
TOOS BOSMAN-WUBBEN: DOL OP KINDEREN EN BEJAARDEN  
 
 
 
Toos Bosman-Wubben ken ik van De Zonnebloem. In de derde week van januari 2012 tref ik haar op 
de vergadering van vrijwilligers. Op één na zijn allen aanwezig. Ik ruik een kans voor de interviews die 
ik doe namens de Historische Vereniging Rijswijk. Oudere Rijswijkers wordt gevraagd over hun leven 
te vertellen. Hun levensverhalen worden opgeslagen en bewaard. In de toekomst kunnen ze bron zijn 
van historisch onderzoek. Tijdens de rondvraag blijkt het ijzer heet genoeg om te smeden: ik vraag wie 
er geïnteresseerd is in zo’n interview. Toos biedt zich onmiddellijk aan. Enkele dagen daarna maak ik 
telefonisch een afspraak met haar. De laatste avond van januari ben ik om 19.30 uur aan de J.C. van 
Markenlaan in Rijswijk. Het interview verloopt voorspoedig: Toos moet je eerder afremmen dan 
aansporen. Als het interview afgelopen is, blijkt ze nog een heleboel te vertellen te hebben ..... 
 
 
Toos, we beginnen bij het begin: je geboorte. 

 
‘Ik ben als Catharina Johanna Hendrica Wubben op 7 
maart 1938 geboren in Rijswijk, aan de Kleiweg. 
Nummer 20B was een groot huis: een oom van mij 
woonde in de ene helft, ons gezin had de andere helft in 
gebruik. Uiteindelijk waren we met z’n zestienen: 
vader, moeder, elf meisjes en drie jongens. Als er een 
geestelijke was komen kijken, volgde er weer een 
kindje. Misschien waren we té katholiek! Het was dus 
echt een kippenhok, waar wél onwijs gezellig!’ 

 
 
Zou je iets over je ouders willen vertellen? 
 
‘Mijn vader heeft altijd hard gewerkt, van jongs af aan. Hij kon niet lezen en 
schrijven. Twaalf en een half jaar heeft hij een eigen tuin gehad. Maar vanwege de 
uitbreidingsplannen van Rijswijk moesten wij allemaal van de tuin af. Wij zijn toen 
naar Nootdorp verhuisd. Mijn vader is als tuindersknecht verder gegaan bij een oom 
van mij. Wij wisten overigens ook wel van aanpakken, want in de zomer werden we 
vaak om 4.30 uur uit bed getrommeld om aalbessen te plukken.’ 
‘Ik had niet zo’n sterke band met mijn vader, wél met mijn moeder, een echte lieverd. 
Ze toonde zich altijd bezorgd, vooral als ik van huis was. “Zou ze op tijd thuis zijn?” 
vroeg ze zich dan af. 
 
 
Levens al je broers en zussen nog? 
 
‘Helaas niet. Twee zusjes en al mijn broertjes zijn dood, gestorven aan kanker. Met de 
overige zussen heb ik een goede band. Die is het sterkst met de zusjes vlak boven en 
onder mij. Eén zus van mij, Jo, is inmiddels vijftig jaar getrouwd. Ze heeft kort 
geleden een zware operatie gehad, een streep door haar rekening, want ze is een echte 
poetsvrouw. Al op haar veertiende is ze met poetsen begonnen. Dat hoort echt bij 
haar.’ 
 



En jij? 
 
‘Na de lagere school heb ik nog even huishoudschool gedaan. Daarna was het meteen 
huishoudelijk werk geblazen. Dat was toen normaal. Ook m’n broers hebben niet 
doorgeleerd en geen diploma’s gehaald. M’n oudste broer kwam meteen bij Van 
Grieken in Rijswijk terecht, terwijl m’n middelste broer Henk gerberatuinder werd. Ik 
kwam bij mevrouw Van der Knaap in de huishouding. Dat werd even in de kerk 
geregeld: tijdens de zondagsmis vroeg mevrouw Van der Knaap aan m’n moeder of 
ze geen dochter had die bij haar kon komen werken. De andere dag, maandag, was ik 
er in betrekking.’ 
‘Het werk was zwaar, maar wél veelzijdig. Ik deed van alles, van schoonmaken tot en 
met de kinderen verzorgen. Mevrouw Van der Knaap wilde graag, dat er twee keer 
per dag gestoft werd. Ze was eigenlijk steeds zwanger: op het moment dat ik in 
betrekking kwam, waren er vier kinderen, toen ik vanwege mijn huwelijk wegging 
twaalf. De geboorte van haar dertiende kind viel samen met de geboorte van mijn 
eerste.’  
’Op een dag gingen meneer en mevrouw Van der Knaap op vakantie naar 
Valkenburg. Er waren toen acht kinderen. Die moest ik verzorgen. Mijn moeder vond 
dat wel wat zwaar voor mij en stuurde een zusje om mij te helpen. Omdat op dat 
moment de meloenen in de tuin meer dan rijp waren, hebben we ons er tegoed aan 
gedaan. Mijn zusje deed het die nacht in haar bed!’ 
‘Ik was bij de familie Van der Knaap intern. Ik bad iedere avond, op mijn knieën, het 
rozenhoedje mee. Ik dacht vaak: “Alstublieft één tientje maar. Ik wil naar bed.” 
 
 
Hield je niet van bidden? 
 
‘Ik had er geen moeite mee, maar tien minuten op je knieën liggen, vond ik toch wel 
wat lang. Het hoorde bij het katholiek zijn. Zo moesten we ook één keer in de maand 
biechten, op een vrijdag en ná school. Ik wist m’n God niet wat ik moest zeggen. Ik 
kan me nog herinneren, dat ik een ratel gepikt uit een speelgoedwinkel. Die werd in 
plaats van de altaarschel gebruikt op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en 
Paaszaterdag. Dat heb ik natuurlijk keurig gebiecht. Gelukkig waren er ook 
biechtvaders die vroegen: “Heb je dit gedaan? Heb je dat gedaan?” Dan hoefde je 
alleen maar ‘ja’ of ‘nee’ te zeggen.’ 
‘Later, toen ik zelf kinderen had, was mijn zoon misdienaar bij pastoor Bank. Die 
man kan ik wel achter het behang plakken! Ik was een keer aan het zwemmen in De 
Put en hij was er ook. Hij zwom onder water en botste ‘per ongeluk’ tegen m’n 
borsten aan. Ik heb hem ronduit verteld, dat ik daar niet van gediend was.’ 
 
 
Je had het zojuist over de geboorte van je eerste kind. Kun je iets over je kinderen 
vertellen? 
 
‘Jos is onze oudste zoon. Hij is in het huis van mijn schoonmoeder geboren. We 
hebben er twee jaar ingewoond.’ 
‘Harry is hier geboren. We woonden hier toen pas zes weken. Hij kreeg de bof. Die is 
naar binnen geslagen. Hij werd er voor opgenomen in het ziekenhuis. De laatste dag 
dat hij leefde, kwam er bloed uit z’n neus en mond. Zijn hartje begaf het. Daaraan is 
hij overleden. Maar dat wisten we nog niet, toen we naar het ziekenhuis werden 
geroepen. De dokter die ons ontving, was een hork. Hij zei: “Trek de stekker er maar 
uit, want hij is overleden.” 



Harry is net geen 3 geworden. Natuurlijk mis ik hem, maar ik blijf vrolijk. Als hij in 
leven was gebleven, had ie misschien z’n hele leven in een rolstoel moeten zitten. Dat 
is hem nu bespaard gebleven.’ 
‘Onze oudste dochter, Helma, was drie maanden toen Harry overleed. Daarna werd de 
jongste dochter Monique geboren. Onze oudste, Jos, was boos, omdat het geen 
broertje was. “Weer zo’n vuile rot kat,” zei hij.’ 
‘Jos, Helma en Monique zijn getrouwd en hebben ieder twee kinderen. Ik heb dus zes 
kleinkinderen. Met m’n kinderen en kleinkinderen is de band uitstekend. Ik ben de 
koning te rijk.’ 
 
 
We hebben het nog niet over je man gehad. Kun je iets over hem vertellen? 
 
‘Jan werkte, net als mijn vader, bij mijn oom Karel. Hij was aantrekkelijk. Veel zusjes 
van mij waren gek op hem. Op een keer vertelde een zusje, dat Jan anjers aan het 
bossen was. “Ga je mee?” zei ze: ‘Dan gaan we kijken.” Uiteindelijk werd ík zijn 
uitverkorene. Op 22 augustus 1959 trouwden we. Twee jaar hebben we bij mijn 
schoonmoeder ingewoond. Jan fietste toen regelmatig langs de J.C. van Markenlaan. 
“Hier zou ik graag een huis willen hebben,” zei hij dan. En hij kréég het. Ik woon er 
nu nog. Al vijftig jaar dus.’ 
‘Jan was een bezige bij. In de zomer bracht hij veel uren door in zijn volkstuintje. Hij 
had er ook een kasje. Toen wij 12½  jaar getrouwd waren, kwamen we samen op die 
volkstuin. We hebben er met veertig personen polonaise gelopen. Na Jan z’n 
overlijden heb ik het tuintje nog drie jaar aangehouden, maar men heeft mij er 
weggepest.’ 
‘Jan heeft vier poppenhuizen gemaakt en ook heel wat losse minimeubeltjes. Hij 

vroeg steeds aan zijn 
kinderen en klein- 
kinderen: “Wat willen 
jullie nog hebben voor je 
poppenhuis?” Het zat ín 
hem: diep in zijn hart 
wilde hij meubelmaker 
worden. Het is er niet 
van gekomen.’  

Inkijkje in één van de poppenhuizen van Jan Bosman. Toos is er héél trots op. 1. 
 
‘De laatste jaren werkte hij niet meer in de tuin. Hij is nog even kraanbediende 
geweest op De Binckhorst in Den Haag. De laatste elf jaar was hij conciërge op een 
m.o.k.-school in Mariahoeve. Op z’n 63e is hij met de VUT gegaan.’ 
‘Hij is nu zeven jaar dood. Het was een fantastische man. We hadden een goed 
huwelijk.’  
 
 
Jan was kostwinner. En jij? 
 
‘Ik ben natuurlijk huisvrouw geweest. Maar op een gegeven ogenblik zei ik tegen Jan: 
“Ik wil een centje bijverdienen. Ik ga een werkhuis nemen.” Dat heb ik heel wat jaren 
gedaan. Ik ben bij familie Van der Kleij begonnen. Ik heb ook aan ‘De goudkust’ van 
Rijswijk een adresje gehad. Maar toen de tweeverdieners door de belastingdienst 
stevig werden aangepakt, ben ik ermee gekapt. 



Vanaf dat moment ben ik los gaan werken, zoals bij mevrouw Heijdra. Die heeft mij 
eens een tik op de vingers gegeven. Boos dat ik was! Jan heeft haar opgebeld en 
gezegd: “Toos is zó verdrietig. Ze kan niet meer komen.” Na drie weken belde 
mevrouw Heijdra op en vroeg: “Toos wil je weer komen?” Ik zei: “Ik wil wel, maar 
als je me nog één keer slaat zie je me nooit meer.” Ze was toen poeslief. Ik deed haar 
in bad, kookte voor haar en ging mee uit kegelen. Ze liep tegen de 80. Het verdiende 
leuk.’ 
 
 
Heb je nog tijd voor hobby’s? 
 
‘Ik brei en borduur graag, maar bejaarden en kinderen zijn toch m’n grootste hobby. 
Ik ben gek op oude mensen. Dat heb ik altijd al gehad. Op zondag ga ik naar 
zorgcentrum Steenvoorde om een glaasje wijn te drinken met de bewoners. Mensen 
die bijna nooit bezoek krijgen, vragen dan: “Toos, kom je even bij me zitten?” Ik 
wrijf zo’n mens even over de arm en we babbelen wat.’ 
‘Regelmatig maak ik hier thuis een grote pan erwtensoep klaar en nodig enkele 
bejaarden uit. Er zijn dan ook stoofpeertjes bij en griesmeelpudding met bessensap. 
Ze hebben het dan zó naar hun zin!’ 
‘En dan ga ik natuurlijk regelmatig naar mijn gast van De Zonnebloem. Het is een 
broodmagere, oude vrouw. Ze woont aan De Strijp. Vaak heeft ze het benauwd: ze 
doet dan drie pufjes. Maar ze steekt daarna net zo vrolijk een sigaret op. En altijd zegt 
ze: “Ga je nu al weg?” Ze is gewoon erg lief.’ 
‘Ik breng ook bloemetjes bij leden van de KBO (Katholieke Bond van Ouderen – 
red.).Vandaag heb ik bij drie mensen iets bezorgd.’ 
‘Ook voor de kerk ben ik actief. Eén keer per maand breng ik de Pastorale rond. Ik 
heb twee wijken. En één keer in de maand, op dinsdagmorgen, schenk ik koffie. 
Pastoor Van der Ende doet dan om 9.30 uur de mis. Daarna is het koffie drinken. Het 
is altijd druk, want de mensen mogen hem graag. Tijdens de viering weet hij soms 
bepaalde namen uit de Bijbel niet, maar wij vullen hem wel aan. Pastoor Van der 
Ende is een aardige, vrolijke man. Ik zie hem hier vaak de Prinses Beatrixlaan 
oversteken naar de Boogaard. Ik denk wel eens: “Doe toch voorzichtig met dat 
oversteken!” 
‘O, ik loop ook veel. Ik ben graag in de natuur. Kort geleden nog wilde ik van 
Poeldijk naar huis lopen. Toen ik halverwege was, bij het Leyenburgziekenhuis, ben 
ik m’n zwager even gaan bezoeken. Fietsen doe ik ook graag. Ik fiets net zo 
makkelijk naar Pijnacker als naar Poeldijk en Nootdorp. En drie keer per week ga ik 
zwemmen.’ 
 
Hoe zou je je band met Rijswijk willen omschrijven? 
 
‘Ik ben een geboren en getogen Rijswijkse. Ik zou hier voor geen goud weg willen. 
De meeste contacten heb ik hier: mensen van de kerk, de Zonnebloem, de KBO, de 
bejaarden van Steenvoorde ..... Ook als ik in de Bogaard boodschappen doe, wil ik 
contact. Ik ga dan zingend langs de winkels.’ 
 
Er is ruim een uur verstreken. Ik doe mijn voicerecorder uit. Toos schenkt nog een kopje koffie voor 
me in. Zelf drinkt ze thee. Als ik een uur later afscheid van haar neem, denk ik stiekem: “Als ik de 
voicerecorder aan had laten staan, was het interview twee keer zo lang geweest.” 
 
Frans Holtkamp, Rijswijk, februari 2012 
                                                
1. De foto’s in dit levensverhaal zijn uit eigen collectie. 


