
EEN GELUKKIGE JEUGD IN RIJSWIJK 
door Frans Holtkamp 

 
 
 

Tegenover mij zit een kwieke vrouw van bijna 80: Toos Holtkamp. Het 
interview zal over haar jeugdherinneringen gaan.  
Zij wordt geboren in 1934 in een klein rijtjeshuis – Van Vredenburchweg 
112, buurtschap ‘’t Nest’ – als tweede in een rij van vijftien kinderen. 
Tijdens de oorlog woont het gezin even verderop in een groter huis: Van 

Vredenburchweg 148, buurtschap ‘De Poort’. Daarna 
vertrekt het gezin Holtkamp naar de overkant van de 
Van Vredenburchweg en komt te wonen op  nummer 
71, een groot complex dat ‘Het Fort’ wordt genoemd. 
Meerdere families wonen er. Het gezin Holtkamp be-
chikt over zo’n dertien kamers. Tenslotte nemen vader, 
moeder en veertien kinderen – Wim is inmiddels ge-
trouwd en de deur uit – hun intrek in een nieuwe wo-
ning: Minister Talmalaan 28. Daar vliegen de kinderen 
uit, op twee na: Toos en Piet, beiden ongehuwd. Piet 
wordt ziek en Toos verzorgt hem tot zijn overlijden in 
2012. Nu woont ze alleen. De familieband is sterk: als 
er iets te herdenken of te vieren valt, komen broers en 
zussen in dít huis samen. 
  
       
                  Toos op skivakantie eind jaren 90 
 
 
Toos, in het voorgesprek had je het over een gelukkige jeugd. Kun je nader 
omschrijven wat er zo gelukkig was aan je jeugd? 

‘Ik denk het fijne van een thuis, een moeder 
die er altijd was, het spelen, het buiten spe-
len, de ruimte die je daar had. Ik denk ook 
de omgeving: het waren allemaal kleine 
huisjes met gezinnen. Je had er een hele-
boel vrienden en vriendinnen waar je alles 
mee deed. Als zij naar buiten mochten, 
mochten wij ook. Totdat het donker was. Ik 
denk aan Ali Hauser, Sjaan en Johanna 
Hertog. Of aan Ella Jansen, Mien Witjes en 
de meisjes Heineman.’ 
‘Ik kom nog weleens mensen tegen van 
toen waarmee ik kan praten over vroeger, 

Geboortehuis van Toos aan de Van Vredenburchweg 112          lekker herinneringen ophalen. Iedere don- 
buurtschap ’t Nest (foto anno 2011)                                            derdagochtend komt Gerard Bentvelzen  

        koffie drinken. Dat was Piet z’n vriend. Hij  
kwam ook toen Piet ziek was. Ze waren even oud. Toen zij bevriend waren, woonden 
we al aan de Van Vredenburchweg op 148. De Bentvelzen woonden naast ons en hun 
huis had de ingang in ‘De Poort’. Nu ik alleen ben, komt Gerard nog steeds.’  
‘Daar aan de Van Vredenburchweg had je zo’n veilig gevoel met z’n allen. Ik weet 
niet of je het toen al de naam ‘veilig’ gaf, maar het was héél vertrouwd zo met elkaar. 
Met zoveel kinderen was ’t Nest een dorpje op zich.’            



Een dorpje op zich? 
‘Nou ja, ik bedoel: het was een hechte gemeenschap. Het gekke was dat wij van de 
even kant van de Van Vredenburchweg naar de St.-Jeroenparochie en de Mariaschool 
in Spoorwijk moesten. Wij hebben 
in Oud Rijswijk nooit op school ge- 
zeten. De kinderen van de oneven 
kant gingen wél richting Bonifatius.   
‘We gingen altijd in groepjes naar 
school, over het Driecentenlaantje. 
Het waren nonnen waar we les van 
kregen. Die konden streng zijn. 
Maar zuster Pascalia zal ik nooit 
vergeten. Dat was gewoon een fijn 
mens. Zij was hoofd van de lagere 
school.’  
‘Op de Mariaschool had ik ook weer     Buurtschap De Poort: links woonde de familie Holtkamp, rechts de  
vriendinnen en die mochten van mijn    familie Bentvelzen  
moeder meekomen. We woonden lek- 
ker buiten het dorp, dus zat ons huis vaak vol met die vriendinnen. Ik ken de namen 
nog: Nel de Bruin, Nel Keizer en Thea Gelauff. Er kwamen ook jongens bij ons thuis, 
bijvoorbeeld die van Barnas, want mijn broers zaten op de St.-Jeroenschool. Ze heb-
ben ook bij De Hertog – dat was de bovenmeester – gezeten die vlak bij ons woonde.’  
‘Onze eerste communie en het vormsel deden we in de St.-Jeroenkerk, maar die is er 
niet meer. Ik weet nog wel dat we vóór school altijd te communie gingen en daarom 
een boterham meekregen. Bovenaan ons rapport stond hoe vaak we naar de kerk 
waren gegaan. Als er bijvoorbeeld 43 stond, was dat meteen het hoogste cijfer.’ 
 

 
Het complete gezin Holtkamp: op de bovenste rij van links naar rechts Wim met Joop op zijn arm, Jan, Henk, Toos, Agaath en 
Piet. Op de tweede rij van links naar rechts: Corry, Margreet, vader Piet met Martin op zijn knie, Beppie, moeder Doortje met 
Hansje op schoot, de tweeling Theo en Herman in matrozenpak en Aad 



Je vertelde zojuist, dat jullie veel buiten speelden. Kun je daar iets meer over zeggen?   
‘Uit school was het even binnenkomen en dan, hup, naar buiten. Daarna aten we en na 
het eten kwamen we meestal niet meer buiten. Maar het was een feest als mijn vader 

thuiskwam. Hij was een echte kinderman. Hij deed 
altijd leuke dingen met ons. Ik was vijf jaar en mocht 
al mee naar het zwemmen in ‘De Put’. 
Dat openluchtbad bestaat nog steeds. ’s Zondags-
morgens gingen we eerst naar de kerk en na het eten 
gingen we met z’n allen naar De Put. Als vijfjarige 
had ik mijn eerste zwemdiploma al. We mochten mee 
op m’n vaders rug. Dan leer je spelenderwijs zwem-
men.’ 
 
Kon je ook stoeien met je vader? 
‘Jawel. Er waren tien jongens toentertijd – één is er 
gestorven, Hansje – en die stoeiden graag met hem. 
Later leerde hij ze  dammen en schaken. Hij zette 
zelfs een hele competitie op.’ 
 

  Boer Cruyff moest ingevolge deze vordering  
  een gedeelte van ‘t Fort als woonruimte aan  
  de familie Holtkamp afstaan. 
 
 
En wat ondernam je zoal met je vriendjes en vriendinnetjes? 
‘Wij woonden in de polder. Aan de overkant was weiland. We gingen daar vaak  
slootjespringen, wat niet altijd mocht. Of je nu een meisje was of een jongen, als je 
niet over de ‘driesprong’ kon – we gingen altijd die kant op – dan mocht je niet 
meedoen.’ 
Je had Piet Cruyff, een boer en een héél klein mannetje, die erg hard kon lopen. Als 
die Cruyff er dan aankwam, moesten we altijd hard rennen. Hein Hauser kon niet zo 
hard lopen: die kreeg altijd de klappen.’  
‘Maar wat deden wij als meisjes? Touwtjespringen, knikkeren ….. mijn vader had 
zo’n  diabolo. Dat waren twee stokken met een touwtje ertussen en daar lag dan de 
diabolo op. Die kon je heel hoog opgooien en die moest je dan met dat touwtje 
opvangen. Dat speelgoed maakten die vaders dikwijls zelf en dan mocht je er om de 
beurt mee spelen. Je gunde elkaar ook veel. We hadden met z’n allen niks. Zo was het 
in die tijd. Maar we hebben altijd plezier gehad. De akelige dingen vergeet je 
misschien. Toch denk ik graag terug aan die tijd. Je moest ook wel aanpakken 
natuurlijk.’ 
 
 
 
Wat hield dat aanpakken in? 
‘We moesten helpen met de afwas en met de was. De jongens zorgden voor het water. 
Iedere ochtend en avond moesten we met elkaar de schoenen poetsen. Die werden 
schoon weggezet voor de volgende dag. Dat soort dingen deden we. Er werd nooit 
over gemopperd. Het was vaste gewoonte. Het werk werd eerlijk verdeeld. Ik bedoel, 
de jongens moesten net zo goed hun vader helpen in de tuin. Ik weet nog, dat we al 
vroeg onze piama op moesten vouwen voordat we naar school gingen. We mochten 
nooit naar beneden komen zonder aangekleed te zijn en we moesten netjes eten.’ 
 
  



Met vork en mes? 
‘Met vork en mes, want mijn moeder zei: ‘Ze zullen nooit merken, dat jullie uit een 
groot gezin komen. En als je bij een ander eet, kun je ermee voor de dag komen’. Zo 
stuurde ze ons wel de goede kant op.’ 
 
 
Je hebt dus etiquette meegekregen. 
‘Op een simpele manier werd duidelijk gemaakt, wat je wel en niet mocht. We 
mochten aan tafel praten, maar om de beurt. Anders zou het een herrie worden.’ 
‘Mijn ouders zal ik altijd nageven, dat zij ons een heel goede opvoeding hebben 
gegeven. Heel simpel hoor, want mijn vader en moeder waren eenvoudige mensen. 
Maar ze waren wijs, vind ik, in een heleboel opzichten. In Nootdorp kwam mijn 
moeder na de lagere school bij haar vader in de winkel, maar ze heeft ons wél 
gestimuleerd om te lezen, veel te lezen.’ 
 
 
Een winkel in Nootdorp. Waar winkelden jullie? 
‘Bij ons kwamen veel winkeliers langs de deur. Groenteboer Oosterom, bijvoorbeeld, 
en kruidenier Boode. Eens in de week kwam hij vanuit Oud Rijswijk met de bakfiets 
langs. Vooraf moest je bij hem het boekje met de boodschappen brengen. Bakker De 
Groot kwam ook langs de deur. En Pietje Keulen, de olieboer, die aan de Julialaantjes 
woonde. Met zijn wagen bracht hij petroleum rond.’ 
‘Een oom van ons, Benschop, had een slagerij in Oud Rijswijk. Als de kinderbijslag 
binnen was, ging mijn vader er vlees halen. Dan hadden we op zondag een lekker 
stukje vlees op ons bord.’ 
‘De groenteboer hadden we niet nodig, want mijn vader had zelf een tuin. Het was 
een grote lap grond langs de weg bij de  Schaapweimolen. Van alles kwam er uit die 
tuin: aardappelen, witlof, boerenkool, bloemkool, sperziebonen ….. Als die rijp 
waren, at de hele buurt sperziebonen, want we deelden van alles onder elkaar.’ 
‘Ik moet toch nog even iets over Pietje Keulen vertellen: die had van die lekkere 
toffeetjes. Die heb ik daarna nooit meer geproefd. Wit waren ze. De kinderen kregen 
allemaal zo’n toffeetje. Ook al mochten we hem er niet om vragen, we stonden hem 
gewoon al op te wachten. Het was een klein mannetje. Ik kan hem nog zó voor me 
halen, zoals hij op de bok van die kar zat.’ 
 
Als je kleren ging kopen, waar deed je dat? 
‘Nou, er werden niet zoveel kleren gekocht: wat we hadden hielden we lang netjes. 
Goh, daar heb ik eigenlijk nooit zo bij stil gestaan. Maar ik denk toch in Oud Rijs-
wijk. Zelf heb ik veel achter de naaimachine gezeten. Ik vond dat leuk. De zusters van 
mijn vader konden ook ‘goed met de naald overweg’, zoals men dat toen zei.’ 
 
 
Heeft dat misschien ook met je opleiding te maken na de lagere school, met de 
huishoudschool? 
‘Ik ben maar een jaar op de huishoudschool geweest. Ik was hard nodig om mijn 
moeder met het huishouden te helpen. Toen ik negentien was en mijn volgende zusje 
van school kwam om in huis te helpen, kon ik in de avonduren gaan leren.  
Ik heb een hoop textielbrevetten gehaald. Zo ben ik bij een zus van mijn moeder 
terechtgekomen. Die had een winkel voor woninginrichting en manufacturen. Daar 
heb ik vijftien jaar gestaan. Daarna ben ik in de supermarkt van mijn broer Theo 
gekomen. Dat was aan de Raaphorstlaan in Den Haag.  



Mijn broer Herman – Theo en Herman waren een tweeling – werkte er inmiddels ook. 
Herman was eerst chauffeur bij een olieboer.  
Daarna is hij begonnen in de horeca, Paviljoen Welgelegen. Hij had het er ontzettend 
druk. Hij vroeg Theo bij hem te komen werken. Toen heeft Theo zijn zaak verkocht 
met mij erbij. Ik had inmiddels Schoevers gedaan in de avonduren. Daarom kon ik op 
kantoor gaan werken.’  
‘Ik had wél altijd de gedachte gehad om zelf een zaak te beginnen – daar had ik mijn 
diploma middenstand en al die textielbrevetten van stof, kindermode en damesmode 
voor gehaald – maar ik heb dat nooit voor elkaar kunnen krijgen. Dat vind ik niet erg, 
want ik ben op kantoor goed op mijn plek geweest. Ik heb er tot mijn zestigste 
gewerkt. Maar nu heb ik het al niet meer over mijn jeugdherinneringen en dat was 
toch ons onderwerp, niet?’ 
 
 
Jawel, daarom ga ik terug naar ’t Nest. Je vader deelde met de buurt wat uit zijn tuin 
kwam. Wat werd er in ’t Nest nog meer gedeeld? 
‘Er werd van alles gedeeld, want de een had dit en de ander dat. De Van Leeuwens 
bijvoorbeeld – dat waren boeren – hadden perenbomen. Daar kregen we allemaal een 
emmertje peren van. Ik zal je nóg een voorbeeld geven: aan de overkant van de Van 
Vredenburchweg – wij woonden toen al op nummer 148 – woonden Dorus Bol en 
zijn vrouw. Zij, van afkomst een boerenvrouw, was het buurmeisje van mijn moeder 
in Nootdorp. Als zij bevallen was, had ze zó veel melk over, dat je met jouw baby bij 
haar terecht kon.’ 
 
 
Als ik je goed beluister, waren er nogal wat boeren in de buurt. Heb je ooit iets van 
standsverschillen gemerkt? 
‘Nee, eigenlijk niet. Misschien wél bij Cruyff die in dat rijtje van vier huizen woonde 
waar mijn opa en oma het eerste huis van hadden. Ik heb nooit ervaren, zeker als kind 
niet, dat ze het over ‘die arbeiders en zo’ hadden. Zanting, bijvoorbeeld, had een 
vrachtbedrijf, maar hield ook wat beestjes. Hij had paarden. ’s Nachts mochten die in 
het weiland van boer Kooij lopen. Die woonde naast mijn oma. Dan werden wij ’s 
avonds op zo’n paard gehesen en moesten het naar het land brengen. Dat was voor 
Cruyff natuurlijk gemakkelijk, want dan kon die zeggen: ‘Nou hup, vasthouden aan 
de manen en gaan!’ We vonden het prachtig: wij nog zó klein en dan op die grote 
knollen!’ 
‘Mijn vader hielp die boeren vaak, zeker de Van Leeuwens. Dat waren drie broers 
met een huishoudster. Ze waren al wat ouder en woonden over het spoor.  
De huishoudster zat vaak verlegen om een praatje, maar mijn moeder gunde zich daar 
meestal de tijd niet voor. Ik herinner me ook nog, dat de oude Van Leeuwen wel eens 
bij ons langs kwam en zei: ‘Joh Piet, die boom moet eruit’.  
Of er moest iets anders gebeuren. Dat deed mijn vader dan. Dikwijls ook op zondag 
of ’s zaterdags. Officieel was mijn vader ‘in de hout’. Hij was een goede boomkapper, 
die goed met klimsporen overweg kon.’ 
 
 
Een heel ander onderwerp: de oorlog. Je was vijf toen die uitbrak. Wat kun je je er 
nog van herinneren? 
‘Ik weet nog dat ik in het begin van de oorlog een keer wakker werd in dat kleine 
huisje op 112 en dat ik naar mijn moeder liep, omdat er zo’n herrie was. Met mijn 
moeder heb ik toen voor het raam staan kijken naar al die vliegtuigen.  



Ik vond het prachtig! En dan zei ze: ‘We gaan eerst maar eens bidden. Dit wordt 
oorlog’. Ik heb aan die oorlog niet zoveel overgehouden: alles ging gewoon door. We 
hebben nooit honger geleden.  
Mijn vader hielp die boeren met bomen hakken en dergelijke en dan kreeg hij weer 
melk of iets anders. Dat ging zo over en weer, ook bij anderen.’ 
‘Tijdens de oorlog ging voor ons alles gewoon door, maar ik weet wel dat mijn ouders 
er behoorlijk over in zaten. Mijn oudste broer Henk en ik hebben dat wel aangevoeld.  
Op het laatst was het niet fijn wonen meer aan de Van Vredenburchweg. Want er 
stonden V1’s opgesteld in ‘De Naald’ – dat was het Rijswijkse Bos – en veel 
vliegtuigen kwamen over om die lanceerinstallatie te bombarderen. We moesten om 
de beurt boodschappen doen in Oud Rijswijk, dus als we langs De Naald kwamen 
liepen we de kans dat er gebombardeerd werd en dat we geraakt zouden worden. Als 
het regende kwamen die vliegtuigen niet. Dan konden de piloten niets zien. En dan 
lag je ’s morgens, als je naar Oud Rijswijk moest die dag, te bidden in je bed dat het 
zou gaan regenen. Zo bang was je daarvoor.’ 
 
 
Maar ondanks het gevaar mocht je wel langs het Rijswijkse Bos? 
‘Jawel, de weg naar Oud Rijswijk is altijd open gebleven. Maar wat die V1’s betreft 
zei mijn vader altijd: ‘Dat gaat een keer verkeerd’. En het ís ook verkeerd gegaan, 
want er is zo’n V1 op de Kruisvaarders van St.-Jan terechtgekomen. Goh, en al die 
gewonden: op boerenkarren kwamen die langs bij ons. En dan zei mijn moeder weer: 
‘Jongens, we gaan even bidden dat het allemaal goed komt.’’ 
‘Wat ik heel erg vond waren de razzia’s. Wij werden wel gewaarschuwd. Zo kwamen 
er ’s avonds twee mannen bij ons die we helemaal niet kenden en die nota bene bij 
ons bleven slapen. Dat was toen al op 148. Die mannen hadden een kist appels bij 
zich. Dat vond ik raar. Misschien waren het groentehandelaren. Mogelijk kenden zij 
mijn vader ergens van, want het ging van ‘Joh Piet, kunnen we hier blijven slapen, 
want morgen is er razzia?’  
De jongens hadden een zolder, de meisjes hadden een zolder en die moesten 
opschuiven zodat die mannen op de meisjeszolder konden slapen. Het was maar voor 
één nacht. Die zijn de andere ochtend naar Van Leeuwen gegaan. Onder de hooiberg 
bij Van Leeuwen was een schuilkelder. Als er wat aan de hand was doken die mannen 
daar onder.’ 
 
 
Was het een gemetselde schuilkelder of moet ik aan een grote kuil denken? 
‘Het fijne mochten wij er natuurlijk niet van weten. Ik weet wel, dat de ingang met 
stro was afgedekt. Later vroegen we ons af: ‘Hoe kwamen ze daar nu in?’ Vanuit 
onze keuken konden we de hooiberg toch zien en ik weet nog, dat mijn moeder zei: 
‘Goh jongens, nu gaan we eerst bidden’. Want de Duitsers staken zo met sabels in dat 
hooi. Achteraf zei mijn vader: ‘Daar had je niet over in hoeven te zitten.’ Hij vertelde 
toen dat het een diepe kuil in het midden van de hooiberg was die met rasters was 
afgedekt met hooi erover heen.’  
‘Ik weet nog, dat er een Duitser langskwam, die netjes de deur opendeed en aan mijn 
moeder vroeg: ‘Waar is uw man?’ ‘Die is in Friesland om eten te halen.’ ‘Ja, ja, ja,’ 
zei die. Ik hoor het hem nog zeggen. ‘Ja, ja, ja.’ Toen ging hij weg. ’s Avonds 
kwamen de onderduikers vanuit die hooiberg bij ons door het kelderluik naar binnen 
en hebben het zo gered. Ze werden niet opgepakt.’ 
‘Er waren ook goede Duitsers. Zo was er een meneer Hansen – hij woonde ook op de 
Van Vredenburchweg – die zich in zijn eigen schuurtje ergens achterin verborg. 



Gooide op een geven moment een Duitser de deur open en zag hem zo zitten, maar hij 
zei: ‘Hier is niemand’. Hij liep toen door. Dus die had het gelukkig ook gered. Als 
kind onthoud je die dingen ontzettend goed. En dan had je nog boer Van Roon, die 
schuin achter café ‘Vanouds ’t Nest’ woonde en die een schuilkelder had tegen V1’s. 
Als je maar een vliegtuig hoorde, vloog je daar al heen.’  
 
 
Was die schuilkelder veiliger dan de schuilkelder onder de hooiberg? 
‘Die onder de hooiberg was voor kinderen erg benauwd. Bij Van Roon was meer 
lucht. Wij hebben er wat gezeten, want steeds gingen er van die V1’s af. En dan die 
bombardementen! Zelfs het huis van mijn oma en opa is toen gebombardeerd. De 
achterkant ervan lag in puin. Heel triest was, dat van Van Spronsen toen een zoon is 
omgekomen en een zoon van Cruyff.’ 
‘Wat herinner ik me nog meer? O ja, je kon soep krijgen in Rijswijk. Mijn oudste 
broer had een fiets – waar we allemaal op mochten, want er was maar één –  en ging 
met een melkkan, zoals je ze vroeger langs de weg zag staan, het dorp in om soep te 
halen. ‘Voor de weg’ zoals ze we dat toen zeiden. Maar dat stimuleerden mijn ouders 
ook altijd: iets voor een ander doen. Niet alles alleen maar voor jezelf. Als er een ziek 
was werd er geholpen. Dat was vanzelfsprekend.’ 
‘Zo hielpen wij elkaar de oorlog en de Hongerwinter door. Mijn vader deed vaak 
klusjes bij boeren en daar kreeg hij melk voor. Ik weet ook nog, dat ik ooit van 
tulpenbollen een cake gebakken heb. Het was wel geen vetpot tijdens de 
Hongerwinter, maar er werd gegeten. En als er maar iets over was dan ging dat naar 
een ander. Zo ging dat in die kleine gemeenschap. Dat heb ik aan de Van 
Vredenburchweg héél sterk ervaren.’ 
 
 
Ik zou willen afronden. Zijn er nog dingen uit je jeugd die je per se wil vertellen? 

‘Ik wil graag iets vertellen over hoe de 
was gedaan werd. Een hele onderne-
ming in die tijd! Toen we op ’t Fort 
woonden, ging het als volgt: op maan-
dag, wasdag, moesten we vroeg op. Er 
was een grote bak met een vuurplaat in 
de tuin. Daar werd de was gekookt. Pa 
haalde de kookwas van dat vuur. Eén 
van de jongens vulde de bak met em-
mers water voor de volgende ronde en 
zorgde voor het vuur. Na het ontbijt – 
het was dan ongeveer 8.30 uur –  begon- 

’t Fort        nen ma en ik de witte was te borstelen.  
                                                             Ons haar moest in een vlecht, anders 

zou het weleens tussen de wringer kunnen komen. Daarna spoelden we de witte was 
met een zakje blauwsel en spreidde die uit op de bleek. Vervolgens borstelden en 
spoelden we de bonte was en hingen die aan de lijn. De overhemden niet, want die 
werden gesteven. En dan maar hopen dat het snel zou drogen. Als het regende, hingen 
we de was onder het afdak van het plaatsje. Maar dat vonden we niet echt fijn: het 
strijkgoed moest so wie so droog zijn.’ 
‘Dinsdag was strijkdag. De gesteven overhemden werden ingevocht en opgerold. 
Even ontbijten en dan strijken: werkbroeken aan de binnenkant. Nette broeken 
werden na het strijken geperst om een mooie, scherpe vouw krijgen.  



Het vouwgoed werd netjes opgevouwen, even het strijkijzer erover heen en dan werd 
het keurig opgeborgen in de kast.’ 
‘Later kregen we een wasmachine. Maar dat was nog niet elektrisch. Het was een 
houten kuip op pootjes. Het houten deksel met klemmen deed je dicht. Dan kon je een 
soort van hendel heen en weer halen waardoor de kloppers in de kuip het wasgoed 
heen en weer bewogen.’ 

  
 
Dat was dus hard werken. Was er ook tijd voor ontspanning en plezier op ’t Fort? 
‘Zeker! Wij hadden een piano. Mijn moeder en ik speelden piano. Op ’t Fort hadden 
we een enorm groot huis met wel dertien kamers. We hebben ons daar het lebbes 
gewerkt, mijn moeder en ik, maar we hebben er wél een prachttijd gehad. 
Dan deden we in de voorkamer, een groot vertrek, alles aan de kant. Mijn moeder 
dook dan achter de piano en de jongens ‘speelden’ op een theekist met snaren die ze 
zelf gemaakt hadden. Alle vrienden en vriendinnen mochten komen en dan werd er 
gedanst op zondagmiddag. Mijn vader zei na verloop van tijd tegen mijn moeder: ‘Ga 
jij nu maar even’. Dan gingen mijn vader en moeder ook meedansen. Zulke mensen 
waren dat!’ 
 

 
Ma’s dansclubje op zondermorgen ‘na de kerk’ met de Van Vredenburchweg op de achtergrond. Op de achterste rij staan van 
links naar rechts: An de Vreede (nichtje van Toos), Grada v.d. Linden, André Hansen, Henk Holtkamp en Wim de Vreede (neef 
van An de Vreede). Op de hurken: Jan Holtkamp, Toos de Vreede (zus van An de Vreede), Toos Holtkamp, Riet Smit, Chris 
Hertog (zoon van de ‘bovenmeester’). Liggend in het gras: Henk de Vreede (broer van An en Toos de Vreede) en Wim Zand-
vliet (vriend van de jongens Holtkamp). 
 
‘Ik leerde de jongens dansen, want ik had daarvoor nog een tijdje op ballet gezeten. 
Ook die dingen vond ik toen leuk. Ik was de enige van de Van Vredenburchweg die 
op zo’n balletschooltje zat. Mijn moeder had voor dat soort dingen oog. Ik had een 
zusje dat loensde, want haar oog stond scheef. Mijn moeder zei: ‘Kind, dat gaat zo 
niet’. Dat oog is recht gezet. Mijn tanden stonden naar voren en mijn moeder zorgde 
ervoor dat ik een beugel kreeg. Dat kwam in die tijd nog niet zo veel voor.  
  



‘Beugeltje’, dat was mijn scheldnaam op school. Het is eigenlijk om te lachen, maar 
mijn moeder was altijd zo van ‘Je zal niet merken, dat er in ons gezin zoveel kinderen 
zijn’. ‘Het waren prachtmensen!’ blijf ik zeggen. Ook mijn zwagers en schoonzusjes 
waren goed met hen.’ 
‘Bij mijn vader en moeder konden we alles kwijt. Je kon altijd met hen praten. We 
hebben hier nog wel gezeten toen de anticonceptiepil op de markt kwam. Mijn 
moeder vroeg zich af of dat wel zo’n goede ontwikkeling was. Dan kwam er een heel 
verhaal en vervolgens werd er gevraagd: ‘Hoe denken jullie daarover?’  
Vervolgens gingen we bellen naar de jongens die al getrouwd waren om te vragen hoe 
zij erover dachten. Al die meningen gingen we met elkaar vergelijken. Dat vond ik 
wel leuk. Mijn vader zei tenslotte: ‘Dat maak je toch allemaal zelf uit’.  
 
 
Toos, ik sluit nu af. Kort samengevat zeg je: ‘Ik heb een prachtjeugd gehad. Mijn 
ouders waren fantastische mensen.’ Je hebt boeiende dingen verteld over je jeugd in 
Rijswijk. Ik dank je voor het gesprek. 
‘Graag gedaan.’ 
 

  
Tot slot: ’t Fort was pittoresk. G.v.d.Born heeft dit schilderij ervan gemaakt. Het hangt nu bij Toos in huis. 
 
 
  


