervoudig 25-jarig jubileum 

als dirigent in 1974 traden de vier corpsen op het Vrijthof gezamenlijk op met de speciaal 

gecomponeerde mars “Limburgse Parade”. Désiré had de muzikale leiding van opera’s, 

operettes en revues. Hij schreef composities en arrangementen voor vele verenigingen en 

gelegenheden, waarvan de EEG-suite bij de EEG-top-ontmoeting in Maastricht een voorbeeld 

is. Ook liedjesteksten voor kinderen en wel honderd min of meer populair geworden 

carnavalsschlagers (1965 muziek van “Noonk Harie”, 1969 muziek van “De Boterblom”, 1970 

muziek van “’t Majoretsje”, 1973 tekst en muziek van “Boe…? Boe…? Boe…? (krijg ich nog 

e pötsje beer?), 1975 muziek van “de Meidskes vaan Mestreech”, 1976 muziek van “Howwe 

Zoe”). 

          Désiré toonde naar buiten veel bravour maar was in z’n hart een gevoelig mens. Jaren 

lang verzorgde hij samen met z’n vrouw liefdevol zijn dement geworden Moeder in het huis 

aan de Scharnerweg 77. 
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Désiré met zijn vrouw Miets van Kan op receptie t.g.v. 80ste verjaardag Grand-Père 

 

          Désiré, die zijn muzikale talent van zijn vader erfde, was er trots op dat ook zijn enige 

zoon Raymond muzikaal begaafd was en voor een professionele muziekopleiding koos. Het 

eerste concert, samen met zijn zoon aan de vleugel, oktober 1987 in de Sphinxzaal, is tevens 

zijn afscheidsconcert gebleken. 

          Na het overlijden van zijn vader nam  Raymond het dirigeerstokje weer van hem over. 

Hij hield dat 7 jaar vol zodat er in 1995 echt een einde kwam aan het tijdperk de Pauw bij “De 

Nuij” van Maastricht. 

          De laatste keer dat ik Désiré de hand schudde was ter gelegenheid van de begrafenis van 

onze broer Ger, twee maanden voordat ook hij zelf zou overlijden. 

 

GIED JASPARS 

          Hij woonde tegenover ons een eindje 

verderop aan de Scharnerweg. Hij zat op de 

H.B.S. aan de P.P.W. in de tijd dat Ivon en 

ik daar ook werden opgeleid. Hij heeft een 

blauwe maandag als tekenaar met Lex 

samengewerkt. Ik heb hem pas beter leren 

kennen door de interviews die voor diverse 

media van hem werden afgenomen, nadat hij 

ongeneselijk ziek was verklaard. Hij was een 

creatief denker maar bleef daarbij veelal op 

de achtergrond. Zo werkte hij mee aan veel 

tot de verbeelding sprekende t.v.-programma’s als Hoepla, de Wim T. Schippers Show, de vuist 

van Duys, de BB-kwis en Sonja. Hij was ook betrokken bij het bedenken en produceren van de 
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fameuze Rolykit, een oprolbare opbergdoos. Hij maakte verder de KRO-televisieserie “Waar 

gebeurd” met verhalen, die niemand geloven wilde. Toen ze in de tweede klas van de H.B.S. 

tegen hem zeiden, dat zijn vader in een helicopter op de speelplaats was geland, ging hij vol 

vertrouwen kijken. Een boeiende persoonlijkheid, die ondanks een ongelukkige jeugd in 

iedereen maar vooral ook in zichzelf bleef geloven. 

                           

BROODFABRIEK DE KROON 

 

          Schuin bij ons tegenover lag een brede oprijlaan naar een groot erf voor de broodfabriek 

“De Kroon”. Dat erf was ook bereikbaar vanaf de Eburonenweg via een voetgangerspoortje in 

de heg. Links op dat erf lag de woning van de familie Hameleers, met ook veel kinderen. De 

vader was waarschijnlijk een soort portier van de broodfabriek.  Helemaal rechts lagen de 

stallen. Het was een spannend speelterrein tussen de broodkarren en vooral ook tussen de 

paarden die op het erf in- en uitgespannen, gevoederd en geroskamd werden door de 

broodbezorgers. In de stallen stonden ook de bakfietsen voor de broodbezorgers die hun werk 

zonder paardenkracht moesten uitvoeren. We speelden er met de kinderen van Hameleers en 

volgens Lex zou Jo iets gehad hebben met de dochter die ook Joke heette.  

          Geurherinneringen: het verse brood, gekookte aardappelschillen (opgehaald langs de 

huizen door de schillenboer) en verse paardenkeutels.  
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HET OUDERLIJK HUIS AAN DE SCHARNERWEG 73 TE MAASTRICHT 

 

         
Het ouderlijk huis, zoals het er vlak na de bouw uitzag   
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Plattegronden, zoals ze in de vijftigerjaren door Lex werden opgemeten en uitgetekend. 

 

          De Bouw. Ons ouderlijk huis aan de Scharnerweg te Maastricht werd in 1930 gebouwd 

naar een ontwerp van de Maastrichtse architect Arthur Deussen, tussen twee bestaande 

woonhuizen nummer 47 waar de familie Brunott woonde en nummer 51 waar, in ieder geval 

tijdens de oorlogsjaren, de familie Henrar woonde. Nummer 51 was eigendom van de familie 

de Pauw, die zelf op nummer 53 woonde. De grond ( zes aren en vijftien centiaren) werd 

gekocht van Brunott voor drieduizend vijf en zeventig gulden. Voor de helft van de bouwmuur 

moest  vier honderd twee en dertig gulden drie en zestig cent betaald worden. Gustaaf de Pauw 

kreeg op 15 oktober 1929 vijf honderd vijf en twintig gulden voor de helft van zijn bouwmuur.   

          Maart 1930: oplevering huis Scharnerweg. Eindafrekening incl. meer- en minderwerk 

juni 1930: f.9740,81; honorarium architect f.473,70; totale kosten f.14.372,14. De nummering 

werd in de loop van de tijd aangepast van 47 t/m 53 in 71 t/m 77.  

 

          Het voortuintje, dat ten behoeve van de aanleg van een trottoir tot een minimum werd 

teruggebracht en waar we in het kader van de actie “heitje voor een karweitje” het onkruid 

tussen de kiezelsteentjes vandaan moesten halen. 

          De voordeur die in de loop van de tijd van kleur veranderde en achtereenvolgens 

lichtbeige, donkergroen, lichtblauw en knalrood werd geschilderd. Het klimricheltje op de deur 

dat steeds weer werd afgesleten omdat het als opstapje diende om via het deurraampje de deur 

te kunnen openen. De drie hardstenen treden met het kolengat dat in de winter met een stuk 

karton werd dichtgezet. 

          De vestibule met de meterkast, de geparkeerde fietsen en de silhouetten van Miep en 

Lidy achter de glas-in-loodramen als ze er afscheid namen van hun geliefden. 
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De lange gang met de loper en de donkerbruine lambrisering en de deuren die we bij wijze van 

verrassing tijdens een vakantie van onze ouders grijs hadden geschilderd. 

          De voorkamer met de gashaard die alleen bij bijzondere gelegenheden aanging. De erker 

waar de vijf kleintjes regelmatig met Paul achter de vitrages de passanten stonden te bekijken 

en waarvan het openstaande schuifraam in de noordgevel ’s zomers voor een weldadige 

verkoeling kon zorgen. De zwarte muurtelefoon. De vaste muurkasten met het glas- en 

serviesgoed, koektrommels, naaidoos en vazen. Het zwarte bureau met de diepe donkere ruimte 

tussen de ladekastjes, waar de lampjes van de door Paul zelf gemaakte vrachtauto zo goed tot 

hun recht kwamen. De nieuwjaarsrecepties die er voor de leraren van de ambachtsschool 

gehouden werden. Koffie met gebakjes van Goessens op zondagochtend waar ook Miep ’s 

vriendin Ria Hovens veelvuldig bij aanwezig was. 

          De tussenkamer, de enige woonruimte die ’s winters met een kolenhaard verwarmd 

werd. De radio-pick-up-installatie waarmee we samen naar de “familie Doorsnee”, “de bonte 

dinsdag-avond-trein” en de spannende detective-serie “Paul Vlaanderen” luisterden en waarop 

Lex lange tijd bij thuiskomst van onze ouders na de mis op zondagochtend, ter verwelkoming 

steeds weer keihard de grammofoonplaat “at the Balalaika” draaide. Het naaikasttafeltje waar 

ik aan zat te knutselen toen de onheilsberichten over de watersnoodramp van 1953 in Zeeland 

over de radio te horen waren en waar ik me erg veilig voelde omdat m’n vader me verzekerd 

had dat een dergelijke ramp ons in het hoge Limburg nooit zou kunnen overkomen. De grote 

glazen boekenkast op de bredere onderkast, waarop we steeds de spulletjes waarmee we bezig 

waren mochten wegleggen. De vertoning van de films van ons gezin, gemaakt door Harry van 

Vloten, die we er van verdachten dat hij zijn zus Mechteld aan Ger wilde koppelen. 

          De schuifdeuren tussen de voorkamer en de tussenkamer van waarachter we 

toneelstukjes speelden en waarin Lex ooit een van zijn kerststalcreaties mocht maken met heel 

veel lampjes. 

           De serre waarin we ’s zomers veel verbleven met de barsten in de glazen dakplaten als 

gevolg van de van het dak van oom Ben vallende kiezelsteentjes. De openslaande tuindeuren 

die toegang gaven tot het terras dat ongeveer een meter boven het tuinniveau lag. De 

uitschuifbare eettafel waar we nauwelijks met z’n elven aan pasten. Het “schooltje spelen” 

waarbij Jo de onderwijzer was en Niek en ik de beste leerlingen, dat meestal eindigde omdat 

Ivon er geen zin meer in had. 

          De keuken met het handkoffiemolentje aan de wand en de suiker die in het meellaatje 

zat omdat het achterstuk van de aardewerken suiker-la was afgebroken. De wafels die er met 

oudjaar volgens het geheime recept van Moulin werden gebakken. 

          De bijkeuken waar Miep ’s maandags de was stond te schrobben en waar ook onze 

fietsen gestald werden, die daartoe zonder de boel vuil te maken door de lange gang moesten 

worden gesjouwd. 

          De w.c. waar we elkaar regelmatig tot opschieten moesten manen als ook de andere wc 

op de badkamer bezet was. 

          De kelder met de “steen” boven de trap, die voor het weekend vol lag met broden, het 

melk-rek en het vliegenkastje. Het gat naar buurman Henrar dat in de oorlog als vluchtweg was 

uitgehakt en dat na het sluiten van de vrede, zonder overleg weer door de buurman werd 

dichtgemetseld. De kolen, slam, aardappels en appels die er werden opgeslagen. 
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          De trap naar boven waar we, mede dankzij loszittende roeden, allemaal wel eens van af 

gevallen zijn en waarlangs op sinterklaasavond het strooigoed naar beneden kwam. 

          De overloop waar de vijf kleintjes wel eens voor straf naast elkaar de rozenkrans moesten 

bidden als ze elkaar te lang wakker hielden en/of als vader een slechte dag had gehad. Als 

alternatief koos hij ook wel eens voor een pak slaag met zijn pantoffel. De linnenkast die altijd 

zo lekker rook. Het hoekje voor de kleintjeskamer waar we onze schoen mochten zetten en 

waaraan de goedheiligman onverbiddelijk voorbij ging als we wel eens zonder toestemming 

van onze ouders het schoentje probeerden te zetten. 

          De ouderslaapkamer met het springveren bed waarop je zo heerlijk kon springen. 

Openslaande deuren naar het balkon, een deur naar de overloop, een deur naar de badkamer en 

een deur naar de kleintjeskamer, die bij mazelen , bof of pseudokroep van een, en vaak meer, 

van de kleintjes open  bleef staan om in geval van nood direct te kunnen ingrijpen. 

          De kleintjeskamer waar we met z’n vijven sliepen en elkaar wakker hielden met enge 

verhaaltjes, ondeugende grapjes en zelfbedachte smartlappen waarmee we elkaar aan het huilen 

probeerden te krijgen, hetgeen vooral Jo goed lukte. Ivon kon er niet in slaap komen als de 

gordijnen niet naadloos op elkaar aansloten. Niek en ik hebben het geruime tijd moeten doen 

met houten kinderbedjes waarvan de bodem regelmatig doorzakte. De hilariteit die dat bij de 

oudere boers opwekte, deed nog het meeste pijn. Ik herinner me nog goed het gevoel van 

gelukzaligheid toen onze ledikantjes werden vervangen door een splinternieuw 

tweepersoonsbed. Het vloerzeil dat in de winter zo koud kon aanvoelen. De prachtige 

ijsbloemen, die bij vorst op de binnenkant van de ramen werden afgezet. 

          De meisjeskamer waar Miep en Lidy in een tweepersoonsbed sliepen en waar we ook 

wel eens gebruik van mochten maken als ze beiden uit logeren waren.  

          De badkamer met een wastafel voor ons elven waarvoor het regelmatig dringen was. 

Het donkergroene gaskacheltje in de hoek en het bad waar we eens per week op vrijdag gebruik 

van maakten. Om water te besparen werden de vijf kleintjes gedurende een lange periode 

tegelijk in bad gedaan. Miep vertelde dan vaak spannende verhalen. 

          De zoldertrap met het dakraampje erboven en waarlangs ik lange tijd niet alleen naar 

boven durfde te gaan. 

          De zolderoverloop met het kleine boekenkastje waar onder andere de dagboeken van 

vader waren opgeborgen. 

          De meidenkamer met de lampetkan en kom waar de hulpen in de huishouding werden 

ondergebracht waarvan ik me overigens alleen Eugenie nog kan herinneren. 

          Het mansardekamertje waar Ger en Paul sliepen. Het geluid van de rollers van de 

schuifdeuren van de mansarde-kasten en de rookgeur en het knapperend geluid van het 

potkacheltje waar het afvalhout uit de timmerklas van de ambachtsschool werd opgestookt. 

          De zolder waar Lex een werkplaatsje mocht maken met wanden van regelwerk met jute 

bespannen en met kranten beplakt. De vliering waar je alleen met een te korte trap op kon 

komen en waar geen vloerdelen op waren aangebracht, zodat je er zeer behoedzaam over de 

plafondbalken moest lopen tussen de geheimzinnige oude rommel die er was opgeslagen. 

          De zeventig meter lange tuin, waarvan het gebruik meegroeide met de behoeften van 

het gezin. De zandbak tegenover de kippenren met kippen die naar ons genoemd waren, 

waardoor we ruzie met elkaar konden krijgen als onze kippen elkaar attaqueerden. De duiven 

van Jo waren ook in de ren ondergebracht. Het verdriet dat we hadden van de open gepikte 
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schedel van een van de duifjes, die door de vader van Sjors Robeers met de schaal van een 

duiveneitje werd afgedekt. Het konijn van Lex die  zo goed door hem werd verzorgd dat hij in 

zijn hokje nauwelijks nog kon ronddraaien. Het gemene spijkerplankje dat Lex bedacht om de 

katten uit de buurt van de houtkrullen van zijn konijn  te houden. De periode dat we volop 

kuilen mochten graven en hutten mochten bouwen zodat er van de oorspronkelijke siertuin maar 

weinig over bleef. De siertuin die Jo na verloop van tijd weer heeft aangelegd en lange tijd zeer 

intensief heeft onderhouden en de ruzie die hij met oom Ben daarbij kreeg omdat ze elkaar er, 

niet ten onrechte, van verdachten het uitgetrokken onkruid bij elkaar in de tuin te gooien. 

          Het schrijnende gevoel op die eerste zondagochtend op m’n kamer in Delft in september 

1960, toen ik me, na een toestand van euforie over het zelfstandig worden, ineens realiseerde 

dat ik die periode aan de Scharnerweg 73 definitief had afgesloten.  

 

HUISELIJKHEDEN 

 

Telefoon  

          Bij het lezen van nummer K4400-5874 zal bij mijn zus en broers ongetwijfeld een 

belletje gaan rinkelen. Het is namelijk het telefoonnummer, zoals we dat omstreeks 1950 op de 

Scharnerweg hadden. In 1960 werd het omgezet in 043-20274. Om die wijziging te onthouden 

bedacht ik toen het volgende cijfer-ezelsbruggetje: 

 

       5  8  74 

       x   : 

       4  4  

       =  = 

20 2 74 

 

          Tamelijk ingewikkeld wellicht, maar ik ben het nu zelfs nog niet vergeten. 

In deze tijd van internet en in een land van een gemiddelde van ongeveer een mobiele telefoon 

per inwoner, kun je je anno 2008 niet meer zo goed voorstellen dat het hebben van een telefoon 

indertijd nog helemaal niet zo gewoon was.  

           Buurman Oom Ben Brunott was geregeld te gast bij ons in de voorkamer om met de 

wandtelefoon te bellen (10 cent lokaal en 25 cent interlokaal moest hij dan betalen; hij werd er 

als Hollander geregeld van verdacht interlokaal te bellen en lokaal te betalen!).  

           Om kosten te besparen bedachten we een soort code om bijvoorbeeld te laten weten dat 

we veilig ergens waren aangekomen. We lieten dan de telefoon een vooraf afgesproken aantal 

keren rinkelen en hingen dan weer op. De thuisblijvers moesten dus dat aantal afwachten 

alvorens eventueel alsnog op te nemen.   

          Voor spoedgevallen werd gebruik gemaakt van papieren telegrammen, maar dat was vrij 

kostbaar omdat het per letter betaald moest worden. 

          Op onze reis van 3 maanden door Marokko in 1964 waren we voor berichten van het 

thuisfront vrijwel geheel aangewezen op “post restante”. De post werd dan verstuurd naar 

vooraf afgesproken postkantoren op onze route. Verder werden onze familieleden van het 

verloop van de reis op de hoogte gehouden via normale luchtpostbieven   en door speciaal 
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daartoe geschreven radio-brieven die door de AVRO werden uitgezonden en die uiteraard door 

iedereen te horen waren. 

Je kunt op je mobieltje heden ten dage ook weer het ouderwetse belrinkelgeluid instellen. Biek 

had dat gedaan toen hij enige tijd geleden nog bij mij op kantoor werkte. Ik herinner me nog 

goed bij het horen van dat geluid even het gevoel te hebben terug te zijn in een lang vervlogen 

tijd. 

 

Koffietijd. 

          Koffiemalen in een molentje tussen de knieën, later iets gemakkelijker in een molentje 

aan de muur en uiteindelijk in het elektrische Moulinexmolentje. Koffiefilter met later 

filterzakjes op de koffiepot, een lepeltje Buisman en een snufje zout, water aan de kook brengen 

in de fluitketel en op de gemalen koffie gieten en dat herhalen totdat de koffie de bovenkant 

van de tuit van de koffiepot bereikte. Het opwarmen van de melk in het steelpannetje en de 

troep die ontstond als de melk overkookte. Het zeven van velletjes uit de melk. De overgebleven 

koffie werd na het avondeten gewoon weer opgewarmd.  

 

Huiswerk maken. 

          Ik had geen eigen kamer. Voor het maken van huiswerk trok in me vaak terug in een lege 

kamer, beneden of boven. In de winter was dit vaak een onverwarmd vertrek en maakte ik 

gebruik van een deken om me een beetje warm te houden. Een van de ergste opgaven was het 

van buiten leren van de antwoorden op de vragen uit de katechismus. Ik herinner me alleen nog 

de eerste vraag: “Waartoe zijn wij op aarde?”  “We zijn op aarde om hier en in het hiernamaals 

gelukkig te zijn.” 

 

Gebitsverzorging. 

          Omdat we geen lid van het ziekenfonds waren (we waren vanwege het inkomen van mijn 

vader particulier verzekerd) schoot de halfjaarlijkse niet verplichte gebitscontrole bij de tandarts 

Menger er vaak bij in. met alle gevolgen van dien. Toen mijn tandarts in Delft later tot het 

plaatsen van enkele kostbare kronen overging, was dat ook zeer tegen de zin van mijn vader. 

De tandarts liet zich hier niet door afschrikken. “In het belang van zijn beroepseer” ging hij er 

toch mee door.  

 

Thee warm houden 

          Voor het warm houden van de pot thee bestonden verschillende vormen. De eenvoudige 

theemuts op de pot in een mandje. De scharnierende theetas met een knip aan de bovenkant 

voor het openen en weer sluiten. Het  verchroomde omhulsel met een gematteerde vulling waar 

tuit en handvat uitstaken. Het brandende theelichtje waar je de theepot op kon zetten was 

natuurlijk het meest sfeervol. Een moderne thermoskan werd in onze jeugd nog niet als theepot 

gebruikt. 

 

Sokken stoppen 

          Het stoppen van sokken met een stop-ei was een veel voorkomende bezigheid in ons 

huishouden. Een secuur werkje, waar vooral moeder en Miep zich mee bezig hielden. Toch 
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herinner ik me het zelf ook geregeld gedaan te hebben. De meeste gaten ontstonden op de tenen 

en de hakken en de gestopte gaten vielen dus weg in de schoenen. 

 

Nylonkousen 

         Na de oorlog gingen mijn moeder, Miep en Lidy ook over op het dragen van nylonkousen, 

tamelijk duur, maar ook erg kwetsbaar. Bij het minste of geringste schoten er namelijk 

zogenaamde ladders in. Het verder uitlopen van de ladders werd met een beetje nagellak tegen 

gegaan. Op speciale adressen konden de ladders worden “opgehaald”. De kwetsbaarheid van 

nylons nam toe naarmate de kousen dunner waren. Als de nylons waren voorzien van een naad 

achterop, was het zaak dat die naad recht en in het midden van het achterbeen naar boven liep. 

 

Rooie kool  

          Als er ’s middags rode kool bij ons op het menu stond, wisten we dat onze vader niet 

thuis kwam eten. 

 

Koude oorlog 

          In de jaren vijftig werd ik me steeds meer bewust van de “koude oorlog” en naarmate in 

ouder en wijzer werd, nam ook de angst voor de Russen toe. Op een avond midden in de koude 

oorlog (Berlijn-crisis of inval in Hongarije ?)  joeg Paul me de stuipen op  het lijf door ’s avonds 

laat onze slaapkamer op te stormen en te roepen “de Russen komen!” 

 

Sinterklaastijd  

          Soms mochten we in de Sinterklaastijd bij de familie Hovens op bezoek om liedjes te 

zingen voor de kachel, waar dan op wonderbaarlijke wijze snoepjes en pepernoten uit gestrooid 

werden. Het kwam niet bij ons op, dat het mijnheer Hovens was die van achter ons het 

snoepgoed op de kachel wierp. Ik heb dat trucje later met succes bij mijn eigen kinderen en 

kleinkinderen toegepast. 

            Af en toe kwam Sinterklaas bij de familie Henrar op bezoek en dan mochten wij ook 

komen. Na het  vertrek van de goedheiligman mocht er met en echt stoomtreintje gespeeld 

worden. Dat werd jaarlijks in de sinterklaastijd in de voorkamer van Henrar uitgezet. 

         Op 6 december was er de met speelgoed, snoep en andere cadeautjes gevulde tafel in 

tussen- of voorkamer voor de nog Sinterklaas-gelovigen. De avond tevoren hoorde iemand 

gestommel op zolder en gingen we luid sinterklaasliedjes zingend de gang in totdat er 

snoepgoed uit het trapgat werd gestrooid 

 

Speelgoed  

          De op de Ambachtsschool gemaakte groene poppenkast. De te hoge achterplaat en de 

uitbrander die ik van Pap kreeg toen ik er eigenhandig een stuk van aan het afzagen was. De 

gordijntjes, die ik onzichtbaar met een trekbeweging in de daartoe door mij aangebrachte 

koordjes in twee richtingen openen kon. 

           De groene Alvis-cabriolet van  Dincky Toys. De gipsen en later tinnen soldaatjes, tanks 

met vuursteentjes en vliegwielen, legerjeeps en vrachtauto’s, en de witte wederom door 

Sinterklaas op de ambachtsschool gemaakte “kazerne”.  
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            Een met een opwindbare veer uitgerust treintje dat het niet haalde bij het echte 

stoomtreintje van de kinderen Henrar en dat ook erg vaak ontspoorde. 

 

Boeken en tijdschriften 

          Erg veel boeken heb ik in mijn jeugd niet gelezen. Dat gold ook voor de andere “vier 

kleintjes” van ons gezin. In mijn herinnering werd er door Ger, Miep, Paul en Lidy veel meer 

gelezen.           

          De Engelbewaarder was een katholiek tijdschrift voor jongere lezertjes dat 2 maal per 

maand verscheen. Ik las het vanaf de eerste klas. 5 jaargangen werden ingebonden en zijn nog 

steeds in mijn bezit. Het werd uitgegeven vanaf de Gashuisstraat 68 te Tilburg. Een straat 

vernoemd naar de opdrachtgever waarvoor ik ooit mijn eerste grote gebouwontwerp mocht  

maken. 

           We lazen wel veel stripboeken. Ivon was de verzamelaar van de Kuifjesboeken, die door 

ons allemaal werden verslonden. Ik verzamelde eveneens door Hergé getekende, maar minder 

succesvolle Avonturen van Jo, Suus en Jokko. Niek was meer van Suske en Wiske. In ieder 

geval is hij er het langst (tot na zijn pensioen) mee doorgegaan. 

          De vervolgstrip van Heer Bommel en Tom Poes in de Volkskrant maar vooral ook een 

strip van twee legionairs (Tim Taylor en …?)  in een van de Limburgse kranten vond ik erg 

spannend.  

          Het tijdschrift Donald Duck  kregen we elke week van Robbie Dohmen te leen. Jaarlijkse 

was er een kleur- of tekenwedstrijd waarmee je een nieuwe fiets met trommelremmen kon 

winnen. Eindeloos kon ik daar van dromen ook nog nadat de fiets van Miep had omgebouwd. 

 

Gezelschapsspelletjes 

          Ik besteedde veel tijd aan tekenen en knutselen met boetseerklei en karton, maar zo nu 

en dan deed ik ook mee aan gezelschapsspelletjes zoals mikado, vlooienspel, ganzenbord, mens 

erger je niet, sjoelbak, dammen en het kaartspel pesten. 
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DAGBOEKAANTEKENINGEN 1943 T/M 1949 TOT LAGERE SCHOOL 

 

17 juni 1943:  

          Dagboek Pap: Tonny zegt “daj-daj” als hij het naar zijn zin heeft. 

 

18 juni 1943:  

          Dagboek Pap: Tonny gaat rechtop in zijn bedje zitten.  

 

21juni 1943:  

          Dagboek Pap: Het eerste tandje van Tonny in zijn onderkaakje is zichtbaar. 

 

24 juli 1943:  

          Dagboek Pap: gisteren lukte het Tonny voor het eerst om in zijn box te gaan staan.  

 

15 december 1943:  

          Dagboek Pap: Tonny heeft voor het eerst vier passen “los” gelopen 

 

*6 februari 1944: geboorte Joep Selis, broer van Annemiek. 

 

11 februari 1944:  

          Dagboek Pap: Tonny heeft het eerste woordje “papa” gesproken. 

 

13 september 1944: Maastricht bevrijd. 

          Artikeltje van Ger in het Peurtsje van oktober 1985: Eindelijk was het dan zover. Al dagen 

van tevoren hoorde je het gebulder van de kanonnen, dat een teken was van hun komst. Op die 

dag moesten we ’s middags met de gehele familie de kelder in, nadat een geluidswagen had 

omgeroepen dat de Maastrichtse bruggen zouden worden opgeblazen. We moesten de ramen 

van het huis “open” zetten, omdat door de knallen van het springen van de bruggen de ruiten 

in diggelen konden gaan, vanwege de luchtdruk. Ook moesten we onze mond “open” houden 

(als tegendruk om de trommelvliezen te beschermen). Na enige tijd hoorden we enige doffe 

dreunen en de bruggen waren opgeblazen. Wat ik me ervan herinner is, dat ’t nogal meeviel 

wat de “hardheid” van de slagen betrof. De ruiten waren nog heel, alleen de glas- in lood-

raampjes aan de bovenkant van de raamkozijnen stonden enigszins “bol”. Vlak hierna keek ik 

door het keldergat en zag een kleine groep grimmige Duitse soldaten aan de overkant van ons 

huis lopen. Ze waren tot de tanden bewapend, met handgranaten en geweren in de aanslag. Ze 

liepen in de richting van de Bergerstraat. Dit waren dan de laatste Duitse soldaten die ik in de 

tweede wereldoorlog gezien heb. Nadat we uit de kelder waren gekomen, hoorde ik het ratelen 

van de Amerikaanse tanks in de verte vanuit de tuin aan de achterzijde van het huis.  

          In de slaapkamer van pap en mam kon je in de verte de tanks zien die over de  Heerderweg 

in de richting van Maastricht voorbij reden. De tanks waren voorzien van oranje zeildoeken 

aan de bovenkant, vermoedelijk als herkenningstekens voor de eigen ondersteunende 

vliegtuigen. Het was een indrukwekkend gezicht. 

          Niet lang hierna verscheen de eerste jeep op de Scharnerweg bij garage Schoenmakers. 

Er zaten vier Amerikaanse soldaten in. Bovenop de jeep stond een mitrailleur. Er stonden 
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verschillende mensen rondom heen. Ik was er ook bij. Nog ruik ik de echte benzine en keek ik 

met ontzag naar de mannen in oorlogstenue, die de bevrijders van onze stad waren. Het was 

een moment om nooit meer te vergeten. 

 

Februari 1945: oprichting verkennersgroep Scharn 

 

14 februari 1945 

          Foto album Ger: Ger werd verkenner. Patrouilleleider tot 10 januari 1946; twee 

patrouilles (houtduiven en eekhoorns) opgeleid. 

 

21 februari 1945 

          Uit notitie van broer Paul: Oprichting verkennersgroep St. Antonius, parochie Scharn 

door Pap als groepsleider met assistentie van H. Geelen van de St. Lambertusgroep. Felix 

Chambille en Ber Goessens.  

          Eerste hoofdkwartier werd gevestigd in een opslagruimte bij fruitkweker Houben aan de 

Bemelerweg. Voordat deze ruimte betrokken kon worden, moesten de muren worden gewit 

omdat de voorgangers van het Amerikaanse bezettingsleger ze voorzien hadden van erotische 

schilderingen. Met eigen materiaal en gereedschappen werden de patrouillehutten gebouwd. 

Gebruik was niet voor lange duur, vanwege de te lawaaierige verkenners. 

          Houten bouwkeet was volgende onderkomen, geplaatst in de huidige Pastoor 

Janssenlaan. Deze was echter inbraakgevoelig met gevolg dat uiteindelijk  bovenzaal van 

patronaatsgebouw naast de kerk werd toegewezen. Hierin werden de hutten voor staf en 

patrouilles gebouwd. 

          Op aandrang van pastoor en aalmoezenier Jos Janssen werden verkenners ingezet voor 

het afbikken van bakstenen van gebombardeerde gebouwen ten behoeve van groter 

patronaatsgebouw aan huidige Pastoor Janssenlaan. Pap heeft aan deze “kinderarbeid” 

voortijdig een einde gemaakt. 

 

*22 april 1945: geboorte Annemiek Selis, dochter van Frans Selis en Louise Hendrikx. 

 

*5 oktober 1945: geboorte broer Niek. 

 

+19 oktober 1945: Bonpa Nikkela Nijst overleden. 

 

1 april 1945: mijn vader werd directeur van de Ambachtsschool te Maastricht. 

 

14 augustus 1945: Ger vaandrig. 

          Geïnstalleerd op zomerkamp in Brunssum. 

 

September 1947: naar bewaarschool van de zusters op de Scharnerweg 
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1946: Mijn ouderlijk gezin 

 

 
Achter v.l.n.r.: Miep, Lidy, Lex, Ger, Paul; voor v.l.n.r.: Jo, vader Ivon, Ton, moeder Miep, Niek en Ivon. 

Een mooi sfeerbeeld van het zeer katholiek ouderlijk gezin, halverwege de twintigste eeuw, is geschreven door 

mijn vader in zijn Memoires van Ivon Philomène Servais Nijst deel 2 Mijn gezin. 

 

22 februari 1948: Ger naar Kruisvaarders. 

 

16 mei 1948: Eerste H. Communie Ivon.  

          Ivon en Jos Hennekens doen de eerste H. Communie in parochiekerk Scharn. 

 

14 september 1948: Aftrap voetbal 

          Ik mocht aftrap doen voor bevrijdingswedstrijd tussen leraren en leerlingen van 

Ambachtsschool. (de ervan gemaakte foto mislukte). 

 

1 februari 1949: Soldaat Ger. 

          Dagboek Pap: Ger is naar Utrecht vertrokken om er soldaat te worden. 

 

Augustus 1949: kaarten  van Joke en Ivon  vanaf welpenkamp in Geulle. 

 



35 
 

11 t/m 17 augustus 1949: vakantie Domburg. 

 

Zaterdag 20 augustus 1949: Domburgs Badnieuws  

Uit krantje “Domburgs Badnieuws”: aangekomen vreemdelingen van 11 tot en met 17 

augustus, in het dorp en verschillende villa’s. 

Dhr. en Mevr. Nijst(ra) en fam. D36 10.  

 

Zomer 1949: Voor het leven geschorst. 

Paul en Ger Schrijnemakers voor leven geschorst als verkenner door Leo Bemelmans omdat ze 

met spullen van de patrouille naar Amsterdam gingen, terwijl de groep op kamp ging. 

 

September 1949: Naar 1ste klas lagere school Broeders lage Barakken. 
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AMERIKAANSE CONTACTEN VLAK NA DE OORLOG 

 

17 mei 1946: Jac. Ballieux. 

          Brief van Jac. Ballieux, werkzaam op Nederlandse Ambassade in Washington, aan 

moeder waarin ze zending aankondigde van Amerikaanse dame, die kleding voor meisje van 

Mieps leeftijd wilde schenken. 

 

11 juli 1946: Mrs. Fechteler. 

          Begeleidingsbriefje uit kledingpakket van Mrs. William Morrow Fechteler “aan Mr. Y. 

Nijst, Directeur Ambachtsschool Scharnerweg 63”. 

 

1 september 1946: Joan Fechteler. 

          Brief van de dochter Joan Fechteler aan Miep waarin ze haar bedankt voor de brief. Ze 

is ook 15 jaar. Ze beoefende allerlei dure sporten en was jaloers op Mieps broertjes en zus 

(speciaal het baby-broertje!). Ze bedankte moeder voor de toegezonden foto’s. Haar broer 

Rodney was 23 jaar marine officier en op dat moment in de Pacific. Ze sloot een fotootje bij 

van haarzelf staand met een bos bloemen voor een marineschip U.S.S. Fechteler dat ze gedoopt 

had en dat vernoemd was naar haar grootvader en  oom die beide ook bij de marine gediend 

hadden. 

 

 

 

11 november 1946: Mrs. Zeilstra. 

          Brief van Mrs. Edward Zeilstra aan Mrs. Flament waarin ze een pakket van 18 kg 

aankondigde. Haar man was kind van Friese vader en Groningse moeder. Ze bedankte voor een 
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foto van Niek en sloot een foto van haar gezin met twee kinderen bij. Ze wilde graag alles over 

onze familie weten. 

 

Juli 1947. 

          Brief van Mrs. Edward E Zeilstra waarin ze pakket aankondigde en verhuizing meldde 

van Highland Ave at Nottingham Way R.D.3 Trenton, New Jersey naar 13 Salisbury Road West 

Barrington, Rhode Island.  

 

September 1947: Toegezonden pakketten. 

          Brief van Jac. Ballieux aan moeder. Ze was op bezoek bij mrs. Fechteler (vroeger “von” 

Fechteler en zij was van Hollandse komaf) en hoorde dat ze in juli en augustus weer twee 

pakketten had verzonden, maar dat ze nog niets gehoord had van ontvangst van eerste pakket. 

Ze vroeg of moeder eerst haar wilde melden dat de pakketten gearriveerd waren, want dan had 

zij weer een aanleiding om even met mrs. F. te bellen. 

 

5 november 1947: “Lovely plate”. 

          Dankbriefje van Mrs. Stevens Fechteler voor  “lovely plate”. Ze had het laten inlijsten en 

zo opgehangen dat ze er elke dag van kon genieten. Ze had genoten van bezoek en telefoontje 

van Jac. Ze hoopte ons nog eens te mogen ontmoeten. Wellicht werd haar man als marine 

officier nog eens naar Europa uitgezonden. 

 

5 mei 1948: Mrs. Di 

Rito. 

          Briefje van 

mrs. Rose Di Rito 

aan “Nijct” Family. 

Via familie van Loon 

en hun nicht Tillie 

had ze gehoord dat 

wij op bezoek waren 

geweest bij graf van 

haar zoon Peter. Ze 

gaf ook namen en 

nummers (gekregen 

van Tillie) van leden 

van Peters crew die 

bij hem in de buurt begraven lagen: Lowell M. Herberg 0767803, Arthur Schneider 36871518, 

Owen L. Graham 0747394, pilot van Peters vliegtuig. Ze vroeg ook nog of we vaak naar het 

graf gingen. Speciale groeten voor Nickie! 

 

Zondag 1 augustus 1948: Iets typisch Hollands. 

          Brief van Jac. Ballieux aan moeder, waarin ze suggereerde een cadeautje (klompen of 

iets anders typisch Hollands) voor de Fechtelers mee te geven aan Lija Crolla die 16 augustus 

naar Maastricht komt. Zij zou het dan persoonlijk kunnen doorgeven aan mrs. Fechteler. 

   Niek bij het graf van Peter Dirito in Margraten 
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BEWAARSCHOOL 1947-1949 

     
De bewaarschool in de stijl van “de Amsterdamse School” (bureau Eduard Cuypers wordt gezien als bakermat 

van deze stijl!), met Art Deco elementen ontworpen door Alphons Boosten (de vader van Theo) en Jos Ritzen in 

1922). 

 

           Mijn vroegste herinnering is het schrikken voor een grote tank of een ander immens 

militair voertuig dat ik tegenkwam toen ik alleen op weg was naar de bewaarschool, een stukje 

verderop aan de Scharnerweg. 

          Het religieuze hoofd van de bewaarschool Zuster Huberta was een kreng dat zo nu en 

dan dreigde met eenzame opsluiting in de donkere kelder van het klooster. Ze verbood kinderen 

te gaan plassen en werd boos als ze het vervolgens niet meer konden ophouden. Ook ik was de 

gebeten hond in dit opzicht, totdat ze via mijn vader van de Ambachtsschool voor elk kind een 

fel gekleurd gietertje kreeg. Toen kon ik bij haar geen kwaad meer doen. 

          Ook is me goed bijgebleven het euforische gevoel wanneer mijn vader zo af en toe tussen 

de afhalende ouders stond. De kano die ik dan soms van hem kreeg bij bakker Willems op de 

terugweg. 

          Klaartje Fangman, de dochter van een tandarts op de Stationsstraat, was mijn “eerste 

liefde”. Onuitwisbaar is ook de kano die ik haar mocht geven. In mijn enthousiasme stond ik er 

wat te vroeg mee op het schoolplein. Dit was zeer tegen de zin van zuster Huberta die mij dat 

op het lege schoolplein, luidkeels en onverwachts vanuit een raampje van het klooster boven 

de bewaarschool, toeschreeuwde. Ze bracht me daarmee totaal van stuk. Bij het binnengaan 

durfde ik de, inmiddels in het papieren zakje nogal verfrommelde, lekkernij niet meer te geven. 

De non verpeste het nog verder door Klaartje mede te delen dat ik iets voor haar had, maar dat 

ze me er bijna mee in de hoek had gezet. Ik schaamde me er zo diep voor dat ik het thuis niet 

heb durven vertellen.  

          Ria Hovens, de vriendin van Miep, werd ook kleuterleidster op de bewaarschool in de 

periode dat ik er op zat. 
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Ik kos toen nog voor de torpedojager 
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Zuster Huberta, ik zelf in het midden en  rechts voor Math Looyen, die later onze buurman zou worden  in 

Amsterdam Noord. 

 

 
Het tweede jongetje van links ben ik en het meisje twee plaatsjes verderop naar rechts was Klaartje Fangman, of 

leek erg op haar. We liepen in de processie onder de vleugels een engelbewaarder. 
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ENKELE BEWAARD GEBLEVEN EERSTE TEKENINGETJES 

 

Augustus 1948: Tekeningetjes op briefkaart aan mijn moeder bij de familie Goeting in Bussum 
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Voor bovenstaande tekening ontving ik in 1952 een derde prijs (boek “de zoon van Bolke de Beer”) 
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DAGBOEKAANTEKENINGEN 1950 T/M 1955 TOT HBS 

 

 
Foto van ons gezin op 8 juni 1950. Gemaakt door mijn vader. V.l.n.r.: Miep en Ivon, moeder en Lex, Bonnema 

en ik zelf, Paul, Anna en Niekie, Ger, Lidy en Jo. 

 

11 februari 1950: buurvrouw tante Kit Brunott aan niervergiftiging overleden. 

 

8 juni 1950: uitgestelde 1ste Communie in Koepelkerk (op 28 mei was ik ziek). 

 

22 juli 1950: zilveren jubileum van vader op de Ambachtsschool. 

          Zie memoires Ivon Philomène Servais Nijst deel 3. 

 

31 juli 1950: Laatste briefkaart Heeroom Jo 

          Briefkaart  met felicitatie voor moeder van Heeroom Jo uit Wassenaar mede namens zijn 

beide “meisjes”. Ik leef als een kikker: op en neer, op en neer ; hoe lang nog Heer ? Op 24 mei 

1951 is hij overleden. 

 

19 augustus t/m/ 2 september 1950: Vakantie in Bergen.  

          Uit logboek Ambachtsschool Pap: Met de hele familie op vakantie in Bergen. 

“Zorgeloze tijd met zon, zee, bossen en heide”. 

 

17 februari 1951: geïnstalleerd als welp daar akela Manders. 

 

28 maart 1951: Briefjes van Ivon en mij. 

          Briefjes van Ivon en mij (twee jonge wolven) aan Pap en Mam bij tante Mietz en Oom 

Michel in Breda. 

           Beste ma en pa. 

En? Hoe bevalt het u daar gaat alles goed en bent u een beetje opgeknapt? Ik geloof het wel he 

vader. We missen u wel wat maar dat zal wel weer voorbij gaan. 

En ik hoop zaterdag mijn insigne te halen. 
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Ik kom u zeker afhalen van de trein. 

En het zal leuk zijn als ik mijn 2e  insigne heb.  

En met mijn goudvissen gaat het goed. 

Moe weet u nog toen u weg ging en eau de cologne op me zakdoek strooide, ik heb er heerlijk 

van genoten. Nu ruik ik heel lekker naar eau de cologne. 

Nu ga ik eindige met mijn brief doe u het ook van mij aan tante Miets en Oom Michel 

Ivon. 

          “Lieve Papa en Mama 

Het eerste wat ik u vraag dat is Bent u goed aangekomen? Dat zal wel waar zijn. Bij ons is ook 

nog alles goed. Ik hoop dat al  het eten wat Miep kookt goed zal worden dat zal wel zei Miep 

zeg Pa Die lolie heeft lekker gesmaakt en dat stukje cocolade heeft heel lekker gesmaakt. Ma 

toen u met Pa weg was zei Ria waarom ga je niet meer met je klei. Ik zei ik weet niet wat ik 

moet maken toen zei Ria maak een paard waar een man op staat dat deed ik toen Miep en Ria 

Ivon en Liedie zeiden dat het mooi was. nu maak ik het niet langer en nog veel geluk en tot 

ziens 

Tonny”. 

 

6 augustus 1951: Titulatuur kinderen. 

          Kaarten van Pap en Mam uit Amsterdam aan: 

Jonge Wolven Moeder Miep, 

WelEd. Gestr. Heer Ing. P. Nijst, 

Schoolmatras L. Nijst, 

Lex Nijst Elektricien, 

Jo Nijst, Tuin-architect, 

Ivon Nijst voetballer, 

Ton Nijst, Middelbaar Techn. Kunstenaar, 

Niek Nijst Speebekske. 

 

Vrijdag 2 november 1951: Verlanglijstje. 

           Mijn in agenda van Pap ingeschreven verlanglijstje: 

Tonny 1 verfdoos - figuurzaag - 2 boeken – snoep - 1 autootje - meccanodoos – stoombootje 

dat op water vaart – Katechismus - kleuren - klompen. 

 

19 april 1952: zilveren bruiloft van mijn ouders 

 

11 mei 1952: eerste Communie Annemiek  

 

15 augustus 1952: Scharn huldigde een neomist (onze buurjongen) 

          Krantenbericht: Feest aan de Scharnerweg bij pater Ben Brunott. 

Pater Ben Brunott van de orde van de paters van Scheut heeft vrijdagmorgen in de parochiekerk 

“Sint Antonius van Padua” te Scharn zijn eerste plechtige Heilige Mis opgedragen. De hele 

parochie was voor deze gelegenheid in feesttooi gestoken. De neomist en zijn familie werden ’s 

morgens aan de ouderlijke woning afgehaald door een feeststoet, waarin de harmonie “Heer 
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vooruit” en de koninklijke harmonie van Heer voor de feestklanken zorgden. Verkenners 

hadden voor de ouderlijke woning van de neomist een erehaag gevormd. 

          Bij het opdragen van het Heilig Misoffer werd de nieuwe priester geassisteerd door 

pastoor Janssen van Scharn als presbyter-assistent en twee confraters namelijk prof. Geisler 

en pater Sicoten. Een neef van de neomist, pater Groenewoud, Dominicaan, sprak een treffende 

feestpredicatie uit. Het kerkelijk zangkoor bracht de Mis Sancta Mathildis van Cuijpers ten 

gehore onder leiding van dirigent Smeets. Na de kerkelijke plechtigheid werd door de heer 

Stevens (buurman aan de andere kant) namens de buurt een kofferschrijfmachine aan de neomist 

aangeboden. 

                               

29 december 1952: Familie Beckers uit Mheer. 

          Nieuwjaarskaart van Frans, Paul en Henk Beckers uit  Mheer voor Jo, Ivon en Tonny. Zij 

waren de kinderen van de burgemeester van Mheer-Banholt, bij wie we regelmatig gingen 

spelen. We gingen er dan heen met een streekbus. Paul zat bij mij in de klas. Zij kwamen ook 

geregeld bij ons over de vloer. 

 

Zaterdag 1 en zondag 2 februari 1953: Watersnoodramp. 

          Watersnoodramp Zeeland. Veilig (volgens verzekering door Pap) knutselend aan het 

naaitafeltje in de tussenkamer volgde ik samen met de overige familieleden het angstaanjagende 

nieuws op de radio. 

 

Maandag 23 februari 1953: Einde priesterroeping van Ger. 

          Agenda Mam: Ger thuisgekomen voor rust. Op 19 maart vertrok hij weer en op 26 maart 

kwam hij weer terug. Zijn late priesterroeping in Gemert liep ten einde. Zijn regelmatige 

contacten met oud-buurjongen Ben Brunott, die recent tot priester gewijd werd, hebben hem in 

deze kennelijk niet meer kunnen overtuigen, of juist wel?  

 

Dinsdag 24 maart 1953: Infecties en steenpuisten. 

          Agenda Mam: Ton naar dokter geweest voor infectie aan zijn hand. Infecties en 

steenpuisten waren in onze jeugd veel voorkomend. Ongetwijfeld het gevolg van de gebrekkige 

hygiënische omstandigheden in die tijd. We gingen bijvoorbeeld maar eens in de week naar 

bad. Om water en energie te besparen gingen de “vijf kleintjes” er tegelijk in en werden dan 

achtereenvolgens ingezeept, afgespoeld en afgedroogd. Het water was daarna nagenoeg zwart. 

           Infecties en steenpuisten werden in eerste instantie bestreden met hete sodawater-baden 

en witwaterverbanden of trekzalf. Als dat alles niet hielp werd de dokter ingeschakeld om de 

zwerende wonden open te prikken of te snijden. Ik herinner me het gevoel van opluchting die 

zo’n behandeling geven kon (ook als het jezelf lukte de zweren open te drukken). Gevaar voor 

bloedvergiftiging was reden om bij zwerende ledematen in de gaten te houden dat omliggende 

bloedvaten niet rood gingen kleuren. 

 

Woensdag 8 april 1953: Dagje Amsterdam. 

          Agenda Mam: met Ton en Paul naar Amsterdam geweest. Het idee was plots bij m’n 

moeder opgekomen en ik mocht er zelfs een dagje voor spijbelen. Ik herinner me hiervan, dat 

Paul toen in Amsterdam Noord bij de Ford-fabriek een soort sollicitatiegesprek had voor een 
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stageplek. Dat m’n moeder en ik ergens langs het Noordzeekanaal in het gras op hem zaten te 

wachten en dat we in Restaurant de Rode Leeuw op het Damrak iets hebben gegeten. 

 

24 mei 1953: Eerste communie van Niekie. 

 

Maandag 22 juni 1953: Baantjes van Ger. 

Agenda Mam: Ger voor ’t eerst naar z’n nieuwe baan secretarie Cadier en Keer. Erg lang 

heeft hij er niet gezeten want op 15 oktober schreef moeder in haar agenda: Ger begonnen op 

het Gouvernement. 

 

21 augustus 1953: welpenkamp Noorbeek (gids bruine nest). 

 

Augustus 1953. 

          Kaart van Pap aan Ton Nijst, gids bruine nest, Welpenkamp Noorbeek (Akela Miep). 

Hele huis beneden veranderd. Alleen de rode voordeur is hetzelfde gebleven.  

 

Zondag 18 oktober 1953: Wandeling. 

          Agenda Mam: Wandeling gemaakt over Berg en Terblijt- Geuldal- Meerssen. Gezellig 

koffie gedronken in Hotel “Geuldal”. 

 

Zondag 25 oktober 1953: Christus Koning. 

          Agenda Mam: Christus Koning. Heerlijke wandeling gemaakt over Amby- Ambyerbos- 

Meerssen. Koffie gedronken op de markt bij Cals. Zomerweer! 

 

Vrijdag 30 oktober 1953 

          Agenda Mam: kachel voor de 1ste keer aangemaakt. Paul op weekend. 

 

Dinsdag 17 november 1953: Blinde darm Paul. 

          Agenda Mam: Paul geopereerd aan blinde darm. Hij moest daarna een week in het 

ziekenhuis blijven. 

 

Dinsdag 2 februari 1954: Ivon terug uit Sterksel. 

          Maria Lichtmis, met van Bavel en Pap en Mam naar Ivon in Sterksel geweest. Ivon 

huilend van heimwee. Op terugweg besloten Pap en Mam hem zaterdag  6 februari weer terug 

te halen.  Teneinde zijn spulletjes niet in het seminarie verloren te laten gaan moest op al zijn 

eigendommen het nummer 57 aangebracht worden. ik herinner me dat nummer nog zo goed 

omdat ik ook jaren later nog ondergoed en dergelijke met dat ingenaaide nummer moest 

afdragen. 

 

Woensdag 10 maart 1954: Smyrna kleedje.  

          Agenda Mam: Begonnen met smyrna-kleedje. (24 april klaar). Aan die smyrnakleedjes 

mocht iedereen meehelpen. Dikke woldraden werden om een plankje met een gleuf gedraaid. 

Langs die gleuf konden daarna allemaal gelijke stukjes geknipt worden. Met een slim tangetje 
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werden die verschillend gekleurde stukjes draad volgens een bepaald patroon aan een stramien 

geknoopt. We hebben twee of drie van die matjes geknoopt. 

 

14 maart 1954: K.R.O. 

          Agenda Mam: Vader voor de K.R.O. radio gesproken. 

 

1 mei 1954: Rijbewijs Paul.  

          Paul behaalde als eerste van het stel zijn rijbewijs. 

 

Zondag 16 mei 1954: Rondritje Limburg. 

          Agenda Mam: met Paul aan ’t stuur er op uit door Limburgs schone dreven. Vader in 

Valkenburg getroffen, fijn getrakteerd, heerlijke middag gehad! 

 

25 juni 1954: Naar dokter voor gebroken staartbeentje. 

 

Dinsdag 3 augustus 1954 

          Kaart van Frederique aan mij op kamp in Slenaken, Fam. Moonen Heijenratherberg 96. 

Op kaart van Pap naar zelfde adres noemt hij me grijsbroer. Ivon is de hele dag bij Dohmen. 

 

12 februari 1955: Overgetrokken. 

          Overgetrokken van welpen naar 

verkenners. 

Op achterkant (afscheids)tegeltje met 

wolvenkop en “doe je best”: 

Aan “Grijsbroer” Ton Nijst 

12 februari 1955 

Uit de Rimboe 

Van Akela Raksha welpen 

 

30 april 1955: geïnstalleerd als 

verkenner. 

 

 

22 mei 1955 

          Agenda Mam: koud weer, kolen op, petroleumkacheltje van Jo in huiskamer. 

 

2 juni 1955: psychologische test voor seminarie.  

 

12 juli 1955: Lidy onderwijzeres in Heugemerveld. 

 

12 juli 1955: Ger controleur van het leerlingstelsel. 

 

19 juli 1955: Agenda Mam: Miep gevraagd om commissaresse te worden. 
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23 juli 1955: Beëindiging schoolverkeersbrigade. 

            Met een oorkonde. Schoolbrigadiers moesten aanwezig zijn vanaf 8.25, 11.40, 13.25 en 

15.55 uur. Kieboom de bevlogen brigadier van politie stuurde ons ook zijn nieuwjaarswensen. 

 

26 juli 1955: afscheid St. Martinusschool. 

 

6 t/m 13 augustus 1955: vakantie op Texel. 

          Zie memoires Ivon Philomène Servais Nijst deel 2 

 

17 t/m  27 augustus 1955: Verkennerskamp. 

          Verkennerskamp Juvenaat St. Joseph in Wellerlooi. Patrouille Leeuwen: Theo 

Grotenclaes, Eugène Hupkens, Ton Nijst en Marcel Luijten. 

 

Vrijdag 9 september 1955: Torenbrand. 

           Agenda Mam: Toren St. Servaas afgebrand. 

 

11 September 1955: 1ste klas Hogere Burgerschool Professor Pieter Willemsstraat. 

 

25 september 1955: Scooter Ger. 

          Eerste afbetaling van f50,- van Ger aan Mam voor scooter (Vespa) , laatste afbetaling 29-

3-57, totaal: f1.450,-. Hij behaalde op 12 oktober  1955 zijn motorrijbewijs. 

 

Donderdag 29 september 1955: Paul soldaat.  

           Agenda Mam: Paul onder dienst. 

 

2 november 1955: Huisschilder.  

         Agenda Mam: Begonnen met het schilderen van het huis. Ik herinner me nog goed de geur 

van het afbranden van de oude verflaag. 
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LAGERE SCHOOL 1949-1955 

 

 
Martinusschool Lage Barakken Wyck Maastricht (broeder Benedicto ingeplakt) 

 

          Broeder Bruno van de 1ste klas was een lieve man. (of viel dat wel mee omdat na zuster 

Huberta elke onderwijzer wel aardig gevonden moest worden?). Hij was de bedenker van de 

kabouters Wipneus en Pim en hij schreef ook de eerste boekjes van de serie onder het 

pseudoniem B.J. van Wijckmade. Zijn echte achternaam was van der Made en hij werkte aan 

een school in Wijck (Peurtsje april 2001). 

          Van broeder Edelmundus van de 2de klas kan ik me niets bijzonders herinneren. Het 

was volgens mij geen onaardige man, maar ik geloof dat Jo daar anders over dacht. Volgens 

mij heeft hij Pap een keer op hem afgestuurd omdat hij hem met een lineaaltje op de vingers 

had geslagen. 

          Broeder Donatius van de derde klas bleek plotseling ziek te zijn geworden op de ochtend 

dat Sinterklaas op bezoek kwam in de gymnastiekzaal voor de eerste en tweede klassen. Wij 

mochten er dientengevolge ook naar toe en zagen toen tot onze grote schrik dat Sinterklaas onze 

broeder was. Het ooglapje dat de broeder na afloop droeg om het verhaal van zijn ziekte kracht 

bij te zetten mocht niet baten. Ik verklaarde het mijn onthutste Moeder bij thuiskomst door te 

vertellen dat onze broeder kennelijk op verzoek van de echte Sinterklaas had moeten invallen 

als hulpsinterklaas omdat de echte Sinterklaas onmogelijk overal tegelijk kon zijn. Mijn geloof 

bleek dus  nog niet gebroken. 

          Broeder Benedicto van de 4de klas werd halverwege het schooljaar dat ik bij hem in de 

klas zat, naar ergens anders overgeplaatst. Toen ik dat thuis vertelde raakte ik een beetje 
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Omstreeks 1950: Samen op de schoolfoto. V.l.n.r. Jo, Lex, Ivon en ik zelf 

 

geëmotioneerd vooral door de reacties van mijn ouders. Daarna voltrok zich een zichzelf 

versterkend proces van sigaren kopen, met Pap naar de broeder, mooie afscheidswoorden, 

huilend jongetje, ontroerde broeder en een daardoor nog harder huilend jongetje. Een van Paps 

favoriete liedjes: “adieu monsieur le professeur”.  

          Broeder Leonardus van de 4de klas kwam uit Amsterdam en plaagde mij regelmatig 

door af te geven op Amsterdam omdat hij wist dat ik een Amsterdamse Moeder had. Ik vond 

het leuk om daar dan tegen in te gaan. Een beetje tegenovergestelde positie nam ik in ten 

opzichte van Jan Vermeer, de vaandrig/hopman bij de verkenners die een beetje een oogje op 

Miep had. (Het werd volgens mij uiteindelijk  niets tussen hen omdat mijn ouders hem te labiel 

vonden. Als purser bij de K.L.M. had hij ooit een crash meegemaakt waar hij nooit helemaal 

overheen schijnt te zijn gekomen.) Jan Vermeer was een Amsterdammer en vond het leuk om 

mij op de kast te jagen door negatief te praten over de  Maastrichtenaren die ik vervolgens dan 

weer door dik en dun probeerde te verdedigen.  

          Mijnheer Wilmes van de 5de klas (alias “den awwe” en “de roei”)  was de enige niet-

kloosterling, vroeger studiegenoot van Pap, die in de 5de klas lagere school was blijven hangen. 

Een wat verzuurde pijp rokende brompot die het zijn eigen zoon, die tegelijk met mij bij hem 

in de klas zat, extra moeilijk maakte om elke schijn van “voortrekken” te vermijden. 

           Broeder Alardus van de 6de klas was  een zeer bevlogen katholiek onderwijzer. Hij en 

ook Pap stimuleerden me zo bij het maken van het plakboek ter gelegenheid van de 

Heiligdomsvaart, dat ik daarmee de markt voor de rest van de klas geheel verpestte. Ik herinner 

me ook nog bijzondere indruk te hebben gemaakt met de vergroting van een legpenning van 

Albert Schweitzer(?) in   boetseerklei. (voor een tentoonstelling over de missie?). Broeder 

Alardus zag de zesde klas ook als een soort kweekvijver voor nieuwe broeders van de 

Onbevlekte Ontvangenis (ook wel Broeders van Maastricht genoemd). Jo Palmen en mij zag  
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Derde klas. 1952. Achterste rij: links Maarten Marres en rechts Paul Beckers (zoon van de burgemeester van 

Meer Banholt, waar we geregeld gingen spelen) en broeder Donatius; tweede rij van achter: tweede van links de 

zoon van Wilmes (van de vijfde klas), vijfde en zesde van links André Marchandise en ik zelf; tweede rij van voren: 

derde en vierde van links Quadvlieg en Trinus (later tamboer maître van de verkennersband); zelfde rij derde en 

tweede van rechts Michel Nafzger en Fons Otten; eerste rij vooraan: tweede en derde van links Jean Rasquin 

(waarmee ik op de H.B.S. op retraite in Noordwijkerhout ging) en Tom Maussen (met wie ik veel te maken had bij 

de verkennerij); eerste rij: tweede van rechts Pol Wishaupt (later directeur van Helios waar Lex werkte).  

 

hij als zodanig wel zwemmen. Gelukkig werd ik dankzij de inbreng van het Psychologisch 

Instituut Limburg op 2 juni 1955 geschikt bevonden voor plaatsing op een seminarie. Broeder 

Alardus kon mij daardoor als potentiële kandidaat voor de broeders verder wel vergeten, maar 

Jo Palmen heeft hij er wel enige tijd mee op het verkeerde spoor gezet. Het werd overigens ook 

voor mij geen seminarie, vooral vanwege de afloop van het avontuur van Ivon op het seminarie 

in Sterksel, maar toch ook wel omdat ik het celibataire bestaan van een priester tegenover mijn 

jeugdvriendinnetje Fréderique niet helemaal kon goed praten.  

(Ik werd door haar daarover op straat luidkeels ter verantwoording geroepen). 
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Voorkant kaft en drie bladzijden uit werkstuk zesde klas lagere school  

vanwege Heiligdomsvaart te Maastricht in 1955. 
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1955: Een deel van de zesde klas: Achterste rij tweede van links (pestkop) Braun, ikzelf,  Pol Wishaupt, Jo 

Palmen, Maarten Marres; zittend derde van links Tom Maussen en tweede van rechts Rekko. 

 

 

       
                                                                                                                Carnaval 1955: Niek, Ton en Math Hendrix  
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JUNGSCHLÄGER 

 

De Maastrichtenaar Jungschläger , voormalig 

hoofd van de Nederlandse inlichtingendienst in 

Indonesië en naderhand directielid van de 

Koninklijke Pakketvaart Maatschappij, werd in 

1954 in Indonesië gearresteerd op beschuldiging 

van onder meer wapensmokkel en spionage. Hij 

werd de hoofdpersoon in een dramatisch 

showproces, dat men in Nederland en elders in 

de wereld met grote belangstelling en 

verontwaardiging volgde. Het was symbolisch 

voor de verslechterende verhouding tussen 

Nederland en Indonesië. Na twee jaar voorarrest 

hoorde Jungschläger de openbare aanklager - de 

gloedvolle verdediging van mr. Mieke Bouman 

ten spijt – de doodstraf eisen. Acht dagen voor de 

uitspraak overleed de 52-jarige Jungschläger 

aan een beroerte. 

(Bron: “het jaren 50 boek” Waanders uitgevers) 

Leon Jungschläger was getrouwd met Germaine 

Geuskens. Zij was een dochter van Guillaume 

Geuskens en Gertrude Mols, de zus van onze 

Bonnema Marieke Mols. Zij was een van de bruidsmeisjes bij het huwelijk van onze ouders. 

Hun  zoon Joop woont (of woonde?) in Houston-Texas en is getrouwd met Mary Cameli. 

Germaine stierf op 26 mei 1988, 80 jaar oud.  

 

VRIENDEN EN VRIENDINNEN 

 

          Doordat we een groot gezin vormden, hadden we niet zo veel vrienden. We hadden vaak 

genoeg aan elkaar. Veel contacten beperkten zich tot tamelijk oppervlakkige gesprekjes aan de 

voordeur. De meeste vrienden maakte ik bij de welpen en de verkennerij.  

          Op het einde van de lagere schooltijd speelden we ook vaak rond de kerk van Scharn. We 

speelden daar het zogenaamde liefdesbal. Als je bal kreeg toegeworpen moest je bekennen of 

je iets met het met name te noemen meisje had. Zo bekende Niek en Guillemine Kessen (de 

dochter van de burgemeester van Heer) en ik en Frederique van Eyseren (de dochter van de 

directeur van de Spijkerfabriek) elkaar ooit de liefde.  Ivon had zo iets met Nicolette Harmsen. 

          Vrienden van  mijn broers en zussen voor zover ik me nog kan herinneren:  

Ger: Willy Severijns, Harry v. Vloten (en z’n zus Mechtild). 

Miep: Ria Hovens, 

Lidy: Wil de Vriendt, Trees Stevens, Thea Heyendaal, wiens moeder met een hamer werd 

vermoord door haar jaloerse  ex-verloofde (of die van haar zus) omdat de verkering was 

uitgeraakt 
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Ivon: Robbie Dohmen, Jos Hennekens (de volle neef van Annemiek), die toen nog op de 

Bergerstraat woonde in een huis met een tweede voordeur die toegang gaf tot een gang naar de 

achtertuin. 

 

JEUGDVERKEERSBRIGADE 

 

          In de zesde klas werd ik lid van de jeugdverkeersbrigade. Ik moest dan voor en na school 

de kinderen veilig de oversteek op de Stationsstraat laten maken. Ik verzamelde dan een groepje 

kinderen op de stoep, totdat de weg veilig was en riep dan: Klaar? Oversteken! En dan liep ik 

met een omhoog geheven “spiegelei” (rond wit bord met rode stip in het midden aan een stok) 

met de groep de straat over. Alle verkeer moest dan voor mij stoppen. Ik vond dat behoorlijk 

stoer en verantwoordelijk werk. Als ik geen “dienst” had, mocht ik kinderen, die stiekem elders 

de Stationsstraat overstaken rapporteren aan hun klassenonderwijzer. Dat heb ik ook echt 

gedaan!  
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 HET RIJKE ROOMSCHE LEVEN 

 

Doop. 

           Zo spoedig mogelijk na mijn geboorte moest ik worden gedoopt, omdat ongedoopte 

zieltjes in het hiernamaals niet verder dan het voorgeborchte zouden kunnen komen, een soort 

verblijf tussen hemel en hel. 

          Uit het dagboek van broer Paul: Ook moest ik even denken aan de doop van Ton, toen we 

met de koets naar de kerk gingen met z’n allen erin, ik op de bok en Pa op de damesfiets ernaast. 

Het moet toch wel een idyllisch plaatje geweest zijn zo terugrijdend naar huis schommelend in 

het koetsje door de laan met hoge dikke bomen en op de achtergrond de muziek uit de galmgaten 

van de toren. De kerkklokken waren door de Duitsers gejat waardoor pastoor Janssen als 

vervanger een geluidsinstallatie had laten aanbrengen en toen een plaat voor ons speelde. 

 

Eerste Heilige Communie 

          Toen ik op Pinksteren, 28 mei 1950, m’n 

eerste Communie moest doen in onze eigen 

Parochie van St Antonius van Padua in Scharn 

lag ik met koorts in bed. Ik moest toen uitwijken 

naar de Koepelkerk van de Paters van het Heilig 

Hart, waar de eerste Communie dat jaar wat later 

zou plaats vinden op Sacramentsdag op 8 juni.   

          De dag zelf was heel bijzonder, snoepgoed 

en veel cadeautjes (fel gekleurde glanzende bal 

van Peettante Clara en schooletui van Bonnema 

of andersom, of was die bal toch van Ria 

Hovens?) 

 

Vormsel. 

           In 3de klas door Bisschop Lemmens 

toegediend Sacrament waardoor de gave van de 

H. Geest werd medegedeeld. Zalving met 

chrisma op het voorhoofd met uitspreken van de 

woorden “Ontvang het zegel van de gave van de 

H. Geest”. 

 

 

Plechtige Communie. 

           In de 6de klas mochten we een plechtige hernieuwing van de indertijd voor ons beleden 

doopbeloften uitspreken. 

 

Misdienaar, acoliet. 

           Ivon en ik waren trouwe misdienaars. Toen ik nog aankomend was, was Ivon al volleerd. 

Mijn Vader had de Latijnse gebeden die je moest uitspreken fonetisch voor mij uitgeschreven. 

Het “Suscipiat”, na de handwassing, heb ik nooit van buiten kunnen leren. Ik mompelde steeds 
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De misdienaars rondom pastoor Janssen. Acoliet  Ivon links achter de pastoor, ikzelf helemaal rechts en in 1954 

nog geen acoliet en nog net op de foto. 

 

maar wat en dat heeft nooit iemand volgens mij echt in de gaten gehad. Een keer liet ik tijdens 

de druk bezochte half twaalf mis op zondagochtend het grote misboek van de draagbare 

lessenaar afvallen. Een ander dieptepunt in m’n misdienaars-carrière was het tijdens het Lof 

tegen de grond stoten van het wierookvat  waardoor de brandende kooltjes over de loper vielen 

en we samen met pastoor Janssen een soort ritmische dans uitvoerden om de brandschade 

zoveel mogelijk te beperken. Voor de trouwe Lof-bezoekers moet het wel een aangename 

afwisseling zijn geweest. 

           Heel bijzonder was het rondbrengen van de ziekencommunie. Je liep dan in vol ornaat 

met een belletje en een brandende lantaarn voor de priester uit naar de desbetreffende huizen. 

Alle gelovigen moesten bij het passeren op de knieën en een kruisteken maken. In de 

ziekenkamer waren kleine, vaak met bloemen en kaarsen versierde, altaartjes opgebouwd 

waarop de priester de heilige hosties kon uitpakken.  

          Extra spannend waren uiteraard de ongeregelde bezoeken aan stervende parochianen die 

aansluitend op de ziekencommunie het heilig oliesel kregen toegediend. 

          Bij ons misdienaars waren ook de uitvaartdiensten zeer in trek. Je hoefde dan niet naar 

school, maar bovendien werden er vaak ook mooie fooien gegeven.  

          Onze moeder was erg trots als Ivon en ik tijdens hoogtijdagen samen als acolieten tegelijk 

het wierookvat heen en weer mochten laten slingeren. 
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Onze parochiekerk van opzij gezien. Rechts achter de rechthoekige ramen de pastorie en links daarvan de 

sacristie waar wij als misdienaars onze eerste wijntjes mochten proeven. 

 

De kerk en zijn pastoor 

          De Antonius van Paduakerk, een eenvoudig mergelstenen bouwwerk uit 1938 van de 

architect A. Swinkels (de collega en vriend van mijn latere baas Willem de Groot) en E. 

Schoenmaeckers. 

          Bouwpastoor was Jos Janssen. Hij was daarvoor kapelaan van de St. Martinusparochie 

en godsdienstleraar op de ambachtsschool. Hij trouwde in 1927 onze ouders.  

          Pastoor Janssen bestelde in een persoonlijk gesprek het marmer voor de bekleding van 

de kolommen en altaar-treden bij Benito Mussolini omdat Padua immers in Italië lag. De 

zilveren altaar-ornamenten uit de gesloopte Amsterdamse Catherinakerk kocht hij tegen 

smeltwaarde. Het zilver was nog afkomstig van de zilvervloot van Piet Hein. Ook  voor allerlei 

andere spullen ter verfraaiing en aankleding tussen kunst en kitsch stroopte hij stad en land af. 

          In zijn toren had hij een geluidsinstallatie laten aanbrengen, waarmee hij de parochianen 

kon verrassen met stichtelijke muziek of met liedjes van Limburgse troubadours zoals Jo Ehrens 

(“Limburg mie Landj” en “Iech ken n aardig maedje”) en Frits Rademacher (“Wie iech nog ein 
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jungske waas” en “Loeënde klokken”). Zo nu en dan belde hij onze moeder op met de vraag of 

zij een verzoeknummertje wilde opgeven. 

          We hebben hem vaak meegemaakt als we de mis moesten dienen. Hij hield er van om 

met ons te dollen ook op het altaar voor een volle kerk. Bij het handen wassen vond hij het leuk 

met z’n handen het water in ons gezicht te spetteren. Hij was ook ongeduldig en raffelde de mis 

meestal heel snel af. Als wij niet snel genoeg waren met het verplaatsen van het misboek, dan 

deed hij het zelf en liet ons dan voor joker staan. Hij was ook goedgeefs. We hebben meerdere 

malen zonder enige aanleiding een vulpen of een horloge van hem cadeau gekregen. 

Waarschijnlijk presentexemplaren, die hij van iemand kreeg. Geregeld vertelde hij dat wij later, 

als het gras op zijn buik zou groeien, van plezier om zijn graf zouden gaan dansen. 

          Jammer was het dat zijn stemming plots geheel kon omslaan. Geheel onverwacht gaf hij 

je dan een draai om de oren. Ik kon die onberekenbaarheid moeilijk verwerken en mijn vader 

heeft hem daar ook op aangesproken. Hij probeerde het bij mijn ouders weer goed te maken 

door op huisbezoek te komen en een paar flessen wijn uit de diepe zakken van zijn toog 

tevoorschijn te toveren.  

 

 
Pastoor Janssen voor het portret van Mussolini in zijn werkkamer 
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Het altaar in volle glorie ter gelegenheid van de eerste heilige Mis van onze buurjongen Ben Brunott op 15 

augustus 1952. Tweede misdienaar van rechts is Ivon en de tweede misdienaar van links ben ik. 
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SINT ANTONIUSGROEP SCHARN 1945 

 
Vader aan het hoofd van de processie in 1945. Op verzoek van pastoor Janssen had hij de groep opgericht. Wegens zijn 

benoeming tot directeur van de Ambachtsschool stopte hij er in 1946 mee. Maar het door hem ontstoken vuur werd door zijn 

kinderen tot 1960 brandend gehouden 

 

 
De verkennersgroep in 1947: onderste rij: Hans Sandhövel, Gerard Jennekens, Hettema, Jan Mommers, Guus Melotte, 

Charles Melotte. 2e rij:Harry Houben, v.d Wal, ?,  Beckers, John Vliegen, Rob Sandhövel, Brekelmans, Jan Geurts. 3e rij:  

Ger Schrijnemakers, Jongen, Muytjens, Co van Vliet  Theo Lenting, Jeanke Miesen,Paul Nyst, ?, Piet Penders, Leo 

Bemelmans Ger, Hans Vlasblom, Karel Seresse, Kapelaan Moonen, Ko Manders,  de Groen,  Harry Wehrens, Fons Duysens. 
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WELPENHORDE. 

 

Welpenhorde  

          Op 17 februari 1951 werd ik geïnstalleerd als welp in de horde van Scharn. Mijn zus 

Miep was daar al enige tijd leidster onder de naam Bagheera, een zwarte panter en  een van 

Mowgli ’s grootste vrienden in het Jungle Book. Ze had me al enige tijd vóór de vereiste 

minimale welpenleeftijd als aankomend welp (“teerpoot”) laten meespelen.  

          Dramatisch hoogtepunt was haar vertrek uit de welpenhorde, omdat ze niet goed overweg  

kon met Akela Manders. Ik kon dat slecht verwerken, maar gelukkig kwam ze terug op haar 

besluit, moest Akela Manders het veld ruimen en werd Miep de nieuwe Akela.  

          Elke bijeenkomst werd begonnen met hetzelfde ritueel. Staand op een houtblok en met 

een totempaal in haar hand riep Akela met een soort jel  “jala” de welpen op. De welpen 

beantwoordden de jel met “hii!”, snelden toe vanuit hun nesten en vormden een kring om de 

Akela, op hun hurken, met hun handen tussen de knieën op de grond. Akela riep dan: “djib, 

djib, djib, djib!”, waarop de welpen recht gingen staan, twee vingers van hun rechterhand hand  

als wolvenoren langs hun hoofd hielden en gezamenlijk riepen: “wij dob, dob, dob, dob, woef!”  

(“djib” stond voor “doe je best” en “dob” voor “doen ons best”). De ceremonie werd afgesloten 

met het elkaar toewensen van een “goede jacht”. 

 

     
Het openingsritueel rond Akela Miep op het kamp in 1953 in Noorbeek 

 

          Een pijnlijke herinnering, die mij is bijgebleven, is het ver-springen tijdens de sportdag 

op het welpenkamp in 1953 in Noorbeek. Door een ongelukkige landing brak ik mijn stuitje. 

Vreselijk pijnlijk, temeer ook omdat ik niet eens zo ver gesprongen had. 
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          Als gids (groepsleider) van 

het bruine nest deed Akela Miep me 

geloven dat ik het best overweg kon 

met de wat “onhandelbare” welpen, 

die ze daarom in mijn nest had 

ondergebracht.  Op Miep ‘s verzoek 

maakte ik elk jaar opnieuw van 

boetseerklei de beeldjes van de 

kerststal voor het welpenlokaal. 

Zelfs nadat ik “overgetrokken” was 

naar de verkenners bleef ik dat voor 

haar doen. Dat overtrekken werd 

wel eerst nog wat uitgesteld omdat 

ik ook nog enige tijd mocht 

optreden als “grijsbroer”, een soort “oppergids” met speciale opdrachten. 

          Ik herinner me vooral ook hoe prachtig Miep verhalen kon vertellen. Doodse stilte en 

iedereen, die aan haar lippen hing. 

 

 
Miep vertelt een spannend verhaal bij het kampvuur 

 

Het bruine nest op kamp in Noorbeek. Gids Ton helemaal rechts 
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VERKENNERIJ 

 

          Ik was een uiterst fanatiek verkenner en ik heb jarenlang veel vrije tijd besteed aan de 

door de Lord Baden Powell bedachte “oefenschool in staatburgerschap door middel van 

buitenleven”. De verkennerij was in feite de katholieke variant van de padvinderij. 

 

   
Zomerkamp 1957: Hopman Ger en ik zelf als patrouilleleider van de tijgers achter hem 

 

        De door onze Chief Scout bedachte jeugdbewegingen waren behoorlijk militair van opzet. 

Het uniform (de persoonlijke standaarduitrusting) was bijvoorbeeld afgeleid van de Zuid-

Afrikaanse bereden Politie: breedgerande hoed, kaki shirt, met driehoekige das met de punt op 

de rug en bij elkaar gehouden door een dasring en een knoop van de punten onderin (Iedere 

groep had een unieke daskleur; die van onze Sint Antonius-parochie was donkerbruin). Een 

verkennersstok, een korte manchester broek en gebreide kaki wollen kousen met kousenbanden 

voorzien van groene kwastjes, completeerden het geheel. Andere militaire aspecten waren: het 

aantreden en in gelid staan bij de opening en sluiting van de troepbijeenkomsten, het salueren, 

het marcheren en het aanhouden van een strikte discipline.  

          Een groep werd geleid door een groepsleider. Een troep stond onder leiding van een 

hopman en een vaandrig en troepleiders. Patrouilles werden geleid door patrouilleleiders en een 

assistent-patrouilleleider. De verkenners werden onderscheiden in derde, tweede en eerste 

klasse. Om in klasse bevorderd te worden moest je blijk geven te beschikken over een aantal 

vaardigheden, die op eisenkaarten werden bijgehouden. De hiërarchie werd naar boven 

gecompleteerd door districts- diocesaan- en hoofdcommissarissen. 

          Bij de installatie als verkenner moest ik de belofte afleggen: “op mijn erewoord beloof 

ik met de hulp van Gods genade ernstig te zullen trachten; Mijn plicht te doen tegenover God, 

de Kerk en mijn Land, Iedereen te helpen waar ik kan, De verkennerswet te gehoorzamen.” 

          De verkennerswet luidde als volgt: 

1. Op de eer van een verkenner kan men vertrouwen 
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2. Een verkenner is trouw. 

3. Het is de plicht van een verkenner zich nuttig te maken en anderen te helpen. 

4. Een verkenner is een vriend voor allen en een broeder voor alle andere verkenners. 

5. Een verkenner is ridderlijk. 

6. Een verkenner is een dierenvriend. 

7. Een verkenner weet orders te gehoorzamen zonder tegenspreken. 

8. Een verkenner glimlacht en fluit onder alle omstandigheden. 

9. Een verkenner is spaarzaam. 

10. Een verkenner is rein in gedachten woord en daad. 

 

 
Troepleider Ivon met vaandrig Henk Nelissen alias het “pikske” voor de open haard in het verkennerslokaal 

 

Wekelijkse bijeenkomsten. 

          Wekelijks vonden troep- en patrouillebijeenkomsten in het hoofdkwartier plaats (met een 

eigen hut per patrouille). Middagen en avonden die gevuld werden met:  

          Sportbeoefening (gymnastiek, volleybal, voetbal hindernissen lopen);  

          Het aanleren van verkennersvaardigheden (spoorzoeken; de weg kunnen vinden, door 

gebruik van kompas en oriëntatie op zon en sterrenbeelden; leren seinen met morsetekens met 

fluit, zaklantaarn en vlagsignalen; schatten van hoogten en afstanden; sluipen en observeren; 

pionieren, knopen, sjorringen, hutten bouwen, hout hakken, vuur maken, buiten koken; EHBO-

oefeningen; leren van lopen in verkennerspas, afwisselend marcheren en rennen); 

          Het uitvoeren van sketches voor elkaar;  
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          Avontuurlijke spelen (verdedigen of veroveren van elkaars grondgebied en 

eigendommen) in en rondom het hoofdkwartier en in de wijdere omgeving (waaronder de 

grotten van de Bemelerberg, vrij toegankelijk, maar niet diep genoeg om er in te kunnen 

verdwalen). 

            Zo nu en dan probeerde de leiding zogenaamd “echte criminelen” in het spel te 

betrekken. De kunst was dan om onherkenbare “criminele” medeplichtigen onverwachts en zo 

realistisch mogelijk dreigend het spel in te sturen en daarmee de niets vermoedende verkenners 

de stuipen op het lijf te jagen. Ik ben er zelf ook een keer ingetrapt, hoewel ik toen toch zelf 

ook in het complot zat. De hopman (mijn broer) Ger was de onherkenbaar vermomde 

gevaarlijke crimineel en broer Paul kwam in het spel als een jonge inspecteur van politie. 

Uiteindelijk lukte het ze om mij werkelijk te doen geloven dat Ger zelf  door een echte zwerver 

in elkaar geslagen was. Ik raakte dusdanig in paniek bij het zien van het bloed overgoten  gezicht 

van Ger, dat Paul zich genoodzaakt zag om mij onmiddellijk gerust te stellen en me de ketchup-

waarheid te vertellen. 

 

 
1961:Uitladen voor het zomerkamp, links staand troepleider Ivon 

 

Kamperen.    

          Eens per jaar gingen we op zomerkamp. Tussendoor werd er ook nog kort gekampeerd 

in weekends en op hikes (korte trektochten). We sliepen in oude zware legertenten, op het 

grondzeil. Met grote dekenspelden maakten we slaapzakken van gewone wollen dekens. We 

kookten op houtvuurtjes met groene zeep onder de pannen om moeilijk verwijderbare 

roetvorming tegen te gaan. Boven de kookplaats en de met kruissjorringen gemaakte eettafel 

hadden we een groot zeil gespannen, zodat we ook bij regenweer aan eten niets te kort kwamen. 

Voor de stoelgang bouwden we een HUDO (houdt uw darmen open!). Een met zeildoek afgezet 

stukje grond uit de wind, om een groot gegraven gat. Voor dat gat was een zitstok tussen twee 

in de grond geslagen palen gesjord. Je lenigde je nood zittend op die stok en begroef daarna het 

resultaat onder wat grond, dat je van het naastliggend bergje kon scheppen. 
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Heitje voor een karweitje. 

          Jaarlijks werden de verkenners er op uitgestuurd om geld voor de troep in te zamelen. 

“Heitje voor een karweitje” kwam er op neer dat je voor een financiële vergoeding een klusje 

moest doen. Sommigen namen dat “heitje” heel letterlijk en lieten je een hele middag voor een 

kwartje werken. Ik had er, zoals zovele anderen, uiteraard een vreselijke hekel aan, totdat ik me 

als schoenenpoetser voor V&D in de Grote Staat had geposteerd en daar heel wat meer heitjes 

dan karweitjes in ontvangst mocht nemen. 

 

 
          Elk jaar liepen de verkenners en welpen mee in de processie.  

 Katholiciteit  

          De katholiciteit van de verkenners manifesteerde zich op verschillende manieren.  

          Op kamp ging meestal ook een aalmoezenier mee (onze kapelaan of missiepater Ben 

Brunott). Elke ochtend werd dan een mis gelezen in een geïmproviseerde kapel. 

          Op 23 april vierden we het feest van Sint Joris, beschermheilige van alle verkenners. We 

begonnen met een groepsmis en eindigden de dag meestal met een groots kampvuur. Liederen 

werden er dan gezongen, verhalen verteld en korte toneelstukjes gespeeld.  

           Heel bijzonder waren de dagen voor Pasen als we in de goede week ons heil zochten in 

abdij Lilbosch in Echt. Onvergetelijk indrukwekkende sfeer die door de Gregoriaanse 

samenzang van de paters en broeders in die sobere kloosterkapel werd opgeroepen. 

 

Schorsing voor het leven 

          Een heel naar dieptepunt in mijn verkennersbestaan vormde de royering en schorsing 

voor het leven van Francois Dumoulin. Hopman Ger had lange tijd een bijzonder goede 

verstandhouding gehad met de ouders van Francois. Om de een of andere reden kregen ze echter 

ruzie en schenen ze allerlei roddels over Ger te zijn gaan rondvertellen. Via het royeren van hun 

zoon wilde Ger de ouders straffen. Zijn insignes werden voor het front van de troep afgeknipt. 

Ik heb er nog steeds spijt van, dat ik daar indertijd niet heftig tegen in gegaan ben.  
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Mijn beginjaren bij de verkennerij.  

          Op 30 april 1955 werd ik als verkenner geïnstalleerd. Ivon was toen al patrouilleleider 

van de arenden. De Amsterdammer Jan van der Meer had Leo Bemelmans als hopman 

opgevolgd. Leo Bemelmans was in ongenade gevallen omdat hij door een leerling van de lagere 

school, waar hij onderwijzer was, van ontuchtige handelingen werd beschuldigd. Miep was er 

overigens van overtuigd dat die aantijgingen vals waren. Jan van der Meer was vroeger purser 

bij de K.L.M. geweest en, voor zover ik me herinner, had hij als gevolg van een ongeluk een 

soort posttraumatische stressstoornis opgelopen, waardoor hij niet zo geschikt leek als hopman  

en hij verdween uiteindelijk dan ook van het verkennerstoneel in Scharn. 

          Hij werd eind 1956 opgevolgd door mijn broer Ger, die na zijn omzwervingen bij de 

Kruisvaarders en de door hem opgerichte Boys Brigade, als hopman terecht was gekomen bij 

de St. Jozefgroep in Maastricht. Op ons aandringen keerde hij terug in de St. Antoniusgroep 

van Scharn, die hij begin 1947 had verlaten. 

 

Van Rick Linn tot Rudyard Kipling 

 

Briefkaart: met de klok mee: Ome Rick met geit Mekkie, zijn woonwagen, de honden en aan de studie 

   

          Op 24 juni 1961 stierf Rick Linn in zijn woonwagen op St. Pieter. Hij leefde er als 

kluizenaar te midden van de door hem gefokte Russische wolven en poolhonden. Hij voedde 

ze met afval dat hij bij het slachthuis weghaalde. Hij vertelde gefantaseerde verhalen over zijn 

afstamming en opleiding. Zo beweerde hij rechtstreeks af te stammen van de botanicus Karl 

Linneus en ook bleek hij nooit ingeschreven te hebben gestaan aan de universiteit van Oslo 

waarop hij afgestudeerd zou zijn. Ook vertelde hij dat zijn vrouw de dochter was van een 

Belgische generaal Braconnier terwijl haar werkelijke naam Dirckx was. 
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          Ook voor de toekomst had hij grootse plannen. Hij wilde van de St. Pietersberg een soort 

skioord maken. Ome Rick werd in de jaren vijftig een cultfiguur en wekte zeer de belangstelling 

van de pers vanwege zijn pittige uitspraken en goede verhalen. 

          Ome Rick werd in 1877 in Schoonhoven geboren. Na wat omzwervingen door Nederland 

belandde hij uiteindelijk in 1943 op een terrein aan het Keerderstraatje in Scharn. Dit terrein 

moest hij in 1948 met zijn woonwagen en honden verlaten omdat de verkenners van de St. 

Antoniusgroep daar hun hoofdkwartier mochten bouwen. 

  
Tekening van het terrein die ik in 1958 maakte. Het terrein is inmiddels verdwenen onder een mooie villawijk. 

 

          Het was een fantastisch ruig speelterrein met steile lösswanden waarvan een paar delen 

alleen met lijnen en  touwladders konden worden beklommen. In de wanden waren holen 

uitgegraven waarin ome Rick waarschijnlijk ooit z’n honden had ondergebracht. Bij 

graafwerkzaamheden kwamen er ook regelmatig hondenskeletten naar boven, waarvan we 

uiteraard niet bij voorbaat aannamen dat ze ook echt van dieren waren. Hele delen van het 

terrein waren ook ondoordringbaar begroeid. 

Miep, Ger, Ivon, Niek en ik hebben in de jaren vijftig intens van dat prachtige typisch 

Limburgse terrein kunnen genieten.  

Met Miep beleefden we het wolvenspel, gebaseerd was op het Jungle Book van Rudyard 

Kipling, in het voormalige woongebied van de mysterieuze Rick Linn met zijn wolvenhonden 

 

Installatie tot P.L. van de patrouille tijgers. 

          Op 27 januari 1957 installeerde Ger mij tot patrouille-leider van de Tijgers. De verkenner 

met de hoed tussen de twee stokken op de hiernavolgende foto is Ivon (hij was patrouille-leider 
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Mijn installatie tot patrouilleleider van de tijgers 

van de Arenden). Op de achtergrond is ook een deel van de steile lösswand te zien. Overigens 

koos ik voor de naam Tijgers omdat Paul in het verre verleden ook leider van de patrouille 

Tijgers was geweest. 

 

                    
Insignes tekenaar, kunstenaar, poppenspeler, houthakker, klusjesman en schilder,  patrouillelinten, leeuwen en tijgers. 
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1957: 2de verkennerskamp Herkenbosch:  

 

 
het tijgerkamp in Herkenbosch in 1957 

 

           
                                                                                                                             

7-8 juni 1958: patrouille tijgers won, na de districts-, ook de diocesane patrouille-wedstrijden (op de 

hiernavolgende landelijke wedstrijden bakten we er niks van). 
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Werken van patrouille tijgers voor het goede doel:  

 

 

           

          In het parochiezaaltje gaven we poppenkastvoorstellingen met door mij zelf gemaakte 

poppen. In de winter maakten we kerststukjes die we langs de deuren verkochten.  

          Na het behalen van mijn houthakkers-insigne op een houthakkerskamp, rooiden we ook 

tegen betaling diverse bomen voor de  inwoners van het lommerrijke Scharn.  

          De opbrengsten werden besteed aan materiaal voor de patrouille zoals verf, touw, bijlen, 

pannen en zeilen.  

          Ook werd het verdiende geld gebruikt voor Sinterklaas-surprises voor armlastige 

parochianen. We kochten er materialen van voor het opknappen van door ons in de parochie 

verzameld gebruikt speelgoed en huiswaar en er bleef ook nog wat over voor het kopen van 

snoepgoed en dergelijke voor de minderbedeelde kinderen. 
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Knutselwerken. 

 

Door mij gemaakte toneelrekwisieten voor St. Joris en de draak. Ridderhelm en harnas van zilverkleurig karton, 

paardenkop en drakenhoofd en klauwen van papier-maché. 

 

Lampions van gekleurd karton als versiering van het HK ter gelegenheid van het 12,5-jarig jubileum van Miep 

als akela (1960). 
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31 juli t/m 7 augustus 1961: laatste verkennerskamp in Herkenbosch 

 

         
Mijn totempaal,                        aalmoezenier Houben hoog op de brug                            de “drie-urenbrug” 

 

 
                                                            De “drie-urenbrug” vol belast. 
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          Met kapelaan Houben, Henk Nelissen en Ivon en Ton als leiders.  

          Ik was toen al een jaar weg uit Maastricht en mocht nog een keertje als troepleider 

meedoen. Ik had er kennelijk zin in en maakte vooraf de bewegwijzering, het Maria kapelletje 

en de totempaal. Ook had ik een ontwerp gemaakt van een soort ereboog over de weg, die in 

drie uren gemaakt zou kunnen worden. Dat lukte en we noemden het derhalve “de drie-

urenbrug”. 

 

 

Einde van een tijdperk. 

          Na  augustus 1961 heb ik 

nog even overwogen om bij de 

verkenners in Delft te gaan.  

          Het is goed dat ik dat plan 

niet heb uitgevoerd. Het was 

hoog tijd mijn vizier meer op de 

toekomst te gaan richten.   

          In Maastricht verlieten 

ook Miep, Ivon, Niek en Ger de 

verkennerij en raakte ons 

geliefde hoofdkwartier met de 

zo vele zoete herinneringen 

langzaam maar zeker in verval. 

           Ook van het spannende 

speelterrein is inmiddels niets 

meer te herkennen. 
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Knutselaar cradle to cradle avant la lettre. 

 

          Linksboven: Paaseilandachtige beelden van mergelblokken die opgegraven werden bij 

de aanleg van het hoofdriool op de Scharnerweg. Geplaatst rond onze vijver (ca 1953). 

          Rechtsboven: Ooievaar van ijzeren elektrapijp. Miep was vooral onder de indruk van de 

manier waarop ik in korte tijd het kunstwerk met handen en voeten tot het eindresultaat boog. 

De ooievaar wisselde regelmatig van plaats in onze tuin (ca. 1960). 

          Linksonder: Studietafel op onze, door mij (in functionele kleuren) gerenoveerde, 

slaapkamer, gemaakt van een tussenblad waarmee onze ronde  uitschuiftafel in de voorkamer 

kon worden verlengd. Linksboven vliegtuigmodelletje Thunderceptor. 

          Rechtsonder: Mijn van een (van Miep gekregen) damesfiets gemaakte herenfiets 

(vooraan op de foto). De teleurstelling van de behandeling met zilververf  die bij lange na niet  

het door mij beoogde chroomwerk-effect  opleverde. 
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Linosneden 

 

      
 

Potloodschetsen  
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HOGERE BURGERSCHOOL PROFESSOR PIETER WILLEMSSTRAAT 1955-1960 

 

De voorkant 

 

 
 

De achterkant 

 

 
 

          De H.B.S. aan de P.P.W. was een afsplitsing van het roemruchte Henric van Veldeke 

college in Maastricht. De school werd in 1955 zelfstandig en was door zijn ligging in Wyck 

vooral ook bestemd voor jongens uit de omringende dorpen. Denigrerend sprak men op het 

Veldeke van het “boeresjäölke”, dat ook nog eens was ondergebracht in een somber ogende 

afgekeurde lagere school. Desondanks bewaar ik goede herinneringen aan mijn H.B.S.-tijd. 
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Schooljaar 1955-1956, Klas 1B 

 

 
Schooljaar 1955-1956: De corpulente moderator J. Rosier, alias Sjang (hard was zijn hand, mild was zijn hart), 

omringd door klas 1B tijdens een bezinningsdag. Roken was toen nog gewoon toegestaan! Ik sta in het midden 

onder het appeltje dat Matthieu Dassen in zijn hand houdt. Heel wat gezonder dan de sigaret die ik in de aanslag 

hield. 
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Het lerarencorps 

          Directeur Weijden was tevens leraar Duits. Hij had ook last van losse handjes en 

iedereen was echt bang voor hem. Hij kwam meestal te laat voor de les, maar niemand haalde 

het in zijn hoofd om geintjes uit te halen als we op hem zaten te wachten. Op mijn Duitse 

uitspraak reageerde hij meestal met “Scharfer artikulieren”. 

          Drs. Jef Notermans was leraar Nederlands. In de eerste les, die Ivon en ik van hem 

kregen, begon hij met een stamboom op het bord te tekenen om de verwantschap tussen hem 

en ons als nakomelingen van Mols aan te tonen. Zijn lessen waren steeds een soort geestige 

conferences. Erg veel hebben we waarschijnlijk niet van hem geleerd, maar zijn 

examenresultaten waren altijd wel goed omdat hij vooral ook de vrouwelijke gecommitteerden 

buitengewoon charmant wist te bespelen. 

          Brouwers, de niet helemaal bevoegde, een beetje loensende, maar uiterst vrolijke leraar 

Engels.  

          v.d. Hagen was leraar natuurkunde. Hij was nog erg jong en waarschijnlijk heel geleerd, 

maar hij had moeite met orde houden. Wij als leerlingen maakten daar uiteraard misbruik van 

vooral als zijn praktijkproefjes mislukten. Naarmate het eindexamen dichterbij kwam groeide 

toch ook de waardering van ons voor hem als leraar. 

          Bastiaens was de leraar Frans, die ons vaak aansprak met “jong en lui”. Hij regisseerde 

ook vaak de door leerlingen uitgevoerde toneelvoorstellingen voor directeursdag. 

          v.d. Eerenbeemt was de gymnastiekleraar, die eerder in die hoedanigheid op de 

Ambachtsschool doende was geweest.  

          v. Wersch was geschiedenisleraar en kon geweldig zijn historische verhalen vertellen. 

          Kurris gaf scheikunde, en maakte vooral indruk omdat hij in zijn vak gepromoveerd was. 

Hij had meestal een pijp in de mond en hij werd bijgestaan door amanuensis Engelbert. 

          Doorenbosch was leraar wiskunde en adjunct-directeur. Het was een enorme pessimist 

en genoot ervan zijn sombere wereldbeelden  over zijn leerlingen uit te storten. Hij zorgde er 

ook voor, dat Ivon geheel onverwacht in de vierde klas bleef zitten, omdat hij geschrokken was 

van de resultaten van de eindexamenklas van dat betreffende jaar.  

          Vaessens was ook wiskundeleraar, maar van een geheel ander kaliber. Hij was nog jong 

en niet te beroerd om op een gegeven moment toe te geven, dat ik een oplossing voor een 

opgave voor beschrijvende meetkunde beter kon uitleggen dan hijzelf.   

          Neu was evenals de directeur, leraar Duits, maar van een veel vrolijker soort. 

          Berenschot was leraar Nederlands voor de lagere klassen. Behoorlijk “outgoing” en 

daardoor ook erg populair. 

          Oomes gaf met veel enthousiasme aardrijkskunde. 

          Postmes was leraar biologie en geobsedeerd door erfelijkheidsleer. Hij was bezig met 

het schrijven van een boek hierover en had Ivon en mij gestrikt om tekeningetjes uit andere 

boeken zodanig na te tekenen, dat hij niet van plagiaat kon worden beschuldigd. Hij was 

getrouwd met een vrouw, die met Lidy op de kweekschool had gezeten. Van haar kregen we 

koffie met stukjes vlaai als we met haar man de malversaties aan het bespreken waren. Een 

ander misbruik dat hij van ons maakte, betrof het verzoek om  met Eugène Hupkens een sloep 

in de haven van Gent te gaan ophalen. We zouden dan aan een binnenschipper moeten vragen 

om met die sloep naar Maastricht gesleept te worden. Toen we in de haven van Gent 

aankwamen bleek de sloep te zijn gezonken en moesten we onverrichter zaken  op de fiets 
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terugkeren. Hij maakte het goed door mij op het mondeling eindexamen de spijsvertering en 

bloedsomloop te laten uittekenen. Hij wist dat ik dat (als tekenaar van zijn boek)  goed kon en 

bezorgde me daarmee een 9 voor biologie op mijn eindexamenlijst. 

         Wijkman was de portier en voelde zich dus nog net iets belangrijker dan de directeur. Hij 

hield toezicht bij het binnenkomen en uitgaan van de leerlingen. Klein van stuk kon hij toch 

hardhandig uithalen als je iets deed dat hem niet beviel. 

 

 
Het lerarencorps anno 1960: Staand v.l.n.r.: directeur Weijden, Notermans, pater Huiskamp, Haars, Hoekstra, 

Candel, Brouwers, Lousberg, v.d. Hagen, Bastiaens, Engelbert, v.d. Eerenbeemt, Ramakers, v. Wersch, Kurris 

Telders, Rosier, rector Linsen, directeur Schröder, pater Willemsen; geknield v.l.n.r.: Hochstenbach, Bronzwaer, 

Doorenbosch,……….?, Vaessens, Neu, Wijkman; zittend v.l.n.r.: Trijbels, Vijgen, Scheeren, Berendschot, 

Postmes, Oomes, v. Soest. 

                                    

Juli 1958: algemene prijs klas 3B  

          Geheel onverwacht ontving ik bovengenoemde prijs in de derde klas. Een beetje een 

domper erop was het feit dat Ivon ook geheel onverwacht in de vierde  klas was blijven zitten 

t.g.v. tegenvallende eindexamenresultaten dat jaar; de lat moest plots wat hoger gelegd worden.  

          Vanaf de vierde klas zaten Ivon en ik dus naast elkaar omdat we daardoor samen met 

sommige dure boeken konden doen. Het beviel ons overigens prima. We konden elkaar ook bij 

het huiswerk maken een beetje helpen.  

 

Voetbal-lessen 

          Voetballen is nooit mijn favoriete bezigheid geweest. 

          Dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat ik er zelf niets van kon. Ik vond het 

maar niks dat er bijna altijd zo’n fanatieke tegenstander achter de bal aanstormde als die bal 

ook maar een beetje bij mij in de buurt kwam. En als dat dan een keertje niet het geval was en 

ik de kans kreeg er een schop tegen te geven, dan stuiterde die bal meestal in een niet door mij 
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bedoelde richting. Zo veel maakte dat overigens niet uit want ook als de bal wel in de door mij 

bedoelde richting ging, dan was die veelal toch fout. 

          Als het mooi weer was gingen we op de HBS tijdens gymnastieklessen op een nabij 

gelegen veldje een partijtje voetbal spelen. 

          De teams werden dan gekozen door twee aanvoerders welke uiteraard behoorden tot de 

beste spelers van de klas en die om de beurt een speler mochten selecteren. De volgorde waarin 

dat gebeurde, kwam in feite neer op een aflopende waardering van de voetbalkwaliteiten van 

de desbetreffende klasgenoten. 

          Ik behoorde meestal bij de laatst gekozenen en dat bevorderde mijn liefde voor het spel 

natuurlijk niet.   

          Alleen Ivon en Jimmy Boshouwers, die onbetwist tot de beste voetballers van de klas 

behoorden en derhalve regelmatig als aanvoerder mochten optreden, weken regelmatig af van 

deze meedogenloze selectie-praktijken. Zij brachten het op om ook de minder talentvolle 

spelers voortijdig in hun selectie op te nemen en hen daardoor voor de schande van de laatste 

plek te behoeden. 

          Daarmee gaven zij toch nog een bijzondere leerzame betekenis aan die voetbal-lessen!  

 

Schooljaar 1959-1960, klas 5B 

 

 
Zittend v.l.n.r.: Wino Geelen, Jean Rasquin, Jo Kusters (later dierenarts en vader van de dierenarts van Gus), Jos 

Moenen, Peter Hentzen, Piet Brouwer, Jef Kicken; staand eerste rij v.l.n.r.: Jos Berriëre, Arno Koeijmans (zoon 

van een banketbakker op de Scharnerweg), Piet van Weers, Désiré Jadoul, Eugène Hupkens, Bas Mesterom, Jos 

Kerckhofs, Gène Boshouwers (die later t.g.v. een ernstig verkeersongeluk kreupel werd), Huub Kaelen, Leon 

Frijns, Kees Scheepers; staand tweede rij v.l.n.r.: Willy Moers, Ivon Nijst, Jules Warnier, Ton Nijst, Matthieu 

Dassen; afwezig waren Piet de Bruyn, Jos Philips en Huub van Dillen (broer van toekomstige vrouw Joke van 

Eugène Hupkens). 
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1955 t/m 1960: Tekenwerk HBS. 

 

        
Eerste tekening op de H.B.S.                                                vrije oefening zonder titel 

 

      In 1959 ontving ik de algemene prijs tekenen.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een van de laatste tekeningen                                                                                Mijn  tekenleraar Ant. Frederix  
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DAGBOEKAANTEKENINGEN 1956 T/M 1960 TOT VERTREK NAAR DELFT 

 

19 april 1956: Leon Jungschläger, man van Germaine Geuskens in Djakarta overleden.  

 

14 t/m 30 augustus 1956: vakantie Bloemendaal. 

          Uit agenda van mijn moeder: 

          Dinsdag 14 augustus: Naar Bloemendaal, goed weer, omgeving verkend, weg naar de 

kerk gezocht. 

          Woensdag 15 augustus: Naar Zandvoort geweest, betrokken en wind, ’s morgens naar de 

kerk (Maria Hemelvaart). 

          Donderdag 16 augustus: Opgestaan met regen, ’s morgens met Vader door Bloemendaal 

gewandeld, ’s middags in Haarlem gewinkeld en in de lunchroom van V&D gezeten, regenweer. 

          Vrijdag 17 augustus: Met Vader naar het hertenkamp geweest, ’s morgens en ’s middags 

duinwandeling gemaakt naar ’t Bloemendaalse strand, regen en wind. 

          Zaterdag 18 augustus: ’s Morgens met Vader en Niek naar Haarlem geweest, ’s middags 

naar de Zeeweg gewandeld en de bus genomen naar Zandvoort, storm!!! 

          Zondag 19 augustus: Storm!!. Naar de kerk geweest, daarna in het restaurant Zomerzorg 

koffie gedronken. 

          Maandag 20 augustus: Naar Zandvoort, de hele dag zonnig weer, sterke wind, nogal 

koud, Ger en Paul vertrokken. 

          Dinsdag 21 augustus: Naar ’t Bloemendaalse strand gelopen, 1½ uur, de hele dag in 

Zandvoort geweest, pracht weer! 

          Woensdag 22 augustus. ’s Morgens strandwandeling langs de zee naar Zandvoort vanaf 

Bloemendaalse strand, om half 2 moeten vluchten voor stromende regen, ’s avonds naar 

Haarlem. 

          Donderdag 23 augustus: Naar Amsterdam, rondvaart door de grachten, ’s middags naar 

Nie en Eugène, goed zonnig weer. 

          Vrijdag 24 augustus: Agenda Mam: ’s Morgens naar Haarlem naar ’t klooster, ’s 

middags naar de cinema te Haarlem, “Sissy” gezien, ’s avonds “gerauscht” met de heer 

Schoots, tamelijk weer, koude wind. 

          Zaterdag 25 augustus: Vanochtend met Jo in Bloemendaal gewinkeld, ’s middags 

autobustocht door de omstreken gemaakt, opklaringen en koud weer, ’s avonds onweer. 

          Zondag 26 augustus: ’s Middags naar Haarlem gelopen, gezellig koffie gedronken op de 

markt, enveloppe bij Stam in de bus gedaan. 

          Maandag 27 augustus: ‘s Morgens met Jo en Lex door Bloemendaal gewandeld, ’s 

middags op de vuurtoren van Zandvoort geweest in ’t restaurant. 

          Dinsdag 28 augustus: Met de auto van Jo Ouwerkerk naar A’dam door de nieuwe buurt 

naar de kerk van Martien naar Oom Jopie, naar Schiphol, Badhoevedorp, Bloemendaal 

gegeten, met Oom Jo en Tante Rie ’s avonds autotochtje naar Haarlemmer-hout, Heemstede , 

’t Kopje. 

          Woensdag 29 augustus: Naar Zandvoort voor de laatste keer!, koude wind, souvenirs 

gekocht, vanochtend gezellig koffie gedronken op ’t terras van de Rotonde. 

          Donderdag 30 augustus: Naar huis! 
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15 augustus 1956: Controleur Ger.  

          Ger voor een jaar benoemd tot 

controleur van het leerlingstelsel.  

 

17 november 1956: Hopman Ger. 

          Ger begint als hopman van de 

St. Antoniusgroep ( met Arenden en 

Leeuwen van st. Antoniusgroep en 

met seniorenpatrouille Jakhalzen van 

de St. Jozefgroep). 

 

1 december 1956.  

          Troepavond met surprises en 

mond-harmonicamuziek door 

hopman Ger. 

 

26 januari 1957: Officier Paul.  

           Paul in Venlo tot officier 

beëdigd. 

 

27 januari 1957: Tijgers. 

          (Her)oprichting van de 

patrouille Tijgers met mij als P.L. en 

Johnnie Geelen als A.P.L. Ik was tot 

dan A.P.L. van de Leeuwen onder 

Eugène Hupkens. Ivon was toen al 

P.L. van de Arenden. 

 

22 mei 1957: verkenner 2de klas  

          2de  klassekaart verkenners 

door Ger afgetekend duplicaat. 

 

1 juli 1957: Eczeem. 

          Agenda Mam: Ton naar dokter 

voor eczeem aan z’n voeten, smeersel 

van ten Horn. (8 juli nogmaals en 15 

juli was ook Niek aan de beurt). 

 

16 juli 1957: Jo geslaagd voor 

M.U.L.O.-examen. 

 

24 juli 1957: Lidy geslaagd voor 

hoofdacte B. 

 

Pakjesavond 1956: Sint Ton en Piet Niek 

Ivon, Miep, vader en moeder inspecteren de pakjes 
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27 juli 1957: Agenda Mam: Paul voor goed uit dienst. 

 

1957: tweede verkennerskamp in Herkenbosch 

 

5 t/m 19 augustus 1957 vakantie Bloemendaal. 

          Uit agenda van mijn moeder: 

          Maandag 5 augustus: Naar Bloemendaal, prachtig weer, Niek ziek, aankomst 6.15 uur, 

‘s avonds gewandeld. 

          Dinsdag 6 augustus: Naar Zandvoort, betrokken, later opklaring, zonneschijn. 

          Woensdag 7 augustus: ’s Morgens naar Haarlem, ’s middags naar ’t Boshouwerspark in 

Overveen, ’s avonds naar “Hartelust”, zonnig weer, bewolking. 

          Donderdag 8 augustus: Kaart van Niek uit Maastricht aan familie in Bloemendaal. Hij is 

weer koortsvrij en komt naar Bloemendaal. De hele dag naar Zandvoort, de jongens naar 

Leiden, betrokken weer, om 4 uur naar huis, regenspatjes en wind. 

          Vrijdag 9 augustus: ’s Morgens in Bloemendaal koffie gedronken, ’s middags 

duinwandeling, bewolkt met opklaringen. 

          Zaterdag 10 augustus: ’s Morgens naar ’t station om Lex en Niek te halen, ’s middags 

naar Zandvoort, gezellig zitten thee drinken, storm, woelige zee, ’s nachts storm en regenbuien. 

          Zondag 11 augustus: Bewolkt, buiig, wind, ’s middags naar Artis in A’dam. 

          Maandag 12 augustus: Regenbuien en opklaringen, ’s morgens thuis gebleven, ’s 

middags naar Haarlem naar de markt, lunchroom Franken, ’s avonds naar de film (cow boy). 

          Dinsdag 13 augustus: ’s Morgens thuis, ’s middags naar “stoom” (?) met de auto van Jo 

Ouwerkerk, ’s avonds naar Zandvoort koffie gedronken bij “Sinkel”(?), slecht weer. 

          Woensdag 14 augustus: ’s Morgens thuis, ’s middags gewandeld naar ’t Bloemendaalse 

strand vanaf Zandvoort langs de zee, ’s avonds thuis, tamelijk mooi weer. 

          Donderdag 15 augustus: Kaart van Miep aan Ton in Bloemendaal met excuses voor 

gebruik van zijn patrouilletent  voor de welpen.’s Morgens naar Badhoevedorp zilveren Bruiloft 

van Fien en Cor, ’s avonds bezoek van Mietz en Michel thuis gebleven, slecht weer. 

          Vrijdag 16 augustus.’s Morgens thuis geweest met Mietz en Michel, ’s middags met z’n 

vieren naar Haarlem, koffie gedronken bij Brinkman op de markt, stortbuien en onweer, ’s 

avonds thuis. 

          Zaterdag 17 augustus: ’s Morgens wandeling door Bloemendaal, ’s middags naar 

Haarlem inkopen gedaan, ’s avonds thuis gebleven. 

          Zondag 18 augustus: ’s Morgens om 10.45 u naar de kerk, ’s middags naar Zandvoort 

met de Haarl. Tram, ’s avonds thuis. 

          Maandag 19 augustus: Naar huis, tamelijk goed weer. 

 

30 augustus 1957: vakantie Oostenrijk 

          Kaart van Miep uit Amsterdam aan Paul en Ger die met o.a. Mechteld, Ria, Josien en 

Nini naar Oostenrijk gaan. Gré kwam daar net van terug. Neem de paraplu’s maar mee. 

 

2 september 1957: Paul naar Amsterdam Nederlandse Spoorwegen. 

 

21 januari 1958: insigne kunstenaar. 
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10-11 mei 1958: Districts patrouillewedstrijden.  

          De tijgers van de St. Antoniusgroep te Scharn wonnen de districts patrouille-wedstrijden. 

 

7 -8 juni 1958: Diocesane patrouillewedstrijden.. 

          De tijgers wonnen o.l.v. P.L. Ton Nijst en A.P.L. Tom Maussen op  het buitencentrum 

“de Heikop” op de Brunssummerheide ook de Diocesane patrouille-wedstrijden. Op de 

landelijke patrouillewedstrijden werden we een van de laatsten. 

 

19 juni 1958: Door mij uitgevoerde natuurobservatie terrein verkenners Keerderstraatje. 

 

Juli 1958: Algemene prijs klas 3B. 

          Ik ontving tamelijk onverwachts de algemene prijs van klas 3B (boekje van Jan Engel-

man: Tweemaal Apollo, brieven uit Griekenland.  

 

19 juli 1958: Mijn vader 40 jaar bij onderwijs en 12½ jaar directeur Ambachtsschool. 

           Zie Memoires Ivon Philomène Servais Nijst deel 3 

 

23-24 juli 1958: Hike. 

          Hike van Ton met Paul Roovers. Ger had voor ons de hike uitgezet. We sliepen in een 

tent in Wolfhaag. Daar moesten we de volgende dag allerlei opdrachten uitvoeren, zoals een 

gebruiksvoorwerp (het werd een houten hamer) maken, boomsoorten benoemen en gebouwen 

schetsen. 
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14 augustus 1958: Peettante Clara overleden. 

 

9 t/m 16 augustus 1958: Zomerkamp. 

          Zomerkamp te Hal 28 in de gemeente Boxtel (met de bus). Op de terreinen van onze 

Hoofdcommissaris mr. F. Janssens. De familie Nijst was goed vertegenwoordigd: Hopman Ger, 

T.L  Ivon, P.L. Ton en A.P.L. Niek. Aalmoezenier Kapelaan Harry Houben. 

 

9 t/m 23 augustus 1958. 

          Vader en Moeder op vakantie in Scheveningen. De eerste week viel samen met het 

zomerkamp van de verkenners. Daarna gingen wij ook naar Scheveningen. 

 

17 t/m 23 augustus 1958: Vakantie Scheveningen. 

          Uit agenda van mijn moeder: 

          Zondag 17 augustus: De hele dag aan het strand, pracht weer, om half 4 de jongens 

gehaald, ’s avonds door Scheveningen gewandeld, vroeg naar bed. 

          Maandag 18 augustus:  Paul en Lex vertrokken, om 9 uur naar ‘t strand gegaan, prachtig 

weer, tot half 4, begon het te regenen, naar huis, ’s avonds naar cinema, vroeg naar bed, ’s 

middags onweersbui. 

          Dinsdag 19 augustus: Goed weer ’s morgens, naar de zee, ’s middags naar Miep in 

Noordwijk, ’s avonds wandeling op de boulevard, prachtige zonsondergang, ijsjes gegeten, 

vroeg naar bed. 

          Woensdag 20 augustus: ’s Morgens Vader en ik gewandeld door de Scheveningse bosjes, 

betrokken  weer, op ’t kerkhof geweest, graf van Tante Marianne bezocht, ’s middags ik met 

jongens naar gevangen poort, bij Rüteck gezeten, ’s avonds naar het circus. 

          Donderdag 21 augustus: Tamelijk goed weer, droog, door Scheveningen. gewandeld, ’s 

morgens en(?) aan zee gezeten, ’s middags tot 3 uur aan de zee, begonnen te regenen, winkels 

bekeken, daarna thee gedronken op ’t Gevers Deijnootplein, ’s avonds wandeling langs 

boulevard naar de pier. 

          Vrijdag 22 augustus: ’s Morgens met Vader naar de stad, gewinkeld bij V&D en de 

Bijenkorf, daarna naar de zee, Mietz en Michel ontmoet ’s middags naar de cinema, goed weer 

beetje regen, ’s avonds met de Gelissen naar Leni en langs de boulevard gezeten. 

          Zaterdag 23 augustus: ’s Morgens door Scheveningen gewandeld, langs de boulevard 

gezeten, koude wind, om 11 uur met de tram vertrokken naar het station. In Utrecht lekker 

gegeten op de stationsrestauratie, daarna in Eindhoven thee gedronken, einde van de vakantie. 

 

30 augustus 1958: Ereboek Maastricht voor vader.   

          Het ereboek der stad Maastricht “Hospiti sit bene luce traiectense” uitgereikt aan mijn 

vader. 

31 augustus 1958: Lex als soldaat naar Duitsland. 

 

September 1958: Seniorentroep.  

          Splitsing senioren- en juniorentroep (senioren: tijgers van mij en cobra’s van Tom 

Maussen) 
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5 oktober 1958: Nieuwe pastoor. 

          Agenda Mam: Nieuwe Pastoor ingehaald. 

          Verslag van Ger in logboek: verkennerstroepen 1 en 2, welpen en ’s middags ook de 

Trichtse Verkennersband trokken een uur door de parochie. 

          Vanwege de grote schoonmaak die hij later in de kerk zou gaan doorvoeren noemde mijn 

vader hem de beeldenstormer en de protestant. 

 

11 oktober 1958: Lidy leerde Gel kennen. 

 

27 oktober 1958: Groengele koorden. 

          Gezamenlijke viering met welpen van Christus Koning in HK. Ik ontving de groengele 

koorden (verkenner 1ste  klas en zes insignes). 

 

2 november 1958: Fototoestel. 

          Op mijn 16de verjaardag kreeg ik mijn Brownie Starflex Camera waar ik sindsdien heel 

veel plezier van gehad heb. Op die dag kwam ook Gel voor het eerst bij ons op bezoek. 

 

Verlanglijstjes (door iedereen zelf) geschreven in zakagenda van Mam:  

          Vader: overhemd zonder manchetknopen, handschoenen, etui voor bussenkaart, etui 

voor rozenkrans, kamerjasje, fles cognac. 

          Mam: mooie ring, lepels en vorken, theemuts, dessertlepeltjes, aardappellepel, groente- 

en juslepel, grijze nappa handsch. (doorgestreept), bloemenhanger, leesboek Petrus de visser. 

          Ger: Visite kaartjes (Ger Nijst Consulent leerlingstelsel, adres), clean box voor auto te 

wassen en schoon te maken V&D, inhoud ”Succes” agenda ’59, Blemax tegenlichtafschermer, 

mooi overhemd, sigaretten, boek (sociale roman) (jeugd), portemonnee. 

          Miep niet opgenomen. 

          Paul: Zijden shawl, boek 1. door nacht en nevel, Ray Allis, 2. De kooi bleef open, Vincent 

Boone (?), 3. Operatie Toebroek, Boekhandel Nelissen blz. 8 of een andere oorlogsroman. 

          Lidy: brede stenen armband (Schwiebert), plastic kousenzakje, leren zakje voor potloden 

etc., naaidoosje, breitas voor handwerken, plastic slofjes. 

          Alex: foto album, geldtas, blitz apparaat, veel sigaretten, veel snoep (mag ook iets van 

de reclame van Laeven zijn). 

          Jo: zelfontspanner (zonder draad), 4 kleurig vulpotlood (zilverachtig), handschoenen, 

medaille voor horloge. 

          Ivon: scheikundedoos, boeken v. wilskracht en avontuur. 

          Ton: pantograaf, vliegtuigje “voor” op te bouwen, inhoud succes-agenda junior, 

woordenboekjes Prisma (GEEN Nederlands en E-N.), vierkleurenballpoints. 

          Niek: zelfbouw auto’s, Succes Agenda Junior (zeker), driewieler (snoepje van de week), 

Kuifjesboek cokes in vo(o)raad, Suske en Wiske boeken en mooie boeken (gewone boeken) + 

snoep, vulpen (voor school). 

28 t/m 30 december 1958: Winterkamp Henri Chapelle en Eupen 

 

30 December 1958: Contact familie Fechteler. 
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          Brief van Baron Michiels van Kessenich, burgemeester van Maastricht met verzoek 

familiefoto te sturen aan familie Fechteler via Nederlandse ambassadeur  in Amerika. 

 

12 januari 1959. 

          Agenda Mam: foto en brief heden verzonden naar de Fam. Fechteler. 

      

10 februari 1959. Een andere Nederlandse (koninklijke) familie. 

          Brief van mevrouw Fechteler aan moeder met dank voor brief en twee foto’s. Joan is nog 

niet getrouwd en woonde nu in New York City. Ze waren terug van een verblijf van drie jaar 

in Napels waar haar echtgenoot NAVO commandant was. Ze waren ook een paar keer in 

Nederland, maar niet in de gelegenheid om langs te komen In Maastricht. Zouden ze nog wel 

eens doen. Tijdens hun verblijf in Italië hadden ze wel koningin Juliana, Prins Bernhard en de 

prinsessen Beatrix en Irene op hun villa mogen ontvangen om hun vriendschap te hernieuwen. 

Haar vaders moeder was geboren in Nederland, de Mathiaas (?) family is er niet meer. Men 

zegt dat haar zoon en zijn vier kinderen, maar ook Joan erg leken op hun overgrootmoeder. Ze 

zal nog foto’s sturen en we moesten contact houden nu we elkaar weer gevonden hadden. Haar 

man is inmiddels gepensioneerd bij de marine. Ze zou de brief doorsturen naar Joan. 

 

21 februari 1959: Ton troepleider. 

          Tom Maussen, Chrit Knubben en Math Hendriks hebben troep 1 verlaten. 

Ton Nijst werd aangesteld als T.L. Jacq, Dukers werd P.L. van de tijgers, John Harmes werd 

P.L. van de Cobra’s 

 

8 maart 1959: Het verkennen in deze tijd. 

          Ouderavond voor zowel welpen als verkenners. Avond stond onder leiding van Akela 

Miep en Hopman Ger, die veel succes had met het door hem ontworpen en ingestudeerde 

toneelspel “het verkennen in onze tijd” 

 

25 t/m 29 maart 1959: Paaskamp in abdij bij Peij. Gasten pater Egideus. 

 

30 maart t/m 2 april 1959: retraite in Noordwijkerhout met Jean Rasquin. 

 

29 april 1959: Mijn vader benoemd tot Ridder Oranje Nassau. 

          Zie de memoires van Ivon Philomène Servais Nijst deel 3. 

 

30 april 1959: Feestdag. 

          Mooi zonnig weer, feestdag voor mijn gisteren door de burgemeester geridderde vader. 

Diner op Scharnerweg. Aubade Gele Rijders. Toespraak door de oude heer Hoen, de Vader van 

de (hulp)portier van de Ambachtsschool en van de toekomstige wethouder. Zie de memoires 

van Ivon Philomène Servais Nijst deel 3. 

 

7 mei 1959: Hemelvaartsdag Margratentocht; 25 km gelopen. 

 

Juli 1959: Algemene prijs tekenen. 
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          Ik ontving de algemene prijs tekenen 1959 (boekje van mevr. Dr. H.E. s’Jacob, 

architectuur zien en vergelijken) waarschijnlijk omdat de tekeningen die ik had gemaakt bij het 

verslag over de bijbelretraite in het schoolblad “Palet” om technische redenen niet konden 

worden afgedrukt.  

 

30 juli t/m 8 augustus 1959: Verkennerskamp Teuven. 

          Verkennerskamp te Teuven. Ger Hopman, Ivon en ik T.L., Niek P.L. buffels. 34 

verkenners. Aalmoezenier Harry Houben, T.L. Eugene Hupkens, twee fourageurs. 

 

15 augustus 1959: Logeren in Amsterdam. 

          Met Lex,  Jo,  Ivon en Ton te logeren in huis van oom Ab in Amsterdam. Oom Joop 

Ouwerkerk uit Zaandam haalde ons van C.S Amsterdam af om ons de weg te wijzen en de 

sleutels te overhandigen. 

 

7 t/m 9 januari: Tentamen H.B.S.-B Ivon en Ton. 

 

Januari 1960: Seasons Greetings Fechteler. 

Seasons Greettings van Admiral en Mrs. Fechteler met dank voor toegezonden goede wensen. 

Zoon heeft twee dochters van twaalf  en twee jaar en een jongenstweeling van acht jaar. Ze 

komen vast nog eens naar Maastricht maar zullen dat tijdig laten weten.   

 

7 februari 1960: Kienavond. 

          Agenda mam: Kienavond v.d. verkenners, Mam won een fles Brandy. 

 

9 april 1960: Voorlichtingsmiddag TH Delft op St Bernardus College in Heerlen. 

 

13 april 1960: Afscheid van Lidy als onderwijzeres  

 

13 april 1960: eerste schop voor bouw van nieuwe LTS. 

 

20 april 1960: Wiel Hermsen komt voor het eerst op de Scharnerweg. 

 

21 april 1960: Psychologisch onderzoek Herold. 

 

23 april 1960: Gouden Jacobstaf voor Miep. 

          Gezamenlijke viering welpen en verkenners St. Antoniusgroep van St. Joris. Agenda 

Mam: St. Joris, Miep gehuldigd t.g.v. 12½ jarig jubileum als Akela. Miep kreeg hiervoor de 

gouden Jacobstaf. 
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De uitreiking van de gouden Jacobstaf aan Miep op het sportveld naast het hoofdkwartier. 

 

8 juli 1960: De koningin. 

          Agenda Mam: Pap, in functie van bestuurslid Levensschool, voorgesteld aan Koningin 

Juliana. 

 

9 t/m 13 juli 1960: Mondelinge examens Ivon en Ton voor H.B.S.-B 

 

Mijn boekenlijsten 

            Boekenlijst Nederlands: 

Sint Servaaslegende; Henric van Veldeke (bewerking door J. Notermans) 

Ballade van Heer Halewyn; onbekend 

Karel ende Elegast; onbekend 

Beatrijs; onbekend 

Een Abel Spel van Esmoreit; onbekend 

Wilhelmus; onbekend 

Gijsbrecht van Aemstel; J. van den Vondel 

De Ontmoeting; Rhijnvis Feith 

Het Schrijverke; Guido Gezelle 

O, ’t Ruisen van ’t Ranke Riet; Guido Gezelle 

De Rabauwen in de Kathedralen; Geerten  Grossaert 

De Wensen; Aart van der Leeuw 
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De Herberg met het Hoefijzer; A. den Doolaard 

De Pastoor uit den Bloeijenden Wijngaerdt; Felix Timmermans  

Onze Lieve Heer en de Kooij; Felix Timmermans 

Het Kindeke Jezus van Vlaanderen; Felix Timmermans 

Het Donkere Licht; Antoon Coolen 

Dorp aan de Rivier; Antoon Coolen 

Kiki; Ernest Claes 

Het Verraad; A.M. de Jong 

Ezelsoor; Kees Stip 

De tante uit India; Harry van Wermerkerken 

De nacht der Girondijnen; J. Presser 

Pastoor Pius Paerel; Frans van Oldenburg Ermke 

De Heer van Jericho; Edmond Nicolas 

De Terugkeer van Mijnheer Francois;  Edmond Nicolas 

Ciske de Rat; Piet Bakker 

Ciske groeit op; Piet Bakker 

Ciske de Man; Piet Bakker 

Erik; Godfried Bomans 

Het Kistje; Godfried Bomans 

De rijke Bramenplukker; Godfried Bomans 

Bezet gebied; Rogier van Aerde 

Kaïn; Rogier van Aerde 

Hollands Glorie; Jan de Hartog 

Een Stoombootje in de Mist; Herman de Man 

Aart Luteijn de andere; Herman de Man 

Mijnheer Severijnen; Walter Breedveld 

Benedict Ivo; Walter Breedveld 

Warden, een Koning; Jan H. Eekhout 

De gekke dokter; Arie van de Lugt 

Het Nabije Leven; Joost van den Berckhoudt 

          Boekenlijst Engels: 

The Secret Adversery; Agatha Christie 

Dr. Jeckyll and Mr. Hyde; Robert Louis  Stevenson 

A Christmas Carol in Prose; Charles Dickens 

Three man in a boat; Jerome K. Jerome 

The Mother; Pearl Buck 

Operation Hearthbreak; Duff Cooper 

          Boekenlijst Duits: 

Das Edle Blut; Ernst von Wildenbruch 

Der schwarze Hengst Bento; Ditha Holesch 

Die Weiße Rose; Inge Scholl 

Die Stunde des Tigers; Wilhelm Speijer 

          Boekenlijst Frans: 

La Peste; Albert Camus 
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La Tulipe noir; Alexander Dumas 

Une fille pour du vent; André Obey 

Line; André Lichtenberger 

Le spectre des Sables; J.L. Sanciaume 

 

13 juli 1960:  Ivon en Ton geslaagd voor H.B.S.-B.   

          Feit dat we samen eindexamen deden was behoorlijk stress-verhogend. Je moest er niet 

aan denken dat er een zou zakken en dus zat je hem ook te knijpen tijdens de examens van de 

ander. 

 

19 juli 1960: Afscheid H.B.S. 

          Afscheidsfeestje klassen HBS 5A en 5B in bovenzaal van sociëteit  Momus  

 

30 juli t/m 6 augustus 1960: Verkennerskamp. 

          Zomerkamp troep 2 in Herkenbosch o.l.v.: Henk Nelissen, Ben Brunott (missionaris in 

Zaïre), Eugène Hupkens, Ivon en Ton. 

          Door mij geschreven verjaardags-kaartjes aan Mam; geen last van veel regen dankzij 

dekzeilen; Ger was ook op het kamp aanwezig. 

          Agenda Mam: met Miep, Wiel en Pap op bezoek op zomerkamp. 

 

1 september 1960: Delft. 

          Al vast een paar dagen 

naar Delft geweest. Justus van 

Schoonhovenstraat 15; kamer 

overgenomen van zoon van 

Starren die naar tandheelkunde 

in Groningen(?) was 

overgestapt. Mijn ouders hadden 

voor die kamer gekozen in 

afwezigheid van mijzelf. Dat 

kon toen nog zo. 

 

X 3 september 1960: bruiloft 

Lidy en Gel. 

 

5 september 1960. 

          Lidy voor goed naar 

Engeland en ook Ton vliegt uit 

naar Delft. 

 
 

Op de bruiloft van Lidy en Gel 
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PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK VOOR MIJN BEROEPSKEUZE 

 

          Ik kon aardig tekenen en leuk boetseren en ik deed dat ook graag. Derhalve dacht ik zelf 

aan een of andere opleiding voor beeldend kunstenaar. Mijn vader was hier niet voor. Als 

kunstenaar kon je volgens hem nauwelijks je droge brood verdienen. Hij was in die tijd doende 

met nieuwbouwplannen voor de levensschool en de L.T.S. en hij had derhalve enig inzicht in 

het werk van een architect, maar ook in de honoraria die toentertijd door architecten verdiend 

werden. Hij zag dat voor mij veel meer zitten. Ik had daar wel oren naar. Na me in de 

opleidingsmogelijkheden voor architecten verdiept te hebben, ging mijn voorkeur uit naar de 

T.H. in Delft. De opleiding via de H.T.S. liep min of meer via een omweg en zou daardoor ook 

meer tijd in beslag nemen (na de H.T.S. volgde de praktijkopleiding Hoger Bouwkundig 

Onderricht of desgewenst alsnog de T.H. Delft). In Eindhoven was er in 1960 wel een T.H., 

maar nog geen faculteit bouwkunde. 

          Vanwege de hoge kosten verbonden aan deze langdurige universitaire opleiding ver van 

huis (voor een studiebeurs voor mij verdiende hij net iets te veel) besloot mijn vader mij 

psychologisch te laten testen bij Herold in Maastricht. De uitslag van deze test is hierna 

afgedrukt en liet aan duidelijkheid niets te wensen over. Onomwonden en goed gemotiveerd 

werd de route via de H.T.S. geadviseerd. Ik snapte het advies toen al heel goed, maar wilde me 

er niet bij neerleggen. Ik had me al te veel op die opleiding in Delft ingesteld en wilde die stap 

terug niet meer doen. Mijn vader bleek daar in te willen meegaan en sprak zijn vertrouwen in 

deze in mij uit. Naar zijn mening was in het advies van  Herold te weinig rekening gehouden 

met mijn doorzettingsvermogen en dat liet hij wel meewegen. Voor mijn vertrek naar Delft zei 

hij me nog, dat hij qua opleiding tot architect jaloers op me zou zijn als ik zijn zoon niet was 

geweest. 

          Eenmaal in Delft aangekomen, besefte ik al heel snel, dat ik eigenlijk nog helemaal niet 

aan zelfstandigheid toe was. De eerste jaren daar werden overheerst door faalangst en heimwee 

en zodoende leek het, dat ik wellicht toch beter het advies van Herold had kunnen opvolgen. 

Nadat ik in die eerste jaren toch redelijk volgens het schema mijn propedeuse en het eerste deel 

van mijn  candidaats behaalde, nam mijn zelfvertrouwen toe en ebde ook de gevoelens van 

heimwee weg.  

            Achteraf denk ik dat het wel goed voor me is geweest die stap “het huis uit” op 

zeventienjarige leeftijd te zetten. Bij keuze voor de “gemakkelijke” H.T.S.-route zou de kans 

op het blijven hangen in het vertrouwde gezellige oude milieu voor mij levensgroot aanwezig 

zijn geweest. Het zou voor mij wellicht wat verlammend hebben kunnen werken.  

          Je zou ook kunnen zeggen dat Herold me wakker schudde en dat mijn vader er voor 

zorgde dat ik niet opnieuw in slaap viel. 
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KATHOLIEKE STUDENTENVERENIGING SANCTUS VIRGILIUS IN DELFT 

 

Ontgroening. 

          In een introductiebrochure van de Technische Hogeschool Delft schreef de rector 

magnificus, dat je waarschijnlijk niet als ingenieur zou slagen, als je geen lid werd van een 

studentengezelligheidsvereniging. Het lag dus wel voor de hand dat ik, ook gezien mijn  

katholieke opvoeding, lid zou worden van de Katholieke Studentenvereniging Sanctus 

Virgilius.  

          Met een blauw-wit (Virgiel-kleuren) petje op mijn kale kop, meldde ik me op 6 september 

1960 ’s middags om half twee bij de sociëteit Alcuin, het mooie voormalige St. Barbaraklooster 

aan de oude Delft 57. Hoewel ik tevoren reeds gewaarschuwd was, viel de rauwheid van de 

ontgroening mij behoorlijk tegen. Met onze kale koppen werden we de grote sociëteitszaal 

ingeleid. In totale duisternis, waardoor we de ouderejaars, die ons in doodse stilte omringden, 

niet gewaar werden. Na het bevel van de voorzitter van de kennismakingscommissie: “Mijn 

heren gaat uw gang”, stortte de meute van ouderejaars zich met een oorverdovend lawaai op 

ons en begon de intimidatie die bijna drie weken zou voortduren. “Kikkerend” en kruipend 

moesten we ons voortbewegen. Bier in je gezicht gooien en ook het slaan met de vlakke hand 

op je gezicht was toegestaan. Overdag viel het wel mee. We brachten kennismakingsbezoeken 

aan de diverse onderverenigingen en werden door ouderejaars voor de koffietafel uitgenodigd. 

Maar vanaf zes uur tot middernacht of soms tot nog later waren we overgeleverd aan 

ouderejaars, die vooral als ze teveel gedronken hadden hun lusten op ons konden botvieren. 

Vele onsmakelijke en sadistische streken hebben we ons moeten laten welgevallen. Ik hield het 

vol omdat me was ingeprent, dat voortijdig uitstappen een enorme blamage zou zijn en dat 

gunde ik ze nu ook weer niet. Opmerkelijk was ook dat met name de tweedejaars studenten, die 

een jaar tevoren zelf slachtoffer waren geweest, zich het meest als kwelgeesten deden gelden. 

Van hen is vooral P.A.M. Fokkelman mij als meedogenloze  “kapo” bijgebleven. En de meer 

gematigde ouderejaars stonden er bij en keken er naar! 

          Iedere feut kreeg een patroon toegewezen om hem met raad en daad terzijde te staan. Om 

een of andere reden was dat voor mij niet gebeurd. Rik Riksen bood zich, na een paar dagen 

groentijd, spontaan aan om mijn patroon te worden en daar heb ik zeker ook veel steun van 

ondervonden. Hij had voor zijn afstuderen reeds een woonhuis ontworpen, hetgeen toentertijd 

veel indruk op mij maakte.  

          Gedurende drie dagen werden we tijdens de groentijd ingezet om met aardappelrooien de 

kas van de vereniging te spekken. Tijdens dit slavenwerk ontmoette ik Harry Kempkens uit 

Montfoort bij Roermond, die ook bouwkunde zou gaan studeren. Hij had het geluk, dat hij als 

boerenzoon erg goed met die aardappels overweg kon en dus bijzonder lucratief voor  de 

vereniging was. Hij kon daardoor een dubbele periode van de grillen van de zuipende 

ouderejaars verschoond blijven.  

 

Studentenliederen.  

          Tussendoor leerden we bij de muziek- en toneelvereniging Banzaai ook liederen zingen:  

          De universele studentenliederen zoals het “Io Vivat” en het “Gaudeamus Igitur” 

          Het feutenlied: 

Wij zijn de feuten van Virgiel,  
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September 1960 ontgroening bij de Katholieke Studentenvereniging Sanctus Virgilius 

 

 
Derde van rechts boven ben ik 

               

                                    

Bovenstaande foto’s maakten Harry Kempkens en ik van elkaars kale koppie 
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Wij worden ied’re dag gefeut,  

Wij zijn obscuur en hoogst seniel, 

En Oud’rejaars, die hebben leut. 

          Het Vaandellied dat begon met de regel: “Rondom de vaan wij allen staan”, het wijsje 

dat we ook gebruikten om fluitend onze aankomst te melden als we bij elkaar op bezoek gingen. 

Zelfs toen we al lang niet meer bij Virgiel zaten gebruikten we het nog.           

          De Barbara-Triomfmars op de melodie van de Triomfmars uit Aida van Verdi en 

geschreven ter ere van het sociëteitsgebouw in het voormalige Barbaraklooster.  

          Het jaarlied 1960: op melodie: Milord van Edith Piaf: 

Kruipgat-entree bereidt onz’ restauratietijd 

De studievrijheidstijd, gevolg van wanbeleid. 

Bezint eer gij begint, te snel heeft men een kind, 

Der rekening betaald, het P-een niet gehaald, 

Boudewijn kreeg, hoera, Donna Fabiola, 

Het Ramses jaar bracht ons: Loemoemba. 

          Aan de oever van de Rotte, tussen Delft en Overschie, zat een kikvors luid te wenen met 

een zuig’ling op haar knie. 

          Een Nederlandse studentikoze versie van “Oh my Darling Clementine”. Een liedje dat ik 

zeer tegen de zin van kapelaan Houben op het zomerkamp van 1961 bij het kampvuur zong.  

 

Inauguratie. 

         Half oktober 1960 werd ik met 200 andere eerstejaars geïnaugureerd bij Sanctus Virgilius. 

Jaargenoten waarmee ik in Delft nauwelijks contact had, maar die ik later wel nog tegen kwam 

waren: Piet Bot, zoon van de aannemer waarmee het architectenbureau Smijtink en de Groot 

veel samenwerkte; Govert Grosfeld, die namens de kunststichting Mondriaan betrokken was 

bij de subsidiering en de verstrekking van diverse kunstopdrachten bij mijn 

ziekenhuisprojecten; Rino Baayens, als  medewerker van aannemer Bredero (die het St. 

Elisabeth ziekenhuis in Tilburg bouwde) en later als directeur van Nedam; Ruud Zorn kwam ik 

als leidinggevende van organisatiebureau Berenschot nog enkele malen tijdens mijn werk 

tegen; Fokke de Jong ontmoette ik als architect van revalidatiecentrum de Hoogstraat in 

Utrecht; jaargenoot Pie de Bruin werd later vooral bekend als architect van de nieuwbouw van 

de Tweede Kamer; Piet Pronk was een jaargenoot, die nogal indruk op mij maakte toen hij mij 

knock-out sloeg, omdat ik tijdens een feestje in zijn ogen te veel de aandacht trok van de zus 

van Fokke de Jong (vanwege haar mooie benen en lange manen het “paard van Friesland” 

genoemd) waar hij iets mee had of wilde hebben. Van de ouderejaars herinner ik me G.F,B. 

Coppens, die ik later nog zou tegenkomen als collega van Anton Lucas bij architectenbureau 

Kirch Hermans en van der Eerden, Linssen waar we mee samenwerkten als technisch adviseur 

(projecten van Anton Lucas) en Peter Rynja, die een groot kantoor naast hoog Catharijne in 

Utrecht zou ontwerpen. De oudere broer van mijn jeugdvriend Eugène Hupkens uit Maastricht 

had nagenoeg geen belangstelling voor me. Ook vier jaar oudere  zoon van leraar de Jongh van 

de Ambachtsschool van mijn vader heb ik eigenlijk niet leren kennen. Gé König was ook een 

ouderejaars bouwkunde. Hij was voorzitter van de niet erkende ondervereniging voor 

paardrijden Aboe Bekr (het paard van de heer van Jericho in de gelijknamige streekroman van 

Edmond Nicolas), die ik later ontmoette als alleszins redelijke waarnemend voorzitter van de 
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welstandscommissie in Apeldoorn; hij was in 2014 ook nog druk als jurylid van 

paardenspringconcours.  

          We hadden de ontgroening doorstaan, maar erg enthousiast was ik niet voor de vereniging 

geworden. Ik werd wel nog lid van de jaarclub “π G” (Pi G), waarvan ik me vooral nog de 

jaargenoten Pipo Nicolas en Jos Maas kan herinneren. Zij bewoonden samen een kamer. Pipo 

is na een of twee jaar gesjeesd en elders sociologie gaan studeren. Pipo was familie van 

glazenier Joep en de streekromanschrijver Edmond Nicolas (ik dacht zelfs de zoon van een van 

hen). Het was voor hem overigens geen reden om zich bij bovengenoemde ondervereniging 

Aboe Dekr aan te sluiten. De “Heer van Jericho” van Edmond had ik ook op mijn 

eindexamenlijst Nederlands staan. Vele jaren later zou Pipo de buurman van Gus in Haarlem 

worden. Met Jos Maas heb ik nog een motorongeluk overleefd. Tussen Den Haag en Delft 

botste Jos met mij als duopassagier achterop een auto, waardoor we samen over de auto heen 

vlogen. We werden beiden naar het ziekenhuis gebracht.  Jos had een lichte hersenschudding 

en ik had niets.  

          Al dan niet in jaarclubverband probeerde ik aanvankelijk wel nog zoveel mogelijk ook 

aan andere verenigingsactiviteiten deel te nemen. Ik at nog regelmatig in het restaurant van 

sociëteit Alcuin. Van het typisch studentenjargon is me niet meer zoveel bijgebleven. “Goede 

morgen” bij wijze van toost bij het heffen van het glas; “stoepen” was het uitvechten op het 

bordes voor de ingang van een verschil van mening als je er met woorden niet meer uitkwam; 

“houtje” was geloof ik een gewone stoel en “kuip” een fauteuil. Ik heb ook nog meegedaan aan 

een protestactie , georganiseerd door de Delftse Studentenraad tegen artikel 60 uit de 

ontwerpwet voor wetenschappelijk onderwijs van Cals, waarin universiteiten en hogescholen 

bevoegdheid kregen om de studieduur wat in te korten (niet langer studeren dan twee maal de 

officiële studietijd). Ik ging mee naar een van de studentensteden elders om tot vroeg in de 

ochtend affiches te plakken. Ook deed ik een keer mee aan het bestormen van een andere 

sociëteit (ik dacht in Leiden) en aan het daarna daar terplekke aangerichte drinkgelag. Ik voelde 

me niet aangetrokken tot een van de vele onderverenigingen, zoals de roeivereniging “Proteus”, 

waar vooral de raceroeiers opvielen door hun kracht en onbehouwen gedrag en de voetbalclub 

“Taurus”, maar ook bij de minder machosporten en de meer culturele onderverenigingen zag ik 

het niet zo zitten omdat de daartoe benodigde belangstelling mij tot dan toe wat te weinig was 

bijgebracht. Ook de borrelgenootschappen Methusalem voor de ouwe hap en Pro Juventute 

voor de jongerejaars konden me niet echt boeien. Geleidelijk aan trok ik me verder terug en 

begon ik te behoren tot de “obscure” leden van de vereniging. Ik werd een “knor”. 

 

UIT DE BAN VAN VIRGIEL 

 

          Ik trok steeds meer op met Harry Kempkens. Naast het volgen van colleges en het werken 

op ateliers op de afdeling bouwkunde waren we geregeld te gast bij  Harry (en later bij zijn 

schoonzoon Hans) van Café de Klok op de Oude Delft. Daar ontmoetten we ook een aantal 

andere gelijkgestemde “obscure” jaargenoten van Virgiel, met wie we het buiten de 

gezelligheidsvereniging veel gezelliger vonden. Frans Franse, Harry Kempkens, Henk Homan, 

Piet Commandeur, Maurits Ypma en ik vormden zo min of meer en geleidelijk aan ons eigen 

gezelligheidsclubje. Frans, Henk en Piet waren afkomstig uit West Friesland dat toen nog een 

behoorlijk katholieke enclave in Noord Holland was. Zij hadden ook iets met de West Friezen 
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Piet Bot en Piet Pronk. We toepten en pokerden in Café de Klok, maar gingen ook samen naar 

andere kroegen, (chinees) eten, naar Den Haag, naar Scheveningen en naar de paardenrennen 

op Duindigt. In ons tweede en derde jaar besloten we definitief met Virgiel te breken. Ook ik 

ging, zij het als een van de laatsten,  overstag ondanks dat mij dat in enige indringende 

gesprekken met mijn patroon Rik Riksen sterk werd afgeraden. Geleidelijk aan liet ik het bij 

mezelf doordringen, dat kiezen voor een van traditionele studentenmores afwijkende weg, 

helemaal niet zo schadelijk was en zelfs  beter bij mij paste.  

           Pierre Duyx begon twee jaar na mij zijn studie bouwkunde. Hij was de zoon van leraar 

meubelmaken op de Ambachtsschool van mijn vader. Duyx senior specialiseerde zich later in 

het maken van gitaren. Ze schenen kwalitatief erg goed te zijn en zoon Pierre bespeelde er ook 

een. Duyx senior hield er ook erg van om ’s avonds laat met zijn zoon op stap te gaan. Ik stond 

al met een been buiten de studentenvereniging toen Pierre er ontgroend werd. Vanwege de 

relatie tussen onze ouders hielden we buiten Virgiel om wel contact met elkaar. Pierre 

veroorzaakte nogal wat paniek door een plotselinge maagbloeding. Zijn kostbaas was een wat 

oudere vrijgezel, die mij en Harry ook regelmatig op zijn feestjes uitnodigde; Pierre deed erg 

zijn best om zijn Limburgs accent kwijt te raken (sprak met scherpe g). Hij werd later voorzitter 

van een internationale studentenreisorganisatie. Hiervoor moest hij geregeld op reis en ik 

ontving van hem diverse ansichten uit  het buitenland.  

          Ik kon het ook goed vonden met Jan Janssen, de vriend van Pierre, die ons op onze 

bruiloft een kanarie (zonder kooi) cadeau deed en die later in militaire dienst zeer tegen zijn zin 

in fragmentatiebommen heeft mee ontwikkeld. Met die kanarie kwam het wel weer goed omdat 

de vader van Annemiek nog een antiek vogelkooitje op zolder had staan. 

 

PIONIERSGROEP STUDIE BOUWTECHNIEK 

 

          Van het groepje oud-Virgielianen studeerden alleen Harry en ik bouwkunde. Maurits 

Ypma deed elektrotechniek en de overige drie studeerden natuurkunde. Na het behalen van 

onze propedeuse, kozen Harry en ik voor de pas nieuw opgerichte opleiding bouwtechniek. Een 

architectenopleiding met meer aandacht voor constructieve vormgeving. Hieruit vormde zich 

een soort pionierend studievriendengroepje bestaande uit Aad Kilian, Peter Veerman, Vrijling, 

de Vries, Pijzer van IJzeren, Harry en mijn persoontje. Aad Kilian was een erg actieve 

Rotterdammer. Hij hielp zijn moeder, die weduwe was, met het runnen van een 

woninginrichtingszaak. Hij was ook organisator van de Rotterdamse Jazzclub B14, waarvan 

Harry en ik en volgens mij ook de andere leden van ons oud-Virgielianen-groepje lid werden. 

Ik werd samen met Annemiek uitgenodigd voor zijn verlovingsfeest met Marja Kalb. Annemiek 

kon er helaas niet bij zijn. Het laatst wat ik me van dat feest herinner was dat ik met het zoveelste 

glas whisky-soda in een grote fauteuil had plaatsgenomen. De volgende ochtend werd ik wakker 

in mijn eigen bed. Ik schijn door de chauffeur van zijn moeder van Rotterdam naar huis te zijn 

gebracht en in bed gelegd. Gewoon een kwestie van organiseren dus. Peter Veerman, Vrijling 

en de Vries zijn volgens mij voortijdig met de studie bouwtechniek gestopt.  
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Justus van Schoonhovenstraat 15      

          Op de foto rechtsboven van  de 

eerste inrichting met een namaak-

schoorsteen achter het petroleum-

kacheltje, blijkt wel dat ik nog steeds 

behoefte had aan warme huiselijke 

gezelligheid. 

          Af en toe kwam ook Peter Ammerlaan, de zoon van mijn hospita, even buurten.  
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DELFT BLUES 

 

          Deze vakantie (2000) zouden we wat langere fietstochtjes  door Nederland maken. Tot 

nu toe was het daarvan niet echt gekomen vooral door het erbarmelijk slechte weer. Nadat we 

zowat alle kerken en musea van Utrecht gehad hadden, besloten we een middagje naar Delft te 

gaan, waar ik uiteindelijk zo’n zeven jaar van mijn leven gestudeerd of in ieder geval vertoefd 

heb. 

          We parkeerden de auto voor het huis waar ik op de eerste verdieping aan de voorkant een 

kamer bewoonde. Justus van Schoonhovenstraat 15. De omgeving was fors gerenoveerd, maar 

de Justus van Schoonhovenstraat zelf was helemaal niet veranderd. Het leek allemaal wat 

kleiner dan in mijn herinnering. 

          De kamer was drie bij drie meter en voorzien van een wastafel. Ik mocht mede gebruik 

maken van de enige w.c. in het huis, waar het daglicht inviel via een bovenlicht in een wand 

van mijn kamer. Hierdoor bleef ik ongewild goed op de hoogte van de stoelgang van de 

medebewoners van het pand. Ik had een butagasstelletje neergezet in het kleine halletje waar 

ook de trap naar de zolder stond. Op die zolder stond m’n bed. De zolder werd ook nog gebruikt 

als berging door de familie Ammerlaan die de trap alleen via mijn kamer kon bereiken, hetgeen 

eveneens mijn privacy niet ten goede kwam. 

          De inrichting bestond uit een bureautafel met stoel en twee fauteuils. In de loop van de 

tijd werden daar nog een grote tekentafel met kruk aan toegevoegd. De tekentafel waarachter 

ik menig nachtje heb doorgewerkt als er weer een of ander studieontwerp moest worden 

ingediend. De verwarming bestond uit een petroleumkacheltje en als de petroleum op was, dan 

kon ik de zaak enigszins op temperatuur krijgen door de twee pitten van mijn butagasstel aan 

te steken. De kamer was uitgezocht door mijn ouders die er samen met Starren en zijn vrouw 

en zonder mij (!) voor naar Delft geweest waren omdat de zoon van Starren er gewoond had en 

z’n studie in Delft er na een jaar had opgegeven. Niet onbelangrijk was ook dat het gezin van 

mijn hospita katholiek was. De kamerhuur bedroeg f50,- per maand en is in de zeven jaar die 

ik er gewoond heb niet verhoogd. 

          De familie Ammerlaan bestond uit vader, die vanwege hartklachten zijn baan als 

terreinknecht bij een voetbalclub in Delft vervroegd had opgegeven, moeder die wel altijd erg 

vriendelijk was en ’s avonds als ik thuis was na het eten een kopje koffie kwam brengen, dochter 

Tineke die wat ouder was dan ik en zoon Peter die wat jonger was en af en toe eens kwam 

buurten ook als het me niet zo goed uitkwam. 

          Veel plezier heb ik beleefd aan het kleine bruine Philips-radiootje dat ik t.g.v. mijn eerste 

verjaardag in Delft van mijn familie kreeg. Zij hadden het tweedehands gekocht in twee ploegen 

die niet van elkaars acties wisten waardoor ze ongewild de prijs ervan schijnen te hebben 

opgedreven.   

          Het huis beschikte niet over een douche of bad en dus moest ik in principe eens per week 

naar het badhuis een paar straten verderop. De was werd gedaan door een wasserij, maar dat 

was tamelijk kostbaar en dus werden ook deze wasbeurten tot het uiterste beperkt. 

          Meestal at ik buitenshuis (mensa, stationsrestauratie en Chinese restaurants) . Op mijn 

gasstelletje werden vooral koffie gezet en eieren gebakken. Af en toe  haalde ik de door de 

slager aan de Buitenwatersloot zelf gemaakte ingevroren heerlijke erwtensoep. 
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         Vanaf de Justus van Schoonhovenstraat liepen we wat routes die ik in het verleden vaak 

gelopen heb omdat mijn fiets voortijdig in een van de mooie Delftse grachten was verdwenen. 

          Het Vivo-winkeltje op de hoek, waar ik indertijd vooral brood met beleg en melk in 

plastic zakken kocht, is er niet meer. De St. Nicolaaskerk is nog steeds in gebruik en geheel niet 

veranderd. Ook het voetgangerstunneltje bij het station is even smerig als indertijd. Het station 

waar ik regelmatig de door mijn moeder gespaarde Vivo-zegeltjes voor een treinkaartje 

inwisselde. 

          De stationsrestauratie waar ik graag vissticks in een heerlijk sausje met frites en sla 

verorberde. De oude afdeling bouwkunde tussen de West Vest en de Oude Delft is niet meer 

als zodanig in gebruik. De kantine waar ik, tussen de colleges door, koffie met gevulde koek 

bij wijze van ontbijt nuttigde. De vele colleges die ik er gevolgd heb en het nog veel grotere 

aantal colleges dat ik er niet gevolgd heb, waardoor ik dictaten moest overschrijven omdat 

kopieerapparaten toen nog niet bestonden. En wat schreven die vriendjes van mij onduidelijk! 

Het Styloskamertje waar ik urenlang brieven heb zitten typen naar en telefoongesprekken heb 

gevoerd met bedrijven en instellingen om het te stimuleren onze Marokko-reis te sponseren. 

          Verderop aan de Oude Delft ligt  de sociëteit Alcuin van de katholieke 

studentenvereniging Sanctus Virgilius waar ik weliswaar de groentijd met een kale kop heb 

volbracht maar waar ik naderhand niet zo lang lid van ben gebleven omdat de mentaliteit mij 

niet zo aanstond en omdat ik vrienden kreeg die er ook geen lid (meer) van waren. Overigens 

was het een tamelijk ingrijpende beslissing om officieel mijn  lidmaatschap op te zeggen omdat 

indertijd het lidmaatschap van een studentengezelligheidsvereniging als een voorwaarde werd 

gezien om in Delft te kunnen slagen. 

          Het huis van mijn studievriend Harry Kempkens in de Breestraat 39 is door nieuwbouw 

vervangen. Ik leerde  Harry kennen tijdens het aardappelrooien in de groentijd. Hij  kwam uit 

Montfort bij Roermond en zat, toen hij voor z’n studie naar Delft kwam, voor het eerst in een 

trein. Maar het aardappelrooien ging hem als boerenzoon goed af. Hij onderhield meer dan 

vriendschappelijke relaties met de dochters van zijn hospita en al hun vriendinnen. Hij speelde 

bugel in de harmonie van Montfort en bespeelde dat instrument ook regelmatig tot “groot 

genoegen”  van z’n hospita en haar buren, op zijn kamer aan de Breestraat. Een feest was het  

eens per jaar als ze bij Harry thuis een varken hadden geslacht en hij een pakket met onderdelen 

van dat varken kreeg toegestuurd. Ik herinner me vooral de heerlijke gebakken bloedworst. 

Harry studeerde ook bouwkunde en we hebben samen ook vele niet bouwkundige acties 

ondernomen. 

          Het Café “de Klok” aan de Oude Delft heette toen nog “Harry de Klok” naar de oude 

kroegbaas die er toen nog de scepter zwaaide. Hij werd opgevolgd door zijn schoonzoon Hans 

die het ook wel in zich had. We kwamen er “tamelijk” vaak. Er werd getoept en gepokerd, je 

kon er heerlijke vette ballen gehakt met mosterd krijgen en, last but not least, ze schonken er 

Brand ’s bier. 

          Een ander kroegje aan de Binnenwatersloot is er niet meer, maar dat is niet zo erg want 

ik schijn me er ooit zo misdragen te hebben dat mij door de kroegbaas voor eeuwig de toegang 

werd ontzegd. 

          Het hotel Central  aan de Koornmarkt is inmiddels ook opgeheven. Dat was de plaats 

waar je ouders logeerden of met hun zoon (er waren toen nog maar weinig dochters in Delft) 

een kopje koffie dronken of een hapje aten. 
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          We bezochten de Markt, de Nieuwe Kerk en allerlei leuke straatjes in het centrum waar 

ik als student weinig kwam of weinig oog voor had. Overigens zijn er ook veel kleinschalige 

restaurantjes en winkeltjes bijgekomen. 

          Annemiek zocht tevergeefs naar het delicatessenwinkeltje waar ze indertijd de truffels 

had gekocht, die onderdeel uitmaakten van de heerlijke maaltijd, die ze op mijn kamer bereidde 

en die we onverwacht met de toevallig op bezoek komende Harry moesten delen (wel wat 

anders dan bloedworst!). 

          Dat was al weer een tijdje nadat ik Annemiek met carnaval in Maastricht had leren 

kennen. We hadden daarna een tijdje geen contact meer gehad. Toen mijn moeder enige tijd 

later, tijdens een verblijf van mij in Maastricht, naar het ziekenhuis moest, bood ik aan haar te 

vergezellen, waarschijnlijk toch ook omdat ik wist dat het de werkplek van Annemiek was. En 

inderdaad toen we daar zaten te wachten passeerde Annemiek toevallig de wachthal. Tweede 

toeval was dat ik voor een feest t.g.v. het  14de lustrum van de studievereniging Stylos een 

partner uit mocht nodigen. Derde toeval was dat Annemiek op de dagen van dat lustrum bij 

haar zus in Rotterdam zou gaan logeren. Deze aaneenschakeling van toevalligheden vormde 

het begin van een periode welke onherroepelijk zou leiden tot mijn vroegtijdig vertrek vanuit 

Delft naar Amsterdam.  

          Maar het was wel de periode waaraan ik de meest dierbare Delftse herinneringen heb 

overgehouden omdat Annemiek er steeds meer deel van ging uitmaken 
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DAGBOEKAANTEKENINGEN 1960-1961 T/M PROPEDEUSE 

 

6 t/m 23 september 1960: Ontgroening bij studentenvereniging Sanctus Virgilius te Delft.  

 

8 september 1960: Eerste brief in Delft. 

          Eerste brief van Mam aan mij in Delft. Mooi zomerweer. Ivon werkzaam op Spaarbank 

en loopt ’s ochtends vroeg hard bij het HK. Pap: Kist met spullen door Lex verstevigd is 

onderweg. Je kunt nog wat leren van inpakken van Gel! Ivon: Henk Nelissen zou weg gaan als 

hij geen hopman werd. Na negatief besluit in deze van de commissaris is hij toch aangebleven. 

 

13 september 1960: Tante Mietz. 

          Kaart van tante Mietz: Adres Jef in Rotterdam. Poppetjes t.g.v. bruiloft Lidy staan op 

schoorsteenmantel, iedereen vol lof erover. 

 

14 september 1960: Nieuws uit Maastricht. 

          Brief Pap en Mam aan mij in Delft: Goede weer voorbij. Miep wil niet meer beginnen 

met welpen. Marianne Brekelmans wil het voorlopig overnemen en dat meisje van Ramakers 

inwerken. Niek zat met hulp van Lex een radiootje in elkaar te prutsen. Bij nieuwbouw LTS 

werd staalconstructie gesteld. 

 

24 september 1960:  Met kale kop naar Maastricht. 

 

Fotoreportage nieuwbouw L.T.S. Maastricht 

          Vanwege de op handen zijnde studie bouwkunde, vroeg mijn vader mij om gedurende de 

nieuwbouw van zijn L.T.S. een fotoreportage te maken voor zijn logboek. Mooi voorbeeld van 

een aan twee kanten snijdend mes. Meer foto’s zijn opgenomen in de memoires van Ivon 

Philomène Servais Nijst deel 3 Mijn kruistocht.  

 

    
Enkele van de foto’s van de nieuwbouw van de L.T.S., die ik voor het logboek van mijn vader maakte. 
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3 oktober 1960: Borsboom redde leven van Hoen. 

          Brief Mam en Pap aan mij in Delft: Mam met leveraandoening in bed. Hoen naar 

ziekenhuis vanwege kolendamp in Ambachtsschool. Gered door Borsboom met 

zuurstofapparaat. Pap stuurt wissel met aanvulling van f 175,- voor petroleumkacheltje en 

andere geleden schade. Na ontvangst postwissel kaartje terug sturen met B.B. (buit is binnen). 

Morgen wordt rookstoel verzonden (ingepakt door portiers LTS). 

 

9 oktober 1960: Jules Warnier. 

          Brief Jules Warnier (Grijze Graaf 5 Eijsden): Was Ivon tegengekomen en biertje met hem 

gaan drinken. Wil graag volgend kamp weer mee als fourageur. Werkt nu op lab bij 

Staatsmijnen totdat hij in dienst gaat. Peter Hentzen wil “le spectre de Sable” van mij terug 

hebben. Herinnering van Jules: toen scheikunde leraar Kurris mij vroeg “verveel je je Ton?”, 

was mijn antwoord: ”Ja mijnheer!” 

 

14 oktober 1960: Inauguratie bij Sanctus Virgilius 

 

16 oktober 1960. 

          Brief Jules Warnier: afspraken voor 29 oktober; 11.00 uur leraren en oud-leerlingen HBS, 

20.10 in café (vanwege dansles Jules die om 20.00 uur is afgelopen) Iv. mag ook mee. 

 

18 oktober 1960: Officieren BB. 

          Brief Mam: Aan de beterende hand. Meisje Elly (vijftien jaar) in de plaats van de 

poetsmadame. Ger en Ivon beide officier 2de klas bij de BB. Niek, Ivon en Wiel sporten samen 

in gymzaal LTS. Fotorolletje bruiloft Lidy moet ik nog laten ontwikkelen. Niet te bont maken 

met het uitdelen van pamfletten! 

 

2 november 1960: Radiootje. 

          Ter gelegenheid van mijn  18de verjaardag kreeg ik een tweedehands radiootje. Ongewild 

schijnt mijn familie de prijs wat te hebben opgedreven omdat ze er in twee ploegen op af gingen. 

 

10 november 1960: Eerste t.v.  

           Agenda Mam: Televisie aangeschaft op de Scharnerweg. Engelse familie vol lof over 

poppetjes van Ton voor huwelijk Lidy en Gel. 

 

22 november 1960: Tekenplank. 

           Brief Pap: schoenen zullen worden toegestuurd (zoollap van enige paar dat ik bij me had 

afgestoten). Ubaghs en Duyx zijn geraadpleegd over tekenplank. Ik moet opgeven hoe groot de 

plank moet zijn. 

 

24 november 1960. 

          Lex wordt onderzocht vanwege buikklachten en moet daartoe kalkpap eten. Bonnema 

weer ziek. Ger heeft nieuwe Volkswagen. 

 

29 december 1961: Vrijstelling militaire dienstplicht wegens broederdienst. 
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10 januari 1961: Liften. 

          Brief van Lidy: Heeft gehoord, dat ik met andere student naar huis ben komen liften 

(nadien heb ik dat nooit meer gedaan); Niek niet meer bij verkenners.  

 

13 januari 1961: Hoogste punt L.T.S. 

          Kaart van Mam: Vandaag hoogste punt nieuwbouw L.T.S. Geld voor deken. Eind van de 

maand maar weer eens naar huis komen. 

 

25 januari 1961: Winter. 

          Kaart van Mam: zoon van hospita Peter Ammerlaan mag met carnaval meekomen. Tot 

komend weekend. Koud en sneeuw. 

 

11 februari 1961: Carnaval. 

          Carnaval met Jules Warnier en Peter Ammerlaan (Jeannie Schillings?) 

 

20 februari 1961. 

          Brief Jules Warnier: Heb je nog tijd om met mij te corresponderen, of vraagt nu het meisje 

dat je carnavalszondag ontmoet hebt alle aandacht? 

 

26 februari 1961: Paul en Willy. 

         Brief Mam en Pap: Lex klaar met schilderen van de serre. Oma van Rianne begraven. 

Paul met W. Willems naar bioscoop geweest. In spanning of hij vanavond weer gaat! 

 

8 maart 1961: Ivon en Jules in Delft. 

          Ivon en Jules Warnier op bezoek in Delft. 17.00 uur aankomst. Kopje thee op mijn kamer. 

Rondje Delft. Eten op mijn kamer. Harry met fles wijn op bezoek. Rondgedoold in Den Haag. 

Film “La Francaise et L’Amour”. 1.15 uur weer  op kamer. 2.15 uur naar bed.  

 

9 maart 1961. 

          8.15 uur weer opgestaan. Om 11.00 uur naar Den Haag. Gewinkeld en Chinees gegeten. 

In Rotterdam gewinkeld en naar film “Arena der verschrikking”. Koffie en broodjes kaas. Om 

18.50 uur weer terug op mijn kamer met glaasje wijn. 19.42 uur trein naar Maastricht. 

Aankomst daar 23.05 uur. Jules haalde daar net op tijd de bus naar Eijsden. Niet helemaal 

duidelijk of ik mee naar Maastricht ben gegaan. (omschrijvingen van bezoek overgenomen uit 

brief van Jules Warnier d.d. 14 maart 1961) 

 

5 april 1961. 

          Jules Warnier in dienst: Dpl. G. Warnier 420521432 Kloosterkazerne Breda.  

 

Woensdag 26 april 1961: Ivon goedgekeurd voor K.M.A.. 

          Brief Pap en Mam: Snoeplustige en brutale Ellie heeft congé gekregen. Ivon kreeg bericht 

dat hij goedgekeurd was voor de KMA. Ger verwacht volgend jaar gouden Jacobstaf maar wil 

die weigeren omdat hij zelf vindt de zilveren te verdienen. Henk Nelissen schijnt te zijn 
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gedegradeerd en ontslagen bij de verkenners. Paul vrijt dat de stukken eraf vliegen. Lex is de 

achtergevel aan het schilderen. 

 

Woensdag 28 juni 1961: Bul propedeuse ontvangen. 

 

Cijferlijst propedeuse. 

          Analyse 8; analytische meetkunde 8; toegepaste mechanica 10; constructie 6; technisch 

tekenen 6; bouwkunde 6; vlakke vormstudie 6,5; plastische vormstudie 7; perspectief tekenen 

voldoende; handtekenen 6; kennis van bouwstoffen. 

 

25 juli 1961: Bruiloft Miep en Wiel.  
          Ik speelde er de  rol van ceremoniemeester. 

 

 
 

Zomervakantie 1961: Praktisch werken. 

          1ste periode praktisch werk, bouwvakker in dienst van aannemer bij nieuwbouw van 

woonhuis in Scharn. 

 

    
 

31 ju1i t/m 7 augustus 1961: Laatste verkennerskamp.   
          Mijn laatste verkennerskamp in Herkenbosch met kapelaan Houben als aalmoezenier. 
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Enkele studieopdrachten propedeuse  

 

 
Studiehuisje in tuin Oude Delft (prof. Berghoef)                                                                    perspectief tekenen 
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   Boven: contrasten; onder “de zomer!?” 

 

 

Vlakke vormstudies (“prakken” zo genoemd naar lector Prak) 
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DAGBOEKAANTEKENINGEN 1961-1962 T/M CANDIDAATS EERSTE DEEL 

 

9 oktober 1961: Korporaal Jules Warnier. 

          Brief van korporaal Jules Warnier  uit Schaarsbergen. Vorige brief ca 120 dagen geleden. 

Hij komt niet in aanmerking voor officiersopleiding. Ik zou een mokkeltje hebben. Vraagt of 

Ivon naar KMA is gegaan.  

 

19 oktober 1961: Gevecht met agenten. 

          Brief Mam: bezorgd over bericht uit Delft over gevecht met agenten. Lex had 

waarschijnlijk last van niersteentje. Ger voor ’t laatst in de BB-bunker. Pijp gekocht voor 

petekind Ivon Postma, die 30 november in dienst moet. Bonnema is ook weer niet goed geweest. 

 

27 oktober 1961: Tekentafel gehuurd. 
          Tekentafel met tekenmachine en tekenkruk gehuurd bij Jacobs in Delft voor f63,50 per 

jaar. 

 

29 oktober 1961. 

          Verjaardagskaart van Lidy uit Meriden. Wat houdt nieuwe studierichting eigenlijk in?, 

wilde ze weten 

 

16 november 1961: Miep in verwachting. 

          Kaart Mam: Miep drie maanden in verwachting. Vanmiddag tante Annie Bus op bezoek, 

Lex kwam in verband daarmee wat later thuis ( hij kon haar namelijk niet uitstaan). Kanarie 

floot vooral als radio of stofzuiger aan stonden. 

 

20 november 1961. 

          Kaartje van Pap dat hij twee boeken voor mij bij uitgeverij Stam besteld had. 

 

*7 december 1961: Geboorte van Susan, dochter van Lidy en Gel. 

          Agenda Mam: “Lidy’s kindje geboren ’s nachts om 2 uur”, Susan. Kaartje Mam: Een lief 

fijn meisje volgens Gel. The Courtyard Packington Hall Meriden Warwickshire. 

 

16 december 1961. 

          Kaart van K.H. Tan, Duijvelsgat 29 dat hij mijn portefeuille met collegekaart en paspoort 

had gevonden. 

 

18 december 1961: Studieperikelen.. 

          Kaartje Mam. Hoe is ’t met ‘t tentamen? Ivon pipsjes, hoofdpijn, flink laten laxeren, druk 

met proefwerk. Scriptie van Jo (90 bladzijden) niet goedgekeurd. Telefoontje van Lidy om raad 

vanwege de baby, die op mij scheen te lijken. Ger gaat tussen kerst en nieuwjaar op 

verrassingsbezoek. Koud weer, of ik wel een borstrok aan heb. 

 

December 1961  

         Vrijkaart musea 1959 t/m 1961. 

 

+30 december 1961: Bonnema overleden. 

 

15 januari 1962. 
          Agenda Mam: Anna ziek geworden en naar Calvariënberg gebracht. 
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22 januari 1962: Anna ziek. 

          Kaartje van Mam: Anna had hersenbloeding gekregen na dag hard werken vanwege de 

verhuizing. Gisteren bij haar geweest op zaal met veertig andere oudjes. Kamer in Kevinsje 

wordt toch in orde gemaakt. 

 

13 februari 1962 

          Brief van Lidy. Dank alsnog voor leuke lange brief, het eerst van allemaal ontvangen. 

Sue lijkt op mij, grote ogen en driftkopje. Peter Ammerlaan weer mee om carnaval te vieren. 

 

22 maart 1962 

          Kaart van Mam: Gezellig met Lidy en Sue in Maastricht. Wiel met maagzweertje zes 

weken plat en op melkdieet. 

 

30 maart 1962. 

          Tentamen geschiedenis v.d. architectuur voor C1 bouwtechniek, met goed gevolg 

afgelegd, prof. Ter Kuile. 

 

9 april 1962: Naar Monschau in drie Volkswagens. 

          Agenda Mam: Naar Monschau met 3 V.W.’s, Lex, Pap en Mam, Wil en Paul, Ivon en 

Ton, Rianne en Jo. 

 

10 april 1962: Verrassing voor Harry. 

          Brief van Harry Kempkens: Donderdag a.s. nabespreking schetsmiddag die op witte 

donderdag had plaatsgevonden (laatste donderdag voor paasvakantie) die handelde over de 

goot. Er staan ons nog drie tekeningen te wachten. Balklagen, geveluitwerking en perspectief 

van fruitkwekershuisje. Hij was druk geweest met helpen van zijn vader op het land en had 

onverwacht bezoek gekregen van Anke Steijger, dochter van zijn hospita (ik schrok me dood!). 

 

*7 mei 1962: Geboorte Michel, zoon van Miep en Wiel 

 

8 mei 1962. 

          Kaart van Mam: Michel 3970 gram geboren op feestdag van H. Michael. Pap peter. Miep 

weekje in het ziekenhuis 

 

17 mei 1962: Anna met krulletjes. 

          Brief Mam en Pap: Vandaag zit je eerste examendag erop. Miep en Michel vandaag weer 

naar huis. Doop met Miep op brancard in St Annadal. Mam heeft te hoog bloedbezinksel en 

moet naar internist Mendes de Leon. Tante Mies Postma ziet er vreselijk slecht uit en ligt op 

St. Annadal. Lex en Ivon zijn bij Anna geweest. Ze heeft krulletjes in haar haren. Lidy amuseert 

zich tussen gerokte hooglanders. Broers hebben van mij wat moois geleerd en gaan geregeld 

naar de kroeg. Architect en aannemer tijdens bouwvergadering vanmiddag flink hun vet 

gegeven. Architect gaat maar door met grote muurvlakken wit en zwart te verven. Tot 30 mei. 

 

+24 mei 1962: Tante Mies overleden. 

          Kaart Mam: Tante Mies Postma overleden. Mam kan zich niet voorstellen haar nooit 

meer te zullen zien. Mam zelf drie dagen op St Annadal onderzocht. Röntgenfoto’s en 

cardiogram. A.s. woensdag uitslag via Mendes de Leon 
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25 mei 1962. 

          Kaart van Miep: Dank voor verantwoorde gelukwens. Bijgekomen van verblijf in 

ziekenhuis waar dag en nacht gebroken en getimmerd werd. Sterkte met examen 

 

1 juni 1962. 

          Vrijstelling voor mondeling examen bouwconstructie C1. Lector Ir. M. Gout. 

 

16 t/m 18 juni 1962: Fancy Fair. 

          Fancy Fair op het schoolplein aan de Kloosterstraat. O.a. affiche hiervoor gemaakt. 

 

18 juni t/m 31 augustus 1962: Praktisch werk. 

          Praktisch werk (2de periode) als assistent-opzichter bij architectenbureau Boosten  
 

 πg-diner in rokkostuum. 

 

20 juli-augustus 1962: Vakantie in St. Andrews. 
           Met Ivon naar Lidy, Gel en Sue in  St. Andrews in Schotland, woonplaats van Lidy, 

Gerry en Susan. Wiel en Miep brachten ons in Volkswagen naar Oostende. In 

verkennersuniform omdat we wilden liften. Aankomst rond middernacht op Kings Cross 

Station London. Daar toch maar gereedstaande trein naar Edenborough genomen. Geen 

zitplaatsen. Laatste stukje met taxi. Aankomst veel vroeger dan verwacht. Kleren van Gel voor 

uitgaan geleend. Vier score cards van Fife County Council Craigtoun Park Putting Green (Ivon, 

Irene, Ton en Joan).            

         Enveloppe Reisbureau Lissone Lindeman: de heren Nijst 2 reisbiljetten Oostende Hull, 

f.111,70. 

 

30 juli 1962: Irene en Joan. 

          Briefje van Irene en Joan vanuit Glasgow met uitnodiging voor bezoek aan Glasgow. 

Aan moeder van Irene (verbleef in huis tegenover Lidy) doorgeven of we wel of niet zouden  

kunnen komen. 
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Schets van St Andrews 

2 augustus 1962: Glasgow. 

          Met trein naar Glasgow 8.40-11.51 uur met trein.19.00 uur terug. Ik beloofde Joan ooit 

het nieuwe station van Glasgow te zullen ontwerpen. 

 

13 augustus 1962: Harry verliefd. 

          Brief van Harry Kempkens. Heeft mijn dictaat bij Peter Veerman opgehaald. Hij had 

begeleidende brief al klaar liggen. Zijn ongeloof in de liefde is aan het schokken geraakt.  

“Hebt ge ooit gestoeid in het malse gras? Of op uw oude regenjas?” 

 

20 augustus 1962: Joan. 

          Brief van Joan Heatley, 3 Symington Sq., Hurray 1, East Kilbride’ Scotland. Met foto’s 

en goede herinneringen aan de vakantie met ons. 

 

5 september 1962: Henry Dunant. 

          Kaart van Anna Loyens voor familie Nijst vanaf Rode Kruis Hospitaalschip de Henry 

Dunant. 

 

28 september 1962: Renteloos voorschot. 

           Bericht Ministerie van O.K. en W. toekenning f 1.200,- renteloos voorschot en f200,- als 

gift. Uit te betalen in twee termijnen van f700,-.  

 

2 oktober 1962: Maagbloeding Pierre Duyx. 

          Brief Pap: jammer van dat vijfje, is maar een schoonheidsfoutje, belangrijkste is toch 

goed C1 gehaald te hebben. Geschrokken van maagbloeding Pierre Duyx. Pa kwam 

zondagavond aanbellen op weg naar Delft en bracht maandagavond verslag uit. Tante Ella 

zaterdag op bezoek gehad om te kijken naar Maastrichter Staar met Oom Paul en Leon op de 

televisie. 

 

11 oktober 1962:  Eerste deel candidaatsexamen gehaald. 
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Enkele studieopdrachten Candidaats eerste deel.    weekendhuisjes,  theehuis, huis jachtopziener. 
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Enkele bladzijden uit verslag praktisch werken tweede periode 
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DAGBOEKAANTEKENINGEN 1962-1963 

 

+22 oktober 1962: Anna van Bonnema overleden. 

 

26 oktober 1962. 

          Brief van Mam. Jo was het overlijden van Anna aan haar zus Marie gaan doorgeven. 

Lukte pas door het op te schrijven vanwege haar doofheid. 

          Brief van Prof. Mazure aan derdejaars Bouwtechnische studenten. p/a de heren A.L.M.T. 

Nijst en H.J.G. Kempkens inzake moeilijkheid met instructie Bouwfysica. Spreekuur dr. Swiers 

’s avonds of een instructie overdag. 

 

29 oktober 1962: 20ste verjaardag. 

          Brief Mam, Pap en Ivon met gelukwensen. Vandaag tunnel Scharnerweg onofficieel 

geopend. Nu met twee bussen naar de Pottenberg. Ivon denkt niet dat hij Irene nog eens zal 

schrijven. Pap kreeg voor zijn naamfeest van mijn broers erg origineel een fles Whisky Vat 69. 

Conflict tussen Boosten en aannemer. Opzichter B. zou volgens Godfroy f3.000,- geëist 

hebben. Proficiat! Paul. 

 

30 oktober 1962. 

          Brief van Lidy: Felicitatie. Ik wordt volgens Pap wellicht de eerste bouwtechnisch 

ingenieur. Sue heeft nu twee tandjes en kruipt al. 

 

6 november 1962. 

          Felicitatiekaart van Miep. Met schildpad vanwege te late verzending. 

 

16 november 1962: Verpleegstersbal. 

          Bal verpleegsters St. Laurentius- Ziekenhuis te Roermond. 20.00 uur in zaal “Harmonie” 

te Horn. Uitgenodigd door Helene Althuizen, collega van Alda Smeets, de vriendin van Harry. 

 

24 november 1962. 

          Brief Joan. Weer excuses voor te late reactie. Dacht dat ik problemen had met onze 

verschillende godsdiensten. 

 

30 november 1962: Begrafenis Wilhelmina. 

          Brief Mam. Kom begrafenis van Wilhelmina maar hier op televisie bekijken. Kun je ook 

Sinterklaas mee vieren. Paul en Wil hebben flat op Old Hickory plein 75 II 

 

24 december 1962: Huisartsenwissel. 

 Agenda Mam: Laatste afspraak met dokter Lousberg was op 21 oktober; eerste afspraak met 

dokter Hendrickx was op 9 maart 1962) 

 

December 1962: Old Scotland. 

          Brief met berekening van achterstallige betalingen van Sanctus Virgilius f85,50 totaal. 

          Kaart van Joan: I hope You haven’t forgotten Old Scotland. 
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1962/1963: Lidmaatschap B14 Rotterdamse Jazz Sociëteit. 

 

1963: In agenda Mam veel kleinkinderkrabbels ingetekend. 

 

9 januari 1963: Verzoek om vignetten.  

          Brief Pap met verzoek voor ontwerpjes van vignetten voor vaste rubrieken in tijdschrift 

van Werkcommissie Katholiek Technisch Onderwijs. Voor 8 februari gereed. 

 

14 januari 1963 

          Brief van Pap: Jo is geslaagd en is ingelijfd bij BB en moet cursus EHBO volgen. Ger 

zegt dat hij  Jo zijn chef is. Voorkant kaft ITO is enthousiast ontvangen. Bossche bollen in de 

trein laten liggen. Michel sliep vanavond in ons wiegje op de Scharnerweg. 

 

24 januari 1963: Enthousiaste reacties op vignetten. 

          Brief Pap en Mam: Erg enthousiast over de gisteren ontvangen vignetten. Ook Miep en 

Wiel en anderen. Koud en sneeuw. Vies drinkwater in Delft op t.v. Jo bedankt voor de kaart, 

hij kan nu veel meer ping ping opstrijken. Rianne overspannen vanwege problemen met het 

hoofd van de school. Paul bouwt verder aan zijn nestje. Honorarium voor vignetten f100,-. 

 

27 januari 1963 

          Brief Pap: voor aanvrage studietoelage bij Studiefonds Limburg heeft hij als salaris 

f22.000,- opgegeven 

 

29 januari 1963. 

          Brief Pap: Ivon wil sociale aardrijkskunde in plaats van wiskunde gaan studeren in 

Nijmegen. Bessems, leraar bankwerken, noemde de door mij ontworpen smeedijzeren kapstok 

voor Paul een papegaaienkooi (omdat hij zijn eigen ontwerpen mooier vond). Rianne wil auto 

laten verven en er werd haar door een ieder een andere kleur aanbevolen. Dankbrief en cheque 

van Werkcommissie Technisch Onderwijs. 

 

10 februari 1963: Prins carnaval. 

          Kaart Mam: Prins carnaval vandaag ingehaald. Ger mee met zijn Austin in de stoet. Peter 

mag meekomen met carnaval. 

 

18 februari 1963. 

          Postwissel Pap: f100,-. Hierbij een antwoord op je laatste brief. Je zult die “trip” naar 

Amsterdam niet licht vergeten. Tot met Vastenavond. 

 

*1 maart 1963: Geboorte van Tim, zoon van Lidy en Gel 

 

17 april 1963: bruiloft Paul en Wil 

          Bruiloft Paul en Wil. Ik maakte tafelstukjes, maar kan me niet meer herinneren hoe ze er 

uit zagen. Karton met cartoons? 
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9 mei 1963: Brieven naar Maastricht zuidwest.  

          Brief Mam: Dinsdag verjaardag van Michelleke gevierd. Lidy tilt zwaar aan grote 

verantwoordelijkheid van werk van Gel. Verzoek ook weer eens een brief aan Maastricht Oost 

te schrijven en niet alleen aan Maastricht Zuidwest!! (Jeannie). 

 

19 mei 1963. 

          Kaart Mam. Heeft twee slopen gestuurd. Kom je met Hemelvaart. Paul en Wil hebben 

jongelui van beide kanten met Hemelvaart uitgenodigd. Treurig weer. Drie broers naar film 

“Catherina en de zeven dwazen”. 

 

+11 juni 1963: Pastoor Janssen overleden. 

          Kaart mam: Sterkte gewenst met m’n examen. Miep voet verstuikt. Gisteren 40-jarig 

jubileum van oom Paul gevierd. Pastoor Janssen overleden. 

 

28 juni t/m 30 juni 1963: Lex en Ivon op bezoek in Delft.  

          Telegram dat ze zondagavond weer terug moeten omdat Ivon maandag 1 juli bij de 

broeders kan beginnen. 

 

5 juli 1963. 

          Agenda Mam:  Ton met vakantie gekomen. 

 

Zomervakantie 1963: In Oostende. 

          Met Lex, Ivon en Niek gekampeerd in Oostende (met onder andere Géneviève) 
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Zonsondergang in Oostende 

 

20 juli 1963. 

          Fuifje bij Michel Smit, kostbaas Pierre Duyx, samen met Harry hiervoor uitgenodigd, 

Graswinckelstraat 20. 

 

16 augustus 1963. 

          Briefkaarten van Pap en Mam uit St. Andrews over ontmoeting op Schiphol zaterdag 24 

augustus om 19.10 uur. 

 

19 augustus 1963: Instructies van Aad. 

          Brief van Aad Kilian waarin hij regelingen probeert te plannen voor de vakken staal, 

toegepaste mechanica, constructieve vormgeving, interieur, handtekenen (waar hij niet bij kon 

zijn omdat hij informaties voor nieuw uit te brengen producten voor zijn moeder moest 

inwinnen) en architectuurgeschiedenis. Mathenesserweg 25 Rotterdam. 

 

Vakantie 1963: Uitnodiging deelname aan studiegroep Kasba 64. 

          Verzoek Pijzer om mee te doen aan studiegroep Kasba 64 omdat Huub Huntjes had 

afgehaakt. 

 

29 augustus 1963: Instemming. 

          Brief van Pap waarin hij uitdrukkelijk steun uitspreekt voor Marokko-reis. Wel proberen 

financiële bijdragen zijnerzijds te beperken. 

 

8 september 1963. 

          Kaart Mam: reactie op opzeggen kamerhuur door mijn kostbaas. Jo werkt op LTS. 

 

26 september 1963: Studiefonds Limburg. 
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          Brief Pap: renteloos voorschot van f1.000,- door studiefonds 

Limburg toegezegd. Hoewel Ammerlaan is teruggekomen op zijn 

opzegging van de kamer, adviseerde Pap toch naar iets anders uit te 

zien. De kachel was weer aangemaakt, hetgeen veel commentaar van 

“te benauwd” of niet opleverde. 

 

13 oktober 1963: Goudinjecties. 

          Brief van Mam: goudinjecties elke woensdag lijken te helpen. 

Lidy gaat 3 december met gezin naar Ghana. Voor drie jaar. Ze 

informeerde naar onze Chevrolet en of we er al mee reden. 

 

16 oktober 1963: Vergadering Kasba 64. 

          Eerste bijeenkomst van Kasba 64 bij mij op de kamer. Van 

9.00 tot 13.00 uur. Hierna zouden er nog vele vergaderingen op mijn 

kamer volgen omdat mijn kamer dicht bij het station in Delft lag en 

daardoor relatief het best bereikbaar was voor de spoorstudenten 

Hugo, Huib en Pijzer. Uiteraard ging er ook een zekere 

aantrekkingskracht uit van de Nescafé, die ik ze aanbood in glaasjes, 

welke ik had overgehouden van veelvuldig gebruik van stroperige 

chocoladepasta op mijn brood. 

 

4 november 1963 

          Brief van Miep over Ghana, Marokko en mijn zolder-logeer-

verblijf op de Scharnerweg. 

 

14 november 1963. 

          Kasba 64 op kamer Ton. Ik zal acties industrie coördineren. 

 

22 november 1963: John F. Kennedy vermoord. 

          ’s Avonds kwam kostbaas Ammerlaan naar boven om me te 

vertellen dat John Kennedy was doodgeschoten. 

 

24 t/m 27 november 1963: Sponsoren Maastricht. 

          Kasba 64. Sponsoractiviteiten van mij in Maastricht. 

Mijn  vader belde van Eyseren directeur van de draadnagelfabriek 

en voorzitter van de fabrikantenkring Maastricht (en vader van mijn 

jeugdvriendinnetje Fréderique). Hij reageerde enthousiast, wilde na 

4 december een afspraak met me maken en hij introduceerde me bij 

de heer Roemen, secretaris van het E.T.I.L (Economisch 

Technologisch Instituut Limburg). Hij adviseerde me contact op te 

nemen met de volgende bedrijven: 

Melchior bouwbedrijven (Melchior) 

Betonmortelfabriek Befama 

Radium 

C.S. Amsterdam, vijf uur in de 

ochtend, een dag  in 1963. 
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Gebr. Closet 

Wilma Weert (Roovers) (resultaat f50,-). 

Facade beton 

Hustinx zeepfabriek 

Zinkwit maatschappij (Smeets) 

Papierfabriek (Lhoëst jr. Meijer-Viol) 

Staalwerken de Maas (Leijendeckers) (resultaat f50,-). 

Gebr. Klinkers Steenfabriek de Zwaluw 

Mosa (Goossens) 

Sphinx Céramique 

Draadnagelfabriek (van Eyseren) (resultaat f50,-). 

Cristalunie (Meijer) 

          Geïntroduceerd door mijn vader, had ik een  gesprek met de heer Valke, secretaris van 

het bestuur van het Studiefonds Limburg. Ik moest hem brief met brochure en gewenst bedrag 

sturen. (resultaat f600,-). 

          Mijn vader had contact met wethouder Korn en sprak met hem af dat ik brief met 

brochure en gewenst bedrag persoonlijk zou overhandigen. Verzoek zal dan door B&W 

behandeld worden. 

          Mijn vader had ook gesprek met 

Spauwen van  de Bataafse 

Rubberindustrie Radium. Ik heb hem 

een brief met verzoek geschreven Zal 

spoedig behandeld worden (resultaat 

f25,-). 

          Advies om ook contact te zoeken 

met Katholieke aannemersbond. 

          Resultaat van bovenbeschreven 

acties in Maastricht (inclusief f250,- 

Nedergrès Venlo, zie brief 19 maart) 

totaal: f1.025,-. (totaal aan sponsorgeld 

bijeengeschraapt f12.505,-) 

 

1963/1964 

Begunstigingskaart  Delftsche 

Studenten Kunststichting 

 

   

 

 

 

 

Dansles bij Rocco Dubois 

Door mij geschetste geheugensteuntjes voor danslessen met “dames uit de betere Haagse 

kringen”. 
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Schetsjes en tekenopdrachten 
 

         
 

 

         
 
 

Schetsjes en tekeningetjes voor Ger ten behoeve van brochures, die hij uitgaf voor werkende jongeren. 
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                              Ger ontwaakt                                                         Paul en Willy op hun balkonnetje  

 

                       
 
Lustrum studievereniging scheikunde                                               Affiche voor fancy fair in Scharn 1962 
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Voorkant kaft en voorstudies voor vignetten van vaste rubrieken voor tijdschrift dat de Katholieke Werkcommissie 

Technisch Onderwijs wilde uitgeven voor het Individueel Technisch Onderwijs I.T.O. (zie memoires Deel 3 van 

Ivon Ph. S, Nijst). De definitieve vignetten werden erg enthousiast ontvangen. Het blad is nooit verschenen en de 

definitieve vignetten zijn ergens verloren gegaan. Wel ontving ik het honorarium van f.100,- 
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DE OUDE CHEVROLET. 

 

          Eind 1963 kochten de leden van de eerder beschreven, van Virgiel afgedwaalde, 

vriendengroep samen een oude Chevrolet. Zo’n zwart oud model met een ronde rug waar je 

over heen kon lopen. Voor een inspectie en noodzakelijk onderhoud brachten we de auto naar 

de L.T.S. van mijn vader. Dat vergde veel meer tijd dan we hadden gehoopt. Er was heel wat 

aan te doen (kilometerteller, handrem, knalpot, koelwater, banden, koplamp, accu vastmaken, 

startmotor, verwarming enz.) Op 13 februari 1964, na carnaval, namen we het vehikel weer 

mee terug. Mijn vrienden hadden ook in Maastricht carnaval gevierd. Ik herinner me nog een 

rit door het Limburgs landschap met Henk Homan achter het stuur. Toen hij voor de kruising 

tussen een aantal akkers zowel de instructie “links af” als “rechtdoor” kreeg reed hij in een hoek 

van 45°  een van de akkers op. Erg veel plezier hebben we verder niet aan de oldtimer gehad. 

Ook mijn deelname aan de activiteiten van de vriendengroep namen geleidelijk aan verder af. 

Mijn belangstelling ging sinds carnaval 1964 veel mee uit naar mijn ontluikende muze uit 

Maastricht en naar de voorbereiding van de studiereis door Marokko. Na onze bruiloften 

verloren we elkaar uit het oog. Alleen Harry en ik hadden af en toe nog vooral schriftelijk 

contact. 

 

STUDIEGROEP KASBA 64 

 

          Pijzer vormde met de bouwkundestudenten Hugo Priemus, Huib Swets en Huub 

Huntjens een eigen studievriendengoepje. In 1963 besloten zij samen een reis naar Marokko te 

maken ter bestudering van de kasba, een toentertijd veel besproken architectonisch verschijnsel. 

Zij wilden dit doen na een grondige voorbereiding door literatuurstudie en het leggen van 

contacten met terzake deskundigen in Nederland en in Marokko. Snel kwamen ze tot de 

conclusie dat ze tijd te kort kwamen en de reis beter een jaar konden uitstellen. Huub Huntjens 

had daar geen zin in en haakte af. Op voorstel van Pijzer werd ik toen uitgenodigd tot de 

studiegroep Kasba 64 toe te treden.  

           De vergaderingen werden voortaan op mijn kamer gehouden en ik zou ook voor de 

verslaglegging zorgen. Ik werd in eerste instantie belast met het schrijven van brieven met 

verzoek om sponsoring naar bedrijven en fondsen. De meeste brieven werden door mij getypt 

en verzonden, waarna ik enige dagen later moest bellen om te horen of men een bijdrage wilde 

leveren. Ik deed dat op de Styloskamer, de ruimte op de afdeling bouwkunde van de 

studievereniging Stylos (Kasba 64 toestel 80). 

          Aan de hand van het literatuuronderzoek en het overleg met deskundigen werd een eerste 

scriptie uitgewerkt en aan onze mentoren prof. Berghoef en prof. Kruijt ter beoordeling 

voorgelegd. Zorgvuldig werden de route met bijbehorende reistijden uitgestippeld. De taken 

tijdens de reis werden als volgt verdeeld. Hugo zou de interviews en de schrijverij voor zijn 

rekening nemen, Pijzer werd de groepsfotograaf, Huib zou de gevoelige handschetsen maken 

en ik zou me verder gaan toeleggen op het opmeten van gebouwen al dan niet met theodoliet 

en baak. We zouden elkaar bij de bovenbeschreven taken waar nodig met hand en spandiensten 

terzijde staan. Later werd ook Mieke Noach, de vrouw van Hugo aan de groep toegevoegd voor 

onder meer het ondersteunende huishoudelijke werk. 
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          De hele voorbereiding kreeg een enorme boost toen het ministerie van defensie besloot 

om onze reis te gaan ondersteunen. We kregen de beschikking over een speciaal voor ons te 

verbouwen DAF YA 126, een kleine leger vrachtauto met aanhanger en met de bijbehorende 

onderhoudsmiddelen en reserveonderdelen. We zouden rijlessen voor het benodigde grote 

rijbewijs en een spoedcursus voor het noodzakelijke onderhoud van het voertuig in de Centrale 

Werkplaats bij de Kromhoutkazerne in Utrecht krijgen. Daarnaast werd ons een complete voor 

Noord Afrika geschikte verband- en geneesmiddelenvoorraad verstrekt en kreeg Mieke een 

cursus bij de geneeskundige troepen voor het gebruik van al die middelen. Ook werd er door 

het leger een grote voorraad ingeblikte maaltijden en noodrantsoenen verstrekt. 

          DAF in Eindhoven verleende ons de nodige ondersteuning in de vorm van adviezen maar 

ook door de dealers op onze route naar en door Marokko over onze reis te informeren. Zuiver 

Wetenschappelijk Onderzoek gaf ons tenten, klamboes, veldbedden en andere 

kampeerbenodigdheden in bruikleen. De afdeling geodesie van de TH leende ons een 

theodoliet, baak, meetlinten en jalons en gaf daarbij ook de nodige instructies in het gebruik 

van die meetapparatuur. Van Citroën kregen we de beschikking over een Deux Cheveaux ten 

behoeve van de voorbereidingen. Verder werd er nog materiele steun verleend door Perry van 

der Kar, de firma Ahrend, boekhandel Waltman en Philips Gloeilampenfabriek. 

          Uiteindelijk haalden we, naast bovengenoemde materiële ondersteuning via onze 

sponsoracties f.12.505, op bij het Delfts Hogeschoolfonds, het Zwolsmanfonds, het Prins 

Bernhardfonds, het Utrechts genootschap van Kunsten en Wetenschappen, het Studiefonds 

Limburg, de Stylos-stichting en vele bouw-gerelateerde bedrijven.    

 

 
“Oefenen” landmeten en fotograferen op de Markt in Delft. Foto ten behoeve van perscommuniqué. V.l.n.r. Pijzer van 

IJzeren, Huib Swets, Hugo Priemus en Ton Nijst  
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DAGBOEKAANTEKENINGEN 1964 TOT VERTREK NAAR MAROKKO. 

 

Intensieve periode 

          Het eerste halfjaar van 1964 tot aan ons vertrek naar Marokko was behoorlijk intensief. 

Allereerst had ik het nog druk met tentamens en studieopdrachten voor het tweede deel van 

mijn candidaatsexamen. Veel tijd ging er ook zitten in het voorbereiden van de Marokko-reis, 

zeker toen we vanwege de steun van het leger nog een intensieve rijopleiding en een 

spoedcursus onderhoud van het legervoertuig moesten volgen. Omdat ik voor de reis ook graag 

mijn rijbewijs wilde halen en mijn vader dat niet wilde financieren, had ik een baantje als 

tekenaar bij architect Jansen aangenomen. At last but not at least leerde ik met carnaval 

Annemiek kennen en raakte ik smoorverliefd op haar. 

 

Zondag 12 januari 1964: De Tempeleers. 

          Kaart van Mam: Lidy nog hier. Niek naar vergadering met carnavalsvereniging de 

Tempeleers. Met Lidy naar huis in aanbouw van Miep geweest. Veel sokken achtergelaten. 

 

Dinsdag 14 januari 1964.  

          Kasba 64 op kamer Ton. 9 uur, verslag Hugo van gesprek met kunstschilder Jos van Dijk 

die onlangs met zijn vrouw reis door Marokko maakte. 

 

Woensdag 15 januari 1964. 

          Briefkaart van tante Mietz met dank voor skipaardje voor Mieke en Ted, herinnering aan 

begin van hun liefde. 

 

Donderdag 16 januari 1964 . 

          9.00 uur hier koffietafel A(ad) K(ilian), H(arry K(empkens),  

 

Maandag 27 januari 1964: 13.30 zaal 32: Examen Constructieve Vormgeving,  

 

Woensdag 29 januari 1964:  9.30 kasba., ’s Middags moderne kasba. 

 

Donderdag 30 januari 1964: Lidy naar Ghana. 

          11.05 Amsterdam Lidy, vertrokken naar Ghana. Telegram Pap: “kom niet station gaan 

per auto vader”. 

 

Vrijdag 31 januari 1964. 

          Crossoefening t./m. invloedslijnen. 

          Kaart Mam: Wat jammer dat jullie ontmoeting in Amsterdam zo is misgelopen. Lidy was 

te laat opgestaan en had Malariapillen vergeten. Te laat voor de trein bracht Ger haar met 

nieuwe auto (Panard). Susi onderweg nog overgegeven. 13.00 uur zag Ger het vliegtuig 

opstijgen. Niek vandaag naar MMS-bal. Miep moet met dikke voeten en te hoge bloeddruk in 

bed blijven. Tot van de week. 

 

Donderdag 6 februari 1964: Inleveren Grafostatica-tekeningen. 
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          5.30 uur Mensa P(ijzer) v.IJ(zeren), H(uib) S(wets), Publicaties doorwerken,  

          Bericht ministerie dat ik de verplichting tot terugbetaling van de renteloze  voorschotten 

van mijn vader moest overnemen. 

 

Vrijdag 7 februari 1964: Bruiloft Tineke Ammerlaan. 

          Bruiloft Tineke Ammerlaan (dochter hospita) en Karel Simons. 10.45 uur H.Mis, 16.00 

tot 17.30 uur receptie. 

 

Zondag 9 februari 1964. Ontmoeting Annemiek 

          Carnaval. In Dominicaner kerk dansende Annemiek ontmoet. Ik bracht haar ’s avonds 

naar de woning van José Cappers aan de Jekerschans. Dinsdagavond bracht ik haar naar de 

A.R.C., het verpleegstershuis bij het ziekenhuis St. Annadal, waar Miep op dat moment aan het 

bevallen was van Sander. 

 

*Woensdag 12 februari 1964: geboorte Sander, zoon van Miep en Wiel 

          Dankbrieven  aan sponsoren schrijven. 

 

*Donderdag 13 februari 1964: geboorte Ruud, zoon van Paul en Wil. 

          8.45 uur Film Tropenmuseum Rotterdam; 2.30 uur Tandarts 

          Kaart van Mam: Ruud geboren. Ben je goed thuisgekomen met je vrienden en de 

Chevrolet. 

 

Vrijdag 14 februari 1964: Brief Ministerie van Defensie DAF YA 126. 

          Brief van Ministerie van Defensie waarin legervoertuig YA 126 ter beschikking van 

studiegroep Kasba 64 wordt gesteld. 

 

Zondag 16 februari:Voorstudie. 

          Kasba 64 op kamer Ton. Van 10.00 tot 18.00 uur. Scriptie (voorstudie) klaar gekomen, 

foto’s ingeplakt. 

 

Maandag 17 februari 1964. 

          Grafostatica!, werk zoeken, H(ugo) P(riemus) voor 10 uur, H.S. 12 uur, P.v.IJ. ’s 

middags. 

 

Dinsdag 18 februari: Schouwburg,  

 

Woensdag 19 februari 1964.  

          14.00 uur kasba Pijzer! Scriptie gesorteerd. Woordenlijst klaar om getypt te worden 

 

Vrijdag 21 februari 1964: Ter Kuile.  

          11.30-12.30 Professor Ter Kuile hoogleraar architectuurgeschiedenis. Ik besprak met 

hem de mogelijkheid om bij wijze van alternatief voor het examen architectuurgeschiedenis een 

scriptie te schrijven over het stadje Oudewater met bijbehorend literatuuronderzoek en 

opmetingen ter plaatse. Dat laatste dan bij wijze van oefening in het kader van onze 
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voorbereiding voor de Marokkoreis. Ik ben wel bij een deskundige heer de Boer in Oudewater 

op bezoek geweest en heb ook wat tekeningetjes over het ontslaan van het vestingstadje uit 

boeken overgenomen, maar verder ben ik er niet mee gekomen. Uiteindelijk heb ik via onze 

mentoren gedaan gekregen dat mijn bijdrage aan de studiereis ook als compensatie voor het 

niet afleggen van het examen kon worden gezien. Erg enthousiast is Ter Kuile echter nooit over 

het werk van de kasba-groep geweest. 

 

Zondag 23 februari 1964: Huishoudelijke hulpen. 

          Brief van Pap: vrouw Holle heeft het laten afweten. Nu hulp van de meid van tante Mies 

zaliger en nieuwe vrouw Gerda van oom Piet. Sander had wat last bij het eten. Er komen nu 

nog steeds brieven van Gel voor Lidy uit Ghana. Lidy heeft inmiddels huisjongen en kokkin. 

 

Maart t/m mei 1964: Tekenaar bij Jansen jr.   

          In dienst als tekenaar bij architect J.H.W. Jansen Jr. Rotterdamseweg 111 te Delft. 

Werktijden: 8.30-12.30, 13.00-17.30. Loon f.2,75 per uur. 

 

Dinsdag 3 maart 1964: Oudewater . 

          Kasba 64 op kamer Ton. 9.15 uur. Tentoonstellinkje moderne kasba klaar 

(lustrumkamer). Verslag door mij van bezoek aan de heer den Boer in Oudewater. Verslag van 

mij aan Dubbeld van landmeetkunde (te leveren materialen en instructies). DAF adviseerde 

contact met Ministerie van Defensie op te nemen.   

 

Zaterdag 14 maart 1964: Examen staal. 

          Brief van Mam: Bedankt voor lange brief met goed en slecht nieuws. Gevecht met 

laagstaand individu. Hoe is t’ met examen 

gegaan? Kaars opgestoken. Pap en Niek hebben 

de zolder opgeruimd. Tot Pasen. 

 

Donderdag 19 maart 1964: Gresbuizen. 

          Brief van Mam. Telefoontje van 

Gresbuizen stichting in Venlo dat storting f250,- 

steeds terugkwam. Jammer van examen, in mei 

beter. Dienstmeisje weer ziek. 

 

Dinsdag 24 maart 1964: Landmeten. 

          Agenda: Landmeten, Duinen 9.40 uur, 

station H.S. Den Haag. Avond Marokko-

bijeenkomst bij Pijzer. 

 

Vrijdag 27 maart 1964: Goede Vrijdag 

          Ontwerp voordeur Scharnerweg. 

          Briefje Pijzer na overleg met Huib over 

cadeautje voor Hugo en Mieke t.g.v. hun huwelijk 
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waar ik alleen naar toe zou gaan. Grammofoonplaat met Marokkaanse muziek, tenzij ik zelf  

iets beters zou weten. 

 

Woensdag 1 april 1964: Verpleegster in wachthal St. Annadal. 

          Vandaag Mam begeleid naar St. Annadal en daar inderdaad, zoals ik stilletjes gehoopt 

had, Annemiek  voorbij zien komen. Dat kon geen toeval zijn en dus belde ik haar op om haar 

uit te nodigen voor het Stylos feestje. Ook dat kwam goed uit want ze was net van plan om een 

weekje bij haar zus Marij in Rotterdam te gaan logeren.  

 

Donderdag 2 april 1964. 

          Getypte brief van mij aan Jules Warnier met voorstel vrijdag a.s. samen met Ivon naar 

reünie te gaan. 

 

Vrijdag 3 april 1964: Mieke en Hugo trouwen in Hengelo. 

 

Maandag 6 april 1964. 

          13.30 uur tandarts, 4-5 uur rijles, landmeten informeren dhr. Dubbeld over afgelopen 

oefening landmeten, werktekening deur Scharnerweg. 

 

Dinsdag 7 april 1964. 

          Kunststichting R’dam, 10.10 H.S. landmeten, geld lustrum gireren.  

 

 
 

Vrijdag 10 april 1964: Telegram van Annemiek. 

          Telegram van Annemiek: Accoord tot zondag om 20.00 uur A. Selis. Annemiek verbleef 

toen bij haar zus Marij op de Oostzeedijk 136 b in Rotterdam 

 

Zaterdag 18 april: Buitendag feest Stylos lustrum samen met Annemiek. 
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Zondag 19 april 1964:  

          Annemiek per trein terug naar Maastricht na Chinees eten bij de familie Malta. 

 

Maandag 20 apr 1964: Onaardige brief van mijn vader. 

          Betalen aanvraag Rijexamen. 

          Briefje van Jules Warnier met aankondiging van bezoek samen met Ivon op 1 t/m 3 mei 

in Delft.  

          Onaardige brief van mijn vader: Rijlessen en rijexamen voortaan als persoonlijke hobby 

beschouwen. Voorjaarsenergie proberen kwijt te raken door hard te gaan lopen in de duinen. 

Beter dan achter de rokken van, zij het dan Maastrichtse verpleegsters, aan te lopen. Onder de 

hand voldoende ervaring dat het gemakkelijker is met ze  aan te pappen dan ze kwijt te raken. 

 

Woensdag 22 april 1964: Annemiek 19 jaar. 

          Kasba 64 in hotel Central markt Gouda, oefening opmeting markt  

          Eerste brief van Annemiek, waarin ze bekende vandaag 19 jaar te zijn geworden. 

 

Zondag 26 april 1964: Water in electraleiding. 

          Bief Pap in geur van door Ivon gezette koffie. Antwoord op mijn  optimistische brief van 

23 april. In vorige brief niet bedoeld te zeggen dat geld terugbetaald moest worden. Reuze van 

steun leger. Water in electraleiding onder de geiser op de badkamer. Lex verving de bedrading 

op eerste verdieping en nam daarvoor een snipperdag. 

 

Maandag 27 april 1964. 

          Briefje Pijzer, doodziek, paar dagen geleden toch langs gebracht vanwege afspraken over 

de staaltekening en vanwege afspraak voor vandaag om 12.30 uur op Hollands Spoor voor 

overleg met leger en daarna Kasba bijeenkomst bij Pijzer thuis. 

 

Blauw blaadje. 

          Schulden f700,- → 30 dagen werken!! (Ook nog geld geleend van Lex). 

 

Dinsdag 5 mei 1964. 

          Kasba 64 op kamer Hugo in Amsterdam, verslag afspraken Huib en Pijzer met luitenant 

kolonel Kok over verbouw van de DAF. en andere door leger te verstrekken materialen en 

diensten. 

          Paar dagen tevoren briefje Huib op mijn kamer “niet meer van die grote sigaren roken” 

en uitnodiging voor overleg bij Hugo thuis vanwege “zoveel problemen”.  

 

Maandag 11 mei 1964. 

          Z.W.O. Den Haag, staal intekenen, mechanica verslag, bank, lijst schilderij. 

 

Donderdag 14 mei 1964. 

          Kasba 64 op kamer Ton, 18.00-22.00 uur. Verslagen Hugo over gesprek met dr. Wolf 

over inentingen en medische adviezen voor verblijf in Marokko en met Jos van Dijk over diens 
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ervaringen in Marokko. Verslag Ton over zijn ontmoeting met de heer Alblas van ZWO en de 

door ZWO te verstrekken materialen en bemiddelingen.  

 

Zaterdag 16 mei 1964: Staalexamen. 

 

Donderdag 21 mei. 

          Kasba 64 op kamer Ton, 18.00-22.30 uur. Bevestiging afspraken met ZWO binnen 

gekomen, Delftsch Hogeschoolfonds geeft vrijwel zeker f3.000,-. 

 

Vrijdag 22 mei 1964: Staalconstructies assistentie 13.30 kamer 14 (barak). 

 

Maandag 25 mei 1964. 

          Brief Pap: wil platen van Opel op school laten plastificeren en vroeg mij te vertellen hoe 

ik tekening van Mam bewerkt had. 

 

Dinsdag 26 mei 1964: 9.00 uur Z.W.O. goederen afhalen. 

 

Vrijdag 29 mei 1964: Citroën Deux Cheveaux. 

          Citroën Deux Cheveaux komt beschikbaar voor Kasba groep. Af te halen in Amsterdam. 

Voorwaarde foto met Deux Cheveaux bij perscommuniqués  

 

Dinsdag 2 juni 1964: Foto gemaakt door Faz Keuzekamp van studiegroep op Markt Delft. 

 

Donderdag 4 juni 1964. 

          Kasba 64 op kamer Ton, 18.00-21.00 uur. Perscommuniqués verzonden. Titel 

radiobrieven “geen woorden maar dadels”(?). 

          Publicatie in Het Nieuwe Dagblad “Vier Delftse studenten op studiereis in Marokko”. 

 

Vrijdag 5 juni 1964. 

          Publicatie in Limburgs Dagblad “Kan de ‘Kasba’ onze moderne stedenbouwer tot 

voorbeeld dienen?”. 

          Publicatie in Nieuwe Limburger “Jonge Maastrichtenaar op onderzoek in de kasba”. 

          Publicatie in Delftsche Courant “Studenten bekijken woningbouw in Marokko”. 

 

Zaterdag 6 juni 1964 

          Portefeuille interieur inleveren; gezakt voor rijexamen 8.30 uur. 

          Publicatie in Binnenhof “Delftsche studenten maken studiereis naar Marokko”. 

          Publicatie in Rotterd. Parool “Intensieve studie Kasba”. 

          Publicatie in Het Parool “Vijf studenten naar Marokko, intensieve studie van kasba”. 

          Publicatie in De Tijd “Kasba 64: van Delft naar Marokko”. 

 

Vrijdag 12 juni 1964. 

          Lunch mentoren, wereldpas!! 
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15 juni t/m woensdag 8 juli: Rij- en onderhoud-opleiding in Kromhout Kazerne Utrecht. 

          Hiertoe hadden we (op zondag 14 juni) een tent opgezet op de camping de Berekuil op 

loopafstand van de kazerne. We moesten ons op 15 juni ’s ochtends vroeg melden (mijn trein 

vertrok om half zes uit Delft). Luitenant-kolonel Monterie en luitenant Kok waren belast met 

de coördinatie van de uitgebreide medewerking van het leger. Kolonel Walta heette ons in de 

officiersmess welkom. Groter contrast dan tussen de wat sjofel uitgedoste leden van de 

studiegroep en de landmacht-officieren in vol ornaat was niet denkbaar. 

          Drie weken lang rijden in en om Utrecht en over het ruige militaire oefenterrein van 

Soesterberg. Een week lang sleutelen bij de afdeling WOCO en dat alles onder toeziend oog 

van Kapitein Volleman, de korporaals van de Velde en Keyl, adjudant Wichman en de sergeant 

majoors Franssen en Ferdinandus. Pijzer en ik specialiseerden ons in het meer grove onderhoud 

van doorsmeren, banden verwisselen, remsysteem bewaken e.d., terwijl Hugo en Huib de meer 

verfijnde elektronische en klein-mechanische behandelingen onder hun hoede namen. 

          Hoewel ik nog geen klein rijbewijs had, maar daar binnenkort wel examen voor moest 

afleggen, deed ik volop mee aan de rijlessen voor het vrachtwagenrijbewijs. Helaas slaagde ik 

niet op tijd voor het kleine bewijs en mocht ik dus ook niet opgaan voor het vrachwagen-

examen. Pijzer, Hugo en Huib slaagden op 8 juli wel alle drie voor het rijexamen. Een dag voor 

het vertrek werd het laatste rijbewijs geleverd. 

  

Maandag 15 juni. 

          Citroën Deux Cheveaux terug naar de dealer. 

 

Dinsdag 16 juni 

          Publicatie in Haagsche Courant “De honderd dagen van een vijftal uit Delft in Marokko”. 

 

Vrijdag 19 juni: Lijstje in agenda. 

          1.materiaallijst Broeksma, 1.Z.W.O. afhandelen, 3.Waltman afhandelen, 3.dankbrief 

Perry, 4.C.B.R. bellen, 5.intendance bellen, plunjezakken, kooktoestellen, klamboes, 

6.landmeetapp., 7.brief Citroën + krant, 8.administr. bijwerken, 9.Kath.bouwblad. 

          Inentingen bij Instituut Tropische Geneeskunde Rapenburg 33 leiden. Cholera, Tyfus, 

paratyfus A&B, Polio en Tetanus toxoid 

 

Zaterdag 20 juni 1964: 

          Publicatie in Het Vaderland “Expeditie naar de kasba” ( klankbord der jongeren). 

 

Dinsdag 23 juni 1964 

          Publicatie in Goudsche Courant “Huib Swets uit Nieuwerkerk gaat kasba’s bezoeken”. 

 

Woensdag 24 juni 1964: Instructies DAF in Kromhoutkazerne. 

          Bezoek heer Janssens van DAF aan Kromhoutkazerne (kapiteinVolleman) voor geven 

van gebruiks- instructies DAF 14.00-17.00 uur. Nauwkeurig verslag hiervan door mij gemaakt. 

 

Vrijdag 26 juni 1964 
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          Inentingen bij Instituut Tropische Geneeskunde Rapenburg 33 leiden. Tyfus, paratyfus 

A&B. 

 

Zaterdag 27 juni 1964: Op bezoek bij Herman Haan. 

          Brief Pap: verzoekt bij TH formulier voor belastingdienst op te vragen en in te vullen. 

Uitnodiging voor verlovingsfeestje Aad en Marja op Scharnerweg binnengekomen (3 juli 21.00 

uur avondkleding niet verplicht). Moeder is weer niet erg lekker. 

           Brief van Ton aan Annemiek: ik ben met Huib (om 10.00 uur) bij Herman Haan geweest 

(Kralingseweg 187).. “Herman Haan is een bekend architect, die vaak naar Marokko gaat. Hij 

was de leider van de expeditie, die onlangs naar Marokko is geweest en waaraan ook de N.T.S. 

(Nederlandse Televisie Stichting) meewerkte. Hij woont in een prachtig huis in het Kralingse 

Bos, vlak bij de Oostzeedijk het is een levenskunstenaar. Een plezier om naar hem te luisteren. 

Eerlijk bekende hij, dat hij geen goede flats en wooncomplexen kan bouwen omdat hij hier geen 

contact heeft met toekomstige bewoners. Consequent beperkt hij zich daarom tot een of twee 

huisjes per jaar. Het klinkt gemakkelijk, maar ’t feit, dat hij opdrachten voor miljoenenprojecten 

weigert omdat hij vindt dat hij de bewoners toch niet gelukkig kan maken, vind ik pleiten voor 

zijn karakter”. 

 

                                                                          Zondag 5 juli 1964: Verloving Aad en Marja.. 

          Rotterdam, feest t.g.v. 

verloving Aad Kilian met Marja 

Kalb. Annemiek kwam niet 

naar Rotterdam omdat ze eerst 

problemen met haar werk wilde 

overwinnen. 

 

Vrijdag 10 juli 1964: 

          Afgewezen kandidaats 

tweede deel  vanwege nog niet 

ingevuld examen geschiedenis 

der bouwkunst. Voor 1 

november aanmelden voor 

examen in januari. 

 

Woensdag 15 juli 1964: Officiële overdracht DAF YA 126. 

          Om 9.00 uur moesten we ons melden bij de luitenant kolonel Monterie van de Centrale 

Werkplaats van de T.D. in Utrecht.  Om 10.00 uur werd DAF YA 126 met aanhanger officieel 

overgedragen door de Kolonel J.T. Walta. De mooi opgepoetste, lichtbeige gespoten DAF had 

tevoren een complete gedaanteverwisseling ondergaan. Er waren o.m. een ventilator, een 

bankschroef en een schijnwerper op gemonteerd, terwijl het verhoogde interieur een opklapbaar 

veldbed rijker was geworden. Ons tijdelijk kenteken was UN-33-69 

          In Delft brak de rotor en moest een nieuwe worden aangebracht waarna de  piepende 

ventilatorriem strakker werden getrokken. Onze eerste proeve van bekwaamheid hadden we 

daarmee reeds afgelegd.  
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          De daarop volgende week waren we druk met het alsmaar slimmer inpakken van: de 

reisapotheek, die door de overste van Leuven was verzorgd, de reserveonderdelen, 

gereedschappen en smeermiddelen door de heer Bogaards geleverd, de voedselvoorraden van 

kapitein Das, teken- en fotomateriaal, landmeet-apparatuur, de bibliotheek, de papieren, het 

keuken- en kampeergerei en tot slot eigen onze persoonlijke spullen.  

 

 
Passen en meten op de Justus van Schoonhovenstraat 15 in Delft. 

 

Vrijdag 17 juli 1964. 

          Inentingen bij Instituut Tropische Geneeskunde Rapenburg 33 leiden. Tyfus, paratyfus 

A&B, Polio en Tetanus toxoid 

 

Zaterdag 18 juli 1964 

          Publicatie in Cobouw “Achter Atlas”, uitgebreid artikel van Nic Timmers over het 

kasbaisme n.a.v. onze reis naar Marokko. 

 

Zondag 19 juli 1964: Afscheidsfuifje.  

          Afscheidsfuifje in Maastricht. Annemiek voor het eerst bij ons thuis. Mijn moeder 

reageerde erg enthousiast op haar. Paul vond haar een echt ingenieursvrouwtje 
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Bladen uit schetsboeken 

 

 
 

 

 

 
 

 
Opmeting van “het Woud”, die ik samen met Aad Kilian, Harry Kempkens en Pijzer van IJzeren uitvoerde. Ik was 

teven verantwoordelijk voor de uitwerking van de handschetsen.. 
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Schetsen gemaakt van foto’s: Vader, moeder, Ivon en ikzelf 
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Boven Ger., onder Niek en Susan 
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              Plakwerkje van stukjes kunstleer                                                                  roze rozen 
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                                                                     Annemiek  
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                                        schetsen in Doorn                                             mijn kamer in Delft 
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 DAGBOEKAANTEKENINGEN 1964 KASBA 64 REIS DOOR MAROKKO 

    

          Vanaf 22 juli 1964 tot 1967 geen aantekeningen uit agenda’s. Deel van 22 juli t/m 3 

november 1964 uit tas van Miep in Marokko gestolen. Vanaf 4 november bevat agenda 1964 

alleen maar lege blaadjes. Van 1965 en 1966 geen agenda meer in mijn bezit. Vanaf eind 1966 

tot 17 augustus 1967  alleen maandoverzichtjes voornamelijk betreffende mijn werk bij 

Westerhout Smid en Cramer. 

 

Dinsdag 21 juli 1964. 

          Publicatie in De Volkskrant “Kasbah kijken of 100 dagen naar Marokko”. 

 

Woensdag 22 juli 1964: Vertrek. 

          Vertrek studiegroep Kasba 64, wordt ’s avonds om 20.00 uur op het radionieuws 

omgeroepen. In Breda massa-aansluiting accu vastgezet 

 

Donderdag 23 juli 1964: Bern. 

          6 uur in de ochtend, na nacht doorrijden, aankomst in Bern. Geslapen in de open lucht. 

’s Middags naar Pini (medeontwerper van het dorp Halen bij Bern).  

 

Vrijdag 24 juli  1964. 

          In Bern linker stoplicht aanhanger vernieuwd. ‘s Middags vertrokken naar Barcelona. In 

Aix-les-Bains op advies van C.W. een gat in de rechter-benzinedop geboord. De rechter tank is 

namelijk nog niet te gebruiken, geen benzinetoevoer, het euvel is echter nog niet verholpen. 

 

Zaterdag 25 juli 1964: Barcelona. 

          Ca. 17.00 uur aankomst op camping te Barcelona. Meloen van eigenaar, apart terrein vlak 

bij Middellandse zee, enthousiasme bij Spanjaarden over onze auto.  

 

Zondag 26 juli 1964: Sardan-les. 

          Vrije dag. Op een van de pleinen van Barcelona door Spaanse “Schonen” de Sardan leren 

dansen.  

 

Maandag 27 juli 1964: Nacht doorgereden. 

           Wekelijks onderhoud, olie verversen, lekkage radiateur verholpen door het vastzetten 

van de radiateurslang aan de radiateur. ’s Middags vertrek naar Granada. Nacht doorgereden. 

 

Dinsdag 28 juli 1964: Peiscola. 

          Kaart Ton Peniscola, schilderachtig bergdorpje aan de Middellandse Zee. Driewegkraan 

gerepareerd. Uitgeslagen stukje pakking verstopte de leiding van de rechter benzinetank naar 

de kraan. In Valencia losse massa-aansluiting accu, klemmen verwijderd. 

 

Woensdag 29 juli 1964: Granada. 

          In Cullor de Baza kilometerteller defect. Brief Ton bij glas Vermouth (!) aan familie uit 

Granada. Aankomst ’s middags 16.00 uur. Enthousiast over Spanjaarden. 

          Brief Ton aan Annemiek uit Granada: “… We zitten momenteel op een camping bij 

Granada. Mieke en de mannen zitten op dit moment in het zwembad. Ik kan het waterfestijn 

niet meemaken t.g.v. zwerende voet. Bij een zwempartijtje in de zee bij Barcelona werd ik 

gestoken door een klein bruin diertje. De prik deed behoorlijk pijn, maar met wat sodawater en 

een of ander zalfje was het leed gauw geleden. Toch was dit schijnbaar niet genoeg. Bij het  
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Onze landing in Ceuta 

 

gieten van heet water in de wasteil gooide ik een bepaalde hoeveelheid over mijn blote voet. 

Dit had enige forse blaren tot gevolg. Deze wond werd met een droog doekje omwikkeld. Maar, 

’s avonds op een pleintje in Barcelona werd de Sardan gedanst. Een blaasorkestje speelde de 

muziek en de Spaanse omstanders vormden grote kringen en dansten mee. Op een gegeven 

moment had men ons geschoten. We moesten meedoen. In korte tijd werd ons de Sardan-pas 

geleerd. In m’n enthousiasme vergat ik mijn voet, met gevolg een kloppend gevoel in m’n 

schoenen. Inmiddels is het avond geworden. Bij het licht van een elektrische lamp zitten Pijzer, 
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Huib en ik op ’t terras van ’t restaurant van de camping te schrijven. De balans opgemaakt, 

geeft drie nachten doorrijden aan. Vandaar (sorry) weer oververmoeidheid. Het Spaanse volk 

is machtig. Harry is met Alda pas terug van Spanje. Ze hebben zich enorm goed vermaakt. Het 

was onvergetelijk schreef Harry. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Iedereen is klaar met 

schrijven en gaat naar bed (slapen in de open lucht). Morgen vertrekken we na een 

bliksembezoek aan Granada naar Gibraltar….” 

 

Donderdag 30juli 1964: Algeciras. 

          Bezoek aan Granada. In Algeciras toog aanhanger verbogen (te scherpe draai). 

 

Vrijdag 31juli 1964. 
          In Algeciras toog op bankschroef gerepareerd. 

 

Augustus 1964.  

          Publicatie in Legerkoerier “Studenten met legervoertuig naar Marokko”. 

 

Zaterdag 1 augustus 1964: Oversteek naar Ceuta. 

           

Zondag 2 augustus 1964: Aankomst in Rabat. 

 

Dinsdag 4 augustus 1964: Moeder 60 jaar. 

          Brief Ton aan Annemiek uit Rabat:  

          “We hebben allemaal al wat, maar we werken niet hard, maar keihard door. Mijn voet is 

nog steeds niet beter. Ik ben er gisteren mee naar een dokter geweest. Hij gooide wat jodium op 

de rauwe plekken, deed er een verbandje om en voeg daar een tientje voor. Vandaag heb ik er 

± 20 km op gelopen. Waarschijnlijk is dat een stommiteitje geweest. In ieder geval moet ik 

zorgen dat de zaak nu eens dicht komt.  

          Zo, daar zitten we dan op een camping bij Rabat langs de Atlantische oceaan. De reis 

verloopt nog steeds naar wens. We maken allerlei leuke dingen mee. De Marokkanen zelf vallen 

erg tegen. Ze hebben maar een God: geld.  Vergeet je dat, dan blijft er enorm veel over. Alleen 

de kleding is al fascinerend. De vrouwen met hun sluiers voor, waarboven alleen hun donkere 

ogen uitkomen…  

          Terwijl ik door Medina van Rabat liep om  bestemming van huizen in 6 verschillende 

kleuren weer te geven, werd ik aangehouden door een agent van de vreemdelingenpolitie. Hugo 

had de paspoorten bij zich elders in Rabat. In het Frans kwam ik er in het politiebureau niet zo 

goed uit. In het Engels lukte dat beter, vooral na mijn verzoek om de ambassadeur te bellen. 

Vriendelijk deed hij mij tenslotte uitgeleide.” 

 

Vrijdag 7 augustus 1964: Borrel op de ambassade. 

          Op de borrel bij hare Majesteits ambassadeur in Rabat (met Marokko-kenner en 

Marokkaans architect). Indrukwekkend, maar wat te diep in het glaasje gekeken en in de clinch 

met ambassadeur over ’t feit dat nieuwe Nederlandse ambassade door Frans architect wordt 

ontworpen. Zelf kon ik me na afloop niet meer zo veel ervan herinneren! 

 

Zondag 9 augustus 1964: Rustdag. 

 

Maandag 10 augustus: Casablanca. 
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          In Rabat wekelijks onderhoud, benzinekraan gerepareerd (veertje was losgeschoten), 

stang, waarop dynamo is bevestigd is doorgebroken. 

          Brief Ton aan familie vanaf terrasje tegenover de Medina van Casablanca:  

          Prachtig land fascinerende bouwvormen. Last van bedelende Marokkaanse 

stadbewoners. Hebben inmiddels geleerd hiermee om te gaan. Morgen verder. Maken lange 

werkdagen. Dat verhaal over die schorpioen in de tweede reisbrief is helemaal niet echt 

gebeurd. 

 

Dinsdag 11 augustus 1964. 

          DAF-dealer in Casablanca repareert de stang van de dynamo en de kilometerteller. 

 

Donderdag 13 augustus 1964: Eerste radiobrief. 

          Agenda Mam: Uitzending eerste radiobrief door AVRO tussen vijf voor zes en zes uur. 

 

Maandag 17 augustus 1964: Tafraoute. 

           Wekelijks onderhoud, elektrolyten  bijgevuld. Kampement in Tafraoute verlaten op zoek 

naar op te meten bergdorpje. In Taourirt wil de auto niet starten, ontstekingsschakelaar defect 

en hersteld, daarna nieuwe ontsteking gemonteerd en afgesteld, bougiekabel nr. 6 vernieuwd, 

auto wil nog steeds niet starten. 

 

Dinsdag 18 augustus 1964: Taourirt. 

          Brief Ton aan Annemiek: “Taourirt is een bergdorpje waar we gisteren terechtkwamen 

en waar onze auto het begaf. We zijn daarna gastvrij ontvangen door bevolking van Taourirt. 

Huib en ik bleven tot middernacht sleutelen en sliepen op geïmproviseerde plaatsen in de auto. 

Vanochtend zouden Mieke, Pijzer en ik wat opmetingen doen in een verlaten dorpje een eindje 

verderop, terwijl Hugo en Huib verder sleutelden aan  de auto. Het was veel langer lopen dat 

men ons gezegd had en we hadden te weinig water meegenomen. Toen we uitgedroogd terug 

kwamen bleken Huib en Hugo met een auto van een van de bewoners terug te zijn gegaan naar 

Tafraoute om daar de DAF-dealer te bellen. Nu worden Mieke, Pijzer en ik gastvrij door de 

bevolking opgevangen. Maaltijden zijn niet altijd helemaal naar onze smaak (zandgebakjes en 

zure geitenmelk). We slapen op stenen bedden.” 

 

Woensdag 19 augustus 1964. 

          Ventilatorriem die al gerafeld was, breekt, vernieuwd. Vanmorgen kwamen Huib en 

Hugo terug met Ali, de “beste automonteur” uit Tafraout en omgeving en de auto rijdt weer. 

Ali repareerde de ontsteking, die waarschijnlijk sluiting in de contactpuntjes maakte. Nieuwe 

verschijnselen: motor trok slecht, liep warm, piepende ventilatorriem, stationair toerental 1100. 

Monsieur Pijzer en monsieur Tom maakten uitgebreide plattegrond van het dorp, daarbij 

geholpen door vele Berbervrienden. 

 

Donderdag 20 augustus 1964: Deuren voor Tropenmuseum. 

          In onbewoonde dorp verderop opmetingen verricht en deuren voor Tropen-museum 

gesloopt. In Aguerd n Oudad oude ontsteking opnieuw gemonteerd en afgesteld 

(contactpuntafstand van 0,06’’ tot 0,022’’) stationair toerental van 1100 op 450 gebracht, 

radiator schoongespoeld (water bleek nog zeer schoon te zijn). Rechtervoorruit brak door 

uitstekende boomtak, met plastic en tekenklemmen voorlopig hersteld. Uitzending tweede 

radiobrief met niet waargebeurd verhaal over schorpioen. 

 

Zondag 23 augustus 1964: Tiznit. 

          In Tiznit rookte de linkerachter-remvoering (bergachtig terrein). 
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Dinsdag 25 augustus 1964: Taroudant. 

          In Taroudant wekelijks onderhoud, olie ververst, linker verdeelkast lekte enigszins bij de 

aansluiting van de linker vooraandrijf-as (dit zou tot het eind van de reis zo blijven). 

 

Zaterdag 29 augustus: Marrakech. 

          Brief van Ton aan Annemiek uit Marrakech. Beetje in mineur. Sinds 27 juli geen brief 

meer van Annemiek gehad. We hadden 14 zware dagen achter de rug en zaten op een camping 

midden tussen de Duitsers. Ik had  een dag aan een stuk doorgeslapen, volgens mij omdat ik 

onvoldoende gegeten had, maar waarschijnlijk waren het meer vermoeidheidsverschijnselen en 

wat opgekropte ergernissen. Overigens had ik verder weinig gezondheidsklachten i.t.t. m’n 

reisgenoten die allen voor enige tijd onderuit gingen (o.a. geelzucht). Op bezoek geweest bij de 

Nederlandse bedrijfsleider van een sinaasappelplantage en zijn jonge gezin. Klein kindje en een 

tweede op komst. Wij mochten verblijven in het huis van zijn eveneens Nederlandse baas en 

kwamen daar weer op krachten. 

 

Zondag 30 augustus 1964. 

          In garage in Marrakech werd 

nieuwe rechter-voorruit aangebracht. 

 

Donderdag 3 september 1964. 

          Geen bijzonderheden bij groot 

onderhoud van DAF in Telouet.  

 

Zondag 6 september: Ouarzazate. 

          Brief Mam (en Pap) poste 

restante Ouarzazate:  

          Radiobrieven tot nu toe enige 

tekens van leven. Elke 

donderdagavond een evenement om 

naar jullie brief te gaan luisteren. Ivon 

staat voor de vierde klas van de 

Aloysiusschool Lage Barakken. 16 t/m 

28 september examen hoofdacte. Niek 

ook al een keer met zijn vriendin thuis 

geweest. Miep en Wiel in hun nieuwe 

huis. Michel vorige week in onze 

vijver gevallen. Wiel was in twee 

sprongen bij hem. Niek kocht 

tweedehands Solex. Arthur Nijst 

getrouwd en Henk Nelissen gaat 

volgende week trouwen. 

          Brief Ton Ouarzazate vanuit 

soort jeugdherberg op rand van de 

Sahara: “Bezig met opmeten van 

nederzetting nabij Ouarzazate. Als 

opmeter van de groep ben ik ’s avonds 

vaak bezig met uittekenen van overdag 

snel gemaakte schetsjes. Ik word niet 
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bruin en eet wel veel fruit dat enorm goedkoop is. Vanochtend reed Hugo knalpijp uit z’n model 

bij ingang jeugdherberg. 

         Huib reed eerder een olijfboomtak door de voorruit. Berbers, de bewoners van Zuid-

Marokko zijn erg gastvrij. Aan hun eten kan ik nog steeds niet wennen. Drie jongens die goed 

Frans spreken treden op als gidsen. Poot van de aanhanger op mijn voet gevallen, maar daar 

toch geen noemenswaardige last van gehad”.  

          Pap was niet erg blij met de rekening van mijn tandarts, maar daar stond tegenover dat 

hij geen collegegeld meer hoef te betalen. 

 

Maandag 7 september 1964. 

          In Ouarzazate ramde het verticaal deel van de uitlaat een hekje, clignoteur sneuvelde, 

ondanks deuk bleef uitlaat goed functioneren, hekje daarentegen was geheel vernield. 

 

Woensdag 9 september 1964: Alles steekt. 

          Brief Ton aan Annemiek vanuit Ouarzazate. Brief van 25 augustus van Annemiek 

ontvangen: “Alles in Marokko steekt, de naalden van de cactussen, de vliegen, de muggen en 

de zon. Vandaag overvallen door hevige regenbuien na lange droge periode. Liefelijke 

bergriviertjes en drooggevallen dalen tussen Tadoula en Ouarzazate veranderden in wild 

stromende rivieren. Waar andere auto’s niet verder durfden en een grote bus bijna kapseisde 

laveerden wij onze 4500 kg DAF rustig naar de overkant”. 

 

Zondag 13 september 1964. 

          In Ouarzazate wekelijks onderhoud en doorsmeren, benzinefilters zijn brandschoon, 

abnormale slijtage aan linker voorband, clignoteur vernieuwd. 

 

Maandag 14 september 1964: Diefstal. 

          Diefstal zakagenda, drie portefeuilles met collegekaarten en f790,- uit tas in Centre 

d’Accueil te Ouarzazate. 

 

Dinsdag 15 september 1964: Tinerhir. 

          Brief Mam (en Pap)  poste restante Tinerhir: Ivon met examens bezig; op school bevalt 

het hem wel. Miep druk in nieuwe huis. Twee poetsvrouwen momenteel. Trouwplannen Jo en 

Rianne nog onzeker. Niek met vriendin thuis geweest. Pracht zomer gehad 

Zusje Laeven trouwt 29 september. Pa en ma zullen haar missen. 

  

Vrijdag 18 september 1964: Zagora. 

          Na verblijf van enkele dagen in Zagora en omgeving officieel aangifte gedaan van 

diefstal.  

          Brief van Ton aan Annemiek uit Ouarzazate. Sinds 14 dagen verblijf in jeugdherberg. 

Van hieruit trip door Sahara gemaakt. Hier werd uit mijn tas mijn portefeuille-zakagenda, en 

Huib ’s portefeuille met bij elkaar ca. f800,- gestolen. Door de politie werd na enige tijd Adat 

onze tolk, gids, steun en toeverlaat  hiervan verdacht. Nadat hij met Hugo mee was gegaan om 

de namen van potentiële verdachten te noemen moest hij achterblijven. Enige tijd daarna stoof 

politiejeep het terrein op en werd Adat zelf de herberg ingesleept en hardhandig verhoord. 

Mieke en Hugo moesten daarvoor de herberg uit en Huib, Pijzer en ik zaten bij de kapper. Ik 

voel me, ruim 40 jaar later,  nog steeds schuldig omdat ik vrijwel zeker weet dat Adat niet 

schuldig was en wij daarom eigenlijk te weinig voor hem zijn opgekomen.  

          AVRO-brieven: op Prinsjesdag terwijl we op het lemen dak van een Berberwoning 

gastvrij werden onthaald, klonk er uit de Philipsradio van de gastheer de stem van Koningin 

Juliana. Het verhaal van de bus die we uit een wild stromende rivier trokken, was niet echt 
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gebeurd, maar een goedmakertje voor DAF omdat we een van de vorige brieven beëindigd 

hadden met: ”Buiten staat een DAF stil met een instructieboekje op de bank”. 

 

Zaterdag 19 september 1964: Skoura en Sahara. 

          In Ouarzazate remleiding op twee plaatsen lek, (de laatste tijd was het remvloeistoftank-

je zeer vaak bijgevuld), lekken door een smid gesoldeerd, met behulp van bougiekabel, 

tuinslang en colafles de remleiding ontlucht.  

          Brief Ton Skoura vanuit gastenverblijf van de Caïd. Afgelopen weken hoofdzakelijk 

kleine, haast onbereikbare dorpjes in een woestijnklimaat bestudeerd. Beetje ruig en vooral 

voor Mieke erg zwaar. Ik had last van jeuk van muggenbulten en  de anderen niet. Even naar 

ziekenhuis geweest. Pillen en insmeren met jodium. Paar dagen Sahara in gereden. Nog twee 

weken in zuidoosthoek van Marokko. Poste restante adres Kasba Tadla kwam te vervallen 

 

  
v.l.n.r.: Mieke, Hugo, Pijzer en Ton 

 

Woensdag 23 september 1964: Boulmalne. 

          In Boumalne lekke band door spijker, wiel verwisseld. In Tinerhir wekelijks onderhoud, 

hoofd-remcilinder zeer vochtig, kaart-lees-lampje defect. Brief moeder poste restante Tinerhir. 

 

Zaterdag 26 september 1964: Erfoud en Pijzers droom. 

          Brieven van  Ton aan ouders en aan Annemiek uit Erfoud. Rustdag. Erg negatieve 

uitspraken over Marokkanen: “achterlijke geraffineerde huichelaars, die alles doen om het voor 

zichzelf beter te maken, lui en klitterig. Vliegen die het liefst op je ogen en mond gaan zitten 

worden geleidelijk aan een obsessie”. Huib en Pijzer zijn allebei wat ziek. Pijzer heeft 

geweldige fantasieën over zijn thuiskomst. Na het thuis voorrijden zal hij uitstappen, met 

moeite rechtop lopend enige hoestbuien onderdrukkend, krampachtig glimlachend naar de 

buren zwaaien. Hij zal z’n Moeder omhelzen, snel de deur dichttrekken en vervolgens in elkaar 

storten en daarna een week alleen maar slapen. Hij wil z’n kennissen hele avonden vertellen 

over z’n ontberingen, verhalen afgewisseld met ongezonde kuchjes. Als fotograaf van de groep 

wil hij zijn wraak uitleven op dia-avonden waar hij de gasten in hoog tempo de 2000 dia’s zal 

laten zien totdat iedereen met rooddoorlopen ogen de zaal heeft verlaten. Pijzer zegt nog nooit 

van zijn leven zo’n sarcast te hebben meegemaakt als de Marokko-kenner Huibregtse. Die heeft 

Pijzer namelijk in vertrouwen gevraagd na de reis te zwijgen over het zuiden van Marokko 

omdat anders een stroom van toeristen op gang zou worden gebracht! Deze opmerking maakte 

Pijzer nadat hij enige vliegen met z’n cola naar binnen had gespoeld”. 
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Maandag 28 september 1964. 

          Brief Mam poste restante …. 

          Ivon vandaag voor laatste keer op hoofdacte examen, hij zal wel slagen, Lex en Ivon naar 

ouderen sociëteit (20 jaar en ouder) in zaal derde orde gebouw 

 

Dinsdag 29 september 1964: Ain Leuh. 

          Auto startte niet in Ain Leuh, ontploffinkjes in carburator, er kwam olie uit het luchtfilter, 

carburator geheel schoon gemaakt en van nieuw membraan voorzien, motor trok geen vonk, 

plaatselijke monteur constateerde twee doorgeslagen condensatoren, een ingeslagen verdeelkap 

en ingebrande contactpuntjes, alles werd gerepareerd, nieuwe verschijnselen: motor trekt slecht 

en loopt warm, stationair toerental 1000. 

 

Zondag 4 oktober 1964: Fez. 

          Brief Mam (en Pap) poste restante Fez: 

Ivon heeft herexamen voor een  vak over drie maanden. Op bezoek bij oom Ben geweest. 

 

Donderdag 8 oktober 1964: Tanger. 

          Brief Miep poste restante Tanger. Groeten ook namens de 3 Heerboertjes. 

          Met Huib en Pijzer in Fez naar de bioscoop geweest. Film “Wie is dr. Grippen” in het 

Frans. Alle drie hadden we er weinig van begrepen. Na afloop vroeg Pijzer zich nog steeds af 

wie nu eigenlijk dr. Grippen was.  

 

Vrijdag 9 oktober 1964: Gevel in Fez. 

          Brief van Ton aan Annemiek uit Fez. Regelmatig verschil van mening met Hugo over 

kwaliteit van opmeetwerk. Ik wil liever nauwkeurig, Hugo wil graag veel. Straat in de medina 

met enkele huizen daaraan opgemeten, gefotografeerd en geschetst. Hulp van dienst 

stedenbouw van Fez. 

 

Maandag 12 oktober 1964. 

          Brief Mam (en Pap) poste restante Tanger: Laatste brief. Lex en Ivon gingen naar fuif 

t.g.v. behalen hoofdacte door Els de zus van Han. Ivon op terugweg verdwaald. 

Brief Ivon poste restante Rabat met adressen ( gestolen uit tasje Miep). 

 

Zaterdag 17 oktober 1964. 

          Wekelijks onderhoud in Fez, olie ververst, benzinefilters brandschoon, oude carburator 

opnieuw gemonteerd, ontsteking opnieuw afgesteld, stationair toerental op 400 gebracht, 

gasstangetje gerepareerd, claxon defect, toerenteller defect. 

 

Zondag 18 oktober 1964: De cirkel is rond. 

          Aankomst in Rabat. De cirkel is rond. Op de ambassade bleek dat de heer Brink die wij 

tot nu toe voor de ambassadeur hadden aangezien, in werkelijkheid de 1ste ambassadesecretaris 

was. Hare Majesteits echte Buitengewoon Gevolmachtigd Ambassadeur was de heer Jhr. 

Eekhout, die een geboren ambassadeur zou zijn als hij bij de uitoefening van dit ambt niet zou 

hoeven te praten. Lang en grijs, gelaat met strakke trekken en een montuur-loos brilletje voor 

zijn schijnbaar intelligent dichtgeknepen ogen. Hij sprak super Haags met lange uithalen zonder 

feitelijk iets te zeggen. Hij weet heel weinig over het land en de bevolking. 

 

Maandag 19 oktober 1964: Diner bij de ambassadeur. 

          Om 20.00 uur diner bij de ambassadeur thuis. Pijzer is te ziek om mee te gaan. Diep in 

de plunjezakken gezocht naar nog wat schone kledij. In vreemde combinaties en met boeketje 
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rode rozen werden we ontvangen. Aanwezigen: De heer en mevrouw Sefrioui, beide 

Marokkaans, hij kenner van de geschiedenis van Marokko bij uitstek. De heer en mevrouw 

Brink, beiden Belgen en evenals het echtpaar Sefrioui uiterst sympathiek. Het echtpaar Eekhout 

daarentegen kon mij niet zo bekoren. Mevrouw had het de hele avond over haar “poedeltje”, 

het enige Nederlandse woord dat ze kende. Ze schijnt vroeger iets gehad te hebben met een of 

andere Marokkaanse commandant. Er moest Frans worden gesproken. De bedienden droegen 

witte handschoenen en de heren moesten zich na het diner even afzonderen. 

 

Dinsdag 20 oktober 1964: Xauen.  

          Vertrek uit Rabat. Brief van Ton aan Annemiek vanaf muurtje van een perkje in 

schitterende tuin van bureau van de Caïd van Xauen. Pijzer is Huib opgevolgd als zieke nr. 1. 

Hij is onlangs flauwgevallen en ligt nu met koorts in bed. De Marokkaanse pers toonde ook 

belangstelling voor ons (radio en krant). Pijzer slaapt in auto, Hugo en Mieke in de tent en Huib 

en ik in de openlucht onder klamboes uiteraard. 

 

Woensdag 21 oktober 1964: Tanger. 

          Brief Ton uit Tanger vanaf een terrasje met een Amstelbiertje. ’s Ochtends Xauen, ’s 

middags Tetouan geschetst en gefotografeerd. 

 

Donderdag 22 oktober 1964: Opsodemieteren!”. 

          Wekelijks onderhoud in Tanger, geen bijzonderheden, in garage band gerepareerd 

          Publicatie in La Vigie Marocaine “Le passage dans la kapitale de l’ expedition Kasba 

64”. 

          Rijdend door Tanger werden we achtervolgd door een Marokkaanse man. Toen we 

ergens moesten stoppen kwam hij langszij en probeerde hij contact met ons te maken. Huib zat 

achter het stuur, gooide de deur open en voegde de man uit de hoogte in onvervalst Hollands 

toe, dat hij moest “opsodemieteren”. De man excuseerde zich door ons mee te delen dat hij onze 

consul in Tanger was en dat hij op verzoek van de ambassade een tas met foto- en 

bandrecorderaccessoires aan ons wilde meegeven. Twee Nederlanders uit Ede hadden die 

spullen bij een Marokkaan in Zuid-Marokko achtergelaten. Duidelijke reactie op drie maanden 

hinderlijke achtervolging door Marokkaanse stalkers.  

 

Vrijdag 23 oktober 1964: Vertrek uit Marokko. 

 

Zaterdag 24 oktober 1964: Bordeaux. 

          In Bordeaux liepen ventilatorbladen aan, gelicht. 

          Publicatie in Le Petit Marocaine “Avec l’expedition Kasba 64 le Maroc pourrait inspirer 

une nouvelle mode architecturale aux Pays Bas et en plusieurs pays d’Europe”. 

 

Maandag 26 oktober 1964: Aankomst studiegroep om 20.00 uur in Maastricht. 

          Gastvrije ontvangst en een nachtje doorgebracht in mijn ouderlijk huis. 

          Brief van ambassadeur Jhr. Eekhout aan de minister van buitenlandse zaken, waarin hij 

de beëindiging van onze reis door Marokko aankondigde en verslag van ons verblijf gaf. 

 

Zaterdag 31 oktober 1964. 

          Publicatie in de Nieuwe Limburger (of Limburgs Dagblad?) “Maastrichts student was 

drie maanden in de kasbah’s” 
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Maandag 2 november 1964: Officiële aankomst in Delft. 

          Officiële aankomst om 12.30 uur in Delft. Lunch met Stylos-bestuur, Giltay Veth even 

aanwezig. Pijzer afwezig wegens ziekte, enige foto’s door pers gemaakt, journalist van Nieuwe 

Dagblad te woord gestaan. 

 

Dinsdag 3 november 1964. 

           Publicatie in Nieuwe Dagblad “Kasba 64 weer thuis”. 

 

Woensdag 4 november 1964.. 

          Grootste deel van ZWO-spullen teruggebracht door Huib en Ton. 

 

Donderdag 5 november 1964. . 
          In Delft rechtervoorwielbuitenloopring verbrand, nieuwe loopring aangebracht. Naar 

C.W. voor nieuwe loopring, ontvangen door kolonel Walta, Bogaards beweerde dat loopringen 

in de auto lagen en dat bleek juist te zijn, om 20.00 uur klaar met reparatie uitgevoerd door Ton 

en Huib bij Huib thuis. (reiskosten Huib 0,50 + 0,70 + 0,70 = 1,90, Ton 0,50 + 0,70 = 1,20) 

 

 

 

 

          
Enkele van de perspectiefschetsjes, die ikzelf maakte tussen het opmeten door. 
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Foto van maquette van het dorpje Tadoula, pronkstuk van de tentoonstelling, welke  ik als landmeter en knutselaar 

op de afdeling boetseren vervaardigde (in de eindfase daarbij geholpen door Annemiek). De maquette werd 

geschonken aan het Tropenmuseum en is daar helaas verloren gegaan. 

 

 

 

 

 
 

                                                     Fragment van de plattegrond van Tadoula 
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Reünie Kasba 64 op 15 maart 2008. 

          In 1964 maakten we als studiegroep Kasba 64 een studiereis door Marokko in een door 

het leger beschikbaar gestelde vrachtauto. Tekenend en fotograferend, legden we de 

verschillende woonvormen in dit Noord-Afrikaanse land vast. Nadat we 35 jaar geleden het 

boek  “Living on the edge of the Sahara” hadden uitgegeven, verloren we elkaar een beetje uit 

het oog. Van Hugo Priemus vernamen we zo nu en dan iets via de televisie of de krant, Huib 

Swets was nog wel eens langs geweest maar Pijzer van IJzeren had ik sinds 1973 eigenlijk 

helemaal niet meer gezien.  

          Onlangs nam Huib het initiatief tot een reünie.  

          Inmiddels kunnen we terugzien op een erg geslaagd weekend. We werden ontvangen in 

het door Huib zelf ontworpen huis in het liefelijke dorpje Oudmirdum aan de noordrand van 

het IJsselmeer (vlakbij Lemmer de geboorteplaats van diverse van onze Postma-voorouders). 

We genoten van het uitwisselen van herinneringen. Boeiend hierbij was dat de geheugenopslag 

per persoon onderling behoorlijk verschilde waardoor we elkaar ook in dit opzicht aardig 

konden aanvullen. 

          Ook  vertelden we elkaar wat we gedaan hadden en waarmee we thans nog mee bezig 

zijn. 

          Hugo is inmiddels als hoogleraar met emeritaat, maar is nog wel beschikbaar voor 

beleidsadviezen via het door hem opgerichte onderzoeksinstituut OTB aan de TU Delft.  Hij en 

Mieke hebben een zoon en een dochter en zijn  grootouders van drie kleinkinderen. Voor een 

extra uitgebreide CV kan men terecht op  “loopbaan.nl”.  Zijn werk is nog steeds zijn 

belangrijkste hobby.  

          Huib is vooral werkzaam geweest in de woningbouw. Hij heeft ook een eigen bureau 

gehad en heeft tamelijk veel gedaan in het onderzoeksinstituut van Hugo. Hij vult een belangrijk 

deel van zijn vrije tijd met schilderen (olieverf, portretten en modellen). Hij en Frea hebben 

twee zonen waarvan er een naar Noorwegen is geëmigreerd.  

          Pijzer is teruggetreden als directeur  van een middelgroot architectenbureau Op ten Noord 

Bleijdenstein. Pijzer en Carla hebben een getrouwde dochter die in verwachting is, nu nog in 

New York woont, maar binnenkort zal verhuizen naar Baskenland. Pijzer besteedt 

tegenwoordig veel tijd aan het lezen en schrijven van “poetry” (Engelse poëzie). 

          Na onze nachtrust in hotel Jans te Rijs gingen we op de terugweg voor een kopje koffie 

nog even langs bij Huib en Frea thuis. 

          Toen we daarna afscheid namen, beloofden we elkaar plechtig dat we voor een volgende 

keer geen 35 jaar meer zouden wachten. 

 

                                         

Enkele reünies later bood Huib bovenstaande door hem geschilderde portretten aan zijn reisgenoten aan. 
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Ook bij de opmeting van de Rhabet et-Tben in de Medina van Fez kon ik als landmeter van de groep mijn hart 

ophalen. 
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Enkele van de vele publicaties van de studiegroep Kasba 64 



163 
 

 
 

 



164 
 

DAGBOEKAANTEKENINGEN 1964-1965 T/M CANDIDAATS TWEEDE DEEL 

 

Vrijdag  6 november 1964: DAF weer ingeleverd. 

          Grootste deel Geodesie-spullen ingeleverd (jalonniveau, prisma en boekje nog niet). Bij 

Huib thuis: museumstukken, persoonlijke uitrusting hele groep, spullen Perry v.d. Kar, enige 

ZWO-spullen). DAF YA 126 en aanhanger weer ingeleverd bij Centrale Werkplaats aan 

Herculeslaan in Utrecht. Bogaards, Dries, Walta, de adjudant Ferdinandus, de vaandrig Keil, 

v.d. Velde e.a. de hand geschut. We zullen nog iets doen voor allen die meegewerkt hebben! 

 

Maandag 9 november 1964: Hugo en Huib lunchen bij Prof. Berghoef thuis. 

 

Donderdag 12 november 1964: Directie Agfa. 

          Ik reisde naar Arnhem om de dia-rolletjes persoonlijk aan een lid van de directie van de 

Agfa-ontwikkelcentrale te overhandigen. Hij zal er voor zorgen dat het goed komt. Huib heeft 

weer geelzuchtverschijnselen. 

          Agenda Mam: Miep naar het ziekenhuis. 

 

Maandag 16 november 1964. 

          Klaargekomen met inventarisatie tekeningen, en begonnen met uitwerking van enige 

prenten. Enthousiasme over binnengekomen dia’s. 

 

Donderdag 19 november 1964: Miep geopereerd. 

          Kaart van Mam: Miep geopereerd aan de ruggengraat vanwege abces aan een zenuw. 

Hopelijk is het aan de buitenkant en weg te halen. Anders zou ze verlamd kunnen blijven 

 

Vrijdag 20 november 1964. 

          In agenda Mam ingeschreven: Lidy schrijven: Zuster van Antoinette uit ’t klooster, Ria 

Hovens een dochter, cadeautje verstuurd 30 nov., 27 p. sokken van Ton. 

          Brief prof. ter Kuile: ik moet brief aan prof. Wegener Sleeswijk schrijven met verzoek 

inleveren scriptie architectuur geschiedenis uit te stellen tot C3, vanwege het eerst verzamelen 

en uitwerken van documentatie. Mag melden dat Ter Kuile daarmee heeft ingestemd. 

 

Dinsdag 24 november 1964. 

          Kaartje van Mam: Miep maakt ’t goed. Heeft gisteren eerste bestraling gehad. Artsen 

vinden haar de makkelijkste en moeilijkste patiënt. Goed te behandelen , maar ze wil wel alles 

weten. Annemiek is ook bij haar langs geweest. Veel plezier donderdag. 

 

Zaterdag 28 november 1964: Verloving Huib en Frea 

 

Zondag 29 november 1964. 

          Kaartje van Mam. Bedankt voor de lange brief. Vandaag en morgen worden krammetjes 

bij Miep verwijderd. Miep heeft ook je brief ontvangen. 

 

Dinsdag 1 december 1964: Eerste bijeenkomst Kasba met iedereen er weer bij. 
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Woensdag 2 december 1964. 

          Met auto van Pijzer materialen uitgewisseld 

tussen Delft, Amsterdam en Nieuwerkerk. Koffie bij 

Mieke gedronken 

 

Donderdag 3 december 1964. 

          Pijzer brengt spullen geodesie terug. Ton regelt 

met Giltay Veth kabinet en bergruimte 

museumstukken. 

 

Maandag 7 december 1964. 

          Ton spreekt Deurvorst van de 

voorlichtingsdienst van de Staatsmijnen over 

publicatie over onze ervaringen voor Marokkaanse 

medewerkers. 

 

Dinsdag 8 december 1964. 

          Kasba zwart/wit afdrukken vielen wat tegen, 

maar enkele vergrotingen van Faz waren al veel beter. 

          Kasba op kamer Ton. Concept rapport DAF 

door Huib gemaakt. Financieel overzicht zal door mij 

nog worden aangevuld. Brief industrieën en fondsen 

klaar. 

 

Vrijdag 11 december 1964: Kruijt en Berghoef enthousiast. 

          Bespreking met prof. Kruijt en prof. Berghoef. 50 dia’s en tekeningen Tadoula, Aït Ben 

Mohammed, Ouled Limane, Skhirat, Targa, Fes, en uitgewerkte prent van huis Ouled Chaker 

laten zien. Enthousiaste reacties, niet alleen zeer veel, maar ook hoge kwaliteit. Brief voor 

mijnblad verstuurd.   

 

Maandag 14 december 1964. 

           Brief Pap en Mam: n.a.v. brandalarm postwissel van f150,- gestuurd. Niet al te vaak 

hopelijk dergelijke verrassingen. Miep heeft al rechtop gezeten en wordt niet meer bestraald. 

Ze mag niet voor Kerstmis naar huis 

 

Dinsdag 15 december 1964. 

Dankbrieven verstuurd. Overgebleven dia rolletjes voor f15,- aan Ger verkocht. 

 

Woensdag 16 december 1964. 

          Huib en Ton worden per 1 januari assistent voor f250,- per maand bruto. Berghoef 

enthousiast op afdelingsvergadering. Ton op geodesie geweest. 6 jalonstokken betalen als 

verzekering het vergoed. Dubbeld de hand geschud.  

 

Januari t/m 15 november 1965: Student-assistent. 

          Afdeling bouwkunde T.H. Delft; architectonisch ontwerpen derde jaar. 

 

PM: Twee publicaties in Cobouw over resp. de Agadir en de Kelaa  

 

Maandag 4 januari 1965. 

          Contactafdrukken van alle zwart/wit foto’s Kasba gereed. 
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Dinsdag 5 januari 1965. 

          13.30 keuring door Bedrijfsgeneeskundige dienst TH Delft. 

 

Woensdag 6 januari 1965. 

          Hele dag met Huib en Pijzer op afdeling bouwkunde. Spullen van mijn kamer met auto 

Pijzer naar bouwkunde gebracht. 

 

Donderdag 7 januari 1965. 

          Helft van Kasba dia’s geregistreerd. 

 

Vrijdag 8 januari 1965. 

          Ton begonnen met typen dia lijsten Kasba. Pijzer, Huib en Ton laatste zwart/wit foto’s 

uitgezocht en ingeplakt. 

 

Zaterdag 9 januari 1965. 

          DAF-rapporten naar legermensen gestuurd. 

 

Maandag 11 januari 1965. 

          Kaart Mam: Miep loopt met rekje maar mag zeker nog niet voor eind januari naar huis. 

Woensdag herexamen Ivon. Ik heb weer reischeques voor je gespaard 

          Huib en Ton ontruimen kabinet (nodig voor examens). 

 

Donderdag 14 januari 1965. 

          Kasba bijeenkomst. Tekening plattegrond Aït Ben Mohammed door mij afgemaakt. 

          Brief van Pap met verzoek rekening tandarts Slotema te laten antidateren (eerste helft 

1963 naar december). Bericht binnen van AOW pensioen. Jouw instructies voor voordeur 

zullen worden doorgegeven.  

 

Vrijdag 15 januari 1965. 

          Briefkaart van Pijzer voor Huib en mij uit winters Adelboden. 

 

Dinsdag 26 januari 1965: Miep weer thuis.. 

          Agenda Mam: Miep thuis gekomen uit Annadal. 

Kasba bijeenkomst. Huis Aït Ben Mohammed klaar. Lijst voor verzekering, waarde 

meegenomen spullen f6.000,-. uitgaven f13.723,94, totale inkomsten f12.505,-, nadelig saldo 

f1.218,94. 

 

Donderdag 28 januari 1965: Populaire lezing. 

          Kasba, Pijzer en Huib bij Ton. ’s Avonds hele groep op bouwkunde dia’s uitzoeken voor 

populaire lezing (Socrates). 

Kaartje voor Mam van Tillie B. bedankt voor kerstwensen. Ze is 62 en haar man 60 jaar Jongste 

zoon terug, na twee jaar dienst in Hawaii. Oudste zoon (een doctor) is voor de derde keer 

getrouwd. Kleine kinderen kleine troebels- grote kinderen grote troebels. Had naar Nederland 

willen komen maar bij inbraak werden de daarvoor gespaarde 1700 dollars gestolen. 

 

Zaterdag 30 januari 1965. 

          Tekeningen van Ouled Limane van Ton voor Bouwkundig Weekblad gereedgekomen. 
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Dinsdag 2 februari 1965. 

         Bespreking Ton met Naalden en Berghoef over 

afdrukken en verkleiningen van tekeningen. 

 

Woensdag 3 februari 1965. 

          Overleg Ton met Giltay Veth over kosten 

diaraampjes en ruimte voor tentoonstelling in 

september. 

 

Vrijdag 5 februari/Zaterdag 6 februari 1965. 

          Ton drukt zwart/wit foto’s af voor 

Bouwkundig weekblad en DAF en leger op de LTS 

in Maastricht omdat Faz op korte termijn daarvoor 

geen tijd kon vrijmaken. Kosten fotopapier f20,05. 

 

Dinsdag 9 februari 1965. 

          Financiële overzichten naar diverse instanties 

gestuurd. 

 

Dinsdag 16 februari 1965. 

          Bijeenkomst Kasba. Hugo zal voor zijn 

afstuderen niets meer aan Kasba doen. Klaar 

gekomen: Huib plattegronden medina’s Safi en 

Rabat. Ton huis Ouled Limane. 

 

Woensdag 17 februari 1965. 

          Financieel overzicht overhandigd aan Friso Broeksma. Hij vraagt of we zelf brief willen 

schrijven. 

 

Vrijdag 26 februari 1965. 

          Vijf huizen van ksar klaargekomen (Ton). 

12.00-17.30 uur Pijzer en Ton naar DAF voor gesprek met de heren Janssens en v.d. Vaart. 

Lunch en rondgang door fabriek. 

 

Dinsdag 2 maart 1965: Lezing door Pijzer gegeven voor Socrates. 

 

Woensdag 3 maart 1965: Voor ’t eerst huisarts dr. Seelen in agenda Mam. 

 

Zondag 21 maart 1965 

          Brief Mam (en Pap): gisteren brief ontvangen. Schildklieronderzoek Mam op ziekenhuis. 

Met Lex en Ans is het weer aan. Jo en Rianne trouwen woensdag voor de wet. Miep heeft al 

zes stappen los gelopen. De rest voor ’t weekend. 

 

Dinsdag 9 t/m 25 maart 1965. 

          Werk op kabinet begonnen. Huib Tarhaoute en Rue Souïka. Ton Fes. 

 

April 1965 

          Publicatie in DAF-bode “Op bezoek in de kasba”. 

 

Maandag 5 april 1965: Ruanda Urundi. 

Etensbonnetjes Mensa Delft. 
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          Bijeenkomst Kasba 18.00-21.15 uur. Plan besproken om februari 1967 een reis naar 

Ruanda Urundi te organiseren. Vijfde man lijkt dan wel wenselijk (Huub Huntjes, Friso 

Broeksma, Thijs Bax, G. Wallinga, Visser polsen) 

 

Vrijdag 9 april 1965: Afstuderen Hugo. 

          19.30 uur afstudeerborrel van “knor” Hugo in serre van sociëteit Phoenix (niet-

ledeningang), dia’s kasba 64 vertoond 

 

Dinsdag 13 april 1965: Lezing Kasba voor D.V.S.V. 20.00 uur 

 

*Zondag 18 april 1965: Geboorte Helen in Ghana, dochter van Lidy en Gel. 

 

X Woensdag 21 april 1965: Bruiloft Jo en Rianne. 

          Erg veel werk gemaakt van poppetjes voor tafelschikking en tekeningetjes in 

liederenbundel. Diner in d’ Alsace op ’t Emmaplein. 

 

X Zaterdag 24 april 1965: Bruiloft Jan en Marij. 

 

 
 

Dinsdag 27 april 1965: Nieuwe voordeur klaar. 

          Kaart Mam. Nieuwe deur zit er in. Iedereen vindt ‘m even mooi. Miep wil ook een keer 

langs rijden. Kleding voor bruiloft Jo gekocht. Hoe is het met de stukjes? 

 

10 mei 1965. 

          Brief Mam (en Pap): Uit brief t.g.v. Moederdag blijkt dat je hard aan het studeren bent. 

Van reisjes van Jo en Rianne kwam niet veel terecht door het slechte weer. Jo heeft Solex 

gekocht. Leuke kaart van Annemiek voor Sanders verjaardag. Miep leende televisie van 

Wintraeken (hij moest het ding even kwijt vanwege installeren van verwarming). Lidy geniet 
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van huishoudelijke hulp. Alleen leuke werk doet ze zelf. Tot het weekend! Deur klemt niet 

meer. 

 

Dinsdag 11 mei 1965: Vrouwen van vrijmetselaren. 

         Lezing Kasba voor vrouwen van vrijmetselaren 14.15 uur Logegebouw Fluwelen 

Burgwal 22 

 

Zondag 20 juni 1965. 

          T.v.-uitzending van Henk de Bie “het gaat om uw zaak” over werk Prins Bernhard Fonds 

(opname 28 mei) waarin ook studiereis Kasba 64 werd belicht en wij aan het woord kwamen. 

 

Dinsdag 29 juni 1965: 

           Agenda Mam: Lidy en Gerry gekomen. 

 

Juli 1965: Verloving Lex en Ans. 

 

Zaterdag 3 t/m 8 juli 1965. 

          Vaders 40-jarig jubileum Ambachtsschool en afscheid daarvan. Zie Memoires van Ivon 

Ph. S. Nijst deel 3 Mijn kruistocht 

 

Vrijdag 9 juli 1965: Geslaagd voor kandidaats tweede deel. 

 

 

 

 
 

Onze stamkroeg in de kleine uurtjes met het kijkgaatje in de deur en de heerlijke saté-sauce van mevrouw Pierson. 

 

 

 



170 
 

21 april 1965: Poppetjes en cartoons t.g.v. 

bruiloft Jo en Rianne. 

          De cartoons maakte ik voor de liederen-

bundel die verder door pap (teksten) en Ger 

(drukwerk) werd samengesteld. 

          De poppetjes van papier-maché maakte ik 

voor de tafelschikking. Ik besteedde er relatief 

veel tijd aan. Wat ik voor de andere 

bruiloftsgasten (totaal 21) bedacht had, kan ik me 

niet meer herinneren. 

          Eerder had ik van gekleurde 

pijpenreinigers soortgelijke naampoppetjes 

gemaakt voor de bruiloft van Lidy en Gel op 3 

september 1960. Voor de versiering van de 

voorkamer had ik op triplex de wapenschilden 

van Engeland en Nederland geschilderd en 

ingelijst in gouden leeuwen van papier-maché als 

wapendragers. De wapenschilden zonder de 

wapendragers heb ik nog een tijdje op mijn kamer 

in Delft opgehangen. 

          Voor de bruiloft van Wiel en Miep op 25 

juli 1961 had ik abstracte gipsen kegeltjes en 

cilindertjes gemaakt, voorzien van plastic roosjes 

met naamkaartjes. 

          Voor Paul en Wil had ik op 17 april 1963, 

voor zover ik kan nagaan, iets van gevouwen  

karton gemaakt (cartoons?). 

          Voor Lex en Ans, die op 3 juni 1967 

trouwden had ik niets gemaakt vanwege het 

aanvaarden van mijn werk bij Smijtink en de 

Groot op 16 mei en onze eigen op handen zijnde 

bruiloft op 30 september. Mijn taak in deze werd 

toen overgenomen door mijn vader. 

          Voor Ivon en Tiny maakte ik samen met 

Annemiek poppetjes van piepschuim bolletjes 

bekleed met gekleurd zijde. Annemiek stond op 

het punt om van Teun te bevallen en kon dus niet 

op de bruiloft aanwezig zijn. Als blijk van 

waardering voor onze inspanningen kregen we 

van de familie Canack een kinderwagen 

aangeboden. 

          Voor de bruiloftstafel van Niek en Han op 

24 mei 1969, maakte ik  rondhouten poppetjes, 

door Niek kabeleindjes genoemd. 
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Enkele studieopdrachten candidaats tweede deel:  
Landhuis voor een architect 
 

 
Dokterswoning  
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Hotel Central  

 
 

Kerk (prof. Kranendonk) beeldhouwerswoning  
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                                                                                 vrije schetsen       



175 
 

DAGBOEKAANTEKENINGEN 1965 T/M VERLOVING EN CANDIDAATS  

 

Dinsdag 13 juli 1965. 

          Brief van Pap (en Mam): Felicitaties met behalen van C2. Eerste kleinkind tante Mietz 

geboren (zoon van Hans). Begonnen aan mijn pensioen. Je komt vrijdag?  

 

*Woensdag 14 juli 1965: Monique dochter van Paul en Wil geboren.  

 

Zaterdag  24 juli 1965. 

          Kaart van Wil de Vriendt 

en Rien uit Bretagne. Ze willen 

Lidy en Gel nog graag eens zien 

voor ze weer terug gaan naar 

Ghana. 

 

Woensdag 4 augustus 1965. 

          Verjaardagskaart van 

Antoon en Hermien in tamelijk 

bibberend handschrift. 

 

Maandag 9 augustus 1965. 

          Agenda Mam: Lidy en 

Gerry weer vertrokken. 

          Foto’s van Annemiek en 

mij de rondvaartboot instappend, 

na vertrek van Lidy en Gel. 

          Brief van Jan Malta: 

Verzoek om advies over het 

aanschaffen van een  

lichtaggregaat of bedrag over te 

maken op rekening van A.J. 

Vermeer, studievriend van Jan, 

die onlangs tot priester werd 

gewijd en die binnenkort maar 

missie van Mill Hill in Kenya 

vertrekt.  

Louis Versluys, missionaris van Mill-Hill in Kenya overleden, Toevalligheid zelfde data brief 

Jan en overlijden Louis; pas in 2012 gezien. 

 

Maandag 16 augustus 1965: Instructies Hugo. 

          Brief van Hugo vanaf Terschelling voor Huib en mij in het hoofdkwartier op de Justus 

van Schoonhovenstraat 15. Opsomming van werkzaamheden waarvan hij hoopt dat we ze af 

zullen hebben als hij maandag 23 augustus naar ons toe komt. Hij heeft zelf ook niet stil gezeten 

(o.a. contact met Fransman Riesebos die spullen wil uitlenen voor de tentoonstelling) 

Rondvaart in Amsterdam 
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Donderdag 19 augustus 1965. 

          Kaart van Pijzer uit Bretagne aan Studiegroep Kasba 64. Wenst ons sterkte. 

 

Maandag 30 augustus 1965: Ansicht van Pap en Mam uit Lago di Garda Torbole. 

 

Dinsdag 31 augustus 1965. 

          Kaart van Pierre uit Zug. Prachtig hier. Studententraditie ongelofelijk à la Hitlerjugend. 

 

September 1965 

          Publicatie in Legerkoerier “Studenten met DAF YA 126 in Marokko, 14.000km in hitte 

en stof: één lekke band”. 

 

Dinsdag 7 september 1965: Lidy naar Ghana. 

 

Vrijdag 10 september 1965. 

          Publicatie in Bouwkundig weekblad “De ksar”. 

 

Zaterdag 11 september 1965. 

          Publicatie in Het Vaderland “Rabat, stad van krotten en paleizen”. 

          Kaart van Mam: Heerlijke vakantie gehad. Vanwege overstromingen in Italië was 

Brennerpas afgesloten en moesten we met bus over 2300 m hoogte heen. Erg eng allemaal. Van 

Niek hoorden we dat je het zo druk hebt en dit weekend niet kunt komen. Jammer want morgen 

krijgt Pap hoge kerkelijke onderscheiding. 

 

Zondag 12 september 1965: Ridder St. Sylvester. 

          Agenda Mam: Vader Ridder in de Orde van St. Sylvester. 

 

Dinsdag 14 september 1965. 

          Kaart van Mam (en tante Mietz): Foto uitreiking onderscheiding. Schoorsteen voorkamer 

dichtgemetseld t.b.v. grote haard. Kleine blijft in tussenkamer. Deuren blijven dan open. Tante 

Miets is hier en gaat vanmiddag mee naar Miep. Tante Mietz (oma): ”kom je meisje eens 

voorstellen”. 

          Briefje van Niek: Ga je morgen naar Rotterdam? Ik kom in ieder geval wel. Ik probeer 

om zeven uur hier te zijn.   

 

Donderdag 16 september1965. 

          Brief Pap: We komen naar tentoonstelling. Mam moet drie weken zoutloos vanwege 

duizeligheid. Deze week beetje Sylvester gevierd. Nieuwe haard in de tussenkamer. 

          Kaart van Mam: Plan om woensdag te komen naar tentoonstelling met tante Mietz. Ger 

wil komen filmen. Nieuwe Limburger wil foto van mij hebben.  

 

Zaterdag 18 september 1965. 

          Publicatie in Het Vaderland “Tetuan geeft hoop aan moderne stedenbouw”. 
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          Op achterkant uitnodigingskaart aan Pap en Mam: “Ik zal blij zijn als het dinsdagavond 

is. Leuk als jullie woensdag komen. Annemiek is inmiddels ook vertrokken. Al met al twee 

daagjes vakantie gehad. Alles bij elkaar is ’t toch machtig geweest. Samenwerken bleek erg 

goed te gaan. Woensdag kan ik meereizen naar Maastricht. Vader en Moeder eerste klas en ik 

tweede. Dan laten we het deurtje open staan. Morgen laatste hand aan maquette Tadoula, moet 

een hoogtepunt van de tentoonstelling worden”. 

 

Dinsdag 21 september 1965: Tentoonstelling Kasba 64.  

          Opening tentoonstelling Kasba 64 in afdeling Bouwkunde om 15.00 uur door Herman 

Haan. Op het filmpje dat Ger daarvan maakte is te zien dat ik een beetje als ceremoniemeester 

moest optreden. Ik kan me daar helemaal niets meer van herinneren. 

 

Woensdag 22 september 1965. 

          Agenda Mam: Pap en Mam bezoeken de tentoonstelling. 

          Publicatie in Haagse Courant “Kasba 64 expositie in Delft toont resultaten van studiereis 

door heel Marokko”. 

          Publicatie in Delftsche Courant “Kasba 64,  instructief, mooi en origineel”. 

 

Zaterdag 25 september 1965.  

          Publicatie in Het Vaderland “Marrakech, de rode stad”. 

          Publicatie in Algemeen Dagblad “Kasba inspiratiebron voor stedenbouw”. 

 

Dinsdag 28 september 1965. 

          Brief van J.H.W. Jansen Jr. architect met verzoek weer bij hem te komen tekenen. 

 

Vrijdag 1 oktober 1965. 

          Annemiek als employé 3de klasse der PTT (telegraafambtenaar in opleiding) in dienst 

getreden op het P- en T-kantoor te Roermand 

 

Zaterdag  2 oktober 1965. 

          Publicatie in Het Vaderland “Fes, driehonderd moskeeën in één medina”. 

 

Donderdag 7 oktober 1965. 

          Publicatie in de Havenloods: Kasba 64 “kijken hoe het werkt” 

 

Vrijdag 8 oktober 1965: Lourdes. 

          Agenda Mam: Miep naar Lourdes.  

 

Zondag 10 oktober 1965. 

          Publicatie in Goed Wonen “Wonen in zwarte tenten”. 

 

Maandag 11 oktober 1965: Minister bezoekt tentoonstelling. 

          Prof. Mr. I.A. Diepenhorst, Minister van O+W bezoekt tentoonstelling Kasba 64. 
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Zaterdag 23 oktober 1965. 

          Publicatie in Bouw “De medina van Fes”. 

          Briefkaart met foto van waterdrager van FRAOU? Mohammed chez Monsieur 

Loleloulay ? Ksar es Souk aan Monsieur TON NIJST. Poststempel Erfoud. 

 

Zondag 24 oktober 1965: Miep terug uit Lourdes. 

          Brief Pap en Mam: Ben je al wat dikker geworden? Miep terug uit Lourdes. Ze was een 

dag erg ziek vanwege bronchitis en moest met spuiten en pillen weer worden opgelapt. Ook 

ellende om zich heen was deprimerend. Maar ook mooie momenten, de ziekenzegening en het 

particulier bezoek aan de grot. Ger heeft zich erg gesneden met het afdrogen van een glas. Tot 

dit weekend. Miep raakt haar gezinshulp kwijt. Ze zijn nu op zoek naar particuliere hulp 

 

November 1965. 

          Publicatie in tijdschrift voor Architectuur en Beeldende Kunsten “Marokkaanse 

moskeeën”. 

          Publicatie in Stedenbouw en Volkshuisvesting “Stedenbouwkundige problemen in 

Marokko”. 

 

Dinsdag 9 november 1965. 

          Kaart van Mam uit Breda. Dagje met Ger in Breda. Wat erg voor Annemiek d’r tante, las 

het in de krant. Mooi weer. 

 

Donderdag 11 november 1965. 

          Publicatie in Goed Wonen “Wonen in rieten huisjes”. 

 

Dinsdag 16 november 1965. 

          Beëindiging student-assistentschap aan afdeling der Bouwkunde. 

 

29 november 1965. 

          Eervol ontslag op eigen verzoek van Annemiek bij de PTT. 

 

12 december 1965. 

          Publicatie in Goed Wonen “Wonen in de medina”. 

 

Eind december 1965: Leraren T.O.. 

           Waren Jo en Wiel leraar op de LTS van Maastricht (Algemeen Vormend Onderwijs, 

Wiel ook muziek) Wiel was ook leraar op de Avondschool en Paul werd eervol ontslag verleend 

als leraar van de Avondschool. 

 

Januari 1966. 

          Publicatie in Cement “Bouwen in beton; nog niet overal”. 

 

Vrijdag 14 januari 1966. 
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          Brief van Mam en Pap: Hoe is examen verlopen, dat we dat van Annemiek moesten 

horen. Ivon heeft vanmiddag ijsvrij. Het is erg koud. Operatie Niek is ook goed gegaan, maar 

dat zal hij wel verteld hebben. Ook zijn grote verdienste bij DAF f102,- bruto en f20,- 

tegemoetkoming voor de kost. Ik ga aanstonds naar Miep en Annemiek. 

 

Zondag 23 januari 1966: Briefkaart uit Lyon van Pierre Duyx. 

 

Woensdag 26 januari 1966: Tentamen bouwfysica II met goed gevolg afgelegd. 

 

*Zaterdag 29 januari 1966: Karen, dochter van Jo en Rianne geboren. 

 

Woensdag 2 februari 1966. 

          Publicatie in Goed Wonen “Wonen in een meesterwerk”. 

 

Vrijdag 4 februari 1966 

          Publicatie in Misset’s Bouwwereld “Marokkaanse bergdorpen I”. 

 

 
Zoekplaatje 

 

18 februari 1966. 

          Publicatie in Misset’s Bouwwereld “Marokkaanse bergdorpen (slot)”. 

 

Maandag 14 maart 1966. 

          Afwijzing kandidaats derde gedeelte. Nog aan te vullen: Boetseren, staal, hout, 

toegepaste mechanica, bouwrecht, praktisch werken. Voor 1 april aanmelden voor examen 

mei/juni. 
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Dinsdag 15 maart 1966: Kinderhuis Maliebaan. 

          Annemiek begonnen in Kinderhuis Maliebaan 66 te Utrecht., in de oorlog huisvesting 

van de Germaanse SS. 

 

Woensdag 16 maart 1966: Verjaardag Han. 

          Kaart van Mam: Zaterdag verjaardag van Han gevierd. Annemiek was er ook en is door 

mijnheer van Schijndel en ons naar huis gebracht. Kom de 20ste je geld halen? Lidy is blij met 

het nieuwe regiem in Ghana. 

 

*30 maart 1966: Geboorte Karen dochter van Marij en Jan. 

 

4 april 1966: Laatste loodjes. 

          Brief Mam: Bemoediging voor laatste loodjes. Niek op papierfabriek t/m april en daarna 

waarschijnlijk naar GAB. Ger oppas van Karen. Tante Miets heeft pols gebroken. Pap en Niek 

hebben allerlei plannen voor klusjes aan huis. Kom je met Pasen naar huis? Ivon wil na Pasen 

paar daagjes bij mij overnachten. 

 

Maandag 2 mei 1966: Portefeuille C3. 

          Inlevering portefeuille C-3 tussen 9.00 en 9.30 uur. 

Grote samengestelde woningbouwopgave met constructieve doorwerking.(Tauber 15 

tekeningen en 5 schetsen) 

Schetsoefening architectuur. (Bakema 1 maquette, 3 schetsen) 

Grote architectuuropgave met architectonische, constructieve en interieur doorwerking.(KIVI 

Tauber 1 maquette, 13 tekeningen, 4 schetsen ) 

Interieur uitwerking groot ontwerp (5 bladen) 

Schetsmatige documentatie van een of meer bouwkundige of stedenbouwkundige onderwerpen 

(6 bladen). 

 

Dinsdag 10 mei 1966: Marechaussee achter Ger aan. 

          Brief Mam: bedankt voor brief met moederdag. Hoe gingen schriftelijke examens 

gisteren en vandaag? Ger had vrijdagavond dropping georganiseerd voor 70 jongeren. 

Zaterdagavond om 11.00 uur twee marechaussees bij Paul voor de deur (via Oom Paul), maar 

ze moesten vanwege baldadigheden van de jongens in de buurt van de dropping bij Ger zijn. 

Het bleken geen jongens van Ger te zijn. Andere nozems in jeugdherberg daar in de buurt. Ans 

gaat acht dagen met Mytylschool naar Verona. Niek werkt bij GAB.  

 

Vrijdag 13 mei 1965: Uitslag portefeuille C-3 beoordeling. 

 

Maandag 16 mei 1966. 

          Candidaatsexamen derde gedeelte ontwerp voor Volkshogeschool. 

 

Vrijdag 27 mei 1966. 
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          Kaart van Mam: Annemiek was maandagavond hier. Opdracht voor  Volkshogeschool. 

Ger heeft Beatrix en Claus gefilmd op Bouvigne. Maandagavond in café in Heerlen ontmoette 

hij ook Rita Corita en Rijk de Gooijer. Niek wacht op baan, ’t bevalt hem wel bij het GAB. 

Ivon heeft a.s. woensdag en donderdag weer examens. Oom Piet is weer papa geworden van 

een zoon Albert. 

 

Dinsdag 31 mei 1966: Getypte brief van Miep:  

 

          Beste Ton, Om je zware maand een beetje te verlichten krijg je nu eens een brief van ons 

adres. Het kost je niets hoor en het is ook geen verzoek om een tekening of zo. 

          Annemiek heeft ons de vorige week met een bezoek en een vlieger vereerd. Dankzij dit 

laatste komen we ook nog eens bij de buren in de tuin. 

          Pinksteren is voorbij, Wiel is aan zijn laatste vrije dag bezig. Maar we hebben nog 

ongeveer veertien dagen kermis hier in Heer. Gisteravond werd er in de buurt een pyromaan 

gesignaleerd. Nu is dat  niet zo’n kunst want ze laten meestal nogal een duidelijk spoor achter. 

Laten we hopen dat ze hem hebben. Want we hebben een volière zie je. Hij heeft een olieton en 

een houtopslagplaats verbrand. 

          Michel en Sander zijn met Wiel naar de  molentjes geweest. Michel heeft alleen in een  

vliegtuigje gezeten en met pa in de botsautootjes. Hij was er erg trots op dat hij zelf gestuurd 

had. Ze kwamen terug met allebei een piepklein brilletje op hun neus, een rode en een blauwe. 

Touw trekken altijd prijs. 

          Gisteren zijn pap en mam dus aan hun buitenlandse reis begonnen. De waarnemende 

moeder  is ook gearriveerd met goud gespoeld haar en een paar lange wimpers in voorraad. 

“Ik kan echt zien dat je hard gaat werken”, zei pap. Ik ben benieuwd of ze nog eens deze kant 

uit komt opwandelen  

         Paul en Wil zijn gisteren geweest. Ruud is wild op onze tuin. Hij fietst en graaft dat het 

een lieve lust is,  Monique lag heerlijk in het gras. Te rollen. Je ziet het was een van die negen 

zomerse dagen, die we vroeger in maart en nu over een heel jaar moeten verdelen. 

         Onze kachel is weer aan. Maar voor jou lijkt die temperatuur wel gunstig. Je hebt een 

behoorlijke taak aan je Volkshogeschool, begint er al wat inspiratie te komen? Een 

kippenbuitenverblijf was je waarschijnlijk liever geweest. De inhoud van de onze begint nu ook 

de moeite waard te worden. we hebben nu tien vogeltjes, drie kuikentjes en twee fazanten. Het 

mannetje van dit koppel is prachtig getekend. Dat heb je bij dieren zo hè? (oud mopje). We 

hebben wel al een verlies geleden. Zaterdagmorgen waren er plotseling volgens Wiel vier 

vogeltjes verdwenen. Bij nadere telling bleken het er twee te zijn. Het blijft zonde. We kunnen 

geen gaatje ontdekken. De fazanten als moordenaars lijkt onwaarschijnlijk, dan moesten er 

toch veertjes liggen. Aangenomen dat ze die niet in een kuiltje begraven. Misschien zijn ze 

gepikt. 

                   Morgen stemmen. Frits Corten staat hier op lijst drie. Deze partij heeft zich 

gevormd uit de oude K.V.P. Echt iets voor Heer de oude en de nieuwe harmonie. 

          Zojuist Mieke van Thor hier geweest, als leidster van de gezinszorg. Krijgen we weer 

eens voor een dag een andere hulp. Ik vind dat altijd een heel karwei. 

         Wiel fotografeert ook nog steeds druk. Vanmiddag heeft hij Karen gekiekt. Daar hadden 

ze ook nog geen foto’s van.!!. (mislukte uitroeptekens.) 
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          Weet je al dat Ger Beatrix en Claus gefilmd heeft in Breda? Ik denk dat Annemiek je dat 

wel verteld zal hebben. 

          De zuster is weer met de kleintjes naar de kermis, nu loopt er een kind op straat te brullen 

omdat ze niet mee mocht. 

          Verder gaat alles zo zijn gewone gangetje, ik hoop dat jij ook nog iets aan de 

Pinksterviering gedaan hebt. Een beetje helderheid van geest komt je misschien toch van pas 

in deze tijd.  

          Onze gespreksgroep, om een moeilijker woord te vermijden, nadert ook z’n laatste 

meeting. Die pater Henk gaat voor een jaar naar Amerika. In de buurt van Chicago. Eerst 

noviciaat, dan in een ziekenhuis en dan catechisatie, dat zal dan wel katechismus geven zijn, 

denk ik. We krijgen nu nog een afscheidsavond. Dan stoppen wee met de hele boel. We kennen 

elkaars meningen zo langzamerhand wel. Het leuke vond ik eigenlijk nog dat ik nu nog wel eens 

een rede had om er uit te gaan. Nu het weer wat beter is gebeurt  dat anders wel meer hoor. 

Naar Kengen de kapper of zo. 

          Zo en hier moet je het dan maar verder mee doen. Voel je alsjeblieft niet verplicht om 

terug te schrijven. Dat is van dit zusterlijk schrijven beslist niet de bedoeling. Van andere 

brieven wel, maar daar hoor ik ook nooit iets op, alleen tante Mietz is een trouw schrijfster. 

          Ton, groeten aan Annemiek, die zal zo af en toe wel eens wat vergeten in Delft, overigens 

heb ik dat met jouw huisnummer. Ik gok het er maar op. 

          Sterkte, ga af en toe ook eens naar bed,  

          Zoenen en zo van Miep, Wiel, Michel en Sander. 

 

6 juni 1966: Veranda Vaubanstraat. 

          Afwijzing plan veranda Vaubanstraat 40 (voor Harry en Lenie Willems) door 

Welstandscommissie Maastricht (plan 3 juni behandeld, advies 15 juni door openbare werken 

overgenomen). 

 

15 juni 1966: Schitterende reis door zeven landen. 

          Brief Mam: Dank voor je welkomstbrief. Schitterende reis gehad. Zeven landen aan 

gedaan. Zwitserland schitterend, St. Gothardt, Milaan prachtstad, Dom , Kardinaal met zeven 

Bisschoppen en zangertjes. Bruin verbrand. Rianne heeft geweldig haar best gedaan. Nu nog 

steeds warm. Vaak aan jouw examens gedacht. 

         Gisteren naar uitreiking diploma U.T.S. voor Niek geweest. Met Hanny en Paul na afloop 

aperitiefje op Vrijthof gedronken.  

          Ivon niet zo tevreden over schriftelijk examen, goniometrie niet zo goed gemaakt. 

          Hier nu onweer, erkerraam hoog open geschoven, serredeuren stijf dicht. 

          Gauw brief posten anders ben jij nog eerder hier. 

 

26 juni 1966: Verjaardagskaart van Miep voor tante Mietz en oom Michel. 

          Getypte felicitatiekaart van Miep voor tante Mietz en oom Michel t.g.v. hun verjaardag. 

Bloemenmand met fotootjes Michel en Sander er in geplakt. Michel zit naast me lettertjes te 

tellen (kan hij al tot twintig). Dikke trui aan. Vorige weer parasol van Paul gekregen en 

sindsdien geen zon meer. Vanmiddag sollicitant uit Leende. Vier groenvinken en een kanarie 

uit gekomen. 
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Donderdag 30 juni 1966 

          Brief van Mam (en Pap): gefeliciteerd met behalen van examens. Trees Stevens, haar 

moeder en twee kleintjes waren vanmiddag bij Miep op bezoek. Mijnheer Janssen-Savelkouls 

(van de kanariepietjes) is overleden. Vanmiddag had Franken eerste spade voor uitbreiding LTS 

gestoken, maar Pap was er niet heen gegaan.   

 

Vrijdag 1 juli 1966: Afscheid Pap van Levensschool in d ’Alsace op ’t Emmaplein.  

 

Woensdag 6 juli 1966: Architectenbureau Westerhout, Smid en Cramer. 

          Eerste werkdag als bouwkundig tekenaar bij Architectenbureau Westerhout Smid en 

Cramer; derde periode praktisch werken t/m 31 mei 1967 (in de bouwkeet van het Algemeen 

Ziekenhuis .te Delft). 

 

Vrijdag 8 juli 1966: Examens Ivon. 

          Briefkaart Ivon: Examen nog niet gehaald (algebra 8, stereo 7, meetkunde 4 en gonio 3) 

voor mondeling herexamen mondeling les op 13 juli. Nacht van dinsdag op woensdag bij mij 

doorbrengen. Mondeling examen op 18 augustus, waardoor vakantieplannen New York, 

Zwitserland, zee, Schotland enz. in de soep. 

 

Maandag 18 juli 1966. 

          Briefje van Pap met bericht in gesloten enveloppe. Mam last van gordelroos. 

 

Zondag 31 juli 1966: Josée Cappers en Harry v.d. Peppel verloofd. 

 

Vrijdag 5 augustus 1966: Levensles. 

          Lange brief van Pap (en Mam) over generatieconflict tussen mijn schoonouders enerzijds 

en Annemiek en mijn persoon anderzijds. Pap adviseerde me te voegen naar de wat ouderwetse 

eisen van mijn schoonouders t.a.v. onze relatie. Hij wilde zo nodig als arbiter optreden. Bedankt 

voor felicitatie t.g.v. verjaardag Mam. Oom Piet en “tante” Gertha waren op verjaardagsvisite.  

 

Week voor 14 augustus 1966: Brief aan mijn schoonouders. 

          Concept voor brief aan mijn schoonouders met excuses omdat ik niet het initiatief had 

genomen voor kennismakingsbezoek van mijn ouders aan hen. Stelde alsnog 14 september 

voor. Ook op ondergeschikte andere zaken verschilden we van mening, maar we zijn het wel 

eens over belangrijke dingen. 

 

Donderdag 18 augustus 1966: Brief uit Takoradi. 

          Brief van Lidy uit Takoradi: Bedankt voor felicitatie.. Zou Miep niet beter in een 

bungalow kunnen wonen. Duurt niet lang meer voor we terug komen naar Engeland. We zijn 

de spulletjes al aan het verkopen. Gel is bevorderd tot 1ste luitenant of kapitein. Wil nu nog 

verder door studeren. 
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28 AUGUSTUS 1966 VERLOVING ANNEMIEK EN TON 

          

11.12 uur H.Mis 

12.30 uur Ontbijt bij Annemiek thuis (zonder Jo en Rianne, Miep en Wiel, Paul en Wil). 

18.00 uur Middageten bij Ton thuis (zonder Jo en Rianne, met Chrit Dresen). 

20.00 uur Fuif ( Pap, Mam, Ger, Lex, Ans, Jo, Rianne, Ivon, Ton, Niek, Han, Edmee H., Ton 

Sm., Els v.S., Ad O., Mam S., Marij, Jan, Joep, Annemiek, Frans, Josée(?), Harry v.d. Peppel 

(?),Harry K., Alda, Pierre D., Toos (?), Jan Jansen, Henk Nelissen, Chrit Dresen). 

          Luchtbed van Frans, luchtbed van Ivon, 12 kg aardappelen voor frites, 8 blikjes worst, 1 

p. mayonaise, 1 p. mosterd, 7 worsten 5 p. appelmoes, 4 p. fr.vet, 4 citroenen, 3 kr. bier, 6 fl. 

Seven up, 3 fl. jus d’orange, 2 fl. Tonic, 5 p. Peter Stuyvesant, 10 p. Caballero, sigaren en 

sigaartjes Willem II, 4 vlaaien, slagroom, koffie, crêpepapier e.d., punaises, theelichtjes, 

kaarsjes, das.   

          Telegram:  
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Harry en Lenie Willems. 

          Gelukstelegram: 

Ome Frans, Tante Ella en oom Paul, J.H. Malta, Zr. Mathilda. 

          Felicitatiekaart:  

Mr. & Mrs J. Woods, Fam. Houtzager, Tineke, Karel en Angelique, Zr. Huberto, Zr. Herman 

Jozef, Prof. Berghoef, Jef Notermans, M.J. Smit Delft (kostbaas Pierre Duyx), Familie Martens 

(Chef tekenaar) 

          Briefkaart: 

Tante Mietz en Oom Michel 

          Visite kaartje: (zonder gaatje) 

Fam. V. Gelderen, Cappers-Hovens, Piet Commandeur, Oom Eugène en tante Nie, Joep, Fam. 

Budé-Beckers, Prof. Mazure, Mevr. Baeten-Slijpen, Personeel Katholiek Kinderhuis Utrecht, 

Mevr. Schipholt, Heer en Mevr. De Vriendt-Janssen, Kapelaan Goumans, Pater Wierink, Fam. 

Bosch-Hendrikx, Reinier en Ineke Peutz-Quint, Pastoor Systermans, Th. Boosten architect , 

Ouders van Jan Malta, Heer en Mevr. Willems-Hillegers 

          Visitekaartje : (met gaatje bij bloemstukje) 

Fam. Dresen Beatrixstraat, Collega’s bouw alg. ziekenhuis Delft, Josée en Harry, Fam. Van 

Schijndel, Fam. Ammerlaan, Fam. Hustinx, Dames Meijers, Fr. Simais, Huib en Frea, Heer en 

mevr. Notermans Schram, Nichten en neven Begas, Oom Ben Brunott, Fam. Driessen-

Dumoulin (buren), Fam. Duyx-van Hautem 

          Brief: 

Fr. Simais, Kapelaan H. Houben 

 

5 september 1966: Briefkaart van Pap en Mam uit Imst in Tirol. 

 

14 september 1966: Brief vader Annemiek. 

          Getypte brief van vader van Annemiek: Bedankt voor felicitatiebrief. Marij zal het wel 

prettig hebben gevonden dat Annemiek haar kwam helpen.  

 

Maandag 3 oktober 1966: Miep erg ziek. 

         Brief Mam: Wiel griep, Miep bronchitis en heeft twee weken niet gegeten. Vrijdag was 

ze heel erg zielig, overal pijn, moest gevoed worden, om de vijf minuten benen om en om 

leggen. Zes verschillende medicijnen. Pap en Mam doen bidweg naar Sterre der Zee en Paul en 

Ger gaan naar Wittem voor Gerardus noveen.  

 

Zaterdag 15 oktober 1966. 

          Agenda Mam: Ton z’n bed verschoond, 3 nachten geslapen. 

 

19 oktober 1966: Tentamen bouwrecht C3 gehaald 

 

7 november 1966. 

         Goedkeuring plan veranda Vaubanstraat 40  te Maastricht door Welstandscommissie  

 

13 t/m 23 november 1966: Met Hugo naar Parijs. 
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          Bestudering van nederzettings-typen op luchtfoto’s van Marokko in het Institut National 

des Sciences Géographiques te Saint Mandé (Seine) te Parijs. Hiervoor verstrekte Z.W.O. een 

beurs van Centre National de la Recherche Scientifique van  Frs.410,-, gebaseerd op 

verblijfsduur van zeven dagen en retourreis naar Parijs van f76,- aan Hugo Priemus en mij. 

Voeten wassen in bidet en weinig van Parijs zelf kunnen genieten. Enkele avonden alleen op 

stap.  

 

17 november 1966. 

          Ansicht van Mam naar mij in Parijs. Niek wordt geen vertegenwoordiger. Is het in Parijs 

ook zulk slecht weer. Pap is huiskamer aan het witten. 

 

+Vrijdag 2 december 1966: Miep overleden. 

          Telegram 3 december 8.25 uur: Miep overleden. 

 

1966: 

          In agenda van Pap ingeschreven: 

Ger dagboek, Wiel das, Paul koper, Lidy make up tas bijouterie, Lex kop en schotel, Jo tin, Ivon 

Christoffel, Ton borstel, Niek theelepels. Verder heel veel schetsjes voor ornamenten 

waarschijnlijk voor de familie-boeken. Hij was inmiddels immers met pensioen. 

 

Maandag 5 december 1966. 

          Brief van Hugo om afspraak van woensdag af te zeggen. Vier alternatieve data. Vraagt 

mij Pijzer en Huib aan het werk te zetten aan illustraties voor het boek (anders in 30 jaar nog 

niet klaar). 

 

Dinsdag 6 december 1966: Miep begraven. 

 

Donderdag 15 december 1966. 

          Brief van H.H.A. Leijendeckers over advies inzake twee dode hoeken in St. 

Lambertusparochie als gevolg van vergroting van priesterkoor. Hij was goed voor f50,- voor 

kasba-groep namens staalwerken de Maas! 

 

Woensdag 21 december 1966. 

          Niek ’s avonds laat te logeren in Delft vanwege sollicitatie en keuring bij N.K.F. 

(kabelfabriek). 

 

Vrijdag 23 december 1966. 

          Ansicht met nieuwjaarswensen voor Cher ami Ton Nijst van FRAOUI  Mohammed chez 

Monsieur de Loulay uit Povince de  Ksar es Souk. 

 

1 januari 1967: Nieuwjaarsreceptie bij Westerhout. 

 

Dinsdag 10 januari 1967. 
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          Kaart van Mam: Ivon gaat in hotel in den Haag logeren, maar komt woensdag wel even 

langs. Is de griep over? Tot dit weekend. 

 

Zondag 15 januari 1967: Zeswekendienst ter nagedachtenis  van Miep. 

 

Maandag 16 januari 1967. 

          Agenda Mam: Lidy en Gel weer vertrokken. 

 

Donderdag 19 januari 1967. 

          Brief van ZWO met toekenning van beurs van Centre National de la Recherche 

Scientifique van  Frs.410,-, gebaseerd op verblijfsduur van zeven dagen en retourreis naar Parijs 

van f76,- 

 

Woensdag 25 januari 1967. 

          Kaart Mam: Ivon is geslaagd voor wiskunde. Hij hoeft geen mondeling meer te doen. 

 

Februari 1967. 

          Vanaf februari, na periode van praktisch werken, doorgegaan als tekenaar bij Westerhout 

Smid en Cramer ten behoeve  van bijverdienste. Harry Kempkens was inmiddels ook in de 

bouwkeet te werk gesteld. 

 

*Woensdag 1 februari 1967: Geboorte Jacquelientje, dochter van Jo en Rianne. 
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Donderdag 2 februari 1967. 

           Brief van Pap: met verzoek om formulier voor kinderbijslag van TH te halen en met 

verslag van geboorte Jacqueline. 

 

Aswoensdag 8 februari 1967. 

          Kaart van Mam: vraagt hoe ik het gemaakt heb, en of ik nog meer voor de boeg heb. 

 

Donderdag 9 februari 1967. 

          Getypte brief aan voorzitter afdeling der Bouwkunde, met klachten over niet tijdige 

oproep voor examen staal en over het feit dat voor sommige Bt-C3 kandidaten de geplande 

betonzittingen samen vielen met het ontwerpexamen. 

 

Vrijdag 10 februari 1967. 

          Briefje van ….. afdeling bouwkunde, na ruggespraak met prof. Berghoef, zelfgemaakte 

opmetingen van het Kashba-project maandagmiddag om vier uur komen laten zien (i.v.m. arch. 

Gesch. Voor C2) 

 

Donderdag 16 februari 1967. 

          Praktisch werkverslag derde periode naar aard en duur in overeenstemming met hiervoor 

geldende doelstelling. 

 

Maandag 20 februari 1967. 

          Agenda Mam: Lidy vertrokken naar Linton. 

 

24 februari 1967: Geslaagd voor candidaats derde deel (officiële bul). 

 

PROVO EN STUDENTENPROTESTEN 

 

         Provo en allerlei felle studentenacties voor meer medezeggenschap begonnen gedurende 

mijn studententijd, maar ik voelde we er niet zo toe aangetrokken. Landelijk kwamen die 

bewegingen pas goed op gang, toen ik al een beetje aan het eind van mijn studietijd was geraakt. 

Daar kwam nog bij, dat de afdeling bouwkunde van de T.U. Delft dankzij de studievereniging 

Stylos en tamelijk progressieve (architectuur)hoogleraren in goed overleg en op een geweldloze 

manier reeds meer medezeggenschap voor de studenten had geregeld. In mijn ogen een betere 

aanpak dan de contraproductieve benadering van de provobeweging en de gewelddadige 

bezettingen van bestuursgebouwen. 
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Mijn kamer in Delft, waarvan  ik me 

achteraf nog steeds afvraag hoe ik het er 

bijna zeven jaar lang heb kunnen 

uithouden.  
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Enkele studieopdrachten Candidaats derde deel. 

Studentenflats (prof. Bakema) 

          
Woningbouw 

  

Kantoor K.I.V.I (prof. Tauber) 
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Enkele studieopdrachten Candidaats derde deel. 

                                      
Gootdetail                                                    Houtconstructies 

 

 
Directiekeet derde periode praktisch werken 

 

            
Wastafel operatieafdeling                            Situatie Volkshogeschool 
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2 DECEMBER 1966: MIEP OVERLEDEN, SLECHTS 35 JAAR OUD. 

 

         Miep is veel te vroeg overleden, waardoor de meeste neven en nichten haar niet eens 

gekend hebben. Dat ze een bijzonder mens was, die nog steeds in onze harten voortleeft zal 

ongetwijfeld bij hen wel bekend zijn. Ik wil daar wat eigen dierbare herinneringen aan toe 

voegen  

         Miep was op de middelbare school een veelbelovende leerling. Dat ze desondanks werd 

gevraagd om voortijdig de school te verlaten om als steun en toeverlaat van moeder een deel 

van de huishouding en van de opvoeding van de vijf kleintjes” Lex, Jo, Ivon, Ton en Niek op 

zich te nemen, kunnen we ons heden ten dage niet meer zo goed voorstellen. 

         Ik zie haar nog achter de wastobbe met wasbord en borstel en later met zo’n wasstamper, 

elke maandagochtend in de bijkeuken. Het ophangen van de was op het dakterras van de 

badkamer en het strijken in de huiskamer. Vooral in de winter moet het een zware opgave 

geweest zijn.  

         Op vrijdag deed ze meestal de vijf “kleintjes” in bad. We zaten dan met z’n vijven naast 

elkaar en werden dan om de beurt door haar ingezeept, afgespoeld, afgedroogd en aangekleed. 

         Haar harde werken moet een enorme verlichting hebben betekend voor de zware lasten 

van ons grote gezin. 

         Toch lagen haar werkelijke verdiensten veel meer in de invloed die ze op de opvoeding 

van de vijf kleintjes heeft gehad. Ze leefde intens mee met onze verdrietjes en pleziertjes. Ze 

stimuleerde ons de dingen te doen waar we goed in waren en was daarbij ook zeer behulpzaam. 

Vele uren hingen we aan haar lippen als ze ons sprookjes voorlas of nog beter spannende 

verhalen vertelde op een beeldende manier waar geen hedendaags televisieprogramma tegenop 

kan. Ze deed dat als we in bad zaten maar ook voor het slapen gaan, in de winter met een deken 

om zich heen op de niet verwarmde slaapkamer waar we met z’n vijven sliepen. 

         De cadeautjes die we op onze verjaardagen van haar kregen waren altijd heel bijzonder. 

Niet duur, maar steeds afgestemd op onze persoonlijke wensen en behoeften. 

          Het is achteraf niet verwonderlijk dat iemand zulke pedagogische natuurtalenten niet 

alleen binnenshuis kon houden. 

          Miep is jarenlang actief geweest als 

welpenleidster in de parochie Scharn. Onder haar 

bezielende leiding kwam de “horde” tot grote bloei. Ook 

andere ouders vertrouwden hun kroost graag toe aan de 

zorgen van Miep. De welpen zelf kwamen graag en 

bleven de horde doorgaans lang trouw. Miep deed haar 

werk op een non-conformistische wijze. Ze bracht aan 

de hand van de door haar ingekleurde verhalen van 

Rudyard Kipling het welpenspel tot leven. 

Haar vrije tijd besteedde ze grotendeels aan het 

voorbereiden van de bijeenkomsten op zaterdagmiddag, 

aan de zomerkampen en aan huisbezoeken. 

         Ook ik heb een meer dan volle periode van het 

welpenleven genoten. Dankzij Miep mocht ik al wat 

eerder meedoen dan volgens de regels was toegestaan. 
\Akela Miep op kamp 
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         Het dramatisch hoogtepunt werd bereikt 

op een middag in het Schoenmakersbosje. 

Vanwege een conflict met akela Manders, die 

in tegenstelling tot baghera Miep geheel niet 

met kinderen overweg kon, had Miep besloten 

de horde voortijdig te verlaten. Op haar eigen 

wijze nam ze die bewuste middag afscheid met 

leuk verpakte cadeautjes voor elke welp en met 

een pakkende afscheidstoespraak. Ik zie haar 

nog weglopen tussen de hoge bomen rond die 

open plek in het bos. 

         ’s Avonds in bed liepen bij mij de emoties 

zo hoog op, dat ik een fikse huilbui niet langer 

kon onderdrukken. Uiteraard was het Miep die 

mij kwam troosten. Ze deed dat op een zeer 

effectieve manier door te vertellen dat ze 

besloten had toch maar weer terug te komen. En 

enkele weken later was akela Manders 

inderdaad vervangen door akela Miep. 

         Mijn  “overtrek” naar de verkenners werd 

tenslotte een jaartje uitgesteld omdat Miep me 

benoemde tot “grijsbroer”, een functie die officieel niet meer bestond, maar ook dat was voor 

Miep geen reden om daar van af te zien. 

         In het district Maastricht met vele hordes werden de kwaliteiten van Miep ondanks of 

misschien wel dankzij haar kritische opstelling  eveneens hoog aangeslagen. Bij haar afscheid 

werd ze geëerd met een gouden Jacobstaf, een onderscheiding die maar zelden aan 

vertrekkende akela’s werd uitgereikt. Een verzoek om districtscommissaresse te worden had 

ze eerder afgewezen. 

         Een andere rol die Miep op het lijf geschreven 

stond, was die van Sinterklaas op de lagere school in 

het Heugemerveld waar Lidy onderwijzeres was. Ik 

heb het een aantal keren als zwarte Piet mogen mee 

beleven. Zorgvuldig werden deze seances 

voorbereid om er voor de kinderen een zo groot 

mogelijk feest van te maken. 

         Dat Miep goed brieven kon schrijven bleek 

vooral na mijn vertrek naar Delft. Tot vlak voor haar 

overlijden bleven haar brieven belangstellend, 

bemoedigend en vooral ook geestig. 

         Als je je, ondanks de grote waardering voor je 

empathisch vermogen, niet te goed voelt om voor je 

familie de vuile was te blijven doen, dan ben je 

volgens mij een bijzonder mens en een pedagoge pur 

sang!  

Sinterklaas Miep 

Felicitatiekaart, die Miep 26 juni 1966 nog naar 

tante Miets en oom Michel in Breda stuurde. 
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DAGBOEKAANTEKENINGEN 1967- 1969 T/M AFSTUDEREN 

 

Woensdag 8 maart 1967: Gesprek Mazure over afstuderen. 

          Gesprek met prof. Mazure over rooster werkzaamheden voor afstuderen, meer aandacht 

voor bouwtechniek, minder voor stedenbouw en architectuur. Overleggen met prof. Brouwer 

en ir. Koumans, daarna weer overleg woensdag a.s. met Mazure. Mazure neemt contact op met 

prof Vahl over studie klimaatregeling.  

          Het door prof Mazure uitgewerkte schema kwam neer op een tijdbesteding van 210 uur 

en was voor een ziekenhuisplan inclusief een programma van eisen dus totaal niet reëel. 

 

Maandag 13 maart 1967: Sollicitatie van Ivon op de U.T.S. 

          Kaart van Mam: bedankt voor brief aan Niek meegegeven. ’t Is natuurlijk een hele tijd 

40 weken. “Er zijn toch ook weer veel voordelen aan verbonden, zoals je schrijft over de profs”. 

Pap is bezig “mijn” kamer te verbouwen. Ivon solliciteerde op UTS. Eugène Hupkens gaat 31 

maart trouwen en in Valkenburg wonen. 

 

Donderdag 16 maart 1967: Prof. Vahl. 

          Brief van prof Mazure dat prof Vahl te weinig kennis heeft van installaties ziekenhuizen. 

Contact met hem opnemen teneinde overleg met specialisten in deze te regelen. 

 

Vrijdag 7 april 1967. 

          Brief van prof Vahl aan prof Mazure over contact met een zeer bekwaam specialist op 

gebied luchtbehandelingsinstallaties ziekenhuisbouw (afschrift op 12 april door secretaresse 

van prof. Mazure aan mij toegezonden) 

 

Woensdag 19 april 1967: Pap en Mam 40 jaar getrouwd.  

          Ontwerp broeikasje voor in de tuin. Maquette in plantenbak.    

 

Mei 1967: Ton verhuisd naar Nicolaas Maesstraat 107 hs. Amsterdam. 

          Zie verder mijn  memoires deel 3 ons gezin. 

 

Woensdag  3 mei 1967: Bruiloft Huib eb Frea. 

          14.30 uur huwelijk Huib Swets en Frea Gronert in gemeentehuis Nieuwerkerk aan den 

IJssel. 

 

Dinsdag 16 mei 1967. Eerste werkdag bij Smijtink en de Groot. 

          Zie verder Memoires deel 2 architect 

 

X Zaterdag 3 juni 1967: Bruiloft  Lex en Ans. 

 

Maandag 18 juni 1967 

         Brief van Mam uit Linton aan mij in Amsterdam. Expresse brief van mij gisteren 

ontvangen. Jammer dat we eerder je huisnummer niet hadden. Hoe is voorstelling aan bestuur 



195 
 

verlopen? Woensdag 5 juli om acht uur aankomst in Parkhaven Rotterdam. York op half uur 

rijden is een leuk stadje. 

 

Woensdag 21 juni 1967: Huisarts Lousberg overleden. 

          Onze huisarts (tot eind 1961) Thomas Hubert Lousberg overleden en op St. Pieter 

begraven. Hij woonde op de dr. Alexander Battalaan 5 in Wyck Maastricht. Een ronde man met 

zakhorloge op z’n vest, vulpen voor uitschrijven recepten, al vroeg een auto rijdend. Heel vaak 

bij ons op bezoek geweest. 

 

Donderdag 22 juni 1967: Engelse deurklopper. 

          Briefkaart van Pap uit Linton met de vraag of ik bezwaar zou hebben tegen een grote 

Engelse deurklopper op de door mij ontworpen strakke voordeur. Is er niet op gekomen, maar 

de voordeur werd wel voortijdig (ca 1987) ingeruild voor een nostalgisch kunststoffen 

exemplaar. 

 

*23 juni 1967: Geboorte Miriam, dochter Marij en Jan. 

 

Dinsdag 4juli 1967: Ivon in Amerika. 

          Agenda Mam: Pap en Mam terug uit Engeland, Ivon naar Amerika. 

          Overlijden van Rear Admiral William Morrow Fechteler, 13th Chief of Naval Operations 

in Naval Hospital Bethesda Maryland.  

 

Zondag 9 juli 1967: “Afscheid” kostbaas. 

         Brief van kostbaas L.C. Ammerlaan dat hij al twee zondagen tevergeefs op mij heeft zitten 

wachten en dat hij bij deze verzoekt f89.02 aan hem over te maken. Ik heb dat gedaan en heb 

hem daarna nooit meer gezien. 

 

Maandag 10 juli 1967 

          Ansicht van Ivon vanuit Bayshore New York. 

 

Dinsdag 25 juli 1967. 

          Kaart van Mam aan mij en Wiel: Gaat het goed in Amsterdam met Wiel en de peuters?.  

Fijn weer hè? Zandvoort is ook leuk om eens naar toe te gaan. 

 

Augustus 1967: Annemiek met kinderhuis op kamp in Oosterhout. 

 

Maandag 7 augustus 1967. 

          Agenda Mam: Ivon thuisgekomen uit Amerika. 

 

Dinsdag 29 augustus 1967: Taptoe Han an Niek. 

          Briefkaart van Han en Niek omdat ze in de vakantie niet langs waren gekomen. Zijn 24 

augustus naar Taptoe geweest en aansluitend naar mijn stamcafé Hans, laat me groeten (dag 

Teun!) 
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Zaterdag 30 september 1967: Onze bruiloft. 

          Zie verder voor familiaire aangelegenheden:  Memoires deel 3 Ons gezin. 

 

Woensdag 14 februari 1968: Promotie Hugo. 

 

Juni 1968: Themanummer tijdschrift Forum 

          Uitgave geheel gewijd aan resultaten van studiereis Kasba 64. 

 

Zaterdag 5 oktober 1968 

          Om tien uur in Leiden bij Hugo overleg over opzet van het kasba-boek. 

 

Vrijdag 25 oktober 1968: Pijzer afgestudeerd. 

 

Vrijdag 8 november 1968: Eerste Ir. Peiling. 

          Eerste Ir. Peiling architectuur Delft (tekenaar Dirk Smedingnoemde mij: Nijst architect 

B.IJ.N.A) . 

 

Eind 1968. 

          Brief van Mam: sterkte met laatste loodjes van de studie.  

 

Dinsdag 14 januari 1969 

          Kaart van Pap en Mam met relikwie van pater Titus Brandsma voor mijn afstuderen 

 

Vrijdag 24 januari 1969: Doctoraal examen. 

          8.30- 8.55 uur doctoraal examen voor bouwkundig ingenieur in de “blauwe zaal”, 

Ziekenhuis Bethel Delft, Brouwer, Mazure. 

 

Vrijdag 31 januari 1969: Uitreiking diploma bouwkundig ingenieur. 

          14.00 uur uitreiking diploma bouwkundig ingenieur in collegezaal D van het aula-

gebouw, Mekelweg 1. Diploma’s werden tevens uitgereikt aan 1.Tap, 2.Lamers,  3.Bouman, 

4.Willink, 5.Röschlau, 6.Kause, 7.da Silva Solis, 8.Relyveld, 9.Becker en 10. Visser. 4, 5 en 7 

zou ik later weer tegenkomen als ziekenhuisbouwers. Van de overigen niets meer vernomen. 

Bij de diploma-uitreiking waren Annemiek en mijn ouders ook aanwezig. Op diploma vermeld: 

specialisatie in de architectuur en de bouwtechniek. Tevens ontving ik een studieprijs van f250,- 

voor mijn “afstudeerproject, een facetstudie voor een ziekenhuis omvattende”. 
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April 1967: Ontwerp broeikas Scharnerweg t.g.v. 40-jarig huwelijk ouders  

 

 
Presentatie van de plantenkas in de serre 

 

                   
Maquette van de door mij ontworpen plantenkas naast de bijkeuken. De maquette werd aangeboden in een door 

mij getimmerde plantenbak voor in de kas. Uiteindelijk werd toch gekozen voor een prefab-kas uit een tuincentrum 

en voor een situering halverwege de ruin. Als een profeet in eigen land! 
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Enkele afbeeldingen van mijn  afstudeerproject: een fusieziekenhuis in Delft 

 

 
Doorsnede  

 

 
Algemeen relatieschema 
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Dakenplan en situatie 

 

                       
Schema luchtkanalen                                                                         Studie  maatvoering 



200 
 

 
Maquettefoto 
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NASCHRIFT 

 

          De uitreiking van de ingenieursbul leek mij een mooie afsluiting van het eerste deel van 

mijn memoires. 

           Dat ik inmiddels volop begonnen was met mijn loopbaan als architect, getrouwd was 

met Annemiek en zelfs al mijn eerste zoon Teun had gekregen is in dit eerste deel uiteraard wel 

vermeld, maar komt veel uitvoeriger aan de orde in de inleidende hoofdstukken van 

respectievelijk het tweede deel over mijn loopbaan als architect en in het derde deel over ons 

gezin.  
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