
‘IK KON DIE DUITSE SOLDATEN WEL AANVLIEGEN!’ 
door Frans Holtkamp 

 

 

‘Een paar jaar geleden, bijna 90 jaar oud, heb ik voor het 

eerst in mijn leven gehuild. Mét mijn zwager Richard. We 

zitten samen voor de tv. Een overlevende van Auschwitz 

vertelt over zijn verschrikkelijke ervaringen van toen. En 

ineens herinner ik me een nare gebeurtenis uit mijn eígen 

oorlogstijd. Ik zit met de vader van twee halfjoodse klas-

genoten van Gymnasium Delft in de tram. Dat moet in 

1942 zijn geweest. 1 Voorin, blijkt achteraf, zit een oude 

joodse man. Hij is klein van stuk en wat gebocheld. De 

tram stopt bij een halte aan de Rijswijkseweg. Er komen 

twee Duitse militairen binnen. Zij sleuren die man als een 

stuk vee naar buiten. Ik kook van woede en, zo jong als ik 

ben, wil ik opstaan om die Duitse soldaten aan te vliegen. 

De vader van mijn klasgenoten zegt: ‘Bep, blijf zitten! 

Anders nemen ze jou ook mee en kom je nooit meer 

terug!’ Aan het woord is Bep Dietz-Schippers, inmiddels de negentig ruimschoots 

gepasseerd. 2 De oorlog heeft zij als tiener heel bewust meegemaakt. In 2020, 75 jaar na 

dato, volgt ze er alles over op tv. Ze wil het verhaal over haar oorlogservaringen graag 

aan de lezers van dit artikel vertellen. 

 

In Rijswijk is het prettig wonen 

Elizabeth Maria Schippers wordt op 12 januari 1927 in de Obrechtstraat in Den Haag geboren. 

Zij is de tweede dochter op rij. Na haar komen er nog een broertje en twee zusjes bij. Het gezin 

verhuist in korte tijd enkele keren, onder andere in 1932 naar de Jan van der Heijdenstraat in 

Den Haag. In 1937 wordt voor Rijswijk gekozen: na een korte tijd in de Bilderdijkstraat komt 

het uiteindelijk nog vóór de oorlog aan de Regentesselaan te wonen op nummer 17A en vanaf 

1942 is villa Senang ietsje verderop aan dezelfde laan op nummer 15 de nieuwe woonplek. 

‘Mijn moeder wilde vanwege de prettige omgeving graag in Rijswijk wonen. Er was geen 

economische noodzaak. Mijn vader was accountant. Toen we aan de Bilderdijklaan woonden, 

begon hij voor zichzelf en hield kantoor aan huis’, licht Bep toe.  

 

Ypenburg 

Zij is 13 als de oorlog uitbreekt. Als puber maakt ze die intens mee. Vol vuur vertelt ze erover. 

10 mei 1940 herinnert ze zich als de dag van gisteren: ‘Vreselijk, dat gevecht rond Ypenburg! 

Vanuit ons huis aan de Regentesselaan heb ik de parachutisten naar beneden zien komen. Het 

diepe geronk en gebrom van de aanvliegende bommenwerpers hoor ik, als ik erover vertel, wéér 

in mijn oren. De bombardementen waren zó hevig, dat de suitedeuren in ons huis rammelden. 

Ik heb ook militairen door de straat zien lopen. Vanachter muurtjes schoten ze. We schuilden 

onder de tafel. Angstige dagen!’ 

 

Een onverwacht verhoor 

Beps vader zit in het verzet. Maar tijdens de oorlog weet zij dat niet. Dan gebeurt er iets 

waardoor ze, onwetend en onbedoeld, haar vader in gevaar brengt. ‘We waren aan het spelen 

op de Haagweg. Het begon te regenen. Er stonden daar twee kleine kanonnen die door de 

Duitsers werden afgedekt. En toen floepte ik er zomaar uit: ‘Ja, dek ze maar lekker af. Ze 

mochten eens nat worden!’ Ik had altijd mijn mondje klaar. Als kind, ik was een jaar of veertien, 
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meen je daar natuurlijk niets van. Het was een beetje plagen. Maar één van de Duitsers was 

beledigd. Die moet het aan hogere militair hebben doorgegeven, want ik kreeg kort daarna een 

sommering in de brievenbus: ik moest me komen melden bij de SD aan de Nassaulaan in Den 

Haag. Mijn vader zei: ‘Wat heb je nú weer uitgehaald!’ Ik legde het uit en voegde eraan toe: 

‘Het is toch niet zo erg wat ik gezegd heb?’ Hij reageerde met ‘Nu heb je mij in moeilijkheden 

gebracht’, maar vertelde niet waarom. Ik ging dus op een morgen naar de SD, mét mijn vader. 

Een mooi gebouw, schitterende kamers. In het vertrek waarin we werden verhoord zat aan de 

ene kant een hoge officier, Herr Strauss heette die, aan de andere kant een Duitse militair en 

achter ons aan een bureau een NSB’er. De Duitse militair verhoorde mij. De officier luisterde 

toe, maar maakte een afwezige indruk. Later begreep ik, dat dat kwam doordat hij net te horen 

had gekregen dat zijn vrouw en dochtertje in Duitsland bij een bombardement omgekomen 

waren. Ik werd afgeleid door geschreeuw. Er was een deur naar de gang en aan de andere kant 

van die gang werden Chinezen verhoord. Dat ging bepaald niet vriendelijk. Die gilden het uit 

van de pijn. Ze werden verhoord, vernam ik later, vanwege chocolade die zogenaamd 

beschimmeld was. Maar die chocolade was alleen maar uitgeslagen. Op een gegeven ogenblik 

werd de NSB’er achter ons giftig. Kennelijk vond hij, dat de Duitse militairen te vriendelijk 

waren. Hij nam het verhoor over en begon mij uiterst vervelende vragen te stellen. Toen werd 

de officier kwaad en zei: ‘Bemoei je er niet mee. Het verhoor is nu beëindigd. Er is niets aan 

de hand. Het is klaar! Meneer en zijn dochter mogen naar huis’. Met zijn eigen auto heeft Herr 

Strauss ons thuisgebracht. Tijdens de rit vertelde hij, dat hij een verschrikkelijke hekel had aan 

die NSB’er, omdat het een verrader was. Maar wij waren blij om de goede afloop’. Minder 

prettig is, dat heel de buurt ziet, dat vader en dochter Schippers door een Duitse officier thuis 

worden gebracht. Er zijn mensen die zeggen: ‘Ze heulen met de Duitsers’.  

 

Het huis doorzocht 

‘Misschien heeft een NSB’er in de buurt de Duitsers getipt’, vertelt Bep verder, ‘want een paar 

maanden na het verhoor in Den Haag werd het kantoor van mijn vader doorzocht door een 

drietal Duitsers. Mijn vader was die dag heel toevallig niet aanwezig. Hij was bij een klant. 

Mijn moeder was boven. Ze was heel zenuwachtig. Een van de Duitsers zei: ‘Ruhe, Ruhe. Maak 

u niet druk. We zijn zo weer weg’. Tien minuten later waren ze inderdaad verdwenen. Ik denk 

dat ze vanuit de SD aan de Nassaulaan de instructie hebben meegekregen om het kantoor van 

mijn vader voor de vorm te doorzoeken. Daarna is er nooit meer iets doorzocht’. 

 

De herder blijft 

Ook met de hond loopt het goed af. ‘We hadden een grote herder. Die 

moesten we inleveren. De Duitsers schakelden ze in bij het zoeken naar 

mijnen. Maar onze hond hebben ze nooit gekregen. Op de zolder van 

ons huis hadden we een doorlopende kast. Mijn broertje ging met de 

herder in het lage gedeelte zitten waar hij niet kon worden gezien. 

Bang voor blaffen waren we niet, want het was een heel rustig en lief 

dier. De Duitser die aanbelde zei: ‘U heeft een hond en die moet u 

inleveren’. Mijn moeder zei: ‘Dat zal niet gaan. Hij is overleden. Ga 

maar zoeken’. Heel het huis hebben ze doorzocht, maar zonder 

resultaat. Wij waren heel blij. Onze herder lieten we natuurlijk niet 

meer op straat lopen, wél in de tuin. Nooit heeft één van de buren ons 

verlinkt.’  
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Traangas en een hechte groep 

Over haar schooltijd vertelt Bep: ‘We hebben onze leraar Duits op het gymnasium in Delft 

enorm gepest, alléén maar omdat hij Duits gaf’. Ze vervolgt: ‘Nu het toch over school gaat, 

elke dag liepen we met tien man vanuit Rijswijk naar Delft, langs de Vliet. In de zomer gingen 

we daarin zwemmen. Dat mocht niet, maar we deden het toch. Natuurlijk wilden we de Duitsers 

nog méér dwars zitten. We vonden immers dat ze hier niet thuishoorden. Dus plaagden we 

Duitse soldaten die aan het oefenen waren. Zij beantwoordden dat op een keer met 

traangasgranaten. O, wat deed dat pijn aan je ogen! Onze acties waren niet altijd verstandig, 

maar als kind doe je soms zulke rare dingen’.  

Dat onhandige kinderlijke verzet is één kant van de medaille, maar Bep laat ook de andere kant 

niet onvermeld: ‘De oorlog heeft het groepje waar we mee naar school liepen zeer hecht 

gemaakt. Er hoorden twee halfjoodse jongens en twee kinderen van NSB’ers bij. We deden 

veel dingen samen, zoals huiswerk maken en uitgaan. Die joodse kinderen zijn nooit opgepakt 

en de NSB-kinderen hebben ons nooit verraden’. 

 

Illegale blaadjes en burgemeester Bocxe 

Bep vertelt met zichtbare trots het volgende over haar moeder. ‘Zij bracht blaadjes rond met 

het laatste illegale nieuws. Wij woonden toen aan de Regentesselaan op nummer 15. Ze moest 

via de Waldeck Pyrmontlaan naar de Haagweg om die blaadjes te bezorgen. Wij gingen vaak 

met haar mee. Tijdens spertijd was het gevaarlijk buiten, vooral bij de Hoornbrug. Op ieder die 

daarlangs liep kon geschoten worden. Vlak bij de 

Hoornbrug woonde Bocxe, voorheen burgemees-

ter van Zevenhoven en vanaf 1942 burgemeester 

van Wateringen. Hij had zich aangemeld bij de 

NSB, niet uit overtuiging, maar omdat z’n vrouw 

erop aandrong. Zij dweepte met de klassieke 

Duitse muziek en was bang dat, als Engeland de 

oorlog zou winnen, het met die muziek gedaan 

zou zijn. Dus dan maar de kant van de Duitsers 

kiezen. Hun twee zoons zaten in het groepje 

waarmee we naar school liepen. Soms maakten 

we samen bij Bocxe thuis ons huiswerk. Mijn 

moeder kwam me regelmatig halen en ging dan 

met Bocxe een verhit gesprek aan over zijn 

dubieuze keuze voor de NSB. Bocxe wist, dat 

mijn moeder illegale blaadjes rondbracht, maar 

heeft haar nooit verraden’.  

 

Vaders verzetswerk 

Pas later komt Bep meer te weten over het verzetswerk van haar vader. Als zoon van een 

aannemer is hij vertrouwd met de bouw. Dat komt hem als verzetsman goed van pas. Hij moet 

onder andere papieren met betrekking tot de vestingwerken in Hoek van Holland afleveren bij 

Leeflang, ooit een hoge militair in het Nederlandse leger. Die woont een eind verderop in 

dezelfde straat. ‘Die papieren werden soms in de stangen van een fiets verborgen’, vertelt Bep, 

‘en men was bang dat dat vervoermiddel door de Duitsers gevorderd zou worden. Daarom 

mochten wij ook nooit van mijn vaders fiets gebruik maken. Pas later begreep ik waarom niet’. 
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Nuances 

Bep benadrukt: ‘In oorlogstijd komt het laagste in de mens naar boven.’ Ze geeft voorbeelden 

met betrekking tot Nederlands-Indië en verwijst naar actuele conflicten in deze tijd. Evenveel 

oog heeft ze voor de grijstinten: ‘Wat de Duitsers hier deden, was natuurlijk verschrikkelijk, 

maar je kunt ze niet allemaal over één kam scheren. Er waren ook goede kerels bij. Zelf heb ik 

aan den lijve ondervonden, dat er NSB’ers waren die nooit iemand verraden hebben. 

Uiteindelijk heb ik veel geluk gehad’. 

 

Slot 

Toch is de oorlog Bep niet in de koude kleren gaan zitten. Ze raakt overspannen en kan de 

middelbare school in Delft niet afmaken. Op het lyceum aan de Sophialaan in Den Haag komt 

ze in rustiger vaarwater terecht en haalt alsnog haar diploma. Niet veel later wordt ze 

medewerker op het accountantskantoor van haar vader. Ze huwt, krijgt kinderen, haar man 

overlijdt plotseling als hij 50 is. Zij blijft heel haar verdere leven weduwe, wordt oma en zelfs 

overgrootmoeder. Op het moment van het interview is ze 93 en woont zelfstandig in Monster. 

 

 

Rijswijk, 

6 februari 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Halfjoden hoorden volgens de Neurenberger Wetten van de nazi’s tot de zogenaamde Mischlingen in de eerste graad, kwartjoden tot de 

Mischlingen in de tweede graad. Volgens een relatief gedetailleerd systeem werd men, indien van toepassing, in één van deze twee graden in-

gedeeld. Voor Volljuden of voljoden was er geen ontkomen aan: zij gingen linea recta naar een vernietigingskamp. Half- en kwartjoden waren 

in bepaalde gevallen van deportatie vrijgesteld. 
2 Dit artikel is de bewerking van het interview dat ik op woensdag 26 februari 2020 gehouden heb met Bep Dietz-Schippers te Monster. Het is 

in eerste instantie bestemd voor het Jaarboek 2020 van de Historische Vereniging Rijswijk (HVR). Voor deze digitale versie heb ik het artikel 

enigszins aangepast. 

 


