
GRETHA SCHENK: OUD WORDEN MET EEN STEEDS KLEINER NET-
WERK 
 
 
Het is woensdagmiddag  4 april 2012. Ik fiets naar de Mgr.Bekkerslaan in Rijswijk. In één van de flats 
langs die laan woont mevrouw Schenk. Iemand van de Zonnebloem heeft haar als geïnteresseerde in 
een interview opgegeven. De eerste keer dat ik haar opbelde, hield ze de boot af. Kortgeleden heb ik 
haar voor de tweede keer gebeld. Toen stemde ze in met het interview.  
Als ze opendoet, tref ik een oude, kwetsbare vrouw aan, die moeilijk loopt, een doekje achter haar 
rechter brillenglas heeft en met een scheve mond moeizaam praat. Ze biedt me koffie aan. Daarna start 
ik het gesprek.  
 
 
Mevrouw Schenk, hoe luiden uw namen voluit? 
 
‘Gretha Hendrika Aleida Schenk.’ 
 
 
Wanneer en waar bent u geboren? 
 
‘Ik ben geboren op 30 maart 1926 in Den Haag.’ 
 
 
In welke straat? 
 
‘Dat weet ik niet zo precies meer. Wacht even, ik geloof, dat het de Trompstraat was.’ 
 
 
Had u broers en zusters? 
 
‘Ik had één broer, Henk. Die is jong gestorven, in de oorlog, in 1943. Aan een bloed-
ziekte, zeiden ze. Maar we wisten het niet precies. Misschien was het wel kanker. Ik 
had ook een zus, Hendrika Aleida. Ik heb haar nooit Hennie genoemd, maar gewoon 
Zus. Dat was haar roepnaam. Zij is al weer drie jaar dood, in 2009 overleden, vlak 
voor haar 87e verjaardag.’ 
 
 
Voor het interview vertelde u, dat u altijd ongehuwd bent geweest. Had uw zus kinde-
ren? 
 
‘Zij had twee zoons: Hans en Eric. Die zijn allebei getrouwd. De een heeft geen kin-
deren, de ander heeft één zoon, Maarten. Die is nu 11 jaar. Maar Eric zelf is ook al 
jong overleden, in 2005. Hij was pas 44.’ 
 
 
Wat kunt u over Hans vertellen? 
 
‘Hij is docent techniek.’ 
 
 



Hoe zou u uw ouderlijk gezin willen omschrijven? 
 
‘Het was een goed gezin. Maar mijn moeder is niet oud geworden. Toen ze 60 werd, 
kreeg ze kanker. Er is een borst afgezet. Ze is eraan overleden. Daarom ben ik thuis 
gebleven, bij mijn vader. Die was heel lief en zorgzaam. Ik moest soms om 7.00 uur 
beginnen bij het ANP. Dan stond hij op om mijn boterhammen klaar te maken.’ 
 
 
Wat deed uw vader voor de kost? 
 
‘Hij had een garagebedrijf aan de Balistraat in Den Haag. Hij verhuurde auto’s. Er 
werden ook auto’s gestald. Hij is héél vroeger chauffeur geweest bij rijke mensen. 
Zoals bij de koningin heeft hij ze rondgereden.’ 
 
 
Wat deed uw moeder? 
 
‘Die deed het huishouden. Mijn zus en ik hielpen haar vaak. We deden samen de af-
was in de keuken en zongen erbij. M’n zus is later aan een koor gegaan, in Otterlo. 
Dat was een christelijk koor. Ze woonde daar. Ik ben wel eens mee geweest naar een 
uitvoering. Haar man is ook vroeg overleden.’ 
 
 
Deed uw moeder buiten het huishouden nog andere dingen? 
 
‘Mijn moeder was van huis uit coupeuse. Ze maakte voor ons mooie kleren. Ze gaf er 
ook les in, aan particulieren.’ 
 
 
Ook aan jullie? 
 
‘Ja, mijn zus hield er wel van, maar ik niet. Ik kan nog nét een zoom maken.’ 
 
 
Waren jullie religieus thuis? 
 
‘Mijn vader was christelijk opgevoed, mijn moeder niet. Ik ben gedoopt in de Her-
vormde kerk. Zelf doe ik niet aan religie. Ik heb wel op de zondagsschool in Scheve-
ningen gezeten. Ik heb daar ook vier jaar lagere school gehad. Daarna heb ik in Rijs-
wijk op de Wilhelminaschool gezeten, een christelijke school. En aan de Beetslaan 
ben ik nog één jaar op de openbare school geweest. Daarna ben ik naar de mulo ge-
gaan. Het hoofd was meneer Visser.’ 
 
 
Waarom mulo? Voor een meisje in uw tijd was dat uizonderlijk. 
 
‘Ik ben gewoon doorgestroomd. Het is eigenlijk vanzelf gegaan. Ik heb er ook mijn 
diploma gehaald.’ 
 



Wanneer zijn jullie naar Rijswijk verhuisd? 
 
‘Dat was in 1937. We zijn toen van Scheveningen naar de Broekslootkade gegaan. 
Daar hebben we meer dan 30 jaar gewoond. We hadden daar zo’n beetje de grootste 
tuin, heel breed en wel 30 meter lang. Mijn vader hield van tuinieren. Hij heeft er 
vruchtbomen geplant en teelde er boontjes en andere groenten. In de oorlog hebben 
we nog appels van de bomen kunnen plukken. Maar we aten ook tulpenbollen.’ 
 
 
Is uw moeder daar gestorven? 
 
‘Ja. Een zuster verzorgde m’n moeder. Ze heette Truus. Die is na het overlijden van 
mijn moeder een huisvriendin van ons geworden. Ook zij is al weer lang dood.’ 
 
 
We gaan het nu over uw werk hebben. Waar heeft u uw boterham mee verdiend? 
 
‘Na de mulo ben ik niet meteen aan het werk gegaan. Henk was overleden en ik ben 
toen een jaar thuis geweest. Daarna begon ik aan mijn eerste baan. Dat was bij de 
spoorwegen. Ik zat achter het loket voor ‘Doorgaande reizigers’ op station Hollands 
Spoor. Ik moest telexen en telefoneren. Ik vond het leuk werk.’ 
‘Ik weet nog goed, dat ik voor de sollicitatie naar Utrecht moest, naar het hoofdkan-
toor van de spoorwegen. Mijn moeder ging mee. Ik was pas een jaar of 18. Ik moest 
een uitgebreide test doen. Ik heb er de hele dag gezeten. Ze hebben me aangenomen.’ 
‘Ik had in die tijd een goede vriendin, die helaas ook al weer overleden is. We gingen 
samen solliciteren voor een nieuwe baan. Ik weet nog, dat we een boekje voor ons 
hadden, misschien wel een telefoonboek. We begonnen gewoon bij de a en stopten bij 
ANP. We hebben er toen beiden gesolliciteerd voor telexiste. We werden nog aange-
nomen ook! Daar ben ik al die tijd blijven werken, aan de Parkstraat in Den Haag. Het 
ANP zit nu, geloof ik, in Rijswijk. Ik kreeg toevallig nog een kaartje voor mijn ver-
jaardag. Ik ben afgelopen vrijdag 86 geworden.’ 
 
 
Wanneer bent u met pensioen gegaan? 
 
‘Toen ik 53 was, werd ik afgekeurd. Ik had in één jaar drie operaties gehad. Daarom 
kon ik het werk niet meer aan. Want ik had nacht- en avonddiensten. Maar ik werkte 
ook wel eens overdag. Het ANP heeft nog een paar jaar mijn salaris doorbetaald, 
daarna kwam ik in de WAO terecht. Vanaf m’n 60ste kreeg ik pensioen.’ 
 
 
Vanaf uw 60ste? 
 
‘Ja, dat was bij vrouwen misschien zo. Of het was de gewoonte bij het ANP.’ 
 
 



Kon u ervan leven? 
 
‘Ja, onze generatie was zuinig. Ik kon er zelfs auto van rijden. Mijn rijbewijs heb ik 
vroeg gehaald. Dat zal wel door mijn vader komen. Die vond het belangrijk. M’n eer-
ste autootje was tweedehands, een Panhard. Een pechauto! Ik haalde de hoek van de 
straat niet eens. Toen heb ik een tijdje niet gereden en gewoon de fiets gepakt. Daarna 
heb ik een Fiat 600 gekocht. Verder heb ik altijd Mazda gereden. Ik reed ermee naar 
de Veluwe, naar Otterlo. Daar woonde mijn zus. Die is drie jaar geleden overleden. 
Dus ging ik hoefde niet meer zo veel weg met de auro. Ik had er ook geen zin meer 
in.’ 
 
 
Heeft u nevenactiviteiten gehad? 
 
‘Héél vroeger heb ik enveloppen zitten tikken. Ik wilde wat bijverdienen. Dat heb ik 
maar heel eventjes gedaan.’ 
 
 
Heeft u aan vrijwilligerswerk gedaan? 
 
‘Daar had ik geen tijd voor: ik had avond-, nacht- en dagdiensten. Vaak moest ik 
vroeg beginnen, al om 7.00 uur. Vooral de avonddiensten vond ik fijn: dan kon ik 
overdag thuis mijn eigen dingen doen.’ 
 
 
Deed uw vader werk in huis? 
 
‘Mijn vader hield het huis schoon en kookte het eten. Eigenlijk deden we het samen. 
Af en toe kwam mijn zus helpen. Omdat mijn vader en ik samen woonden, hebben we 
dit huis gekregen. Als ik alleen was geweest, had ik het niet gekregen. Toen we hier 
naar toe verhuisden, is mijn vader eventjes bij mijn zus geweest. We hebben het huis 
ingericht en daarna trokken we er samen in. Ik woonde hier pas een maand, toen mijn 
vader overleed. Dat was in december 1973.’ 
 
 
Ging u ook met uw vader op vakantie? 
 
‘Nee, niet met mijn vader, wél met een vriendin die nu ook al dood is en met een 
vriendin die nu ernstig ziek is. We gingen veel op vakantie. Vanwege mijn onregel-
matige diensten had ik drie weken vrij. We gingen naar Spanje of Marokko. Met de 
auto ging ik naar Duitsland en zelfs naar Italië, naar Florence. Met de Fiat. Ik heb 
nooit pech met die auto gehad, nog geen lekke band.’ 
 
 
Bent u van een of andere vereniging lid geweest? 
 
‘Van geen. Ik heb me wel ingezet voor de personeelsvereniging van het ANP. Ik was 
secretaresse. Vergaderingen hielp ik mee voorbereiden. We organiseerden ook feest-
avonden voor de bijkantoren in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Op zo’n feest-
avond werd altijd gedanst. 



We hadden ook wel voorstellingen. Ineens schiet me het cabaret ‘De Inktvis’ te bin-
nen. Ik ben nu lid van de Vereniging van Gepensioneerden ANP. Kijk, voor m’n ver-
jaardag heb ik een kaartje gekregen (laat de betreffende felicitatiekaart zien).’ 
 
 
Op uw 53ste bent u afgekeurd. Hoe is het verder met uw gezondheid gegaan? 
 
‘Toen ik net 65 was, zo’n twintig jaar geleden, zat er een goedaardige tumor achter 
m’n oor. Die hebben ze weg kunnen halen. Maar ik heb wel uitval van zenuwen. 
Daarom is m’n gezicht gedeeltelijk verlamd. Het begon met een raar gevoel in m’n 
oor. De huisarts gaf oordruppels. Een jaar later had ik een raar gevoel in mijn wang. 
Tóen stuurde de dokter mij meteen naar een specialist. Ik ben ervoor in het Leyen-
burgziekenhuis geweest en dat van de VU in Amsterdam.’ 
 
 
Neemt u het uw dokter niet kwalijk, dat hij die tumor zo laat opgemerkt heeft? 
 
‘Nee hoor, ook dokters kunnen fouten maken.’ 
 
 
En uw oog? Wat is daarmee aan de hand? 
 
‘Mijn rechteroog sluit niet meer, natuurlijk omdat het verlamd is. In het begin ging 
het nog wel. Maar als ik er een doekje voor doe, kan ik met één oog beter zien. Toen 
ik nog auto reed, haalde ik het doekje natuurlijk weg.’ 
 
 
Loopt u ook altijd met een stok? 
 
‘Altijd. Vier jaar geleden zijn mijn heupen vernieuwd. Ik ben bang, dat ik val. Ik kan 
dan niet meer overeind komen. Ik heb ook een rollator. Die gebruik ik, als ik ’s nachts 
naar het toilet moet.’ 
 
 
Heeft u hobby’s? 
 
‘Die heb ik niet, althans geen vrouwelijke hobby’s zoals breien en haken. Daar houd 
ik niet van. Ik lees de krant en kijk veel tv.’ 
 
 
Wat vindt u van Rijswijk? 
 
‘Fijne gemeente! Vanaf m’n 10e woon ik hier al. Toen had je hier nog aardappelvel-
den. Rijswijk ging niet verder dan het kerkhof (algemene begraafplaats aan de Sir Winston Churchilllaan 

– red.). Ik zeg nog altijd Kleiweg. Waarom ze die een nieuwe naam gegeven hebben, 
begrijp ik niet.’ 
‘Vroeger ging ik vaak naar Oud-Rijswijk. De Herenstraat vond ik erg gezellig om te 
winkelen. Ik ging ook wel naar ‘De Bogaard’. M’n vriendin Jeanne Croese ging dan 
mee. Die is ook al weer dood. Een paar maanden gelden is ze overleden. Ze was 93.’



Heeft u nog vrienden en kennissen? 
 
‘Met m’n zus ging ik veel om. Die is nu weggevallen. De zusters van Florence komen 
hier dagelijks, zoals Ingrid en Bep. Ze helpen mij m’n kousen aan en uit te doen. En 
met het douchen. Ze zijn kind aan huis. Als ze avonddienst hebben, zetten ze koffie 
en drinken een kopje mee. Ze zijn echt héél erg aardig.’ 
‘Ik heb ook een mannelijke hulp: Richard Vermeer. Die is van Florein. Al vijf jaar 
doet hij boodschappen voor me. Fijne man. Ja, ik ben heel tevreden met die mensen!’ 
 
 
Ik beëindig het interview. Als ik m’n voicerecorder aan had laten staan, was er nog een half interview 
bijgekomen. Mevrouw Schenk vertelde honderd uit over sommige erfstukken in haar flat, waaronder 
een mooie kast en prachtig koperwerk. Ze geeft mij toestemming om haar levensverhaal op mijn blog 
te zetten. “Nee, foto’s hoeven niet,” zegt ze erbij. Ik neem afscheid van haar en ga op de fiets naar mijn 
eigen flat aan wat zij de Kleiweg blijft noemen. Onwillekeurig schiet de volgende gedachte in m’n 
hoofd: “Wat fijn, dat iemand met zó’n klein netwerk en zó weinig bewegingsmogelijkheden, nog zo-
veel zin kan ontlenen aan haar contacten met mensen van de thuiszorg.” 
 
 
 
Frans Holtkamp, 
Rijswijk, 
april 2012 
 
 
 
 
 


