Ons gezin
Mijn ouders Lou Krooneman (1908) en Rie van der Kort (1902) zijn vanwege de crisistijd vóór de Tweede
Wereldoorlog pas in september 1937 in Haarlem getrouwd. Zij hadden toen al 10 jaar verkering. Het niet goed
lopende timmerbedrijfje van zijn vader bood geen toekomst. Tot vreugde van mijn moeder vindt mijn vader
een baan als waterbouwkundig tekenaar bij de Genie in ‘s-Gravenhage
werken. Medio 1939 verhuizen zij naar Voorburg. Eindelijk een vast
inkomen.
Doordat de Duitsers Nederland bezetten dreigt zijn baan bij de Genie
verloren te gaan. Zijn chef weet echter een andere baan voor hem in
Arnhem. Hij treedt daarom in november 1940 als kaarttekenaar in dienst bij
de Dienst Uitvoering Werken in Elst. Dus verhuizen ze, met hun hond
Windsor, in oktober 1940 nog een keer. Nu naar de Distellaan 22 in ArnhemZuid. Het is één van de 340 woningen aan de zuidzijde van de Rijn.

De foto voor hun huis, met mijn moeder en Windsor, is twee dagen
voor mijn geboorte in januari 1941 genomen. Tot groot verdriet
hebben zij Windsor enige tijd later moeten laten inslapen omdat er
vanwege de oorlog geen eten voor hem te krijgen was tegen
betaalbare prijzen. Mijn broer Tom werd in december 1943 geboren

De slag om Arnhem
Op 17 september 1944 begon de slag om Arnhem met de luchtlanding van de Britse Airborne-troepen
op de Ginkelse heide bij Ede. Voor de bewoners van Arnhem was dat een complete verrassing en zij
hadden dus geen voorzorgsmaatregelen genomen.
De Rijnbrug was het strategische punt dat de geallieerden wilden veroveren. Vanuit ons huis had je
daar direct zicht op. Een hevige strijd heeft zich van Oosterbeek tot aan de Rijnbrug afgespeeld en
kostte vele duizenden militairen het leven. Mijn vader was zo angstig bij het horen van bombardementen, vertelde mijn moeder later, dat hij zich opsloot op het toilet en daar stond te bidden.
Vrijdag 23 september 1944 is de zevende dag van operatie Market Garden. De Britten zijn in Arnhem
verslagen, maar in Oosterbeek wordt nog zwaar gevochten. Verwacht wordt dat de geallieerden een
nieuwe poging zullen wagen om de stad te veroveren.
Daarom besluit de Duitse SS-Obersturmführer Helmut Peter op die dag dat alle burgers Arnhem in
het weekend van 24 en 25 september voor 20.00 uur verlaten moeten hebben. Het is het begin van
de evacuatie van Arnhem.

De Duitsers zijn ook bang dat de bevolking van de stad de geallieerden weer te hulp zal komen. Om

de stad beter te kunnen verdedigen wil de legerleiding de vrije hand hebben, zonder rekening te
hoeven houden met burgers.
Op zondag 24 september verspreidt het Rode Kruis aanplakbiljetten waarop de evacuatie bekend
wordt gemaakt:

Aan de Bevolking van Arnhem
Op bevel van de Duitsche Weermacht moet de geheele bevolking van Arnhem
evacueeren, t.w.: beneden de spoorlijn heden (Zondag) en boven de spoorlijn uiterlijk
maandagavond 25 September. Als evacuatierichting wordt aanbevolen richting
APELDOORN en richting EDE. De bevolking wordt aangeraden om zich in kleine buurtgroepen (stadswijken) te organiseren en voor het vervoer van ouden van dagen,
hulpbehoevenden en kinderen met eigen organisatiemiddelen zorg te dragen.
Ook ziekenhuizen worden geëvacueerd, hetgeen door het Roode Kruis wordt verzorgd,
waardoor deze organisatie reeds overbelast is. Ieder dient dus zich dus binnen zijn groep
zooveel mogelijk zelf te redden. Van gemeentewege zal langs den weg naar Apeldoorn
op een reeks plaatsen hulpposten worden gevestigd.
Ieder neme slechts het hoognoodige mede en wel voornamelijk dekens, eetgerei en
mondvoorraad. In verband met luchtgevaar wordt men aangeraden kleine groepen te
vormen, voorzien van witte vlaggen.
Bekendmaking van de evacuatie door het Rode Kruis

Onze evacuatie
Uiteindelijk vertrekken bijna 90.000 mensen op 24 en 25 september, velen met onbekende
bestemming richting het noorden. Een enorme vluchtelingenstroom komt op gang en medewerkers
van het Rode Kruis proberen in plaatsen als Barneveld, Ede, Lunteren en Brummen die stroom in
goede banen te leiden.
Mijn ouders trokken toen met wat huisraad op een bokkenkar geladen, een kinderwagen met
broertje Tom er in en ik erop én een fiets naar Huissen. Dus niet naar Apeldoorn omdat de overtocht
van de Rijn niet mogelijk/veilig was. Wat m’n ouders gevoeld moeten hebben toen ze de deur van
hun huis met alle spullen er in, zoals de door mijn vader gemaakte meubels van de kinderkamer,
achter zich dichttrokken, laat zich raden.
Bijna alle bewoners van Arnhem-Zuid trokken daarheen en de meesten schuilden in steenfabrieken
Onze ouders vonden bij een boer onderdak in een onder de grond aangelegde schuilkelder. Als de
Duitsers daar kwamen, zo vertelde mij moeder later, werd mijn vader achter in de schuilkelder onder
een stapel dekens verstopt omdat hij anders opgepakt zou worden. Mannen van zijn leeftijd hadden
zich namelijk moeten melden voor werken in Duitsland en daaraan had zij zich onttrokken. In de
schuilkelder was weinig ruimte. Tom sliep in de deksel van een rieten koffer die aan de balken van
het plafond van de schuilkelder was opgehangen. Ik zat de meeste tijd op de schoot van mijn moeder.
Omdat ik wel eens praatte kreeg ik op mijn duvel als iedereen vond dat we stil moesten zijn omdat
de Duitsers in de buurt waren. Bij iedere dreiging werd er door de Rooms Katholieke familie het
rozenkransgebed gebeden.
Korte tijd nadat wij daar onderdak hadden gevonden is mijn moeder per fiets nog teruggegaan naar
de Distellaan om lepels e.d. te halen. Het bleek dat in het huis al was ingebroken en o.a. mijn vaders
trouwring, die in het dressoir lag, gestolen was! Haar trouwjurk nam ze toen toch maar mee. Na
verloop van tijd werd het in de schuilkelder te gevaarlijk. Gelukkig konden we bij een andere boer
terecht. Mijn moeder vertelde dat de luiers van Tom, die buiten te drogen hingen, op een gegeven
moment doorzeefd waren door granaatscherven.

Na ongeveer vijf weken is de slag om Arnhem geluwd en besluiten zij naar hun ouders in Haarlem te
trekken. Lopende over de dijk van Huissen naar Arnhem vlogen de V-1’s nog om hun oren. Mijn vader
liet zich bij het horen van dit wapentuig direct van de dijk af rollen, mijn moeder stond er nog
bovenop met haar twee kleine kinderen.
Doordat de Rijnbrug op 7 oktober 1944 gebombardeerd was door Amerikaanse bommenwerpers,
konden we daar niet meer over heen. De enige mogelijkheid was gebruikmaken van de schipbrug die
ter hoogte van het Roermondsplein was aangelegd. Omdat daar Duitse troepen overheen trokken
moesten we lange tijd wachten. Mijn vader beleefde daar weer angstige momenten omdat bij de
brug gecontroleerd werd door de Duitsers. Steeds meer Nederlandse mannen werden namelijk
opgepakt om in Duisland dwangarbeid te verrichten.. Een “menselijke” Duitser had echter medelijden met ons gezin en gaf voor de kinderen chocolade en een stuk brood en aan mijn vader een
sigaret. Deze officier zorgde ervoor dat we de brug over konden.
Mijn ouders vroegen onderdak bij het zusterhuis van het Rooms Katholieke Elisabeth Gasthuis aan
de Utrechtseweg. We mochten overnachtten in het zwaar gehavende ziekenhuis, waar de kogels nog
door de ramen vlogen terwijl wij daar lagen te slapen en de nonnen de gewonden verzorgden. De
volgende dag trokken zij, onder begeleiding van het Rode Kruis, te voet verder naar Ede. Geadviseerd
werd om niet als één grote groep de tocht te maken maar ons te verdelen in meerdere kleine
groepjes. We hadden dan minder kans om vanuit de lucht beschoten te worden.
Mensen die ziek waren konden vandaar verder. Mijn ouders zouden dat ook wel willen. Moe
vertelde, om in aanmerking te komen voor verder reizen, aan de aanwezige arts dat Tom zo veel
overgaf. Ze mochten verder en komen zo per auto aan in Naarden waar ze door het Rode Kruis
opgevangen worden in het Sportfondsenbad. Op de omloop van het bad liggen strozakken en daar
kunnen ze overnachten. Er wordt gevraagd wie familie in Amsterdam heeft, want er is een
mogelijkheid van transport daarheen. Mijn ouders hebben dat en melden zich aan.
Met een vrachtwagen worden mijn ouders na Sperr-tijd in Amsterdam afgezet bij een politiepost.
Hun spullen kunnen ze daar laten staan en onder begeleiding van een oudere politieagent gaan zij
door de verlaten straten naar de Witte de Withstraat. Daar wonen twee tantes van mijn moeder. In
het ene huis tante Marie met man en drie dochters, een schoonzoon en kleindochter. In het andere
huis tante Cato met een volwassen zoon.
Omdat mijn ouders hun huisnummers niet wisten, belde de agent bij iemand in die straat aan en
vertelde dat hij zocht naar een gezin met een tweeling. Deze mensen wezen hen de juiste portiek.
De agent belde daar bij iemand aan, maar men durfde niet open te doen. Men was bang dat het
Duitsers waren. Hij heeft toen door de brievenbus geroepen dat hij evacués uit Arnhem bij zich had
voor de familie Schotanus. Het bleek dat hij bij de buren had gebeld en deze mensen hebben toen
aan de achterzijde van hun bovenwoning met een mattenkopper op het raam bij tante Marie getikt
en gezegd dat er familie voor de deur stond. Toen werd er snel geopend en werden wij liefdevol
ontvangen. Een deel van het gezin werd bij de ene, die in hetzelfde portiek woonde, te slapen gelegd
de anderen bij de andere.
De volgende dag heeft oom Han een bakfiets weten te huren via de man van een zuster van beide
tantes. Hij vroeg een dag vrij bij de brandweer daar werkte hij, om ons weg te brengen naar Haarlem.
In zijn brandweeruniform, daarin had hij meer gezag, werden de spullen die bij de politie stonden
opgehaald. Van Jo en Han kregen mijn ouders onder andere een kinderstoel en een box. Ook die
spullen gingen op de bakfiets. Ik werd in de kinderstoel gezet en Tom stond er met kinderwagen en
al op! Oom Han heeft, afwisselend met mijn vader, de bakfiets naar Haarlem gereden. Moe en haar
nicht Jo gingen ieder op een fiets. Han nam de bakfiets én de fiets weer mee terug naar Amsterdam.
Het betekende weer 17 kilometer zwaar trappen!
Toen we in de Adriaan Loosjesstraat, in de Amsterdamse Buurt te Haarlem, bij Oma van der Kort,
mijn moeders moeder, aankwamen werd er heel wat gehuild, zo blij dat men was dat ons gezin niets
was overkomen. Opa van der Kort was eind mei overleden. Moe heeft ons over die periode verscheidene keren verteld. Ik was toen te jong om dat later nog te kunnen herinneren.
Die tijd dat we in Haarlem verbleven woonde ik samen met mijn vader tijdelijk bij zijn ouders in de
Mr Cornelisstraat. Mijn moeder en Tom bleven bij haar moeder. Mijn moeder kreeg roodvonk en

werd bij haar zuster, die vlakbij m’n oma in de Potgieterstraat woonde, ondergebracht. Zij verpleegde
haar en zorgde voor Tom.
Kennelijk trokken mijn vader en ik later ook bij oma van der Kort in, want ik ging in de Amsterdamse
Buurt voor het eerst naar de kleuterschool. Deze school lag in de bocht van de weg aan de zuidzijde
van de Zomervaart. Je ging ernaar binnen door een grote boogdeur. Omdat mijn ouders slechts
weinig geld en spullen hadden liep ik op klompen.
Naderhand vertelde mijn ouders over de hongerwinter van 1944 /45 die vooral het westen van ons
land trof en ook zij meemaakten.

Terug in Arnhem
Na de bevrijding op 5 mei 1945 mogen de evacués geleidelijk aan weer naar Arnhem terug keren.
Eerst de ambtenaren en daar behoorde mijn vader toe. Het zal waarschijnlijk juli geweest zijn dat hij
alleen naar Arnhem ging en zich meldde bij het centrale opvangpunt Sacré Coeur aan de Velperweg.
Hij kreeg te horen dat hij een leegstaand huis mocht gaan zoeken omdat zijn huis aan de Distellaan
22, zoals de meeste woningen in Arnhem-Zuid, was gebombardeerd. Dat is het onder de pijl.

Hij vond er een in de wijk de Hoogkamp aan de noordkant van de stad: Mauvestraat 61 en plakte
daar, volgens opdracht, “Verhuurd” op.
Het huis was, vanaf de bouw in 1937, bewoond geweest door de familie Terlaak. Die familie is na de
oorlog, voor zover ik weet, niet meer teruggekeerd in Arnhem of bij ons aan de deur geweest.
(In 2010 heb ik enige naspeuringen gedaan naar dit gezin. F.J.Terlaak woonde met zijn echtgenote
eind december 1945 in Tietjerksteradeel. Zijn schoonzoon komt uit die omgeving en waarschijnlijk
zijn zij bij hun evacuatie daar heen getrokken. Kort voor zijn overlijden in 1950 verhuist hij naar Epe).
Op 24 januari 1946 stuurt mijn vader een briefkaart vanuit Arnhem naar zijn zus Thea in Haarlem.
Hieruit blijkt dat hij met z’n gezin in al Arnhem verblijft; waar is me niet duidelijk. Hij schrijft o.a. “Nog
steeds hebben we geen woning” en “We hebben deze week een reuze textielpuntentoewijzing
gekregen: 360 punten. Nu maar zien of er wat te koop is”.
Door de Duitsers, lange tijd sprak men over de Moffen, was veel huisraad geplunderd en afgevoerd
naar het Ruhrgebied. Mijn vader verteld hoe besmeurd hij het aan trof
Er zat geen glas meer in de ramen en in de tuin lagen stapels kapotte huisraad en vloerbedekking.
Een week lang was mijn vader daar alleen aan het werk.
Pa haalde met een handkar bij de boer waar zij in Huissen in de schuilkelder gezeten hadden, dat was
ca 10 km héén en 10 km terug lopen, stukken glas van de kapotte kassen. Hij ruilde deze tegen
beddenspiralen die in het huis over waren.

Van de plundering maakte
fotograaf Piet J. de Booij
heimelijk foto’s vanuit het
huis nr. 50 aan de overkant
van de straat.

Het linker huis met de witte
tuinbanken is het huis
waarin we kwamen te
wonen.

Bij hun terugkeer uit Haarlem namen zij met een vrachtwagen spullen mee die zij van familieleden
en van leden van de Evangelisch Lutherse gemeente hadden gekregen. Tijdens hun evacuatie in
Haarlem had ds Brandt zijn gemeenteleden over hen geïnformeerd en opgeroepen wat te geven.
In 1946 konden mijn ouders ook nog via HARK1 in een huis aan de Breitnerstraat wat meubels en
andere goederen krijgen.

1

HARK = Hulp Actie Rode Kruis.

We woonden de eerste jaren daar niet alleen. Toen we weer in Arnhem woonden kreeg oma van der
Kort in Haarlem een brief van de familie Löwenthal. Zij hadden in Arnhem-Zuid naast mijn ouders
gewoond en gehoord dat mijn ouders al een woning
hadden toegewezen gekregen. Mogelijk konden zij een
kleine kamer bij hen huren. Zij kwamen, volgens mijn
moeder, nog niet voor een woning in aanmerking
omdat zij beiden van oorsprong Duitsers waren. Mijn
ouders wilden hen behulpzaam zijn en stelden boven
de twee voorkamers ter beschikking. Daarnaast
konden zij de badkamer, waar ook een toilet was
gebruiken. De foto hiernaast is nog voor de oorlog bij
de familie Löwenthal gemaakt.
Wij woonden beneden eerst in de voorkamer, omdat
daar nog beige vloerbedekking van de vorige bewoners
lag. In de achterkamer lag geen vloerbedekking en er was ook geen geld voor. De vloerplanken
werden door mijn vader bordeauxrood gebeitst. Daarop stonden twee wit geschilderde ijzeren
ledikanten waarin mijn ouders sliepen.
Ons wassen deden we aan het aanrecht in de keuken. Zo lang ik me kan herinneren scheerde mijn
vader zich altijd bij het keukenraampje. Aan het deurkozijn hing daarvoor een spiegeltje en zijn
scheerspullen stonden in de vensterbank. Tom en ik sliepen samen op de achterkamer boven.
Ook al woonden we op de Hoogkamp, onze huisarts bleef dokter Tjon in Arnhem-zuid. Hij had zijn
praktijk nu in een flat aan de Huissensestraat. Niet zo erg handig want je moest er altijd met de bus
naar toe.
In deze periode onderhouden mijn ouders nog contact met het gezin van bakker van Mook aan de
Groene Weide.. Moe was bevriend geraakt met mevrouw van Mook doordat zij beiden gelijk zwanger
waren. Haar dochter werd enkele weken na mij geboren en sindsdien werd er door de moeders vaak
gezamenlijk met de kinderwagens en kinderen gewandeld en gepronkt.
Mevr. van Mook verongelukte tijdens de oorlog doordat een dronken Canadese militaire chauffeur
met een Jeep haar in Huissen schepte. Kort na de oorlog verongelukte ook haar zoontje Jan-Willem
op de Rijnbrug; zijn foto stond lange tijd bij ons de schoorsteenmantel in de voorkamer.

Een lange periode van herstel
Onderstaand wat delen uit mijn levensverhaal dat ik de laatste 30 jaar stukje voor stukje heb
opgeschreven..
• Ons huis lag vlakbij het landgoed Warnsborn. Als we daar 1946/1947 gingen wandelen lagen daar op
verschillende plekken nabij Schelmse- en Bakenbergsweg grote delen van vliegtuigen. Het was niet
verwonderlijk dat ik als kind tekeningen maakte met vliegtuigen en tanks.
• Het was ook de tijd dat het openbaar vervoer weer op gang moest komen. De tram naar de
Hoogkamp reed niet meer en de verbinding naar de stad werd aanvankelijk onderhouden met oude,
bruingrijs geschilderde, Dodge legervoertuigen. De laadbak daarvan was afgedekt met een huif en
daaronder stonden in de lengterichting 4 banken. Om te kunnen instappen hing er aan de laadklep
een metalen trapje en de conducteur hielp je daarbij. Bij het eindpunt van de bus, lijn 2, aan de
Schelmseweg gingen we als kinderen vaak staan wachten tot er weer een bus kwam en vroegen dan
aan de conducteur om lege “tramblokjes” Een kaartje kostte toentertijd een dubbeltje en voor een
gulden kocht je een 11-rittenkaart.
Rond 1949 kwamen de eerste trolleybussen. De eerste route die daarmee gereden werd, was lijn 1
van Velp naar Oosterbeek, later kwam lijn 2 van de Hoogkamp naar de Geitenkamp. Voordat ze reden
moest eerst een geheel nieuw bovenleidingnet aangelegd worden. Voor de palen werden met de
hand diepe gaten gegraven. Op de Bakenbergseweg heb ik daarbij nog als jongentje staan kijken.
Machtig interessant vond je dat.

• Omdat alle foto’s, inclusief pa’s fototoestel, bij het bombardement verloren
zijn gegaan, ontvangen mijn ouders van familieleden foto’s van ons gezin die
zij nog in hun bezit hebben.
• Oma van der Kort laat de verloren gegane trouwfoto van haar dochter
opnieuw afdrukken, inschilderen en inlijsten.De contacten met de
wederzijdse familie in Haarlem waren intensief. Telefoneren van huis tot
huis bestond toen al wel, maar nog niet bij ons in de familie. Dat was te
kostbaar. Men hield elkaar met brieven en brief- en ansichtkaarten op de
hoogte van het wel en wee.
• Omdat de verhouding met de familie Löwenthal verslechtert, geeft mijn vader hen in 1950 te kennen
dat zij het huis moeten verlaten. Kwaad vertrekken zij.
Tom en ik krijgen boven een eigen kamer. Beneden verhuist de woonkamer nu van voren naar achter
en de ouders gaan boven op de achterkamer slapen.
Doordat mijn ouders een schadevergoeding van de regering hebben gekregen, omdat ze hun hele
huis met inboedel in de oorlog kwijt zijn geraakt, kan er wat voor de inrichting gekocht worden. Een
rood kokosvloerkleed werd in de achterkamer midden op de vloer gelegd. Daaromheen werden de
randen door mijn vader netjes opgevuld met oude stukken zeil die nog op zolder stonden. De kamer
werd verwarmd met een vierkante potkachel op poten die op een ronde koperen plaat stond. De
voorkamer beneden wordt de zitkamer, ingericht met een nieuwe kloostertafel en 4 bijbehorende
stoelen, aangevuld met een fauteuil en een kast die in het huis achtergebleven waren. Een nieuw
aangeschafte staalkleurige haard zorgt daar, alleen bij bijzondere gelegenheden of extreme kou, voor
de extra warmte.
Boven in de badkamer was wel een boiler, maar die was zo duur in gebruik en huur dat mijn ouders
na het vertrek van de familie Löwenthal deze hebben laten weghalen. In de plaats daarvan kwam er
een oud tweepits gasstel te staan waarmee de ruimte werd verwarmd. Ook de was werd op dat
gasstel in een wasketel verwarmd. De wasketel werd daarna door mijn ouders samen op een oud
timmermanskrukje getild, zodat mijn moeder er met het wasbord gemakkelijk bij kon.
• Was de “r” in de naam van de maand, dan betekende dat onherroepelijk dat we ’s avonds voor het
naar bed gaan een eetlepel levertraan kregen. Uit zo’n grote vettige, gele fles. Bah, wat vies vonden
we dat. Ook kregen we de eerste jaren bij het eten geregeld paars/blauwe staalpillen uit van die
kleine flesjes met een kurk erop, vanwege bloedarmoede. Bij de broodmaaltijden kregen we altijd
karnemelk te drinken, moe zij altijd “dat was goed voor het zuiveren van je bloed”.
• De radio werd in die tijd, zeker in de lange winteravonden, veel
beluisterd. Televisie bestond toen niet. Wij hadden, zo lang ik
me kan herinneren deze Erres radio, bouwjaar 1946, met twee
knoppen aan de voorzijde. De linker voor het volume, de rechter
voor het afstemmen. Dat deed je door een wijzer op de naam
van een zender in te stellen. Hilversum 1 en 2 zaten op de
golflengte 298 en 402 meter.
• In de zomer van 1951 gingen we voor het eerst met een tent op vakantie. Mijn vader had voor de
oorlog met z’n ouders veel op het strand gekampeerd. Hij wilde weer kamperen en liet daarom een
huttent van twee bij twee meter en 2m hoog bij de zeilmakerij Cohen in de Spoorwegstraat maken.
• Tijdens een kampeervakantie van 1954 in zuid Limburg gingen we ook een dagje naar Heerlen. Daar
zagen mijn ouders in een meubelzaak een blanke ahorn houten eethoek, bestaande uit een ronde
tafel, 4 stoelen en een dressoir met drie deurtjes waarop een vogelmotief was uitgesneden, in de
uitverkoop. Ze waren er beiden verrukt van en toen ze hoorden dat de meubels gratis in Arnhem
bezorgd konden worden, besloten ze het te kopen. Ze hadden nog steeds wat geld van de
oorlogsschadevergoeding achter gehouden. Ze kochten er gelijk twee rieten/rotan stoelen bij om
gemakkelijk te kunnen zitten. De eethoek en het dressoir hebben tot het overlijden van mijn moeder
in 1998 in de huiskamer gestaan.

Het boek “Nooit vergeten!”, samengesteld door de redactie van “Het Vrije Volk”, werd na de oorlog
uitgegeven. Tientallen keren heb ik daarin gekeken en gelezen. Het boek heeft daarvan wel geleden.

De delen van het bestek die mijn moeder vanuit de schuilkelder in 1944 alsnog uit huis heeft gehaald, bewaar ik nog
steeds.

