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Elk zoekt Geluk; maar talloos zijn de paden
Waarlangs wij zoekend grafwaarts gaan.
A.C.W. Staring, 1823

5

Inhoud
1		 Honings

2		 George

3		 Honings-George

Voorgeschiedenis9
Voorouders11
Overgrootouders17
Grootvader28
Tweede Wereldoorlog
38
Grootmoeder39
Samenwonen51
Eerste huwelijksjaren
51
Kinderen63
Australië68
Port Elliot
82
Terugkeer101
De late jaren
107
Het einde
119
Vader126
Op de kermis
137

Voorouders140
Overgrootouders143
Grootvader161
Grootmoeder164
Eerste huwelijksjaren
168
Tweede Wereldoorlog
177
Kinderen185
Verhuizen194
Opgroeien in Simpelveld  197
De dood van opa Vossen
215
Moeder215
Sjengs laatste jaren
238
Familiedrama’s244
Maria’s laatste jaren
261

Verkering268
‘Vrijen’271
Huwelijk278
Eerste jaren
286
Een nieuw huis
288
Militaire dienst
292
Gemeente Heerlen
295
Lobo en Sascha 
300
Kinderwens303
Een zoon
314
Mijn vroege jeugdjaren
324
Basisschool336
Een broertje
350
Vakanties359
Herinneringen374
Familiefeesten385
Middelbare school
395
Uit huis
404

Verantwoording410
Stamboom Honings
411
Stamboom George
412
Stamboom Honings-George 413

7

1 Honings
Voorgeschiedenis
In dit boek vertel ik de geschiedenis van mijn familie,
op basis van foto’s en getuigenissen. De oudste foto’s
dateren uit het einde van de negentiende eeuw, maar
de geschiedenis gaat veel verder terug. In 1999 heeft
een zekere Karel Honings een stamboom en een reconstructie van de voorgeschiedenis gemaakt. De
familie Honings komt oorspronkelijk uit Duitsland,
waar de naam vanaf het midden van de z eventiende
eeuw opduikt in de Kreis Heinsberg (Nordrhein-
Westfalen) in Geilenkirchen, F
 relenberg, Mariënberg, Gangelt, Birgden en Höngen. De naam wordt
in deze periode behalve als Honings gespeld als Honigs en Hönigs. Vanuit Höngen, dat in 1277 voor het
eerst vermeld wordt, hebben enkele personen met
de naam Honings zich tegen het eind van de achttiende eeuw in Nederland gevestigd: in Sittard,
Maastricht en Deurne.
De familienaam Honings is dus waarschijnlijk afgeleid van de plaatsnaam Höngen, die op zijn beurt
waarschijnlijk weer te maken heeft met het Duitse
woord ‘Höhe’ (hoogte). Höngen, dat tegenwoordig
deel uitmaakt van de gemeente Selfkant in Nord
rhein-Westfalen, ligt namelijk van oudsher op een
hoogte van ongeveer vijftig meter in de vallei van de
Saeffeler Bach (Saeffelerbeek). Nog steeds wonen
er in Duitsland veel Honings’en, die hun naam verschillend schrijven, bijvoorbeeld ook als Hönings,
Hoenigs, Hoenings, Hönigs en Honinx.
Behalve in Duitsland heeft de familie Honings ook
historische wortels in het huidige België. In het Loons
leenregister van bisschop Arnold van Horne, over de
jaren 1379-1389, komt al een zekere Wilhelmus Honichs voor, die afkomstig was uit Bilzen. Ook nadien
hebben in het gebied tussen Bilzen en Maastricht
mensen gewoond met de naam Honichs, Honinckx
of Honinx. Vandaaruit zijn eveneens Honings’en

 ‘
Hönings Früheste’, uit: Gustav Schaal, Württembergs
Apfel- u. Birnsorten in 86 Farbdrucktafeln mit
beschreibendem Text. Stuttgart 1930, p. 72.
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naar Nederland uitgeweken. De naam komt volgens
Karel Honings vóór 1800 ook voor in het Belgische
plaatsje Mol en in de buurt van Leuven en Brussel.
Net als in Duitsland wonen er in België vandaag de
dag nog altijd heel wat Honings’en, die hun naam
spellen als Honings, Honinx, Honinckx, Hoenings
en Honincks.
In Delpher, de gedigitaliseerde krantenbank van
de Koninklijke Bibliotheek, is de oudste vermelding
van Honings afkomstig uit 1799. In de Amsterdamsche Courant van 19 februari van dat jaar staat een
oproep aan allen die meenden recht te hebben op
een deel van de opbrengst van de publieke verkoop
van de meubels en overige spullen van Johannes
Honings, ‘zynde een bovenlands Koopman, doch
laatst gewoond hebbende binnen de Stad Hoorn, en
van daar, in den gepasseerden Jaare 1798, op eene
clandestine wyze vertrokken’. Ook nadien woonden er blijkens krantenberichten personen met de
naam Honings in Hoorn en omstreken.
De naam Honings leeft ook voort in een kruisbessensoort, die rond 1902 door de Duitse fruitteler Julius Hönings (1870-1938) uit het plaatsje Neuss
werd gekweekt: ‘Hönings Früheste’. Het is een soort
die in juli rijpt en goudgele vruchten voortbrengt,
die goed smaken. Afgaande op de Engelse benaming ‘Hoenings Earliest’ is de soort ook internatio-

naal doorgebroken. Toen wij onze eerste zoon Julius
noemden, hebben we hier niet bij stilgestaan.

Voorouders
De stamvader van de familie Honings heette Joannes
Lambertus Honings (1774-1854), roepnaam: Lambert. Lambert – wiens ouders Goswinus Honnicks
en Maria Agnes Spetgens heetten – werd geboren
in het al genoemde Höngen, vlak over de grens met
Sittard. Vandaaruit moet hij naar het Noord-Brabantse dorp Deurne zijn vertrokken, waar hij kleermaker werd. Zijn voornaam is een verwijzing naar
Sint Lambertus, patroonheilige van Höngen en van
de textielarbeiders. Op 23 februari 1800 trad hij in
Deurne in het huwelijk met Maria Beenens (17741818); haar vader kwam uit het Duitse Tönisberg,
haar moeder was een Helmondse.
Lambert en zijn echtgenote Maria kregen twaalf
kinderen. Voor mijn familielijn is alleen hun eerste
kind van belang: Johannes Honings (1801-1883).
Hij werd als eerste Honings in Deurne geboren en
bleef er zijn leven lang wonen. Zijn naam wordt ook
gespeld als Hoenings en Hoonings. Volgens de weinige gegevens die over hem bewaard zijn gebleven,
was hij werkzaam als landbouwer, wever en arbei-

 K
aart van Deurne,
uit de GemeenteAtlas van Nederland.
Leeuwarden [1868].

Het oude huisje aan de
Middelberken in Deurne,
houtskooltekening door
Sjef Koolen. 
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der. Hij woonde in ‘de Wasberg’ (vanaf 1955 Walsberg geheten), een gehucht dat inmiddels is opgegaan in Deurne. Johannes trouwde op 7 mei 1825
met Helena Baumans (1797-1880) uit Deurne, met
wie hij acht kinderen kreeg.
Hun vijfde kind, dat ook weer Lambert Honings
(1832-1922) heette, groeide eveneens op in Deurne.
De gemeente heette sinds de napoleontische tijd
niet langer Deurne, maar Deurne en Liessel, door
de samenvoeging van de twee dorpen. Over deze
Lambert is evenmin veel bekend, behalve dat hij
net als zijn vader wever van beroep was. Hij trouwde op 27 april 1866 in het Brabantse Bakel met de in
Helmond geboren Anna Catharina de Vocht (18311875).
In de eerste jaren van zijn huwelijk kwam Lambert tweemaal met justitie in aanraking. In 1868
werd hij aangehouden door een veldwachter toen
hij illegaal gestoken ‘groesvlaggen’ (graszoden)
vervoerde. Een jaar later was hij betrokken bij het
plaatselijke ‘toffelen’: een ritueel waarbij een bewoner die de (fatsoens)normen had overtreden, door
zijn dorpsgenoten gestraft werd. Daarbij werd soms
een strooien pop die de ‘dader’ moest voorstellen,
op het dak geplaatst of in een boom gehangen. Ook
kon het gebeuren dat het huis van de dader gebarricadeerd werd met karren, dat er uitwerpselen tegen
de gevel werden gegooid of dat er met potten- en
pannendeksels ‘ketelmuziek’ gemaakt werd.

Bidprentje van Lambertus
Honings, 1922. 
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Mijn betovergrootvader
Godefridus Honings. 
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Dit volksgebruik was bij wet verboden, maar desondanks moest er regelmatig door de veldwachter
worden ingegrepen. Lamberts overtreding bestond
eruit dat hij op een glazen fles zonder bodem en op
een houten bus had geblazen.
Uit het huwelijk van Lambert en Anna Catharina werd Godefridus Honings (1866-1944) geboren.
Gezien zijn geboortejaar was het huwelijk van zijn
ouders een ‘moetje’ geweest en was de bruid ten
tijde van de inzegening al in verwachting. In 1869
kwam er een tweede zoon bij, die Leonard genoemd
werd. De toekomst pakte anders uit dan het jonge
koppel had gedacht, want Anna Catharina stierf op
vrij jonge leeftijd, op 10 januari 1875, 43 jaar oud.
Vier jaar na haar dood hertrouwde Lambert met de
zestien jaar jongere Deurnese Johanna van Moorsel
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(1849-1919). Uit deze verbintenis werden nog eens
vijf kinderen geboren. Opvallend is dat Lambert de
kinderen uit zijn tweede huwelijk niet de naam ‘Honings’, maar ‘Hoonings’ gaf.
In tegenstelling tot zijn eerste vrouw is Lambert
wel oud geworden. Hij woonde aanvankelijk op de
Wasberg, later aan de Middelberken in Deurne. Na
de dood van zijn tweede vrouw in 1919 bleef Lambert bij zijn zoon Marinus (uit zijn tweede huwelijk) inwonen. Het was een kinderrijk gezin. Marinus en zijn vrouw Lamberta Verhagen kregen
twaalf kinderen en leidden een katholiek leven.
Toen Lambert op 23 oktober 1922 op 89-jarige leeftijd stierf, had hij minstens elf achterkleinkinderen.
Godefridus, de eerstgeboren zoon van Lambert,
is mijn betovergrootvader. Sinds haar aankomst in

 Bidprentje van
Godefridus Honings,
1944.

Deurne en Liessel was de familie Honings honkvast, want ook deze zoon werd in het dorp geboren, op 23 oktober 1866. ‘Fried’ – zoals iedereen
hem noemde – was veenarbeider. Sinds de tweede helft van de negentiende eeuw waren er heel
wat mannen in de regio die hun brood verdienden
met het afgraven van turf, dat ook wel het ‘bruine
goud’ werd genoemd. In 1853 was het dorp Helenaveen gesticht; vijf jaar later volgde de oprichting
van de Maatschappij tot Ontginning en Verveening
der Peel, genaamd Helenaveen. Die liet een kanaal
graven, de Helenavaart, om de turf naar Rotterdam
en andere plaatsen te vervoeren. Dat zorgde voor
de nodige werkgelegenheid in het gebied. Geïnspireerd door dit succes begon ook de gemeente Deurne en Liessel met het ontginnen van het hoogveen,
maar de stichter van Helenaveen verleende de gemeente geen vrije doorvaart door het kanaal, zodat
er – parallel aan het Helenakanaal – een nieuw kanaal gegraven werd, het Kanaal van Deurne. Fried
zal, net als andere veenarbeiders, blokken uit het
veen gestoken hebben, die gedroogd en naar de steden afgevoerd werden om als brandstof te dienen.
Het was zwaar werk, dat slecht betaalde.

 ‘
I Jen Stroasz’.
Dorpsstraat (nu
Minister Ruysstraat) in
Bocholtz, eerste helft
twintigste eeuw.
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Godefridus trouwde op 21 april 1894 met Josephina
Bladder (1872-1917). Ze kregen elf kinderen. Fried,
die als kind zijn moeder had verloren, moest ook
zijn vrouw relatief jong begraven. Josephina werd
45 jaar. Net als zijn vader en broer was Fried een gelovig man die trouw naar de kerk ging. Hij stierf op
21 november 1944 op 78-jarige leeftijd in Deurne
in het ‘Liefdegesticht’ (het Sint-Antoniusklooster).
Op zijn bidprentje lezen we: ‘Hij stierf op den feestdag van O.L. Vrouw Presentatie: gelijk op dezen dag
Maria zich door haar ouders naar den Tempel des
Heren heeft laten brengen, mogen wij betrouwvol
verwachten, dat O.L. Vrouw haar simpelen trouwen
dienaar den eeuwigen Tempel van ’s Heren Glorie
heeft binnengebracht.’

Overgrootouders
Via Godefridus komen we terecht bij mijn overgrootvader, Antonius (Antoon) Honings (1896-1956), de
tweede zoon uit het huwelijk van Godefridus met
Josephina Bladder. Hij zag op 12 november 1896
in Deurne en Liessel het levenslicht. Met zijn tien
broers en zussen groeide hij op aan de Merlenberg.
Net als zijn vader was hij al jong werkzaam als veenarbeider. Op 31 januari 1920, toen hij 23 was, begaf
hij zich echter naar Vaals, waar hij de functie van
douanier aanvaardde. Hij zou de rest van zijn leven
in Limburg blijven wonen. Het enige overblijfsel van
zijn jeugd in Noord-Brabant was dat hij nooit het
Zuid-Limburgs dialect leerde spreken.

 Mijn overgrootvader
Antoon Honings.

Antoon Honings
en Maria Krings. 
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Door zijn beroep als douanier kwam hij in contact met het meisje dat zijn vrouw zou worden, de
toen 21-jarige Maria Catharina Krings (1899-1965)
uit het Zuid-Limburgse kerkdorp Bocholtz. Over
haar gaat het verhaal dat ze in de tweede klas van
school werd gestuurd, omdat ze een muis in de zak
van de meester zou hebben gestopt. Daarna is ze
gaan werken voor haar ouders, waardoor ze nooit
leerde lezen en schrijven. Ze kon alleen haar naam
schrijven. Naar verluidt smokkelde Maria in de jaren na de Eerste Wereldoorlog boter over de nabijgelegen grens naar Duitsland. In 1919 werd ze bij
het douanekantoor aan de Akerstraat in Bocholtz
aangehouden door Antoon Honings. Ze raakte in
paniek en zou het pond boter dat ze bij zich had in
haar mond hebben gepropt en hebben doorgeslikt.
Antoon en Maria moeten meteen voor elkaar zijn
gevallen, want op donderdag 29 april 1920 traden
ze in Bocholtz in het huwelijk. Toen ze voor het altaar van de Jacobus de Meerderekerk stonden, was
de bruid vijf maanden zwanger.
Op een zeldzame foto van hen samen kijkt het
koppel streng in de lens, hij met zijn karakteristieke
snor in driedelig kostuum, zij in een zwarte rok met
vest (zie pagina 17). Op 16 augustus 1920 werd hun
eerste kind geboren, dat de doopnamen Leonardus
Godefridus kreeg, maar Frits (1920-1987) genoemd
werd. Een jaar later kwam er een meisje bij, Josephina Hubertina (Tinie, 1921-2012). Beide kinderen
werden in Vaals geboren. Kort daarna verhuisde het
gezin naar Bocholtz, waar ze een huis aan de Heiweg
op de Bocholtzerheide betrokken. Hier werd op 16
november 1923 een tweede zoon geboren, Lambertus Andreas (roepnaam: André of ‘Ant’), mijn grootvader. Na André zouden nog drie kinderen volgen:
Wilhelmus Lambertus (Willem, 1925-1993), Clara Elisabeth (Lies, 1929-1969) en Joseph Hendrikus
(Hein, 1933-2006). Het moet een drukke tijd zijn geweest in een gezin met zes opgroeiende kinderen.
Maria, een potige, enigszins ruwe vrouw, bestierde
het huishouden: ze schepte kolen, hield het vuur
brandend, bereidde het eten en deed de was.
Antoon was actief bij handboogschutterij Sint
Henricus in Bocholtz, die nog altijd bestaat. Zo werd
hij volgens een bericht in de krant uit 1926 dat jaar
‘koning’ bij het jaarlijkse ‘koningsvogelschieten’.
Drie jaar eerder had hij die titel al een keer weten te
bemachtigen en nadien lukte dat nog tweemaal: in
1930 en 1954. Op een foto uit de jaren twintig zien
we hem zitten te midden van andere schutters en
enkele kinderen tijdens een schuttersfeest. Zijn leven lang is hij lid gebleven van Sint Henricus.
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 P
agina 18-19. Antoon
bij de schutterij, in
het midden (met
snorretje), circa 1920.

De kinderen van Antoon
en Maria. Van links naar
rechts: Willem, André
(mijn grootvader), Lies,
Frits en Tinie. De foto
moet gemaakt zijn vóór
1933, want hun jongste
kind, Hein, staat er nog
niet op. 
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 L
imburger Koerier,
30 juli 1926.

 A
ntoon als lid van
Handboogschutterij
Sint Henricus, op latere
leeftijd.

Antoon en Maria. 
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 H
et huis op de Reinert
anno 2021. Het is heel
anders dan het was:
zelfs de indeling van de
ramen en de ingang is
veranderd.

Bidprentje van Antoon,
1956. 

Er is een foto bewaard waarop hij op oudere leeftijd te zien is als lid van de schutterij in een optocht,
voorzien van zijn verworven eretekenen.
Na eerst enkele jaren aan de Heiweg te hebben
gewoond, verhuisde het gezin naar het adres Reinert 7 in Bocholtz. Daar hielden ze een paar varkens
en kippen en er was een groentetuin. Vermoedelijk
was het om financiële redenen dat Antoon in deze
jaren als mijnwerker aan de slag ging. Hij moest immers een gezin met zes kinderen onderhouden; het
ondergrondse werk betaalde, in vergelijking met
andere banen, relatief goed. Het had bovendien als
voordeel dat hij gratis kolen kreeg om te stoken en
dat zijn gezin gebruik kon maken van de mijndokter. Antoon werkte in de Willem-Sophia te Spekholzerheide, die sinds 1902 in productie was.
Antoon was een harde werker. Begonnen als ‘houwer’, wist hij op te klimmen tot ‘meesterhouwer’
(hulpopzichter). Hij droeg de verantwoordelijkheid
als de opzichter afwezig was, bijvoorbeeld tijdens de
middag- of avonddienst. Dat was een relatief prettige functie, al bracht Antoon vermoedelijk vele uren
onder de grond door. Toen Nederland in 1940 bezet
werd door de Duitsers, ging de kolenproductie gewoon door. Antoon bleef in die jaren werkzaam in
de mijn, waardoor het gezin tijdens de Tweede Wereldoorlog geen gebrek hoefde te lijden.
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In deze jaren stroopte Antoon illegaal konijnen
op de grens tussen Bocholtz en het Duitse Orsbach.
Op een dag werd hij aangehouden door een grenswachter, waarop hij de benen nam. De grenswachter
aarzelde geen moment en schoot op hem, waarbij
Antoon een schotwond in zijn zij opliep. Ondanks
zijn verwonding wist hij naar huis te strompelen.
Zijn vrouw bracht hem naar een Amerikaanse legerarts, die Antoon op transport stelde naar Parijs. Daar
werd hij in een lazaret opgelapt. Drie maanden lang
kwam hij niet thuis. Toen stond hij ineens weer op
de stoep en had praatjes over wat hij allemaal had
gezien, van de Eiffeltoren tot de Moulin Rouge. Nog
jaren nadien schold zijn vrouw hem, als ze ruzie
hadden, uit voor ‘Pariezer hoonk’ (‘Parijzer hond’).
In de tijd dat hij met pensioen zou gaan, kreeg
hij maagkanker. Hij overleed op zondag 15 juli 1956
in Bocholtz, op 59-jarige leeftijd. Zijn bidprentje
meldt: ‘Nu vader eindelijk een verdiende rust kon
gaan genieten kwam er een zware ongeneselijke
ziekte hem overvallen. Doch hij klaagde niet maar
met groot geduld en overgave verdroeg hij de vaak
ondragelijke pijnen. En wij vragen ons dan wel eens
af, waaraan heeft hij dat verdiend die toch altijd geploeterd en zijn plicht gedaan heeft.’
Antoon was een strenggelovige man en een trouw
kerkganger. Hij hoopte dat hij ‘gezuiverd’ zou worden

en opgenomen in het ‘eeuwig vaderland’, aldus het
bidprentje. Er staan ook enkele woorden van Antoon
zelf op, gericht aan zijn ‘dierbare’ echtgenote, kinderen
en familie: ‘Mijn aardse leven is afgesloten. Ik dank u
voor alles wat gij voor mij deed. Blijft voor mij bidden
en mijn voorbeeld van godsdienstzin navolgen dan
zullen wij elkaar wedervinden in het eeuwige leven.’
Mijn vader, geboren in 1951, was vierenhalf toen
zijn grootvader overleed. Hij herinnert zich dat hij
hem na zijn dood opgebaard zag liggen in de woonkamer van het huis op de Reinert. Een macaber detail is dat zijn mond telkens openviel, zodat de familie hem een sjaal om het hoofd bond. Voor mijn
vader, nog maar een klein kind, leek het hierdoor
alsof hij hoorns had.
Nu stond Antoons weduwe Maria er alleen voor.
Ze zorgde voor haar dochter Lies. Die was in 1950

getrouwd met Jan van der Veen, waarna ze met hem
bij haar ouders ging inwonen. Het was geen goed
huwelijk: ruzies waren aan de orde van de dag. Het
leidde er ten slotte toe dat ze gingen scheiden. Door
deze gebeurtenis raakte Lies volledig in de put. Volgens mijn grootmoeder sliep ze ’s nachts met een
broodmes onder haar kussen. Ze was niet in staat
om voor haar drie kinderen te zorgen. Om van
haar te kunnen scheiden, moest haar man afstand
doen van de ouderlijke macht. De kinderen kwamen daardoor terecht in het weeshuis van de Zusters van het Arme Kind Jezus in Simpelveld. Grootmoeder Maria ging elke week naar hen toe en stopte
de nonnen dan wat geld toe, in de hoop dat ze goed
voor hen zouden zorgen.
Uiteindelijk zorgde Lies’ broer André, mijn grootvader, ervoor dat ze uit het weeshuis gehaald wer-
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den en ondergebracht bij familieleden: hijzelf nam
dochter Mia op, zijn zus Tinie (die nog geen kinderen had) ontfermde zich over Tiny en Frits. Nadat
Lies een tijdlang in Venray in een inrichting had gezeten, waar ze behandeld werd met elektrotherapie,
ging het weer beter met haar. Ze is jong gestorven,
op haar veertigste (in 1969), aan longkanker.
De dood van haar dochter heeft Maria niet meer
hoeven meemaken. De laatste jaren van haar leven vond ze het wel mooi geweest. Mijn vader herinnert zich dat ze elke avond in bed lag te bidden
met een rozenkrans. Wel ging ze nog elke week naar
de kroeg om een glas limonade – Hero Citroen – te
drinken. Ze overleed op 26 oktober 1965, ‘voorzien
van de H. Sacramenten der zieken’, aan de gevolgen
van darmkanker. Ze is 66 jaar oud geworden.

 H
et (inmiddels
geruimde) graf van
mijn overgrootvader
Antoon op het kerkhof
van Bocholtz. Foto
gemaakt vóór 1965,
omdat het geboorteen sterfjaar van zijn
vrouw nog niet op de
steen staan.

Mijn overgrootmoeder
Maria met haar dochter
Tinie. 
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Grootvader
Over de jeugd van mijn grootvader André (‘Ant’) Honings (1923-2002) weet ik vooral wat mijn vader erover vertelt. André werd in Bocholtz geboren, waar
hij ook de lagere school doorliep. In die tijd gingen
jongens en meisjes nog gescheiden naar school: zijn
zusjes Tinie en Lies gingen naar de St. Vincentiusschool, het zusterklooster van de ‘Dochters van Liefde’ van de orde van de Heilige Vincentius a Paulo. Met
hun wijde, witte kappen en blauwe habijten waren de
nonnen opvallende verschijningen. Die school was
in 1910 geopend en aanvankelijk gevestigd in wat nu
Past. Neujeanstraat is. In 1913 werd een gloednieuw
kloostergebouw inclusief meisjesschool geopend op
de hoek van de Schoolstraat en Persoonstraat.
André en zijn broers gingen naar de katholieke
jongensschool St. Aloysius, in de Schoolstraat, ter
hoogte van de Kommerstraat. Die had in 1881 de
deuren geopend en werd bestuurd door de gemeente Bocholtz. In 1936 is er een groepsfoto gemaakt
waarop André staat, ter gelegenheid van de ‘Plechtige Communie’. Hij was toen een jaar of twaalf en zat
in de zesde klas van de Aloysiusschool. In de maanden ervoor kwam vermoedelijk regelmatig de priester in de klas om les te geven. André staat tussen
41 medecommunicantjes in hun beste kleding, met
de pastoor in het midden. De meeste jongens kijken
ernstig in de lens, maar op het gezicht van André zien
we een opgewekte, joviale lach (zie pagina 30-31).
Veel jongens, onder wie zijn beide broers, bereidden zich na de lagere school voor op een werkzaam
leven in de mijnbouw. Na de oorlog gingen ze naar
de Ondergrondse Vakschool (OVS), de praktijkopleiding voor mijnwerkers in Limburg. Andrés broers
Frits en Hein waren werkzaam in de Oranje Nassau 2
in Schaesberg (nu Landgraaf); Willem was mijnwerker in de Willem-Sophia, waar ook zijn vader werkte.
Volgens het dodenprentje dat ik van hem heb, heeft
Willem zo’n 32 jaar ondergronds gewerkt. Ook André
is in zijn jonge jaren werkzaam geweest als mijnwerker, maar dan in een Belgische mijn. Daar was hij
verantwoordelijk voor de paarden die ondergronds
de met kolen volgeladen wagens over een rail trokken. Omdat de paarden nooit daglicht zagen, werden
ze op den duur blind. André verzorgde de dieren.
André was niet de enige Nederlander die in deze
jaren in België in de mijn werkte. Zelf vertelde hij
daarover dat hij de salarissen (die in francs werden
uitbetaald) van alle Nederlandse mijnwerkers inzamelde. Daarmee ging hij de grens over naar Duits-
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 H
et Zusterklooster
van de ‘Dochters van
Liefde’ in Bocholtz.

Schoolstraat in Bocholtz,
met zicht op de Jacobus
de Meerderekerk. Links de
‘oude Jongensschool’. 
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 P
agina 30-31.
Communiefoto van
mijn grootvader André,
1936. Hij staat op de
tweede rij, derde van
links.

 A
ndré in zijn
jonge jaren.
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André als
tamboer. 

33

André (onderop) met
zijn broertje Hein. Op
de achtergrond: de
kerktorenspits van
Bocholtz. 

 A
ndré (vierde van
onder) als turner.

André op de brug. 
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land, waar hij ze omwisselde tegen een betere koers
dan in Nederland. Vanuit Bocholtz is het maar een
paar kilometer naar Aken. Een keer per maand vertrok hij met een som geld, die hij in een van zijn
hoge schoenen verborg, naar Duitsland. Op een
dag werd hij aangehouden door een douanier en
gedwongen om zijn schoenen uit te trekken. Eerst
deed hij de schoen uit waarin geen geld zat. Toen
de douanier had vastgesteld dat de schoen leeg was,
mocht hij hem weer aandoen. Daarop moest hij de
tweede schoen uittrekken, waarop André dezelfde
schoen nog een keer uitdeed. Zo wist hij de grensbewaker om de tuin te leiden. Een andere keer had
hij minder geluk en moest hij een nacht in de gevangenis doorbrengen, waardoor hij een aantekening op zijn strafblad kreeg.
Wat de schutterij was voor zijn vader, was turnen
voor André. Van jongs af aan beoefende hij deze
sport, en hij was niet de enige, want gymnastiek
was in die jaren zeer populair. Hij zal een groot deel
van zijn jeugd aan turnen hebben besteed. Dat gold
ook voor zijn broers Frits en Hein. André was lid
van de gymnastiekvereniging Werk naar Krachten
in Bocholtz, in de volksmond ook wel de ‘gele vereniging’ geheten. Er waren in die tijd drie turnclubs
in het dorp. De oudste was de in 1891 opgerichte
vereniging La Reine de la Liberté. In 1929 ontstond
uit een afsplitsing daarvan Werk naar Krachten en
in 1934 werd de gymnastiekvereniging Wilhelmina
(ook wel de ‘witte vereniging’) opgericht. Een paar
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jaar nadien werd La Reine de la Liberté opgeheven.
Zowel Werk naar Krachten als Wilhelmina bestaan
nog steeds.
In de Limburgse kranten van die jaren kunnen we
Andrés turnactiviteiten op de voet volgen. De eerste vermelding is van 11 januari 1939 – een half jaar
voor het uitbreken van de oorlog – maar hij moet
toen al veel langer als turner actief zijn geweest. Dat
jaar behaalde hij bij een internationale turnwedstrijd in het Belgische Kelmis (Calamine) de eerste
prijs in de ‘rek-jeugdklasse’. In juni vond er weer een
wedstrijd plaats in Kelmis: ditmaal werd hij tweede
op de rekstok en eerste op de brug. Diezelfde maand
werd hij ook eerste op de brug tijdens de internationale Turn- en Atletiekwedstrijden te Gemmenich
(België). Op 1 en 2 juli 1939 verwierf hij te Gemmenich nog twee ereprijzen, op de rekstok en de brug.
Op zondag 16 juli was hij weer aanwezig in Kelmis.
Nu keerde hij terug met een gouden (brug) en zilveren (rek) plak.
In 1940 en 1941 zijn er geen vermeldingen in de
krant te vinden, maar daarna weer wel. In 1942 deed
hij mee met de Limburgse turnkampioenschappen
in Venlo, inmiddels in de ‘Heerenafdeeling 2e graad’.
Volgens de Nieuwe Venlosche Courant bestond de
wedstrijd uit een ‘zeskamp, omvattende vrije oefeningen, ring-, brug-, rek- en paardoefeningen, alsmede paardsprongen’. Het publiek kon zien hoe
André die dag de derde plaats veroverde met 86¼
punten. Gezien het programma was hij als turner

André in tenue van
Werk naar Krachten,
vermoedelijk tijdens een
processie in het dorp. 

 G
roepsfoto Werk naar
Krachten. André staat
achteraan, tweede van
rechts.

behoorlijk allround en actief op meerdere onderdelen. Een jaar later verwierf hij in Nieuwenhagen met
88½ punt zelfs de tweede plaats.
In 1944 en 1945 zwijgen de kranten opnieuw,
maar daarna komen we Andrés naam weer meerdere malen tegen. Daaruit valt op te maken dat hij
als turner tot de top van Limburg behoorde. In 1947
– opnieuw in Kelmis – behaalde hij zelfs drie prijzen tijdens één wedstrijd: in de eerste klasse verwierf hij een gouden medaille op de onderdelen gewichtheffen, rekstok en springen; zijn broertje Hein
werd in de klasse ‘aspiranten’ eerste op de rekstok
en tweede met gewichtheffen. André had vooral een
geduchte concurrent in zijn broer Frits, die sterker
was dan hij en onder meer successen boekte op het
onderdeel gewichtheffen (in de A-klasse).
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Tweede Wereldoorlog
Toen mijn grootvader zeventien jaar was, brak de
Tweede Wereldoorlog uit. Op 10 mei 1940 vielen de
Duitsers Nederland binnen; vijf dagen later vond
de capitulatie plaats. Helaas weet ik relatief weinig
over hoe hij de oorlogsjaren heeft ervaren. Kende
hij misschien Jozef Peters, die in 1919 was geboren
en op 15 mei 1940 al strijdend tegen de Duitse bezetter in Maastricht het leven liet? De jongen vond
zijn laatste rustplaats op het kerkhof van Bocholtz.
Waar André in elk geval getuige van was, was het
fatale treinongeluk dat op vrijdag 20 december 1940,
vijf dagen voor Kerstmis, in Bocholtz plaatsvond. Op
die bewuste dag reden enkele mijnwerkersbussen
rond vijf uur ’s ochtends over de bewaakte spoorwegovergang richting de Bocholtzerheide. De mijnwerkers waren, zoals elke morgen, in alle vroegte opgehaald om naar de Willem-Sophiamijn of de
Wilhelminamijn te worden gebracht. Om de een of
andere reden waren de slagbomen door de spoorwegwachter niet gesloten en had het belsignaal niet
geklonken. Toen de wachter het signaal ontving dat
er een trein vanuit Simpelveld aankwam, vond de
botsing plaats. De eerste bus was de overweg net
gepasseerd, toen er een harde klap te horen was.
Met een ‘geweldige slag’ werd de bus ‘midden in de
flank door de losse locomotief […] gegrepen en een
92-tal meters dwars over de rails meegesleurd’.
De gevolgen waren verschrikkelijk. Drie mannen
waren op slag dood. De pastoor was spoedig aanwezig voor het verlenen van geestelijke bijstand en
het toedienen van de laatste sacramenten. Ook enkele dokters, verpleegsters van het Groene Kruis, de
rijksveldwacht, politie en burgemeester waren snel
ter plaatse en er arriveerden tal van ziekenauto’s.
Als gevolg van de duisternis werd het reddingswerk
zeer bemoeilijkt. De lijken van de drie slachtoffers
werden naar het klooster van Simpelveld overgebracht. Negen (zwaar)gewonden werden afgevoerd
naar het ziekenhuis in Heerlen, waar nog een vierde
slachtoffer overleed.
Veel bewoners van Bocholtz hadden de klap gehoord. De Limburger meldde: ‘De slag klonk zoo
heftig in den kouden stillen nacht, dat de bewoners
van Bocholtz uit hun slaap opgeschrikt op het eerste oogenblik een luchtbombardement bevroedden.’ André woonde, zoals gezegd, met zijn ouders,
broers en zussen op de Reinert, op een steenworp
afstand van de rampplek. Volgens mijn vader was
hij als een van de eersten ter plaatse. Wat hij daar
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te zien kreeg, maakte diepe indruk op hem. Van
de aangereden bus was niets meer over. Langs de
rails lagen onderdelen en daartussen persoonlijke eigendommen van de mijnwerkers: broodtrommels, drinkflessen, tabaksdozen en kledingstukken.
Uit de resten van de bus steeg ‘een erbarmelijk gejammer en geweeklaag’ op. Overal lagen doden en
(zwaar)gewonden.
Het hele dorp was in rouw gedompeld. Alle activiteiten en feestelijkheden die met het oog op Kerstmis waren georganiseerd, werden geannuleerd. Iedereen leefde mee met de nabestaanden. Vanaf
de dag van het ongeluk werden elke avond bij het
rozenkrans bidden de slachtoffers herdacht. Op
dinsdagochtend 24 december vond om tien uur in
Bocholtz de gezamenlijke requiemmis plaats. In
een lange stoet werden de slachtoffers vervolgens
naar hun laatste rustplaats gebracht, begeleid door
de treurmuziek van de Philharmonie. Behalve familieleden en belangstellenden waren er vertegenwoordigers van de directie van de Staatsmijnen en
van het hoofdbestuur van de r.k. Mijnwerkersbond.
De vier mannen werden begraven in een gemeenschappelijk graf. Dat graf is er niet meer. Alleen een
kleine gedenksteen bij de spoorwegovergang herinnert nu nog aan het drama dat in 1940 in Bocholtz
plaatsvond.
Terwijl veel jongens werden opgeroepen voor de
Arbeitseinsatz, werkte André in de oorlog vrijwillig
in Duitsland. Naar verluidt verdiende hij zijn geld
met het gieten van tankdeksels in een ijzergieterij
in Aken. Hij was dus direct bij de Duitse oorlogsproductie betrokken. In de grensstreek was dat niet
ongewoon. Het had als voordeel dat hij thuis kon
blijven wonen en niet elders te werk werd gesteld.
Vanuit Bocholtz stapte hij elke dag op de trein naar
Aken. Midden in de oorlog, in de trein van Simpelveld naar Aken, leerde André zijn toekomstige
vrouw kennen, mijn grootmoeder Maria, die eveneens in een Duitse fabriek werkzaam was.
Bocholtz werd op 17 september 1944 bevrijd
door Amerikaanse troepen; de hongerwinter ging
daardoor aan André voorbij. De bevrijding van
Bocholtz ging niet zonder slag of stoot, want het
dorp lag op een voor de verovering van Aken strategische plaats. Op de grens liep de Duitse Westwall
(door de geallieerden de Siegfriedlinie genoemd):
een honderden kilometers lange verdedigingslinie
met bunkers, tankversperringen, mitrailleursnesten, prikkeldraadversperringen en mijnenvelden.
Nog altijd zijn op de grens de overblijfselen hier-

van te zien. Omdat de Duitsers wisten dat de Amerikanen op het punt stonden de aanval te openen,
vuurden ze zware artillerie en granaten op Bocholtz
af, waarbij meerdere burgerslachtoffers vielen. Bij
Hoeve Overhuizen in Bocholtz bevindt zich een
monument voor de 25-jarige Amerikaanse soldaat
Jürgen (‘Jerry’) Krohnke. Hij werd een paar dagen
na de bevrijding, op 20 september 1944, door granaatscherven geraakt en stierf ter plekke.
In oktober 1944 – toen Zuid-Limburg al was bevrijd – werd de stad waar mijn grootvader werkte,
tijdens de Slag om Aken door de geallieerden volledig in puin gelegd. Alleen de oude Dom bleef min of
meer intact. De gevechten vonden plaats op enkele
kilometers van Bocholtz vandaan. André en zijn familie moeten het onheilspellende geluid van de ontploffende bommen hebben gehoord en de brandgeur hebben geroken. De stad was veranderd in een
rokende ruïne. Na het bombardement zag André
hoe de lijken werden uitgegraven en op de stoep
werden gelegd. Door de enorme hitte van het vuur
waren ze gekrompen en onherkenbaar geworden.

Grootmoeder
Het meisje dat André midden in de oorlog ontmoette – in 1942 of 1943 – heette Maria Colette Kelchtermans (1927-1992). Zij zou mijn grootmoeder worden. Maria werd op 21 december 1927 geboren
in Terwinselen (Kerkrade) en was ten tijde van de
ontmoeting vijftien; André was vier jaar ouder. Ze
woonde op dat moment in Simpelveld, op het adres
Oude Gaasstraat 5.
Haar vader was René Kelchtermans (1900-1946),
een Belg. Hij werd op 18 maart 1900 geboren in
Sint-Niklaas in Oost-Vlaanderen als kind van Lievin Kelchtermans en Philomene Claes. Het is niet
duidelijk hoe René in Kerkrade terecht is gekomen.
Waarschijnlijk trok hij naar Nederland om als mijnwerker aan de slag te gaan in de Willem-Sophia. In
Kerkrade zal hij zijn toekomstige bruid hebben ontmoet. René trad daar op vrijdag 8 april 1927 in het
huwelijk met Anna Maria Dortants (1907-1940): hij
was toen zevenentwintig en zij twintig. Anna Maria
was een dochter van de tuinwerker Mathijs Joseph
Hubert Dortants en Anna Barbara Wetzels.
Waarschijnlijk hebben René en Anna Maria de
eerste jaren van hun huwelijk ingewoond bij haar
ouders in Terwinselen. Ze kregen vijf kinderen, drie
meisjes en twee jongens.

 M
onument voor de
slachtoffers van het
spoorwegongeluk.
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Mijn grootmoeder Maria was de oudste, na haar
volgden nog Martin (1929-2008), Servaas Jozef
(1931-1946), Josefina (Fien, 1933-2009) en Hubertina (Tiny, 1934-2009). Als klein meisje bezocht mijn
grootmoeder de Mariaschool (meisjesschool) in
Terwinselen. Er is een krantenfoto bewaard waarop
Maria te zien is in de vijfde klas. Haar broertjes gingen vermoedelijk naar de Callistusschool.
Als meisje zou Maria een keer te communie zijn
gegaan, voordat ze de eerste communie had gedaan. Voor straf werd ze door de nonnen vernederd. Ze moest van klas naar klas gaan, waar ze telkens voor schut werd gezet. Volgens mijn vader had
zijn moeder hier een hardgrondige hekel aan nonnen aan overgehouden, en met het rooms-katholieke geloof had ze evenmin veel op.
Op 13 maart 1940 overleed Anna Maria in Kerkrade in het kraambed, waarschijnlijk aan de gevolgen
van een bloedvergiftiging. Het kind dat ze droeg,
een jongetje, dat ze naar zijn vader ‘René’ noemden, stierf eveneens. Anna Maria was pas 33 jaar
oud en liet haar man met vijf kinderen achter. Mijn
grootmoeder was toen pas twaalf en moet troosteloos zijn geweest, al heeft ze in latere jaren niet vaak
over deze – vermoedelijk traumatische – gebeurtenis gesproken. Kort na de dood van haar moeder
schijnt ze een keer van huis te zijn weggelopen.
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 P
agina 40-41. Mijn
grootvader André
op de fiets tijdens de
oorlog.

René Kelchtermans,
de vader van mijn
grootmoeder Maria. 

ndré als fabrieksarbeider
A
tijdens de oorlog (voorste
rij, derde van links). 
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 G
roepsfoto met
bovenaan René
Kelchtermans en Anna
Maria KelchtermansDortants, de ouders
van mijn grootmoeder
Maria. In het midden
zien we Anna’s
moeder, Anna
Barbara Wetzels. Het
is bijzonder dat haar
dochter en zij tegelijk
zwanger waren. Mijn
grootmoeder had
daardoor een tante die
jonger was dan zijzelf.

Krantenbericht met
foto van de Mariaschool te Terwinselen,
met mijn grootmoeder
Maria als meisje
(tweede rij van onder,
derde van links). 

 A
nna Maria Kelchter
mans-Dortants, de
moeder van mijn
grootmoeder Maria.
Op de achterzijde heeft
mijn grootmoeder
geschreven: ‘Mijn
allerliefste Moeder’.

45

46

Anna Barbara DortantsWetzels, de moeder van
mijn overgrootmoeder
Anna Maria, met haar
kinderen: Beb, Elsje,
Enny, Jozef, Herman,
Martin en Leo. Anna
Maria staat er niet op
– waarschijnlijk was ze
toen al overleden. 

 D
e zusjes Maria (links)
en Fien Kelchtermans.

 Overlijdensakte

van
Anna Maria, 1940,
met handtekening van
René, 1940.

Haar vader René, inmiddels veertig jaar oud, zal
zich geen raad hebben geweten met de situatie. Hoe
moest hij voor de kinderen zorgen en tegelijkertijd
in de mijn werken om in hun levensonderhoud te
voorzien? Toevallig wist hij dat er in Laurensberg,
in de buurt van Aken, een jonge weduwe woonde,
Geertruid Helena Pelzer (1910-1992), die een dochter had, Lenie.
Geertruid was getrouwd geweest met Friedrich
Merx (1905-1932) uit het Duitse Richterich, die acht
jaar daarvoor op 27-jarige leeftijd was gestorven.
René ging naar haar toe en deed haar het voorstel
om te trouwen, zodat zij voor de kinderen kon zorgen en hij voor het inkomen. Ze accepteerde zijn
voorstel. Zo kon het gebeuren dat René Kelchter

mans vier maanden na de dood van zijn eerste
vrouw, op 1 augustus 1940, in de Sint-Remigiuskerk
van Simpelveld met Geertruid in de echt werd verbonden. Simpelveld was ook de plaats waar het gecombineerde gezin ging wonen. Het was een verstandshuwelijk. Geertruid Pelzer was een lieve
vrouw, maar ze was het niet gewend om voor zo’n
groot gezin te zorgen. Met haar zware postuur, kleine handen en slechte ogen (ze droeg een bril met
dikke glazen) was ze niet geschikt voor die taak.
Het was een moeilijk bestaan. Het mijnsalaris
van René was net voldoende om in het onderhoud
van zijn gezin te voorzien. Nadat dochter Maria de
lagere school voltooid had, werd van haar verwacht
dat ze een financiële bijdrage zou leveren. In de
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 G
eertruid Helena
Pelzer, de tweede
echtgenote van René
Kelchtermans. Op
de achterzijde heeft
mijn grootmoeder
geschreven: ‘Mijn
tweede Moeder’.

oorlog werkte ze om die reden in een sigarenfabriek
in Aken, waar ze met de hand sigaren moest rollen.
Dat was een dekmantel, want in het souterrain van
de fabriek werd munitie gemaakt door Russische
dwangarbeiders. Wat Maria hiermee verdiende,
moest ze vermoedelijk afstaan aan haar vader.
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Groepsfoto met mijn
grootmoeder Maria
Kelchtermans, in de zesde
klas, toen ze twaalf was,
ter gelegenheid van de
plechtige communie.
Maria staat achteraan in
het midden en draagt een
geblokte jurk. 
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 B
idprentje van René,
1946.

Mijn grootmoeder Maria
als tienermeisje, samen
met haar broer Martin. 
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Mijn grootmoeder had geen goede herinneringen aan haar vader. Hij was een moeilijke man
die, als de verhalen kloppen, zijn handen niet van
zijn dochters af kon houden. In de oorlog hadden
ze het bij haar thuis niet breed; er was niet veel te
eten. Veel producten waren op de bon. Vee hadden
ze niet en een groentetuin evenmin, zodat ze alles
moesten kopen. Elke morgen kregen de kinderen
één boterham. Maria keek dan stiekem of een van
de sneeën wat groter was afgesneden. Als de boeren de aardappelen gerooid hadden, ging ze soms
‘zeumeren’. Dan liep ze het veld na om te kijken of
er misschien aardappelen in de grond waren achtergebleven. Op een dag kwam René terug van de
mijn en at met smaak twee gebakken eieren, terwijl
er voor de rest van het gezin niet veel meer overbleef. Daarop zou Maria hem hebben gevraagd
waarom hij twee eieren at, terwijl zij honger leden.
Daarop pakte hij twee eieren en sloeg ze stuk op
haar hoofd met de woorden: ‘Hier, dan heb je ook
twee eieren.’
Simpelveld werd op 16 september 1944 bevrijd.
Enige tijd daarna werd huize Kelchtermans in diepe rouw gedompeld. Op 28 maart 1946 overleed namelijk Maria’s broertje Servaas Jozef (roepnaam: Jo)
op vijftienjarige leeftijd in het ziekenhuis van Heerlen. De doodsoorzaak is niet bekend – er wordt wel
gesproken over de ‘Engelse ziekte’, een aandoening
die samenhangt met een tekort aan vitamine D en
calcium. Maria had er veel verdriet van. Niet voor
niets zou ze later haar eerstgeboren zoon, mijn vader, naar haar broertje vernoemen.
Minder dan vier maanden later zou er een tweede
sterfgeval plaatsvinden: op 13 juli 1946 overleed, geheel onverwacht, vader René, aan de gevolgen van
een herseninfarct, 46 jaar oud. Volgens zijn overlijdensakte was het de zeventienjarige Martin die de
dood van zijn vader aangaf. Op Renés bidprentje
lezen we: ‘Hij was een eenvoudig, rechtschapen
man. Hij stond nog zoo midden in het leven. Wij gaven hem nog vele jaren. Hij was nog zoo noodig in
zijn gezin. En ziet, onverwachts rukt de dood hem
voor altijd weg van de liefde der zijnen.’ Hij liet zijn
vrouw achter met haar eigen dochter Lenie en vier
opgroeiende stiefkinderen. Hoewel zij niet hun biologische moeder was, bleef ze haar leven lang een
centrale rol spelen in het gezin. Er zijn diverse foto’s
bewaard waarop ze te zien is met haar dochter en de
kinderen van René.

Samenwonen
Wie er ook om hem treurden, Maria waarschijnlijk niet. Zij ‘vrijde’ intussen al een aantal jaren met
André, die ze in de trein had ontmoet. René was niet
blij geweest met deze relatie; hij jende zijn schoonzoon door hem steevast Antonius te noemen. Toen
Maria zeventien was, in de oorlog en nog voordat ze
getrouwd was, trok ze in bij André en zijn ouders.
Haar slechte thuissituatie zal daar de reden van zijn
geweest. In de familie Honings vond ze een nieuw
gezin. Ze voelde zich er thuis en kon het goed vinden met zijn ouders. Moeder Maria was, zoals gezegd, een ruwe vrouw. Ze gaf iedereen bijnamen.
Haar schoondochter Maria noemde ze ‘Roeë Floës’,
vanwege haar rode jasje.
Kort nadat Maria was ingetrokken bij André,
raakte ze in verwachting. De zwangerschap werd
afgebroken met hulp van haar schoonmoeder en
een breinaald. Kennelijk vond schoonmama de tijd
nog niet rijp voor een kind. Als gevolg van deze provisorische abortus kreeg Maria een ernstige bloeding, waaraan ze zou zijn overleden als niet de hulp
was ingeroepen van een Amerikaanse legerarts in
Bocholtz. Hij wist de bloeding te stelpen en haar leven te redden.

Eerste huwelijksjaren
Op haar negentiende trad Maria in het huwelijk met
André: op zaterdag 16 augustus 1947 in Bocholtz.
Aanvankelijk bleven ze inwonen bij Andrés ouders
op de Reinert. Intussen keken ze uit naar een woning voor henzelf, die ze vonden op de Stationsstraat 47 (thans De Baan). In die jaren, de tijd van
de wederopbouw, was er een groot woningtekort.
Tijdens de oorlog waren er nauwelijks huizen bijgebouwd. Omdat André en zijn vrouw bij zijn ouders inwoonden, mocht zijn broertje niet trouwen.
Pas toen zij rond 1951 eindelijk op zichzelf gingen wonen, kon Hein met Hubertina Maria (Tiny)
Brandt in het huwelijk treden en bij zijn ouders intrekken.
Na de oorlog volgde André een vakopleiding tot
timmerman en ging hij in de bouw werken, vooral
in de buurt van Heerlen en in Duitsland. In zijn vrije
tijd bleef hij actief in de gymnastiekwereld. Aangestoken door Andrés enthousiasme voor turnen, ging
Maria ook turnen. In 1950 won André nog een keer
de eerste prijs met gewichtheffen in Schaesberg.
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 T
wee vroege (inge
kleurde) foto’s van
mijn grootouders
André en Maria. 
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 M
ijn grootouders
Maria en André met
Mia, een kind van zijn
broer Frits. Maria is
ongeveer achttien
jaar, André circa
tweeëntwintig.

Mijn grootmoeder
Maria gearmd met
haar schoonmoeder
Maria Krings. Links
van mijn grootmoeder
staat een zus van haar
schoonmoeder met haar
dochtertje. Naast Maria
Krings staan haar dochter
Tiny, haar schoondochter
Bepje Honings Deguelle
(de echtgenote van haar
zoon Frits met haar
dochtertje Mia) en
dochter Lies. 
 A
ndré en Maria in hun
jonge jaren, nog voor
hun huwelijk.

Maria en André. 
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Bij het bruggetje op de
Reinert in Bocholtz. Van
links naar rechts: André
en Maria, Lies, Bepje
Honings-Deguelle (met
Mia) en, uiterst rechts,
Willem. 
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 H
uwelijksfoto, 1947.

Familiefoto ter gelegenheid van het huwelijk van Joseph
Hendrikus (Hein) Honings en Hubertina Maria (Tiny)
Brandt, 1951. Linksonder, zittend: vader en moeder van
de bruidegom, Antoon en Maria. Boven het koppel staat
mijn grootvader André met zijn vrouw Maria. Staand
naast Antoon zien we zijn dochter Lies met haar kindje
Tiny op de arm. Links staan zijn zoon Frits en diens vrouw
Anna Barbara (Bepje) Deguelle. Helemaal boven links:
Jan van der Veen, de echtgenoot van Lies. Rechtsboven:
dochter Tinie en haar man Harrie. Helemaal rechts: zoon
Willem en zijn vrouw Maria Catharina (Cathy) Arets. De
kinderen, zittend op de voorgrond, van links naar rechts
zijn: André, Harrie en Jo (de kinderen van Frits), Jo (van
André, mijn vader) en Mia (een kind van Lies). Helemaal
rechts zit Gertie (de oudste dochter van André).  

 Huwelijksaan

kondiging in het
Limburgsch Dagblad,
14 augustus 1947.
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 P
agina 58-59. Groeps
foto gemaakt bij het
huwelijk van André
en Maria. Links van
het bruidspaar zien
we Antoon en Maria
(Andrés ouders), rechts
zien we Geertruid
Helena Pelzer en haar
moeder.

 E
en spelletje spelen
met een fles advocaat
op tafel, vermoedelijk
op de Stationsstraat.

Ditmaal kwam hij niet uit voor Werk naar Krachten, maar voor de vereniging Klein maar Dapper te
Spekholzerheide. Al bleef hij nog een tijdlang zelf
turnen, vanaf nu zou hij zich steeds meer op het
trainerschap gaan richten. In 1951 trad hij aan als
leider van Klein maar Dapper.
In oktober 1952 werd hij tijdens een Algemene Ledenvergadering benoemd tot leider van G.V. Wilhelmina in Bocholtz. Daarmee werd hij trainer van de
concurrent van Werk naar Krachten, waar hij zelf jarenlang geturnd had. Bij Wilhelmina zou hij als trainer zijn grootste successen behalen. Het Limburgsch
Dagblad van 1954 bevat een reportage van een oefenavond in de Julianazaal van café Het Haantje
(Spelthaen) in de toenmalige Jhr. Ruys de Beerenbrouck-straat. Het was een bitterkoude avond. Buiten vroor het veertien graden, maar dat deerde de
‘stoere’ turners niet, aldus de verslaggever: ‘Koud
of niet koud, zij stonden practisch startklaar om op
het eerste sein van hun leider André Honings zich in
de ringen of op brug of paard te werpen, ofschoon
de temperatuur in de zaal – er was tegen de Siberische kou niet te stoken – weinig aanlokkelijks bood
om zich in het zomers tenue van de turner te steken.’
De krant noemde ook de twee belangrijkste turners van Bocholtz van die tijd: Willy Jaegers en Hein
Honings. Tijdens de jeugdkampioenschappen van
1954, die vlak daarvoor in de Stadsgehoorzaal van
Leiden hadden plaatsgevonden, hadden de twee

60

jongens voor een publiek van vierhonderd man de
degens gekruist. Willy Jagers kwam uit voor Wilhelmina en werd getraind door André, Hein (Andrés
jongere broer) voor Werk naar Krachten. Het was
een felle strijd geweest, maar uiteindelijk had Hein
de titel veroverd, met slechts 6/10 punt verschil. De
acht andere turners die naar de titel dongen, waren
volgens de krant kansloos geweest.
In Bocholtz raakte men er niet over uitgepraat
dat er twee zeer getalenteerde turners in één dorp
woonden. Men rekende erop dat Willy Jaegers, die
gezien werd als de beste van de twee, de volgende
keer kampioen zou worden; in 1952 was hij al jeugdkampioen geworden van de Limburgse Turnkring
en in 1953 Zuid-Nederlands jeugdkampioen: ‘Jaegers is geen jongen, die zich door deze successen
uit zijn evenwicht laat brengen. Bovendien staat de
uitstekende leiding van André Honings, een broer
van de kersverse jeugdkampioen, sedert twee jaren
leider van “Wilhelmina”, er borg voor, dat deze veelbelovende jonge turner niet uit de rails loopt.’
In de jaren daarna werkte André er hard aan om
met de turners van Wilhelmina – en met Willy Jaegers in het bijzonder – de nationale top te bereiken.
In februari 1956 vond de jaarlijkse feestavond van
Wilhelmina plaats. Opnieuw wijdde het Limburgsch
Dagblad er een berichtje aan: ‘De jaarlijkse feestavond […] had ook nu weer honderden naar de zaal
van dhr. Spelthaen getrokken. Deze ver. wier pres-

André en Maria als
pasgetrouwd stel
in turntenue. 
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 A
ndré (uiterst links)
als trainer van
gymnastiekvereniging
Klein maar Dapper,
begin jaren vijftig. Zijn
vrouw Maria staat ook
op de foto: derde rij,
zesde van links.

taties de laatste jaren onder leiding van dhr. A. Honings sterk zijn toegenomen, liet de vele liefhebbers
ook nu weer zien wat door intense studie valt te bereiken en de diverse oefeningen vielen dan ook erg
in de smaak.’ André, die zijn leven lang zeer gevoelig
was voor lof, zal het krantenbericht met genoegen
hebben gelezen.

Kinderen
Op 12 augustus 1948 kregen André en Maria hun
eerste kind, Gertrudis Anna Maria Antoinette (Gertie); haar eerste twee doopnamen waren een eerbetoon aan Maria’s overleden moeder, Antoinette was
de vrouwelijke variant van de naam van grootvader
Antoon.

 A
ndré (helemaal
rechts) als trainer.

André met zijn
dochtertje Gertie. 
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 Gertie, circa 1953.

Mijn vader Jo als
dreumes, circa 1952. 

 Jo, circa 1953.

Gertie werd geboren in het huis van Antoon en Maria Honings op de Reinert in Bocholtz, waar André
en Maria na hun huwelijk bleven inwonen. Haar
eerste levensjaren groeide Gertie daar op.
Twee jaar later – in de vroege morgen van 24 september 1951 – werd daar ook mijn vader geboren. Hij
kreeg de doopnamen Joseph Martinus Maria (Jo). Hij
zag op een maandag het levenslicht, op een half bewolkte dag met een temperatuur van om en nabij de
veertien graden. Nederland telde in die tijd iets meer
dan tien miljoen inwoners en dat aantal groeide gestaag. Hoe blij hij ook was met zijn dochter, André
was verguld dat hij nu een stamhouder had gekregen.
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Mijn vaders peetoom was Jozef Dortants, een oom
van zijn moeder (en een broer van haar overleden moeder). Als peettante werd grootmoeder
Maria Krings gevraagd. Mijn vaders derde doopnaam
was een verwijzing naar de broer van Jo’s moeder,
Martin, die kennelijk niet beschikbaar was als peet
oom.
Zijn eerste levensjaren bracht mijn vader door in
het huis op de Stationsstraat 47. Daaraan heeft hij
niet veel herinneringen. Hij zal veel thuis zijn geweest bij zijn moeder, die na haar huwelijk gestopt
was met werken. Het was de tijd van de verzuiling.
Hoewel het geloof geen grote rol speelde in het gezin, speelde het leven zich af in katholieke kring en
waren de verhoudingen duidelijk: de man zorgde
voor het inkomen, de vrouw voor het huishouden
en de kinderen. André bracht na het werk veel tijd
door op de turnvereniging.

 
Kermis, 1953.

66

 J
o en Gertie,
circa 1953.

André en Maria en hun
kinderen Gertie en Jo,
circa 1953. 

o bij Sinterklaas, met zijn
J
vader, circa 1954. 
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Australië
Toen mijn vader vijf jaar oud was en zijn zus acht,
vatten zijn ouders het plan op om te emigreren. In
het jaar dat Bocholtz het record van vierduizend
inwoners bereikte (aldus het Limburgsch Dagblad
van 12 januari 1956), maakten André en Maria zich
gereed om met hun twee kinderen naar de andere
kant van de wereld te reizen. Op 13 november 1956
verscheen in het Limburgsch Dagblad een advertentie waarin André zijn inboedel – onder andere
een slaapkamer, zitkamer, keuken en oliehaard – te
koop aanbood ‘wegens emigr.’ Ze dachten er eerst
nog over om naar Zuid-Afrika te vertrekken, maar
de keuze viel ten slotte op Australië.
Daarin waren ze niet uniek: in de jaren vijftig en
zestig waagden duizenden Nederlanders de oversteek naar Australië. Dat had alles te maken met de

 
Advertentie in het

Limburgsch Dagblad,
13 november 1956.

 M
ijn vader Jo,
circa vier jaar oud.
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naoorlogse economische situatie: er heerste grote woningnood en werkeloosheid. De Nederlandse
overheid voerde een actief emigratiebeleid. Belangstellenden werd een beeld voorgespiegeld van een
beter leven in een land waar altijd de zon schijnt.
Waarschijnlijk zijn mijn grootouders naar een voorlichtingsavond geweest van de Katholieke Limburgse Emigratie Stichting, die geregeld bijeenkomsten
organiseerde, bijvoorbeeld in Heerlen en Kerkrade.
Daar vertelden emigranten over hun leven in Australië en over hun successen. De Katholieke Limburgse Emigratie Stichting organiseerde ook regelmatig filmavonden. Bezoekers kregen bijvoorbeeld
de propagandafilm Australia Advances te zien, die
twijfelaars over de streep moest trekken.
Op 7 februari 1956 meldde het Limburgsch Dagblad dat Australië inmiddels bovenaan stond op
de lijst van populairste emigratielanden, boven de
Verenigde Staten en Canada. Het land bood tal van
voordelen: ‘Er heerst een gunstige economische
toestand en het land biedt ruime mogelijkheden
tot goed betaalde arbeid en zelfstandige vestiging.’
Daar kwam volgens de krant nog eens bij dat de
Australische regering immigranten forse financiële
steun bood: zij betaalde onder meer heenreis, opvang en ziektekostenverzekering. Dat zal André en
Maria ongetwijfeld hebben aangesproken. In maart
1956 werd tijdens een persconferentie een vijfjarenplan gepresenteerd van de Nederlandse en Australische overheid, waarin ze afspraken dat de komende jaren vijfentwintigduizend Nederlanders zich in
Australië zouden vestigen.
Om emigranten voor te bereiden op hun verblijf
in Australië, werden ‘emigratiecursussen’ aangeboden. In het Limburgsch Dagblad van 13 januari 1956 werd verslag gedaan van zo’n bijeenkomst
in Kerkrade. Een Limburgse emigrant uit Australië
merkte volgens de krant op: ‘Als je hier geen Engels
kent, ben je als een jager zonder geweer.’ Niets was
zo ‘fnuikend en terneerdrukkend in een vreemd
land, als alleen te staan met zijn moeilijkheden,
zijn zorgen, zijn wensen, ideeën, energie en werkkracht, omdat men de taal niet kent en de mensen dus niet begrijpt, geen inzicht kan krijgen in
de maatschappelijke verhoudingen en vruchteloos
naar menselijk contact zoekt’. Daarom kregen toekomstige emigranten voor vertrek zestig uur les in
de Engelse taal, twintig uur in de ‘katholieke levensleer voor emigratie-gebieden’ en tien uur in ‘kennis van landen en volken, hygiënische en medische
voorlichting’. Het is maar zeer de vraag of André en

 A
ankondiging uit de jaren vijftig voor een taalcursus
voor emigranten in Zuid-Limburg.

Maria aan zo’n cursus hebben deelgenomen; waarschijnlijk zijn ze er niet naartoe gegaan. Ze spraken
namelijk geen woord Engels, aldus mijn vader. Het
enige zinnetje dat André in het Engels kon zeggen,
was: ‘The cat is black.’
In de regionale krant verschenen in de jaren vijftig verhalen over Limburgers die de oversteek hadden gemaakt. Zo schreef het Limburgsch Dagblad
op 12 januari 1956: ‘Weer 20 Limburgse gezinnen
zijn naar Australië geëmigreerd’. Daarin werd beschreven hoe de ss Johan van Oldenbarnevelt een
dag eerder voor de elfde keer naar Australië was
vertrokken met aan boord 1450 Nederlandse migranten. Sittard spande de kroon met vijf gezinnen.
De verslaggever ter plaatste beschreef hoe het vertrek vanuit Zuid-Limburg in zijn werk ging:
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Woensdagmorgen in alle vroegte doorkruisten
twee enorme bussen, gecharterd door het passage-bureau Hesta Crans en Co uit Maastricht ’t
Zuidlimburgse heuvelland om de talrijke gezinnen op te halen en naar de haven van Amsterdam te vervoeren. In Kerkrade heerste in diverse
straten – er vertrokken van hieruit drie gezinnen – een grote drukte. Familie, vrienden en bekenden waren al vroeg op de been om de wereldreizigers een laatste vaarwel toe te roepen.
Natuurlijk kwamen hier en daar wel eens de waterlanders tevoorschijn maar tussen die lach en
traan was de glimlach toch overheersend. Limburgers zijn optimisten. Het talrijke jonge grut
dat met vader en moeder de reis aanvaardde had
niets achter gelaten. Zo maakten talrijke poppen,
teddy-beren en speelgoed-auto’tjes, stevig in de
kleine kleuterhanden vastgeklemd de reis mee.
Na een voorspoedige busreis arriveerden de emigranten met hun ‘uitgeleiders’ aan de Amsterdamse Javakade, vanwaar het schip zou vertrekken. De
‘embarkering’ was in volle gang:
Binnen de kortst mogelijke keren krioelde het op
de dekken van de mensen die alsmaar heen en
weer liepen. Het was dan ook nog een beetje onwennig om in dit grote labyrinth van gangen,
dekken en hutten de weg te vinden. Maar na enkele uren had iedereen zich in de comfortabele
hutten geïnstalleerd en toen het sein tot vertrek
aanbrak, stonden de honderden passagiers aan
de reling aan de achterblijvenden een laatste
vaarwel toe te wuiven. Honderden zakdoeken
gingen op en neer, er werd getoeterd en geroepen,
sommigen kropen in een laatste poging om nog
iets verstaanbaar te maken in de patrijspoort en
schreven een laatste vaarwel op de romp van het
schip. Langzaam week de grote stalen reus van
de kade. De Johan van Oldenbarneveldt was
vertrokken.
Precies zo zal het een jaar later gegaan zijn toen
André en Maria en hun kinderen naar Australië gingen. Het enige verschil was dat zij opgehaald werden in Bocholtz. Aanvankelijk waren ze van plan
geweest om al in 1956 weg te gaan, maar door de
aantekening op Andrés strafblad (vanwege het over
de grens smokkelen van dat geld) duurde het een
paar maanden langer voordat hij een visum kreeg.
Zijn jeugdvriend Hans Franken, die met vrouw en
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kind eveneens mee zou gaan, was daardoor al drie
maanden eerder vertrokken. Maar in 1957 was dan
eindelijk alles gereed voor vertrek. De koffers werden een paar dagen van tevoren opgehaald door
Van Gend & Loos. Daarna was het tijd om vaarwel
te zeggen. André en Maria gingen ervan uit dat hun
emigratie permanent was. Ongetwijfeld zullen ze
geëmotioneerd zijn uitgezwaaid door familie.
Ook zij zouden met de Johan van Oldenbarnevelt
van de Stoomvaart Maatschappij ‘Nederland’ naar
Australië worden vervoerd. De Oldenbarnevelt was
een roemrucht schip. Het was gebouwd in 1930. Na
de Tweede Wereldoorlog had het Nederlandse troepen naar Indonesië vervoerd om deel te nemen aan
de zogeheten ‘politionele acties’ (1948-1949). Mogelijk was Andrés broer Frits, die zich in 1945 had
gemeld als militaire vrijwilliger voor Indië, met dit
schip naar ‘de Oost’ gevaren. Na de erkenning van de
Republiek Indonesië door Nederland in 1949 werd
het schip ingezet om Nederlanders en KNIL-soldaten uit de voormalige kolonie te repatriëren. Vanaf
1950 deed het dienst als emigratieschip naar Australië. Omdat dit een groot succes was, werd het gemoderniseerd en aangepast aan de passagiersvaart. Er
waren allerlei luxe voorzieningen, zoals een zwembad, bioscoop, danszaal en sportfaciliteiten.
Op de bewaard gebleven passagierslijst wordt
het beroep van André aangeduid als ‘carpenter’
(timmerman). De kosten van de overtocht (‘passage money’) voor vier personen bedroegen f 4950 in
totaal; deze werden betaald door de Australische
overheid op voorwaarde dat de emigranten minimaal twee jaar in Australië zouden blijven. Daarnaast kreeg het gezin 105 gulden ‘board money’. We
kunnen uit de lijst afleiden dat de familie – in tegenstelling tot veel anderen – over een eigen hut (‘Cabin nr. 113’) beschikte met vier bedden. Dat was relatief luxe, want wie in zijn eentje reisde, kreeg een
stapelbed op een van de slaapzalen toegewezen.
Het moet een bijzonder moment voor hen zijn
geweest om aan boord te gaan van het grote schip.
Op dinsdag 12 januari 1957 vertrok het vanuit de
Amsterdamse haven. Aan boord, zo meldden diverse kranten, bevonden zich 1450 passagiers, onder
wie 170 Hongaren, die onder auspiciën van de ‘Intergovernmental Committee for European Migration’ eveneens naar Australië reisden; ze waren vanuit Salzburg met de trein naar Nederland gekomen.
De kapitein van de Oldenbarnevelt was D.J. Lap,
voor wie het de laatste vaart was voordat hij met
pensioen zou gaan.

 P
assagierslijst van
de ss Johan van
Oldenbarnevelt, met
vermelding van de
familie Honings.

Bericht uit de
Leeuwarder Courant,
13 februari 1957. 
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 P
agina 72-73.
De ss Johan van
Oldenbarnevelt.

 D
e kinderen krijgen
te eten aan boord.
Rechts Maria en mijn
vader Jo.

Dansen. 
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 A
musement aan
boord, mijn grootmoeder Maria
helemaal links,
2 maart 1957.
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Mijn vader kan zich nog herinneren dat er serpentines en wc-rollen naar de wal werden gegooid,
die braken toen het schip vertrok. Ook klonk het getoeter van de scheepshoorn.
Daarmee begon een wekenlange reis, die voor
velen aanvankelijk als een vakantie zal hebben gevoeld. De passagiers werden in de watten gelegd.
Zoiets hadden André en Maria nog nooit meegemaakt; ze waren nog nooit verder dan Aken geweest.
Ze moeten de tijd van hun leven hebben gehad, al
werden de eerste dagen vergald door zeeziekte. Op
foto’s aan boord zien we hen in fraaie avondkleding
aan het diner zitten: mijn grootvader in een zwarte
smoking, mijn grootmoeder in een elegante avondjurk. De wijnglazen werden zo te zien tot de rand
toe volgeschonken en de diners waren overvloedig. Maria droeg een collier en lippenstift. Het kan
niet anders dan dat ze zich voor de overtocht in het
nieuw hadden gestoken. Die dure kleding konden
ze waarschijnlijk alleen betalen omdat ze net hun
inboedel hadden verkocht. Het moet ze een intens
gevoel van vrijheid hebben gegeven en ze zullen
met volle teugen hebben genoten.
Na een paar dagen deed André wat hij aan wal
ook had gedaan: hij begon gymlessen te geven. Om
zich te beschermen tegen de felle zon, droeg hij de
witte tropenhelm die hij voor de reis had aangeschaft. Gertie en Jo zullen zich hebben vermaakt
met andere kinderen, waarvan er veel aan boord
waren, omdat ook veel andere Nederlandse gezinnen de oversteek maakten.
De reis duurde iets langer dan de gebruikelijke vijf
weken. Vanwege de Suez-crisis was de kapitein genoodzaakt om Kaap de Goede Hoop heen te varen.
Eerst legden ze aan op het Canarische Eiland Gran
Canaria, waar ze Las Palmas bezochten. Ze hadden
tijd om een tochtje in een koets te maken. Hier vroeg
mijn vader of ze niet weer naar huis konden gaan,
omdat hij overal waar hij keek zwarte mensen zag.
Tegen zijn moeder merkte hij op: ‘En jij begint ook al
zwart te worden.’

 A
ndré met tropenhelm aan boord,
23 februari 1957.

 P
agina 76-77. Mijn
grootouders aan het
diner op de Johan van
Oldenbarnevelt.

 A
ndré (rechts) in
sporttenue.
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 I
n ontspannen pose,
terwijl de kinderen in
een badje spelen.

André en Maria (en
een onbekende vrouw)
in Las Palmas, 1957. 

aria met rechts de
M
kleine Jo (op de rug
gezien). Achterop heeft
zij geschreven: ‘J. van
Oldenb. ’57. Dit is ook
een van de boot. Zit ik er
niet mooi op en Joke met
de naakte body, daaraan
kunnen jullie zien hoe
warm dat het was.’ 
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Port Elliot
Na Gran Canaria voeren ze in een keer om de Kaap
naar Fremantle in Australië. Aanvankelijk was het
plan om in Fremantle van boord te gaan, maar toen
ze daar aankwamen, op 17 maart 1957, werd al vanaf de kant geroepen dat er geen werk was. Daarop
werd, na overleg met de immigratieofficier, besloten door te reizen naar Melbourne. Vandaaruit werden de new arrivals met de trein, in een uur of acht,
naar het opvangkamp Bonegilla gebracht, of zoals
de Australiërs het noemden: het Bonegilla Migrant
Reception and Training Centre. Het was een voormalig militair kamp, waar behalve Nederlanders
ook Duitsers, Italianen en andere nationaliteiten
werden ondergebracht. Net als iedereen daar kregen André en Maria een eenvoudige kamer in een
van de stacaravans met golfplaten daken toegewezen, met opklapbedden en grijze paardendekens.
Het verschil met het comfort aan boord van de Oldenbarnevelt had niet groter kunnen zijn. Overdag
was het heet, ’s nachts koelde het flink af. Er was
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een centrale gaarkeuken. Bewoners moesten in de
rij staan en kregen een eenvoudige maaltijd opgeschept.
Hier kwam André Hans Franken en diens vrouw
tegen, die drie maanden eerder de oversteek hadden gemaakt en nog altijd in het kamp woonden, omdat Hans er in de tussentijd niet in geslaagd was werk te vinden. Al in de eerste week ging
André – net als de andere mannen – op zoek naar
een baan. Zijn vrouw en kinderen liet hij in Bonegilla achter. Binnen een week had hij werk gevonden als timmerman bij het bedrijf van een Duitser,
M. Schetter, ‘Master Builder’ in Port Elliot – in het
zuiden van Australië, aan de kust. Mijn grootvader
vermoedde dat Schetter een voormalige nazi was;
hij weigerde Duits te spreken, terwijl André die taal
uitstekend beheerste. Toen hij de baan kreeg, ging
hij terug naar Bonegilla om zijn gezin op te halen.
Met de trein reisden ze vandaaruit naar Adelaide en
vervolgens naar Port Elliot. Daar was meteen werk
aan de winkel, want er moest in het dorp een nieuwe supermarkt worden gebouwd.

 M
ijn vader Jo in Las
Palmas, 1957.

André met zijn kinderen
en zijn vriend Hans
Franken in Bonegilla,
1957. 

Immigrantenkamp Bonegilla,
1954. 
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Zo kwam de familie Honings in Port Elliot terecht,
een dorpje aan zee, kleiner dan Bocholtz. Nog
steeds heeft het plaatsje nauwelijks meer dan drieduizend inwoners; in 1957 zullen dat er nog een
stuk minder zijn geweest. Het was en is een geliefde vakantiebestemming. André slaagde erin een
leegstaande, vrijstaande woning te huren, maar het
bleek dat die al voor het vakantieseizoen verhuurd
was. Daarom betrok het gezin een kleine caravan
op het strand. In het begin spraken ze geen woord
Engels. Mijn vader herinnert zich hoe hij door zijn
moeder met een idioomboekje naar de winkel werd
gestuurd om boodschappen te doen; zij kruiste dan
aan wat ze nodig had. Die eerste maanden was voor
de kinderen een soort lange zomervakantie. Het
was hartje zomer en ze speelden de hele dag buiten
in de brandende zon. Mijn vader kon aanvankelijk
nog niet zwemmen, maar daar maakte André korte metten mee: hij wierp zijn zoon vanaf de pier in
het water, met de woorden dat alle dieren kunnen
zwemmen – hij dus ook.
Hierna woonden ze een tijdje in een twee-onder-een-kapwoning aan The Strand, daarna verhuisden ze naar een vrijstaand huis aan Murray
Terrace. André vertrok uit het bedrijf van Schetter
en begon voor zichzelf, samen met zijn vriend Hans
 A
ls werknemer van
M. Schetter, 1957.

ijn vader Jo als
M
jongen in Australië,
circa 1958. 

 B
ij de aanleg van de
supermarkt, 1957.
Achterop heeft Maria
geschreven: ‘Ant op
het werk, met vrienden.
In het midden een
Deen, op de hoek een
Duitser. Ze werken
daar met 4 Duitsers,
2 Hollanders, 1
Deen, 1 Oostenrijker,
1 Engelsman.’
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 A
ndré met zijn zoon
Jo en dochter Gertie in
de zee van Port Elliot,
circa 1957.

 G
ertie en Jo,
circa 1957.
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Franken. Hij noemde zichzelf ‘Art Honings. Builder and Contractor’ en Hans werd ‘John’. Hij kocht
een pick-up om zijn materieel te kunnen vervoeren
en naar klussen te rijden. Een vel van het briefpapier dat hij zelf liet drukken, heeft de tand des tijds
doorstaan. Op foto’s zien we Maria en Gertie en ook
André zelf voor het hek van hun huis staan, met een
reclamebord voor hun bouwbedrijf aan de gevel.
Hier werd op 11 mei 1958 een dochtertje en zusje geboren, Mary-Ann. Aan haar naam te zien deed
de familie Honings goed haar best om te integreren.
Of was haar naam ontleend aan het liedje ‘Sie hieß
Mary-Ann’ (1956) van de Oostenrijkse zanger Freddy Quinn, waar Maria graag naar luisterde? MaryAnns geboorte was achteraf niet onomstreden. Mijn
grootvader was in deze tijd vaak van huis voor zijn
werk en hij was bovendien – net als in Limburg – al
spoedig betrokken bij verschillende sportverenigingen. Zo deed hij als turner mee met de kampioenschappen van de South Australia Gymnastics Association; volgens het Limburgsch Dagblad van 21
oktober 1961 wist hij in 1957 zelfs beslag te leggen op
de derde plaats. Daarnaast trainde hij al spoedig een
groep dames bij de plaatselijke gymnastiekvereniging en speelde hij zelf in het lokale Australian football-team (een soort rugby). Omdat de vrouw van
Hans Franken niet kon wennen en terugging naar
Nederland, trok Hans bij het gezin van André in,
waar hij twee jaar zou blijven. Mijn vader herinnert
zich nog dat hij samen met hem op zijn kamer sliep.
Het vermoeden bestaat dat Hans een tijdlang een
affaire heeft gehad met mijn grootmoeder en dat
Mary-Ann zijn kind is. Dat vermoeden wordt versterkt door een anekdote. Op een dag, toen ze terug was in Nederland, zou mijn grootmoeder iets
bizars hebben beleefd. Haar buurmeisje vertelde
haar dat er in Vaals een waarzegger was. Dat wilde
mijn grootmoeder ook graag een keer meemaken.
Samen gingen ze ernaartoe. Toen ze bij hem waren,
zou de waarzegger aan Maria hebben gevraagd of ze
niet liever wilde dat haar buurmeisje de ruimte verliet. Dat vond ze niet nodig. Daarop openbaarde de
waarzegger dat Maria een kind had van een andere
man. Haar buurmeisje en zij zelf zouden van hun
stoel zijn gevallen van verbijstering.
André heeft daar nooit woorden aan vuilgemaakt
en beschouwde Mary-Ann als zijn eigen dochter.
Zij is als zuigeling te zien op de prachtige foto die
bewaard is gebleven van de viering van de zevende
verjaardag van mijn vader, op 24 september 1958, in
Port Elliot (zie pagina 94-95).

 P
asfoto van Jo, circa
1957.
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 B
riefpapier uit Port
Elliot.
 P
asfoto van mijn
grootvader André.

André als ‘Builder and
Contractor’.  
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 M
ijn grootmoeder
Maria en haar dochter
Gertie voor hun huis
met reclamebord.

Mijn grootvader André. 
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 M
aria met de kleine
Mary-Ann en Gertie
voor hun huis.

Hans Franken en Maria,
en de kinderen Gertie,
Jo en Mary-Ann. 
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 M
aria, André en
Hans Franken bij
een acrobatiek
demonstratie in de
bioscoop van Port
Elliot. Ze dragen
rood-geel-groene
pakjes die Maria zelf
had genaaid.

Inmiddels gingen Gertie en Jo naar school. Anders
dan in Limburg was er maar één school, voor jongens en meisjes: de Port Elliot Elementary School.
Omdat het maar een kleine school was met weinig
kinderen, zaten de leerlingen van de eerste, tweede en derde klas in één lokaal. Mijn vader weet nog
goed dat hij in het begin niets begreep van wat de
juffrouw vertelde, maar geleidelijk aan lukte het
steeds beter om Engels te verstaan én te spreken.
Na een paar maanden was het alsof hij nooit anders had gedaan. Op den duur kon hij bijna geen
Nederlands meer praten. Hij herinnert zich dat zijn
ouders, als ze iets wilden bespreken dat niet voor
kinderoren bestemd was, overschakelden op het
Limburgse dialect en dat hij dat niet meer begreep.
Ze waren ook geabonneerd op een Australische
krant, waarvan mijn vader elke zondag de strips las.
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 P
agina 94-95. Feestje
voor mijn vaders
zevende verjaardag,
met Mary-Ann, Gertie
en buurtkinderen.

 J
o als communicantje,
in Victor Harbor, 1959.

Ter herinnering aan
Jo’s eerste communie. 

In Victor Harbor, zo’n zes kilometer van Port Elliot verwijderd, deed mijn vader op zondag 29 november 1959 zijn eerste heilige communie in de St
Joan of Arc Catholic Church. Daarop was hij voorbereid door een Ierse pater, die in zijn eentje verantwoordelijk was voor een gebied zo groot als Nederland. Er waren niet zoveel katholieken in Australië.
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Dezelfde priester ondertekende mijn vaders communiediploma: Vincent Barry P.P. (Parish Priest).
Onder de communicantjes bevonden zich volgens
mijn vader veel Italiaanse emigrantenkinderen.
Het katholieke geloof speelde geen grote rol in
het gezin. Mijn vader herinnert zich dat zijn vader
en moeder bij vertrek uit Nederland een verzegelde
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envelop van de pastoor van Bocholtz hadden meegekregen, bedoeld om af te geven aan zijn ambtgenoot in Australië. Zo ver is het nooit gekomen, want
aan boord van het schip maakten ze hem zelf open.
Het bleek een in het Latijn gesteld document te zijn,
dat ze met enige hulp wisten te ontcijferen. Het behelsde een waarschuwing waarin de pastoor meldde dat André en Maria bepaald niet bekendstonden
als modelkatholieken. Dit schrijven heeft de tand
des tijds helaas niet doorstaan.
Het leven speelde zich vooral in Port Elliot af.
Slechts heel af en toe werd er een uitstapje gemaakt
naar Adelaide, zo’n tachtig kilometer verderop. Mijn
vader zat niet bij een sportclub; hij was veel op het
strand en in de zee te vinden en speelde – als hij
niet naar school hoefde – met vriendjes buiten. Die
overvloed aan zonlicht, waartegen toen nog nauwelijks bescherming bestond, zou er op latere leeftijd
toe bijdragen dat hij huidkanker kreeg. Op 21 maart
1960 werd er nog een tweede zoon geboren: Tommy
Andrew (Tom). Daarmee was het gezin compleet.
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 E
erste heilige com
munie, 1959. Jo zit op
de tweede rij, eerste
van rechts. Dit zijn de
communicantjes van
het hele schiereiland;
in Port Elliot en Victor
Harbor waren het er
veel minder.

Maria met haar zoon
Tom en dochter MaryAnn, 1960. 

 M
ary-Ann en Tom,
circa 1961.
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 A
an zee: André met
zijn kinderen Tom,
Mary-Ann, Gertie en
Jo, circa 1961.
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Terugkeer
Uiteindelijk voltooide mijn vader drie schooljaren
in Australië; na de zomervakantie van 1961 zou hij
naar de vierde klas gaan (nu groep 6). Maar na de
vakantie keerde hij niet meer terug naar school. Zijn
vriendjes en klasgenoten begrepen er niets van; ineens waren de Honings-kinderen verdwenen. Dat
had alles te maken met een ziekte waarmee veel
emigranten kampten: heimwee. Van de 160.000
Nederlanders die vanaf de jaren vijftig naar Australië gingen, keerde een derde weer naar huis terug. Hoewel de foto’s waarop ze afgebeeld is anders
doen vermoeden, miste mijn grootmoeder Maria
haar familie verschrikkelijk. Het duurde vaak zes
weken of zelfs twee maanden voordat er een brief
arriveerde. Luchtpost deed er veertien dagen over,
maar was een stuk duurder en bovendien mocht het
briefpapier niet te veel wegen.
Dat Kerstmis in Australië midden in de zomer(vakantie) viel en dat dan de bomen buiten met
gekleurde ballonnen werden versierd, vond Maria
vreselijk. Met de kerstballen, lampjes en versieringen die ze mee naar Australië had genomen, probeerde ze er het beste van te maken. De kinderen
kregen bovendien, net als thuis, cadeautjes, maar
met veertig graden was het toch niet helemaal de
kerstervaring waar ze zo aan gehecht was. Op een
dag nam André vanuit Adelaide een nieuwe elpee
voor haar mee van Freddy Quinn, die bekend werd
met nostalgische liedjes als ‘Heimweh’ (1956), ‘Heimatlos’ (1957) en ‘Unter fremden Sternen’ (1960).
Volgens mijn vader kon zijn moeder er niet naar
luisteren zonder in tranen uit te barsten. Dat is niet
verwonderlijk – de tekst van het laatste liedje was
helemaal op haar van toepassing:
Fährt ein weißes Schiff nach Hongkong
Hab’ ich Sehnsucht nach der Ferne
Aber dann in weiter Ferne
Hab’ ich Sehnsucht nach Zuhaus’
Und ich sag’ zu Wind und Wolken
‘Nehmt mich mit, ich tausche gerne
All die vielen fremden Länder
Gegen eine Heimfahrt aus.’
Op den duur wilde ze alleen nog maar naar huis. Ze
legde zoveel mogelijk geld opzij voor de terugreis.
Mijn grootvader zou liever zijn gebleven, maar zijn
vrouw was onvermurwbaar. Daarom boekte hij op

19 oktober 1960 de terugreis voor haar en de kinderen, waarvoor hij vijftig pond per persoon moest
neertellen. Een groot bedrag, maar dat was het mijn
grootmoeder dubbel en dwars waard. Mijn grootvader zou zijn gezin vier maanden later volgen.
Op dinsdag 24 januari 1961 vertrok Maria met
haar vier kinderen aan boord van de ms Aurelia,
van de Italiaanse rederij Compagnia Genovese di
Armamento (Cogedar Line) uit Genua terug naar
huis. André bracht zijn gezin met de pick-up naar
de haven van Adelaide. Er waren maar twee plaatsen; de kinderen en de bagage moesten in de laadbak. Vanaf de kade wuifde hij zijn gezin uit. Hij had
nog een paar opdrachten lopen, moest zijn pick-up
en materieel verkopen en het bedrijf liquideren.
Mijn vader bewaart goede herinneringen aan
deze reis aan boord van het luxe schip: hij zwom
in het zwembad en ging naar de bioscoop. In Aden
(Jemen) legde de Aurelia aan om brandstof en water in te slaan. De passagiers bleven aan boord, terwijl Arabische handelaren in bootjes hun koopwaar
kwamen aanbieden. Maria kocht enkele wandkleden van hen. Daarna voer het schip door het Suez
kanaal naar de Middellandse Zee en naar Italië. Nadat het had aangelegd in Napels en Genua, werd de
reis voortgezet met als eindbestemming Rotterdam.
Bij het passeren van de evenaar op 12 februari
vond het traditionele Neptunusfeest plaats: een ritueel waaraan degenen die de linie voor het eerst
passeerden, traditiegetrouw werden onderworpen.
Kennelijk was mijn vader als vijfjarige op de heenweg nog te klein, maar nu hij negen was, werd hij
oud genoeg bevonden om de ceremonie te ondergaan. Hij weet nog dat hij bij een als Neptunus ver
klede man met een baard en drietand moest komen, die hem met een dode vis om de oren sloeg.
Bovendien moesten de slachtoffers een parcours
afleggen en kregen ze aan het einde een emmer
met zeewater over zich heen. Bij Port Said mochten
de passagiers van boord; volgens Gertie sloot hun
moeder de kinderen – Gertie van twaalf, Jo van negen, Mary-Ann van twee en de kleine Tom – op in
de hut, zodat zij de stad in kon. Er was geen toilet
en Gertie moest nodig, zodat ze huilde van ellende.
Helaas zijn er van de terugreis geen foto’s.
In Rotterdam werden Maria en de kinderen afgehaald door Andrés moeder, waarna Maria – zo
snel ze maar kon – met de kinderen terugging naar
Bocholtz. Daarmee was een einde gekomen aan het
Australische avontuur.

101

 K
witantie van de
betaling van de
terugreis, 1960.
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Diploma van Jo van
het Neptunusfeest,
12 februari 1961. 
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 A
ndré verlaat de
Flaminia in Rotterdam,
1961.

Toen Maria in Bocholtz arriveerde, had ze natuurlijk geen woning. Daarom ging ze met de kinderen
bij Hein – Andrés broer – en diens vrouw Tiny inwonen in de Paumstraat. Vanuit Australië stuurde
André zijn vrouw brieven. Omdat mijn vader Jo het
niet goed kon vinden met zijn tante Tiny, ging hij
een paar maanden bij zijn grootmoeder van vaderskant wonen. Zijn vader reisde op vrijdag 12 mei 1961
vanuit Adelaide zijn gezin achterna naar Nederland
aan boord van het zusterschip Flaminia van dezelfde Italiaanse rederij.
Na een half jaar was de familie weer herenigd.
Ze vonden een huis aan de Stationsstraat (nu De
Baan), nummer 27, een paar honderd meter van
waar ze eerst hadden gewoond. Daar zouden ze het
grootste deel van hun verdere leven blijven wonen.
Een bijzonder documentje dat mijn grootouders
uit de periode kort na hun terugkeer uit Australië hebben bewaard, is het prentje ter herinnering
aan de moord op de Amerikaanse president John
F. Kennedy. Hij werd op vrijdag 22 november 1963
op klaarlichte dag tijdens een rondrit door Dallas
in zijn limousine doodgeschoten. Dat veroorzaakte
een wereldwijde schok. Net als elders, werd ook in
Bocholtz een mis voor Kennedy opgedragen, waar
dit prentje werd uitgedeeld. Zijn dood moet ook op
mijn grootouders diepe indruk hebben gemaakt.
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Carnaval in Limburg, kort
na terugkeer uit Australië,
circa 1963. 

 J
o en Gertie op de
kermis in Bocholtz,
kort na terugkeer uit
Australië, 1961.
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 H
erdenkingsprentje
voor president
Kennedy, 1963.

 N
ieuwjaarskaart.
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De late jaren
Direct na zijn terugkeer uit Australië hervatte André
zijn activiteiten als trainer van Gymnastiekvereniging Wilhelmima. Het Limburgsch Dagblad van
28 juli 1961 meldde: ‘Zaterdag j.l. keerde na een verblijf van ruim 4 jaar in Australië de heer A. Honings,
leider van de gymn. Ver. Wilhelmina, in Bocholtz terug. Dit was voor de Wilhelmina-familie een reden
om hem te verwelkomen en hem een klinkende serenade te brengen.’ Een van de bestuursleden benadrukte dat Wilhelmina ‘zich tijdens de afwezigheid
van de heer Honings steeds aan zijn oefeningen en
technische raadgevingen had gehouden en daarmee grote lauweren had geoogst'. André kreeg een
bloemenmand cadeau: ‘De heer Honings dankte allen voor deze hartelijke verwelkoming.’
Al spoedig zouden grote successen volgen: in
1962 werd turner Willy Jaegers in Enschede voor de
vierde maal landskampioen – wat ook gezien werd
als een prestatie van zijn leider. Een jaar later volgde
zelfs diens vijfde landstitel. In het Limburgsch Dagblad van 23 december 1963 werd gerefereerd aan
een toespraak die Hans Franken hield: ‘Een speciaal woord van lof richtte hij tot leider A. Honings,
de grondlegger van dit kampioenschap; de man die
Willy tot een turner van klasse had gemaakt.’ Kennelijk stond het feit dat Franken een affaire had gehad met Maria en vermoedelijk zelfs een kind bij
haar had verwekt, hun vriendschap niet in de weg.
Op 21 oktober 1961 meldde het Limburgsch Dagblad dat Wilhelmina sinds enige tijd in het bezit was
van een trampoline: ‘het meest moderne toestel in
de gymnastieksport’. Aangezien Bocholtz in die tijd
nog geen echte turnzaal bezat – er werd gesport in
de danszaal van café Glavimans – en het plafond
niet hoog genoeg was voor een trampoline, ‘zag
men zich genoodzaakt in dit plafond een luik aan
te brengen, opdat dit toestel toch gebruikt kan worden’. Vanaf toen trainde André de heren en dames
van Wilhelmina ook op de trampoline.
In 1966 trad André af als hoofdtrainer van Wilhelmina, al bleef hij betrokken. Vanaf 1977 leidde
hij, blijkens een krantenbericht, elke vrijdag een
‘trimavond’ van Werk naar Krachten: ‘Degenen die
willen meedoen kunnen zich aan de zaal melden of
voor inlichtingen terecht bij de heer Honings, Stationsstraat 27, tel. 2756. De lessen zijn gebaseerd
op half trim en half sport.’ Na terugkeer uit Australië probeerde hij ook voetbaltrainer te worden door
een intensieve cursus te volgen, maar die voltooide

hij niet: hij moest er te veel voor rennen en dat lag
hem niet.
Dat André in 1985 voor zijn inspanningen geëerd werd met een eremedaille in goud in de Orde
van Oranje-Nassau, vond hij prachtig. Volgens mijn
vader liep hij naast zijn schoenen van trots. De foto’s die bij deze gelegenheid werden gemaakt, laten zien hoe gelukkig hij ermee was. In 1988 vierde
hij zijn dertigjarig jubileum van de ‘Limburgse Turn
Kring’ – de afdeling Limburg van de Nederlandse
Katholieke Gymnastiek Bond, waar hij een actieve
bestuurlijke rol speelde. Hij was daarnaast een tijdlang trainer van een club in Brunssum en van de
plaatselijke volleybalvereniging. Vrijwel al zijn vrije
tijd ging op aan de sportverenigingen.
Met het klimmen van de jaren legde hij zich steeds
vaker toe op het jureren. Tot het einde van zijn leven
kon er in Limburg geen turntoernooi plaatsvinden
zonder dat André in de jury zat. Toen ik als jongen zelf
bij Wilhelmina ging turnen, kwam ik mijn grootvader
menigmaal tegen bij wedstrijden, olympiades en demonstraties. Tot op het laatst bleef turnen zijn passie.
Na terugkeer uit Australië ging André in Duitsland in de bouw werken als betontimmerman en
later als uitvoerder – hij voerde bouwprojecten uit
onder het gezag van een aannemer. Aanvankelijk
werkte hij bij verschillende bedrijven, op den duur
vooral voor het Duitse Dyckerhoff & Widmann AG
(Dywidag). Daar verdiende hij veel geld mee, omdat hij ‘op montage’ werkte. Doordeweeks woonde hij op de bouwplaats: alleen op woensdag (aan
het einde van de middag) en op vrijdag ging hij naar
huis. André werkte ‘in akkoord’. Dat wil zeggen dat
hij prijsafspraken maakte. Hij berekende bijvoorbeeld dat een klus honderd uur kostte en daar werd
hij voor betaald, en vervolgens probeerde hij de klus
met zijn mannen in veertig uur te klaren. André was
een harde werker. In de zomer hielp mijn vader als
bijbaantje hem wel eens. ‘Als hij er was, gebeurde er
veel’, aldus mijn vader. Hij zat zijn mannen achter
de broek aan om snel te werken. Op zijn 63ste – omstreeks 1986 – ging hij met pensioen.
Mijn vader groeide op in een gezin waar zijn vader vrijwel nooit thuis was. Op maandag, dinsdag en
donderdag werkte hij ‘op montage’, op woensdag- en
vrijdagavond en in het weekend gaf hij gymnastiek
les. Als hij al eens thuis was, was hij bezig met zijn
postzegels. Hij gaf grote bedragen uit aan bijzondere postzegels, bijvoorbeeld met Amerikaanse presidenten erop. Dat de kinderen van hem een keer hulp
zouden krijgen bij hun huiswerk, was uitgesloten.
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 P
agina 108-109. André
als trainer van G.V.
Wilhelmina, na zijn
terugkeer uit Australië.

André en Maria op de
Molsberg in Simpelveld,
1973, bij het huwelijk van
hun zoon en Gemmy. 

 A
ndré en Maria 25 jaar
getrouwd, 1972.
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30 april 1985: André
wordt geëerd met een
eremedaille in goud in
de Orde van OranjeNassau. 
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 B
estuurslid van de
Limburgse Turnkring.

Maria zorgde voor het gezin en deed het huishouden. Overdag zat ze soms uren koffie te drinken en
te kletsen met de buurvrouw, Tiny Spelthaen, die
elke dag over de vloer kwam. Mijn vader heeft meermalen gezegd dat hij het als kind niet leuk vond dat
die vrouw er zo vaak was.
Maria ging ook wekelijks langs bij haar zussen.
Haar broer Martin zag ze veel minder, omdat die
in Keulen woonde. Dat was een kleurrijke man, die
soms met zijn vrouw Gretschen op de motor langskwam. Lange tijd was hij een zware drinker, maar op
een gegeven moment is hij gestopt. ’s Avonds ging
Maria vaak kienen. Eerst deed ze dat een keer per
week, daarna drie keer en op den duur vrijwel elke
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avond. Ze haalde zelfs op haar vijfenvijftigste haar
rijbewijs om er zelf naartoe te kunnen rijden. Dat
had tot gevolg dat haar twee jongste kinderen, MaryAnn en Tom, al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen waren. Mijn grootmoeder hield er daarnaast
van om puzzels te maken van duizend stukjes. Ze
zat soms urenlang aan tafel. Ik herinner me dat als
er gegeten moest worden, ze het tafelkleed over de
puzzel heen legde.
Toen de kinderen nog klein waren, gingen André
en Maria niet vaak op vakantie, hoogstens een enkele keer naar Zeeland. Maar toen die het huis uit
waren, zijn ze meermalen op reis geweest naar verschillende bestemmingen. Op een foto zien we haar

Maria met de
buurvrouw. 

Maria's broer Martin
Kelchtermans en
zijn vrouw Gretschen
Kelchtermans-Löhausen
op de motor. 
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 3
5-jarig huwelijksfeest
Maria en André, 1982.
Dit is de laatste foto
waar alle broers en
zussen van André
samen op staan
(behalve Lies, die al in
1969 was overleden):
Tiny, André, Frits, Hein
en Willem.

Met de hele familie naar
Mallorca, 1987. 
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Maria en André in
Vianden, Luxemburg. 

zitten op een ezel in Königswinter; in het verleden
brachten de dieren de toeristen naar de top van
de Drachenfels. Dat mocht in die tijd al niet meer,
maar bezoekers konden wel op een ezel op de foto.
In 1987 vierden André en Maria hun veertigjarig huwelijk. Om daarbij stil te staan namen zij hun
kinderen met aanhang en alle kleinkinderen op hun
kosten mee naar Mallorca. Daar was ik als driejarige
zelf ook bij. Mijn grootvader hield erg van zoetigheden en ging vaak langs bij het toetjesbuffet.
In 1971 werden André en Maria voor het eerst
grootouders, toen hun oudste dochter Gertie – die
getrouwd was met Math Stollman – van een dochter
beviel, Myra – hun enige kind. Omdat zij het oudste kleinkind was en het daarna nog jaren zou duren
voordat er een volgend kleinkind kwam, had Myra
bij hen een streepje voor. Later volgden nog: Sarah
en Solange (van Mary-Ann), Dunja, Mara, Kelly en
Aimy (van Tom) en mijn broertje Steven en ik.

Maria op een ezel bij
de Drachenfels. 
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 K
erstmis 1990 bij mijn
grootouders: Sarah,
Dunja, Mara, Solange,
ik en Myra met mijn
broertje Steven.

Mijn moeder had over het algemeen een goede
band met haar schoonouders, maar één keer heeft
André haar diep gekrenkt. Op een dag kwam ze bij
hen en toen bleek dat hij een schommelpaard had
getimmerd. Ze dacht dat het voor mij was bedoeld,
maar hij had het voor Mary-Anns (ongeboren!) kind
gemaakt. Daar was ze woedend over. Toen ze later
alsnog een zelfgemaakt schommelpaard van hem
kreeg, heeft ze het een tijd later meegegeven met
het grofvuil. In latere jaren kon ze geen schommelpaard zien zonder hieraan terug te denken.
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Soms kwam oma – met een paar Haribo-snoepjes in haar zak – bij ons langs. Uit zichzelf ging mijn
vader niet snel naar huis. ‘Als Mozes niet naar de
berg komt, moet de berg maar naar Mozes komen’,
merkte Maria dan op. Heel soms logeerde ik bij mijn
grootouders. Een keer had ik aan het pleisterwerk
zitten pulken, zodat ze me onder de kalk in bed vonden. Indruk maakte het behang in de logeerkamer
met een soort jungleprint. Ik weet nog dat ik het heel
jammer vond dat ze dat niet konden meenemen
naar hun nieuwe woning, toen ze gingen verhuizen.

 M
aria en André met
Sarah, oudste dochter
van Mary-Ann en John
Beaumont, 1982.
 M
aria, bij mijn ouders
thuis, juli 1981.

Maria en haar
kleindochter Myra,
met André op de
achtergrond. 
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 V
ersje van mijn
grootmoeder Maria,
dat ze voor mij schreef.
Ze tekent met ‘Oma
Dunja’. Zo noemde ik
haar als kind, omdat ze
naast haar zoon Tom
(en diens dochters
Dunja en Mara)
woonde.

Mijn grootouders
Maria en André met mij,
april 1985. 
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e bouw van het
nieuwe huis.

Het einde
Eind 1991 verhuisden André en Maria naar een ander
huis: een gloednieuwe, gelijkvloerse bungalow in de
Leliestraat nummer 26, die mijn vader had ontworpen. Daar heeft Maria maar een paar maanden gewoond. De laatste jaren had ze last van een zwakke
gezondheid. Van jongs af aan was haar bloeddruk te
hoog en ze had een ongezonde levensstijl: ze bewoog
weinig, dronk sloten koffie en rookte een pakje sigaretten per dag. Toen ze een openhartoperatie moest
ondergaan, ging ze minder roken, maar dat viel haar
zwaar. ‘Als ik 65 word, begin ik weer’, zei ze vaak. Ik
herinner me dat we rond 1990 in Vlissingen op vakantie waren. Om op het strand te komen, moesten
we een hoge trap over de duinen bestijgen. Dat was
te zwaar voor mijn grootmoeder.
Haar overlijden op donderdag 23 juli 1992 aan de
gevolgen van een hersenbloeding herinner ik me nog
goed; ik was acht. Kort tevoren, met Pinksteren, hadden we mijn communiefeest gevierd. Daarvan wer-
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 foto van Maria die
na haar dood in een
lijstje op mijn kamer
stond.

 R
ouwbrief van mijn
grootmoeder Maria.

den videobeelden gemaakt, waarop ze nog te zien is.
Met de videoband ben ik nog naar opa en oma toe
gegaan om de film te laten zien. Op 22 juli werd ze ineens misselijk en kreeg ze verschrikkelijke hoofdpijn,
zodat ze in bed moest gaan liggen. Mijn vader heeft
haar die avond een bezoekje gebracht, maar had
toen niet het idee dat ze stervende was. Zelf dacht ze
dat ze migraine had. Toen mijn vader kwam, wilde
ze nog opstaan om koffie voor hem te zetten. Om vijf
uur ’s nachts belde André mijn vader op: ‘Jongen, je
moeder is dood.’ Ze was naast hem in bed overleden.
Ik weet nog goed dat mijn moeder me bij het wakker
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worden vertelde dat oma overleden was. Op maandag 27 juli vond de uitvaartmis plaats in de kerk van
Bocholtz. Ik hoefde die ochtend naturlijk niet naar
school. Ik herinner me dat ik niet kon ophouden met
snikken en hoeveel indruk het lied ‘In paradisum’ op
me maakte. Maria ligt begraven op het kerkhof van
Bocholtz, op een toen nieuw in gebruik genomen
grasveldje.
Mijn grootvader was geen man die over zijn gevoelens sprak, maar haar verlies moet hem hebben geraakt. Elke dag liep hij van zijn huis naar de
begraafplaats en weer terug. Gelukkig had hij veel

steun aan zijn kinderen, die alle vier in Bocholtz
woonden. Elke week ging hij bij zijn dochter Gertie
eten, en soms ook bij ons. Hij gooide vaak een half
flesje Maggi in zijn soep met de woorden: ‘Ik heb
graag een beetje Maggi.’ Rond 1998 kreeg hij een
vriendin, Maria de la Rosette, een nogal corpulente Limburgse, die in de familie niet erg in de smaak
viel. Ik heb met eigen ogen gezien hoe ze, op het
communiefeest van mijn broertje Steven in 1998,
een stuk taart in haar decolleté liet vallen. Dat zorgde bij de kleinkinderen voor grote hilariteit.
De laatste jaren van zijn leven had André moeite
met lopen als gevolg van zenuwpijn. Op het laatst
hoefde het voor hem allemaal niet meer. Soms zag
ik hem achter het raam van zijn bungalow aan een
bakje muesli zitten. Ook zat hij vaak voor de televisie en keek dan naar oude westerns. Als jongen van
een jaar of vijftien ben ik een paar keer bij hem op
bezoek gegaan in een poging met hem over vroeger te praten. Daar was hij niet goed in. Voorbij was
voorbij, vond hij, en op mijn vragen over zijn tijd in
Australië gaf hij nauwelijks antwoord. Hij praatte
wel graag over zijn sportprestaties. Dat hij nu oud
en versleten was, kon hij moeilijk accepteren. Toen
hij een keer bij ons kwam eten, pochte hij dat hij
nog steeds makkelijk van mijn vader zou winnen als
het op gewichtheffen of hardlopen aankwam.

 M
aria’s bidprentje,
1992. 
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 A
ndré en Maria de
la Rosette op het
communiefeest van
mijn broertje Steven,
Pinksteren 1998.

André overleed op 5 februari 2002 op 78-jarige
leeftijd in het ziekenhuis van Heerlen – ik zat toen in
mijn eindexamenjaar. Kort tevoren had hij thuis een
hartinfarct gekregen. Ik zie hem nog in het ziekenhuisbed liggen. Als gevolg van de bloedverdunners
die hij kreeg, zat hij onder de blauwe plekken, en
deed elke aanraking pijn. Hij stond op een wachtlijst voor een hartoperatie, maar dat wilde hij eigenlijk niet. Het was wel mooi geweest. Wel ergerde hij
zich in het ziekenhuis nog aan de zwarte verpleger
die hem verzorgde. Uiteindelijk werd een tweede
hartaanval André fataal. Zijn kinderen zaten rond
zijn bed toen hij de laatste adem uitblies.
In tegenstelling tot zijn vader Antoon, die zijn
zoon steeds gedwongen had om naar de kerk te
gaan, was André geen gelovige man. Toen mijn vader hem, voor hij stierf, vroeg of hij nog een priester
wilde zien, gaf hij aan dat dit niet nodig was. Samen
met mijn vader schreef ik de tekst van het bidprentje.
Op zaterdag 9 februari – terwijl Bocholtz zich klaarmaakte voor het jaarlijkse carnavalsfeest en de
rood-geel-groene vlaggen waren uitgestoken – vond
Andrés uitvaart plaats. De leden van turnvereniging
Wilhelmina kwamen hem de laatste eer bewijzen.
Daarna begeleidden we hem naar zijn laatste rustplaats.
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André in zijn
laatste jaren. 
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Rouwbrief André. 


Bidprentje André,
2002. 
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 G
raf van André
op de dag van
zijn begrafenis,
9 februari 2002.

 G
raf van Maria en
André op het kerk
hof van Bocholtz,
2021.
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Vader
De eerste jaren ging mijn vader Jo, zoals gezegd,
naar school in Australië. Aan het einde van de derde klas (nu groep vijf ), in de zomervakantie (januari
1961), keerde hij met zijn moeder, zusjes en broertje terug naar Nederland. De laatste maanden van
het schooljaar, vanaf maart, ging hij naar de r.k. Jongensschool St. Aloysius in Bocholtz, waar ook zijn
vader op had gezeten. In Australië was mijn vader
het Nederlands helemaal verleerd. Omdat hij in
maart 1961 terechtkwam in de klas van een leraar
die bezig was met zijn MO Engels en daarom steeds
Engels met hem praatte, sprak hij aan het einde
van het schooljaar nog nauwelijks Nederlands. Dat
was de reden dat hij de derde klas in het schooljaar
1961-1962 moest overdoen.
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Toen hij in de vierde klas zat, in januari 1963,
werd het nieuwe schoolgebouw van de Aloysiusschool aan de Groeneboord geopend. Vanaf dat
moment ging het voorspoedig. Volgens het rapport
van de zesde en laatste klas, in het schooljaar 19641965, was hij een goede en vlijtige leerling. Aan het
einde van het jaar had hij vier negens (voor geschiedenis, aardrijkskunde en ‘Kennis der natuur’), een
acht (voor rekenen) en verder zevens en zessen.
Als jongen zat hij, geïnspireerd door zijn vader,
op turnen. Toen hij twaalf was, hield hij daarmee
op en koos hij voor judo, wat hij tot zijn zestiende,
toen hij de groene band had, bleef doen. Vanaf zijn
twaalfde had mijn vader op zaterdag een bijbaantje
bij een groenteboer in het dorp. Die had een auto
met een groentekar, waarmee hij van huis tot huis
ging om groente en fruit te verkopen. Soms mocht


Rapport van mijn vader
Jo in de zesde klas,
met handtekeningen
van zijn moeder. 

 M
ijn vader Jo in
de zesde klas,
inmiddels met bril,
circa 1964-1965.
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mijn vader de auto besturen. Hij maakte lange dagen, vaak tot acht uur ’s avonds, en verdiende daarmee op een dag maximaal zeven gulden vijftig.
Het schoolhoofd, de heer W.J.G. Paffen, adviseerde dat mijn vader naar de ‘mulo’ (afkorting van ‘meer
uitgebreid lager onderwijs’) zou gaan, de voorloper
van de mavo. Volgens hem was dat een ‘veilige’ keuze, omdat mijn vader vanwege zijn tijd in Australië
een aantal jaren had verloren. Als hij niet voor zijn
achttiende aan een vervolgopleiding zou beginnen,
zou hij eerst in militaire dienst moeten, en Paffen
was bang dat mijn vader na afloop daarvan nooit
meer aan een vervolgstudie zou toekomen. Het advies was goedbedoeld, maar achteraf gezien was
mijn vader gezien zijn cijfers op de hbs of het gymnasium meer op zijn plaats geweest.
Jo ging dus naar de r.k. mulo St. Petrus en Paulus in de Schoolstraat 19-21 in Schaesberg (nu Landgraaf). Dat was een goede school met strenge leermeesters, aldus mijn vader. Als het hoofd van de
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 E
en bezoek met
de hele klas aan
de rubberfabriek
in Maastricht met
dhr. Paffen. Mijn
vader staat helemaal
achteraan in het
midden.

Op de mulo. 

school iemand had zien roken, werd diegene via
de intercom opgeroepen om zich bij hem te melden. Het ‘slachtoffer’ mocht pas weer de klas in als
hij tweehonderd peuken had opgeraapt en bij hem
had ingeleverd. Een van de leraren, een zekere
Schmeets, werd ‘Ivan de Verschrikkelijke’ genoemd.
’s Middags bij het overblijven hield hij toezicht op
twee klassen die met een tussendeur waren gescheiden. Op een zeker moment bracht hij een kop koffie
naar zijn mond, waarop er uit de klas een slurpgeluid klonk. Toen het hierna nog een keer gebeurde,
stond hij zonder iets te zeggen op en sloeg een leerling uit de schoolbank. Wie lang(er) haar had, werd
weggestuurd en mocht pas weer de klas in als hij
eerst naar de kapper was geweest.
Als we mijn vaders rapport bekijken van klas 1b,
moeten we vaststellen dat het niveau veel te laag voor
hem was. Aan het einde van het jaar had hij zes negens,
vier achten en drie zevens. Het – gezien dit resultaat
zuinige – commentaar van het schoolhoofd luidde:
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choolrapport van
het eerste jaar van de
mulo, 1965-1966. 

130

‘Keurig’. In de derde klas had hij zelfs negen negens,
vijf achten en één zeven (voor handvaardigheid).
In 1968 werd het schooltype ‘mulo’ als gevolg van
de invoering van de Mammoetwet afgeschaft en
vervangen door de mavo. Dat had voor mijn vader
tot gevolg dat hij geen eindexamen hoefde te doen
in vijftien vakken, maar slechts in zes, en dat er op
zijn diploma ‘mavo’ vermeld staat. In 1969 deed hij
examen en slaagde met vijf negens en een tien. In
het Limburgsch Dagblad van 17 juni staat mijn vaders naam vermeld in de lijst met geslaagden.
Het laatste jaar van de mavo ging mijn vader niet
meer op de fiets, maar met de brommer naar school.
Van zijn ouders kreeg hij een splinternieuwe donkergroene Zündapp cadeau. In die tijd mocht je daarop
nog zonder helm rijden. De brommer werd zo intensief gebruikt dat hij na twee jaar versleten was. Vaak
zat hij er zelf aan te sleutelen. Op een nacht zat hij
achterop bij zijn vriend Winand (‘Win’) Havenith.
Ze hadden allebei gedronken. In het Langveld, even
buiten Bocholtz, raakten ze van de weg en kwamen
in een bietenveld terecht. Daarbij viel mijn vader
van de brommer. De bestuurder merkte er niets van.
Toen mijn vader een uur later te voet in het dorp arriveerde, zat zijn vriend bij de snackbar een frietje te
eten. Verbaasd vroeg hij: ‘Waar was jij nou?’ Een andere keer kwam mijn vader, op de terugweg van een
feestje, in Schaesberg met zijn Zündapp in een pas
omgeploegd veld terecht. Hij zat van top tot teen onder de modder.
Vanaf de eerste klas van de mulo speelde mijn
vader met een paar jongens uit Bocholtz, waarvan
er twee ook op de mulo zaten (Jimmy Hoven en Win
Havenith), in een bandje. Van zijn verdiende geld
kocht hij zijn eerste elektrische gitaar op afbetaling
bij het Nederlands Talen Instituut (NTI). Op zaterdagmorgen vanaf een uur of tien repeteerden zij bij
de drummer Wiel Hendriks op de Bocholtzerheide.
De buren hadden een snackbar en wilden op zaterdag uitslapen. Ze werden er gek van dat ze eindeloos hetzelfde nummer moesten aanhoren.
Alleen Win had enkele jaren muziekles gehad en
kon enkele grepen op de gitaar spelen. Van hem leerden de anderen ook de beginselen van het gitaarspel. Voor de rest was het vooral zelfstudie en afkijken bij andere bands. Een van hun eerste nummers

was ‘Blowing in the wind’ (1962) van Bob Dylan. Dit
schoot niet op en leidde ertoe dat mijn vader en Win
met twee neven (zonen van oom Frits), die samen
een muzikaal duo vormden (drum en orgel/accordeon), gingen spelen onder de naam Early Bird. De
naam was gekozen naar een van de nummers die
toentertijd bekend was op Radio Luxemburg en gespeeld werd als herkenningsmelodie. Het bandje
bleef een paar jaar bestaan en trad in die periode
regelmatig op in plaatselijke kroegen.
Omdat mijn grootvader André geen zin had om
zijn zoon elke keer weer naar de repetitie te brengen,
stond hij hem toe zelf met de auto de spullen ernaartoe
te brengen. Op een dag werd mijn vader klemgereden
door een politieauto. Was hij verlinkt door iemand
uit de buurt? Snel trok hij de sleutel uit het contact
en verklaarde dat de auto vanzelf was begonnen te
rijden. Dat geloofde de agent helaas niet. Mijn vader
kreeg een fikse bekeuring, die André moest betalen.
Na de mavo moest mijn vader een ‘schakeljaar’
volgen, omdat je voor de hts (hogere technische
school) minstens hbs (of havo) nodig had. In de Dr.
Jaegersstraat in Heerlen volgde hij een jaar lang intensieve wis- en natuurkundelessen. Dat was een
zwaar traject: van de dertig leerlingen die eraan
begonnen, hebben uiteindelijk maar vijf de hts gehaald. Mijn vader was er een van.
In het cursusjaar 1970-1971 begon hij aan de hts,
die destijds gevestigd was aan het Bekkerveld in
Heerlen. Daar konden studenten zich in allerlei soorten techniek bekwamen. Omdat mijn vader architect
wilde worden, koos hij voor de richting ‘Bouwkunde’.
Gezien zijn cijfers was het niveau hier inderdaad een
stuk hoger dan op de mulo. Aan het einde van zijn
tweede jaar werd hij bevorderd met acht zevens en
zes zessen naar het derde ‘praktijkjaar’.
Dat hield in dat hij stage moest gaan lopen. Het
eerste halfjaar werkte hij bij architectenbureau
J.M. Maset in Vaals, daarna moest hij een halfjaar
naar ingenieursbureau Dwars, Heederik en Verhey
in Leusden. Hij was liever met zijn vader meegegaan
naar Duitsland, maar dat werd niet goedgekeurd
door de hts-leiding. Dit betekende dat hij een half
jaar elders moest gaan wonen. Daarvoor kreeg hij
een bijdrage in de huisvestings- en reiskosten; van
zijn werkplek kreeg hij een kleine stagevergoeding.
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Pasfoto van mijn vader
uit de tijd van de mulo,
1967. 
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agina 134-135. Mijn
vader op de hts, eerste
rij, derde van rechts.

 D
ecember 1969.

Met genoeg geld om een week in een hotel te
kunnen overnachten vertrok hij naar Amersfoort.
Daar vond hij al spoedig een kamer bij een hospita, bij wie zijn voorganger ook gelogeerd had. Het
was een kleine kamer, van drie bij drie meter, en
ontzettend hoog. De hele dag was er een zacht gezoem te horen. Mijn vader kon niet achterhalen wat
het was, totdat hij de enigszins lugubere ontdekking deed dat zijn kamer aan het mortuarium van
een begrafenisonderneming grensde en dat hij dus
naast de lijken sliep. Hij was overigens niet de enige student die bij de hospita woonde; ze verhuurde
zeven kamers. Er golden strenge regels: zo mocht
hij niet drinken op zijn kamer en moest hij op tijd
thuis zijn.
De hospita zorgde voor het ontbijt, een lunchpakket en het avondeten. Mijn vader was nogal kieskeurig
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wat eten betreft en vond bijna alles smerig. De gehaktbal die hij ’s avonds niet wilde, kreeg hij de dag erna
op zijn brood. Na een tijdje gaf hij aan dat hij op zijn
werk kon eten. Daardoor had hij geen ontbijt en was
de lunch die hij op zijn werk kreeg, de eerste maaltijd
van de dag. ’s Avonds at hij meestal bij een chinees
in Amersfoort. Eens per week was er een bedrijfsavond en gelegenheid om samen te eten, te kaarten
en te biljarten. Op een keer, toen mijn vader aan het
biljarten was, ontstond er een ruzie, omdat een vaste medewerker hem lastigviel. Toen hij niet ophield,
gaf mijn vader hem een klap, met een bloedneus tot
gevolg. Mijn vader was bang dat dit consequenties
zou hebben, maar hij hoorde er nooit meer iets over.
In Amersfoort ging mijn vader bij een badmintonvereniging. Na een halfjaar, in de loop van 1973,
keerde hij weer terug naar huis. Vervolgens moest

hij zijn vierde en laatste jaar van de hts halen, in het
gebouw van de Mijnschool, tegenover de brandweerkazerne in Heerlen.

Op de kermis
In 1967 – in de tijd dat hij nog op de mulo zat –
kwam mijn vader op de kermis van Bocholtz een
meisje van de Molsberg uit het nabijgelegen dorp
Simpelveld tegen, Gemmy. Mijn vader was toen
zestien, zij vijftien. Zij was samen met een vriendin, hij met een vriend. Aanvankelijk dacht mijn vader dat ze meer belangstelling had voor zijn vriend.
Mijn moeder werkte in die tijd in Bocholtz achter de
balie bij een kruidenierswinkel, waar ze ook sigaretten, kranten, tijdschriften en snoep verkochten en
waar ik als kind later vaak heen ging om snoepjes te
kopen. Vanaf dat moment kwam mijn vader regelmatig langs om een pakje kauwgum te kopen, zodat
hij door de kinderen al gauw ‘Joke Kauwgum’ werd
genoemd. Van het een kwam het ander. De twee
oudste foto’s van Jo en Gemmy samen stammen uit
1967 en zijn gemaakt op de kermis.
Uitzicht van mijn vaders
kamer in Amersfoort. 
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2 George
Voorouders
Het meisje dat mijn vader in 1967 op de kermis van
Bocholtz ontmoette, heette van haar achternaam
George. Vergeleken met de familie van mijn vader,
weet ik over de afkomst van mijn moeder heel weinig. De familie George komt oorspronkelijk uit België, uit de omgeving van Luik. De naam wordt vaak
op z’n Frans gespeld als ‘Georges’, maar de Nederlandse tak schrijft hem zonder ‘s’. Sinds de negentiende eeuw woonde de familie in het zuiden van

Limburg, in de omgeving van Margraten, zo’n tien
kilometer ten oosten van Maastricht.
Mijn betovergrootouders heetten Jacobus George
(1842-1914) en Maria Anna Elisabeth Dubois (18421881). Ze werden allebei in 1842 in Margraten geboren: hij op 22 november, zij op 14 augustus. Toen
ze beiden dertig waren, traden ze in diezelfde plaats
in het huwelijk: op 19 juni 1873. Jacobus George
en zijn echtgenote staan allebei vermeld als landbouwer. Na hun huwelijk betrokken ze een huis op

 D
e Onderstraat met
put op ’t Rooth, vlakbij waar de familie
George woonde, begin
twintigste eeuw.

Mijn betovergrootvader
Jacobus George op
latere leeftijd. 
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 H
et huis van Jacobus
George op ’t Rooth.

’t Rooth (nummer 26), in het Limburgs uitgesproken
als ’t Roeët. Dat was een buurtschap van de gemeente Margraten, maar ’t Rooth was (en is) eigenlijk
maar één straat. Iedereen kende elkaar. Hoewel het
dorpje bij Margraten hoorde, was het een op zichzelf staande gemeenschap. Bewoners van ’t Rooth
moesten niets hebben van de inwoners van Margraten en andersom. Het buurtschap maakte deel uit
van de parochie Margraten, maar bewoners gingen
in Cadier en Keer naar de kerk. Er heerste een strenge sociale controle en iedereen liep in en uit bij elkaar. Er bestaat zelfs een naamdicht van ’t Rooth,
een gedicht waarin een denkbeeldige tocht wordt
gemaakt langs de huizen van de straat. Daarin komt
ook de familienaam George voor, in de regel: ‘Hieë
haet ’t op de boorsj, zag d’r Sjoorsj’.
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Net als hun ouders leidden Jacobus en Maria een
sober boerenbestaan. Ze bedreven op kleine schaal
landbouw en hadden een paar kippen, varkens
en koeien. Uit dit huwelijk werden binnen enkele jaren drie zonen geboren: Joannes Hubertus (op
9 mei 1874, ‘Sjang’), Pieter Hubertus (op 28 augustus 1876, ‘Pie’) en Laurentius Wijnandus (op 4 juni
1879, Wijnand of ‘Nandes’).
Op 9 oktober 1881 werd in Huize George wederom een kind geboren. Ditmaal was het een meisje,
dat Maria Gertrudis Elisabeth genoemd werd. Ze
kreeg dezelfde roepnaam als haar moeder en werd
vernoemd naar haar beide grootmoeders. Het kindje overleed dertien dagen na de geboorte. Alsof dat
nog niet erg genoeg was, blies twee dagen daarna
ook de moeder de laatste adem uit, als gevolg van
complicaties bij de bevalling. Ze was pas 39 jaar oud.
Daardoor bleef Jacobus met drie jongens van respectievelijk zeven, vijf en twee jaar achter. Een kleine twee jaar later, op 5 juni 1883, hertrouwde Jacobus met de 47-jarige, in Schimmert geboren, Anna
Elisabeth Habets (1836-1890). Zij was, voor zover ik
heb kunnen nagaan, niet eerder getrouwd geweest.
Het zou eveneens een kortstondig huwelijk zijn,
want Anna overleed al zeven jaar later, op 15 september 1890, op 54-jarige leeftijd. Het was een treurige geschiedenis, die ook invloed zal hebben uitgeoefend op het verdere leven van de jongens, die
zestien, dertien en tien waren toen ze ook hun stiefmoeder moesten begraven.
Op een gegeven moment vlogen Sjang en Pie uit
het ouderlijk nest; de jongens verhuisden naar Luik.
Vader Jacobus bleef op ’t Rooth wonen. Zijn jongste
zoon trouwde op 11 januari 1906 in het nabijgelegen dorp Cadier en Keer met Maria Johanna Catharina Mourmans (1879-1967, ‘Maria’), die net als hij
toen 26 jaar oud was. Zij was geboren in Bemelen en
was opgegroeid in Cadier en Keer. Net als zijn ouders waren ook die van haar boeren. Na het huwelijk woonde het koppel in bij zijn vader op ’t Rooth.
Het was een groot huis met vijf slaapkamers.
De laatste jaren van zijn leven leed Jacobus aan
dementie. De verzorging kwam neer op zijn zoon
en diens vrouw. Jacobus was bij tijd en wijle onhandelbaar. Als Wijnandus en Maria op het veld gingen
werken, waren ze daarom gedwongen om hem met
de armen langs het lichaam op een stoel vast te binden. Naar verluidt kon hij in deze fase zijn schoondochter niet uitstaan en reageerde hij vaak agressief, zodat ze regelmatig voor hem moest vluchten.
Op een keer zou hij zich hebben losgewurmd en

een brandend stuk hout naar haar hebben geworpen. Zijn dood op 74-jarige leeftijd op 29 oktober
1914 kwam voor iedereen als een verlossing.

Overgrootouders
Net als zijn vader was Laurentius Wijnandus George
(1879-1962) – mijn overgrootvader – (keuter)boer.
Hij was zowel landbouwer als veehouder; hij had
kippen en een paar varkens en koeien. Uit advertenties uit de krant blijkt dat hij regelmatig vee (vaarskalven, zeugen) en bieten te koop aanbood. Om wat
bij te verdienen, was hij daarnaast klompenmaker.
Hij gebruikte er een machine voor die later nog in
een café heeft gestaan. Maria hielp haar man op het
veld en met de verzorging van de beesten. Daarnaast deed ze het huishouden en onderhield ze de
(moes)tuin en fruitbomen. Ze was vaak bezig met
het inmaken van rabarber en andere groenten.
Op 14 december 1906, elf maanden na hun huwelijk, werd hun eerste kind geboren, dat de namen Joannes Jacobus Hubertus kreeg; het werd
vernoemd naar de grootvader van moederskant.
Het jongetje heeft niet lang geleefd en overleed al
na tweeënhalve maand, op 28 februari van het volgende jaar. Op 13 december 1907 werd opnieuw
een kind geboren, dat Maria Anna Hubertina (roepnaam: Anna) genoemd werd. Hierna volgde op
15 februari 1909 een jongetje, dat wederom Joannes
Jacobus Hubertus genoemd werd (roepnaam: Jan of
‘Sjeng’) – mijn grootvader. Dat hij dezelfde namen
kreeg als zijn overleden broertje, was in die tijd niet
ongebruikelijk. In 1910 volgde Maria Gertrudis Hubertina (Tien of Bertien), in 1911 Maria Hubertina
Anna (Truike) en in 1914 kwam er nog een vierde
dochtertje bij, Guillaumine Maria Hubertina (Mieneke of Mien). Met de geboorte in 1915 van zoon
Pieter Hubertus (Pierre) was het gezin compleet.
Uit de online archieven valt af te leiden dat Maria
Mourmans nóg twee keer een kind verloor. Zowel
op 29 december 1912 als op 26 februari 1917 bracht
ze volgens de burgerlijke stand een levenloos kind
ter wereld, dat beide keren zonder naam begraven
werd.
Helaas weet ik verder weinig over de ouders van
mijn grootvader. Mijn moeder, geboren in 1952,
herinnert zich niet dat ze haar vader ooit slecht over
zijn ouders heeft horen praten. Hij ging volgens
haar steeds met plezier naar huis en was gesteld op
zijn familie.
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 ‘
Sjang’ en ‘Pie’ George,
de twee broers van
mijn overgrootvader
Wijnandus.

 D
e ouders van mijn
overgrootmoeder
Maria GeorgeMourmans.

Winandus George en
'tante Marian' PloumenGeorge, een zuster
van Jacobus, die een
tijdlang bij hem en
Maria Mourmans in huis
woonde. 
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Iets meer over hun persoonlijkheden weten we
dankzij Alice (een dochter van mijn grootvaders
zus Anna) en haar man Hub, die na hun huwelijk in 1961 bij haar opa en oma op ’t Rooth introkken. Daarvoor woonde de zus van haar moeder,
Wijnandus' dochter Bertien met haar man en hun
drie kinderen bij hen in. Toen die naar Luxemburg
emigreerden, kwam er ruimte vrij. Omdat er woningnood was, grepen ze die kans met beide handen aan. Toen A
 lice trouwde, kreeg ze van haar
grootouders een zeug cadeau, die later veertien biggen baarde. Daar was het stel blij mee, want de biggen konden ze goed verkopen.
Volgens Alice en Hub was opa Wijnandus een
moeilijke en streng gelovige man. Hij bepaalde wat
er in huis gebeurde; zijn wil was wet. Als Hub om
half negen ’s avonds nog wat in de tuin werkte, riep
hij op barse toon dat hij onmiddellijk diende binnen te komen om de rozenkrans te bidden. Om half
tien moest iedereen naar bed. ’s Ochtends om half
vijf stampte hij op zijn klompen door het huis om
iedereen te wekken. Maria was een lieve, zachtaardige vrouw, die zich naar haar man schikte. Elke
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 M
ijn overgrootouders
Wijnandus George en
Maria Mourmans in
hun jonge jaren.

 
Limburger Koerier, 1 april 1933.

dag zat ze in de keuken of tuin aardappelen te schillen en groente schoon te maken, of ze had een van
de vele kleinkinderen op schoot. Omdat Mieneke
en Pierre allebei op ’t Rooth woonden, kwamen ze
vaak bij hun ouders over de vloer.
Als kind bezocht mijn moeder haar grootouders
maar een paar keer per jaar. Het was in die tijd een
hele onderneming om vanuit Simpelveld naar Margraten te gaan. Haar ouders hadden geen auto. Zodoende moesten ze drie keer overstappen op een
andere bus. De reis was bovendien een kostbare
onderneming. Daarom nam Sjeng vrijwel nooit het
hele gezin mee, maar steeds slechts een of twee van
de kinderen. Wijnandus noemde mijn moeder altijd ‘kinneke’, en zei dan tegen haar, in het dialect
van Margraten: ‘Koom es bij opa, kinneke’.
Op het laatst van zijn leven had Wijnandus geen
goed gebit meer; zijn mond zat vol gaten. Toen zijn
zoon Sjeng op een dag thuiskwam met in zijn mond
het gloednieuwe kunstgebit dat hij zich pas had laten aanmeten, zou zijn vader hem hebben gevraagd
of hij het ook eens mocht uitproberen.

et gezin van Wijnandus
H
en Maria. Voorste rij van
links naar rechts: Mieneke,
Pierre, tante Marian,
Bertien en Sjeng.
Achterste rij van links naar
rechts: Truike, moeder
Maria, vader Wijnandus
en Anna. 
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  Drie
 zussen van mijn
grootvader Sjeng als
jonge vrouwen: Anna,
Truike en Mieneke.
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Op nieuwjaarsdag kwam iedereen bij opa en oma
langs; behalve hun zes kinderen ook de uiteindelijk
35 (!) kleinkinderen. Dan was het een drukte van jewelste en liep alles en iedereen door elkaar heen.
Opa had voor de kleinkinderen veertig guldens in
zijn zak. Maar omdat er zoveel kleinkinderen waren, kon hij niet onthouden wie hij al een munt gegeven had. Mijn moeders broertje Lucien zorgde ervoor dat hij regelmatig met twee guldens huiswaarts
keerde. Indruk op mijn moeder maakte ook het ‘gemak’ buiten, dat een stuk van het huis verwijderd
lag. Het was een hok met een plank en een gat erin.
Het stonk er verschrikkelijk en er zwermden vliegen
omheen, zodat mijn moeder er als kind van gruwde.
Een paar keer per jaar schepte opa de latrine leeg en
gebruikte de uitwerpselen dan om de moestuin te
bemesten.

ijnandus en Maria
W
voor hun huis op
’t Rooth. 
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Uiteindelijk zijn Wijnandus en Maria 56 jaar getrouwd geweest; zowel hun veertig- als vijftigjarig
huwelijksfeest werd gevierd. Beide keren werd er
een groepsfoto gemaakt. Bij het gouden ‘bruids-
festijn’ in 1956 droegen de kleinkinderen een gedicht voor. Een fragment hieruit:
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Vijftig jaren zijn vervlogen
Sinds gij beiden jong en sterk,
Vol verwachting nederknieldet,
Voor het altaar in Gods Kerk.

Ongetwijfeld denkt Gij heden
Nog eens aan die blijde dag,
Toen familie en bekenden,
U als ’t jonge bruidspaar zag.

Met de zegen van de Priester
Gingt gij toen het leven in.
Samen zoudt ge verder werken,
Eén van hart, en eén van zin.

Vijftig jaren zijn vervlogen
Sinds die heugelijke stond,
Dat Gij beiden bij elkander
Steun en trouw en liefde vond.

 P
agina 150-151.
Wijnandus en Maria
op latere leeftijd,
foto gemaakt bij hun
gouden huwelijk, 1956.

Menu van het diner
bij het gouden huwelijk,
1956. 

 F
oto gemaakt bij
de viering van het
veertigjarig huwelijk
van Wijnandus en
Maria, 1946. Mijn
grootvader Sjeng
zit helemaal rechts,
zijn vrouw (mijn
grootmoeder) Maria
zit boven hem. Ze
hadden toen nog
geen kinderen, alleen
Ludie, het meisje dat
in de oorlog bij hen
werd ondergebracht
(uiterst links).

Wijnandus overleed op vrijdag 27 juli 1962 op 83-jarige leeftijd. Volgens Alice en Hub was hij ‘op’ – het
gevolg van het zware werk dat hij zijn leven lang had
verricht. Op zijn bidprentje wordt gesproken over
het ‘lijden van z’n lichaam’. Eindelijk was hij bevrijd
van de ‘steeds knellende banden’ en was hij begonnen aan een nieuw leven bij God. Mijn moeder herinnert zich nog goed dat haar opa was overleden en
dat ze met haar ouders naar Margraten ging. Het
was een mooie zomerdag. Toen ze het huis binnenkwamen, was Maria haar man, die opgebaard lag in
de woonkamer, aan het strelen en kussen. Plotseling zag Sjeng maden uit het lichaam van zijn vader
kruipen. Onmiddellijk beval hij om het deksel op de
kist te spijkeren. Het was luguber dat in diezelfde
woonkamer ’s middags na de begrafenis de koffietafel gehouden werd.
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 E
en van de laatste
foto’s van het hele
gezin van Wijnandus
en Maria. Mijn
grootvader Sjeng
staat tweede van links.
Verder zijn zussen
Truike (links), Anna,
Mieneke, Bertien en
zijn broertje Pierre.

 F
oto van Wijnandus,
ook gebruikt voor het
bidprentje, 1962.
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Tot haar dood werd Maria verzorgd door haar
kleindochter Alice en haar man, die bij haar bleven inwonen. De laatste jaren was ze geregeld ziek.
Toen ze vijfenzeventig was, werd ze in het ziekenhuis opgenomen vanwege haar galblaas. Iedereen
dacht toen dat haar laatste uur geslagen had, maar
ze knapte toch weer op. Alice had geen goed woord
over voor haar oom en tante Pierre en Mieneke, die
vlakbij woonden. Als ze wisten dat de postbode zou
langskomen om hun moeders AOW in contanten te
overhandigen, meldden ze zich bij Maria en troggelden ze haar elk honderd gulden af. Alice en haar
man kregen niets, terwijl zij voor Maria zorgden.
Maria overleed op 30 november 1967, thuis op
’t Rooth, aan verval van krachten, op 87-jarige leeftijd. Mijn moeder weet nog dat het bitterkoud was
toen ze de weg vanaf het huis tot aan de kerk en het
kerkhof van Cadier en Keer – iets meer dan twee
kilometer – te voet moesten afleggen.

 P
agina 154-155.
Foto gemaakt bij het
gouden huwelijk van
Wijnandus en Maria,
1956. We zien Sjeng
en Maria, en verder
hun kinderen Marlies,
René en Lucien. In het
midden, tussen opa en
oma in, mijn moeder,
de kleine Gemmy.

idprentje van
B
Wijnandus, 1962. 
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 M
aria in de tuin
op ’t Rooth.

Maria, vlak voor
haar dood in 1967. 

idprentje van
B
Maria, 1967. 
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Veel verdriet had mijn moeder er naar eigen zeggen niet van, omdat ze haar oma niet zo vaak had
gezien. Na Maria’s dood verhuisden Alice en haar
man naar een ander huis, omdat het oude in verband met de uitbreiding van de mergelhoeve in de
buurt afgebroken zou worden.

 Het
 woonhuis van de
familie George op ’t Rooth
omstreeks 1970.

e vervallen vak
D
werkschuur van
Wijnandus George
omstreeks 1970. 

160

Grootvader
Mijn grootvader, Joannes (‘Sjeng’) Jacobus Hubertus George (1909-1982) groeide, zoals gezegd, op in
Margraten, op ’t Rooth. Over zijn jeugd weet ik vrijwel niets. Zo is het niet duidelijk welke school hij
bezocht. Nog voordat hij de basisschool verliet, in
de zesde klas, verhuisde hij voor een paar jaar naar
Luik, waar hij ging inwonen bij zijn oom Sjang, een
broer van zijn vader, die vier kinderen had. De reden daarvoor was dat Wijnandus graag wilde dat
zijn kinderen Frans leerden spreken en zich ontwikkelden. Anna en Pierre moesten dat ook doen. Wat
Sjeng in zijn vrije tijd deed en wie zijn vrienden waren, weet ik niet. Op latere leeftijd was hij een sportfanaat en keek hij graag naar voetbal op televisie,
maar of hij zelf heeft gespeeld, is niet bekend. Ongetwijfeld zal hij zijn vader hebben geholpen met
het vee en de moestuin.
Blijkens een advertentie in de Limburger Koerier van 31 oktober 1932 behaalde Sjeng in dat jaar
het ‘diploma voor fruitteelt’ na het afleggen van het
examen van de Vereeniging ter Bevordering van
Land- en Tuinbouw in Maastricht. Het commentaar
van de krant luidde: ‘Voorwaar een mooi succes.’

 M
ijn grootvader Sjeng
als paardenknecht.

Sjeng bij het laden van de
mestkar. Met het paard
Pierre, in de deuropening
moeder Maria. 
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 P
agina 162-163.
De kinderen van
Wijnandus George
in 1922: Pierre, Maria
(een nicht uit Luik),
Mieneke, Sjeng en
Bertien. Alleen Anna
ontbreekt.

 
Limburgsch Dagblad,
29 oktober 1932.

 D
e Limburger,
20 januari 1933.

Gezien die studiekeuze was het kennelijk zijn wens
om fruitteler te worden, maar de eerstvolgende jaren
bleef hij bij zijn ouders op ’t Rooth wonen. Dat blijkt
opnieuw uit krantenadvertenties. Uit een daarvan in
De Limburger valt af te leiden dat hij betrokken was
bij de ‘sectie Rooth’ van de plaatselijke ‘boerenvereeniging’. In januari 1933 werd hij in het bestuur en
‘met bijna algemeene stemmen’ tot voorzitter gekozen. Het was een katholieke vereniging. Elke vergadering werd door de voorzitter met een gebed geopend. Uit Sjengs handelswijze spreekt ambitie: hij
probeerde zich zo aan zijn milieu te ontworstelen.
In de periode hierna bleef Sjeng zich specialiseren in de fruitteelt. Begin 1934 legde hij als leerling
van de nieuw opgerichte fruitteeltschool met succes het mondeling examen af. In de Limburger Koerier van 3 maart 1934 werd verslag gedaan van het
behalen van het diploma door de eerste lichting
leerlingen: ‘Deze school is opgericht, om aan oudere leerlingen, die reeds land- of tuinbouwonderwijs
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hebben gevolgd, theoretische en practische kennis
bij te brengen op het gebied van de vruchtteeltcultuur.’ Gedurende 46 dagen hadden de leerlingen
zich in dat onderwerp verdiept. Ze deden dat één
dag per week naast hun dagelijkse werkzaamheden.
’s Morgens werd er ‘theoretisch onderwijs’ gegeven, terwijl de namiddagen werden besteed aan
‘verschillende soorten practisch onderwijs of excursies’. Behalve uitstapjes in de nabije omgeving
maakten de leerlingen van de fruitschool onder
meer een reis naar het ‘Belgisch kersencentrum St.
Truiden’ en een driedaagse tocht naar de ‘fruitstreken’ in de Betuwe en Zeeland. Tijdens het mondelinge examen werden de leerlingen ondervraagd in
verschillende vakken: bijenteelt, plantkunde, bemestingsleer, ziektebestrijding en fruitteelt. De inspecteur die op het examen had toegezien, verklaarde na afloop dat hij ‘overtuigd was, dat van
deze school een grooten invloed ten goede zou uitgaan’. Daarom verklaarde hij zich bereid de diploma’s mede te ondertekenen. J. George staat in de
krant vermeld als geslaagde.

Grootmoeder
In de periode hierna moet hij het meisje hebben
ontmoet dat zijn vrouw zou worden. Waarschijnlijk
kwamen ze elkaar tegen op de kermis in Margraten
of op een van de dansavonden die daar een paar
keer per jaar door de plaatselijke harmonie georganiseerd werden. Dat meisje heette Maria V
 ictorina
Hubertina Vossen (1910-1997), mijn grootmoeder.
Zij werd op 25 februari 1910 geboren in Gulpen,
waar haar ouders toen woonden. Haar vader was
Adam Henri Hubertus Vossen (1887-1966, ‘Henri’),
uit Gulpen. Maria’s moeder was Maria Elisabeth
Hubertina Smeets (1879-1928), geboren in Mheer
in Limburg. Henri en zijn vrouw Maria waren op
21 mei 1909 in Bemelen getrouwd. Opvallend is
het leeftijdsverschil van negen jaar tussen bruid en

Sjeng in zijn
jonge jaren. 

bruidegom: hij was op dat moment eenentwintig,
zij dertig. Precies negen maanden na hun huwelijk
werd hun eerste kind geboren: mijn grootmoeder.
Mijn grootmoeder groeide op in het Zuid-Limburgse plaatsje Bemelen (‘Bieëmele’ in het dialect).
Haar vader staat vermeld als ‘landbouwer’, maar
was daarnaast de uitbater van een op zijn erf gevestigd café, dat ‘’t Gasthoes’ heette. Ze had een broertje, Jozef Baltasaar Henri (1911-1979), die een jaar
jonger was en Jef genoemd werd. Aan mijn moeder
heeft ze wel eens verteld dat zij nog een doodgeboren broertje had, maar daarover heb ik niets kunnen
vinden. Vermoedelijk werd het jongetje niet aange-
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 M
ijn overgrootmoeder
Maria Elisabeth
Hubertina Smeets,
omstreeks 1885.

 Mijn
 grootmoeder
Maria als jonge vrouw.

geven bij de burgerlijke stand, maar in de tuin begraven. Maria’s moeder bestierde het gezin en de
boerderij, met wat kleinvee en een enkele koe. Ook
zal ze, zoals zovelen in die tijd, een grote moestuin
hebben gehad voor eigen gebruik.
Mijn oma vertelde ooit dat ze als klein kind de
kanonnen aan het front van de Eerste Wereldoorlog had gehoord. De lagere school zal ze in Bemelen hebben doorlopen; daarna moest ze helpen op
de boerderij. Soms ging ze met de hondenkar mee
naar Maastricht om te helpen bij de verkoop van
boter, die ze zelf maakten. Mijn grootmoeder heeft
nooit veel over haar eigen moeder verteld, behalve
dat het een lieve vrouw was. Er is slechts één vage
foto van mijn overgrootmoeder bewaard gebleven,
waarop ze als klein meisje te zien is. Een foto van
hoe ze er als volwassen vrouw uitzag, is er helaas
niet. Van mijn grootmoeder Maria bestaan evenmin
jeugdfoto’s. De gezinsfinanciën lieten het vermoedelijk niet toe die te laten maken.
In 1928 gebeurde er iets dat diepe indruk op mijn
grootmoeder maakte: haar moeder stierf geheel
onverwachts. Ze voelde zich niet lekker en na drie
dagen was ze dood, als gevolg van een bloedvergiftiging. Ze overleed op zaterdag 23 juni 1928, op
49-jarige leeftijd. Maria was toen achttien en Jef zestien. Door de dood van zijn vrouw raakte Henri in de
put. Hij was nooit een erg zorgzame vader geweest
en had altijd graag een glaasje meegedronken in
zijn eigen café, maar na haar overlijden werd hijzelf
zijn beste klant. Rekeningen werden niet meer voldaan; na een jaar was de kist van zijn vrouw nog niet
betaald. Op den duur ging het café hierdoor failliet.
Het was de moeder die het gezin bij elkaar had gehouden; nu viel het uit elkaar. Achteraf vroeg Maria
zich wel eens af waarom zij niet het huishouden had
kunnen doen en voor haar broertje had kunnen zorgen. Er werd echter anders beslist. De kinderen werden uit huis geplaatst. Zij werd ondergebracht bij een
zus van haar moeder en Jef bij een ander familielid.
Haar moeders dood drukte zwaar op Maria. Enige
tijd hierna zou ze verkering krijgen met een jongen
met wie ze vier jaar samen zou zijn. Hij wilde graag
met haar trouwen, maar dat ging niet door. Speelde standsverschil hierbij wellicht een rol of vond zij
zichzelf te jong voor het huwelijk? Het schijnt dat de
jongen later ergens burgemeester is geworden. Ze
vond het heel naar dat haar moeder haar niet kon
steunen of troosten toen haar relatie stukliep. Hierna duurde het nog een tijd voordat ze haar oog liet
vallen op Sjeng George van ’t Rooth.
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 Bewijs

van Neder
landerschap van Maria,
1929.

Huwelijksfoto van
Sjeng en Maria, 1937. 

Eerste huwelijksjaren
Op woensdag 30 december 1936 trouwden Sjeng
en Maria in Margraten voor de wet. Hij was toen 27,
zij 26. Tien dagen later, op 9 januari 1937, vond de
kerkelijke inzegening plaats in Bemelen. Twee dagen eerder was Prinses Juliana met Prins Bernard in
de echt verbonden. Daardoor waren de straten nog
versierd. Op de foto’s van deze dag ziet het jonge stel
er stralend uit. Toch was er aan hun verbintenis de
nodige discussie voorafgegaan, want Sjengs ouders
waren er niet gelukkig mee. De ouders van de bruid,
Henri en Maria, waren namelijk neef en nicht: Henri’s moeder heette Smeets van haar meisjesnaam
en Maria’s moeder ook. Bij de familie van Sjeng
bestond de angst dat er uit de relatie gehandicapte kinderen geboren zouden worden. Even leek het
allemaal niet door te gaan, maar ten slotte kon de
bruiloft toch plaatsvinden.
Na hun huwelijk gingen Sjeng en Maria in Berg
en Terblijt wonen. Hun trouwfoto is voor het huis
daar gemaakt. Hij ging werken bij de fruitkwekerij
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van de man van zijn zus Truike, die ook Sjeng heette. Het schijnt dat de twee Sjengen niet goed met elkaar overweg konden.
Dat was waarschijnlijk de reden dat Maria en
haar Sjeng omstreeks 1939 naar Eys verhuisden (gemeente Wittem), zo’n twaalf kilometer verderop. In
Eys ging Sjeng als fruitteler aan de slag. Die kans zal
hij met beide handen hebben aangegrepen, want
het werken met fruitbomen was zijn passie. Voor
Sjengs ouders was het alsof hun zoon naar het einde van de wereld vertrok. De volgende jaren zou hij
bij het fruitbedrijf Eyserhalte werken, waar hij het
onderhoud (snoeien, enten en verzorgen) van de
fruitbomen voor zijn rekening nam. Daarvoor kreeg
hij zeshonderd gulden per jaar en mochten zijn
vrouw en hij een statig huis bewonen. Hier hebben
ze een paar gezellige jaren gehad met z’n tweeën:
ze gingen er naar de kerk en hadden er vrienden.
Ze hielden wat kleinvee en Maria zorgde voor de
moestuin, waar ze van aten. Blijkens een advertentie werd S
 jeng lid van de ‘Werkliedenvereeniging’
St. Gerardus Majella in Wijlre.
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 P
agina 170-171.
Groepsfoto. Rechts
zitten de ouders van
de bruidegom, links
de vader van de bruid.
Het is een van de
weinige foto’s waarop
Maria’s vader Henri
staat. Naast hem zit
de tante bij wie Maria
na haar moeders dood
werd ondergebracht.
Bovenste rij, derde van
rechts staat Maria’s
broer Jef.

rouwboekje van Sjeng
T
en Maria, ingevuld
30 december 1936. 

 De
 fruitgaard in Eys
anno 2021.

Sjeng en Maria
met vrienden, voor
de oorlog. 
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 P
agina 174-175. Sjeng
als fruitteler in Eys,
circa 1938.

 Het
 huis in Eys,
2021.

 
Mijn grootouders
Sjeng en Maria aan
het werk in Eys.
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Tweede Wereldoorlog
Toen in 1940 de Tweede Wereldoorlog uitbrak,
woonden mijn grootouders dus in Eys. Sjeng werd
opgeroepen voor de mobilisatie. Daarvan zijn enkele foto’s bewaard gebleven. Aanvankelijk moet hij
in de buurt zijn ondergebracht, maar hij werd overgeplaatst. Op een briefkaart meldde hij zijn vrouw:
‘Alles goed. We vertrekken nog vanavond. School
opgeheven. Altijd Je Sjeng. Ik schrijf zoo gauw mogelijk. Daaag.’ Omdat Sjeng nu van huis was, trok
zijn broer Pierre tijdelijk bij Maria in om het werk
over te nemen. Hij woonde nog bij zijn ouders en
kreeg wellicht ontheffing van militaire dienst, omdat hij nodig was op de boerderij.
Sjeng kwam terecht in Weesp. Hij werd ingekwartierd bij de ouders van ‘tante Jo’ en ‘tante Cor’. Dat
waren twee katholieke meisjes, die verliefd waren
geworden op twee protestantse jongens. Een ‘gemengd’ huwelijk was in die tijd uitgesloten: ‘Twee
geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen’.
Ze zijn hun leven lang ongehuwd gebleven. Wat
precies van Sjeng verwacht werd tijdens de mobilisatie, is niet bekend. Waarschijnlijk was hij betrokken bij het bewaken van een brug. Op 10 mei 1940
viel Duitsland Nederland binnen. Vijf dagen later
was de oorlog afgelopen en was de capitulatie getekend. Bij gevechtshandelingen is Sjeng niet betrokken geweest. In de loop van 1940 zal hij naar zijn
vrouw in Limburg zijn teruggekeerd.
Op de de fiets, 1940.
Sjeng helemaal rechts. 
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 Sjeng

als militair
voor de mobilisatie,
1939.

Sjeng, 1940. 

In Eys ging het leven zijn gewone gang, al was de
oorlog ook daar merkbaar. In september 1940 passeerde Hitler in een gepantserde trein het dorp, op
weg naar Frankrijk, waar hij de capitulatie van dat
land zou bijwonen. Mijn grootmoeder heeft meermalen verteld dat iedereen binnen moest blijven
met de gordijnen dicht. De bewaking was ongelooflijk streng en iedereen hield zich gedeisd. Dat het
oorlog was, bleek ook uit de aanwezigheid van Duitse soldaten. Bij het viaduct vlakbij hun huis stond er
een op wacht. Toen het eens slecht winterweer was,
had mijn grootmoeder medelijden met de jongen en

bracht hem een kop warme chocolade. Hij had er immers ook niet voor gekozen om daar te zijn, meende
ze. Op enkele foto’s uit 1944 zien we Sjeng en Maria
met vrienden poseren bij een schuilkelder in Eys.
Die schuilkelder was er niet voor niets. Nazi-
Duitsland kwam in die periode steeds meer in het
nauw. Vanuit Engeland stegen elke avond bommenwerpers op, die via Nederland naar Duitsland vlogen, om hun lading te lossen. Tot boven de Noordzee werden de bommenwerpers geëscorteerd door
jagers, maar vanaf dat moment moesten ze alleen
verder.
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Kaart van Sjeng aan
zijn vrouw, april 1940.
Bij de schuilkelder van
Overeys, 1944. 

In de nacht van 27 op 28 april 1944 vlogen twaalf
formaties van elk twaalf toestellen naar het Belgische Montzen, ten zuidwesten van Aken, om een
bombardement uit te voeren op het grote spoorwegemplacement aldaar. Op de terugweg werd de
formatie aangevallen door Duitse jachtvliegtuigen,
waarbij vijftien van de 144 bommenwerpers verloren gingen. Een daarvan stortte neer in Eys, vlakbij
de plaats waar Sjeng en Maria woonden. Vier van
de zeven Canadese bemanningsleden kwamen bij
de crash om het leven; drie wisten zich met hun parachute in veiligheid te brengen. Een van hen werd
direct opgepakt door de Duitsers. De twee anderen
wisten te ontkomen en uit handen van de vijand te
blijven, al werd er in de dagen daarna fanatiek jacht
op hen gemaakt. De twee wisten dankzij het plaatselijk verzet een schuilplaats te vinden.
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Intussen werkte Sjeng op het fruitteeltbedrijf. In
De Limburger heb ik meerdere advertenties gevonden waarin hij honderden kilo’s ‘pakhooi’ (tot pakken geperst hooi) en ‘hooigras’ te koop aanbood. In
de Limburger Koerier van 18 november 1940 vroeg
hij juist 150 ‘Acacia-Boompalen’ te koop, waarschijnlijk om er een afscheiding van te maken.
Na de oorlog bleef Sjeng aan zijn ontwikkeling
werken en doorleren. In oktober 1948 slaagde hij
voor het examen voor ‘tuinbouw-vakonderwijzer’.
Vanaf dat moment ging hij tuinbouw- en fruitteeltlessen geven op de veiling tussen Wahlwiller en
Wittem. Daar bevond zich, langs de Rijksweg, een
losplaats ten behoeve van de fruitveiling Zinselbeek. Sjengs vader Wijnandus was er trots op dat
zijn oudste zoon het zo ver had weten te schoppen.
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 Tweede

Distributie
stamkaart, ingevuld
door Maria. Deze
werd vanaf eind
1943 ingevoerd om
distributieproducten
‘op de bon’ te ver
krijgen. Daarvoor
moest zij zich melden
bij een van de distri
butiekantoren met de
oproepkaart, de eerste
distributiekaart en haar
persoonsbewijs. 
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Monument in Eys voor de
vier dodelijke slachtoffers
van de vliegtuigcrash,
foto gemaakt in 2021. 

imburger Koerier,
 L
18 november 1940.

 
Handtekening van
Sjeng.

De Limburger,
 
11 juni 1941.

Limburgsch Dagblad, 8
oktober 1948. 
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In Eys, 1940.

Kinderen
De eerste jaren van hun huwelijk werd Maria niet
zwanger. Toen zij en Sjeng het al bijna niet meer
durfden hopen, in de loop van het eerste oorlogsjaar
1940, raakte ze toch in verwachting. Zo werd op zaterdag 31 mei 1941, om kwart over twaalf ’s nachts, hun
eerste kind geboren. Net als zijzelf en haar overleden
moeder werd het meisje Maria genoemd. Het was
een zware bevalling geweest, maar mijn grootmoeder hield een mooi kindje van negen pond in haar
armen. Wat ze op dat moment niet wist, was dat het
kindje tijdens de bevalling te lang in het geboortekanaal had vastgezeten en zuurstofgebrek had geleden.
Als gevolg daarvan overleed het twintig minuten na
de geboorte. Er is een onooglijk fotootje bewaard
gebleven waarop het meisje te zien is in een minuscuul kistje. Het werd ‘genooddoopt’ en begraven op
het kerkhof van Eys. Haar naam werd nooit doorgegeven aan de burgerlijke stand. Voor Sjeng en Maria was het verlies een schok. Het werd misschien
niet uitgesproken maar wel gedacht: had de dood
van de baby wellicht te maken met het feit dat haar
ouders bloedverwanten van elkaar waren?

Het meisje Maria, 1941. 
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 Met
 Ludie, augustus
1944.

In de oorlogsjaren waren er grote tekorten en was
voedsel op de bon, maar doordat Maria en Sjeng
fruitbomen, een moestuin en kleinvee hadden,
hoefden ze geen honger te lijden. Soms bracht S
 jeng
op de fiets wat illegaal geslacht vlees naar vrienden.
Op een keer werd hij aangehouden door de politie,
die het vlees in beslag nam.
Die relatieve overvloed aan voedsel was ook de
reden dat ze in 1943, om te helpen, een klein meisje uit Rotterdam in huis namen, dat naar het zuiden
was gestuurd om aan te sterken: Ludie Keyser. Zij
was toen drie jaar oud. Haar broertje Cor werd bij
een andere familie ondergebracht. Dat Ludie met
zoveel liefde werd opgenomen door Sjeng en Maria, had natuurlijk te maken met de dood van hun
eigen dochtertje twee jaar eerder. Omdat het meisje
uit Rotterdam kwam, spraken Sjeng en Maria geen
dialect met haar. Dat is de reden waarom ze later tegen hun eigen kinderen evenmin ‘plat’ praatten.
Het is opvallend dat Ludie na de oorlog bij haar
‘pleegouders’ bleef wonen. Ze voelde zich bij hen
thuis en zij beschouwden haar als hun dochter. Elke
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zomer ging ze op vakantie bij haar ouders in Rotterdam. Toen ze veertien was, zei Ludie opeens dat ze
liever weer bij hen wilde wonen en wilde gaan werken. Dat deed Sjeng en Maria veel verdriet. Daarna zouden ze jarenlang niets meer van haar horen,
maar op een dag stond ze weer voor de deur. Ze
bleek te zijn getrouwd en had inmiddels drie kinderen. Haar pleegouders onthaalden haar als hun verloren dochter. Sindsdien zou ze elk jaar in de zomer
een paar weken bij hen komen logeren. Dan zette ze de tent op in de wei, waar ze met het hele gezin sliep. Maria zorgde ervoor dat het hun aan niets
ontbrak. In ruil daarvoor verrichtte Ludies man
Wim, die schilder was, klusjes.
Na de bevrijding kregen Sjeng en Maria opnieuw
een dochter, op 10 augustus 1945 om 10.15 uur, die
net als haar overleden zusje Maria werd genoemd,
maar als tweede doopnaam Elisabeth en als roepnaam Marlies kreeg. In het Limburgsch Dagblad
van 14 augustus lieten de ouders een kleine advertentie plaatsen. Ludie vond het geweldig dat ze een
zusje had gekregen.

 
Geboortekaartje van
Marlies, 1945.

Tweede Distributie
stamkaart op naam van
Marlies, 1945. 
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Met Ludie en Marlies,
circa 1945.
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 R
echts Ludie,
Marlies in het
midden, links een
vriendin, circa
1947.

Marlies, 1947.
 

Marlies, februari 1949. 
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Geboortekaartje van
René, 1947.

René. 
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 Geboortekaartje

van
Lucien, 1949.

Na Marlies werd op 4 december 1947 een zoontje
geboren, René Marie (René). Twee jaar later volgde een tweede jongen, Lucien Marie Joseph (Lucien). Hij was het lievelingetje van Ludie, die later
een van haar eigen kinderen Lucien zou noemen.
In 1950 of 1951 verloor mijn grootmoeder nog een
baby: na zeven maanden zwangerschap kreeg ze
een miskraam. Het was een jongetje van 35 centimeter met alles erop en eraan. Sjeng begroef het
lijkje in de tuin.

 
Lucien.
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Kort daarna raakte Maria opnieuw in verwachting. Daar was ze aanvankelijk helemaal niet blij
mee, want ze had al drie kinderen en een 'pleegkind' en was met haar tweeënveertig jaar niet meer
zo jong. Maar toen ze op maandag 21 april 1952 om
10.40 uur ’s morgens in het Sint-Jozefziekenhuis in
Heerlen een gezond meisje in haar armen hield,
was ze haar bezwaren allang vergeten. Dat kindje was mijn moeder, die van haar ouders de namen
Gemma Maria (Gemmy) kreeg. Ze scheelde zeven
jaar met haar oudere zus Marlies. Met haar komst
was het gezin voltallig.

Geboortekaartje van
Gemmy, 1952. 

Gemmy als baby, 1952. 
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Gewichtsboekje van
het Groene Kruis van
Gemmy, 1952.

 U
it het trouwboekje
van Sjeng en Maria.

 H
et rijbewijs van
Sjeng, 1952.
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Verhuizen
Mijn moeder heeft maar kort in Eys gewoond. Een
half jaar na haar geboorte verhuisde het gezin naar
Simpelveld. De reden daarvan was dat haar vader
in een zakelijk conflict verwikkeld raakte met de eigenaar van het fruitbedrijf. In de loop van 1952 verhuisden ze naar het adres Molsberg 60. Daar stond
een lemen vakwerkhuisje – wit en onderom zwart
geteerd – met een oude veestal en weilanden. Ze telden er zevenduizend gulden voor neer. Het verschil
met hun mooie woning in Eys had niet groter kunnen
zijn. In het begin was mijn grootmoeder er doodongelukkig. Maria en Sjeng sliepen in de voorkamer,
die achter de eetkamer – op de begane grond – lag.
Omdat er boven maar één slaapkamer was, sliepen
de vier kinderen in één ruimte, direct onder het dak.
Daar stonden twee tweepersoonsbedden: een voor
de jongens en een voor de meisjes. Het was er zo
klein dat het een heel gedoe was om de bedden op te
maken. Het gemak bevond zich op het erf. Na gedane zaken moest je er zelf een emmer water in gooien.
Mijn moeder deelde het bed met Marlies. Op een
keer plaste ze haar grote zus, tot haar niet geringe ergernis, helemaal onder. Ze herinnert zich dat Lucien
en zij steeds als eersten naar bed moesten. Er was
maar een klein dakraampje, waardoor ze alleen vanaf hun bed naar buiten konden kijken. Dan gluurden ze stiekem naar de voetballende kinderen voor
de deur. Er was ook een oude, kreupele man in de
buurt. Toen ze hem een keer zagen lopen, zongen
ze luidkeels uit het raam ‘Lambert, Sjokkelpeerd’
(Lambert, schommelpaard), om zich vervolgens,
toen hij opkeek, te verstoppen. Daarop stormde hun
moeder naar boven: ‘Is het nu eindelijk afgelopen?’
Mijn moeder herinnert zich ook nog dat ze zich,
toen ze vier was, in haar vinger sneed, waarbij ze een
pees raakte. De wond moest worden gehecht en in
de weken erna ging ze regelmatig naar het Groene
Kruis ter verzorging. Zestig jaar later was het litteken
nog altijd zichtbaar.
Als kind kon mijn moeder soms lastig zijn als ze
oververmoeid was. Dan dwong haar moeder haar
’s middags een dutje te doen. Op zondag mocht ze
dan een half uurtje langer opblijven dan haar broers
en zus, maar als de anderen in bed lagen en zij nog
niet, vroeg ze of ze ook naar boven mocht, want ze
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vond het helemaal niet gezellig alleen. Omdat ze als
kind nogal mager was en slecht at, maakten haar
ouders zich in deze jaren vaak zorgen over haar gezondheid. Een anekdote is dat toen ze eens alleen
was met haar vader (omdat moeder even de deur
uit was), hij haar vroeg: ‘Zullen we alle snoepjes opeten? We mogen het niet aan mama vertellen.’ Zodra Maria dan weer thuiskwam, vertelde Gemmy
meteen wat er was gebeurd.
Sjeng genoot ervan de kinderen te plagen. Als
mijn moeder zich bijvoorbeeld bezeerd had, zei hij
tegen haar: ‘Kom eens hier kindje.’ Dan deed hij alsof hij haar verwonding uitvoerig bestudeerde en
dan merkte hij spottend op: ‘Daar kom je vannacht
mee te liggen’ (daar zul je vannacht nog veel last
van hebben). Mijn moeder was dan woedend, hij
lachte zich kapot.
Omstreeks 1959, toen mijn moeder zeven was,
trok haar grootvader Henri – de vader van haar moeder – bij hen in. Na de dood van zijn vrouw in 1928
had hij een leven van twaalf ambachten, dertien ongelukken geleid. Op het laatst was hij, om wat bij te
verdienen, klusjesman bij Brouwerij De Ridder in
Maastricht. Daarnaast had hij een volkstuintje. Hij
bewoonde een kamer in Maastricht, die zo vies was
dat de kinderen van zijn zoon Jef, als ze op bezoek
kwamen, hun oudste kleren aan moesten trekken.
Henri’s kamer bevond zich boven een kroeg, waar
hij – zoals hij altijd had gedaan – zelf graag ook een
glas (of meer) dronk.
Op een dag viel hij in de brouwerij van een trap,
waarbij hij zijn rug brak. Nadat hij gerevalideerd
was, trok hij in bij het gezin van zijn dochter. Omdat
er in huis geen aparte kamer voor hem beschikbaar
was, sliep hij op de overloop, op een bed onder het
dak. Mijn moeder vond het leuk dat haar grootvader bij hen introk: zij was zijn lievelingetje. Lucien,
die veel ondeugender was dan zij, had het steeds
bij hem gedaan. Henri moet een alcoholist zijn geweest (hij zat immers dagelijks in het café), maar
vanaf het moment dat hij bij zijn dochter kwam wonen, mocht hij van haar niet meer drinken. Een keer
per maand ging hij naar zijn vrienden in Maastricht.
Maria verbood hem dan te drinken, maar geregeld
kwam hij toch in beschonken toestand thuis. Dan
strompelde hij wankelend de Molsberg op en was
zijn dochter des duivels.

 moeder
Mijn
Gemmy in de wei
in Simpelveld. 

 Gemmy,

Marlies,
Lucien en René, voor
de stallen, september
1954.
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 Gemmy,

september
1954.

Opgroeien in Simpelveld
Omdat Sjeng geen baan meer had, moest hij omstreeks 1952 op zoek naar ander werk. Van een kennis had hij gehoord dat het mogelijk was om bij de
gemeente aan te kloppen voor geld. Daarop meldde
hij zich op het gemeentehuis, maar toen hij hoorde hoeveel rente hij moest betalen, zag hij daar meteen van af. Daarop besloot hij om – zoals zoveel
mannen – naar de mijn te gaan. Hij vond werk in de
Willem Sophia op Spekholzerheide. De eerste keer
dat hij ernaartoe moest, ging hij volgens mijn moeder huilend van huis, maar achteraf stelde hij vast
dat hij het eerder had moeten doen, want met het
werk in de mijn verdiende hij een stuk beter dan als
fruitteler. Hij werkte bovengronds, op de losvloer,
waar de kolen die in wagens naar boven werden gebracht, gelost werden, om vervolgens vervoerd te
worden naar de kolenwasserij.
Maria zorgde voor het huishouden en de kinderen. Ze hadden vier koeien (en kalveren), een paar
varkens, kippen en konijnen, die ze zelf slachtten en
opaten. Soms waren er konijntjes of een kalfje, maar
iedereen wist dat die ten slotte op het bord zouden
eindigen. Vee was vee, en dat was heel gewoon. Verder was er een moestuin en er stonden fruitbomen
met appels, peren en pruimen in de wei. Maria heeft
haar leven lang hard gewerkt. De kinderen moesten
verzorgd worden en het huishouden en de was gedaan. ’s Morgens stond ze vroeg op om de dieren te
voeren en de koeien te melken, want tussen zeven
en half acht werd de melk, die ze in bussen schonk,
bij hen opgehaald. Ze was dan al druk in de weer,
terwijl de kinderen nog sliepen. Dan liep ze naar
binnen en riep dat het tijd was om op te staan. Het
ontbijt stond dan al klaar. In het weekend bakte ze
spek en eieren. Ze was altijd bezig. Tijd voor hobby’s
had ze niet. Haar enige ontspanning was lezen in de
Libelle, waar ze haar leven lang op geabonneerd is
geweest.
 
Mijn grootmoeder
Maria.
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Bewijs
van betaling van
Jan George, 1960. 

Gemmy en Lucien op
het strand van Zandvoort,
12 augustus 1955. 

De kinderen hadden een fijne jeugd. Ze scharrelden op het erf en groeiden op te midden van de
dieren. Met haar vriendinnetjes speelde mijn moeder op de Molsberg. Ze was dol op hoepelen, touwtjespringen, tollen en kaatsballen en was naar eigen
zeggen hele dagen aan het hinkelen. Een keer, in
1955, gingen ze logeren bij ‘tante Jo’ en ‘tante Cor’
in Weesp, bij wie Sjeng tijdens de mobilisatie ingekwartierd was geweest. Op een paar foto’s zien we
de kinderen op het strand van Zandvoort. Het is bijzonder dat mijn grootmoeder op een van de foto’s te
zien is, vrolijk lachend naast een strandstoel, want
meestal had ze geen tijd om mee te gaan. Sjeng was
er niet bij. Tijdens diezelfde minivakantie brachten
ze ook een bezoekje aan Artis.

Gemmy en Lucien op
het strand van Zandvoort,
12 augustus 1955. Rechts
moeder Maria. 
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Gemmy op de
Molsberg met Maria
de Jong en haar
beste vriendin Mieke
Bisschops.

 De
 kinderen in Artis bij
de giraffen, Gemmy’s
lievelingsdieren,
augustus 1955.
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Gemmy verkleed voor
carnaval, 1960.
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Ook carnaval was elk jaar een bijzonder feest. Geld
voor dure pakjes was er vanzelfsprekend niet; de
kinderen gebruikten wat ze maar in de kasten konden vinden om zich te verkleden. Ze gingen dan
naar de optocht kijken. De kleine Lucien liep van
het begin tot het einde naast de prinsenwagen en
kwam ’s middags thuis met een zak vol kleverige
plaksnoepjes. Dat betekende overigens niet dat de
kinderen nooit een snoepje kregen. Elke week werden de boodschappen bezorgd door De Gruyter.
Mijn moeder herinnert zich nog het ‘Snoepje van
de week’. Dat werd vanaf 1948 geïntroduceerd, toen
na de oorlog suiker van de bon ging en er relatief
veel aanbod van snoepgoed was. Later werd er ook
een plastic speeltje, spelletje of boekje aan de boodschappen toegevoegd.
Maria en Sjeng namen hun kinderen haast nooit
ergens mee naartoe. De moeder van Gemmy’s beste vriendin Mieke Bisschops, die naast hen woonde,
bracht de vriendinnetjes van haar dochter een keer
per jaar naar Schutterspark Brunssum, een speelpark met een kinderboerderij. Dan zocht zij een
plek waar ze kon zitten en mochten de kinderen de
hele dag rondrennen. Dat was het leukste uitje van
het jaar. Iedereen nam zijn eigen lunchpakket mee
en geld voor een ijsje. Gemmy’s moeder zou zoiets
nooit gedaan hebben, omdat op de boerderij de
plicht altijd riep. Miekes moeder was een heel ander
type; bij haar kon alles. Zij had een huishouden van
Jan Steen, liet de boel verslonzen en deed de vaat
pas als er geen enkel kopje meer schoon was.
Met haar broers en zus kon Gemmy het goed vinden. Marlies was natuurlijk een stuk ouder. Daarom trok ze veel op met Lucien, die een echte boef
was en de drukste in het gezin. Hij deed alles wat
niet mocht, zodat hij vaak straf kreeg. Vergeleken
met mijn moeder, die al als kind het hart op de tong
droeg, was Lucien heel introvert. Als zij als puber in
het weekend tien minuten te laat thuiskwam, was
haar vader boos en mocht ze voor straf de volgende week niet uitgaan. Dan was ze verontwaardigd
en gaf ze hem een grote mond. Als ze dan huilde,
merkte Lucien op: ‘Wees toch eens verstandig en
weet wanneer je je mond moet houden.’ Lucien
vond het heerlijk om dingen uit elkaar te schroeven,
zoals zijn wekker. Toen het hem vervolgens niet lukte om hem weer in elkaar te zetten, kreeg hij van zijn
moeder op zijn kop.
Zijn broer René daarentegen was een boekenwurm, die niet van buitenspelen hield. Hele dagen
zat hij binnen een boek te lezen of een puzzel te ma-

 
De kerk van Simpelveld,
ansichtkaart uit 1954.

ken uit de Sjors en Sjimmie, waarop de kinderen geabonneerd waren. Op een dag werd er een pakketje bezorgd door de postbode waarin zich een paar
gloednieuwe rolschaatsen bevond. Zonder het aan
iemand te vertellen had René meegedaan aan een
puzzelwedstrijd van het tijdschrift en daarmee had
hij de eerste prijs gewonnen. Gemmy en Lucien hebben er eindeloos op gereden, totdat ze allebei kapotte
knieën hadden. René heeft de rolschaatsen niet één
keer geprobeerd: hij was veel te bang om te vallen.
Maria en Sjeng waren brave, gelovige mensen
die naar ‘meneer pastoor’ luisterden. Elke zondag
moesten de kinderen naar de kerk en elke week
werden ze geacht te biechten. Mijn moeder herinnert zich dat ze vaak niet goed wist wat ze dan weer

tegen de priester moest zeggen. Meestal zei ze dan
maar dat ze een snoepje had gepikt of dat ze niet altijd lief was geweest voor mama. Sjeng en Maria waren er trots op dat hun oudste zoon René na de zesde
klas naar het kleinseminarie Rolduc van het bisdom
Roermond in Kerkrade ging, om zich voor te bereiden op het priesterschap. Vanaf zijn twaalfde woonde hij op kostschool; alleen in de vakanties kwam hij
thuis. Een van zijn leraren was de aartsconservatieve geestelijke Jo Gijsen, die later bisschop van Roermond zou worden. Na Gijsens dood in 2013 kwamen er verschillende verhalen over kindermisbruik
in de media. Op Rolduc zou hij jongens begluurd
hebben en bij hen in bed zijn gestapt. Over dergelijke praktijken heeft René nooit iets gezegd.
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Communie René,
circa 1954, met Lucien
rechts, Gemmy zittend
en links een vriendje.

 René

als
communicantje.

Lucien, Marlies, René
en Gemmy in de wei,
zondag 3 mei 1953. 
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René op de Lambretta. 

In 1959 deed Gemmy haar eerste heilige communie. Dat werd bescheiden gevierd; er kwamen alleen
een paar ooms en tantes op bezoek, onder wie haar
peettoom Pierre (de jongste broer van haar vader)
en peettante ‘Tanneke’. Het is opvallend dat Gemmy
en haar moeder dezelfde peettante hadden: Tanneke was een zuster van Maria’s jonggestorven moeder. Ze had haar petekind voor haar communie eigenlijk een zegelringetje willen geven, maar omdat
Gemmy alles kwijtraakte, leek dat Maria geen goed
idee. In plaats daarvan kreeg ze een kettinkje met
een kruisje eraan. Ze moest er van haar moeder
heel zuinig op zijn, omdat het van echt goud was.
Mijn vader heeft het kruisje nog lang gedragen, totdat het plots begon te vlekken. Zestig jaar nadat
Gemmy het cadeau had gekregen, ontdekte ze dat
het alleen verguld was.
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Gemmy zes jaar, 1958. 
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 Communieprentje

van Gemmy.

Communiefoto
Gemmy, 1959. 
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Gemmy op de
verjaardag van haar
buurmeisje Anja Frijns,
1961.
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Gemmy in de wei
achter het huis, 1963.

In 1961, toen mijn moeder negen was, werd het
oude vakwerkhuisje afgebroken en vervangen door
een nieuwe woning. Toen het lente werd en de koeien de wei in konden, maakte Maria de hooizolder
schoon. Daarna zetten ze er de bedden neer. De
komende maanden woonde het gezin in de stallen: Maria en Sjeng met de vier kinderen op zolder,
opa op de begane grond in de koeienstal. In de tussentijd werd door de aannemer met man en macht,
doordeweeks en in het weekend, aan het nieuwe huis gebouwd, dat in november – als de beesten weer naar binnen zouden gaan – gereed diende
te zijn. Maria kookte op een fornuis in de stal, waar
ook een tafel was neergezet. Wie ’s nachts wilde
plassen, moest dat op een pot doen. Het was in de
stallen een drukte van jewelste. Zelfs in het weekend kwamen de bouwvakkers spek en ei eten. Voor
Maria en Sjeng zal het niet comfortabel zijn geweest, maar voor mijn moeder was het de mooiste
zomer van haar jeugd. Ze vond het heerlijk om met
z’n allen op de hooizolder te slapen.
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Inscriptie van Gemmy

 
in haar poëziealbum,
circa 1960.

Inscriptie van moeder
Maria in het poëziealbum
van Gemmy, 1962. 
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Inscriptie van opa
Henri Vossen in het
poëziealbum van
Gemmy, 1963. 

Huwelijk Marlies en

Jan Wierts, 25 juni 1966,
voor het huis op de
Molsberg 60. 

 Henri

Vossen, met
aan de hand zijn
kleindochter Edith, een
kind van zijn zoon Jef.
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 G
emmy en Lucien,
25 juni 1966.

Het nieuwe huis – dat er nog steeds staat – bood veel
meer ruimte. Als je binnenkwam, was er een ruime waskeuken. Vandaaruit betrad je de keuken en
daarachter lag de woonkamer. Die werd door middel van een schuifdeur in tweeën verdeeld: er was
een eetgedeelte en een zitgedeelte. Vanuit de gang
bracht de trap je naar de eerste verdieping, waar
vier kamers waren. Rechts was de ouderslaapkamer
en daarachter lagen de jongens- en de meisjeskamer. Kenmerkend voor de ondeugende Lucien was
dat hij in het gloednieuwe kozijn van de wc in de
gang vrijwel onmiddellijk zijn initialen ‘L.G.’ kraste,
tot verbijstering van zijn moeder.

De dood van opa Vossen
Grootvader Henri kreeg in het nieuwe huis een klein
kamertje dat aan de linkerkant lag en uitkeek op de
stallen. Op een dag in 1966 was Maria aan het hooikeren op het veld. Toen ze terugkwam, was haar vader op het toilet in elkaar gezakt, als gevolg van een
beroerte. Hij was niet meer aanspreekbaar. Hierna
heeft hij nog een dag of tien geleefd. Al die tijd lag
hij op de meisjeskamer in een eenpersoonsbed van
het Groene Kruis. De meisjes sliepen tijdelijk op het
kamertje van opa. Op donderdag 9 juni 1966 blies
hij de laatste adem uit, 79 jaar oud.
Henri was een zware man, die erg van eten hield.
Altijd als er iets over was van het avondeten, at hij
het op. De begrafenisbroeders die hem moesten
afvoeren, lukte het niet om hem te tillen. Daarom
werd hij, toen de familie even niet keek, in de lijkzak
van de trap af gegooid. Zijn laatste rustplaats vond
Henri op het kerkhof van Simpelveld. Mijn moeder
vond het een onprettig idee dat haar opa in haar
slaapkamer was gestorven. Toen haar zus Marlies
een paar weken na zijn dood in het huwelijk trad
met Jan Wierts en het huis verliet, moest Gemmy er
voortaan alleen slapen. Dat vond ze akelig. De eerste tijd sliep ze er slecht door.

Moeder
Omstreeks 1957, toen mijn moeder vijf jaar was,
ging ze naar de kleuterschool bij de nonnen. Die
lag in de Kloosterstraat, een flink stuk lopen vanaf
hun huis. Alleen de eerste dag bracht haar moeder
haar ernaartoe; daarna liep ze met de andere kinderen mee. Om acht uur gingen ze van huis, want de
school begon om half negen. Er is een mooie foto
van mijn moeder gemaakt op de kleuterschool (een
van de eerste kleurenfoto’s!), die door de tijd vaal
geworden is.
Daarna bezocht ze de katholieke meisjesschool
Maria Regina, die in de Kloosterstraat gelegen was.
Het onderwijs werd gegeven door nonnen, die
streng waren. Een paar jaar geleden is het gebouw
afgebroken om plaats te maken voor appartementen. Gemmy was een gemiddelde leerling, maar
– in vergelijking met haar zus – niet erg bedreven in
handwerken. ‘Je hebt niets van je zus weg’, snauwden de nonnen haar dan toe. Dat ze steeds te horen
kreeg dat haar zus beter was, vond ze niet leuk. Omdat ze te hard op haar kroontjespen drukte, ging die
vaak kapot. Dan kreeg ze op haar kop en moest ze
drie cent mee naar school nemen voor een nieuwe.
Mijn moeder heeft een leuke jeugd gehad. Hoewel ze het niet breed hadden, zorgden haar ouders
ervoor dat het gezellig was. Met sinterklaas kregen
ze cadeautjes. Mijn moeder herinnert zich nog dat
ze, toen ze op de basisschool zat, een reiswiegje voor
een pop had gezien in een etalage in het dorp. Wat
wilde ze dat graag hebben! Elke dag na school ging
ze ernaar kijken. Als ze dat zo graag wilde, moest ze
het maar aan sinterklaas vragen, al was het wel een
duur cadeau, merkte haar moeder op. Op een dag
was het reiswiegje uit de etalage verdwenen. Gemmy was erg verdrietig. De vreugde was echter groot
toen ze het wiegje op sinterklaasavond toch cadeau
kreeg, met dankzij haar opa ook nog een pop erbij.
Dat was heel wat beter dan de paardenvijg die haar
vader tijdens de oorlog namens de Sint in de schoen
van hun ‘pleegdochter’ Ludie had gedaan, toen die
ondeugend was geweest. Het meisje had tranen
met tuiten gehuild.
Met kerstmis kregen ze geen geschenken, maar
een bord met mandarijntjes, ongepelde pinda’s en
snoepjes. De gezelligheid rondom de versierde kerstboom was er niet minder om. Ook op gewone avonden heerste er thuis een fijne sfeer. ’s Avonds werden
er vaak bordspelletjes gespeeld. Toen Gemmy twaalf
was, omstreeks 1964, kregen ze hun eerste (tweede-
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 O
p de kleuterschool,
circa 1957.

hands) zwart-wittelevisie. Op zaterdagavond keken
ze vaak samen naar het toneel van het OhnsorgTheater in Hamburg, dat in deze jaren op de Duitse
televisie werd uitgezonden.
Na de zomervakantie van 1964 begon Gemmy op
de huishoudschool, die twee jaar duurde. Het was
een zogenaamde V.G.L.O.-school (Voortgezet Gewoon Lager Onderwijs). Het gebouw lag tegenover
dat van haar lagere school in de Kloosterstraat. In
tegenstelling tot haar broer René mocht zij niet verder leren, omdat ze een meisje was.
In de familie zijn twee bijzondere documenten
bewaard gebleven: de uitslagen van de psychologische tests die Sjeng had laten uitvoeren op zijn
zoons. Daaruit blijkt dat René intelligent was, terwijl Lucien weliswaar een behoorlijk verstand had,
maar eerder geschikt was voor de mulo. Marlies en
Gemmy hoefden zo’n test niet af te leggen; voor hun
ouders was het vanzelfsprekend dat de meiden naar
de huishoudschool zouden gaan en daarna zouden
trouwen en voor de kinderen zouden zorgen. De
huishoudschool bereidde meisjes voor op hun rol
als huisvrouw. Ze kregen les in koken, het doen van
het huishouden, voedingsleer, het bijhouden van
het huishoudboekje en handwerken.

 Z
esde klas, maart 1964.

 V
erkeersdiploma, 1964.
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Volgens een bericht in het Limburgsch Dagblad van
27 juli 1966 legde mijn moeder in Eindhoven examen
af voor het ‘vaardigheidsdiploma machineschrijven’.
Nadat ze in 1966 klaar was met de huishoudschool,
ging ze voor het eerst alleen op vakantie. Met haar
vriendin Aaltje Goinga, die naast haar woonde op
de Molsberg en bij haar in de klas zat, reisde ze een
paar dagen naar Groningen, waar een oom en tante van Aaltje woonden. De veertienjarige meiden
zullen heel wat gegiebeld hebben. Die onbezorgde vrolijkheid is ook te zien op de foto's (zie pagina
226-227).

 P
agina 218-219.
‘Plechtige Communie’,
zesde klas, 1964. Foto
genomen voor de
kerk van Simpelveld.
Gemmy staat half
verscholen achter de
non met de kap.

Gemmy (rechts) met haar
vriendin Aaltje Goinga. 

Uitslag van de psycho
logische tests van René
en Lucien. 
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 O
verzicht met ‘per
soonlijke kwaliteiten’
van Gemmy in het
eerste jaar van de
huishoudschool,
1964-1965.
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Gemmy (onderaan,
helemaal rechts) op
schoolreisje op de
huishoudschool. De
leraar, Hein Schuncken,
liep toen stage op de
school. Hij zou later mijn
leraar worden op de
basisschool in Bocholtz,
in groep 5. 
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 Identiteitsbewijs

van
Gemmy, afgegeven op
31 maart 1966.
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 R
apport en cijferlijst,
1964-1966. 

 Diploma

van de
huishoudschool, 1966.
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 Met
 ‘tante Geerdina’
en ‘oom Cornelis’,
familie van Aaltje, in
Groningen, zomer
1966.

 W
achtend op de bus
naar Heerlen, die hen
naar het treinstation
zal brengen, 1966.

 Terug

van vakantie,
1966.
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Na de zomer vonden Sjeng en Maria dat hun dochter moest gaan werken. In een plaatselijk huis- aan
huisblaadje las ze een oproep van een winkelier uit
Bocholtz die om een winkelmeisje en hulp in de
huishouding vroeg. Die winkel bevond zich op het
adres Wilhelminastraat 11. Het was de kruidenierswinkel van de familie Hollands – een van de eerste in de buurt waar klanten met een mandje zelf
hun boodschappen konden doen. Met haar vader
ging Gemmy ernaartoe en ze werd direct aangenomen. Ze verdiende honderd gulden per maand.
Daarvoor moest ze zes dagen per week werken; alleen één middag per week en op zondag was ze vrij.
Elke ochtend fietste ze naar Bocholtz. Ze begon om
half negen en was vaak pas om kwart voor zeven
klaar. Ze stond in de winkel achter de balie, maar
hielp ook met het verzorgen van de kinderen en in
de huishouding, en moest daarnaast allerlei klusjes
opknappen. Toen een keer de kelder van het huis
onder water was gelopen, moest ze die helemaal
schoonmaken. Ze beklaagde zich daarover bij haar
moeder, maar die vond dat ze niet moest zeuren:
‘Zo is het leven nu eenmaal.’

 
13 mei 1967.

5 april 1968. 
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5 april 1968.

Met Karl Wierts (een
broer van Jan, de
echtgenote van Marlies),
circa 1968. 
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 J
o en Gemmy op de
kermis in Bocholtz,
1968.

De eerste twee jaar na de huishoudschool volgde
Gemmy een avond per week, van zeven tot tien,
avondonderwijs aan de Mater Amabilisschool in
Vaals. Daar kreeg ze onder meer les in boekhouden
en Engels. Ze werd dan, samen met andere meisjes,
met een busje op de Molsberg opgehaald. Dat was
altijd heel gezellig. Meestal gingen ze in Vaals eerst
een frietje eten.
Uiteindelijk heeft Gemmy zo’n vier jaar bij de
kruidenierszaak van Hollands in Bocholtz gewerkt.
Het was in deze tijd dat ze met het eerste team van
de rooms-katholieke dameshandbalvereniging Lae
titia in Simpelveld, waar ze sinds haar dertiende samen met haar vriendin Mieke speelde, kampioen
werd. Volgens het Limburgsch Dagblad van 15 juni
1968 werd het team die dag om acht uur ’s avonds
gehuldigd in de zaal Vankan aan de Pleistraat 4.

Achter de toonbank bij
Hollands. 
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In deze tijd ontmoette ze op de kermis van Bocholtz
mijn vader, die, zoals gezegd, vanaf dat moment
regelmatig een pakje kauwgum kwam kopen. Hij
overtuigde haar ervan dat ze ander werk moest zoeken. Hoewel ze om opslag had gevraagd, verdiende ze in de zaak van Hollands nog altijd maar honderdvijftig gulden per maand. Hij ergerde zich er
bovendien aan dat hij steeds op haar moest wachten. Soms spraken ze om half zeven af, maar dan
moest Gemmy weer eens overwerken. Op 17 maart
1970 nam ze ontslag en ging ze bij drogisterij Beugels op Spekholzerheide werken. Dat was een goede keus, want ze verdiende meteen honderd gulden
meer, dat wil zeggen: tweehonderdvijftig gulden per
maand. Maar omdat ze haar baas niet kon uitstaan
en dat gevoel wederzijds bleek te zijn, hield ze het
na negen maanden voor gezien.

234

 P
agina 232-233. Mijn
moeder (zittend in het
midden) als lid van het
handbalteam Laetitia.
Rechts van haar zit
Trees (de vrouw van
René), helemaal links
zit haar beste vriendin
Mieke Bisschops.

Huldiging naar aanleiding
van het kampioenschap,
juni 1968. 

 René

en Jo op de
bank op de Molsberg,
kerstmis 1970.

Jo met Gemmy op het
‘Auw Wieverbal’ (Oude
Wijvenbal), carnaval
1970. 

Via een nichtje van mijn vader, Mia, kwam Gemmy
terecht bij het naaiatelier Francken op de Bocholtzer
heide. Daar kon ze negentig gulden per week verdienen, maar mijn moeder, die zoals gezegd niet dol
was op handwerken, wilde liever niet op een atelier
werken. Uiteindelijk zorgde haar schoonzus Trees
ervoor dat ze niet achter de naaimachine hoefde te
zitten, maar de taak kreeg om de andere meiden van
werk te voorzien. Omdat ze dat goed deed, kreeg ze
al na een week opslag en verdiende ze honderd gulden. Dit is ze blijven doen tot na haar huwelijk.
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 J
an, Gemmy, Marlies
en Trees in de wei
op de Molsberg,
circa 1970.

 Twee

keer Gemmy in
dezelfde jurk. 
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Sjengs laatste jaren
Toen mijn moeder in de zesde klas van de lagere
school zat, omstreeks 1965, werd haar vader – die
toen een jaar of 54 was – ernstig ziek. ’s Avonds was
hij naar het ‘Auw Wieverbal’ geweest, dat voorafgaand aan carnaval plaatsvindt en waarbij de vrouwen zich als ‘oude wijven’ verkleden. Die avond had
hij tegen zijn gewoonte in een paar biertjes gedronken. ’s Nachts werd hij ziek. Ongetwijfeld zal Maria
op hem gescholden hebben dat hij te veel gedronken
had. De volgende morgen kwam de huisarts langs,

Maria en Sjeng met hun
eerste kleinkind, Sandy
(dochter van Marlies en
Jan), 1971. 
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die vaststelde dat Sjengs maag van streek was. Maar
toen zijn toestand verslechterde, werd hij met spoed
in een ambulance naar het ziekenhuis in Heerlen
gebracht. Hij bleek een hartinfarct te hebben gehad
en moest, zoals toen gebruikelijk was, zes weken
lang in het ziekenhuis blijven. Mijn moeder kan zich
dat nog goed herinneren. Haar broertje Lucien zat in
die tijd op de mulo en haalde vaak stunts uit op zijn
fiets. Een keer was hij zo hard gevallen dat hij een
hersenschudding had en rust moest houden. Omdat
haar moeder naar het ziekenhuis ging, mocht Gemmy thuisblijven van school om op Lucien te passen.

Het eerste jaar na zijn hartinfarct kon Sjeng niks
meer – het lukte hem bij wijze van spreken nog
niet om een halve emmer water op te tillen. Nadat
hij enigszins hersteld was, probeerde hij weer aan
de slag te gaan, maar dat viel niet mee. Hij had de
kracht niet meer om in de mijn te werken. Toen hij
er weer naartoe moest, deed hij dat in tranen. Zijn
hartinfarct weerhield hem er overigens niet van te
blijven roken. Al spoedig werd besloten dat hij beter
kon stoppen met werken. Dat had tot gevolg dat hij
al heel jong thuis was. Om toch wat bij te verdienen
ging hij op veel plaatsen in de buurt tuinierswerk
doen – terug naar zijn oude passie. Daar was hij goed
in, als hij het maar zonder druk en op z’n dooie gemak kon doen. Toen mijn ouders in 1975 hun nieuwe, zelfgebouwde huis in Bocholtz betrokken, legde
Sjeng de tuin aan. Dankzij zijn brommer was hij mobiel. Vaak kwam hij onverwachts even op bezoek.
In zijn vrije tijd was Sjeng steeds bezig met bloemen. Elk jaar bestelde hij bloembollen in Lisse. Zijn
vrouw gaf hem dan op zijn kop omdat hij er te veel
geld aan uitgaf. Ook was hij vaak in de weer in zijn
serre, waar hij tomaten, komkommers en andere
groenten kweekte. Op zondag zat hij altijd in pak,
keurig met das, zoals dat toen de gewoonte was. Hij
genoot van de kleinkinderen. Dat mijn ouders aanvankelijk ongewenst kinderloos waren, deed hem
verdriet.
Op zaterdag 8 januari 1977 vierden mijn grootouders hun veertigjarig huwelijk. ‘Wie zegt dat we
de vijftig zullen halen?’, merkte Sjeng wel eens op.
Daarom gaven ze een voor hun doen groot feest.

 L
imburgsch Dagblad,
21 januari 1977.

'Reisroute van het bruids
paar’, uit de voor deze
gelegenheid door de
kinderen samengestelde
feestgids. 

 L
imburgsch Dagblad,
4 januari 1977.
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 M
aria en Sjeng bij
de viering van hun
veertigjarig huwelijk,
8 januari 1977.

Groepsfoto voor de kerk
van Simpelveld. Het
meisje links is Sandy.
Rechts mijn vader en
moeder. 

Eerst was er in de kerk van Simpelveld een mis.
’s Avonds was er een diner in Restaurant Maxime in
Simpelveld. Daarna was er, van 19.30 tot 20.30 uur,
gelegenheid tot feliciteren. Speciaal voor deze gelegenheid hadden de kinderen fotograaf Kaldenbach
uit het dorp ingeschakeld. Daar was Maria niet blij
mee; ze stond niet graag in het middelpunt van de
belangstelling en vond het geldverspilling. Het heeft
wel een reeks mooie foto’s opgeleverd.
Vijf jaar later, op zondag 10 januari 1982 (een dag
na hun trouwdag) vierden ze hun 45-jarig huwelijksfeest in kleine familiekring, thuis op de Molsberg. Zoals gebruikelijk had Maria voor iedereen
gekookt. Sjeng was in goeden doen. Omdat hij zoveel buiten in de tuin werkte, zag hij er gezond en
gebruind uit. Niemand had toen kunnen vermoeden dat hij negen dagen later zou overlijden. Een
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 F
oto van 10 januari
1982, pas ontwikkeld
na Sjengs overlijden.

week later werd Luciens zoon Ronny gedoopt. Op
dinsdag 19 januari stapte Sjeng ’s morgens om half
tien op de brommer om bij de huisartsenpraktijk
bloed te laten prikken. Hij zwaaide nog even naar
zijn vrouw voordat hij vertrok. Dat zou de laatste
keer zijn dat zij hem levend zag. Vlak voor de dokterspraktijk in de Doctor Ottenstraat kreeg hij een
hartstilstand; omstanders vonden hem met de
brommer met lopende motor bovenop zich. Vandaaruit werd hij overgebracht naar het mortuarium in dezelfde straat. Op 23 januari 1982 werd hij
naar zijn laatste rustplaats op het kerkhof gebracht.
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Na afloop vond de koffietafel plaats in Restaurant
Maxime, waar Maria en hij hun veertigjarig huwelijksfeest hadden gevierd.
Sjeng overleed in de leeftijd van 72 jaar. Hij was
natuurlijk al jarenlang hartpatiënt, maar niemand
had verwacht dat het einde zo snel en plotseling zou
komen. Zijn dood was voor iedereen een schok. Mijn
moeder heeft me meermalen verteld dat ze na de
dood van haar vader lang heeft gedacht dat ze nooit
meer ergens om zou kunnen lachen. Nog maanden
na zijn dood verbeeldde ze zich ’s avonds, als ze thuis
was, dat ze het geluid van zijn brommer hoorde.

 R
ouwbrief Sjeng, 1982.

Bidprentje Sjeng, 1982. 
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 B
rief met overzicht
van gemaakte kosten
na het overlijden van
Sjeng, betaald door het
begrafenisfonds ‘Helpt
Elkander’.

Familiedrama’s
Het leek wel alsof de dood na het overlijden van
Sjeng niet meer weg te slaan was uit de familie
George. Binnen enkele jaren zouden drie familieleden op tragische wijze overlijden. De eerste was
René (1947-1989), de oudste broer van mijn moeder. Ik heb maar weinig herinneringen aan hem,
want ik was pas vijf jaar toen hij stierf. We zagen elkaar wel eens bij mijn grootmoeder op de Molsberg.
Een van zijn vaste grappen was dat hij mij ‘achter
het behang’ wilde plakken en mij dan optilde en te-
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gen de muur drukte. Als kind zat hij, zoals gezegd,
op Rolduc. Toen hij in de vijfde klas van het gymnasium zat, werd hij verliefd op Trees Koch, voor wie
hij het kleinseminarie verliet. In 1970 trouwden ze
en een paar jaar later zijn ze weer gescheiden.
Daarna hertrouwde hij met Margriet Theunissen.
Met haar kreeg hij drie kinderen: Dion (1977) en de
tweeling Ivo en Erwin (1979). René had een goede
baan op het ABP in Heerlen, waar hij zich wist op
te werken. In zijn vrije tijd was hij actief lid van de
voetbalclub Kolonia in Schaesberg en hij fungeerde vaak als scheidsrechter. Het leven leek hem voor

de wind te gaan. Maar René was een man die veel
belang hechtte aan wat ‘men’ van hem dacht en
bang was voor gezichtsverlies. Daarin leek hij op
zijn vader. ‘Wat zullen de mensen zeggen?’, merkte
Sjeng vaak op. Voor de buitenwereld hield René het
beeld op van een ideaal gezin, met een groot huis
(in Schaesberg) en een mooie auto. Alles wat daar
afbreuk aan deed, verdroeg hij niet. Toen zijn zoon
Erwin geboren werd en de jongen een wijnvlek in
zijn gezicht bleek te hebben, was hij in alle staten.
Zijn relatie met Margriet was niet goed. Achteraf heeft mijn moeder zich vaak afgevraagd of René
niet homoseksueel was, maar daar is hij nooit voor
uitgekomen.
Vanaf de tijd dat de kinderen klein waren, bestonden er problemen in het gezin. Meermalen ging Margriet ervandoor met de kinderen. Dan was René radeloos. Als het goed met hem ging, voerde hij het
hoogste woord en gaf hij anderen advies. Maar er
hoefde maar iets mis te gaan, of hij raakte de controle kwijt. Toen Margriet hem weer eens verlaten
had, deed hij een poging om zichzelf van het leven
te beroven, door dronken met het hoofd in de gasoven te gaan liggen, waardoor hij buiten bewustzijn
raakte. Zijn moeder, bij wie hij bijna elke dag wel

even langsging, had die dag nog niets van hem gehoord en was ongerust. Zij stuurde Lucien en mijn
vader naar zijn woning om poolshoogte te nemen.
Toen ze daar aankwamen, bleek René de deurbel
te hebben uitgeschakeld vanwege explosiegevaar.
Omdat ze een gaslucht roken, belden ze de brandweer. René kon op het laatste moment worden gered. Een brandweerman zei toen tegen mijn vader:
‘Voor hem komen we nog wel een keer terug.’
Na deze zelfmoordpoging werd René opgenomen in psychiatrisch centrum Welterhof in Heerlen. Daarna leek het weer beter te gaan, maar de
relatie met Margriet kwam opnieuw onder druk te
staan. Op een zeker moment hielpen mijn moeder
en grootmoeder René met het inrichten van een flat
in Zeswegen, in Heerlen. Hij was een hoopje ellende. Als hij in de put zat, belde hij urenlang met mijn
moeder om zijn hart bij haar uit te storten. Toen
mijn moeder een keer onverwachts bij hem langsging, was Margriet er weer en was hij weer de oude,
zelfverzekerde René.
Toen hij weer terugging naar Margriet, zei mijn
moeder dat hij haar niet meer steeds moest bellen
en lastigvallen als hij toch niet wilde scheiden. Dat
deed hij sindsdien ook niet meer.

René met zijn
zoon Dion. 

agina 246-247. Sjeng
P
met zijn vier kinderen en
aanhang in de wei op de
Molsberg, met het huis op
de achtergrond, juli 1979.
Van links naar rechts:
Margriet (met Carmen op
de arm), Sjeng, Marlies,
Jan, Tiny, Gemmy, Lucien
en René. 
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 L
ucien, juli 1979.

 M
aria en Sjeng,
juli 1979.
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 G
emmy en Maria,
februari 1981.

Maria en Gemmy in
Bocholtz, mei 1983. Het
kind rechts is Carmen, de
dochter van Lucien. 
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 M
aria, met haar
dochter Marlies,
februari 1984.
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 R
ené, eind jaren
tachtig.
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Limburgs Dagblad,
17 maart 1989. 

 B
idprentje René.

Toen Margriet hem begin 1989 weer verliet, was de
maat vol. Op 14 maart sloeg hij een fles sterke drank
achterover, reed naar Brunssum en parkeerde ergens in een woonwijk. Daarna liep hij naar de bovenste etage van een flatgebouw, en sprong. De auto
werd pas een week later gevonden.
’s Avonds laat, toen mijn ouders al in bed lagen,
werden ze gebeld met de mededeling dat René overleden was. Met Lucien ging mijn vader hem identificeren. Mijn moeder bleef thuis, omdat ik sliep. Ze
voelde zich schuldig, omdat ze René had gezegd
haar niet meer lastig te vallen met zijn ellende. Mijn
grootmoeder Maria was ontroostbaar. Lucien was
woedend. Hoe kon hij dat doen, terwijl hij drie kinderen had? René was 41 jaar. Hij werd gecremeerd
en zijn as werd uitgestrooid op een grasveldje bij het
crematorium Imstenrade in Heerlen.
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 arlies en Jan,
1973.

Rouwbrief Jan. 

 
Bidprentje Jan.
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 P
agina 256-257.
Groepsfoto gemaakt in
1973 bij het huwelijk
van Jo en Gemmy. Van
links naar rechts: Tiny,
Lucien, Ludy (met haar
drie kinderen), Jan,
Trees en René.

 L
 ucien met Carmen,
René met Dion, januari
1982. Rechts Marlies.

Lucien, jaren tachtig. 

Ruim anderhalf jaar later overleed Jan Wierts
(1942-1990), de echtgenoot van Marlies en de vader
van Sandy, in de leeftijd van 48 jaar. Ze woonden op
dat moment in Someren, in Brabant, waar Jan een
goede baan had bij DAF. In zijn jeugd doorliep hij
de Ondergrondse Vakschool; in de mijn had hij een
ernstig ongeluk overleefd. Jan was behept met een
zwakke gezondheid. Een paar jaar voor zijn dood
werd hij getroffen door een zware hersenbloeding.
Iedereen ging er toen vanuit dat hij zou sterven. In
Tilburg werd een zware operatie uitgevoerd: de artsen hielden er rekening mee dat Jan er slecht uit zou
komen, maar dat bleek niet het geval te zijn.
Op zondag 2 december 1990 – mijn grootmoeder Maria was bij ons op bezoek – belde Sandy mijn
ouders op: ‘Papa heeft een hartinfarct gehad.’ Niemand hield er toen rekening mee dat dat hem fataal
zou worden. Jan was immers wel vaker door het oog
van de naald gekropen. Hij werd met spoed naar het
ziekenhuis gebracht, waar hij de volgende dag een
tweede infarct kreeg en stierf. Toen mijn vader en
Lucien op maandag in Eindhoven arriveerden, was
hij al overleden. Op vrijdag 7 december vond de uit-
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vaartmis plaats in Someren. Daaraan voorafgaand
gingen we met z’n allen afscheid van hem nemen
in het mortuarium. Dat maakte diepe indruk op mij
als zesjarige. Het was de eerste keer dat ik een dode
zag. Het leek alsof hij sliep, al was hij erg wit. Ik zie
nog voor me hoe Sandy haar vader huilend kuste en
door zijn haar streelde. In de auto op de terugweg
naar huis zou ik hebben opgemerkt: ‘Ome Jan had
wel grote voeten’.
Toen mijn vader met Lucien naar Eindhoven
ging, zat die net ziek thuis. Lucien (1949-1991) was
in april 1972 getrouwd met Tiny Bruls (1949-2019),
met wie hij twee kinderen kreeg: Carmen (1976) en
Ron (1981). Ronny was een zorgenkind: hij leed aan
een ernstige vorm van autisme en was daardoor onhandelbaar. Lucien kon daar niet goed mee omgaan. Hij woonde naast zijn ouders, op het adres
Molsberg 58. Lucien liep dagelijks even bij zijn
moeder binnen.
Na de mulo, toen hij zeventien was, kreeg Lucien
een vakantiebaantje bij Muyrers-Wijnen, een bedrijf in bouwmaterialen in Simpelveld. Daar bleef
hij werken totdat hij in december 1990 op staande
voet werd ontslagen. Wat er is gebeurd, weet ik niet.
Vermoedelijk speelde er een geldkwestie. Luciens
werk bestond er onder meer uit dat hij naar aannemers ging om bouwmaterialen te leveren, die hem
vervolgens contant betaalden. Had hij iets daarvan
in eigen zak gestoken? Sinds hij ontslagen was en
zijn baan kwijt was, zat Lucien ‘overspannen’ thuis.
Net als zijn broer René vond hij de gedachte gezichtsverlies te moeten lijden onverdraaglijk.
Dagenlang zat hij op de bank naar de televisie te
staren. Het was de tijd van de Golfoorlog. In januari 1991 viel een internationale coalitie geleid door
de Verenigde Staten van George Bush Irak binnen
om de bezetting van Koeweit door Saddam Hoessein ongedaan te maken. Het was een van de eerste oorlogen waarvan op de Nederlandse televisie
live verslag werd uitgebracht. Hele dagen lang was
Lucien aan de buis gekluisterd, terwijl hij niets anders deed dan roken en zwarte koffie drinken. Mijn
vader ging wel eens bij hem langs en probeerde
hem dan op te monteren en stelde voor om samen
een wandeling te maken. ‘Laten we maar gewoon
naar de televisie kijken’, zei hij dan. Ik herinner me
dat ik Lucien in deze tijd nog één keer heb gezien,
bleek en zwijgzaam op de bank. Hij was altijd een
joviale oom geweest, die dol was op kinderen en
graag met ze stoeide, maar daar was niets meer van
over.

Iedereen maakte zich zorgen over zijn geestesgesteldheid, maar mijn moeder dacht niet dat hij
de hand aan zichzelf zou slaan. Niemand was zo
kwaad geweest over de handelswijze van zijn broer
als Lucien. Een paar dagen voor Luciens dood zei
mijn moeder tegen hem: ‘Je doet toch geen domme dingen?’ Waarop hij antwoordde: ‘Nee Gemke,
maak je maar geen zorgen.’ Intussen moet er iets
door zijn hoofd hebben gespookt. Zes weken lang
was zijn vrouw Tiny thuis gebleven om op hem te
passen. Op een avond zei hij tegen haar: ‘Wat er ook
gebeurt, als je maar weet dat ik van je hou.’ De volgende ochtend, op woensdag 20 februari 1991, ging
zij weer voor het eerst naar haar vrijwilligerswerk.
Daarop moet Lucien in actie zijn gekomen. Hij liep
naar de garage, zocht een stevig touw uit, legde een
strop om zijn nek, ging op de slee van zijn kinderen staan en stapte ervan af. Zo vond Tiny hem toen
ze thuiskwam. Zijn moeder Maria, die zoals gezegd
naast hem woonde, wilde met eigen ogen zien wat
hij had gedaan.
Mijn moeder herinnert zich nog goed dat ze mij
uitzwaaide, omdat ik die middag naar het verjaardagsfeestje van een vriendje ging. Terwijl ze me zag
gaan, werd ze gebeld door de huisarts, die vertelde
wat er was gebeurd. Mijn broertje Steven, die nog
maar één was, moest naar bed. Mijn moeder probeerde zich zo goed mogelijk te houden, al gierden
de emoties haar door het lijf. Dat ze niet zo rustig was
als ze uitstraalde, bleek uit het feit dat ze de sleutel
van het muziekclowntje, dat ze voor mijn broertje
wilde opwinden, te ver doordraaide, zodat hij brak.
Nadat de buurvrouw zich over Steven ontfermd
had, ging mijn moeder naar de Molsberg toe. Er
stonden politieauto’s voor de deur. Luciens lichaam
was toen al afgevoerd. Ze herinnert zich nog goed
hoe Carmen, die pas in de brugklas zat, op haar fiets
thuiskwam. Toen ze hoorde wat er was gebeurd, zei
ze: ‘Heeft hij het toch gedaan?’ Op 25 februari 1991
– bizar genoeg op de 81ste verjaardag van mijn grootmoeder – vond zijn uitvaart plaats. Lucien werd gecremeerd. Zijn as werd onder een kleine steen op
het kerkhof van Simpelveld begraven.
Van het gezin van Sjeng en Maria waren nu alleen nog hun twee dochters over. Als kind heb ik
nooit geweten dat de broers van mijn moeder zelfmoord hebben gepleegd. Mijn moeder wilde het
ons pas vertellen als we volwassen waren. Instinctief heb ik altijd gevoeld dat er meer aan de hand
was. Dat de dood nooit ver weg was, daar was ik als
kind al sterk van doordrongen.
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 Rouwbrief Lucien.

Bidprentje Lucien. 
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Maria’s laatste jaren
De dood van haar twee zoons was – hoe kan het ook
anders? – een drama voor mijn grootmoeder. We
hebben al gezien dat ze als jong meisje haar moeder had verloren en in 1940 ook nog een kindje.
Waaraan had ze dit verdiend, vroeg mijn moeder
zich vaak af. Maria was steeds een zorgzame, zachtaardige vrouw geweest en had de kinderen een liefdevolle jeugd gegeven. Hoe kon het dat het noodlot zo hard toesloeg? Maria ging er goed mee om: ze
bleef opgewekt, belangstellend voor de mensen in
haar omgeving en lief voor haar kleinkinderen. Na
de dood van René zag ze zijn drie kinderen vrijwel
niet meer. Dat maakte het extra verdrietig.
Als mijn moeder haar wel eens vroeg hoe ze dat
volhield, zei ze: ‘Kind, wat moet ik dan? Ook een
flat opgaan en naar beneden springen?’ Een andere
uitspraak was: ‘Als ik het kruis niet kan dragen, dan
moet ik het maar slepen.’ Ze was blij dat Sjeng dit
alles niet meer hoefde mee te maken, want hij had
er niet mee kunnen omgaan. Maria zou nog zes jaar
leven. Ze was een klein, kwetsbaar vrouwtje geworden. Met mijn moeder bezocht ze regelmatig het
kerkhof van Simpelveld. Dan merkte ze vaak op: ‘Ik
begin ook naar het gat te ruiken.’ Elke zondag ging
mijn vader haar ophalen en dan bracht ze de middag bij ons door en at ze bij ons. Dat vond ze gezellig, al zei ze rond een uur of vier: ‘Breng me maar
weer naar huis, de kippen roepen.’
Mijn moeder heeft vaak gezegd ‘dat het zo had
moeten zijn’ dat zij en mijn vader toch nog kinderen hebben gekregen. Daardoor kon haar moeder
nog troost putten uit en genieten van mijn broertje en mij. Als ze mij ontzettend vals hoorde meezingen met liedjes van Kinderen voor Kinderen op
mijn walkman, huilde oma soms van het lachen. Ze
praatte graag over de actualiteit en had belangstelling voor de politiek. Als mijn vader Jo een flauwe
grap maakte, liet ze zich niet kennen. Eens in de zoveel tijd vroeg hij haar: ‘Weet je hoe je een dove een
auto verkoopt?’ En dan gunde ze hem zijn pleziertje als hij haar toeschreeuwde: ‘moet je een auto
hebben?!’
Haar verdriet bewaarde ze voor als ze alleen was.
Thuis zat ze vaak maar wat te mijmeren en te bidden. Ze haalde kracht uit haar geloof. Maar ze was
ook vaak somber. Het grote huis, waar ooit zoveel
leven was geweest, was nu leger en stiller dan ooit.
Op een keer ging mijn moeder ’s avonds na het
sporten nog even onaangekondigd bij haar langs.

 M
aria op de fiets in
Bocholtz, april 1984.
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 M
 aria of ‘oma Carmen’
(zoals ik haar noemde,
omdat ze naast mijn
nichtje Carmen woon
de). Foto gemaakt ter
gelegenheid van haar
tachtigste verjaardag,
25 februari 1990.

Met oma, mijn moeder en
mijn broertje Steven bij
de viering van mijn tiende
verjaardag, 1994. 
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Ze zat in de woonkamer, met alle lichten uit en haar
ziel onder de arm. Als ze bij ons was, maakte ze een
opgeruimde indruk, maar als kind was ik me er zeer
van bewust dat ze een groot verdriet met zich meedroeg.
Het viel Maria moeilijk om te blijven geloven. Dat
werd niet beter door het optreden van pastoor Wiel
Vreuls van Simpelveld. In het dorp was het gebruikelijk dat de priester tachtigplussers op hun verjaardag persoonlijk kwam feliciteren. Dan dronk
hij een kop koffie en at een stuk vlaai of hij rookte
een sigaar of dronk een cognacje. Toen Lucien op
mijn grootmoeders verjaardag begraven werd, zei
hij tegen haar: ‘Mevrouw George, bij u hoef ik dit
jaar niet langs te komen.’ In 1991 was de sfeer er inderdaad niet naar om Maria te feliciteren. Zij had
gedacht dat hij haar in de maanden na Luciens
dood, toen ze het heel moeilijk had, een keer zou
bezoeken. Maar hij liet zich het hele jaar niet zien.
Een jaar later, op 25 februari 1992, stond Vreuls ineens voor de deur: ‘Ik kom u feliciteren, mevrouw
George.’ Mijn grootmoeder was alleen thuis; wij
zouden pas ’s middags komen. Zij weigerde hem
binnen te laten en antwoordde hem dat hij nooit
meer hoefde langs te komen, aangezien hij haar het
hele jaar, toen ze hem nodig had, aan haar lot had
overgelaten. Dat deed hij sindsdien ook niet meer.
Toen ze ’s middags aan Gemmy vertelde wat ze had
gezegd, was mijn moeder heel trots op haar. Vreuls’
gedrag had mijn grootmoeders geloof op de proef
gesteld, al bleef ze trouw naar de kerk gaan.
In juli 1997 vertrokken mijn ouders, broertje en ik
voor drie weken met de caravan naar Spanje op vakantie. We realiseerden ons toen geen van allen dat
het de laatste keer was geweest dat we Maria in goede gezondheid hadden gezien. Tijdens onze afwezigheid werd ze, toen ze van de trap liep, getroffen door
een zwaar herseninfarct. Pas uren later werd ze in de
gang gevonden, dankzij een oplettende postbode,
die haar tegen de radiator hoorde slaan. Met spoed
werd ze overgebracht naar het ziekenhuis in Heerlen. Het was al meteen duidelijk dat ze niet meer beter zou worden. Het duurde een paar dagen voordat
familieleden ons in Spanje konden bereiken en ons
konden berichten dat oma er slecht aan toe was. Mijn
ouders aarzelden geen moment: vlak nadat we op
de camping waren gearriveerd, begonnen we weer
aan de terugreis. Maria was niet meer bij bewustzijn, hoewel ze af en toe nog een teken van leven gaf.
In de weken hierna bleef haar gezondheid stabiel. Ze had een sterk gestel en hart, en vond het
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moeilijk om het leven los te laten. Omdat ze dagelijks tweeduizend calorieën aan voeding kreeg, zag
ze er relatief gezond en blakend uit. Maar als ze de
kans kreeg, probeerde ze het infuus los te trekken.
Om dat te voorkomen, bond de verpleging haar
handen vast aan het bed. De situatie was uitzichtloos. Daarom bespraken haar dochters de mogelijkheid om het proces te versnellen. Uiteindelijk werd
besloten om haar alleen nog maar water te geven,
en morfine. Vanaf toen ging het snel bergafwaarts.
Mijn moeder ging elke dag naar haar toe. Een keer
zei ze tegen haar: ‘Ga maar naar papa toe.’ Daarop
mompelde Maria: ‘En naar de jongens.’
Op een middag kwam mijn moeder in het ziekenhuis en zag ze dat er een visitekaartje van pastoor
Vreuls lag, die inmiddels met emeritaat was en bij
haar op ziekenbezoek was geweest. Toen mijn moeder aan haar vroeg: ‘Is meneer pastoor geweest?’, reageerde Maria boos. Toen mijn moeder dat merkte,
zocht ze contact met pastoor Constant Clerx, Vreuls’
opvolger, en legde de situatie aan hem uit. Clerx had
er alle begrip voor en beloofde dat hij voortaan bij
Maria langs zou gaan. Toen hij voor het eerst aan
haar bed kwam en mijn moeder zei: ‘Mama, meneer pastoor is er’, werd ze opnieuw onrustig. Maar
toen Clerx zei: ‘Mevrouw George, ik ben niet pastoor Vreuls maar Clerx en ik kom u de laatste zegen
brengen’, werd ze heel rustig. Hij praatte zachtjes tegen haar en streelde haar gezicht. Tot aan haar dood
ging pastoor Clerx drie keer per week bij haar langs,
en dat had een kalmerend effect op haar.
Maria stierf op donderdag 21 augustus 1997 aan
het einde van de middag; de laatste dagen ging ze
hard achteruit. Mijn moeder was ’s middags langs
geweest, maar even naar huis gegaan om te koken, toen ze gebeld werd en te horen kreeg dat haar
moeder stervende was. Toen ze in het ziekenhuis
arriveerde, was het al te laat. Op dinsdag 26 augustus, op een hete zomerdag aan het einde van de zomervakantie, werd Maria herenigd met haar Sjeng.
Na de mis in de kerk liepen we gezamenlijk naar
de begraafplaats toe. Ik zat toen in de tweede klas en
schreef een sentimenteel gedicht, waarin ik haar een
‘oma om nooit te vergeten’ noemde. Ik weet nog dat
mijn vader, die ik nooit zag huilen, in snikken uitbarstte toen hij bij het verlaten van het kerkhof nog
even de kist aanraakte. Mijn vader en moeder hadden allebei een bijzonder goede band met haar. Mijn
moeder troostte zich met de gedachte dat Maria
verder verdriet en lijden bespaard werden. In haar
87-jarige leven had ze daarvan wel genoeg gehad.

 D
e (inmiddels
geruimde) grafsteen
van Sjeng en Maria
op het kerkhof van
Simpelveld.
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Maria hoefde niet meer mee te maken dat ook haar
dochter Marlies – mijn peettante – een paar jaar later zou overlijden. Na de dood van haar man Jan
had ze het zwaar gehad, zeker toen haar dochter het
huis uitging. Dat werd nog eens verergerd door haar
spierziekte MS. Daardoor ging ze fysiek sterk achteruit en kon ze steeds minder. Ze was gedwongen
haar huis in Someren te verruilen voor een appartement in Eindhoven. Haar laatste jaren kwam ze
geregeld een weekend bij ons in Bocholtz logeren.
Als ik dan op vrijdagmiddag thuiskwam van school,
stond haar donkergroene Peugeot 307 al voor de
deur. Ze moet, als ze alleen was, vaak depressief zijn
geweest. Ze at dan vrijwel niets, slikte grote hoeveelheden laxeerpillen en rookte aan een stuk door.
Als ze bij ons was, bloeide ze op en toonde ze zich
een goede eter. Die bezoekjes betekenden veel voor
haar; ze genoot van de gezelligheid.
Ze overleed op 9 oktober 2002 op 57-jarige leeftijd als gevolg van een hartinfarct. Ik woonde toen
net een maand als student op kamers in Leiden. Nu
was mijn moeder als enige van haar gezin over.

 M
arlies in Bocholtz,
1999.

Kaart van Marlies,
september 2002, om
me geluk te wensen
in Leiden. 
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3 Honings-George
Verkering
Zoals gezegd was mijn moeder vijftien en mijn vader zestien jaar toen ze in 1967 verkering kregen. Ze
woonden in die tijd nog thuis bij hun ouders. Uit die
vroegste periode is een ansichtkaart bewaard van
mijn vader aan mijn moeder in Susteren, waar ze
een paar dagen bij haar zus logeerde. Hij ondertekende zijn kaart ook met ‘Max’. Daar zit een bijzonder verhaal aan vast. Toen mijn ouders elkaar ontmoetten, stelde mijn vader zich aanvankelijk niet
met zijn eigen naam voor, maar als ‘Max’, omdat hij
die naam mooier vond. Dat schijnt hij een tijdlang
te hebben volgehouden. Pas enige tijd later kwam

mijn moeder erachter dat hij Jo heette. Onderaan
de kaart schreef hij de alleen voor haar begrijpelijke
afkorting ‘i.v.n.j.’ (ik verlang naar jou).
In de tijd van hun ontmoeting ging mijn moeder
elke week op zondag met mijn vader en vrienden
naar discotheek ‘I jen Schmidt’ in Bocholtz. Omdat
ze uiterlijk om half twaalf thuis moest zijn, nam ze
de bus van 23.10 uur terug naar huis. Later gingen
ze wekelijks naar het ‘Boerenbal’ van de Katholieke Plattelands Jongeren, dat nu eens in Simpelveld,
dan weer in Wijlre, Ubachsberg of een ander dorp
plaatsvond. Mijn ouders kenden daar op den duur
iedereen.

 Mijn
 moeder met haar
broer Lucien thuis in
Simpelveld, 1967.
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 V
oor- en achterzijde
van de ansichtkaart die
mijn vader in 1967 aan
mijn moeder stuurde.

Dankzij drie bewaard gebleven agenda’s van
mijn moeder uit de jaren 1968-1970, waarin ze notities maakte over wat er op bepaalde dagen gebeurde, krijgen we een indruk van hun eerste verkeringsjaren. Op vrijdag 22 maart 1968 schreef mijn
moeder: ‘Leuke dag gehad. ’s Avonds Jo gezien, hij
had een nieuwe bril, dat was enig. Hij is mee naar
huis geweest.’ Een dag later was een vriendin een
brief komen afgeven in de winkel in Bocholtz waar
mijn moeder werkte: ‘Daar stond in dat Jo met de
brommer was gevallen en we dus niet uitgingen
omdat de brommer flink kapot was en veel geld
kostte. Hij schreef tot dinsdag!’ Die avond ging ze,
zoals gebruikelijk, naar de kerk in Simpelveld. Daar
zag ze mijn vader, die speciaal op de fiets was ge-

komen. Mijn moeder was verliefd. In haar agenda
tekende ze rode hartjes met hun namen erbij. Op
21 april 1968 werd mijn moeder zestien: hij verraste
haar met zestien rode rozen.
Kort daarna moeten ze onenigheid hebben gekregen, want hij liet zich voorlopig niet meer zien.
Op dinsdag 14 mei noteerde ze: ‘Jo had gezegd dat
hij kwam en is niet gekomen.’ Een dag later heet het:
‘Jo nog niet gekomen.’ Daarop schreef mijn moeder hem een brief om te vragen of hij kwaad was
en vroeg ze hem om het te komen uitpraten: ‘Alles
weer goed gekomen.’ Op zondag 26 mei gingen ze
weer uit, ditmaal ter gelegenheid van de kermis in
Bocholtz. Helaas voor mijn moeder miste ze de laatste bus, zodat ze naar huis moest lopen. Maar het
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Gemmy en Jo in 1968.

was leuk geweest: ‘Prima geamuseerd.’ De volgende
dag was ze weer in Bocholtz.
Enige tijd later ging het mis. Aan Gemmy’s broer
René gaf mijn vader op zaterdag 22 juni 1968 een
bierviltje mee waarop stond: ‘Ik heb geen zin meer.
Het is uit!!!’ De volgende dag ging ze toch op stap in
Bocholtz. Toen ze aan het dansen was in discotheek
‘I jen Schmidt’, riep Jo haar en zei dat het hem speet:
‘Alles weer goed gekomen.’ Daarna zag ze hem een
hele week niet, omdat hij als zomerbaantje zijn vader in de bouw hielp. In juli hadden ze weer ergens
onenigheid over: ‘Met Jo uitgeweest op Ubachsberg – Boerenbal. ’s Avonds herrie gehad omdat Jo
met Lucien en Piet weg was geweest naar de tapkast
(drinken).’ Uiteindelijk was het toch nog gezellig geworden. Maar begin augustus ging het andermaal
mis: ‘Uitgeweest [in] Ubachsberg. […] Jo zei dat hij
de laatste paar maanden 3 meisjes uit Schaesberg
had gehad achter mijn rug. Jo zei dinsdag als ik geen
hoofdpijn meer heb praten we verder.’ De volgende
dag, op maandag, kwam hij naar de Molsberg om
erover te praten, maar op dinsdag 6 augustus noteerde ze: ‘Vandaag schluss’. Het laatste woord
schreef ze met rode inkt en uitroeptekens.
Pas zes dagen later sprak ze mijn vader weer op
de Molsberg. Op 17 augustus moest ze oppassen
op de kinderen van de familie Pinckers, die tegenover haar ouders woonde: ‘Jo zou komen omdat ik
hem nog wat vragen moest. Jo kwam om ± half 10
en ging pas om half 12 naar huis. Hij deed alsof we
helemaal geen Schluß hadden. Het was anders toch
wel gezellig samen.’ Op zondag 25 augustus ging ze
weer uit in Bocholtz: ‘Ook eenmaal met Jo gedanst.
Tamelijk geamuseerd.’ Dat leek de goede kant op te
gaan. En inderdaad, op 29 augustus 1968 lezen we:
‘Alles weer goed gekomen.’ Negen dagen later gingen ze samen naar de film in Heerlen.
Het zou niet voor het laatst zijn dat het uitging. In
het nieuwe jaar, op 17 februari 1969, ging mijn moeder weer uit in Bocholtz: ‘Jo was verliefd op Lieske.
Hij zei tegen mij, je gunt mij geen ander meisje. Ik
had mijn zelfbeheersing verloren en sloeg Jo in ’t gezicht.’ Dat maakte kennelijk indruk. De volgende dag
kwam ze mijn vader weer tegen bij het uitgaan: ‘Hij
zei me goedendag, meer niet.’ Op vrijdag 28 februari

liep ze hem weer tegen het lijf, ‘maar hij zei me geen
goedendag meer. De hele week daarna ook nog niet.’
Pas op 23 maart was de kou weer enigszins uit de
lucht: ‘Jo me weer de eerste keer goeiendag gezegd.’
Op haar zeventiende verjaardag, op 21 april 1969,
gaf hij haar zeventien rode rozen. Inmiddels had
mijn moeder echter verkering met een zekere Huub
Smeets, maar op 15 mei maakte ze het weer met hem
uit: ‘Geen zin meer.’ Een paar dagen later was het
weer ‘aan’ met mijn vader. Op 26 mei gingen ze uit in
Gulpen, waar ze een optreden bijwoonden van Armand, die het bekende liedje ‘Ben ik te min?’ zong.
Alles leek weer goed, maar op 26 juni 1969 kreeg ze
een brief van mijn vader die niets aan duidelijkheid
te wensen overliet: ‘Uit met de liefde.’ Mijn moeder
schreef hem terug dat ze hem het beste wenste. Hierna zouden ze elkaar slechts sporadisch zien en kreeg
mijn moeder iets met een zekere Leon en daarna
met Karl Wierts, een broer van Marlies’ echtgenoot
Jan. Hij was de zanger van het ‘dans- en showorkest’
Party Combo, dat in deze tijd op feesten en partijen
speelde. Op 9 november 1969 ging het uit met Karl:
‘Als goede vrienden uit elkaar.’ Dat mijn moeder nog
gevoelens had voor mijn vader, blijkt uit het feit dat
zij zijn achttiende verjaardag op 24 september met
grote rode letters in haar agenda noteerde.

'Vrijen'
Eind 1969 was het weer ‘aan’. Vanaf nu werden mijn
ouders serieuzer met elkaar. Zoals het in die tijd daar
gebruikelijk was, gingen katholieke jongens ‘vrijen’.
Dat hield in dat mijn vader op bezoek ging bij mijn
moeder thuis. Ze waren vaker in Simpelveld dan in
Bocholtz. Alleen als mijn vader proefwerkweek had,
kon hij niet langskomen. Natuurlijk probeerde hij
een goede indruk te maken op Gemmy’s ouders.
Op 27 februari 1970 noteerde zij in haar agenda: ‘Jo
hier geweest. Jo [voor] mama tulpen meegebracht
en voor mij een rode roos. Dat vond ik enig.’ Een
paar maanden later, op 6 april, bracht hij een zelfgemaakte bloembak voor haar vader mee.
Van ongestoord samenzijn kon in die tijd – waarin de katholieke moraal leidend was – geen sprake zijn. Meestal keken ze maar wat televisie, samen
met haar ouders. Ze hadden nooit eens een moment voor zichzelf. Gemmy was de jongste en haar
zus en broers waren het huis al uit, maar ze kwamen heel vaak op de Molsberg langs. Marlies en
haar man Jan logeerden er vrijwel elk weekend. Ze
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hadden steeds wel wat aan te merken op hun zusje en bemoeiden zich overal mee. Zo hadden ze er
commentaar op dat Gemmy van haar moeder regelmatig nieuwe kleren kreeg, zoals een knalrood
‘minirokje’ (tot boven de knie!), dat in die tijd in de
mode was. Een heel enkele keer gingen Gemmy en
Jo een stukje wandelen of ze liepen naar Café Panhuis in de Dorpstraat om een biertje (hij) of 7Up
(zij) te drinken en even samen te zijn.
Bij mijn vader thuis was het al niet veel beter. Zijn
zus Gertie was al getrouwd, maar kwam nog vrijwel
dagelijks met haar man bij haar ouders over de vloer.
Zijn zusje Mary-Ann en kleine broertje Tom woonden nog thuis. Daardoor hadden de geliefden geen
enkele privacy. Als mijn moeder ook maar even
op mijn vaders kamer kwam, riep Mary-Ann meteen: ‘Mam, Gemmy is bij Jo op de kamer!’ Mijn vader vond het irritant dat zijn jongere zusje, dat heel
nieuwsgierig was, steeds in zijn spullen neusde. Hij
verbood haar daarom op zijn kamer te komen als
hij niet thuis was, maar dat deed ze natuurlijk toch.
Om te controleren of ze niet stiekem binnenkwam,
legde hij soms als hij wegging een haar op de deurklink. Als die er niet meer lag als hij thuiskwam, wist
hij dat zijn zusje weer eens zijn privédomein had
betreden.
 M
ijn vader, circa 1970,
in Bocholtz.

 Mijn
 vader op zijn
kamer, circa 1970.

272

 M
ijn moeder op
bezoek bij mijn vaders
ouders, 1970.
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 Gedicht

van mijn
vader, 23 januari 1970.
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 C
arnaval 1970. Jo en
Gemmy staan op de
bovenste rij in het
midden.

Een enkele keer, bij bijzondere gelegenheden als
kerstmis, nieuwjaar, carnaval of als het kermis was,
mochten mijn ouders bij elkaar thuis logeren, al
kon van samen slapen uiteraard geen sprake zijn.
Als mijn vader in Simpelveld overnachtte, sliep hij
op de jongenskamer bij haar broers. Als mijn moeder in Bocholtz overnachtte, deelde ze de kamer
met Mary-Ann. Mijn moeder herinnert zich dat
mijn vader een keer op de Molsberg bleef slapen
en dat hij ’s avonds met René (die toen al getrouwd
was) whisky had gedronken. Gemmy sliep op haar
eigen kamer met Trees, de echtgenote van René.
Midden in de nacht kwam René melden dat Jo tegen de muur had gespuugd. Daarop ging Gemmy
naar haar moeder toe: ‘Mam, Jo heeft overgegeven.’
Waarop die half slapend antwoordde: ‘Het is jouw
vriend, zorg maar dat je het schoonmaakt.’

In de zomer van 1970 gingen mijn ouders – samen met Lucien en Tiny – met de trein naar Rotterdam op ‘tienertour’. Omdat Ludie met haar man en
kinderen in Simpelveld logeerde, konden zij terecht
in haar woning in Maashaven. Tiny, de vriendin van
Lucien, was nogal preuts en wilde liever bij mijn
moeder op de kamer slapen dan bij haar vriend. Ze
maakten allerlei uitstapjes, bijvoorbeeld naar Zandvoort, Hoek van Holland, Volendam en Amsterdam.
In 1971 bezochten mijn ouders samen de tweede editie van het popfestival Pinkpop, dat toen nog
op het Sportpark Burgemeester Damen in Geleen
plaatsvond. Op twee fotootjes zitten ze ontspannen
in het gras. Hier zagen ze onder meer Fleedwood
Mac en Shocking Blue optreden.
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 Jo
 voor het NoordHollands Koffiehuis
tegenover het Centraal
Station in Amsterdam,
1970.

Rotterdam, 1970. 
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 G
emmy en
Jo tijdens
Pinkpop, 1971.

Verjaardagsversje
voor mijn moeders
negentiende ver
jaardag, 1971. 
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Huwelijk
Op den duur vonden mijn ouders het steeds onverdraaglijker worden dat iedereen zich steeds met
hen bemoeide. Op nieuwjaarsdag 1973, nadat ze
op stap waren geweest, was er weer eens onenigheid bij haar thuis. De volgende dag, toen mijn vader langskwam, beklaagde mijn moeder zich over
de situatie: ‘Het hangt me de keel uit!’ Daarop besliste mijn vader: ‘Weet je wat we doen, we gaan
trouwen.’ De volgende dag zou hij naar Amersfoort
vertrekken voor zijn stage. Voor hij wegging, prikten ze een datum. Op 31 juni zou hij terugkeren,
op donderdag 5 juli 1973 besloten ze voor de wet
te trouwen (op donderdag was dat namelijk gratis)
en twee dagen later voor de kerk. Aanvankelijk reageerden Gemmy’s ouders niet erg enthousiast. Ze
hadden immers nog geen woning of inkomen. Maria merkte tegen haar dochter op: ‘Je komt nog wel
met hangende pootjes bij ons terug.’ Maar Gemmy
antwoordde geërgerd: ‘Dat nooit!’
Uiteindelijk verzoenden haar ouders zich met
de gedachte: ‘Als jullie het echt willen, dan regelen
we een fatsoenlijke bruiloft.’ Toen Marlies in 1965
trouwde, hadden ze op de Molsberg een groot feest
gegeven. Er werd een kalf geslacht en een kokkin ingehuurd, die dagenlang bezig was geweest met het
bereiden van de maaltijd: het trekken van soep en
het maken van ‘koude schotel’ (huzarensalade).
Daar wilden Gemmy’s ouders niet nog een keer aan
beginnen. Daarom werd besloten om het feest te
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geven in Restaurant Maxime in Simpelveld. Zoals
toen gebruikelijk was, betaalden de ouders van de
bruid het feest en die van de bruidegom de drank.
Op 5 juli trouwden ze voor de wet. Mijn moeder
had die dag haar knalgele lievelingsjurkje aangetrokken. Op de motor van mijn vader reden ze naar
het gemeentehuis in Simpelveld. Helaas werden er
die dag geen foto’s gemaakt. Na afloop werd er nog
een glaasje gedronken op de Molsberg. In de loop
van de avond gingen mijn vaders ouders naar huis.
Jo wilde nog een uurtje blijven, waarop zijn moeder
snedig opmerkte: ‘Voor de wet betekent nog lang
niet voor het bed.’ Alleen het kerkelijk huwelijk telde en dus moesten ze nog even geduld hebben.
Zaterdag 7 juli 1973 was een warme, stralende
zomerdag. ’s Morgens om zeven uur vertrok mijn
moeder al vroeg naar Bocholtz om haar haar te laten doen. Daarna was het tijd om zich thuis aan te
kleden. De trouwjurk had ze samen met haar moeder uitgezocht. Mijn vader had geen eigen pak, maar
droeg een geleend kostuum. Nadat hij de bloemen
en corsages had opgehaald, kwam hij in een taxi
mijn moeder ophalen in haar ouderlijk huis. Daar
stond de fotograaf hen al op te wachten. We zien
mijn vader met halflang haar uit de auto stappen.
Aardig is ook de foto van mijn moeder, gemaakt in
haar slaapkamer. Ze tilt de vitrage op en staart naar
buiten. Haar moeder was achteraf boos dat het lelijke plantje dat op de vensterbank stond, niet aan de
kant was gezet. Intussen arriveerden familieleden
van de bruid en de bruidegom.

 J
o op de motor op De
Baan in Bocholtz, 1973.

Trouwboekje met
vermelding van hun
huwelijk voor de wet. 

 Uitnodiging

voor de
bruiloft, 1973.
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 G
emmy in haar
slaapkamer op de
Molsberg, 1973.

Daarna was het tijd voor de kerkelijke inzegening
van het huwelijk in de Sint-Remigiuskerk. Pastoor
Wiel Vreuls – die al eerder ter sprake kwam – deed
de mis. Hij liet mijn ouders beloven elkaar trouw te
zijn ‘in goede en kwade dagen, in gezondheid en
ziekte, tot de dood ons scheidt’. Onderdeel van de
mis was dat de bruid zich afzonderde om tot Maria
te bidden en een kaars te branden. Math Stollman
(de echtgenoot van Gertie) en mijn moeders zus
Marlies traden op als getuigen. Na afloop van de ceremonie werd voor de kerk een groepsfoto gemaakt.
Na de mis gingen de gasten alvast een kop koffie drinken; het jonge bruidspaar moest nog op de
foto bij het paterklooster Damiaan in de Pater Damiaanstraat in de Rodeput. Daar was een visvijver,
die het belangrijkste decor vormde voor de voor die
tijd moderne trouwfoto’s.
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 J
o arriveert op de
Molsberg.

Vervolgens begaf het bruidspaar zich naar restaurant Maxime, waar de taart werd aangesneden en
waar gegeten en geborreld werd. Om half zeven
begon de receptie: de hele Molsberg liep uit om
het stel te feliciteren. Om half acht arriveerden de
avondgasten en volgde een dansfeest. Een bandje, Mix72, waarin een neef van mijn vader speelde,
zorgde voor de muziek. Terwijl de jongeren dans
ten, zaten de ouderen bij elkaar. ’s Avonds werd er
ook nog een koud buffet geserveerd. Omdat het
die dag erg warm was, werd er veel gedronken, zodat de drankrekening flink opliep. Na afloop begaf
het bruidspaar zich naar het ouderlijk huis van de
bruidegom in Bocholtz. Ze mochten nu weliswaar
bij elkaar slapen, maar hadden nog steeds geen
privacy.

Het bruidspaar voor
Gemmy’s ouderlijk
huis. 
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 M
ary-Ann, Mia (een
nichtje van mijn
vader), haar man
Ed, Gertie (met
dochter Myra) en
Math Stollman op de
Molsberg.

Foto bij het paterklooster
Damiaan. Het boeket
op de bruidssleep is dat
van haar zus Marlies, die
getuige was. 
 T
rouwboekje met
vermelding van hun
kerkelijk huwelijk.
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Menukaart.
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Eerste jaren
Dat ze hun huwelijksnacht doorbrachten bij mijn
vaders ouders in Bocholtz, kwam doordat hun eigen
woning nog niet beschikbaar was. De eerste weken
na hun huwelijk bleven ze bij André en Maria inwonen. Via een neef van mijn vader zouden ze een eigen huis op De Baan krijgen, in dezelfde straat als
zijn ouders. Hoewel alles al in gereedheid was gebracht, ging dit op het laatste moment, tot hun teleurstelling, niet door. Kort hierna konden ze, dankzij
bemiddeling van mevrouw Hollands, de eigenaresse
van de winkel waar mijn moeder had gewerkt, een
bovenverdieping betrekken op de Groeneweg 79 in
Bocholtz. Daarvoor hoefden ze maar honderd gulden per maand (inclusief) te betalen. De woning
werd verhuurd door een oude weduwe, Mariche
Merx, die zelf op de begane grond woonde. Eerst had
haar zoon er gewoond, maar nadat die gescheiden
was, stond de etage leeg. Een kamer deed dienst als
slaapkamer, een als woonkamer en de laatste als keuken: hier was een keukenblokje geplaatst en stond
ook de wasmachine. Dan was er nog een kleine badkamer. De zolder mochten ze ook gebruiken als iemand een keer kwam logeren, maar mevrouw Merx
gebruikte die ook om de was te drogen. Mijn ouders
konden het goed met haar vinden. Mijn vader hielp
haar met het maaien van het gras of het plakken van
haar band; zij op haar beurt bakte wel eens wafels
voor haar pasgetrouwde huurders. Ze deelden ook
samen hun abonnement op het Limburgs Dagblad.
Mijn ouders vonden het heerlijk om eindelijk op
zichzelf te zijn en genoten met volle teugen van hun
vrijheid. Hoewel ze het niet breed hadden, was het
een leuke tijd, waar ze met plezier aan terugdenken.
Mijn moeder werkte op het naaiatelier in Bocholtz,
waarmee ze zeshonderd gulden per maand verdiende. In het schooljaar 1973-1974 volgde Jo het laatste
jaar van de hts. Omdat mijn moeder nu kostwinner
werd, kreeg ze honderd gulden bovenop haar salaris.
Vaak hadden ze geen geld om uit te gaan, maar met
vrienden, een fles frisdrank en een zak chips werd
het toch heel gezellig. Mijn ouders haalden vaak
grappen met elkaar uit. Als mijn vader bijvoorbeeld
stond te douchen, gooide mijn moeder een plens
koud water boven op hem, wat ze een volgende keer
dubbel en dwars terug kreeg. Een keer besloop ze
hem terwijl hij op de wc zat om hem te fotograferen.
Dat mislukte, maar ze drukte toch af. Toen de foto
ontwikkeld werd, bleek mijn vaders hoofd er niet
op te staan. Het was een vrolijke, onbezorgde tijd.
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 P
agina 284-285.
Groepsfoto voor de
Sint-Remigiuskerk in
Simpelveld.

 vader achter de
Mijn
tekentafel in hun woning
op de Groeneweg,
1973. 

Tekeningetje dat mijn
vader in deze tijd van mijn
moeder maakte. 

 F
oto zonder hoofd,
circa 1973-1974.

Mijn moeder met
krulspelden op de
Groeneweg, 1973. 
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Een nieuw huis
Intussen verdiepte mijn vader zich in de mogelijkheden om een eigen huis te bouwen. De bovenwoning op de Groeneweg was klein en met het oog op
eventuele gezinsuitbreiding keek hij uit naar een
meer permanente woonoplossing. Er waren op dat
moment in Bocholtz maar twee plaatsen waar gebouwd kon worden: in de Tulpenstraat en in de
Salviastraat. De keuze viel op de tweede optie. Het
stuk grond was eigendom van drie particulieren;
twee bleken bereid het aan mijn ouders te verkopen, de derde niet. Maar twee derde van de grond
was voldoende voor een bungalow. Jaren later zouden mijn ouders het andere stuk grond alsnog kopen, waardoor de tuin werd uitgebreid. De bungalow had mijn vader zelf ontworpen, gebaseerd op
het type huizen dat hij tijdens zijn stage bij het architectenbureau Maset in Vaals had getekend. In
juni 1974 studeerde mijn vader af aan de hts en kon
de bouw beginnen. De drive-inwoningen aan de
overkant stonden er al; die waren in 1971 voltooid.
De huizen aan de Rozenstraat, die aan de Salvia
straat grenst, waren er nog niet. Daar lag toen nog
een wei met koeien.

 
Diploma van de hts.

Koeien in de wei achter
het huis, 1975. 
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Het bouwen van het huis was een gigantisch karwei.
Mijn ouders kregen veel hulp van mijn grootvader
André en diens broer Frits. Die laatste was mijnwerker geweest, maar door de sluiting van de mijnen zat
hij al op jonge leeftijd thuis. Voor vijf gulden per uur
was hij graag bereid om te helpen. Hij was beresterk
en nam een groot deel van het zware werk voor zijn
rekening. De kelder was er toen nog niet; die zou
pas in 1985 worden uitgegraven. Mijn ouders hadden een relatief lage hypotheek van slechts vijfentwintigduizend gulden, omdat ze al hun spaargeld
gebruikten. Toen het huis af was, was er geen geld
meer over voor de centrale verwarming. Mijn vader
wilde het in de winter met een kachel warm stoken,
maar dat ging zijn schoonouders te ver. Ze leenden
hun vijfduizend gulden. Dat bedrag werd uiteindelijk omgezet in een schenking. In juli 1975 betrokken mijn ouders hun nieuwe huis. Veel geld voor
meubels was er niet. Dat is op de foto’s uit deze tijd
ook goed te zien: de woning ziet er nog leeg uit.

 D
e laatste fase van
de bouw van de
bungalow, mei 1975.

Gitaar spelen in de
nieuwe woonkamer,
1975. 

 D
e eerste zomer in het
huis, 1975.
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agina 290-291. Het
huis in de Salviastraat 3 in Bocholtz,
1979.
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Militaire dienst
Terwijl mijn ouders midden in de bouw van hun
huis zaten, moest mijn vader in dienst. Waar sommige anderen de dienstplicht ontliepen door de
gezondheidsclassificatie S5 aan te vragen (de laagste score op geestelijke stabiliteit), werd mijn vader
goedgekeurd. Dat hij S5 zou aanvragen, was voor
hem ondenkbaar, want dan bestond het risico dat
hij later nooit meer een baan bij de overheid kon
krijgen, al bleek die regel later niet te worden nageleefd.

 K
euring militaire
dienst, 1973. Mijn
vader staat bovenaan
in het midden (met
nummer 16).

Op 4 september 1974 begon mijn vaders diensttijd. Hij moest zich melden in de Jan van Schaffelaerkazerne in Ermelo. Met de trein reisde hij er
via Utrecht en Amersfoort naartoe. Hier leerde hij
een jongen uit Eygelshoven kennen die een Citroën
2CV (een ‘Lelijk Eendje') bezat en met wie hij vanaf
dat moment kon meerijden. Eerst volgde mijn vader een half jaar een (officiers)opleiding. De eerste
maanden werd hij ingedeeld bij de algemene infanterie en vervolgens opgeleid tot ‘mortierist’. Vanaf nu moest hij zich elke maandagmorgen om zeven uur in de kazerne melden. Aan het einde van
de week, op vrijdag om vijf uur, mocht hij weer naar
huis, tenzij hij ‘wachtdienst’ had, want dan moest
hij ook in het weekend blijven. In de compagniebar,
waar je voor vijftig cent een biertje kon krijgen, werd
veel gedronken.
In deze periode leerde mijn vader mortieren af
te vuren en met allerlei wapens te schieten, zoals
een pistool, mitrailleur en het Carl Gustav-antitank
wapen. Dagenlang bracht hij door op de schietbaan.
Soms werd op een dag voor honderden guldens per
persoon aan munitie afgeschoten. Op oefening in
Duitsland zag hij hoe jerrycans vol benzine in brand
werden gestoken. Als ze die mee terugnamen, zouden ze bij de volgende oefening minder meekrijgen, vreesde de leiding. Mijn vader, die het zelf niet
breed had, ergerde zich aan deze verkwisting.
De 21 losse onderdelen van een mitrailleur
moest je met een blinddoek om in elkaar kunnen
zetten, zodat je dat ook in het donker zou kunnen.
Daar werd fanatiek op geoefend. In de herfst en de
winter moest hij meerdere keren op oefening. Overdag werd er veel gelopen. Met bepakking (met rugzak en geweer boven het hoofd) moesten ze door
het Veluwemeer waden, met het ijskoude water tot
aan de kin. Soms regende het zo hard dat ze tot op
het bot doorweekt raakten. ’s Nachts sliepen ze in
een schuilbivak. Een keer werd mijn vader wakker
met sneeuw op zijn buik. De kunst was om, als het
koud weer was, je flink in te spannen bij het hardlopen en vervolgens in uniform de slaapzak in te duiken, zodat je warm bleef.
Na deze opleiding volgde een eindoefening,
waarbij de dienstplichtigen 72 uur aan een stuk
door op de been waren en slechts af en toe een dutje
konden doen. Doordat mijn vader in de weekends
zijn huis bouwde, liep hij tijdens deze oefening op
zijn tandvlees. Na deze opleidingsperiode werd hij
geplaatst in de Generaal Majoor De Ruyter van Steveninck Kazerne in het Noord-Brabantse Oirschot.

Hier werd hij bij de ‘staf’ geplaatst. Een week later
werd een nieuwe oefening aangekondigd in Duitsland, terwijl hij net zijn eindoefening achter de rug
had. Omdat hij daar geen zin in had, meldde hij
zich ziek. Toen hij zich de maandag hierna weer op
de kazerne in Oirschot meldde, kreeg hij wederom
bericht dat hij op oefening moest en meldde hij zich
andermaal ziek. Hij kon zijn tijd wel beter besteden.
Wat hij niet had voorzien, was dat ditmaal de Militaire Politie (MP) werd ingeschakeld. Op dinsdag
kwam er ineens een jeep met een legerarts in de Salviastraat voorrijden: ‘Ik zie dat u weer beter bent.’
Het bleek dat die zich op het adres in de Groeneweg had gemeld en dat mevrouw Merx hem naar
de bouwplaats had verwezen. Diezelfde avond nog
moest mijn vader zich melden. Voor straf werd hij
overgeplaatst naar ’s-Hertogenbosch, waar hij terechtkwam in de Koning Willem I Kazerne.
Vanaf nu reisde mijn vader elke week met zijn
plunjebaal op de motor naar Den Bosch. Hier kwam
hij terecht bij een van de fanatiekste bataljons van
de NAVO, het 48ste Pantserinfanterie bataljon Van
Heutsz. Toen hij zich op de kazerne meldde, was
de groep juist voor drie weken op oefening vertrokken. Daardoor was er voor hem maar weinig werk
te doen. Zo kwam hij bij de ‘kazernering’ terecht,
waar onder meer het voorraadbeheer onder viel.
Daar was sergeant-majoor Plant verantwoordelijk
voor, die nog in Korea had gediend en veel respect
genoot. Inmiddels was hij aan de drank geraakt en
daardoor was het voorraadbeheer een grote puinhoop. Drie weken later zou hij een algemene controle krijgen. Mijn vader zegde toe om hem te helpen. Hij verdiepte zich in het kaartenbaksysteem en
kwam erachter dat er bedden, bestek en honderden
liters vloeibare zeep ontbraken. Mijn vader werkte de lijst nauwkeurig bij en stelde een honderdtal ‘rapporten van vermissing’ op. Omdat de commandant mee was op oefening, was op de kazerne
een vervanger aangewezen die bereid bleek om alle
rapporten te tekenen.
Toen na drie weken de algemene inspectie plaatsvond, kreeg Plant van de controleur een pluim voor
zijn goede werk. Dat had niemand verwacht! Plant
was mijn vader dankbaar en vroeg of hij hem misschien wilde blijven helpen met het voorraadbeheer. Dat wilde hij wel, op voorwaarde dat hij zich
op maandagmorgen niet zo vroeg hoefde te melden en op vrijdag weer op tijd naar huis mocht. Dat
werd hem toegestaan. Vanaf nu nam mijn vader
elke maandag om negen uur de trein naar ’s-Her-
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ilitair paspoort van
mijn vader.

 
Limburgs Dagblad,
20 september 1975.

 
Limburgs Dagblad,
2 april 1977.
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togenbosch en reisde hij op vrijdagmiddag na de
lunch weer naar Limburg, zodat hij nog een paar
uur aan de bouw kon werken. Bovendien was hij
vanaf nu vrijgesteld van oefeningen en appels. Hij
hoefde alleen maar verantwoording af te leggen aan
Plant. Daardoor had hij de laatste maanden van zijn
militaire diensttijd een relatief rustig leven.
Desondanks was mijn vader opgelucht toen er
op 9 december 1975 na zestien maanden een einde
kwam aan zijn dienstplicht; vanwege zijn officiersopleiding had hij twee maanden langer moeten dienen. Het voordeel daarvan was dat hij al die tijd een
officierssalaris had genoten. Mijn moeder was inmiddels gestopt met werken vanwege rugklachten
en mijn vader werd dus kostwinner. Toen hij zich
die laatste dag bij de kazernecommandant meldde,
kreeg hij te horen dat hij goed werk had verricht. Als
blijk van waardering kreeg hij een getypt certificaat
uitgereikt, waarop stond dat hij recht had op drie extra verlofdagen voor zijn bijzondere inzet bij de kazernering. Daar had hij graag gebruik van gemaakt,
maar omdat het de laatste dag van zijn dienstplicht
was, kreeg hij in plaats daarvan 25 gulden. Nadien

moest mijn vader nog twee keer bij wijze van opfriscursus ‘op herhaling’ naar Ossendrecht. Dat vond
hij niet erg, omdat het altijd maar voor korte tijd was
en hij dan betaald verlof van zijn werk en extra salaris kreeg.

Gemeente Heerlen
Na zijn militaire dienst had mijn vader geen werk;
het was een slechte tijd voor de bouw. Aanvankelijk
zat hij een week of zes in de WW. Doordat de uitkering gebaseerd was op zijn officierssalaris, konden
mijn ouders daar goed van rondkomen. Op 20 september 1975 las hij in het Limburgs Dagblad dat architectenbureau Geelen B.V. een ‘projectmedewerker’ zocht. Hij solliciteerde en mocht op gesprek
komen. Met een aantal zelfgemaakte bouwtekeningen onder de arm – onder meer die van zijn nieuwe huis – begaf hij zich naar Schaesberg. Hij hoopte dat hij hiermee een baan op niveau kon krijgen.
Gezien het gevraagde opleidingsniveau (hts) zat dat
wel goed; tijdens zijn stages had hij voldoende bu-

Aan het werk bij de
gemeente Heerlen,
1980. 
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e hele afdeling Bouwen Woningtoezicht,
1981. Voor mijn vader
staat Leo (met zwarte
das).

 De
 Peugeot 504 TI
van mijn vader voor
de kippenstal in
Simpelveld, 1981.
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reau-ervaring opgedaan. Na afloop van het gesprek
kreeg hij van de baas te horen dat hij de maandag
erop kon beginnen tegen minimumloon. Het werk
betaalde dus een stuk minder dan wat hij in militaire dienst had verdiend en zelfs minder dan zeventig
procent van de WW-uitkering die hij had ontvangen.
Vanaf nu reed hij elke dag in zijn rode, pas aangeschafte ‘Lelijk Eendje' naar Schaesberg. Op het
architectenbureau moest hij veel tekenen, maar
hij was ook betrokken bij bouwtoezicht. In het begin viel het werk hem niet mee. Hij was dan wel de
enige hts’er, maar de andere medewerkers hadden
veel praktijkervaring. Het duurde een jaar voordat
hij goed was ingewerkt.
Op een presentatieavond waar onder meer tekeningen van medewerkers van Geelen te zien waren,
raakte mijn vader in gesprek met Theo Jongen, die
een naar hemzelf vernoemd architectenbureau had.

Hij was onder de indruk van het werk van Geelen.
Het verschil met de bouwtekeningen die door zijn
eigen bureau vervaardigd werden, was groot. ‘Wil je
niet bij mij komen werken?’, vroeg Jongen diezelfde
avond aan mijn vader. Daar had hij wel oren naar.
Vlak daarna ging hij bij Jongen langs en toen hoorde
hij dat hij bij hem vierhonderd gulden per maand
meer kon verdienen. Daarop zegde hij zijn baan bij
Geelen op. Die zag hem niet graag vertrekken, maar
tegen het financiële argument kon hij niet op. Hij
was niet bereid hem meer te betalen. ‘Alles wat ik
jou meer geef, verdien ik zelf minder’, merkte hij op.
Dus nam mijn vader ontslag en ging op het architectenbureau van Theo Jongen aan het Bekkerveld
in Heerlen aan de slag. Het was in die tijd een florerend bedrijf met zo’n vijfentwintig medewerkers.
In diezelfde tijd solliciteerde hij naar de functie ‘Ambtenaar in de sector buitendienst’ bij de af-

Mijn vader met pijp
(uiterst rechts) bij een
bijeenkomst van de
gemeente. 
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huis aan het werk,
februari 1984.
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deling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente
Heerlen, maar die procedure duurde maanden. Nadat hij een half jaar bij Jongen gewerkt had, werd hij
op gesprek gevraagd bij de gemeente. Het bleek dat
ze eerst een andere kandidaat op het oog hadden
gehad, maar die was niet door de medische keuring gekomen. Omdat de gemeente Heerlen relatief goed betaalde (vergelijkbaar met zijn salaris bij
Jongen) en een ambtenarenbaan zekerheid en een
goed pensioen bood, besloot mijn vader de baan te
accepteren. Eind 1977 trad hij er in dienst.
Bij de gemeente Heerlen maakte hij kennis met
Leo van Berkom, die – ondanks hun leeftijdsverschil – een van zijn beste vrienden zou worden. Leo
was ‘opzichter buiten’ van rayon Zuid en mijn vader van Noord. De eerste maanden werkte hij mijn
vader in: ze reden samen van de ene plaats naar de
andere om bouwprojecten te controleren. Dat was
een gezellige tijd. Ze dronken regelmatig om vier
uur ’s middags ergens een biertje en speelden een
potje biljart; op vrijdag gingen ze soms naar de sauna. Leo en zijn vrouw Lily kwamen vaak bij mijn
ouders over de vloer. Als kind genoot ik van de uitstapjes die we met de personeelsvereniging van de
gemeente maakten, bijvoorbeeld naar Phantasialand of Madame Tussauds. Hoewel hun kinderen
niet meer meegingen, waren ‘tante’ Lily en ‘ome’
Leo bij zulke gelegenheden steeds van de partij.
Ook bij de paasbrunch van de personeelsvereniging
zagen we elkaar altijd.
Dat mijn vader met zijn Samsonite-aktekoffer
elke morgen rond acht uur met de auto naar zijn
werk in Heerlen ging, was voor mij als kind vanzelfsprekend. Na het ‘Lelijk Eendje' kocht mijn vader de
enige splinternieuwe auto in zijn leven, een Citroën
GS. Hiermee kreeg hij al snel een aanrijding, namelijk op de Loiblpas in Oostenrijk, op de tweede dag
van de vakantie naar Joegoslavië. Daar kwamen ze
nooit aan, want ze moesten de auto laten repareren. Daarna reed mijn vader in een Peugeot 504 TI,
maar nadat deze bij een ongeluk total loss was geraakt, kocht hij een Citroën BX. Later koos hij voor
een Citroën XM. Het voordeel van mijn vaders baan
was dat hij meestal op tijd thuis was en in het weekend doorgaans geen verplichtingen had. Daardoor
had hij altijd wel tijd om met ons te spelen of om
ons te helpen met ons huiswerk.
Mijn vader zou tot 2001 in verschillende functies bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht blijven
werken. Vanaf het begin van het nieuwe millennium
was hij projectleider van verschillende grote bouw-

 
In de tuin, zomer 1976.

Leo en Lily, circa 2000. 
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projecten in de omgeving. Het omvangrijkste was de
renovatie van het Glaspaleis op de Markt in Heerlen
(2001-2005). Nadien was hij onder meer projectleider van de Dag- en Nachtopvang en van het Patronaat, het Cultuurhuis in Heerlen. Van 2007 tot aan zijn
(wegens ziekte vervroegde) pensioen in 2016 werkte
mijn vader als secretaris van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, de zogenaamde ‘Welstandscommissie’. Zo eindigde hij zijn carrière bij dezelfde afdeling
Bouw- en Woningtoezicht als waar hij in 1977 was
begonnen. Uiteindelijk is mijn vader net geen veertig jaar werkzaam geweest bij de gemeente Heerlen.

Lobo en Sascha
Vlak nadat mijn ouders in hun nieuwe huis gingen
wonen, in het najaar van 1975, kochten ze hun eerste hond: Lobo. Het was een bruine boxer, een teefje. Mijn vader was toen nog in militaire dienst en
meldde zich een week ziek om voor haar te zorgen.
In een album van mijn ouders staat een foto waarop
mijn vader te zien is met het hondje, met het onder K
erstmis 1975,
met Lobo.

 
‘Jokie is ziek’, 1975.
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schrift: ‘Jokie is ziek’. Lobo liep rond met verbonden
oren, omdat die net ‘gecoupeerd’ waren. Het was
een prachtig dier; mijn ouders waren dol op haar.
Toen Lobo nog pas één jaar was, is ze overleden.
Op een avond was mijn moeder alleen thuis; mijn
vader was met Leo naar een cursus. Ze weet nog dat
ze Lobo aan de voorkant van het huis met de hond
van haar schoonzus Gertie zag spelen. Toen ze even
niet oplette, moet Lobo ervandoor zijn gegaan. In
de Margrietstraat, achter de drive-inwoningen ter
hoogte van het voetbalveldje, werd ze aangereden
door een taxibusje, dat met hoge snelheid kwam
aanrijden. Toen mijn moeder wilde gaan kijken
waar Lobo gebleven was, kwam er al iemand aangelopen met het dode dier in zijn armen. Behalve een
kleine wond aan de slaap was er niet veel aan Lobo
te zien. Mijn moeder was radeloos. Ze wist niet wat
ze moest doen. Omdat mijn vader niet thuis was,
belde ze huilend haar ouders op, die vlak daarvoor

een eigen telefoon hadden gekregen. Sjeng sprong
onmiddellijk op zijn bromfiets om zijn dochter bij
te staan. Toen mijn vader om elf uur ’s avonds thuiskwam, groeven ze een diep gat in de moestuin, waar
ze Lobo hebben begraven.
Mijn moeder gaf zichzelf de schuld van Lobo’s
dood. Om een dergelijk drama in de toekomst te
vermijden lieten mijn ouders aan beide kanten
naast het huis hekjes plaatsen. Kort daarna gingen ze een nieuwe pup uitzoeken, weer een bruine
boxer, die ze Sascha noemden. Het was een zachtaardig dier. Kinderen die over de vloer kwamen, zoals hun nichtje Sandy, klauterden bovenop haar.
Als kind kroop ik regelmatig bij Sascha in de mand
en als het carnaval was, zetten we haar een vrolijk
clownshoedje op. In 1987 kreeg Sascha keelkanker,
waaraan ze op elfjarige leeftijd overleed. Daar had
ik als driejarige groot verdriet van.

 G
emmy met Sascha,
1981.
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 Gemmy

met Sascha,
1981.

Ongedateerd sinter
klaasversje van mijn
vader. 

Kinderwens
Nu mijn ouders in hun nieuwe huis in de Salvia
straat woonden, wilden ze graag een gezin stichten.
Toen mijn moeder vierentwintig was, stopte ze met
de pil. Tijdens de jaarwisseling van 1976-1977 zeiden ze tegen elkaar: ‘Volgend jaar zullen we wel een
kind hebben.’ Dat bleek niet het geval te zijn. Toen
mijn moeder na een jaar nog niet in verwachting
was, ging ze naar de dokter. Die verwees haar door
naar een gynaecoloog. Eerst kwam ze terecht in de
Vroedvrouwenschool in Heerlen. Met de behandelend arts, R.J.J. (Roger) Omers, kon ze het niet goed
vinden. Hij verrichtte allerlei onderzoeken bij haar,
maar vertelde nooit wat hij deed. Bovendien ging
hij nogal hardhandig te werk, waardoor mijn moeder vaak met buikpijn op de bank lag. Als ze zich
daar tegenover hem over beklaagde, zei hij: ‘Wil je
kinderen of niet?’ Thuis mopperde mijn moeder er
vaak over, maar als ze bij Omers was, lukte het niet
om tegen hem in te gaan. Mijn vader schamperde:
‘Bij mij heb je altijd zo’n grote mond en daar durf je
je mond niet open te doen.’ Hij zou wel eens meegaan en een hartig woordje met hem spreken, maar

ook hij werd afgewimpeld. Daar heeft mijn moeder
hem nadien nog vaak mee geplaagd.
Ze was blij toen ze in het De Wever-Ziekenhuis in
Heerlen te maken kreeg met dr. J.E.G.M. (Jan) Stoot.
Dat was een heel andere man: hij stelde mijn moeder gerust en vertelde haar wat hij ging doen en of
iets pijn deed. De enige verklaring voor het uitblijven van een zwangerschap die hij kon geven, was
dat mijn moeder onregelmatig ongesteld werd; haar
kinderloosheid hing samen met een hormonaal
probleem. Een jarenlang medisch traject volgde.
Mijn moeder moest hormoonpillen slikken, waardoor ze in korte tijd tien kilo aankwam. Ook onderging ze meermalen een zogenaamde H
 uhner-test
(ook wel postcoïtale test geheten), waarbij het slijm
van de baarmoederhals onderzocht wordt. Op basis
daarvan kregen mijn ouders het advies om op een
bepaald tijdstip met elkaar te vrijen, bijvoorbeeld
om zes uur ’s morgens. Soms moest mijn vader er
speciaal voor van zijn werk naar huis komen. Dat
was niet leuk, al dreven sommige familieleden er
de spot mee. Dan kregen ze te horen: ‘Jullie moeten
morgen weer vroeg op.’ Of: ‘Zal ik een keer langskomen om het Jo voor te doen?’
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 Vakantie
Mallorca, 1977.
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Wat ze ook probeerden, mijn moeder raakte niet
zwanger. Uit deze periode zijn vrijwel alleen vakantiefoto’s overgeleverd. Mijn ouders staan er wel vrolijk op, maar het uitblijven van een zwangerschap
drukte zwaar op hen, vooral op mijn moeder, die
dolgraag kinderen wilde. In 1977 gingen ze op vakantie naar Mallorca. Ze ontvingen er onder meer
een telegram waaruit bleek dat hun overburen in de
Salviastraat, Christiaan en Agnes Bielz, een dochtertje hadden gekregen, Claudia. Ze vroegen mijn
moeder of ze haar peettante wilde worden. Mijn ouders waren dol op het meisje. Ze kwam in deze jaren regelmatig bij hen logeren, ook toen Claudia’s
ouders allang niet meer in Bocholtz woonden. Het
meisje was, in mijn moeders woorden, haar alles. In
een tijd waarin ze zelf nog geen kinderen hadden,
was zij hun pleegkind.
In 1979 gingen mijn ouders naar Italië, waar ze
onder meer Venetië bezochten. Een jaar later waren
ze in Tunesië. Dat viel minder in de smaak, vanwege
de opdringerigheid van de verkopers. Ze maakten
een tochtje op een kameel. Dat was geen succes, al
lijken de foto’s anders te suggereren. Het opstappen
ging niet zo soepel. In dialect klaagde mijn moeder:
‘Jo, dat beest is scheef.’ Waarop de kamelendrijver
gevat antwoordde: ‘No, madame scheef’. In 1982
reisden ze per touringcar naar Lloret de Mar.
Op haar dertigste verjaardag, op 21 april 1982, lag
mijn moeder in het ziekenhuis. Ze moest een buikoperatie ondergaan om een grote cyste – die haar
veel ongemak gaf – te laten weghalen. Bij diezelfde
gelegenheid verwijderde de arts ook anderhalve eierstok. De gedachte daarachter was dat dit er misschien voor zou zorgen dat de overgebleven halve
eierstok beter zou functioneren. Toen ze ontwaakte,
zei een arts tegen haar dat de operatie was geslaagd:
‘Alles is eruit.’ Mijn moeder schrok. Ze dacht dat ze
nu nooit meer kinderen zou kunnen krijgen. Gelukkig wist de dokter haar gerust te stellen: ‘We hebben
eruit gehaald wat eruit moest.’

 H
et 'pleegdochtertje'
Claudia in onze
woonkamer, juli 1979.
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 T
unesië, 1980.

Carnaval met vrienden.
Mijn moeder staat uiterst
rechts met naast haar
haar broer Lucien. Mijn
vader staat tweede van
links, naast Luciens
vrouw Tiny. 

Lloret de Mar, 1982. 
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agina 308-309.
‘Madame scheef’,
Tunesië, 1980.

Vlak daarna zouden mijn ouders een paar dagen
naar Texel gaan, maar ze twijfelden of ze dat wel
moesten doen. Volgens de arts kon dat prima: ‘Ga
maar lekker op vakantie en zorg ervoor dat je zwanger terugkeert.’ Ze gingen naar Texel, maar in verwachting raakte ze niet. Op de foto’s is te zien dat
mijn moeder zich – na de zware buikoperatie – niet
goed voelde.

 
Texel, mei 1982. 

 
Lloret de Mar, 1982.
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Met haar zus Marlies
in Parijs, mei 1983.

Briefje van de
gynaecoloog dat mijn
moeder mee moest
nemen naar Parijs. 

Inmiddels waren mijn ouders al zes jaar bezig
om een kind te krijgen Ze besloten dat het mooi
was geweest. Begin 1983 lichtte mijn moeder de gynaecoloog in dat ze de behandeling wilde staken.
Hij vertelde haar echter dat er sinds kort een jonge, veelbelovende arts in het ziekenhuis werkzaam
was, die misschien nog iets voor haar kon betekenen. Dat was Maas Jan Heineman, die later hoogleraar zou worden in Groningen en Amsterdam.
‘Wacht even, dan kijk ik of hij er is.’ Even later stelde
hij mijn moeder aan hem voor. Heineman, die even
oud was als zij, vertelde haar over een nieuwe behandelmethode, waarbij ze een draagbaar pompje
zou krijgen dat – door middel van een infuus in haar
arm – het hormoon GnRH (gonadotropin-releasing
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Jo in mei 1983, met de
kerk van Bocholtz op de
achtergrond. 

hormone) toediende. Mijn ouders besloten dat dit
het laatste was wat ze zouden proberen.
Het was een zeer intensieve en dure behandeling. Om de dag – dus vier keer per week – reed mijn
moeder op haar brommer naar het ziekenhuis om
bloed te laten prikken en onderzoeken te ondergaan. Dat was niet te combineren met een baan.
Mijn moeder had vlak daarvoor werk gevonden bij
delicatessezaak Wouters-Sanders in Heerlen, maar
moest dat noodgedwongen opzeggen. Het was een
zware tijd. Doordat ze onophoudelijk een infuus
had, kreeg ze ontstekingen in haar arm, wat veel
pijn deed. Na drie maanden kon de naald eruit. Ze
zouden afwachten tot mijn moeder ging menstrueren en anders zou ze een nieuwe pomp krijgen.
Maar al voordat mijn moeder ongesteld moest worden, kon de arts aan haar bloedwaarden zien dat ze
in verwachting was. Mijn moeder durfde dat niet
te hopen. Pas toen haar menstruatie uitbleef, geloofde ze het. Mijn moeder was zo enthousiast over
haar gynaecoloog dat mijn vader in deze tijd voor
de grap wel eens opmerkte: ‘Ik moet nog zien of dat
kind wel van mij is.’
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Een zoon
Na zeven jaar ‘dokteren’ was ze dan eindelijk zwanger. De eerste maanden had mijn moeder erg last
van misselijkheid, daarna voelde ze zich geleidelijk
beter. Dat haar arts in 1984, toen ze zeven maanden zwanger was, de overstap maakte naar het Sint
Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein, vond ze heel
jammer. Toen ik twee maanden later geboren werd,
stuurde ze hem een kaart om hem voor alles te bedanken, waarop hij haar een hartelijke brief terugstuurde.
Zes dagen na mijn moeders 32ste verjaardag, op
vrijdag 27 april 1984, een zonnige dag, zag ik om
18.25 uur het levenslicht in het ziekenhuis van Heerlen. Ik was 53 centimeter lang en woog 3450 gram
en kreeg de namen Rick André Maria. De tweede
naam verwees naar mijn ‘peter’, mijn grootvader
van vaderszijde, de derde naam naar mijn ‘meter’,
mijn moeders zus Marlies. De naamkeuze Rick had
geen specifieke reden; mijn ouders vonden het een
leuke naam. Tot 1950 kwam de naam Rick in Nederland niet voor, maar toen ik geboren werd, was hij
aan een opmars bezig.
Het was een zware, vermoeiende bevalling geweest, die urenlang had geduurd. ’s Morgens om
acht uur hadden mijn ouders zich in het ziekenhuis gemeld en werd mijn moeder ingeleid. Vervolgens had ze de hele dag zware weeën, maar omdat
 B
ij het wiegje in
mijn slaapkamertje,
voorjaar 1984.

 

Op de Molsberg,
februari 1984 – twee
maanden voor mijn
geboorte.

Hoogzwanger:
april 1984. 
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In afwachting van mijn
geboorte, april 1984.
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ze te weinig ontsluiting had, werd besloten tot een
keizersnede. Mijn grootmoeder Maria was daar
niet rouwig om; ze dacht natuurlijk terug aan haar
eigen eerste bevalling, toen het kindje vlak daarna
was overleden.
In het begin kwam de moedermelk nog niet goed
op gang. Toen het mijn moeder een dag na mijn geboorte gelukt was om tien milliliter borstvoeding te
geven, bracht de verpleegter mij bij haar met een
vaasje met een bloemetje in mijn handje, dat mijn
moeder bewaard heeft.
In die tijd duurde het tien dagen voordat moeder
en kind na een keizersnede weer naar huis mochten. Daarmee begon een onrustige periode die
voornamelijk in het teken stond van slechte nachten en borstvoedingen. Toen ik nog geen maand
oud was, in mei 1984, brak mijn vader zijn linkerknie op een bouwplaats. Op een zeker moment
sprong hij in een bouwput en landde op een piketpaaltje. Het deed zoveel pijn dat hij bijna flauwviel.
Omdat hij mijn moeder niet van streek wilde maken, bracht zijn collega Leo hem, zonder haar in te
lichten, naar het ziekenhuis.

 
Gedroogd bloemetje.

 

Geboortetegel,
geborduurd door mijn
moeders zus Marlies.
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Mijn geboortekaartje,
1984.

I
n het ziekenhuis van
Heerlen.   
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Toen hij mijn vader thuisbracht, schrok mijn moeder zo erg dat haar melk spontaan begon te stromen. Dat mijn vader zijn been acht weken lang niet
mocht bewegen, in combinatie met de zorg voor een
pasgeboren baby, was zacht uitgedrukt niet ideaal.
Mijn moeder moest hem bij alles helpen en zich in
haar eentje om mij bekommeren. Het was een zware tijd voor haar, vooral ook omdat er elke dag bezoek over de vloer kwam: behalve kraamvisite ook
collega’s van mijn vader. Op een avond, toen mijn
vaders moeder op bezoek was, het aanrecht vol vaat
stond en de wasmolen vol hing, barstte mijn moeder in tranen uit.
Op zondag 24 juni 1984 werd ik om vier uur ’s middags in Bocholtz gedoopt, in aanwezigheid van mijn
ouders, peetoom en peettante, grootouders, ooms
en tantes en neven en nichten. Intussen groeide ik
als kool: op 2 mei woog ik 4080 gram en twee maanden later zo’n 5900 gram.

Gelukwens van mijn
grootmoeder, de moeder
van mijn moeder. 
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ijn vader met gebro
ken knie, mei 1984.
 
Één dag oud.

oopsel, 24 juni 1984.
D
Links mijn grootvader
André, rechts mijn
moeders zus Marlies. 
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Vroege jeugdjaren
Net als mijn vader groeide ik op in het dorpje
Bocholtz. Het was een kleine, overzichtelijke wereld. Toen ze zwanger probeerde te raken, was mijn
moeder, zoals gezegd, gestopt met werken. Later zou
ze een tijdlang als leidster op de crèche werken en
oude mensen helpen in het huishouden, maar toen
ik klein was, was ze steeds thuis. Daardoor was ik erg
op haar gericht. Zij zorgde ervoor dat het me aan
niets ontbrak. Omdat ze zo lang op mij had moeten
wachten, was ik haar kleine prins. Ik speelde in huis
en in de tuin, knuffelde graag met mama en stoeide
met papa. Het liefst zat ik op zijn nek, zodat ik niet
zelf hoefde te lopen. Mijn vader vond het leuk om mij
aan mijn benen heen en weer te zwiepen. Op woensdag wandelde mijn moeder met mij in de buggy naar
haar moeder in Simpelveld. Daar was altijd iets te
beleven. Elke zondag haalde mijn vader mijn grootmoeder op en bleef ze de hele middag bij ons.
Op zondagavond aten we soms aan de ‘kleine
tafel’ en dan zette mijn moeder bakjes met lekkere hapjes neer, zoals stukjes worst, kaasblokjes en
zilveruitjes. Dat vond ik reuzegezellig. Ik vond het
heerlijk om met mijn moeder boekjes te lezen voor
het slapengaan en te snoepen uit ‘de kleine doos’:
een koekjesblik vol zoetigheid. Dol was ik ook op
mijn buurmeisjes Vivian en Lydia, die mij als hun
kleine broertje behandelden. Met hun ouders, Nol

en Mia Jongen, die in 1984 – vlak voor mijn geboorte – naast ons kwamen wonen, raakten mijn ouders
goed bevriend. Ze kwamen vaak bij elkaar over de
vloer en vierden op den duur elk jaar oud en nieuw
samen. Als kind waren Nol en Mia voor mij als het
ware mijn tweede paar ouders.
Herinneringen heb ik ook aan de reisjes die we
maakten. In mei 1986 namen mijn ouders me voor
het eerst mee op een vliegreis naar Costa del Sol.
Dat ik de hele vlucht bij elkaar heb geschreeuwd,
weet ik niet meer, maar dat hebben ze me vaak verteld. In 1987 ging ik met de hele familie, zoals we
al eerder zagen, mee naar Mallorca, toen de ouders
van mijn vader veertig jaar getrouwd waren. Daar
heb ik een paar kraakheldere herinneringen aan:
met tante Gertie en oma in het ‘diepe’ zwembad
en met mijn nichtje Dunja ’s avonds de ‘vogeltjesdans’ doen. Minder leuk was dat we op een avond,
terwijl we nog een stukje wandelden, werden aangereden door twee vrouwen op een motor. Ze hadden te veel gedronken, vlogen uit de bocht en reden
de buggy met mij erin omver, waardoor ik een kniewond opliep die verbonden moest worden. Mijn
vader was woedend en gaf een van de vrouwen,
die schaapachtig stonden te lachen, een oplawaai.
Toen de politie arriveerde, beklaagde ze zich daar
bij hen over, maar een Spaanse verkoper nam het
voor mijn vader op en vertelde de agenten wat er
was gebeurd.

 C
osta del Sol, mei
1986.

Schaapjes kijken in de wei
van oma in Simpelveld,
circa 1985. 
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 M
ijn moeder thuis in
Bocholtz, augustus
1986.

Op de schommel
in de tuin. 

Juli 1985, met mijn
nichtje Sandy. 
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 V
akantie in Costa del
Sol, mei 1986.
 
In het ‘diepe’ zwembad
met mijn oma, Gertie
en mijn moeder, 1987.
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 M
ijn vader aan het
surfen, Mallorca, 1987.

Mijn vader en ik,
Mallorca, 1987. 

 La Palma, 1987.
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 Mijn
 moeder met
de buurmeisjes
Vivian en Lydia.

 I
n de Efteling,
19 september 1987.

 
Televisiekijken.

Terugkerende hoogtepunten waren Kerstmis en Pasen. Mijn vader en moeder versierden het huis uitbundig, met een grote kerstboom, lichtjes en glimmende ballen. Op het raam plakten ze rode tape,
kunstsneeuw en stickers. Ik vond het geweldig ze
daarbij te helpen. Kerstavond vierden we bij mijn
grootouders van vaderskant met cadeautjes onder
de boom. Daarom vierden we Kerstmis zelf steeds
’s morgens op eerste kerstdag. Ik weet nog goed hoe
spannend ik het vond om naar beneden te gaan en
te zien dat er cadeautjes onder de boom lagen. Ook
was het traditie dat er een groot bord vol snoep en
chocolade op tafel stond. Met Pasen verstopte mijn
vader altijd eieren en chocolade-eieren in de tuin.
Steeds als ik er een gevonden had, legde hij het stiekem weer ergens anders neer, zodat ik er veel zoekplezier van had. Hij wist me zozeer te overtuigen
van het bestaan van de paashaas dat ik die zelfs
dacht te zien.
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Als kind was ik al dol op televisiekijken. Met mijn
ring- en middelvinger in de mond zat ik lekker onderuitgezakt op de bank. Net als veel jongetjes in de
jaren tachtig was ik helemaal weg van He-Man, de
tekenfilmserie over de Masters of the Universe, die
vanaf 1985 op de Nederlandse televisie werden uitgezonden. Mijn ouders deden vaak boodschappen
in de Allkauf, net over de grens in Duitsland, waar
behalve levensmiddelen ook speelgoed te koop
was. Bijna elke keer kreeg ik een poppetje cadeau.
Op den duur had ik er wel vijftig. Ik had een voorkeur voor de slechteriken en kon er urenlang mee
spelen. Mijn vader, die goed kon tekenen, maakte
vrijwel elk weekend een tekening voor me van een
van mijn favoriete figuren.
Ik was ook groot fan van ome Willem: het door
Edwin Rutten gespeelde personage uit De film van
ome Willem. De vaste onderdelen van dit programma kende ik – net als veel van mijn leeftijdsgenoot-

jes – uit het hoofd. Aan het begin van elke aflevering
speelde hij op zijn drumstel en dan vroeg hij de kinderen: ‘Luister even wat ik roep / Lusten jullie ook
een broodje poep?’ Waarop de hele zaal uit volle
borst ‘nee!’ riep. Ik vond het erg leuk dat mijn ouders
me meenamen naar een voorstelling in de stadsschouwburg in Heerlen, waar ik ‘ome Willem’ na
afloop ontmoette. Ze kochten zelfs een speelgoeddrumstel voor me, waarop ik zijn liedjes naspeelde.
Daarnaast keek ik graag naar de afleveringen van
David de Kabouter, de televisieserie naar de boeken van Rien Poortvliet, die vanaf 1988 werd uitgezonden. De laatste aflevering, waarin dokter David
en zijn vrouw Lisa afscheid nemen van hun dierbaren en van het leven, en in een boom veranderen,
maakte een verpletterende indruk op me. Ik moest
huilen en was er een week lang niet goed van. Zelfs
jaren daarna kon ik de aflevering niet zonder tranen
bekijken.

 P
asen 1989.

332

 K
erstmis 1989, met
poppetje uit de
He-man-serie in de
hand.

 
Kerstmis 1989.

 T
ekening van mijn
vader van Skeletor,
de aartsvijand van 
He-man.
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In november 1987 kregen we, na de dood van Sa
scha, weer een hond: Selma, een zwarte boxer. Net
als haar voorganger was ze een lief, zachtaardig dier.
Ik vond het heerlijk om met haar te knuffelen en in
haar mand te kruipen. Als ze jarig was, werd dat steevast gevierd: dan kreeg Selma een wafel met kaarsjes
en dan zongen we luidkeels ‘lang zal ze leven’.

 S
pelen in de sneeuw,
winter 1989.

Met Selma, circa 1989. 

amperen in de tuin met
K
Claudia en buurmeisje
Lydia, circa 1990. 
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Basisschool
Toen ik drie was, ging ik naar peuterspeelzaal De
Kirchmuusjer (De Kerkmuisjes) bij de kerk. Eerst
was ik daar een middag per week, later twee, omdat mijn moeder naar het ziekenhuis moest; ze probeerde opnieuw zwanger te raken. In het begin ging
dat helemaal niet met mij: als mijn moeder vertrok,
huilde ik hysterisch. Gelukkig was daar juffrouw
Yolanda Kleuters, die heel lief was en ervan hield
om met kinderen te knuffelen. Volgens mijn moeder was zij mijn eerste liefde: steeds als ik haar zag,
moest ik blozen en ik vond het heerlijk om bij haar
te zijn.
Op 18 april 1988 – negen dagen voor mijn vierde verjaardag – ging ik voor het eerst naar de basisschool, samen met het Duitse meisje Helen, dat
bij ons in de straat woonde. We moesten in een rij
staan en wachten totdat we naar binnen mochten.
De school heette ‘Op jen Bies’ en was een voortzetting van de vroegere meisjesschool St. Vincentius. Sinds tien jaar was deze gevestigd in een nieuw
gebouw op de Wijngracht, naast de sporthal van
Bocholtz. De school ligt op een heuvel, waar vaak
een straffe wind waait (‘bies’ betekent ‘wind’). Een
maand na mijn eerste schooldag mocht ik, in aanwezigheid van alle kinderen en leerkrachten, als
jongste leerling het nieuwe klimrek met glijbaan op
het schoolplein openen door eraf te glijden.
Ik kwam terecht in groep 1 van juffrouw Hilde,
een principiële leerkracht. Toen mijn moeder voor
het eerst op school kwam voor een oudergesprek,
uitte de juffrouw haar bezorgdheid omdat ik volgens haar een te eenzijdige voorkeur aan de dag
legde voor de kralenplank. Ik weet nog goed dat
juf Hilde mij tot mijn niet geringe ergernis ‘Ricky’
noemde. Dat was niet toevallig, want zo noemden
mijn ouders mij ook, en de naam stond zelfs op
mijn geboortekaartje. Op een keer had ik er genoeg
van en zei: ‘Ik heet niet Ricky, ik heet Rick’. De juffrouw reageerde geschrokken en sprak erover met
mijn moeder. Uiteindelijk zat ik ruim twee jaar bij
de kleuters; in de tweede klas had ik de juffrouwen
Hanny en Lilian. Vooral op de eerste was ik gesteld.
Daarna ging ik naar groep 3, waar ik meester
Aloys Friedrich kreeg, die me heeft leren lezen en
schrijven. De eerste woorden die we leerden waren
‘boom’, ‘roos’, ‘vis’, ‘vuur’ en ‘mus’.
Op de basisschool begonnen de lessen om half
negen. Sinds ik zes jaar was, liep ik alleen of met
mijn vriendje Maurice naar school. Dat was een
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kilometer lopen. Aanvankelijk had ik daar moeite
mee. Mijn moeder zwaaide me uit en ik riep ‘dag
mama’, totdat ik haar niet meer kon zien. Later ging
ik met de fiets. Om twaalf uur begon de middagpauze. Als ik thuiskwam, had mijn moeder de tafel
al gedekt. Vaak zorgde ze voor iets lekkers of bakte ze pannenkoeken. Om kwart over een begonnen
de lessen weer en die duurden tot kwart over drie.
‘Op jen Bies’ was een strenge, katholieke school.
Achteraf heb ik me pas gerealiseerd hoe ouderwets
het er eigenlijk aan toeging. Een paar leraren hebben grote indruk op me gemaakt. In de eerste plaats
Hein Schuncken, die ik in groep vijf kreeg. Hij kon
ongelooflijk streng zijn. Ik herinner me dat hij tegen
mijn vriendje Sander zei, toen die niet goed luisterde:
‘Ga maar in de prullenbak staan, daar waar je thuishoort.’ Vervolgens moest Sander de hele les in de afvalbak staan. Het was echter ook dezelfde Schuncken die me als negenjarige enthousiast maakte voor
de Tweede Wereldoorlog. Hij kon heel beeldend vertellen en maakte kleine theaterstukjes van zijn lessen. Het heugt me als de dag van gisteren dat hij over
Hitlers laatste dagen in de Führerbunker vertelde en
de zelfmoord van de dictator naspeelde in de klas.
Vanaf dat moment ben ik in de ban geraakt van
de Tweede Wereldoorlog en erover blijven lezen. Ik
weet ook nog goed dat ik, ongeveer in dezelfde tijd,
naar de bibliotheek in het dorp ging om het dagboek van Anne Frank te lenen, waarover Schuncken had verteld. Op basis van wat ik had gehoord,
wilde ik het dolgraag lezen. Het stond op een plank
met boeken die alleen geschikt werden geacht voor
kinderen vanaf twaalf jaar. Tot mijn verbijstering
was de bibliothecaresse onverbiddelijk: ze vond me
echt nog te jong om Het Achterhuis te lezen.
In groep 6 kreeg ik Norbert Bemelmans als leraar,
die elke dag in zijn beige Lada naar school reed. Hij
was een tiran, die onophoudelijk tierde en brulde
en de hele klas intimideerde. Een paar keer per uur
liep hij tijdens de les even weg om in de lerarenkamer een sigaret op te steken; hij was een kettingroker. Als hij terugkwam en hij hoorde iemand praten,
kreeg hij een woede-uitbarsting en gaf hij strafwerk.
Hij genoot ervan om beurten te geven en om een
kind dat iets niet wist, voor schut te zetten.

Met Helen op
het schoolplein,
18 april 1988. 
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 P
agina 338-339.
Opening nieuwe
glijbaan, mei 1988. Ik
zit – als jongste leerling
van de school – links
op de glijbaan.

 I
n de kleuterklas,
april 1988.

 V
iering van mijn zesde
verjaardag in groep 2,
27 april 1990.

 S
trikdiploma, uitgereikt
door juffrouw Hanny,
november 1989.
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 P
agina 342-343.
Sinterklaas op school,
in groep 3, december
1990, met rechts
meester Friedrich. Ik zit
eerste rij, tweede van
links.

 V
oor- en binnenzijde
van het rapport van
groep 6, schooljaar
1993-1994.

Viering van mijn achtste
verjaardag, 1992. 
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Ook zijn wekelijkse dictees waren berucht en hetzelfde gold voor de ‘redactiesommen’ die hij ons
liet maken. Daar was ik als kind helemaal niet goed
in; als ze op het programma stonden, ging ik met
een knoop in mijn maag naar school. Ik werd zo zenuwachtig van Bemelmans dat ik begon met nagelbijten en veelvuldig met mijn ogen knipperde. Omdat ik in groep 6 enigszins sliste en moeite had met
het goed uitspreken van de ‘ui’- en de ‘ei/ij’-klank,
kreeg ik wekelijks les van een logopedist op school.
Wat was ik opgelucht toen ik het jaar daarop les
kreeg van Wim Dumont, die veel gemoedelijker was.
In groep 8 had ik les van René Grooten en Jo
Smeets. De laatste was sinds 1972 leerkracht en
sinds 1980 directeur van de school, een functie die
hij tot 2014 zou vervullen. Hij was een leraar van de
oude stempel, die op hoog niveau spelling en grammatica gaf. We deinsden er in groep 8 niet voor terug om een voorlopig voorzetselvoorwerp aan te
wijzen in een zin. Ook gaf hij aardrijkskunde en geschiedenis. Het grootste deel van de week kregen
we les van meester Grooten. Hij kon ongelooflijk
schreeuwen, maar was desalniettemin geliefd, omdat hij humor had. Als je iets stoms deed, kon hij
je uitschelden voor ‘achterlijke bananenverkoper’,
maar dat was niet erg. Als hij zijn laatste sigaret had
gerookt, stuurde hij een van de leerlingen tijdens de
les naar het dorp om een pakje Camel voor hem te
kopen. In groep 8 gingen we ook nog schoolzwemmen en dan galmde zijn gebrul door het zwembad.
Grooten was ook degene die de jaarlijkse carnavalsviering in de hal presenteerde, waaraan ik meermalen heb deelgenomen.
Aan het einde van groep 8 vond de opvoering van
onze schoolmusical plaats, waar we wekenlang voor
repeteerden. Ook legden we de beruchte C
 ito-toets
af, die bedoeld was om het schoolniveau van de
leerlingen te meten. Drie dagen lang heerste er een
doodse stilte op school en moesten we de test maken voor taal, rekenen en ‘wereldoriëntatie’. Ik was
er heel zenuwachtig voor, met als gevolg dat ik geen
hoge score haalde en mavo-havo-advies kreeg. Dat
was in tegenspraak met mijn reguliere cijfers, die
over het algemeen goed waren. Mijn ouders zorgden ervoor dat ik toch havo-atheneum ging doen.
Een hoogtepunt in groep 8 waren de ‘schoolverlatersdagen’, die in Buitencentrum ‘De Spar’ in Haelen (Midden-Limburg) plaatsvonden. Ondanks het
slechte weer hadden we de tijd van ons leven. We
logeerden in kleine huisjes in het bos, jongens en
meisjes apart.

 C
arnaval 1995, met
mijn broertje Steven.
Dat jaar was ik
Prins Carnaval van
gymnastiekvereniging
Wilhelmina.
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 P
agina 346-347. Groepsfoto gemaakt in groep 8,
schooljaar 1995-1996. Ikzelf sta in de eerste staande
rij, vierde van links, in oranje T-shirt. Veel van mijn
leraren staan erop. Helemaal links, met das: Jo
Smeets, de directeur. Boven mij staat Wim Dumont
en daarboven juffrouw Lilian; onder mij juffrouw
Hanny en rechts van haar René Grooten. Helemaal
rechts staat juffrouw Hilde van groep 1; links van
haar staat meester Schuncken. Meester Bemelmans
staat helemaal bovenaan. Rechtsonder, op zijn hurken
zittend: meester Friedrich.

Schoolverlatersdagen,
1996. 

 S
choolverlatersdagen, 1996.
Ik zit op mijn hurken in het
midden.
Renparcours tijdens de
schoolverlatersdagen.
In het midden meester
Grooten; ik sta links
van hem. Links, in witte
trui en groene broek,
Natascha. 
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’s Avonds, als het donker was, probeerden we naar
de huisjes van de meisjes te sluipen. Dat hadden de
leraren ons verboden en het was niet zonder gevaar;
meester Smeets deinsde er niet voor terug je een tik
te geven met zijn Maglite-zaklamp. Er waren allerlei
leuke activiteiten: we speelden in de schemering levend Stratego en moesten overdag allerlei raadsels in
het bos oplossen. Ook legden we geblinddoekt een
hindernisbaan af. Ik was er heel enthousiast over. Tijdens de schoolverlatersdagen maakte ik kennis met
Natascha Smeets, mijn eerste vriendinnetje, die op
de basisschool De Bongerd zat.
Op de laatste schooldag, in juli 1996, maakten
we in polonaise met alle leerlingen van groep 8 een
tocht van klas naar klas om afscheid te nemen. We
zongen een vrolijk liedje over een duizendpoot die
op reis ging en daarbij van de wijs raakte, dat me
toch emotioneerde.
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Een broertje
In juli 1989 gingen we met vakantie naar Malgrat
de Mar, samen met de buren. Een vriendje van mij,
Maurice, kampeerde met zijn ouders op een nabijgelegen camping in Blanes. Voor mij was het een
heerlijke tijd. Een paar weken na terugkeer voelde mijn moeder zich ellendig. Mia, de buurvrouw,
dacht dat ze wel eens in verwachting kon zijn, maar
mijn moeder geloofde dat niet. Een paar jaar na
mijn geboorte had ze nogmaals geprobeerd om met
een hormoonpomp zwanger te worden, maar dat
was nergens op uitgelopen. Een zwangerschapstest leerde dat de buurvrouw gelijk had: zonder medische hulp was mijn moeder toch in verwachting
geraakt. Later zou ik mijn broertje vaak plagen met
te zeggen dat hij een ongelukje was geweest. Mijn
moeder zou zich haar hele zwangerschap misselijk
voelen, zodat ze slechts zes kilo aankwam.

 M
algrat de Mar,
juli 1989.

In verwachting van
Steven, 1990. 
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 M
ijn zesde verjaardag,
27 april 1990.

 
Met z’n allen in
de kofferbak,
verjaardagsfeestje,
april 1990.
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Geboortekaartje
Steven. 

Ik zat toen in groep twee van de basisschool. Omdat mijn moeder inmiddels al 37 was, kreeg ze allerlei medische onderzoeken. Toen ze elf weken
zwanger was, werd er in het ziekenhuis een echo
gemaakt, die uitwees dat alles in orde was met het
kindje. De volgende dag, toen ze in de badkamer
mijn haren kamde, voelde ze een ‘plop’, waarna het
was alsof er een emmer bloed over de badkamervloer werd uitgestort. Ze was ervan overtuigd dat ze
een miskraam had gehad, maar in het ziekenhuis
bleek dat er niets aan de hand was: het hartje klopte
gewoon. Voor de zekerheid werd mijn moeder een
week opgenomen, en die hele week bleef ze bloed
verliezen. Daarna hield het bloeden op. Mogelijk
had het kindje op een bloedvat gedrukt.
Door alle onderzoeken die mijn moeder moest
ondergaan, wisten mijn ouders – anders dan bij
mijn geboorte – dat het een jongen zou worden.
Maar dat vertelden ze aan niemand, zelfs niet aan
mij. Veel familieleden waren ervan overtuigd dat ze
een meisje zouden krijgen. Mijn grootmoeder van
vaderskant probeerde mij de naam te ontfutselen.
Omdat mijn ouders wisten hoe nieuwsgierig ze was,
hadden ze mij opgedragen dat ik, als ze het zou vra-

gen, moest zeggen dat hij ‘Titus’ zou gaan heten, en
dat deed ik ook. Die naam vond ze afschuwelijk.
Op 27 april 1990 – mijn moeder was inmiddels
hoogzwanger – vierde ik mijn zesde verjaardag. Met
zes vriendjes gingen we naar de speeltuin en vervolgens naar de McDonalds, waar we een rondleiding kregen. Op school werd er veel aandacht besteed aan het feit dat ik een broertje zou krijgen. Een
kleine maand na mijn verjaardag, op 21 mei, werd –
na een zwangerschap van 42 weken – mijn broertje
Steven geboren. Zijn naam werd op z’n Engels uitgesproken, net als Steven Spielberg. Als doopnamen
kreeg hij Thomas en Hubertina (naar zijn peetoom
Tom Honings en zijn peettante Tiny George). Net
als bij mijn geboorte was het weer een zware bevalling. Waar het bij mij was uitgelopen op een keizersnede, werd Steven ten slotte via de natuurlijke weg
geboren, al kwam er een vacuümpomp aan te pas.
Mijn broertje werd letterlijk de wereld in getrokken.
Dat was de oorzaak dat hij kort na de geboorte een
bult op zijn hoofdje had en misselijk was, waarom
hij enige tijd op de couveuseafdeling moest blijven.
Ik weet nog dat ik met mijn vader daar ging kijken.
Bij zijn geboorte had mijn broertje gitzwart haar.
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 S
teven net geboren,
21 mei 1990.

huiskomst,
T
mei 1990. 

 
Mijn moeder met
haar twee jongens
in het ziekenhuis,
21 mei 1990.
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 S
teven één week oud.

Samen in mijn grote
bed, augustus 1990. 

 D
oop van Steven,
5 augustus 1990.

September 1990. 
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 S
tevens eerste
fruithapje.

ijn moeder met
M
Steven in zijn
kinderkamer, 1991. 
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We konden daarom bijna niet geloven dat hij er een
‘van ons’ was. Toen we mijn moeder en broertje na
een kleine week gingen ophalen en met hen thuiskwamen, hadden de buurmeisjes slingers en een
welkomstbord opgehangen. Ik was vreselijk trots.
Hoewel ik zes jaar alleen was geweest, ben ik volgens mijn ouders nooit jaloers geweest. Ik vond het
geweldig dat ik eindelijk een broertje had. Met mijn
vader ging ik bij V&D direct na de geboorte een cadeautje voor hem kopen: een geel knuffelkonijn
met een muziekdoosje.

Vakanties
Het eerste jaar na de geboorte van mijn broertje
Steven gingen we niet met vakantie, maar in 1991
wel: we logeerden een paar dagen in het Duitse
Sauerland op een boerderij. Omdat we met z’n allen op één kamer lagen, moesten mijn ouders en
ik ’s avonds doen alsof we gingen slapen. Als mijn
broertje eenmaal was ingedommeld, konden we
heel zachtjes opstaan en nog wat drinken. Daardoor
voelde ik me tijdens deze vakantie heel groot en volwassen. Ik vond het heel leuk: ik mocht met de boer
een stukje meerijden op de tractor en een kijkje nemen in de koeienstallen.
Het jaar erop gingen we met z’n vieren naar Zeeland. Mijn ouders huurden een huis in Vlissingen
en van daaruit maakten we uitstapjes in de buurt.
We gingen naar het strand, aten een ijsje op de boulevard, bezochten een zwemparadijs of namen een
kijkje in Veere. Inmiddels had ik ook mijn eerste
spelcomputer gekregen – een Nintendo 8 bit. Omdat mijn broertje nog vaak moest slapen en het
slecht weer was, heb ik daar heel wat op gespeeld.
Voor mij was het een onvergetelijke vakantie. Dat
ik in een hoogslaper mocht slapen op een kamer
met een poster van Michael Jackson aan de muur,
was de kers op de taart. Mijn oom Tom – de broer
van mijn vader – stond met zijn gezin in de buurt
op een camping. We zochten hen een paar keer op.
We bouwden zandkastelen op het strand totdat het
vloed werd en alles overspoeld werd.
Op een dag kwamen we na een uitstapje terug in
ons huis en was er een briefje in de bus gestopt. Het
bleek dat Leo en Lily – de oud-collega van mijn vader en zijn vrouw – onverwachts langs waren gekomen in Zeeland maar ons niet thuis hadden getroffen. Mijn vader stapte meteen, met mij, in de auto
en reed de boulevard van Vlissingen op. Bij het eer-

ste terras dat hij passeerde, zag hij Leo en Lily al zitten. Vervolgens bleven ze een paar nachten logeren.
Ook de vakantie van 1993 brachten we in Vlissingen door. Na een paar dagen had mijn vader onverklaarbare jeukende beetjes op zijn lichaam. In de
slaapkamer aan de kant waar mijn vader sliep, lag
een kleed waarop de hond van de huiseigenaren altijd sliep, en die had vlooien. Omdat ze een paar weken met de hond weg waren, waren de vlooien uitgehongerd en hadden ze zich vergrepen aan mijn
vader.
In de winter van 1993 reden we naar de Ardennen om te sleeën. In de zomervakantie van 1994 gingen we voor het eerst met de caravan op vakantie.
Onze buren, Nol en Mia, waren fanatieke kampeerders. Zij overtuigden mijn ouders ervan dat we dat
ook een keer moesten proberen. Dat zou hun – met
kleine kinderen – zeker bevallen, meenden zij. Omdat mijn ouders niet meteen een eigen caravan wilden kopen, huurden ze er een. In juli vertrokken we,
bepakt en beladen, richting Spanje. Mijn vader reed
achter de buurman aan. In een tijd dat er nog geen
mobiele telefoons waren, was het een hele uitdaging
om elkaar niet kwijt te raken. Onderweg, midden in
Frankrijk, kwamen we in een gigantische file terecht.
In een auto zonder airconditioning was de lange
autoreis zachtgezegd een uitdaging. Mijn moeder
gaf ons bekertjes met water te drinken, zodat wij niet
oververhit zouden raken. Steven, die vaak last had
van wagenziekte, moest overgeven. Na een lange dag
overnachtten we op een parkeerplaats bij een tankstation. Op de tweede dag kwamen we op onze bestemming aan: camping La Ballena Alegre 2 in Sant
Pere Pescador in Noord-Spanje (Costa Brava), die
direct aan het strand gelegen was. Er waren allerlei
voorzieningen, zoals meerdere zwembaden, fraaie
badhuizen, een supermarkt, kinderanimatie, speeltuinen en voor de tieners een discotheek. Aan het
strand kon er worden gesnorkeld en gesurfd. Bovendien was er een groot terras, waar elke avond bandjes
speelden of een flamenco-optreden werd verzorgd.
Mijn ouders en broertje sliepen in de caravan, ik in
een iglotentje ernaast. Binnen de kortste keren hadden we vriendjes gemaakt op de camping en we genoten van het weer en de mooie omgeving. Er was
een groepje tukkers op de camping die een feestje
gaven. Bij die gelegenheid dronk ik – tien jaar oud –
zonder te weten wat het was een paar glazen Blue
Curaçaolikeur met 7-Up, met als gevolg dat ik niet
meer op mijn benen kon staan en een gat in de dag
sliep.
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teven krijgt een groot
bed, 1993.
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 A
rdennen, winter 1993.

Naar Spanje, juli 1994. 

De camping beviel zo goed dat we er vanaf die
keer elk jaar naar terug zouden keren. Het jaar er
op kocht mijn vader een eigen tweedehands caravan – een Knaus Sudwind. In juli 1995 gingen we
weer naar La Ballena Alegre 2 toe – en dat zou ik
tot en met 2001 met mijn ouders blijven doen. Nadien zouden zij er nog een aantal jaren met alleen
mijn broertje naartoe gaan. Voordat we vertrokken,
mocht ik telkens voor tien gulden snoepjes gaan kopen. Daar kreeg je in die tijd nog een hele bak voor.
Daar hebben mijn broertje en ik erg van genoten.
De reis ernaartoe was doorgaans heel ontspannen.
Alleen als we door Luik en door Lyon reden, moest
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mijn vader goed opletten en moesten wij stil zijn.
Een keer werden we door noodweer overvallen en
onweerde het zo hard dat we alleen stapvoets konden rijden. We overnachtten altijd op een parkeerplaats bij een tankstation. Dan sliepen we met z’n
vieren in de caravan. Mijn broertje en ik gingen
vanzelfsprekend eerder naar bed dan mijn ouders.
Soms vertelde ik Steven dan griezelige, maar meestal juist vieze en grappige verhalen, waar we allebei
veel plezier aan beleefden. De volgende ochtend
stonden we vroeg op en reden we in een paar uur
door naar onze eindbestemming. Zodra we op de
camping in Spanje gearriveerd waren, namen we

een duik in het zwembad. Daarna moesten de voortent worden opgezet en de spullen uitgepakt.
Elk jaar kwam ik bekenden en vrienden tegen.
Ook mijn basisschoolliefde Natascha trof ik er een
paar keer aan met haar ouders. Elke morgen, als
mijn ouders nog in bed lagen, bestelde ik broodjes
bij de bakker: ‘Dos baguettes y tres croissants.’ Met
mijn ouders maakte ik een enkele keer een uitstapjes naar Barcelona of we bezochten de markten in
nabijgelegen stadjes als L’Escala, Empuriabrava of
Roses. We bezichtigden het Dalí-museum in Figueres, aten pizza in San Marti of snorkelden in de omgeving. Vrijwel elk jaar gingen we naar het glijbanenpretpark AquaBrava. Ook nam ik elke vakantie
een grote stapel stripboeken en romans mee.
Met mijn vader ging ik geregeld hardlopen langs
het strand en de Ruïnes de Empúries richting San
Marti. Op een keer moest hij onderweg naar de wc,

maar die was niet in de buurt. Een eco-toilet bood
uitkomst, maar daarbinnen was het zo heet dat
mijn vader bijna geroosterd werd. Ik herinner me
ook nog dat mijn moeder op een avond op het terras iets te veel sangria had gedronken en erg vrolijk
werd. Ook mijn ouders troffen elk jaar bekenden op
de camping, met wie ze samen borrelden en zongen; mijn vader nam telkens zijn akoestische gitaar
mee.
De avond voor we naar huis gingen, braken we de
voortent af en pakten we de spullen in, om de volgende ochtend vroeg te vertrekken. Een keer gingen
we nog even zwemmen. Mijn vader maakte, in een
ondiep deel van het bad, een bommetje en kwam
daarbij op zijn arm terecht, met een pletwond als
gevolg. Die had eigenlijk gehecht moeten worden,
maar dat vond mijn vader niet nodig, zodat hij met
een pijnlijke, kloppende arm naar huis moest rijden.
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Entree van camping
La Ballena Alegre 2.

Op de camping,
juli 1994. 

Op de camping,
juli 1995. 
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Klaar voor vertrek:
onze caravan met de
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Mijn moeder en
Jacky, 2002. 

In 1995 kregen we een nieuwe hond, ditmaal geen
boxer, maar een wit-bruine Jack Russell-puppy, die
we – heel origineel – Jacky noemden. Eigenlijk wilden mijn ouders na de dood van Selma geen nieuwe hond meer, maar ik zeurde net zo lang tot ze toegaven. Ik beloofde op mijn beurt plechtig dat ik zou
stoppen met nagelbijten en betaalde de helft van
het aankoopbedrag van mijn spaargeld. Jacky is
heel wat keren meegereisd naar Spanje en sliep dan
vaak in mijn tentje. Jacky was door het licht en de
warmte al vroeg wakker en likte me dan in het gezicht – wat ik heerlijk vond –, waarna ik opstond om
haar uit te laten.

 J
acky.
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Herinneringen
Elke vrijdagavond was het bij ons ‘koffieavond’. Dat
hield in dat ik vanaf mijn vierde of vijfde langer
mocht opblijven, televisie mocht kijken en dat we
iets lekkers kregen. Meestal haalde mijn moeder dan
een gebakje bij de bakker, zoals een bananensoes of
een Berlinerbol. In de vroege jaren negentig waren
we elke vrijdagavond aan de buis gekluisterd om de
ziekenhuisserie Medisch Centrum West te zien. We
keken ook graag films, zoals de comedy’s waarin
Jim Carrey speelde, waaronder The Mask (1994) en
Dumb & Dumber (1994). Mijn vader kwam soms niet
meer bij van het lachen, waarbij hij rood aanliep en
het uitproestte, wat ervoor zorgde dat wij ook tot tranen toe lachten. Omdat mijn broertje toen nog maar
klein was, bracht mijn moeder hem vaak halverwege de film naar bed. We deden dan alsof hij al afgelopen was – en hij geloofde dat zonder te morren.
Een van mijn leukste jeugdherinneringen stamt
uit 1993. In september van dat jaar ging de film
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Jurassic Park van Steven Spielberg in première. Van
jongs af aan was ik een echt dinosaurusjongetje;
ik kon er geen genoeg van krijgen en was zelfs geabonneerd op een dinosaurustijdschrift, waarbij je
elke week een stukje van een T-Rexskelet kreeg toegestuurd. Samen met mijn tante Gertie – mijn vaders zus – ging ik de film in de bioscoop bekijken;
we zouden in de loop der tijd heel wat films samen
zien. Gertie kocht dan twee flesjes limonade en een
grote bak met popcorn. Toen er in de film iets engs
gebeurde, schrok mijn tante zo erg dat ze een kreet
slaakte en de bak met popcorn per ongeluk over de
personen voor ons leeggooide.
Mijn vader verveelde zich nooit. Hij speelde volleybal (totdat zijn kniebanden dat niet meer toelieten) en was een vliegfanaat. Toen hij jong was,
droomde hij ervan piloot te worden, maar zijn ogen
waren niet goed genoeg. Wel ging hij, met de vader
van een vriend van mij, in mijn jeugd een paar keer
deltavliegen. In zijn vrije tijd was hij daarnaast lid
van een vliegvereniging en bouwde hij zelf radio-

Rick en Steven,
27 april 1993: mijn
negende verjaardag. 

 G
ertie en Rick,
mei 1990.

grafisch bestuurbare vliegtuigen. De hele kelder
stond vol met zelfgemaakte vliegtuigen (en onderdelen daarvan). Als jongen ging ik meermalen kijken hoe hij die liet vliegen (en soms neerstorten).
Op een dag in 1993 nam mijn vader ons mee om
een stukje te vliegen in een echt vliegtuig en om zo
Bocholtz en ons huis vanuit de lucht te zien.
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Steven vastgebonden
aan de schommel,
zomer 1994. 

Omdat mijn broertje zes jaar jonger was, deden we
niet zoveel samen. Ik vond het als kind soms vervelend dat hij mij altijd nadeed. Mijn vader was vaak
streng en stond het niet toe dat ik mijn broertje pijn
deed. ‘Als jij hem slaat, sla ik jou’, merkte hij wel eens

op. Steven maakte daar soms misbruik van. Dan gaf
hij mij wel eens een trap en zei erbij: ‘Je mag me
van papa niet terugslaan.’ Een keer heb ik hem, met
een vriendje, vastgebonden aan de schommel. Dat
vond hij niet leuk.
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Ik bewaar goede herinneringen aan mijn tijd als
misdienaar in Bocholtz. Gemiddeld eens in de twee
weken moest ik opdraven bij een mis. Als ik werd
opgeroepen om als misdienaar bij een begrafenis
aanwezig te zijn, vond ik dat prachtig. Niet alleen
mocht ik dan tijdens schooltijd naar de kerk gaan, je
kreeg bovendien een gulden als loon. Bij een bruiloft kon dat bedrag hoger uitvallen. Eens in de zoveel tijd liep ik mee in een processie; dan hingen er
overal vlaggen en waren er op de weg van gekleurde bloembladeren allerlei religieuze voorstellingen
gemaakt.
Hoewel er veel narigheid over de kerk aan het
licht is gekomen, heb ik daar als kind niets van gemerkt. Eigenlijk heb ik er alleen maar positieve herinneringen aan. Als misdienaars moesten we in het
dorp collecteren voor het jaarlijkse uitstapje. Een
keer heb ik de collectebus, die met een ijzerdraadje vergrendeld was, samen met een vriendje geopend en er een paar munten uit gestolen om snoep
te kopen. Dat kwam aan het licht, omdat we het ijzerdraadje niet meer goed dicht kregen. De koster,
die een en ander organiseerde, sprak er met mijn
ouders over, maar ik kan me niet herinneren of we
straf hebben gekregen. Van het collectegeld maakten we met meneer pastoor elk jaar een uitstapje,
bijvoorbeeld naar de Efteling of een ander pretpark.
Met kerstmis kreeg je een cadeau thuisbezorgd.
Toen ik ermee ophield, werd mijn broertje misdienaar. Hij denkt met evenveel plezier terug aan die
tijd en aan de jaarlijkse uitstapjes. Allebei, Steven
zelfs nog meer dan ik, genoten we van de gezangen en rituelen die bij de katholieke mis komen kijken. Mijn broertje vond het prachtig om met een bel
te rinkelen of met een wierookhouder te zwaaien.
Acoliet zijn we desondanks nooit geworden.
 R
ick (rechts) als
misdienaar, 1993.

Steven als misdienaar
tijdens een processie,
circa 1998. 
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In mijn jeugd was ik vier keer per week te vinden in
de gymnastiekzaal van Wilhelmina: de vereniging
waar mijn grootvader zijn triomfen had beleefd als
leider. Ik maakte deel uit van het jongensteam en
we trainden vooral op de trampoline. Voor het oefenen van de dubbele salto was er een valkuil met
schuimblokken. Op maandag- en donderdagavond
en op zaterdag- en zondagochtend trainden we.
Omdat ik vaak ook nog elke dag naar school fietste,
was ik topfit. Met een groepje jongens voetbalden
we na afloop van de training urenlang in de gymzaal. We gingen ook op kamp en deden mee aan
een turnolympiade in Eindhoven. Daar logeerden
we een paar dagen in een tent in de buurt van het
sportterrein. Een groot deel van mijn vrije tijd ging
op aan het turnen en de sociale activiteiten die ermee verbonden waren. Mijn broertje was geen turner, maar ging – nadat hij een tijdlang gevoetbald
had – op judo.
Tot ik een jaar of veertien was, speelde ik bovendien bij de Philharmonie in Bocholtz. Ik kreeg
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 E
en salto op de
Gymnastrada in
Eindhoven, 1999.

theorieles op de muziekschool, waar ik ook blokfuit leerde spelen. Bij de Philharmonie speelde ik
aanvankelijk trompet, daarna bariton en ten slotte schuiftrombone. Elke week kwam Wiel Hupperetz langs om me daarin te onderwijzen. De repetitie van de jeugdharmonie was elke vrijdagavond
– voorafgaand aan de ‘koffieavond’. We gaven regelmatig concerten, onder meer tijdens de mis op eerste kerstdag. We speelden doorgaans lichte (film-)
muziek. Toen ik ouder werd, deed ik op maandagavond ook mee met het grote orkest, waar mijn vader contrabas speelde. Omdat de repetities lang
duurden, mocht ik in de pauze naar huis. Ik kon
dan op tijd naar bed, omdat ik de volgende ochtend
weer naar school moest. Ik was steeds opgelucht

als het pauze was, want dirigent Heinz Friesen stelde hoge eisen aan de muzikanten en stond bekend
om zijn onredelijkheid en woede-uitbarstingen.
Onder zijn leiding werd in 1995 het Wereld Muziek
Concours gewonnen met een uitvoering van de Alpensymphonie van Richard Strauss. Ik speelde niet
mee, maar mijn vader wel. Een bijzondere herinnering is ook dat we een concert gaven in de Stadsschouwburg van Amsterdam. Met een bus reisden
de orkestleden ernaartoe en samen met mijn vader
ging ik pizza eten in de buurt van de Dam. Toen ik
al op de middelbare school zat, had ik er genoeg
van en beëindigde ik mijn lidmaatschap van de
Philharmonie, waar ik in mijn jeugd heel wat uren
heb doorgebracht.

Steven op judo, 1997. 
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nichtje Sarah op de
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ijn broertje Steven
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Mijn broertje werd geen lid van de Philharmonie,
maar van fanfare St. Cecilia in Bocholtz, waar hij jarenlang speelde: eerst sopraansaxofoon, later baritonsaxofoon. Zijn beste vriend, Rick Voncken, was
er ook lid van. Een groot deel van zijn sociale leven
speelde zich rond de fanfare af. Net als ik hield hij er
in zijn pubertijd mee op, al is hij altijd muziek blijven maken. Alleen mijn vader bleef lid. Nadat hij
vanwege onenigheid was weggegaan bij de harmonie in Bocholtz, werd hij lid van de harmonie van
Voerendaal en later van het Kerkraads Symfonie Orkest. Hij maakte altijd muziek. Als hij niet zijn partij op de contrabas aan het oefenen was, speelde
hij wel op zijn akoestische gitaar of op een van zijn
elektrische gitaren of basgitaren.
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 M
ijn vader als lid
van het Kerkraads
Symfonie Orkest.

Sinterklaas op het werk
van mijn vader, 1995. 

Familiefeesten
Als kind heb ik heel veel plezier beleefd aan familiefeesten die in gezinsverband gevierd werden.
Omdat ik zes jaar ouder ben dan Steven, geloofde
ik al veel eerder dan hij – sinds groep 5 – niet meer
in Sinterklaas. Ik vond het echter machtig interessant dat ik nu bij de ingewijden hoorde en een groot
geheim met mijn ouders deelde. Ook toen ik allang
niet meer geloofde, zette ik net zo fanatiek mijn
schoen als mijn broertje en legde een wortel klaar
voor het paard. Als hij sliep, hielp ik mijn moeder
met het ‘vullen’ van de schoenen. Ook als Sinterklaas langskwam bij de personeelsvereniging van
mijn vader, vond ik het leuk de illusie voor mijn
broertje in stand te houden. Met Pasen hielp ik mijn
vader met het verstoppen van de eieren.
Kerstmis was eveneens een magische tijd. Zoals
gezegd vierden we kerstavond steeds bij mijn grootouders – en later alleen bij mijn grootvader – van

vaderszijde, waar ook steeds mijn ooms, tantes en
nichtjes kwamen. Dan liet mijn opa eten bezorgen:
meestal warme schink met allerlei soorten sauzen
en ‘koude schotel’. Nadat mijn grootvader in 2002
was gestorven, hielden we daar op den duur mee op.
Vanaf dat moment gingen we naar de mis in Heerlen
of vierden we kerstavond thuis. Op eerste kerstdag
lagen er ’s morgens cadeautjes onder de kerstboom
en stonden er overvolle snoepborden op tafel; naarmate we ouder werden, werden het er steeds meer.
Vaak waren we de hele ochtend bezig met het uitpakken ervan. Daarna was het tijd voor het jaarlijkse
kerstontbijt met saucijzenbroodjes en Duitse kerstmuziek. Vaak liepen we de hele dag rond in onze pyjama’s en speelden met onze nieuwe spullen. ’s Middags kwam – althans tot 1996 – oma op bezoek en
bleef dan ook eten. We aten bijna altijd dezelfde gerechten: kippensoep, pasteitjes met kippenragout
en varkenshaas. Natuurlijk was kerstmis niet compleet zonder een bijzondere vlaai of taart.
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Kerstmis 1991.

 K
erstmis 1994
en 1995. 
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Pasen 1994.
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(geboren in 2010).
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Een hoogtepunt, zowel voor mijzelf als voor mijn
broertje Steven, was onze eerste heilige communie,
die in Bocholtz steeds met Pinksteren – in groep 4
van de basisschool – gevierd werd. Ik deed de communie in 1992 en mijn broertje in 1998. In de weken daaraan voorafgaand werd er in de klas veelvuldig tijd aan besteed; de week van tevoren vond de
generale repetitie in de kerk plaats. Op de dag zelf
werden de communicantjes vanaf het bejaardenhuis onder de feestelijke tonen van de harmonie of
de fanfare naar de kerk gebracht. Daar werd een mis
opgedragen, die gelardeerd werd met toneelstukjes,
liedjes en bijbelverhalen. Alles draaide om het moment waarop de communicantjes voor het eerst de
hostie – ‘het lichaam van Christus’ – ontvingen.
Na de mis begon een tweedaags feest dat in het
teken stond van eten en drinken. Zowel bij het feest
van mijn broertje als van mij zetten mijn ouders
een tent naast het huis voor de gasten: op de eerste
dag kwamen vooral familieleden, op de tweede dag
vrienden en kennissen. Qua omvang was de viering van de communie nog het best te vergelijken
met een huwelijksfeest. Iedereen werd uitgenodigd;
zelfs ooms en tantes van mijn ouders gaven acte de
présence. Behalve cadeautjes kreeg ik van veel gasten geld; na twee dagen had ik ruim duizend gulden. Een deel van het bedrag gebruikte ik om een
kleine televisie te kopen voor op mijn slaapkamer.

 P
agina 390-391.
Communiefoto’s
Rick, 7 juni 1992
en pagina 392-393
communiefoto's
Steven, 31 mei 1998.

Steven drie jaar, 1993. 

 O
orkonde uitgereikt
naar aanleiding van
mijn Vormsel, 1996.
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Het sacrament van het Vormsel – in groep 8 van
de basisschool – werd daarentegen heel kleinschalig gevierd. Er kwamen ’s avonds een paar familieleden op bezoek voor koffie en vlaai.

Middelbare school
In september 1996 ging ik naar de middelbare
school. Nadat we een aantal open dagen hadden
bezocht, viel de keuze op het Bernardinuscollege
in Heerlen. Mijn vader had liever gezien dat ik naar
Rolduc was gegaan, maar ik was eigenwijs en koos
voor het Bernardinus. Op het moment dat ik de basisschool achter me liet, ging mijn broertje naar
groep 3. Gedeeltelijk had hij dezelfde leraren als ik.
In 1998 overleed juffrouw Marleen van Vlokhoven,
bij wie hij in de klas zat. Met de hele klas ging hij
naar haar begrafenis. Zijn laatste jaar zat Steven niet
op ‘Op jen Bies’, maar – vanwege de op handen zijn-

de samenvoeging van de twee scholen in het dorp –
op ‘De Bongerd’, bij meester Laven en Hagelstein.
Dat vond hij heel leuk, want hij was wel toe aan iets
nieuws. We hebben uiteindelijk maar twee jaar samen op de basisschool gezeten.
Het Bernardinuscollege, gesticht in 1912, was een
traditionele school, op franciskaner leest geschoeid.
Toen ik er arriveerde, woonde er in het aanpalende
kloostergebouw nog één pater, Max van der Schoot,
die ik in de pauze soms wel eens zag. Hij overleed
in 1999, waarna de school werd uitgebreid en er in
het kloosterdeel klaslokalen en een aula kwamen.
Bijzondere evenementen, zoals de diploma-uitreiking, vonden plaats in de Bernardinuskapel. Het
was een strenge school, waar katholieke normen en
waarden centraal stonden en werden uitgedragen.
Aanvankelijk ging ik met de bus naar school, later
– als het niet regende – met de fiets en vanaf mijn
zestiende, toen ik mijn bromfietscertificaat had gehaald, op mijn zwarte Vespa-brommer.
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Steven tien jaar,
met Jacky, 2000. 
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en tochtje op de Rijn,
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naar de middelbare
school ging.
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romfietscertificaat,
2000.

In de brugklas kwam ik terecht in BK3, niveau
havo-athenaeum. Al gauw bleek dat ik het hogere niveau aankon, al had ik moeite met wiskunde, waarvoor ik vrijwel nooit hoger dan een zes, maar meestal een vijf of lager haalde. Ik had meer affiniteit met
Nederlands en geschiedenis. Toen ik in de tweede
klas met drie andere jongens (‘de bende van vier’) de
klas op stelten zette, met als gevolg dat mijn cijfers
kelderden, werd er hard ingegrepen. Op mijn kerst
rapport in klas A23 had ik een onvoldoende voor
Frans, wiskunde en natuurkunde, en een 5,5 voor
Engels, aardrijkskunde en techniek. Dat kwam pas
uit toen ik mijn rapport kreeg, want mijn cijferlijst
– waarop we zelf geacht werden de resultaten van
proefwerken en overhoringen te zetten – had ik achtergehouden. Mijn mentor, Martin van der Weerden,
sprak erover met mijn ouders, die me huisarrest gaven. Ze waren teleurgesteld en lieten dat ook duidelijk merken. De teugels werden aangehaald en mijn
vader stelde een streng huiswerkprogramma op,
waaraan ik me moest houden. Met resultaat: op mijn
paasrapport had ik geen enkele onvoldoende meer.
Het was voor niemand een verrassing dat ik na de
derde klas, als een van de weinige jongens, voor het
profiel ‘Cultuur en Maatschappij’ koos. Daardoor
hoefde ik, met uitzondering van Wiskunde A1, geen
bètavakken meer te volgen, maar kon ik me richten op de talen, geschiedenis, filosofie, maatschappijleer, muziek en kunstgeschiedenis. Dat was een
schot in de roos: ik las graag en hield ervan veel tijd
te besteden aan het schrijven van werkstukken.
Het Bernardinuscollege kende een bloeiend cultureel leven. De schoolkrant Binden en Bouwen bevatte reportages, uitspraken van leraren en voor-
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al veel onzinverhalen. Ik maakte enige tijd deel uit
van de redactie. Veel herinneringen heb ik er niet
aan, behalve dat we soms in de pauze bijeenkwamen in een klein zolderkamertje vol dozen met
stencils. Vermoedelijk realiseerde ik mij toen niet
dat het blad al sinds 1933 bestond. Zelf was ik in die
tijd druk doende met het schrijven van gedichten.
Een hoogtepunt was toen een vers van mij geselecteerd werd door de jury van de stichting Doe Maar
Dicht Maar en gepubliceerd werd in de dichtbundel van 2001.
In de bovenbouw maakte ik enthousiast deel uit
van een leesclubje, dat ’s avonds bijeenkwam. Ook
maakte ik muziek op school. Het schoolorkest met
de fameuze naam Bernardinus Big Band droeg in
die jaren in niet geringe mate bij aan de goede sfeer.
Het orkest stond onder leiding van John Gerrits,
de jongensachtige en enthousiaste amanuensis en
later roostermaker, die naast zijn werk op school
trompettist was bij de Janse Bagge Bend, bekend
van de hit ‘Solliciteren’. Elke vrijdagmiddag repeteerden we van drie tot vijf in het muzieklokaal. Er
kon geen open dag of informatieavond voorbijgaan
zonder dat we een optreden verzorgden. Zelf trad
ik in de tweede klas met mijn schuiftrombone tot
de Big Band toe. Ons openingsnummer was ‘Happy Heart’ van Andy Williams. Ik herinner me hoe
meneer Boonen van biologie en mevrouw A
 uwens
van muziek soms samen door de hal zwierden. In
de loop der tijd zwaaiden we in de Bernardinuskapel heel wat geslaagden uit, totdat ik in 2002 bij mijn
eigen diploma-uitreiking stond te spelen.
Op 4 oktober, Franciscusdag, werd er op school
geld ingezameld voor het goede doel – door poffertjes te bakken, muziek te maken en spelletjes
te spelen. Een van mijn leukste herinneringen aan
het Bernardinuscollege was de Revue in 2000, die
gedurende twee avonden in de Stadsschouwburg
in Heerlen werd opgevoerd. In de pauze speelden
we met de Big Band en ook tijdens de voorstelling
zelf verzorgden we enkele liedjes, uit de musical
Elisabeth.

 F
ranciscusdag in
de brugklas,
4 oktober 1996.

e Bernardinus Big Band
D
tijdens de Revue in 2000.
Ik sta uiterst links. 
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 O
p uitwisseling in
Polen, 2000.

In 2000 ging ik een week op uitwisseling naar Polen. Omdat ik voor het eerst voor langere tijd van
huis zou zijn, kreeg ik van mijn ouders mijn eerste
mobiele telefoon. We reden er met een touringcar
naartoe en elke leerling kreeg een ander gastgezin
toegewezen. Zelf kwam ik terecht bij Darek en zijn
moeder en broertje. Ze woonden in een tweekamerappartementje in Opole en reden in een Trabant. Ik kreeg de enige slaapkamer toegewezen; zij
sliepen in de woonkamer. Hoogtepunt van de reis
was voor mij het bezoek aan Auschwitz, dat ik als
geschiedenisfanaat dolgraag wilde zien. Na afloop
van het bezoek was het ongewoon stil in de bus. Een
paar maanden nadat ik in Polen was geweest, kwam
Darek een week bij mij en mijn ouders logeren.
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Circa 2001. 
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 M
et Margot Bogers
naar het eindexamen
gala, 2002.

oud Scheepers op
N
het Bernardinuscollege,
4 mei 1999. 

Toen ik in de vijfde klas van het athenaeum zat,
vond de culturele reis plaats. De gymnasiasten gingen naar Rome en voor de overige leerlingen had
de school Barcelona in gedachten. Samen met een
paar andere leerlingen lobbyden we ervoor dat er
ook een reis naar Praag georganiseerd zou worden.
En met succes: terwijl het merendeel van de leerlingen naar Spanje vertrok, gingen wij met een klein
groepje cultuurfanaten onder begeleiding van mevrouw Auwens naar Tsjechië. We bezochten kerken
en musea en struinden door de stad. Dat we stiekem een fles wodka kochten, waardoor een leerling
bewusteloos raakte en in zijn broek poepte, werd
ons niet in dank afgenomen. In 2002 deed ik eindexamen en slaagde ‘met eervolle vermelding’. Met
mijn toenmalige vriendinnetje Margot Bogers, met
wie ik verkering kreeg toen ik in de zesde klas zat (zij
zat een jaar lager), ging ik naar het eindexamengala.
Ik wist al vroeg dat ik Nederlands wilde gaan studeren. Dat kwam door de leraar die ik in de derde
klas kreeg: Noud Scheepers. Het was zijn laatste
jaar op school; hij werkte er sinds 1966. Korte tijd
later ging hij met pensioen. Als leraar maakte hij op
mij een onvergetelijke indruk. Alleen zijn uiterlijk al
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was legendarisch. Behalve een broek en geruite trui
droeg hij sandalen met wollen sokken, waarmee hij
met gezwinde pas door de school liep. Voordat de
les begon, wachtte hij de leerlingen op in de deuropening van het lokaal. Zodra de bel ging, sloot hij
met militaire discipline de deur. Wie een paar seconden te laat was, kwam er niet meer in. Zijn vrij
ouderwetse lessen over spelling, stijl en woordenschat staan me nog helder voor de geest.
Meneer Scheepers was altijd in het lokaal te vinden, ook in de pauze, want hij hield er niet van tussen zijn collega’s in de docentenkamer te zitten. Berucht was zijn strijd tegen de ‘rookkamer’. Zelf had
hij, zo vertelde hij me ooit, toen hij op 22 december 1971 hoorde dat Godfried Bomans (een notoire
kettingroker) was overleden, nooit meer een sigaret
aangeraakt. Op het Bernardinuscollege voerde hij
een verbeten strijd tegen zijn rokende collega’s.
Scheepers was het die mij enthousiast maakte
voor de literatuur. Hij stimuleerde me om verder te
kijken dan de boeken die ik aan het begin van de
derde klas las. Ook was hij bereid om mijn gedichten te lezen, wees hij me op goede boeken en prikkelde hij mijn belangstelling door artikelen voor me
te kopiëren. Door zijn toedoen ging ik elke vrijdagmiddag naar boekhandel Winants in de Raadhuisstraat om van mijn zakgeld een roman of dichtbundel te kopen. Geïnspireerd door mijn leraar legde ik
me toe op het schrijven van grafschriften voor medeleerlingen, omdat ik had gezien dat hij dat in elke
aflevering van het personeelsblad Dubbelzout voor
collega’s deed.
Scheepers bracht me in aanraking met de
Vlaamse schrijver Herman Brusselmans, omdat
hij mij een boek van hem schonk: Uitgeverij Guggenheimer (1999). Vanaf dat moment las ik al diens
boeken. In de zesde klas schreef ik zelfs mijn profielwerkstuk over hem. Toen Scheepers aan het einde van het schooljaar in 1999 met pensioen ging,
vertelde ik hem na afloop van de les dat ik hem
graag wilde blijven zien. Daarop nodigde hij mij uit
om in de zomer bij hem thuis in Heerlen langs te
komen. Bij die gelegenheid vertelde ik hem dat ik
ook Nederlands wilde studeren. Toen ik hem vroeg
waar ik dat het beste kon doen, antwoordde hij: ‘In
Leiden.’
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Uit huis
In september 2002 verliet ik het ouderlijk huis om
in Leiden Nederlands te gaan studeren. De zomer
ervoor was ik voor het eerst alleen op vakantie geweest: met Margot ging ik mee op een YMCA-wandelvakantie in Slovenië. Daarmee brak een nieuw
tijdperk aan, zonder mijn ouders.
Diezelfde maand ging mijn broertje naar het Bernardinuscollege. Hij was een heel andere leerling
dan ik. In de eerste plaats ging het leren hem veel
beter af. Ik zat vaak urenlang op mijn kamer te blokken, maar Steven haalde met veel minder inspanning veel hogere cijfers. In de bovenbouw koos hij
voor het profiel Natuur en Gezondheid, met veel
bètavakken. Omdat hij gymnasium deed, had hij
ook Grieks in zijn pakket. Waar ik me op het Bernardinuscollege thuisvoelde en actief deelnam aan het
schoolleven, had hij minder aansluiting met zijn
klasgenoten. Hij was, naar eigen zeggen, een loner.
Urenlang hing hij rond met zijn skateboard. Ook
speelde hij basketbal, wat hij een tijdlang als buitenschoolse activiteit deed. Aan de gevel van ons
huis bevestigde mijn vader een basketballnet.
Op een dag, terwijl mijn moeder niet thuis was,
kwam Steven – die in de oprit aan het skaten was –
de woonkamer in. Kalm merkte hij op: ‘Volgens mij
is dit niet goed.’ We zagen meteen dat zijn pols gebroken was.
In de bovenbouw werd Steven steeds alternatiever: hij liet zijn haar groeien en begon naar heavy
metal te luisteren. In 2007, toen hij zestien was,
bracht mijn vader hem voor het eerst naar een concert van de Amerikaanse band Manowar in Dortmund. In de zomer van datzelfde jaar gingen mijn
ouders voor het eerst niet naar Spanje op vakantie,
maar naar Kroatië. Op weg daarnaartoe overnachtten ze op een camping in Bad Arolson. Op 6 en 7 juli
bezocht mijn broertje daar in zijn eentje het Magic
Circle Festival, waar zijn favoriete band twee dagen
achter elkaar optrad.
In de zesde klas ging Steven, net als alle gymnasiasten, op Romereis. Zijn eindexamen behaalde hij
in 2008 cum laude. In september van dat jaar ging
hij in Maastricht geneeskunde studeren en op kamers. Toen waren mijn ouders, na 24 jaar, weer met
zijn tweeën.

Mijn ouders op weg
naar Spanje, 2002. 

Mijn ouders in Bocholtz,
omstreeks 2006.  
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 S
teven met Lakersbasketballshirt en
Buffalo-schoenen,
2002.

teven tijdens een
S
gitaarles, 2007. 
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 S
teven met zijn
Manowar-shirt in de
caravan, 2007.

I
k maak een foto van
Steven bij zijn diplomauitreiking, 2008. 
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 P
agina 408-409.
Ons gezin in 2016.

Verantwoording
De foto’s, afbeeldingen en documenten in dit boek
zijn grotendeels afkomstig uit de privécollectie van
mijn ouders, maar ik heb ook gebruikgemaakt van
de foto’s die ik van mijn tantes Gertie en Mary-Ann
Honings heb ontvangen. Ria Honings, met wie ik
dankzij Facebook in contact kwam, hielp me door
onbekend (foto)materiaal over de kant van mijn vader toe te sturen. Wino George mailde mij oude foto’s van de familie George en hielp me bij het achterhalen van jaartallen en andere gegevens.
De tekst van dit boek is gebaseerd op gesprekken
die ik met mijn ouders heb gevoerd en op herinneringen en documenten. Daarnaast heb ik dankbaar gebruikgemaakt van digitale bronnen als Wikipedia, de
heemkundewebsite Deurnewiki (met veel informatie over de Honings-kant) en de stamboom van de familie Honings van Karel Honings (karelhonings.nl).
Zonder Delpher (www.delpher.nl), de online krantenbank van de Koninklijke Bibliotheek, waarin ik
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familieberichten, advertenties en artikelen vond, had
ik dit boek niet in deze vorm kunnen schrijven. Dat
geldt ook voor geneologische en historische websites als WieWasWie (www.wiewaswie.nl), Open Archieven (www.openarch.nl) en Ancestry (www.
ancestry.com).
Olf Praamstra, die in 2021 De familie PraamstraAppelhof publiceerde, is een belangrijke inspiratiebron voor me geweest. Toen hij zijn boek voltooide,
vertelde hij me dat het jammer was dat hij zijn ouders niets meer kon vragen. Dat heeft me aangemoedigd om aan het werk te gaan. Ik dank hem ook voor
zijn kritische blik,voor de gesprekken die we over dit
project hebben gevoerd en voor het meelezen. Ook
Jolien Honings, Susanne Onel, Coen van ’t Veer en
mijn ouders Jo en Gemmy Honings hebben me voor
menige fout behoed. Patrica Harsevoort, die de layout voor haar rekening nam, ben ik erkentelijk voor
haar enthousiasme en mooie werk.

Stamboom Honings
Joannes Lambertus Honings (1774-1854)

x

Maria Beenens (1774-1818)

		12 kinderen, onder wie:

Johannes Honings (1801-1883)

x

Helena Baumans (1797-1880)

		8 kinderen, onder wie:

Lambert Honings (1832-1922)

x

Anna Catharina de Vocht (1831-1875)

		2 kinderen, onder wie:

Godefridus Honings (1866-1944)

x

Josephina Bladder (1872-1917)

		11 kinderen, onder wie:

Antonius Honings (1896-1956)

x

Maria Catharina Krings (1899-1965)

		 6 kinderen:

Leonardus Godefridus (Frits, 1920-1987)
Josephina Hubertina (Tinie, 1921-2012)
Lambertus Andreas (André) (1923-2002)
x
Wilhelmus Lambertus (Willem, 1925-1993)
Clara Elisabeth (Lies, 1929-1969)		
Joseph Hendrikus (Hein, 1933-2006)		

Maria Colette Kelchtermans (1927-1992)
dochter van: René Kelchtermans (1900-1946)
& Anna Maria Dortants (1907-1940)

		 4 kinderen:

Gertrudis Anna Maria Antoinette (Gertie, 1948)
Joseph Martinus Maria (Jo) (1951)		
Mary-Ann (1958)
Tommy Andrew (Tom, 1960)
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Stamboom George
Jacobus George (1842-1914)

x

Maria Anna Elisabeth Dubois (1842-1881)

		4 kinderen, onder wie:

Laurentius Wijnandus George (1879-1962)

x

Maria Johanna Catharina Mourmans (1879-1967)

		 7 kinderen:

Joannes Jacobus Hubertus (1906-1907)
Maria Anna Hubertina (Anna, 1907-1997)
Joannes Jacobus Hubertus (Sjeng, 1909-1982)
x
Maria Gertrudis Hubertina (Tien/Bertien, 1910-1965)
Maria Hubertina Anna (Truike, 1911-2003)		
Guillaumine Maria Hubertina (Mieneke/ 		
Mien, 1914-1997)		
Pieter Hubertus (Pierre, 1915-2007)
		 4 kinderen:

Maria Elisabeth (Marlies, 1945-2002)
René Marie (1947-1989)
Lucien Marie Joseph (1949-1991)
Gemma Maria (Gemmy, 1952)
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Maria Victorina Hubertina Vossen (1910-1997)
dochter van: Adam Henri Hubertus Vossen (1887-1966)
& Maria Elisabeth Hubertina Smeets (1879-1928)

Stamboom Honings-George
Joseph Martinus Maria (Jo) Honings (1951)

x

Gemma Maria (Gemmy) George (1952)

		 2 kinderen:

Rick André Maria (1984)
Steven Thomas Hubertina (1990)

x

Jolien Stroo (1985)

Julius Martinus (2015)
Simon Joseph (2017)
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