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‘Vanachter mijn tekentafel kon ik 
Anna zien zitten. Ik vond haar wel 

aardig, om niet te zeggen: heel mooi!’

Hoofdstuk 2  
Verkering in oorlogstijd
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kwaad als dat ging, legde ik hem de situatie uit. Toen ik mijn ontslag thuis meld-
de, begon mijn moeder te huilen. Dat was weer vier gulden minder per week. Ik 
zei tegen haar: ‘Moeder let op, als ik straks thuiskom, heb ik weer werk’. Ik wist 
heel goed wat ik wilde: ik wilde elektricien worden. Dit beroep sprak tot mijn 
verbeelding. Ik liep naar installatiebedrijf Kuiper aan het Kraanplein. Binnen zat 
er een mevrouw achter de balie. Ik vroeg haar of ik meneer Kuiper, mocht spre-
ken. Tegen hem zei ik: ‘Meneer, ik kom hier werken’. Zo kreeg ik in 1938 mijn 
eerste echte baan. In dit bedrijf had ik het goed naar mijn zin. Ik mocht leidingen 
trekken, draden met elkaar verbinden, stopcontacten aanleggen, enzovoorts.

Meneer Kuiper was Duits gezind en had een Duitse vrouw. Zijn bedrijf kreeg daar-
door veel opdrachten van de Duitsers. Aan het begin van de oorlog ging ik met een 
aantal monteurs naar Haamstede om verbindingskabels aan te leggen tussen Duitse 
bunkers. Met een hamer tikten we gaatjes in de betonnen wanden van de bunkers. 
Zo legden we de leidingen aan. Dit was zwaar handwerk en een enorme rotklus.

Werken voor de Duitsers
Ik werkte tijdens de Tweede Wereldoorlog dus geregeld voor de Duitse bezet-
ters. Uiteraard lag mijn hart niet bij dit werk, maar ik moest wel. Op een dag 
had ik een gesprek met een Duitse vaandrig (laagste officiersrang in het leger). 
Ik liet me tijdens dit gesprek uit over het al dan niet winnen van de oorlog en 
zei daarbij dingen die hem duidelijk niet welgevallig waren. Dat was natuurlijk 
heel erg dom, maar die man lokte het uit! Later die middag kwam er een hogere 
Duitse hotemetoot naar installatiebedrijf Kuiper. De man schold in het Duits iets 
tegen mij. Ik moest mij onmiddellijk melden op een kantoor, alwaar ik een preek 
kreeg. Toen ik de volgende morgen op de zaak kwam, meldde meneer Kuiper 
me dat ik naar Duitsland moest. Ik zou daar tewerkgesteld worden. Wat wilde 
nu het geval? Mijn moeder was in die tijd veel ziek, ze leed aan een hartkwaal. 
Hierdoor kon onze huisarts ingrijpen. Hij gebruikte de ziekte van mijn moeder 
als excuus zodat ik niet naar Duitsland hoefde. Ik moest wel gaan werken bij een 
bedrijf dat geheel voor de Duitsers werkte: De Schelde in Vlissingen. Per direct 
vertrok ik uit Zierikzee om me te melden bij de afdeling personeelszaken van dit 
bedrijf, bij meneer Van der Donk. Op een voorlopig Ausweis (zie kader) werd ik 
hier tewerkgesteld. Mijn Ausweis moest ik van tijd tot tijd laten herzien en stem-
pelen. Zo konden de Duitsers controle behouden over mijn werkzaamheden.

Ausweis
Een Ausweis is een document (bekend uit de Tweede Wereldoorlog) 
waarop staat dat men een vergunning heeft om op een bepaalde plaats 
of gedurende een bepaalde tijd ergens aanwezig te zijn. Ook kon een Aus-
weis een vrijstelling geven, zoals een vrijstelling voor de Arbeitseinsatz 
(gedwongen inschakeling in de Duitse oorlogseconomie van arbeiders uit 
de bezette gebieden tijdens de Tweede Wereldoorlog). Wie over straat 
moest gedurende de spertijd (avondklok), had een Ausweis nodig. Ook 
voor het bezit van een fiets kon men onder bepaalde omstandigheden 
een Ausweis krijgen.

Bron: http://www.verzetsmuseum.org/tweede-wereldoorlog/nl/Konink-
rijkderNederlanden/Nederland,maart_1941-april_1943/persoonsbewijs

Ambachtsschool
Aangezien ik één van de jongere kinderen was in ons gezin, mocht ik na 
de lagere school verder leren. De oudere kinderen hadden deze luxe niet. 
Zij moesten na de lagere school direct aan het werk en bijdragen aan de 
inkomsten van het gezin. De broodwinning van mijn vader was onvol-
doende om ons op een behoorlijke manier te onderhouden. Elke gul-
den en ieder kwartje werd bij ons thuis een paar keer omgedraaid. 

Op mijn twaalfde jaar ging ik naar de ambachtsschool, een gangbare oplei-
ding voor jongens van mijn leeftijd. Meisjes gingen naar de huishoudschool 
en jongens naar de ambachtsschool. Op de ambachtsschool leerde je een 
vak, je leerde denken en je leerde met je handen werken. Ik ging naar de af-
deling ‘machinebankwerken’. Hier werd ik onderwezen in omgaan met ver-
schillende materialen. Ook leerde ik lijntekenen en werd ik onderricht over 
stoommachines. In drie jaar tijd kreeg ik een basisopleiding metaalbewer-
king. Mijn schoolperiode viel midden in de jaren dertig. De economische cri-
sis sloeg in die jaren hard toe. Jongens die van school kwamen, vonden geen 
werk. Zij werden loopjongens: brachten pakjes rond en bezorgden de krant.

Rotkarweitjes
Ik werkte na de ambachtsschool een maand of twee bij een fietsenmaker. Daarna 
kon ik via mijn oudste broer Rinus aan de slag bij de Radiocentrale in Zierikzee. 
Hij was monteur bij het bedrijf dat radio’s naar de mensen thuis distribueerde. 
In deze tijd bestonden enkel nog de zenders Hilversum 1 en 2. Alle radiover-
bindingen liepen via kabels en elektrische koperdraden over de daken. Bij de 
mensen in huis hing een kastje met een knopje, waarmee je tussen de zenders 
kon wisselen. Dit was de eerste vorm van centrale radio-ontvangst. Ik was zo’n 
zestien jaar oud en klom bij mensen thuis op het dak. Daar maakte ik een gat 
in de veste, de bovenste rij dakpannen. Via dit gat legde ik met behulp van een 
porseleinen doorgang het contactpunt voor de radio-ontvangst aan. Als mon-
teur mocht mijn broer mij natuurlijk niet voortrekken. Daarom kreeg ik altijd de 
rotkarweitjes en dat beviel me niets. Op een maandagmorgen, toen dit me weer 
eens enorm hoog zat, stapte ik naar het kantoor van de directeur. Ik zei tegen 
hem: ‘Ik wil mijn boekje graag meenemen’. Iedere werknemer in elk bedrijf had 
een boekje dat fungeerde als voorloper van de pensioenregelingen. Werkgevers 
plakten elke week een zegeltje in de boekjes van al hun werknemers. Zo’n boek-
je ging met de werknemer mee als deze naar een nieuwe betrekking ging. De 
directeur vroeg mij waarom ik mijn boekje zo plotseling wilde hebben. Hierop 
vertelde ik hem dat ik per direct vertrok. Hij begreep er niets van. Zo goed en 

‘Altijd de rotkarweitjes 
beviel me niets’
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was door die kerk. Ik schreef Anna een brief waarin ik haar uitlegde dat wij onze 
relatie beter konden verbreken. Volgens mij hebben we elkaar daarna zo’n zes 
weken niet gezien. Het lot besloot ons toch weer bij elkaar te brengen. Op een 
middag kwamen we elkaar bij toeval tegen tijdens een fietstochtje. Anna was 
samen met haar zus Mien. Deze zus hield zich bescheiden op de achtergrond 
en gaf ons de ruimte om met elkaar te praten. De vonk sloeg weer over. We 
besloten af te spreken om te praten over mijn brief aan haar. We spraken naar 
elkaar uit dat we samen verder wilden. Hierna was het dik aan tussen ons.

Persona non grata
Onze relatie werd een zogenaamde ‘buitendeurlijke’ relatie: al ons contact 
speelde zich af buiten de deuren van het gezin Poelstra. Toen wij verkering had-
den, vroeg ik Anna om met kerstmis bij ons thuis 
in Zierikzee te komen. Anna vertelde haar ouders 
dat ze op mijn uitnodiging in wilde gaan. Moeder 
Poelstra vroeg haar naar mijn geloof. Op het mo-
ment dat Anna haar vertelde dat ik katholiek was, 
raakte de beer los. Dit kon niet. Anna heeft een 
pittig gesprek met haar ouders gehad over mij 
en ik werd een ‘persona non grata’ (een onge-
wenst persoon). Anna mocht dus niet mee naar 
Zierikzee en ik mocht niet bij haar thuis komen.
Omdat Anna thuis liet weten er niet over te den-
ken haar relatie met mij te verbreken om deze 
reden, is het contact tussen mij en haar ouders 
uiteindelijk veranderd. Maar tot dit zo ver was, 
moesten wij heel wat hindernissen overwinnen. 
Het ging zelfs zo ver dat Anna niet op de verjaardag 
van haar eigen moeder aanwezig was. Moeder 
Poelstra was jarig op 31 december. De jaarwisse-
ling was tevens een moment bij uitstek om met 
je familie te vieren. Anna zei echter tegen haar 
moeder dat ze ervoor koos om bij mij te zijn. Dat 
is karakter hè? Toch is deze periode voor ons bei-
den heel pittig geweest. De conflicten overscha-
duwden het geluk van onze prille verkeringstijd.

Oorlogsherinneringen
De eerste herinnering die ik aan de oorlog heb, is dat ik uit het raam keek en 
een stel Duitsers op motoren met zijspan de straat in zag rijden. Vlissingen, 
de stad waar Anna met haar ouders woonde, was een belangrijk punt voor de 
Engelsen omdat er een voorname vaarroute langs liep richting Antwerpen. De 
boulevard van Vlissingen werd na verloop van tijd één grote verdedigingsli-
nie. Vanuit Middelburg zagen we eens hoe er bombardementen werden uit-
gevoerd op Vlissingen. Omdat Anna en haar familie daar woonden, ging ik er 
direct naartoe, op de fiets. Er lag een lange, rechte weg langs het kanaal van 
de ene naar de andere stad. Halverwege werd ik aangehouden door een Duitse 
soldaat. Er was een bom gevallen op een van de aardewallen bunkers die de 
Duitsers in de dijk hadden gegraven. Iedereen die langs kwam, moest helpen 
om de lichamen van de Duitse soldaten op te diepen uit deze bunker. Een aan-
tal uren hielp ik met graven. Nadat de lichamen waren afgevoerd, kon ik gaan.

Foto: Anna Poelstra (1923-2013).

Voor de wal van De Schelde lagen allemaal Duitse mijnenvegers en patrouille-
boten. Ik werkte op de werkplaats van het elektrisch bedrijf. Op deze plek wer-
den allerlei toestellen gerepareerd. Ik verrichtte handwerk achter de werkbank, 
moest weerstanden en schakeleenheden repareren. In mijn blauwe overall stond 
ik daar te werken. Gedurende de oorlog werd Vlissingen regelmatig gebombar-
deerd door de Engelsen. Tijdens het werk moesten we dan ook vaak de schuilkel-
ders in omdat er bombardementen waren of omdat er vliegtuigen overvlogen.

Herfstasters
Al snel werd ik overgeplaatst naar de meetkamer. En van daaruit naar de te-
kenkamer. Anna, mijn latere vrouw, werkte destijds als typiste op de afdeling 
naast de tekenkamer. Vanachter mijn tekentafel kon ik haar zien zitten. Ik vond 
haar wel aardig, om niet te zeggen: heel mooi. Er was chemie tussen ons. Che-

mie met een hoofdletter. Maar ja, ik 
was jong, twintig jaar, verlegen en 
zo groen als gras. Ik schreef haar een 
briefje dat ik graag eens met haar naar 
de bioscoop wilde. Dat briefje gaf ik 
aan een collega, die het op zijn beurt 
aan Anna gaf. Ik kreeg een briefje te-
rug dat ze graag met me uit wilde. Op 
een zondagmiddag, 13 oktober 1943, 
gingen we naar de bioscoop in Mid-
delburg. Na de film zijn we een eindje 
gaan wandelen. We liepen langs een 
tuin waar herfstastertjes groeiden. Ik 
heb, brutaal als ik kon zijn, asters voor 
Anna geplukt. Toen ik haar het bosje 
bloemen gaf, kreeg ik mijn eerste kusje. 
Ik geef Anna nog steeds iedere dertien-
de oktober een boeketje herfstasters.

Onze verkeringstijd viel midden in de 
oorlogsperiode. Dat was geen pret-
tige periode. Er was niet veel te doen 
en we konden nergens heen. Daarbij 
kwam dat onze relatie niet werd ge-
waardeerd door de kerk en ook niet bij 
Anna thuis: ik was katholiek en Anna 
buitenkerkelijk. We hadden dus, zoals 
je dat noemt, een gestolen omgang 
met elkaar. We zagen elkaar alleen bui-
ten, maakten wandelingetjes of zaten 
samen hand in hand achter de dijk.

Biechten bij de pastoor
Ik vond het aanvankelijk best lastig dat Anna en ik niet dezelfde godsdienst aan-
hingen. Op een zondag in 1944, vlak voor Pasen, ging ik naar de kerk en biechtte 
hierover. Ik vertelde de pastoor over mijn relatie met Anna. De pastoor raadde 
mij aan om mijn relatie te verbreken, anders kon hij mij geen absolutie geven. 
Stom als ik was, volgde ik zijn advies. Moet je nagaan hoe geïndoctrineerd ik 

Foto: Pieter Timmermans achter zijn tekentafel.

Foto: Herfstasters in bloei.
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Heilige Christoffel
Reprobus wilde Christus dienen. Hij deed dit, op advies van een kluize-
naar, door mensen op zijn brede rug een rivier over te dragen. Op zekere 
dag moest hij een klein kind de rivier over tillen. Terwijl hij dit deed, werd 
het kind echter zwaarder en zwaarder, totdat Reprobus bijna bezweek en 
tot zijn schouders in het water stond. Toen openbaarde het kind zich als 
Christus en doopte Reprobus in de rivier. Zijn doopnaam werd Christoffel, 
Christusdrager.

Bron: www.rkk.nl/abc/detail_objectID741089.html

Vlissingen onder water
De Duitsers hadden, vooral op Walcheren, grote bunkerstellingen met verdragend geschut gebouwd. 
De geallieerden besloten Walcheren uit strategisch oogpunt onder water te zetten en zo de Duitse 
positie te verzwakken. Op 3 oktober 1944 viel de RAF (Engelse luchtmacht) de dijk bij Westkapelle 
aan, nadat een dag tevoren de bevolking was gewaarschuwd met pamfletten. Deze waren afgewor-
pen boven Walcheren en Zuid-Beveland, maar de tekst was zo cryptisch dat ze pas begrepen werd na 
de gebeurtenissen. Later werden meer bombardementen uigevoerd om op meerdere punten dijken 
door te breken. Tweemaal per dag stroomde het getij Walcheren binnen en weer uit. De lagere ge-
deeltes stonden permanent onder water, de hogere delen vielen droog bij laagwater. De dorpskernen, 
die van oudsher al op hoger gelegen plaatsen waren gesitueerd, bleven vaak droog. Op 8 november 
werd het Duitse leger op Walcheren verslagen. Het dichten van de dijken begon in november 1944. 
Dit werk ondervond echter ernstige problemen door gebrek aan materialen zoals rijshout en stenen, 
slechte transportmiddelen en het ontbreken van infrastructuur. Personeel en materieel uit de rest van 
Nederland was pas na de capitulatie van Duitsland, op 5 mei 1945, beschikbaar. Rond half december 
van dat jaar waren de dijken hersteld en werd het resterende zeewater naar buiten gepompt.

Bron: http://veeregoed.webs.com/walchereninwoii.htm

Vlissingen onder water
In 1944 werden de dijken bij Vlissingen door de geallieerden opgeblazen. Wal-
cheren liep onder water. Zo ook de straat waarin Anna woonde met haar ouders. 
Bij hoog water stond het zeewater tot een meter hoog in hun huis. Je kon dus 
alleen naar binnen en naar buiten bij laagwater. Deze situatie duurde totdat de 
dijken weer werden gedicht, aan het einde van de oorlog. Het leven speelde zich 
dus af bij eb. De mensen hadden een tabel van de waterstanden op zak, zodat ze 
wisten wanneer ze wel of niet weg konden van huis. Ik ben in de periode een keer 
uitgeweest met Anna en moest haar thuisbrengen op het moment dat het water 
al hoog stond. We stonden samen op het laatste droge punt in Vlissingen en 
moesten door het water heen. Als een soort Christoffel (zie kader) nam ik Anna 
op mijn schouders en bracht haar droog thuis. Toen we bij haar thuis aankwa-
men, riep haar moeder: ‘Laat die jongen toch boven komen’. Maar ik vertikte dat.

Toen Vlissingen eind 1944 werd geëvacueerd, moest Anna met haar familie weg 
uit Vlissingen. In hetzelfde jaar werd ook Schouwen-Duiveland ontruimd. De 
Duitsers lieten het eiland onder water lopen. Ons gezin viel daardoor uit elkaar. 
Mijn vader en moeder gingen naar Krommenie. Ik bleef in Vlissingen omdat ik 
op De Schelde werkte.

Na de evacuaties zijn er diverse gevechtshandelingen geweest in en rond-
om Vlissingen. Toen de oorlog voorbij was en de Canadezen ons bevrijdden, 
ben ik naar de Van der Binderenstraat gelopen om te zien hoe het huis van 
de familie Poelstra erbij stond. De ramen en deuren waren er door granaten 
uitgeslagen. Op De Schelde haalde ik hout, waarmee ik de voorgevel dicht-
timmerde. Dat was een heel goede daad. Toen de familie Poelstra later terug-
kwam, vroegen de ouders van Anna of ik toch alsjeblieft een keer langs wilde 
komen. Dat deed ik. Daarna was het goed tussen mij en mijn schoonouders.

Slapen in het kolenhok
Onze relatie werd hierdoor een stuk makkelijker. Ik kreeg van Anna’s ouders de 
zegen om met haar om te gaan. Uiteraard wel volgens de toenmalige omgang-
snormen. Hoe dat eruit zag? Elkaars hand vasthouden en af en toe een kusje 
geven. Er was geen sprake van dat je verder kon gaan dan dat. Toen wij verloofd 
waren, logeerden we een keer bij mijn zus in Loosduinen. Anna sliep in de logeer-
kamer. Op een avond ging ik naar haar slaapkamer om haar welterusten te wen-
sen. Toen mijn zuster de kamer binnenkwam, werd ik linea recta weggestuurd.

Anna en ik hebben ons op 25 september 1947 officieel verloofd. Ik werkte in-
middels bij de KLM als technisch tekenaar en woonde in Amsterdam op ka-
mers, bij een hospita. Anna kwam een weekend naar Amsterdam om inko-
pen te doen voor onze kamer in Amstelveen. Ik vroeg mijn hospita of zij het 
goed vond dat zij bij ons in huis logeerde. Dit mocht onder één voorwaarde: 
wij zouden niet onder hetzelfde dak slapen. Nou had mijn hospita achter in 
de tuin nog een schuurtje, dat fungeerde als kolenhok. In dat schuurtje werd 
gedurende het weekend een matras neergelegd waar ik op mocht slapen.

Dit betekent niet dat we het voor ons huwelijk nooit gedaan hebben. Ik 
weet nog dat we een keer met een stel vrienden uit waren in Alkmaar. Onze 
vrienden hadden daar een pension waar wij een weekendje mochten lo-
geren. Dat gaf mogelijkheden. Maar goed, dit waren gestolen momenten.


