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Knoops Rijwielkoning, Middensteiger 9-11 te Rotterdam, 
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Geïllustreerde geschiedenis van de rijwielhandel van L.J.P. Knoops Sr. aan het 

Middensteiger 9-11 te Rotterdam (“Knoops Rijwielkoning Middensteiger 9-11 te 

Rotterdam”), lopende van zijn vestiging op dit adres in 1913 tot het Duitse 

bombardement op Rotterdam van dinsdag 14 mei 1940. 

 

Met een korte voorbeschouwing over de periode 1901-1912. 

 

Met een korte nabeschouwing over de periode 1940-1945 en de tijd erna. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Samensteller en auteur: drs. W.A. Knoops 

 

Fotoreproductie en tekstadviezen: ing. A.J. Knoops 

 

 

 

 

 

Rotterdam en Zwijndrecht 1992 



2 

 

Inhoud 
 

 

Voorwoord 

 

Inleiding 

 

Voorwoord bij de tweede en verbeterde uitgave op DVD, september 2013 

 

Deel 1. Knoops Rijwielkoning, Middensteiger 9-11 te Rotterdam, 1913-1940 
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Deel 3. Razzia van Rotterdam en kamp Amersfoort, 1944-1945 [toegevoegd in 2013] 
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Voorwoord [bij de eerste uitgave in boekvorm, juni 1992] 

 

Geachte lezer(es), 

 

Dit boek (als ik het zo noemen mag) is het product van vele jaren zoek- en graafwerk. Een 

ijzeren geduld was soms nodig om de schriftelijke resten van een verdwenen tijdperk te 

achterhalen. Nu is er voor een historicus niets vreemds aan een verdwenen tijdperk. Het is de 

definitie van zijn onderwerp van studie. Hij houdt zich vrijwel uitsluitend bezig met dingen 

die niet meer bestaan, of met gebeurtenissen die vroeger gebeurd zijn en dus niet meer 

beïnvloed of herleefd kunnen worden. 

 

Dat kan heel frustrerend zijn. Immers, het object dat het onderwerp is van wetenschappelijke 

vorsing (een zaak, een gebeurtenis) bestaat niet meer. De bioloog heeft het gemakkelijker: 

mensen, dieren en planten werkelijk voor het grijpen. Zo ook de wiskundige. Hij kan zijn 

formules eindeloos bewijzen en andermaal narekenen. Hetzelfde geldt voor de chemicus. Hij 

kan alle experimenten zo vaak herhalen als hij wil in zijn laboratorium. Welke steun heeft de 

historicus tot zijn beschikking? 

 

De historicus laaft zich aan de bronnen. Die bronnen omvatten de stoffelijke, mondelinge en 

schriftelijke overleveringen uit het verleden. Het wordt pas irritant voor hem als die bronnen 

opdrogen, of, nog erger, er in het geheel niet meer zijn. De vraag is: “Hoe kan dat gebeuren?” 

 

Het reconstrueren van een stukje vooroorlogse Rotterdamse geschiedenis is natuurlijk een 

welhaast hopeloze zaak, omdat op 14 mei 1940 en de dagen erna het centrum van de stad 

volledig in de “asch” werd gelegd. Als men, zoals de familie Knoops, woonde en werkte in 

datzelfde centrum, dan laat het zich raden dat alles waarmee later een geschiedenisverhaal kan 

worden geschreven, in de totale verwoesting ten onder ging: bedrijven, winkelpanden, 

werkplaatsen, huizen, persoonlijke bezittingen als foto’s, brieven, boeken en dergelijke. Zelfs 

de stad als geheel verdween, om plaats te maken voor een kale zandvlakte, vol kuilen. Wat 

resteert zijn de persoonlijke herinneringen. 

 

Wat hierna volgt is een collage van met noeste vlijt verzamelde snippers, restanten, scherven, 

fragmenten en details van een verwoest verleden. Met grote (familie-) liefde is dit weinige 

aaneengesmeed tot een bepaald geheel, waarvan de samensteller hoopt dat er een zeker beeld 

uit zal oprijzen. De beperkingen zijn geschetst. 

 

Hoe is dit Knoops-boek tot stand gekomen? Het antwoord is simpel: door een wel zeer prettig 

verlopen samenwerking met een ander lid van de familie Knoops. Zijn naam treft u onderaan 

dit stuk tekst aan. 

 

Het eerste exemplaar van dit boek werd aangeboden aan tante Bep (mevrouw G.Ph. Leerssen-

Knoops te Mheer, Z.-Limburg) ter gelegenheid van haar 70
e
 verjaardag (op 15 juni 1992), die 

te Limburg werd gevierd op zaterdag 13 juni en op zondag 14 juni 1992. 

Liefhebbers kunnen bij de samenstellers een eigen exemplaar nabestellen. 

 

Geschiedenis blijft een moeilijk vak. De grootste ellende ontstaat op het moment dat het 

woordje “als” op een sentimenteel geladen manier je teksten begint binnen te sluipen. Even 

een voorbeeld: “Als het bombardement niet had plaatsgevonden had ik, met mijn voorliefde 

voor fietsen en alles wat daarmee te maken heeft, nu waarschijnlijk de titel “Knoops 
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Rijwielkoning Middensteiger” met trots gedragen, en niet in loondienst zijn geweest bij een 

grote pensioenverzekeraar.” 

 

 
 
Tante Bep 70 jaar. Feest op zaterdag 13 juni 1992. Aanbieding van het boek “Knoops Middensteiger”. Van links 

naar rechts: L.J. P. Knoops Jr. (oom Leo), drs. W.A. Knoops (samensteller boek), mw. G.Ph. Leerssen-Knoops 

(de jarige tante Bep), Toke Raateland-Knoops, Dick Knoops en ing. A.J. Knoops (oom Ton; samensteller boek). 

Op de voorgrond prijkt de door oom Ton zo spectaculair mooi gerestaureerde Saturnus-fiets van 27 april 1940. 

 

Ik zou zeggen: het is gebeurd, zand erover. Wat natuurlijk wel mag is nog eens ruiken aan dat 

verleden, in gedachten een “sentimental journey” door het centrum van het vooroorlogse 

Rotterdam maken. En dan kan het gebeuren dat u, een zekere drukke winkelstraat inlopend, 

plotseling stilhoudt voor een kloek winkelpand van lichtgele baksteen. 

In de etalage glinsteren rijen scherp geprijsde rijwielen u vriendelijk toe. Een reclamebord 

wijst u op de voordelen van een Saturnus rijwiel: “Koopt Nu Onze Onverwoestbare Prachtige 

Saturnus”, afgekort tot, u raadt het al, K.N.O.O.P.S., de Rijwielkoning aan het Middensteiger 

9-11 te Rotterdam-Centrum. Het is het adres waar u zich thans bevindt. De samenstellers van 

het boek treden glimlachend naar voren en houden voor u in figuurlijke zin de winkeldeur 

uitnodigend open (lees: slaan de kaft om). Wilt u niet even binnen komen voor een kijkje? 

Iedereen is welkom, de sigaren en de …. staan klaar. 

 

De firma Knoops werd in 1901 (niet 1898) opgericht, maar het thema van dit boek is “Knoops 

Rijwielkoning Middensteiger”. De aanvang ligt daarom in 1913, toen de firma Knoops op dat 

adres werd gehuisvest. Daar bovendien de oudste zoon van L.J.P. Knoops Sr., mijn vader D.J. 

Knoops, op 23 september 1913 op het Middensteiger werd geboren (het begin dus van een 

nieuwe generatie), lijkt het jaar 1913 me een heel goed aanvangstijdstip. 
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Wij wensen al onze familieleden en andere geïnteresseerden veel kijk- en leesplezier met deze 

omvangrijke bundel Rotterdamse Knoops-familieherinneringen van voor 1940. Want Knoops 

en Rotterdam, die horen bij elkaar. 

 

De samenstellers, 

 

drs. W.A. Knoops 

ing. A.J. Knoops 

 

Rotterdam en Zwijndrecht, 1991-1992 
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Inleiding [bij de eerste uitgave in boekvorm, juni 1992] 

 

 

Over de opbouw van het boek het volgende. Het bestaat uit twee delen. 

 

Deel 1. 

 

Het eerste deel, de kern van het boek, bestaat uit een grote hoeveelheid foto’s en ander 

illustratiemateriaal. Per plaat is een begeleidende tekst aanwezig. Aan de hand van platen en 

teksten wordt een beeld gegeven van de zaak, van de directe omgeving en van de familie en 

overige mensen die er woonden en werkten. Meer niet. 

Informatie over allerlei andere onderwerpen over Rotterdam van voor de oorlog veronderstelt 

de schrijver van deze bundel als bekend bij de lezers. En zo niet, er is meer dan voldoende 

gepubliceerd over dit thema. Steeds is getracht alleen het hoofdonderwerp zelf te belichten. 

Het is wat de Fransen “petite histoire” noemen. De begeleidende teksten zijn vanuit mijn 

(Wim Knoops, auteur) invalshoek opgesteld. 

 

Enige extra’s : 

 

Ter informatie is een kort overzicht van de diverse woonadressen tot 1945 van de familie 

Knoops opgenomen; die verhuisde namelijk nogal eens. 

 

Over de familie: de eigenaar van de zaak aan het Middensteiger 9-11, te weten de heer L.J.P. 

Knoops Sr., is mijn opa (overleden 1951). Zijn oudste zoon D.J. Knoops is mijn vader 

(overleden 1973). Zijn twee andere zoons en zijn twee dochters (een derde overleed jong) zijn 

mijn ooms en tantes. Voor de rest verwijs ik naar de in dit boek opgenomen kleine stamboom 

van de familie Knoops. 

 

Deel 2. 

 

In het tweede deel is een verslag opgenomen van de meidagen van 1940, en in het bijzonder 

van de gebeurtenissen op 14 en 15 mei 1940. Dit relaas is door mij opgetekend uit de mond 

van mevrouw G.Ph. Leerssen-Knoops te Mheer (Zuid-Limburg), tante Bep dus, de jongste 

zus van mijn vader D.J. Knoops. Het leek me namelijk wel interessant om nu eens precies te 

weten wat er in die dagen is gebeurd, niet conform de vele boeken van dr. L. de Jong en 

andere gezaghebbende werken, maar hoe een tijdgenoot het heeft beleefd. Het is m.a.w. de 

kleinste detailgeschiedenis denkbaar (de belevenissen van een enkele persoon gedurende een 

paar dagen in een zeer beperkte omgeving), maar voor mij – en naar ik hoop ook voor de 

lezers – het meest boeiend. 

 

Jammer genoeg kon ik het hele verhaal niet meer uit de mond van mijn eigen vader (D.J. 

Knoops) optekenen. Hij overleed zoals gezegd in 1973. 

 

Aanvullend is in dit tweede gedeelte het wedervaren opgenomen van de heer L.J.P. Knoops 

Jr., jongere broer van mijn vader. Hij was tijdens het bombardement niet in Rotterdam, maar 

in Gouda. Een dag later, woensdag 15 mei, keerde hij naar huis terug, wat er althans nog van 

over was. Zijn geschiedenis vult het eerste verhaal goed aan. Beide getuigenissen bieden een 

redelijk compleet beeld. 
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Voorwoord bij de tweede en verbeterde uitgave op DVD, september 2013 

 

 

Geachte en beste lezers! 

 

Hoera! De vlag kan uit, en wel de Rotterdamse vlag (groen-wit-groen), fier wapperend vanaf 

de toren van de St. Laurenskerk. Het digitale “Middensteiger-project” van de familie Knoops 

is dan eindelijk voltooid, en hoe! Met niet weinig trots bieden wij u deze prachtige DVD aan. 

 

 
 

Hiervoor viel te lezen dat de oorspronkelijke uitgave verscheen in juni 1992, toen als papieren 

boek. Nu, in september 2013, is de digitale techniek zozeer gevorderd dat deze tweede uitgave 

op DVD mogelijk is geworden. 

Niet alleen is het aantal afbeeldingen door nieuwe vondsten nog behoorlijk uitgebreid, ook de 

kwaliteit van de (nu gescande) reproducties is enorm verbeterd. Meest belangrijk is echter dat 

er, speciaal voor de DVD, een digitaal gefabriceerde film van het vooroorlogse Middensteiger 

werd vervaardigd. De maker is Michel van Es te Ridderkerk, jongste zoon van mijn zus Joke 

van Es-Knoops. Alle andere (vele!) technische vernieuwingen op deze DVD zijn ook van zijn 

hand. Daarmee wordt hij de derde samensteller van deze familiegeschiedenis. 

 

Ook internet is thans in beeld. Het dramatische relaas over de familie Knoops in de meidagen 

van 1940 (de oorlog en het bombardement) is o.a. ook op internet te vinden. Ga hiervoor naar: 

http://www.knoops-producties.nl/overige-publicaties.html 

 

Maar ook de “ouderwetsche” boeken blijven een bron van informatie. Twee vermeldingen: 

 

Zelfs komen we een vermelding over een Saturnus-fiets tegen in de literatuurgeschiedenis, en 

wel in een biografie van Nico Keuning over de Rotterdamse auteur Bob den Uyl (1930-1992). 

Keuning schreef: Ook het oorlogsverleden van Den Uyl keert terug, in ‘Een gouden tijd’. In 

de winter van 1944/’45 gaat hij op zijn Saturnus, de fiets die hij kocht na de brand van mei 

1940, op hongertocht naar de Betuwe.
1
 

 

                                                 
1
 Nico Keuning, Een zeker onbehagen. Een biografie van Bob den Uyl (Amsterdam 2008), 261. 

http://www.knoops-producties.nl/overige-publicaties.html
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In de verzameling zitten ook enige foto’s van de omgeving. Wie interesse heeft in de directe 

omgeving, kan kiezen uit heel wat nostalgische fotoboeken. Het beste boek daarvoor is m.i.: 

 M.M. S. Feringa en H.A. Voet, De stadsdriehoek van Rotterdam. Deel 4. De oostelijke 

waterstad (uitgave gemeentelijke archiefdienst, Rotterdam 1994; ISBN 90-73647-18-5). 

Ook de delen 1 t/m 3 en 5 uit deze reeks zijn de moeite waard, vanwege de mooi afgedrukte 

foto’s (veelal in groot formaat) en het uitgebreide (en deskundige) commentaar bij de foto’s. 

 

Er is in 2013 een derde deel aan het Knoops-verhaal toegevoegd over de razzia van Rotterdam 

van 10 november 1944. De hiervan bewaarde brieven en daarbij zelfs een dagboekje waren zo 

interessant dat ze naar de mening van de samenstellers moesten worden opgenomen. Hartelijk 

dank aan mijn broer Leo Knoops voor het volledig uittypen van de brieven, én het dagboekje. 

 

Tot slot is in 2013 als deel 4 nog toegevoegd enige andere verzamelingen, voor de liefhebbers 

die nog meer willen zien. 

 

De ordening van de DVD wijst zich via het startmenu vanzelf. Toch nog het volgende over de 

teksten in de “slideshow”. Soms wordt met een nummer verwezen naar een andere afbeelding 

in de verzameling. Dit is het nummer van de afbeelding in de originele bronnenverzameling. 

Vergeet deze nummerverwijzingen tijdens het genieten van de “slideshow” gerust, want alle 

platen staan al netjes in de correcte volgorde. Voor degenen die toch graag de originele scans 

willen raadplegen (soms in een uitzonderlijk hoge resolutie), als historici en zij die echt van 

de details houden: raadpleeg de bronnenverzameling met de doorlopend genummerde scans. 

 

Mocht u willen reageren op de inhoud van de DVD, neemt u dan gerust contact op met Wim 

Knoops via: w.knoops2@upcmail.nl 

 

Tot slot leek ons een mooie gedachte de DVD te publiceren op de 100
e
 geboortedag van onze 

opa, vader en neef D.J. Knoops, geboren op 23 september 1913, in het pand Middensteiger 9 

te Rotterdam-Centrum. Als men iemand niet vergeet maar herdenkt, dan is hij niet echt dood, 

nee, hij leeft. Ter herinnering aan hem is de DVD gemaakt; we dragen ons werk aan hem op. 

 

Rotterdam, maandag 23 september 2013 

 

Ing. M.H.J.M. van Es, BEng, Ridderkerk 

Ing. A.J. Knoops, Zwijndrecht 

Dr. W.A. Knoops, Rotterdam-Centrum 

mailto:w.knoops2@upcmail.nl
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Voorwoord – afbeeldingen (2013) 
 

 

001 t/m 004 

 

Tante Bep 70 jaar. Feest op zaterdag 13 juni 1992. Aanbieding van het boek “Knoops 

Middensteiger”. 

 

005 

 

Tante Bep 70 jaar. Feest op zaterdag 13 juni 1992. Aanbieding van het boek “Knoops 

Middensteiger”. Van links naar rechts: L.J. P. Knoops Jr. (oom Leo), drs. W.A. Knoops 

(samensteller boek), mw. G.Ph. Leerssen-Knoops (de jarige tante Bep), Toke Raateland-

Knoops, Dick Knoops en ing. A.J. Knoops (oom Ton; samensteller boek). Op de voorgrond 

prijkt de door oom Ton zo spectaculair mooi gerestaureerde Saturnus-fiets van 27 april 1940. 

 

006 

 

Wim Knoops (links) en Ton Knoops (rechts), buiten gezeten op het terras van het eetcafé De 

Magneet te Rotterdam-Kralingen (Oudedijk, hoek Hoflaan met Waterloostraat). Het was een 

fraaie, rustige en warme zomeravond in het jaar (is niet meer helemaal zeker) 2006 of 2007. 

Het gesprek tussen de beide auteurs van het boek uit 1991-1992 verliep als volgt: 

T: “Daar hebben we toch een fraai boek mee gemaakt.” 

W: “Zeker! Daar drink ik op!” 

T: “Denk je nog wel eens na over een eventuele tweede, verbeterde druk?” 

W: “Ja, maar dan moeten we wel betere en meer moderne technische middelen voor inzetten.” 

T: “Beheers jij die dan ook?” 

W: “Nee, maar ik heb wel een uiterst handige technische neef. Ik zal eens navraag doen…” 

T: “Prima!” 

W: “U hoort nog van me, oom Ton.” 

 

007 t/m 017 

 

Oom Ton Knoops met zijn vrouw tante Co Knoops, 15 oktober 2011, in het zgn. “zorghotel” 

te Zwijndrecht verblijvend. Wim Knoops en Michel van Es komen op bezoek om de uitgave 

op DVD door te spreken, en om enige detailzaken van héél lang terug precies na te vragen. 

 

018 t/m 020 

 

Wim Knoops en Michel van Es aan het werk voor de fabricage van de DVD, thuis bij Michel 

van Es te Ridderkerk, 31 maart 2012. 

 

021 en 022 

 

Het is 23 september 2013. Hoera! De vlag kan uit! De DVD is klaar! 

 

023 

 

Het omslaghoesje van de DVD. Deze omslag werd ontworpen door Michel van Es. 
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Tekst op de achterzijde van het DVD-hoesje, september 2013 
 

 

Knoops Middensteiger 9-11 luidt de titel van deze DVD. Tot het Duitse bombardement op 

Rotterdam van dinsdag 14 mei 1940 was op het adres Middensteiger 9-11 de bekende 

rijwielzaak van Knoops gevestigd. De fraaie en drukke woon- en winkelstraat Middensteiger 

lag ten zuiden van de Hoogstraat, dus in het hart van het vooroorlogse Rotterdam. Oprichter 

en eigenaar was L.J.P. Knoops Sr. Hij adverteerde onder de bedrijfsnaam “Knoops 

Rijwielkoning Middensteiger” en voerde o.a. een eigen fietsenmerk, “Saturnus”, waarmee hij, 

zelfs in de crisisjaren, grote omzetten wist te behalen. L.J.P. Knoops Sr., vroeg weduwnaar 

geworden, woonde met zijn gezin in het huis direct boven de zaak. 

Het bombardement vaagde alles weg: de zaak, het huis, de werkplaats, ja, de hele binnenstad 

en daarmee verdween ook de klantenkring, de levensader van iedere middenstander. Maar 

ook alle tastbare herinneringen aan die tijd gingen verloren, zoals foto’s en documenten. Dat 

plaatste de samenstellers van deze DVD voor een moeilijke opdracht: hoe voldoende 

materiaal te vergaren. Via een jarenlange speurtocht in archieven kon toch het nodige worden 

teruggevonden. Verder werden de getuigen uit die tijd (veelal familieleden) uitgebreid 

geïnterviewd. Zo kon uit vele kleine stukjes uiteindelijk toch de geschiedenis van de 

rijwielzaak van Knoops worden gereconstrueerd. Reconstructie ook letterlijk te begrijpen, 

want met de meest moderne digitale middelen werd zelfs een animatiefilm (in kleur!) van de 

rijwielzaak en de directe omgeving vervaardigd. Op deze wijze hopen de drie samenstellers 

(tevens drie generaties vormend) het verhaal van “Knoops Rijwielkoning Middensteiger” aan 

de liefhebbers van de geschiedenis van Rotterdam op stijlvolle wijze te kunnen vertellen. 

Geniet u van het kijken, zoals wij genoten van het samenstellen! 

  

Rotterdam, maandag 23 september 2013 

  

Michel van Es (1977), Ridderkerk 

Ton Knoops (1920), Zwijndrecht 

Wim Knoops (1959), Rotterdam 
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Deel 1. Knoops Rijwielkoning, Middensteiger 9-11 te Rotterdam, 1913-1940 

 

 

 Het begin: 1901-1912 

 

 De groei: 1913-1933 

 

 De bloei: 1934-1940 

 

 Het einde: 14 mei 1940 

 

 Epiloog: 1940-1962 
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Advertentie uit het blad “Groot Rotterdam” van 27 april 1925. De niet al te zeer bescheiden 

aanduiding “Rijwielkoning” wordt consequent in alle advertenties gebruikt. De aanduiding 

“Opgericht 1898” klopt niet, want dat gebeurde pas in 1901. Maar “1898” staat nu eenmaal 

interessanter; een firma die in de vorige (negentiende) eeuw is opgericht, klinkt nu eenmaal 

meer solide en betrouwbaar. Opa Knoops was een zakenman en geen historicus! 

Van filialen in Amsterdam en in Arnhem is mij niets bekend. Dus ook deze mededeling heeft 

waarschijnlijk meer een commercieel (“landelijke spreiding”) dan een informatief karakter. 

En wellicht moet ook de opmerking “Agenten door geheel Nederland” met een flink korreltje 

Knoops-zout worden genomen. Het merk “Saturnus” is inderdaad wel eigen fabricaat, wettig 

gedeponeerd, en vormde het paradepaardje van de fietsenhandel van Knoops. 

 

De advertentie ademt verder een prachtige vooroorlogse sfeer uit. Let bijv. maar eens op de 

“ouderwetsche” spelling en op de namen van verdwenen, beroemde fietsmerken: Germaan, 

Simplex en Burgers. De Germaan-fietsenfabriek was te Meppel gevestigd, en eigendom van 

de gebroeders Jan en Frits van Werven. Later heeft een schoonzoon van een van beiden, een 

zekere Brouwer, de zaak overgenomen. De gebr. Van Werven hebben ook nog een tijdlang 

een hotel naast hun fietsenfabriek gedreven. Overigens leverde de Germaan rijwielenfabriek 

aan Knoops ook fietsen onder de merknaam Saturnus. Dat ging op bestelling. 

 

Terug naar de advertentie: sommige fietsenmerken bestaan evenwel nog steeds, zoals Fongers 

(nu onderdeel van Batavus) en het Engelse Raleigh. 

Ook voor Rotterdammers met een smalle beurs lag een fraaie Saturnus-fiets binnen 

handbereik. Immers: “Desgewenscht leveren wij onze Rijwielen op gemakkelijke betalings-

conditiën.” 

 

102A 

 

Deze briefkaart toont een getekende impressie van het in 1933-1934 nieuw gebouwde pand. 

Dezelfde illustratie keert terug bij afbeelding 128. Aardig is dat we ook het telefoonnummer 

weer kennen: 15475. Op de achterkant staat in paarse inkt de volgende boodschap van vader 

Knoops getypt: 

 

“Beste Corrie en Dick. 
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Ter gelegenheid Uwer verloving schenk ik jullie een complete cassette tafelzilver. Model en 

soort naar verkizing. 

 

          Vader Knoops.” 

 

Bij het woord “verkizing” is de gulle gever vergeten de “e” te typen. Maar als men een 

complete cassette tafelzilver cadeau krijgt, moet men nu eenmaal taalkundig het een en ander 

door de vingers kunnen zien! 

Door bovendien speciaal deze briefkaart voor zijn boodschap te benutten, is in ieder geval een 

van de weinige reclame-afbeeldingen van het nieuwe pand van Knoops aan het Middensteiger 

voor het nageslacht bewaard gebleven. Hier past de historicus dus slechts dankbaarheid. 

De verloving vond plaats op zondag 24 maart 1940 (Pasen). Het burgerlijk huwelijk werd in 

1943 voltrokken, het kerkelijk (R.K.) huwelijk zelfs pas in september 1945, dus na de oorlog. 

Nog even een korte verduidelijking: “Vader Knoops” is L.J.P. Knoops Sr., de eigenaar van de 

zaak. “Dick” is D.J. Knoops, zijn oudste zoon; “Corrie” is diens verloofde, C.M. Verzijl. 

 

102B 

 

De achterzijde van de briefkaart (zie voor uitleg de tekst van afbeelding 102A). 

 

103 

 

Deze foto moet zijn genomen uit een bovenverdieping van een pand aan het West Nieuwland, 

vrij dicht bij de hoek met de Groote Markt. We zien op de voorgrond het spoorwegviaduct. 

Dat biedt een goed richtpunt, want de boog links is nog steeds (1992) in het viaduct aanwezig. 

 

Rechts is de Open Rijstuin. Daar heeft opa Knoops tot ongeveer 1935 een reparatiewerkplaats 

gehad, en wel in het derde pand vanaf de hoek gerekend. Bij zeer aandachtig toezien is het 

woord “Rijwielstalling” op de pui van het tweede pand te onderscheiden, nog juist zichtbaar 

boven het hek van het spoorwegviaduct. Of dit die werkplaats was? Ik vind dat zeer moeilijk 

te onderscheiden. Na een uitputtende studie met hulp van vergrootglazen lijkt het antwoord 

me toch: ja. Daar het een rijwielstalling betreft, was bij het nemen van de foto die werkplaats 

blijkbaar dus reeds verplaatst naar het Middensteiger. Op afbeelding 354 (en vooral 417) valt 

het woord “Rijwielstalling” beter te lezen, vanaf de Groote Markt onder het spoorwegviaduct 

door op de Open Rijstuin kijkend. Neem gerust de tijd e.e.a. goed te bestuderen! 

Het witte hoekpand staat te huur. 

 

De gevelwand die van links naar rechts loopt vormt de noordzijde van het Middensteiger, 

beginnend bij het moderne pand van Brenninkmeijer (C&A). Het Middensteiger is al lang 

gedempt en er lopen tramrails overheen. Voor de winkeletalages van J.C. Klütgen’s 

Bedenmagazijnen (nr. 25-27) staat een handkar geparkeerd. 

Achter de zaak in behangselpapier is het torentje van het Oude Stadhuis aan de Kaasmarkt te 

zien (zuilen en koepeltjes). 

 

104 

 

Middensteiger 9-11, hoek Romeinsteeg, na het bombardement van 14 mei 1940. Het ruimen 

van puin is in volle gang. Deze zeldzame foto dateert waarschijnlijk van eind mei, begin juni 

1940. Op de voorgrond liggen nog de tramrails. 
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Zie ter vergelijking de afbeeldingen 102 en 128. Aan de voorgevel valt nog het geblakerde 

skelet van de verticale lichtbak van “Knoops Rijwielen” (deze tekst is niet geheel zeker) te 

onderscheiden, en ook de vorm van de daaronder aanwezige vierkante klok is nog te zien. 

 

Bij heel goed kijken valt zelfs het straatnaambordje van de Romeinsteeg nog aan de gevel van 

het Knoops-pand te zien (in het kozijn van het bovenste etalageraam, dus vlak voor de hoek), 

in ieder geval zijn de laatste drie letters (…EEG) van het naambordje zeker te onderscheiden. 

En links, op de andere hoek van de Romeinsteeg, staat de ijzerconstructie van de vernieuwde 

pui van de kapperszaak nog (als enige) overeind. Op afbeelding 407 valt dit veel beter te zien. 

 

De reden dat het pand de verwoesting van 14 mei 1940 in eerste instantie overleefde, is dat 

het pand niet direct werd gebombardeerd, dat wil zeggen: er waren geen directe voltreffers. 

Waarschijnlijk is het hele pand in de nacht van 14 op 15 mei 1940 uitgebrand. De omliggende 

gebouwen waren vaak al eeuwen oud; ze kregen wel voltreffers te verwerken, stortten na 

uitbranden in elkaar of werden al snel neergehaald na de brand. Jonge panden als die van 

Knoops en Brenninkmeijer overleefden de vuurzee door hun solide bouw. Later werden ze 

alsnog opgeruimd. 

 

Op de achterkant van de foto heeft mijn vader (D.J. Knoops) in potlood geschreven: ”Ons 

huis Middensteiger 9 gebombardeerd 14-5-’40.” 

Ik vind dat wel een veelzeggende tekst. Niet: “Onze zaak”, maar: “Ons huis”. Blijkbaar vond 

mijn vader de verwoesting van het huis belangrijker. Aan hem als mens terugdenkend kan ik 

die tekst wel begrijpen; persoonlijke herinneringen speelden bij hem een belangrijker rol dan 

zakelijke of financiële belangen. 

Hij had een brede interesse – godsdienst, geschiedenis, literatuur – en bezat veel boeken. Het 

verlies daarvan moet voor hem verschrikkelijk zijn geweest, temeer daar hij werkelijk nooit 

iets kon weggooien. 

 

105 

 

De Hoogstraat naar het oosten toe gezien. In feite liep de Hoogstraat op deze foto van 

rechtsvoor naar linksachter. Op de voorgrond ziet u het pand van Brenninkmeijer (C&A). Dit 

pand stond aan de kop van een huizenblok, dat aan de zijkant werd begrensd door het 

spoorwegviaduct en de Moriaanstraat, en aan de achterkant door het einde van het 

Middensteiger. Daar vele huizen compleet zijn verwoest, kijkt men vanuit de verwoeste 

Hoogstraat zo het Middensteiger in. 

 

Links staat het pand van Knoops. Men kijkt op de lange zijgevel, die zich aan de Romeinsteeg 

bevond. Vlak ervoor wordt door enkele mensen puin geruimd. Duidelijk te onderscheiden zijn 

de etalages op de begane grond, vervolgens de drie woonlagen en helemaal bovenin de 

pakhuisverdieping. Rechts ervan bevindt zich het pand van Esders, aan de andere kant van het 

Middensteiger, op de hoek met de Hoofdsteeg. Esders valt o.a. te herkennen aan de verticale 

lichtbak op het dak. Op afbeelding 116 valt deze reclame nog in vooroorlogse (dus gave) staat 

te bewonderen (geheel rechts). 

 

Overigens is er iets mis met deze foto. Esders lag in werkelijkheid meer naar achteren, althans 

vanuit dit gezichtspunt bezien. Op deze foto lijkt het omgekeerde het geval. Wellicht optisch 

bedrog, of een verkeerde lens gebruikt? Let u er in ieder geval op als u alles nog eens precies 

wilt nameten en narekenen. Let u daarbij dan wel op het feit dat de firma Esders in 1940 uit 

drie panden bestond, gelegen op de kruising van Middensteiger, Hoofdsteeg en Houttuin. De 
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panden waren onderling verbonden; over de Houttuin liep een luchtbrug, onder de Hoofdsteeg 

lag een tunneldoorgang. 

 

106A 

 

Middensteiger 9-11, hoek Romeinsteeg. Deze opname is gemaakt tussen 1934 en 1940, want 

rechts is de zwarte marmeren rand van de etalageramen te zien, zoals die aanwezig was bij het 

nieuwe pand. In de etalage is met moeite een fietswiel te onderscheiden. Naast het bordje met 

de tekst “Verboden in of door te rijden”, is nog juist de onderkant van de lichtbak (met klok) 

te zien. Om de hoek ligt de Romeinsteeg. Die kwam uit op de Hoogstraat. 

Van het andere hoekpand staat zo te zien de winkel leeg, want er staan geen waren in de 

etalage en er is een papier op de ruit geplakt met de tekst “Te huur” erop. Zie ter vergelijking 

ook afbeelding 133. 

Even iets meer verteld over dit andere hoekpand; ten slotte heeft de familie Knoops daar 27 

jaar tegenaan zitten kijken. Wat zagen ze? 

 

Dit hoekpand heette, naar een van de vroegere bewoners, “het oude pand van Hartogsveld”. 

Tijdens de afbraak en nieuwbouw van 1933-1934 zat Knoops hier tijdelijk in; zie daarvoor 

afbeelding 141. Naderhand werd het pand eerst tijdelijk benut door “de bekende kooplieden”, 

“oom Louis” (L. van Zanten), opkopers die boedels van failliete zaken verkochten; we zitten 

dan immers midden in de crisisjaren. 

Later kwam er een kapperszaak in (1937-1940), die eerst aan de andere kant van Knoops was 

gevestigd. Zie daartoe afbeelding 144. Tot slot valt het pand ook nog eens te bewonderen op 

afbeelding 160; alleen zit er dan – zo te zien – een nieuwe winkelpui in. Het ging zeker goed 

met de kapperszaken. Tijdens het bombardement van 14 mei 1940 zat in dit pand dus deze 

bewuste kapper gevestigd. 

 

De man op de foto is oom Willem Franken (met hondje Leda). Oma Knoops heette van haar 

eigen naam Franken. Oom Willem was rijksambtenaar en woonde in ’s-Gravenhage. Na zijn 

pensionering is hij in Oostvoorne gaan wonen. 

 

106B 

 

Deze foto van de Hoogstraat (op de achtergrond de St. Laurenskerk), is alleen bedoeld om het 

opmerkelijke verkeersbordje “Verboden in of door te rijden” (zie afbeelding 106A inzake de 

Romeinsteeg) beter in beeld te krijgen. 

 

107 

 

Deze foto, genomen vanaf het Witte Huis (zoals zoveel andere foto’s), toont in het midden de 

Kolk. Linksvoor het verwoeste Plan C (let op de markante bogen). Links daarnaast zien we de 

overblijfselen van Station Beurs. Rechts vooraan kijken we de Hoofdsteeg in, waar alleen de 

grote panden van Esders nog overeind staan. Het spijtige is dat die panden ons precies het 

zicht ontnemen op het pand van Knoops, dat er juist achter is gelegen, Verder vallen nog te 

zien het spoorwegviaduct, de Laurenskerk en de stadhuistoren. 

 

108 

 

Het puinruimen vordert (zie ter vergelijking afbeelding 105). Het pand van Brenninkmeijer 

staat er nog steeds, evenals dat van Esders (let weer op de verticale lichtbak van Esders op het 
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dak). Het pand van Knoops evenwel is al afgebroken. Op de achtergrond is vaag de molen aan 

het Oostplein te ontwaren. Links achterin is een van de twee Kralingse gashouders te zien. 

Deze foto moet op een zonnige dag in 1940 zijn gemaakt. Het licht is scherp en de heren op 

de voorgrond lopen in colbert. 

 

109 

 

Hier hebben we een heel aardige foto van het filiaal Mathenesserplein 41. In de portiek staat 

de filiaalhouder Dolf Gans met vrouw en zoontje. Dit filiaal bestond in het begin van de jaren 

’30. In de etalage ligt een reclamebord voor Saturnus Rijwielen. 

 

De woning van het gezin Gans was onder de winkel; dit kon door het verschil van dijkhoogte 

met de erachter gelegen Aelbrechtskade. De heer Gans was eigenlijk een kappersbediende van 

beroep, en voordien werkzaam in een kapperszaak rechts van Knoops aan het Middensteiger 

(zie afbeelding 144), maar werd op een gegeven moment door opa Knoops “ontdekt” als een 

verkoper, en daarom door hem verzocht filiaalhouder te worden. 

 

Overigens met weinig succes, want de heer Gans bleek totaal geen verstand van rijwielen te 

hebben. Na enige jaren werd het filiaal weer opgeheven. Ook de twee jongste zonen van opa 

Knoops (oom Leo en oom Wim dus) hebben er nog een tijdje gewerkt. Oom Leo is later naar 

het filiaal te Delft gegaan. 

 

110 

 

Een fraaie sfeerfoto van de Kolk. Links ligt de Open Rijstuin. De donkere steeg waarvan het 

zicht op de ingang ons gedeeltelijk wordt ontnomen door de zwarte auto, is de Toe Rijstuin, 

die uitkwam op de Hoofdsteeg. 

Het water van de Kolk liep onder de Kolkkade (zie de stenen balustrade), de panden van Plan 

C en de Oudehavenkade door naar de Oude Haven. 

 

111 

 

De Hoofdsteeg, gezien van zuid naar noord. Rechts, op nummer 12 a-b, bevond zich N.V. 

Grand-Hotel Coomans. Misschien is de heer op de voorgrond (die met geklede jas en hoed) 

wel op weg naar Knoops om een nieuwe Saturnus te kopen. Immers het Middensteiger was 

direct links om de hoek. Het idee is zo gek nog niet, want hij kijkt al verlangend een beetje 

naar links. 

Dit is overigens een foto waar ik uren naar kan kijken, onderwijl bedenkend dat hetgeen er op 

zichtbaar is, definitief tot het verleden behoort. 

 

112 

 

Groots panorama vanaf de Groote of St. Laurenskerk, in oostelijke richting. Van links naar 

rechts lopen van west naar oost respectievelijk de straten Kaasmarkt/Kipstraat, Hoogstraat en 

Middensteiger/Boerensteiger/Groenendaal. Veel details vallen er in de huizenzee niet te zien. 

Als een markeringspunt kan het oude stadhuis aan de Kaasmarkt dienen: het gebouw met de 

kleine koepel op zuiltjes in het midden. 

 

113 
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De Hoofdsteeg na het bombardement, gezien vanaf de Mosseltrap. Rechts de overblijfselen 

van N.V. Zumpolle’s Lederwarenmagazijn, op nr. 38. Door de straat loopt een colonne van 

puinruimers. De wandelaar op de voorgrond heeft, gezien zijn fraaie kostuum, een andere 

manier om de kost te verdienen. 

 

114A 

 

De Hoofdsteeg, gezien in noordelijke richting, dus uitkijkend op het pand dat op de hoek van 

de Korte Hoofdsteeg en het Boerensteiger was gelegen. Een aardig detail vind ik de 

kantoorboekhandel linksvoor op de foto, met de naam L.M. Lammerse. De enorme vulpen 

moet duidelijk maken welk product hier kan worden gekocht. In de avonduren was deze 

vulpen zelfs verlicht. 

 

Deze zaak moet overigens niet worden verward met het Vulpenhuis, even meer naar achteren 

in de Hoofdsteeg. Dat was een heel bekende zaak, omdat die stug weigerde te wijken voor de 

expansie van de kledingzaak van Esders. Die zag zich genoodzaakt om zijn nieuwbouw rond 

het kleine pandje te plooien. Dat valt goed waar te nemen op de vooroorlogse stadsplattegrond 

(zie afbeelding 126) en ook op de luchtfoto (zie afbeelding 130). Het Vulpenhuis ligt volledig 

ingebouwd door zijn kolossale buurman. 

 

114B 

 

Bouwtekening van de nieuwbouw van Esders, daarin ingeklemd het koppige “Vulpenhuis”. 

Afbeelding afkomstig uit het “Rotterdamsch Nieuwsblad” van 21 oktober 1930, blz. 19. 

 

114C 

 

Hoek Middensteiger en Hoofdsteeg, het pand van Esders. Afbeelding uit het “Rotterdamsch 

Nieuwsblad” van 24 maart 1931, blz. 13. 

 

115 

 

Panorama vanaf het Witte Huis, voor 1930. Op de voorgrond het massief (en ook wat somber) 

ogende blok van Plan C. Dit blok kantoor- en winkelpanden werd zo genoemd omdat van de 

drie bouwplannen die er indertijd voor waren ontworpen, het derde (Plan C) werd uitgevoerd. 

Verder vallen de bekende punten te ontwaren: de Laurenskerk en de toren van het stadhuis 

aan de Coolsingel op de achtergrond. 

Zie ook de afbeeldingen 243 en 244; gelijke foto’s, uit 1992. 

 

116 

 

Panorama vanaf het Witte Huis, na 1930. Op de voorgrond wederom Plan C. Zie ook de 

afbeeldingen 243 en 244; gelijke foto’s, uit 1992. 

 

117 

 

Deze plattegrond toont het tramnet van Rotterdam, zomer van 1928. Over het Middensteiger 

liepen de lijnen 7 en 18. Zie als voorbeeld tevens afbeelding 127. Daarop zien we de beide 

trams in volle actie. 
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De kaart nieuw (1955) over oud (1930), detail, hier in kleur, inzake de directe omgeving van 

het Middensteiger. Voor een groter overzicht, zie afbeelding 124 (in zwart-wit). 

 

119 

 

Op de voorgrond zien we het water van de Nieuwe Haven, met daarachter de panden aan het 

Sleepersvest. In het midden kijken we de Nieuwe Havensteeg in. Rechts daarvan staan de 

huizen van de Nieuwe Haven. 

 

In het pand op de hoek van Sleepersvest en Nieuwe Havensteeg was eerst een autozaak 

(Hudson en Essex) van opa Knoops gevestigd (zie afbeelding 202), maar later kwam er de 

firma KNOWA (Knoops en Walg) in (zie afbeeldingen 21 en 213), en nog later de G.P.I.V., 

die op haar beurt weer werd verhuisd naar het pand West Nieuwland nummer 13. 

 

G.P.I.V. = Gemeente Personeel Inkoop Vereniging. 

KNOWA = Knoops en Walg. Bij KNOWA kon men fietsen op wekelijkse afbetaling kopen, 

vooral handig voor de mensen met een smalle beurs. Gekscherend werd KNOWA verklaard 

als zijnde de afkorting van “Koopt Nooit op Wekelijkse Afbetaling”. Of deze milde spot de 

verkoop schaadde weet ik niet. De heer Walg was een joodse zakenman met een fotozaak op 

de Hoogstraat. Die droeg de naam van magazijn Tiptop. 
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Het Middensteiger op het einde van de negentiende eeuw, voor de demping van 1905. De foto 

is genomen in westelijke richting. Op de achtergrond zien we de bekende boogconstructie in 

het spoorwegviaduct. 

 

Even een korte geschiedenis hierover: in de Middeleeuwen en de tijd erna was er sprake van 

de Dordtsche Steiger. Later ging men de diverse gedeelten van de kaden die er langs liepen 

apart benoemen: Smal Steiger, Kleine Steiger en Boerensteiger. In 1905 werd het gedeelte 

van het Steiger tussen het spoorwegviaduct en de Hoofdsteeg gedempt. Dit gedempte gedeelte 

ontving de naam Middensteiger. Ten gevolge van deze demping kwam de Hoenderbrug te 

vervallen (zie afbeelding 157). Door deze demping kwam er ook een einde aan het lozen van 

afval op het open water van het Steiger, want er werd tevens riolering aangelegd, waar de 

huizen op werden aangesloten. 

 

In 1911 werd besloten het gedeelte dat bekend stond als Boerensteiger, te dempen. Bij de 

vestiging van Knoops (1913) was alles dus al twee jaar gedempt. 

 

Rechts in het midden bevindt zich de Romeinsteeg, zodat de twee panden op de hoek (dus die 

met luifel) de nummers 9 en 11 zijn, waar zich later opa Knoops in zou vestigen. Het derde 

pand lag erachter, in de Romeinsteeg. Het droeg de speciale bijnaam “Huis van Baks”, omdat 

de meesterknecht Manus Baks er heeft gewoond. De bijnaam verdween met de afbraak in 

1933-1934. 

 

121 
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Het Middensteiger, in ieder geval voor 1934. Op deze prachtige foto zien we de straat in vol 

bedrijf. De man met de handkar tracht snel over te steken voordat de tram langskomt. Er zijn 

wandelaars (let op de chique dame op de voorgrond) en er staan zo te zien enige dure auto’s 

geparkeerd. Wat ons het meest interesseert is het midden, op de hoek met de Romeinsteeg. 

Hoog bovenin op de zijgevel valt de naam “Knoops” te zien, in witte kalkletters geschilderd. 

Voor de ingang stapt een fietser af; wellicht een klant die zojuist een geslaagd proefritje op 

een gloednieuwe Saturnus heeft gemaakt? Ach, wie weet… 

Voor de eetlustige lezers: linksvoor op nummer 37 is een lunchroom. 

 

Overigens is het wel aardig deze afbeelding te vergelijken met die van 103. Het pand met in 

de top de naam “Spruijt van Rietschoten” helt gevaarlijk naar voren, maar op afbeelding 103 

zien we een strakke, moderne gevel; er heeft dus blijkbaar modernisering of een verbouwing 

plaatsgevonden. 

 

De foto wint nog aan levendigheid door de rokende fabrieksschoorsteen op de achtergrond, 

dus richting Boerensteiger en Groenendaal. 

 

122 

 

Gezicht op de Open Rijstuin. Op de voorgrond de Kolk. Op de achtergrond links zien we 

enkele huizen van het Middensteiger. Pakken we er nogmaals de afbeeldingen 103 en 121 bij, 

dan valt op dat hier nog niet het pand van C&A zichtbaar is. De chronologische volgorde 

waarin de foto’s zijn gemaakt is blijkbaar: 122-121-103. Elementair, mijn waarde Watson. 

 

123 

 

Op de voorgrond zien we de Oudehavenkade, met rechts een fraaie stenen balustrade. 

Daarachter ligt de Mosseltrap en kijken we de Hoofdsteeg in. Dat laatste deed u ook al bij 

afbeelding 113, alleen was daar het uitzicht heel wat treuriger stemmend. 

 

124 

 

Nieuw (1955) over oud (1930) Rotterdam, in zwart-wit (zie voor een kleurendetail inzake de 

omgeving van het Middensteiger afbeelding 118). Van deze kaart valt veel te leren. Laten we 

beginnen bij de vooroorlogse Hoogstraat, het deel dat vanaf het spoorwegviaduct in oostelijke 

richting loopt. Ten zuiden van de Hoogstraat loopt parallel het Middensteiger. Drie stegen 

zorgen voor drie dwarsverbindingen, resp. van west naar oost: Wasboomsteeg (op de kaart 

aangegeven met nummer 22), Romeinsteeg (op de kaart aangegeven met nummer 21) en de 

Korte Hoofdsteeg (op de kaart afgekort tot K. Hoofdst.). 

 

Zonder moeite valt het blokje van drie panden van Knoops terug te vinden: twee aan het 

Middensteiger en één dwars erop in de Romeinsteeg. Narekening leert dat dit blokje heeft 

gestaan op de plaats waar nu de hoofdingang met centrale hal van de nieuwe Rotterdamse 

Gemeentebibliotheek aan de Hoogstraat zich bevindt; zie de afbeeldingen 330, 331, 332, 245, 

246 en 359. 

 

Overigens kan deze “nieuwe” kaart verwarring geven; niet alles wat daar op staat ingetekend 

(het gaat om de plannen van 1955) is in die vorm gerealiseerd in 1992. 
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Het spoorwegviaduct en de Laurenskerk zijn goede oriëntatiepunten. Verder is het interessant 

om op te merken dat de nieuwe Hoogstraat en het nieuwe Oostplein niet op precies dezelfde 

plaats liggen als voor de oorlog. 

 

Nog een laatste opmerking: Vlakbij het spoorwegviaduct ligt de Lamsteeg, als verbinding 

tussen de Hoogstraat en de Vischmarkt/Kaasmarkt. Zie tevens afbeelding 159. In deze steeg 

had opa Knoops op nummer 5a enige jaren (1910-1913) een rijwielzaak, voordat hij zich aan 

het Middensteiger vestigde. 

 

125 

 

In de jaren 1938 en 1939 had opa een filiaal te Delft, gevestigd op de Markt nr. 12. Zijn zoon 

L.J.P. Knoops Jr. (oom Leo dus) dreef deze zaak. Helaas is er sindsdien veel veranderd. Deze 

recente foto (1991) toont niet meer een trots filiaal van de grote Rotterdamse Rijwielkoning, 

maar een voor ieder beschaafd “mensch” te mijden hamburgertent (een “restaurant”, liegt de 

eigenaar). 
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Plattegrond Rotterdam-Centrum van ongeveer 1930. Het aardige van deze plattegrond is dat 

ieder pand afzonderlijk is ingetekend. Met het adresboek ernaast kan dan veel gereconstrueerd 

worden. Ook is het mogelijk om een huizenrij op een foto met de plattegrond te vergelijken. 

Duidelijke oriëntatiepunten zijn het spoorwegviaduct en de Kolk. 

 

Het is overigens interessant eens te letten op de enorm compacte bebouwing in de oude 

stadsdriehoek. Let bij voorbeeld op de huizenzee ten zuiden van de Goudsche Singel. Ook 

zonder bombardement zou thans veel onder de slopershamer zijn verdwenen, want reeds in de 

jaren ’30 werd veelvuldig gepraat over sanering, stadsplanning en grootschalige doorbraken 

ten behoeve van het toen al steeds toenemende verkeer. Denk hierbij maar eens aan het in de 

jaren ’30 actuele “Hofplein-probleem”. Waarmee uiteraard niet het bombardement van de 

“Duitschers” is goedgepraat… 

 

Tip: een kopie op ware grootte van deze plattegrond is nog steeds bij het Gemeentearchief 

(Robert Fruinstraat) en bij de Archiefwinkel (Coolsingel) verkrijgbaar voor de weggeefprijs 

van ƒ 5,00. 

 

Zie tevens afbeelding 124 voor een vergelijking met de naoorlogse stad. 

 

127 

 

Het Middensteiger eind 1930. De foto is een overdruk uit het blad “Groot Rotterdam” van 28 

februari 1930, blz. 984. De begeleidende tekst luidde: 

“Een royaal Rotterdamsch stadsbeeld levert het Middensteiger, op onze foto gezien van de 

Groote Markt. Onze fotograaf trof ‘er een aardig verkeersmoment, dat nog bekoring te meer 

aan dit stukje Rotterdamsch stedenschoon verleent.” 

 

Terzijde: hier schrijft men “het” Middensteiger. Ook mijn vader gebruikte altijd “het”. Maar 

in heel wat publicaties lezen we “de” Middensteiger. In dit boek schrijf ik “het”. Het zal wel 

te maken hebben met de Rotterdamse worsteling met lidwoorden (“Geef me even de zout.”). 
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We kunnen de tekstschrijver niet anders dan gelijk geven. Mij intrigeert vooral de man met de 

gleufhoed op de voorgrond; in peilloos diepe gedachten verzonken is hij bezig zijn andere 

handschoen aan te trekken. De man direct achter hem stuurt blijmoedig een bakfiets het 

Middensteiger op. Gekleed in o.a. pet, manchester jas en kaplaarzen oogt hij de vooroorlogse 

soliditeit zelve. Quo vadis, goede man? 

 

De tramlijnen 7 en 18 lopen over het Middensteiger. Zie afbeelding 117 voor een overzicht 

van het vooroorlogse tramnet. De auto die tussen de beide trams is waar te nemen, ontneemt 

ons jammer genoeg juist het zicht op de rijwielzaak van Knoops. Wel prijkt de naam hoog op 

de zijgevel, geschilderd met witte kalkletters. 

 

128 

 

Groot was het geluk van schrijver dezes toen hij, na het doornemen van wéér een jaargang 

dagbladen van Rotterdamse signatuur, deze getekende reclameplaat aantrof. 

Opa Knoops adverteerde vaak in grote opmaak, en was dus een goede klant van allerlei lokale 

kranten en bladen. Waarschijnlijk was het daarom dat de krant “De Rotterdammer” op vrijdag 

8 juni 1934 flink wat ruimte reserveerde voor een verhaal over de feestelijke opening van het 

nieuwe pand de dag ervoor, op donderdag 7 juni 1934. “Van onze adverteerders” staat er nog 

eens boven afgedrukt. Wij lezers mogen “De Rotterdammer” wel eeuwige dank verschuldigd 

blijven, want door hun vriendelijke gebaar is er een prachtige tekening van het nieuwe pand 

bewaard gebleven. 

Bovendien weten we nu de namen van degenen die aan de bouw hebben gewerkt. Zie ook 

afbeelding 102. 

 

[Opmerking WK 2013: nadere studie heeft uitgewezen dat de tekening architectonisch gezien 

niet correct is; ze blijkt toch meer bedoeld te zijn geweest als een imposante reclameplaat dan 

als een nauwgezette weergave van de architectonische realiteit. Op de tekening oogt het pand 

aanzienlijk breder dan in realiteit; dat valt bij de raampartijen goed waar te nemen. Ook is het 

onzeker welke tekst er op de verticale lichtbak heeft gestaan: “Knoops”, “Knoops Rijwielen”, 

“Knoops rijwielkoning”, of wellicht helemaal niets? Maar goed, al met al is het toch een heel 

fraaie plaat, waarop veel te zien valt.] 

 

Wat valt er allemaal te zien? Het pand staat met de smalle zijde aan het Middensteiger, en met 

de lange zijde aan de Romeinsteeg. Aan de voorgevel zit een lichtbak met de tekst “Knoops 

Rijwielen”, met daaronder een klok. In de etalages is een massa fietsen te zien. De ingang 

naar de winkel was aan het Middensteiger (zie ook afbeelding 134). De houten deur ernaast 

voerde naar de boven de winkel gelegen woonetages. Meer precies: achter deze deur was een 

portiek. Rechtdoor lopend kwam men via een woningdeur bij de trap die naar de hoger 

gelegen verdiepingen leidde. 

Links in de portiek bevond zich nog een deur; die gaf toegang tot de winkel. 

 

De indeling van de woonruimte was als volgt: 

 

Van zomer 1934 tot voorjaar 1939: 

 

Eerste etage: de woonkamer voor opa Knoops, met twee dochters en drie zoons, dus de gehele 

familie, want oma Knoops was het jaar ervoor in het huis aan de Vijverlaan 2 overleden. 

Woonkamer: zie de afbeeldingen 239, 240 en 242. 

Tweede etage: de slaapetage. 
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Derde etage: het magazijn voor de winkel. 

Vierde etage: dit was de dakopbouw; het magazijn voor de winkel. 

 

Van voorjaar 1939 (na een interne verbouwing) tot 14 mei 1940: 

 

Eerste etage: L.J.P. Knoops Jr. met echtgenote. De entrée van hun woning bevond zich in de 

Romeinsteeg. Zij woonden er tot augustus 1939. Vanwege de mobilisatie verhuisde oom Leo 

toen naar Reeuwijk, want hij was in Gouda gelegerd. 

Tweede etage: W.B. Knoops met echtgenote (dus ook inwonend). 

Derde etage: Opa Knoops met twee dochters en een zoon (D.J. Knoops) 

Vierde etage: Dit was de dakopbouw; het magazijn voor de winkel. 

 

De normale ingang van de woonverdiepingen bevond zich in de portiek aan het Middensteiger 

9, naast de winkeldeur. Alleen de woning van L.J.P. Knoops Jr. had dus, vanaf voorjaar 1939, 

een aparte ingang aan de Romeinsteeg. 

 

De kolom tekst naast de foto biedt ons nog allerhande informatie over de bouwers van het 

pand. Helaas viel over de genoemde personen en bedrijven nog maar weinig te achterhalen. 

Naar verluidt was de architect P. Dick een zuiplap van jewelste, die meer achter de jenever 

dan achter de tekeningen zat. Hij bouwde o.a. op Zuid (mee aan) de bioscoop Colosseum aan 

de Beijerlandselaan. Zijn adres in de stad was: 

P. Dick, architect, Schieweg 157d, Rotterdam (adresgegevens 1939). 

 

129A 

 

Deze prachtige advertentie in typische Knoops-stijl spreekt voor zich. Opa Knoops liet deze 

uit twee krantenkolommen bestaande advertentie in grote opmaak in het “Rotterdamsch 

Nieuwsblad” van dinsdag 5 juni 1934 plaatsen. Met “aanstaande donderdag” wordt dus 

donderdag 7 juni 1934 bedoeld. Naast de bekende Engelse merken als Wentworth en Raleigh, 

komen we ook Kenzor en Saturnus tegen. Dit waren eigen merken. Kenzor betekent “Knoops 

en Zonen Rotterdam”. De oorsprong van de naam Saturnus blijkt niet meer met 100% 

zekerheid te achterhalen, maar is waarschijnlijk toch deze: 

 

Tussen 1901 en 1910 dreef opa Knoops samen met zijn broer Han (J.N. Knoops) een zaak in 

fietsen aan de Oudedijk. Daar is de naam uitgedacht door Han Knoops, die een zekere 

interesse in astronomie had. Bij het uit elkaar gaan heeft zijn broer Leen (opa Knoops dus) 

zich over de naam ontfermd, dan wel zich ervan meester gemaakt; hoe men het wil zien. 

Hoe dit ook zij, de theorie wint aan kracht als men weet dat Han Knoops later in zijn eigen 

zaak aan de Oppert batterijen en carbid in bussen (kiloverpakkingen) verkocht van het 

huismerk Jupiter. 

 

Er valt veel over de fabricage van de Saturnus te vertellen. Er waren over het algemeen twee 

methoden van bestellen en productie. 

 

De eerste was dat opa Knoops fietsen bestelde bij echte fabrikanten, zoals Pon te Amersfoort 

(thans importeur Volkswagen) en de gebr. Jan en Frits van Werven te Meppel, de eigenaars 

van de bekende Germaan-fietsenfabriek. Deze bedrijven produceerden zelf hun frames, en 

bouwden daar omheen de door opa Knoops gewenste Saturnus. 
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De tweede was dat opa Knoops fietsen bestelde bij de zgn. zelf-monterende grossiers. Enkele 

namen: Bruinhof (Geburo), Druijf te Amsterdam en Van Duuren, eveneens te Amsterdam. 

Deze zelf-monterende grossiers bouwden de Saturnus-fiets geheel uit losse onderdelen op. Op 

verzoek van opa Knoops gebruikten ze als basis vaak een frame van Hulsmann, een fabrikant 

uit Schiedam. Deze frames golden als van hoge kwaliteit. Maar er waren ook andere 

leveranciers. De kwaliteit van de gebruikte onderdelen bepaalde uiteraard de klasse en de prijs 

van het type fiets. 

 

Typen: de Saturnus-superbe met 3-versnellingsnaaf, meestal van het Engelse merk Sturmey-

Archer, Saturnus-superbe, Saturnus A, Saturnus B en Saturnus C. Zie de advertentie voor de 

prijzen. In het duurste model waren verwerkt: Sturmey-Archer 3-versnellingsnaaf met 

trommelremmen, verchroomde velgen, hevea-banden, Philips-verlichting (lampen en 

dynamo) en pedalen van het Engelse merk Brampton. Ook John Bull had in pedalen een naam 

hoog te houden. Het Duitse merk Wippermann gold in de wereld der pedalen als een 

middenklasser. Bij de modellen met terugtraprem werd de goede (en dus dure) Torpedo-

remnaaf ingebouwd. Overigens was dit een type, niet een merk. De Duitse producent Fichtel 

und Sachs uit Schweinfurt produceerde remnaven: daarvan gold hun type Torpedo als zeer 

goed. De erop aangebrachte afkorting D.R.P. (Deutsches Reichs Patent) moest dit nog eens 

onderstrepen. 

Goedkoper waren de remnaven van Astoria, NSU en van New Departure. Japanse troep was 

indertijd het goedkoopst. Hoe goedkoper de diverse ingebouwde onderdelen, des te 

voordeliger uiteraard de prijsklasse waarin de fietsen (Elka, Kenzor) terecht kwamen. 

 

Fietsen van bekende merken, zoals Raleigh en Fongers, werden natuurlijk kant en klaar van 

de grossiers of van de fabrieken ingekocht. 

 

Opa Knoops kocht groot in, soms wel zendingen van tot 100 stuks tegelijk. Daar de fietsen 

via sleperswagens (met paardentractie) werden aangevoerd, kwamen er dan drie tegelijk 

voorrijden, want iedere wagen kon ongeveer 30 tot 35 fietsen bevatten. 

Als de fietsen waren uitgeladen, betaalde opa Knoops de voerlieden een extra bedrag, als ze 

bereid waren met hun karren nog een tijdje door de stad te rijden met daarop een bord 

gemonteerd met de tekst: “Alwéér en zending rijwielen voor Knoops Rijwielkoning”. Zo 

hield opa Knoops de naamsbekendheid op een hoog peil. Later gebeurde de bezorging 

gewoon met vrachtwagens. 

 

129B 

 

Als afbeelding 129A (een tweede overdruk). 

 

130A 

 

Een KLM-luchtfoto van omstreeks 1935-1939. Het is aan te raden hier de plattegrond (zie 

afbeelding 126) bij te nemen, om zo op uw gemak het stratenplan na te lopen. De markante 

boogconstructie in het spoorwegviaduct is, zoals altijd, een goed oriëntatiepunt. Het is wel 

even zoeken, maar het platte dak van het nieuwe pand van Knoops is te zien! 

 

Momenteel (1992) worden de acht Wijnhavenpanden links van het Witte Huis in oude glorie 

hersteld, nadat ze eerst waren afgebroken i.v.m. de aanleg van de spoorwegtunnel. Thans 

staan deze achttiende-eeuwse koopmanspanden stevig gefundeerd op een zware betonplaat 

die dwars over de tunnel is aangebracht. 
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Het piepkleine brugwachtershuisje (uiterst links op de foto) is al terug. Vroeger waren het er 

twee, aan weerszijden van het spoorwegviaduct. Het viaductgedeelte over de Wijnhaven kon 

namelijk op het middelpunt worden gedraaid. In open toestand vonden de punten dan steun op 

deze twee pijlers. Het draaipunt (een zware, ronde stenen pijler) is nog steeds onder het 

viaduct aanwezig, maar heeft geen draaiend nut meer. 

 

130B 

 

Detail van afbeelding 130A; directe omgeving Middensteiger. 

 

130C 

 

Een montagetekening uit “De Havenloods” van 21 mei 1992. Zie voor verdere uitleg de tekst 

bij afbeelding 130A. 

 

131A 

 

Het West Nieuwland. Op nummer 13 was de G.P.I.V. gevestigd. Met enige moeite valt deze 

afkorting te herkennen op de winkelruit die nog juist vóór de tram zichtbaar is. Overigens ook 

verkeerstechnisch een fraaie foto: op de voorgrond een sleperswagen met twee prachtige 

types op de bok, daarachter een luxe auto met brede treeplanken en een reservewiel, een 

fietser (op een Saturnus?) en de tram die op weg is naar Spangen, zoals het bordje aangeeft. 

De winkel geheel rechts op nummer 7a verkoopt “zoute visch” en “stokvisch”. De naam van 

de zaak luidde Waterreus & Van der Waart. 

 

131B 

 

Schilderij van de G.P.I.V., in het bezit van neef Pim Knoops te Hillegersberg. Het schilderij, 

waarschijnlijk gemaakt in de jaren ’60 en cadeau gedaan aan oom Wim Knoops (KIPO), lijkt 

geïnspireerd op de foto van afbeelding 131A. Foto 1 (in 2012 genomen door Wim Knoops). 

 

131C 

 

Schilderij van de G.P.I.V., in het bezit van neef Pim Knoops te Hillegersberg. Het schilderij, 

waarschijnlijk gemaakt in de jaren ’60 en cadeau gedaan aan oom Wim Knoops (KIPO), lijkt 

geïnspireerd op de foto van afbeelding 131A. Foto 2 (in 2012 genomen door Wim Knoops). 

 

132 

 

De ingang van het oude pand van Knoops aan het Middensteiger. Daar de nummering opliep 

in de richting van de Groote Markt, droeg het pand op de hoek van de Romeinsteeg het 

nummer 11, terwijl het ernaast gelegen pand (er rechts van) nummer 9 had. 

 

In de Romeinsteeg bezat opa Knoops nog een derde pand, dat dwars achter de twee andere 

panden was gelegen en er, na diverse doorbraken, één geheel mee vormde. Het droeg de 

bijnaam “huis van Baks”. Al die doorbraken zorgden er wel voor dat de diverse vloeren op 

verschillende hoogtes lagen, want de drie oorspronkelijke panden waren steeds anders 

gebouwd. Een flink aantal deuren en verbindingstrapjes moesten de niveauverschillen 

overbruggen. Al met al een complexe situatie; voor kinderen wellicht heel avontuurlijk. 
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De ingang naar de winkel was schuin in het hoekpand geplaatst. De naam van Knoops staat in 

een flauwe boog op de deur geschilderd; de “K” is nog juist zichtbaar. Geheel rechts is door 

de etalageruit een fiets te zien; aan het stuur hangt een prijskaartje. 

 

In de deuropening staan Arie Ringeling (l) en Rinus Gouw (r), knechten in dienst van opa 

Knoops. Rinus Gouw was het hoofd van de werkplaats, steun en toeverlaat van opa Knoops 

en goed bevriend met mijn vader D.J. Knoops. De foto dateert van 1932. De heer Gouw leeft 

nog steeds, is 85 jaar en woont te Ridderkerk. Dit is een van een reeks foto’s die ik van hem 

persoonlijk cadeau heb gekregen, tezamen met enkele prachtige verhalen. 

[Opmerking WK 2013: Rinus Gouw overleed najaar 1994.] 

 

133A 

 

W.B. Knoops (oom Wim), zoon van opa Knoops, gekleed in stofjas voor het nieuwe pand aan 

het Middensteiger. Ondanks dat het een kleine foto is, valt er toch nog heel wat op te zien. Op 

de etalageruit staat in fraaie letters “Saturnus rijwielen” geschilderd. In de etalage zelf zijn 

fietsen zichtbaar, en op de voorgrond liggen koplampen uitgestald. Terecht is de gestreepte 

luifel neergelaten, want aan de duidelijke schaduw van W.B. Knoops te zien schijnt de zon 

uitbundig. De voet van het pand was in zwarte steen afgewerkt. 

 

Het pand op de achtergrond, het zogenaamde “oude pand van Hartogsveld”, staat leeg, althans 

de winkelruimte. Er hangt in ieder geval een bord op de ruit met daarop de tekst “Winkelpand 

te huur”, met daarbij het telefoonnummer 13328. De foto dateert, naar alle waarschijnlijkheid, 

uit augustus 1934; zie namelijk afbeelding 133B. Vergelijk die met de foto op afbeelding 106. 

 

133B 

 

Advertentie uit het “Rotterdamsch Nieuwsblad” van 27 augustus 1934, blz. 16. Het pand was 

dus zo te lezen ook in de krant te huur gezet, onder hetzelfde telefoonnummer (13328). 

 

134 

 

Een detailfoto van het nieuwe pand, uit (waarschijnlijk) 1934. Van links naar rechts: de grote 

etalage met daarachter pas, in de diepte, de winkel, vervolgens de portiek met winkelingang, 

en geheel rechts de woningdeur met daarachter de trap die naar de erboven gelegen woningen 

van de familie Knoops voerde. 

De personen zijn: L.J.P. Knoops Jr., Arie Ringeling (knecht werkplaats) en een onbekende 

persoon. 

 

135 

 

De reparatiewerkplaats aan de Open Rijstuin. In de deuropening staan de knechten Manus 

Baks (l) en Rinus Gouw (r). De foto dateert van 1931. Die werkplaatsen vormen nog een heel 

verhaal. Het zat als volgt; 

 

Eerst was de werkplaats gelegen aan de Open Rijstuin, in het derde pand van de hoek met het 

Middensteiger af gerekend. In het hoekpand zat een fotozaak gevestigd (ooit uitgebrand begin 

jaren ’30). Later, ongeveer vanaf 1935, is de werkplaats gekomen aan de overzijde van het 

Middensteiger, dus aan de even zijde. Dat gebeurde na de brand bij Kramer & Röder van 18 
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januari 1933. Hierdoor bevond zich naast de werkplaats een kaalgeslagen vlakte vol puin en 

rommel. Zie ook de afbeeldingen 148 en 169. 

 

In de bestrate gang parkeerde opa Knoops zijn wagen. Na het bombardement, tijdens de 

brand, heeft hij rond 14.20 uur zijn auto uit deze gang gehaald om zijn gezin uit de brandende 

stad te evacueren. 

 

136 

 

De reparatiewerkplaats aan de Open Rijstuin. Wat is de Elka Rijwielen Fabriek? Voor een 

fabriek is het pand wel wat klein. Slaat Elka gewoon op L.K., dus de initialen van opa L.J.P. 

Knoops? Waarschijnlijk wel, want in sommige advertenties kom je wel eens “Elka-Fietsen” 

tegen. In ieder geval was de plaats van vestiging aan de Open Rijstuin nummer 2. 

 

In de deuropening staat, links op de foto, de knecht Manus Baks. De man op de velocipede is 

Rinus Gouw. Het verhaal gaat dat hij op dit gevaarte in de stad rondreed om reclame voor de 

fietsenzaak te maken. Navraag bij de heer Gouw bevestigde dit verhaal. Hij merkte erbij op 

dat tijdens de rondritten aan het kleine wiel een reclamebord van Knoops was bevestigd. 

 

137 

 

De knecht Rinus Gouw staande voor de deur van de reparatiewerkplaats aan de Open Rijstuin, 

omstreeks 1931. Boven de werkplaats bevond zich nog een etage, die ook door Knoops in 

gebruik was. Rond 1935 werd de werkplaats aan de Open Rijstuin verlaten. De heer Gouw 

vertelde me dat dit mede gebeurde omdat de buurt daar nogal achteruit ging. “Er kwamen 

steeds meer pooiers en hoeren, vandaar” lichtte hij me kort en bondig toe. 

 

Als “handelaar” was opa Knoops veel uithuizig. Mijn vader (D.J. Knoops) werkte meestal in 

het kantoor achter de zaak aan de administratie en aan de boekhouding. Ook deed hij de 

verkoop. Oom Wim (W.B. Knoops) was zogezegd de “spullenbaas” (later werkte hij als chef 

bij de G.P.I.V.) en oom Leo (L.J.P. Knoops Jr.) was eerst in de werkplaats, stond toen een 

tijdje in het filiaal aan het Mathenesserplein en dreef later het filiaal te Delft. Dat betekende 

feitelijk dat Rinus Gouw de technische man bij uitstek was. Op zijn kunde en kennis dreef 

voor een groot deel de zaak en de reparatie. Hij was chef van de werkplaats. 

 

Hij verdiende, naar eigen zeggen, als knecht en hoofd van de werkplaats een uitzonderlijk 

goed salaris. Het was daarom dat hij zich een voor die tijd peperdure motorfiets van het 

Zwitserse merk MotoSacoche kon veroorloven, die hij in de werkplaats stalde. 

 

Van hem is ook het volgende vreemde verhaal. Hij herinnert zich door opa Knoops zo’n 15 

tot 20 keer ontslagen te zijn voor de oorlog. Dat gebeurde bij voorbeeld ’s ochtends. Hij 

ontving dan nog een paar weken loon en kon vertrekken. Hij ging dan naar zijn pension (als 

vrijgezel lag hij in de kost bij een vrouw op de Kruiskade). In de loop van de middag kwam 

opa Knoops dan langs, die hem sommeerde direct terug te komen. Over die extra weken aan 

loon werd dan niet meer gepraat. 

 

Een verhaal van mijn vader (D.J. Knoops) over Rinus luidde: ’s Morgens dronk men koffie, 

waarna Rinus zei: “He, daar word je een ander mens van… Geef dat andere mens ook maar 

een bakkie.” 
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Een andere standaard opmerking van Rinus was de volgende. In een busje met ventielslang 

kon hij vaak het uiteinde niet vinden. Het was elastisch materiaal en dan schoot het eindje 

tussen de rest van de opgerolde slang. Dan zei Rinus wrevelig: “Wie heeft er nu weer het 

endje vanaf geknipt?” 

 

138 

 

De knecht Rinus Gouw, bezig in de reparatiewerkplaats naast Kramer & Röder. Najaar 1991 

heeft schrijver dezes de heer Gouw opgezocht te Ridderkerk. Hij had toen voor mij enige 

zaken op papier gezet, die ik hieronder in hun geheel weergeef. De toevoegingen tussen de 

[vierkante] halen zijn van mijn hand. 

 

“Voor [14 mei] 1940. L.J.P. Knoops, Middensteiger, Rotterdam. Zaak Middensteiger, hoek 

Romeinsteeg. Zaak op Sleepersvest, eerst auto’s, en later werd het een kledingzaak onder 

leiding van W. Westerweel. Later werd deze zaak omgezet onder de naam “Knowa”, of te wel 

Knoops en Walg. Walg had een fotozaak op de Hoogstraat daar kreeg [je] 3 pasfoto’s voor 25 

cent. 

De eerste werkplaats was in de Open Rijstuin met als chef Manus Baks, en wegens later 

vertrek van Baks, werd het Bas v/d Stel, en weer later Rinus Gouw [is dus de schrijver van 

deze tekst]. Door dat de werkplaats te klein werd, ging [Knoops] naar het Middensteiger in 

het oude pand van Kramer & Röder. Er kwam ook een zaak bij op de West Blaak [dit klopt, 

maar deze zaak verhuisde later naar het West Nieuwland] onder de naam G.P.I.V. (Gemeente 

Personeel Inkoop Vereeniging, daar kon alleen maar gekocht worden door het 

Gemeentepersoneel). Weer later een zaak op de Beijerlandselaan [op Zuid] ook in Rijwielen, 

maar die ging niet zo best dus werd gauw opgeheven. Toen een zaak op het Mathenesserplein 

en die werd beheerd door Dolf Gans, maar aangezien deze Hr. Gans absoluut geen verstand 

had van Rijwielen, is deze zaak ook geen lang leven beschoren geweest en werd weer 

ingedeeld op het Middensteiger, in die tussentijd werd ook de oude zaak verbouwd (datum 

weet ik niet meer). [De heer Gouw doelt hier m.i. op de afbraak en nieuwbouw van 1933-

1934.] 

Toen brak de oorlog in 1940 uit. En in een kort ogenblik was de gehele zaak verwoest in een 

klap heel je leven was verwoest. 

Wij kregen een onderkomen in een zaak van Ford op het Marconiplein. Daarna vertrok de 

zaak naar de fa. Breeman (autozaak) op de Oostzeedijk ook in Rijwielen. Daarnaast in een 

winkel kwam een kledingzaak en daarin zat W.B. Knoops met bediende H. v/d Kubbe. Later 

ging deze zaak naar de Nieuwe Binnenweg. Later heb ik (Rinus Gouw) mijn ontslag genomen 

want toe moest ik naar Duitsland. 

Na de oorlog begon ik weer bij de fa. Knoops, maar dat hebt enige jaren geduurd, maar toen 

werd het zo stil in de zaak toen heb ik mijn ontslag genomen. Al die jaren dat ik bij de fa. 

Knoops heb gewerkt, heb ik er een hele fijne tijd beleefd en daar denk ik nog dikwijls aan 

terug en je vader D.J. Knoops is altijd een fijn kameraad geweest en heb mij altijd een warm 

hart toegedragen ook sr. L.J.P. Knoops als jr. L.J.P. Knoops. 

 

[Direct na deze tekst volgt nog:] 

 

Nu komen hier wat namen die bij opa gewerkt hebben. 

Manus Baks  W. Westerweel 

Bas v/d Stel  R. Groenewegen 

Koos v/d Lyen G.M. Gouw 

Arie Ringeling Piet Kemts [moet zijn Kemp?] 



27 

 

 

De werkster bij oma was Jo Gerritsen [was in feite dienstbode]. 

En de boekhouder was de Hr. Franken, dat was een broer van oma.” 

 

Nog een paar opmerkingen over bovenstaande tekst (WK): de boekhouder was oom Willem 

Franken, later werd dat de heer M. van der Sluis (joods, maar hij overleefde de oorlog). Oma 

Knoops had nog een werkster, dat was Alie, een jonge vrouw uit Scheveningen. Ook in 

Rotterdam bleef ze haar traditionele klederdracht dragen. Oma Knoops was aan haar gekomen 

toen zij een tijdje in Scheveningen had gewoond (villa Zonnehoek). 
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Oom Leo en Rinus Gouw in de werkplaats naast Kramer & Röder. Het kan niet anders of 

Rinus Gouw houdt een echte Saturnus-herenfiets in zijn handen. 
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Oom Wim Knoops, Theo Vredeborg (volgens tante Bep echter: Theo Joosten, die graag voer 

en er een boot op na hield) en oom Leo Knoops voor de etalage van het nieuwe pand aan het 

Middensteiger 9-11, waarschijnlijk augustus (zomer) 1934. “Berijdt Saturnus rijwielen” staat 

er op de winkelruit geschreven. Een verstandig advies, lijkt me zo. Voorin de etalage liggen 

enkele koplampen, meer naar achter staan de fietsen (pardon: “rijwielen”) uitgestald. 
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De Harley-Davidson van oom Leo. Op de achtergrond zien we het zogenaamde “oude pand 

van Hartogsveld”. In dit pand had opa Knoops de zaak tijdelijk gehuisvest in de periode 1933-

1934 (bouw nieuwe pand). Het tijdstip van de foto is dus goed te bepalen. In de etalage zijn 

fietsen te zien. 

Het “oude pand van Hartogsveld” was gelegen aan de andere kant van de Romeinsteeg, op de 

hoek met het Middensteiger. Zie ook afbeelding 106. Op afbeelding 160 valt dit pand ook te 

bewonderen, alleen zit er dan – zo te zien – een nieuwe winkelpui in. 

Oom Leo kocht de Harley bij Maaskant op de Oudedijk, hoek Avenue Concordia. Daar het 

een iets ouder model betrof, was de prijs redelijk, ongeveer 350 gulden. Het was wel z’n hele 

spaartegoed, vandaar dat opa weinig tevreden was over deze enorme aanschaf. 
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Het filiaal te Delft, Markt 12. Zie ook ter vergelijking afbeelding 125, uit 1991. Eigenlijk was 

het geen echt filiaal. De zaak was als volgt. 

In Rotterdam bestond er een groep van kooplieden en handelaren die winkels overnamen die 

het niet meer konden redden. Dat gebeurde nogal eens in die crisisjaren ’30. Zij noemden zich 

“de bekende kooplieden”. Daar zaten personen bij als Louis van Zanten en opa Knoops. Zij 

namen zo’n winkel dan voor een krats over (een liquidatie-aankoop), zetten er iemand achter 

de toonbank en gingen over tot de liquidatieverkoop van de voorraad. Het type winkel maakte 

niet uit, dat kon van alles zijn. Zo ook te Delft. 

De zaak droeg de prachtige naam “Het Radiowonder”. Blijkbaar hielp dat de verkoop weinig, 

want begin 1938 kochten “de bekende kooplieden” de zaak aan en plaatsten er oom Leo 

(L.J.P. Knoops Jr.) achter de toonbank. De verkoop omvatte van alles: sportartikelen, 

gereedschappen, onderdelen, helaas geen radio’s, allerhande spullen, en fietsen. Overigens 
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herinnert oom Leo zich dat hij er maar één fiets verkocht. Onder zijn leiding bloeide de zaak 

zelfs op, zodat pas begin 1939 het einde kwam (afgestoten). Oom Leo heeft er dus een jaar 

gewerkt. 
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De Harley van oom Leo, met daarop oom Leo, Piet Kemp, Rinus Gouw. Arie Ringeling en 

Piet Bakker (een elektricien). De staande persoon is mij onbekend; een toevallige passant? Hij 

had beter kunnen doorlopen, want nu ontneemt die knuppel ons het uitzicht op de fietsenzaak. 

Nou ja, gedane zaken nemen geen keer… 
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De Harley van oom Leo, met daarop van voor naar achter Rinus Gouw, oom Leo en Arie 

Ringeling. Links het nieuwe pand, rechts de kapperszaak waar Dolf Gans (zie afbeelding 109) 

werkte. Later (omstreeks 1937) is de kapperszaak verplaatst naar de andere kant van Knoops, 

naar de andere straathoek van de Romeinsteeg. Zie afbeelding 160. 
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Fiets met hulpmotor. De man is waarschijnlijk opa Knoops. Ook kan het zijn broer Han 

Knoops zijn; niet met zekerheid te zeggen. 
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De gangmaker is wellicht opa Knoops; het kan ook zijn broer Han zijn. Wie de stayer is weet 

ik niet. Plaats en datum zijn me helaas onbekend. Voor de rest is de zaak zo duidelijk als wat! 
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Opa Knoops als gangmaker op de motor. De stayer (wielrenner) is George Bernhard Damen 

(geb. Rotterdam, 18 juni 1887, overleden 23 juni 1954). De foto is genomen in het jaar 1908, 

op de wielerbaan de Raayberg te Bergen op Zoom. *) 

De heer F.A. Damen, de zoon van G.B. Damen, die thans woont in de Pannekoekstraat te 

Rotterdam, deelde mij dit alles mee. Hij vertelde ook dat mijn opa en zijn vader lid waren 

(wellicht mede-oprichters) van de “Pedaalridders”, een fietsclub van amateurs, die evenwel 

soms meer verdienden dan de profs! 

Voor G.B. Damen, zie afbeeldingen 345-351. Later vestigde deze meneer G. Damen zich als 

textielhandelaar in de Hoofdsteeg. Zie daarvoor afbeelding 114. Zijn naamborden hangen aan 

weerszijden van de straat. 

 

*) Opmerking: op Hemelvaartdag 1907 ging op dezelfde baan J.N. Knoops (Han), de broer 

van opa Knoops, als gangmaker onderuit. Zijn leven lang zou hij last blijven houden van dit 

ongeluk, door duizeligheid, hoofdpijn, etc. 
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Oom Leo en Rinus Gouw (met poes) op de plaats van voorheen de firma Kramer & Röder. 

Op 18 januari 1933 verwoestte een spectaculaire brand het gereedschappenmagazijn van de 

firma Kramer & Röder aan het Middensteiger. Het naastgelegen tabakspakhuis van de firma 
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Koch & Co. liep daarbij zware schade op. Doordat alle panden zo waren ingebouwd en dicht 

op elkaar stonden, had de brandweer grote moeite het vuur te bestrijden. De firma Kramer & 

Röder ging geheel verloren; slechts een berg zwartgeblakerd puin restte. Op de achtergrond 

zien we de blinde muur van het ernaast gelegen pand nr. 18 van de kleermaker A.P.J. Blom. 

De foto stamt uit het voorjaar van 1935. 

Hier past een precieze uitleg (zie ook de plattegrond van afbeelding 431). De diverse panden 

aan de even zijde van het Middensteiger (dus tegenover de rijwielzaak) waren, vanaf de hoek 

met de Hoofdsteeg gerekend, dus van oost naar west: 

Eerst kwam het grote hoekpand van modemagazijn Esders, met eraan vast een iets kleiner 

pand, dat ook veel minder diep was. Vervolgens kwam een witte poort die toegang gaf tot een 

lange, smalle gang. Liep men die in, dan had men dus eerst dan kleinere pand van Esders aan 

de linkerhand. Daar direct achter, dus ook ter linkerzijde van de gang, lag de werkplaats van 

Knoops. 

De gang als geheel strekte zich uit tot waar de werkplaats ophield, en liep dood tegen een van 

de vele panden die daar weer achter waren gebouwd, richting Open Rijstuin en Toe Rijstuin. 

Pas afbeelding 169 er even bij; daarop staan Rinus Gouw en oom Leo in de toegangsdeur van 

de werkplaats. Achter hen zien we de gang en de poort naar het Middensteiger. Rechts van de 

gang stond, tot de al genoemde brand van 18 januari 1933, het grote (vooral diepe) pand van 

Kramer & Röder. Na te zijn afgebrand, resteerde er, midden in dit dicht opeen gebouwde 

huizenblok, slechts een terrein met puin. 

De werkplaats had als huisnummer Middensteiger 16. 

Op nummer 18 (blinde muur) woonde de kleermaker A.P.J. Blom. Daarna volgde dan nog een 

reeks panden, hier verder minder van belang om te vermelden. 

Voor de zeer goede kaartlezer: tussen de werkplaats en het grote hoekpand van Esders lag nog 

een klein, doodlopend gangetje. Dat diende nergens voor. Het was meer een lichtkoker. Als 

men omhoog keek, zag men de grote blinde muur van Esders. Er was door Rinus Gouw en 

oom Leo wel een privaat (ofwel “pishok”) ingericht voor degenen die in de werkplaats waren. 

Samenvattend: oom Leo en Rinus Gouw staan dus met hun gezicht naar de werkplaats. Het 

Middensteiger is vanuit hun gezichtspunt links. 
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Opa Knoops in Luxemburg. Op de achterzijde staat in potlood geschreven: “zomer ‘36”. Het 

gaat hier bijna zeker om zijn autotocht naar de Olympische Spelen in Berlijn (ofwel de “nazi-

spelen van 1936” onder Hitler). De foto is dus waarschijnlijk genomen ergens in de zuidelijke 

Ardennen, wat heel goed kan, want het onderhoud aan deze bossen gebeurt inderdaad met dit 

soort sterke trekpaarden (toen ik zelf als wielrenner de Ardennen doorkruiste, heb ik dit soort 

paardenspannen geregeld gezien; je hoorde zwaar hoefgestamp, met gerammel van kettingen). 

De Zomerspelen te Berlijn werden gehouden van 1 t/m 16 augustus. Allicht dus dat deze tocht 

werd ondernomen vlak voor 1 augustus, of anders in de dagen kort erna. Op de achtergrond is 

de auto van opa Knoops te zien. Vergelijk deze foto met de reeks foto’s uit de “collectie Piek” 

over dezelfde onderneming, zomer 1936. 
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In Reeuwijk, juni/juli 1940. Van links naar rechts: tante Gré, tante Bep, opa Knoops, en mijn 

moeder (C.M. Verzijl) en mijn vader (D.J. Knoops), toen nog niet getrouwd, wel sinds maart 

1940 verloofd. Waarschijnlijk heeft oom Leo dus deze foto gemaakt. 

Oom Leo woonde aan de Wethouder Venteweg nr. H74 (zo vertelde hij me). Hier zien we op 

het bordje echter staan: H79. Bij de buren op visite, of is H79 toch correct en is H74 dus fout? 
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De voltallige familie Knoops omstreeks 1925. Van voren naar achteren: tante Bep, tante To, 

oom Wim, oom Leo, pa, opa en oma Knoops. Zie ook afbeelding 353. 
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Opa Knoops en oma Knoops. Oma Knoops (geb. Franken) werkte als winkeljuffrouw in de 

winkel van Louis van Zanten aan de Hoogstraat. Van Zanten was een zakenrelatie van opa 

Knoops. Zo leerde hij zijn vrouw kennen. Dit verklaart tegelijk waarom deze Van Zanten 

door de kinderen Knoops werd aangeduid met “oom Louis”; door deze voorgeschiedenis 

werd hij min of meer als familie beschouwd. Die winkel van hem lag op loopafstand, want de 

Hoogstraat lag vlak achter het Middensteiger. 

Oma Knoops was van huis uit Nederlands-Hervormd; om het huwelijk mogelijk te maken 

ging zij over naar de Rooms-Katholieke Kerk. 

 

Op de achterzijde van beide foto’s staat het stempel: 

Fotografie “Tip Top” 

Hoogstraat 171 

Rotterdam 
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Hier hebben we een waarlijk schitterende (maar ook tragische, zoals nog blijken zal) foto. Het 

onderwerp is dat de meesterknecht Rinus Gouw 12,5 jaar bij de firma Knoops in dienst is. Zie 

de fraaie feestversiering op de achtergrond, bevestigd boven de schoorsteenmantel. De foto is 

bij Rinus Gouw “thuis” genomen. Als vrijgezel woonde hij namelijk in bij zijn zus en zwager. 

Adres: Eerste Staringstraat 1 te Rotterdam-Spangen. Deze feestelijke bijeenkomst vond plaats 

op zaterdagavond 5 augustus 1939, wat tegelijk de datering van de foto is. 

Rinus Gouw trad op 5 februari 1927 in dienst bij de firma Knoops. 

 

Zittend van links naar rechts: 

Oom Wim, pa, Rinus Gouw, opa Knoops, Klaas van Balen met echtgenote, en tot slot iemand 

die maar half is te zien (in ieder geval een vrouw, aan de jurk te zien). 

Staand van links naar rechts: 

Onbekend persoon met gezicht gedeeltelijk achter het gordijn, Jo Knulst (meubelmaker bij de 

G.P.I.V.), een zekere Govert …... (achternaam onbekend, G.P.I.V.-medewerker, met bijnaam 

Piet), een onbekende (gezicht slechts gedeeltelijk zichtbaar), Arie Ringeling, Sal Boekbinder, 

de heer Sam Beerenborg, oom Leo, tante Bep, Cor (voornaam is onzeker) Beije (of: Beijer?), 

coupeur (maatkleermaker) bij de G.P.I.V. en tot slot dan de zus en zwager van Rinus Gouw, 

bij wie hij zoals gezegd inwoonde (dit is dus hun huis). Het kind geheel rechts (met een soort 

feestneus op, zo te zien) is (waarschijnlijk) hun zoontje. 

 

Nu volgt enige nadere uitleg over enige personen. 

 

Klaas van Balen was een oude vriend van opa. In zijn jonge jaren reisde opa Knoops rond met 

een mobiele wielerbaan. De wielren-baansport was toen nog een soort kermisattractie. Klaas 

van Balen zorgde voor opbouw en afbraak van de houten wielerbaan. Hij was een communist. 
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De heer Sam (Samuel) Beerenborg noemde zich de “Banden- en rijwielkoning”. Hij dreef een 

grote winkel annex grossierderij in fietsonderdelen in de Kipstraat (in centrum). Opa Knoops 

betrok van hem veel goederen; een zakenrelatie derhalve. 

Sam Beerenborg was een jood. Hij was getrouwd met Elizabeth Boekbinder. Ik schreef al dat 

de man die rechts van hem staat (dus op de foto gezien links, die met het wat “spitse” gezicht) 

Sal (Salomon) Boekbinder heette, naar ik veronderstel een broer (of een neef) van zijn vrouw, 

zwagers dus in het eerste geval. Ook Sal Boekbinder was joods. 

Gegevens: 

Samuel Beerenborg, geboren te Zevenbergen op 4 oktober 1888. Vermoord te Auschwitz op 

27 augustus 1943. 

Echtgenote: Elizabeth-Beerenborg-Boekbinder, geboren te Rotterdam op 20 december 1888. 

Vermoord te Auschwitz op 27 augustus 1943 (is op dezelfde dag vergast als haar echtgenoot). 

Opmerking: blijkbaar werd hun (enige?) zoon, Meijer Beerenborg (geboren te Rotterdam op 

22 juni 1919), reeds eerder naar Auschwitz weggevoerd; hij is namelijk op 30 september 1942 

al vergast. Meijer Beerenborg was toen hij werd vermoord 23 jaar oud. 

Het woonadres van de familie Beerenborg was: Walenburgerweg 14b, Rotterdam. 

Salomon Boekbinder, geboren te Rotterdam op 1 maart 1906. Vermoord te Auschwitz op 30 

september 1942. Beroep: koopman. 

Echtgenote: Belia Boekbinder-Barendse, geboren te Rotterdam op 16 januari 1907. Vermoord 

te Auschwitz op 5 augustus 1942. 

Opmerking: hun zoon Meijer Boekbinder (geboren te Rotterdam op 23 april 1932) werd op 16 

augustus 1942 te Auschwitz vermoord. De jongen was toen tien jaar oud. 

Het woonadres van de familie Boekbinder was: Lumeystraat 30, Rotterdam. 

 

Als ik mij hier tot slot een persoonlijke notitie mag veroorloven: ik bezit deze foto al jaren, en 

iedere keer al ik er op kijk, richt mijn blik zich als eerste op de heer Beerenborg, niet op mijn 

familie. Wat een aardig gezicht, wat een echt “Rotterdams hoofd” (mijn vader zag er op latere 

leeftijd precies zo uit, met van dat strak achterovergekamde brilcream-haar). Middenstander, 

ongetwijfeld hardwerkend in die crisisjaren, maar ook niet vies van een feestje, en een goede 

borrel. Ach, en dan... om niets vermoord, wat verschrikkelijk afschuwelijk toch, het blijft echt 

weerzinwekkend. Lezer, schenk een stevige borrel in, hef uw glas en zeg “proost” terug tegen 

de man die u vanaf uw beeldscherm recht in de ogen kijkt. Herdenk hem en houd hem levend. 

 

Terug naar het gezelschap op de foto; 1939. Het kon blijkbaar meevallen met die zogenaamde 

“zware” verzuiling van voor de oorlog. Hier zien we katholieke en joodse zakenlui dooreen, 

werknemers van diverse achtergronden (Rinus Gouw was, meen ik, een SDAP-stemmer), en 

een communist van het zuiverste water, broederlijk en zusterlijk bijeen op het jubileum-feest 

van een meesterknecht in een rijwielzaak. 

 

Hierover nadenkend is de klap die opa Knoops opliep door het bombardement nog beter in te 

schatten. De zaak was weg, het huis was weg, de omgeving was weg, het gehele centrum was 

weg en daarmee de klantenkring ook (de bewoning verdween uit het centrum) en tot slot: de 

vele zakenrelaties, onder wie heel wat joden, werden weggevoerd en vergast. En zo werd echt 

alles stukgemaakt wat in het leven waardevol is. 
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De Oude Haven. Plan C (links nog juist zichtbaar) en Mosseltrap. 

 

155A 
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Drie zogenaamde transfers, in kleur afgedrukt. Achter deze drievoudige afdruk zit een zee van 

werk en deskundigheid verscholen, hier liefdevol verricht en toegepast door de heer ing. A.J. 

Knoops, een neef van mijn vader, maar door mij gemakshalve aangesproken met “oom Ton”. 

Niets werd door hem aan het toeval overgelaten. 

 

Allereerst is een plaat aluminium zwart gelakt. Frames, spatborden e.d. waren vroeger immers 

zonder uitzondering zwart. Grap uit die tijd: je kon fietsen in alle gewenste kleuren kopen, als 

het maar zwart was. Dit als variant op de woorden van Henry Ford, die tegen de ontwerpers 

van de T-Ford zei: “De klanten kunnen iedere gewenste kleur krijgen, zolang die maar zwart 

is.” Zwart was blijkbaar de goedkoopste lak, of dit diende de massaproductie het meest. 

 

Daarna werden de transfers met een speciale vernis op de zwarte achtergrond aangebracht en 

ten slotte met een beschermende vernislaag afgewerkt. Voor de oorlog had je daarvoor de 

vernislaag “Chemico”. 

Daarna kon dan het fotograferen plaats vinden. Het resultaat is echt schitterend te noemen! 

 

Overigens moet nog het volgende worden opgemerkt. Deze drie transfers zijn wel van na het 

bombardement; wellicht zijn ze wel in de oorlog geproduceerd. Daarom staat op de transfer 

met “perkamentrol”-achtergrond als tekst te lezen: “Knoops Rijwielkoning Rotterdam”. Op 

dezelfde originele, vooroorlogse transfer stond daar nog de tekst: “Knoops Middensteiger 

Rotterdam”. Een saillant verschil dus. Zie ter vergelijking de afbeeldingen 328A en 328B. 
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De achterzijde van de drie transfers laat zien dat deze werden gemaakt door de Amsterdamse 

joodse firma Max Oostra, de specialist in de fabricage van deze naamplaatjes. Zie afbeelding 

338 inzake Oostra. Ook Han Knoops bestelde zijn transfers (merk: “J.K.R.”) bij deze firma. 
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Overzichtsfoto Rotterdam-Centrum na het bombardement. Op de voorgrond de Hoofdsteeg. 

Geheel vooraan het water van de Oude Haven (midden) en Nieuwe Haven (rechts). 

 

157 

 

Het ruimen en uitgraven van funderingen. De locatie: op de hoek van de Hoofdsteeg en het 

Middensteiger. Voor de demping van het Middensteiger lag op die plek de Hoenderbrug, als 

verbinding tussen de Hoofdsteeg en de Korte Hoofdsteeg; de fundamenten van de brug zijn 

op de voorgrond zichtbaar. Na de demping werd het Middensteiger van riool voorzien; ook 

die is op de foto goed waarneembaar. Zo te zien heeft men indertijd de oude fundamenten van 

de Hoenderbrug benut om het riool in de slappe grond op vast te zetten. 

 

158 

 

Het ruimen van het puin lijkt voltooid. Wat resteert is een grote leegte. De foto is uit 1943. De 

mist die er hangt maakt de situatie er niet vrolijker op. Op de kale vlakte is de aanleg van de 

nieuwe Hoogstraat al te zien. De foto is genomen vanaf de omloop van de molen aan het 

Oostplein. Op de voorgrond is namelijk nog juist de witte balustrade te zien. De molen is in 

1954 afgebrand. 
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Een sfeerfoto van de Lamsteeg. In 1910, 1911 en 1912 was op nummer 5a de firma “Gebr. 

Knoops Rijwielhandel” hier gevestigd. Daarna vond de verhuizing naar het Middensteiger 

plaats. Zie de adresgegevens elders in deze verzameling. 
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Het Middensteiger, gezien in westelijke richting De zijstraat rechts is de Romeinsteeg. De 

fotograaf heeft dus bij het maken van deze plaat precies voor de zaak van Knoops gestaan, die 

zich aan zijn rechterhand bevond. Op de hoek van de Romeinsteeg staat “het oude pand van 

Hartogsveld”. Zie daartoe tevens de afbeeldingen 106 en 144. Ik schat de foto uit 1938-1939. 

Dat kan heel goed kloppen, want in 1937 kwam hier de kapperszaak in (zie het levensgrote 

woord “Kapper” dat op de winkelruit staat geschilderd). Het pand heeft een modernere pui 

gekregen. Bij het bombardement was hier dus deze kapperszaak gevestigd. 

 

Op de achtergrond worden – zo te zien – enige bestratingswerkzaamheden uitgevoerd. Het 

aardige van deze foto is verder wat er niet op te zien valt. Er staat namelijk niet één auto 

geparkeerd. Wel fietsen er enige mensen langs, natuurlijk zonder uitzondering op Saturnus 

rijwielen! Ze zouden het eens moeten wagen om daar langs te rijden op troep van een ander 

merk! 

Voor een foto op precies dezelfde locatie, maar dan van het jaar 1992, zie afbeelding 245. 
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Het Middensteiger ergens voor 1933. Op de voorgrond zijn de hekken en muren van de Kolk 

te onderscheiden. De fotografiezaak in het witte pand bevindt zich op de hoek van de Open 

Rijstuin en het Middensteiger. De man met de strooien hoed geeft aan dat we met een warme, 

zomerse dag van doen hebben. Achter hem kijken we zó de zaak van Knoops in. De naam is 

licht gebogen op de glazen winkeldeur weergegeven. Bij goed kijken zien we enige fietsen in 

de etalages staan. Dat het zomer is blijkt ook uit de diverse neergelaten markiezen. Hoog in de 

zijgevel staat nogmaals de naam van Knoops, enigszins verborgen achter enkele boomtakken. 
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In de laatste jaren voor de oorlog verrichtte tante Bep (de jongste dochter van opa Knoops) 

administratieve werkzaamheden voor de G.P.I.V., gevestigd aan het West Nieuwland nr. 13. 

Deze foto is daar genomen, in het kantoor achter de winkel, op de begane grond. Let op het 

grote formaat typemachine. 
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Panorama vanaf de “Groote Kerk”, ofwel de St. Laurenskerk. Een datering is wat lastig; ik 

schat de foto uit ongeveer 1925. Dat kan redelijk kloppen, want een heuse stoomlocomotief 

verlaat juist Station Beurs in noordelijke richting. Let op de grote witte rookpluim! Er zijn 

nog geen elektrische bovenleidingen aanwezig; die zijn wel te zien op afbeelding 116. 

Voor eenzelfde panoramafoto uit het jaar 1992: zie afbeelding 359. 
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Na het bombardement van 14 mei 1940 werd de zaak eerst tijdelijk bij de firma Ford aan het 

Marconiplein ondergebracht, later bij de firma Breeman aan de Oostzeedijk 312 en 314a. Dit 

is een foto van de toonzaal bij Breeman. De foto dateert uit (waarschijnlijk) 1940 of 1941. 
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Nogmaals de toonzaal bij Breeman. In het midden mijn vader D.J. Knoops (staand) en oom 

Wim (W.B. Knoops), zittend. Op de voorgrond staan enkele Saturnus-rijwielen, want deze 

merknaam valt nog juist te lezen op een van de kettingkasten. De foto dateert (waarschijnlijk) 

van eind 1940 of 1941. 
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De zaak van Breeman. Links staat Rinus Gouw, rechts Arie Ringeling. Wie de vrouw in het 

midden is, weet ik niet. Waarschijnlijk een werkster. 
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De toonzaal aan de Oostzeedijk (Breeman). De beide heren zijn mij onbekend. 
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Etalage van de firma Breeman. Achterin de wagen zit mijn vader D.J. Knoops. Achter hem 

aan de muur hangt een reclame voor DKW, lichte motoren. 
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Oom Leo (L.J. P. Knoops) en Rinus Gouw bij de ingang van de nieuwe reparatiewerkplaats 

aan het Middensteiger nr. 16, naast het voormalige pand van Kramer & Röder, dat in 1933 is 

afgebrand. Ze staan in een soort open gang, die, licht oplopend naar het straatniveau, uitkomt 

op het Middensteiger: zie op de achtergrond de witte houten schutting met daarin een poort. 

Zie tevens de uitleg bij afbeelding 148. 
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Rinus Gouw (links) en Manus Baks staan in de deuropening van de werkplaats aan de Open 

Rijstuin met een groot reclamebord: “Knoops Saturnus Rijwielen Middensteiger 9-11”. Het is 

een werkelijk schitterende foto. Jammer genoeg is de afdruk wat vaag, maar we mogen al blij 

zijn dat deze foto op de een of andere manier de oorlog is doorgekomen. 

Waar het bord heeft gehangen weet ik niet. Daar deze werkplaats rond 1934 werd gesloten, is 

deze foto is voor die datum genomen. 
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Het West Nieuwland bij avond. De zijstraat is de Beurssteeg. Links op de hoek zit op nummer 

17a de sigarenzaak van J.W. Wiegmans. Op de andere hoek zit een café. We zien, brutaalweg 

door het raam naar binnen kijkend, een bezoeker aan de bar zitten. Enige panden naar rechts 

was de G.P.I.V gevestigd. Zie afbeelding 131. Naar links was de Beurs. 
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De Hoofdsteeg, gezien van noord naar zuid, circa 1900. Naar rechts ligt het Middensteiger, de 

straat links is de Houttuin. Het restaurant links op de foto heet “Het Verguld Spinnewiel”. 

Later zou kledingzaak Esders zich daar vestigen. Dat de foto zeer oud is, blijkt wel uit de 

kleding van de mensen en uit het type rijtuigen dat passeert. 
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Advertentie uit “Groot Rotterdam” van 1 november 1926 voor de automobielen Essex en 

Hudson. Later zouden in het pand Slepersvest 1 achtereenvolgens de firma’s van KNOWA 

(Knoops en Walg) en van de G.P.I.V. (Gemeente Personeel Inkoop Vereeniging) worden 

gevestigd. De laatste verhuisde later weer naar het West Nieuwland nr. 13. 

 

Omstreeks 1918-1919 bezat opa Knoops een autogarage aan de Baan (bevindt zich achter de 

Schiedamsche Dijk). Het was de tijd van de wapenstilstand van november 1918 (einde van de 

Eerste Wereldoorlog) en de onderhandelingen te Versailles in 1919. Waarom zijn die feiten 

hier van belang? 

Opa Knoops las in de krant dat de Amerikanen een legerdump hadden ingericht op het plateau 

van Auvergne, in Frankrijk. Doel: de verkoop van overbodige legergoederen. Dat liep echter 

van geen kanten; blijkbaar had niemand de behoefte dit soort zaken te kopen. De commandant 

kreeg toen de opdracht alles te verbranden, want mee terugnemen naar de V.S. was te duur! 

Ook dat las opa, en hij stak zijn licht op bij een Nederlander die boven de garage woonde, en 

die in Rotterdam werkzaam was in een vertegenwoordigende positie voor Frankrijk (dit deel 

van het verhaal is wat vaag). 

Gevolg: met een zak vol gouden tientjes (zakenrelaties als Louis van Zanten en nog andere 

Rotterdamse zakenlui deden mee) reisde opa alleen af naar de legerdump. Hij overnachtte in 

Parijs, riep de hulp in van een Belgische portier, en kwam uiteindelijk op zijn bestemming 

aan. Onderweg was hij doodsbang beroofd te worden. Immers, na een gevoerde oorlog het 

oorlogsgebied betreden met een zak goud (een goed betaalmiddel richting de Amerikanen), 

terwijl iedereen nog gewapend rondloopt, is natuurlijk een hachelijke zaak. 

Veel materiaal was nog aanwezig. De commandant maakte er een goede handel mee, want het 

spul was al opgegeven. Opa Knoops huurde treinwagons dan wel opleggers en stuurde zijn 

aankopen naar Rotterdam. Hij telegrafeerde wat er aan zat te komen. 

De meest aardige aankoop was een stel elektrische auto’s, die op accu’s reden. De hebben nog 

jarenlang (tot in de jeugd van pa en oom Leo)  als elektrische taxi’s dienst gedaan bij het 

Maasstation te Rotterdam. 

Tot slot kreeg opa een klein model Harley-Davidson motorfiets gratis op de koop toe mee. 

Het enige wat de motor mankeerde was een lekke band. Op deze machine heeft de coureur Jo 

’t Hart nog diverse motorwedstrijden op zijn naam weten te brengen. 
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Slechts met deze “Bijzondere Doorlaatpas” was het toegestaan het verwoeste stadscentrum te 

betreden. In handschrift staat erboven geschreven: 

“Bestemd om brandkast ter plaatse te openen en te vervoeren naar pand ’s-Gravenweg 267 

(Lekkerkerker, slooper).” 

De pas is uitgeschreven op naam van mijn vader D.J. Knoops. Het woonadres dat op de pas 

staat vermeld, Heemraadsingel 133, klopte feitelijk al niet meer. Pa en opa woonden toen al 



36 

 

tijdelijk in bij de familie Seesink, Aegidiusstraat. Ik vermoed dat pa de Heemraadsingel als 

een soort postadres aanhield. 

 

Het waren de Duitsers die de brandkasten uit het puin lieten verzamelen; vervolgens werden 

ze naar het Haagsche Veer gebracht en geopend. Pas daarna konden de eigenaren (met pas) de 

kast met inhoud komen ophalen en meenemen. 

Uit de opengebroken brandkast kwamen papieren (als polissen etc.) en een klomp zilver: het 

restant van een aaneen gesmolten stapel zilveren “knaken” (zilveren munten van ƒ 2,50). Die 

knaken heb ik uiteraard niet meer, wel nog de – zeer broze – papieren; meest polissen. 

 

Lekkerkerker was Johan Lekkerkerker, een zakenrelatie en vriend van opa Knoops. Hij bezat 

een groot slopersbedrijf op het genoemde adres. Opa trof Lekkerkerker, Van Zanten en andere 

relaties van voor de oorlog vaak in restaurant Coomans in de Hoofdsteeg, waar zij gelijk hun 

zaken afhandelden. 

 

204 

 

Adresgegevens van de firma Knoops van vlak na het bombardement. Let op het “voorheen 

Middensteiger 9”. 

 

205A 

 

Aankondiging dat de nieuwe zaak aan de Nieuwe Binnenweg 337a op 22 februari 1943 zal 

worden geopend. Aardig is de kleine voorgeschiedenis die op de eerste pagina te lezen valt. 

 

205B 

 

Zie voor de omschrijving de tekst bij afbeelding 205A. 

 

206 

 

Knoops Rijwielen bestaat 60 jaar in 1958. 

In feite was dit een leugen waarin men blijkbaar zelf was gaan geloven. De fietsenzaak begon 

in 1901 aan de Oudedijk te Kralingen, maar om deftigheid en traditie uit te stralen, verzon opa 

Knoops, het “opgericht in 1898”, dat klonk meer solide (een firma die reeds in de negentiende 

eeuw bestond, zoiets). Maar goed, opa Knoops was geen historicus of wetenschapper, hij was 

een middenstander met gevoel voor reclame. 
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Advertentie in Groot Rotterdam, 26 oktober 1928. Ook de haarden waren van het eigen merk 

Saturnus. Naar verluidt kocht opa die per kilo in. Hij had namelijk vernomen dat deze 

maateenheid de interne rekeneenheid in de fabriek was. Hij bedong daarom prijzen op 

dezelfde voorwaarden. 
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Advertentie in Groot Rotterdam, 23 augustus 1929. 

 

209 
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Advertentie in Groot Rotterdam, 25 oktober 1929. 
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Advertentie in Groot Rotterdam, 24 mei 1929. Let op de adresgegevens van de Rijwielkoning: 

Middensteiger 9 en Mathenesserplein 41. 

 

Het is niet meer 100% duidelijk wanneer opa Knoops met dit filiaal aan het Mathenesserplein 

is begonnen. Blijkbaar bestond het al in 1929. Als filiaalchef stond Dolf Gans (zie afbeelding 

109) in de zaak. De omgeving daar gold als een nieuwe buurt met groeimogelijkheden. Om 

die reden opende opa Knoops er een filiaal. In het begin liep de zaak goed. 

 

Hoe dit ook zij, als snel bleek er geen “loop” in te zitten. Inderdaad ligt het daar een beetje in 

een hoekje. Bovendien bleek Dolf Gans weinig tot geen verstand van fietsen te hebben. Iedere 

maandag ging oom Leo (L.J.P. Knoops Jr.) er de opbrengst van de week ervoor ophalen. Die 

nam steeds af. 

Dolf Gans werd ontslagen en opa zette oom Leo in de winkel (1933-1934). Dat hielp echter 

weinig. Oom Leo vertelde: de enige persoon die ik elke dag zag was Arie Ringeling (knecht 

op het Middensteiger), die me ’s middags mijn warme eten kwam brengen. Klanten waren er 

weinig tot geheel niet. Daarna veranderde opa, samen met “oom Louis”(L. van Zanten), de 

zaak in een soort winkel voor potten en pannen en dergelijke. Om de goede zakennaam van 

Knoops niet te schaden, werd de naam “Jan Franken” op de etalageruit geschilderd. 

 

Dat duurde een half jaar, evenmin met succes. Daar opa een huurcontract had lopen, bouwde 

hij de zaak om tot een haardenpakhuis (1935-1938). Daarna is de zaak geheel afgestoten. 
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Advertentie in Groot Rotterdam, 1 maart 1929. Het “Ernstig gemeend” laat zich makkelijk 

herkennen als een typische Knoops-tekst. Direct links ervan adverteert de fotozaak Fotam, die 

toen aan het Middensteiger nr. 23 zat. 
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Advertentie in Groot Rotterdam, 16 november 1928. Woordspelingen (hier als afkorting met 

de eigen naam) behoorden blijkbaar tot het handelsmerk van de familie. 
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Advertentie in Groot Rotterdam, 26 april 1929. KNOWA was een samengaan van Knoops en 

Walg, een joodse zakenman die een fotozaak had aan de Hoogstraat. Grapjassen vertaalden 

KNOWA met “Koopt Nooit Op Wekelijkse Afbetaling”, en dat terwijl de advertentie daar nu 

juist reclame voor maakte! 
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Schematisch overzicht van het gebombardeerde gebied. 
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Op 5 februari 1927 trad de heer G.M. (Rinus) Gouw in dienst bij de firma Knoops. Zie ook 

afbeelding 153. Op 4 augustus 1939 werd zijn 12,5-jarig jubileum gevierd. Daarbij kreeg hij 

o.a. dit door oom Leo gefabriceerde kartonnen schild overhandigd. Op de achterkant heeft de 

heer Gouw (ik kreeg het schild van hem cadeau voor de samenstelling van deze collectie) drie 

krantenartikelen geplakt. Ik geef ze hier volledig weer. 

 

Voorwaarts: 

“Een koperen feest. Morgen is de meesterknecht G.M. Gouw bij de firma Knoops aan de 

Middensteiger twaalf en een half jaar in dienst. Zaterdagavond zal dit koperen jubileum in de 

woning van den heer Gouw aan de Eerste Staringlaan 1 worden herdacht.” 

 

Nieuwe Dageraad: 

“Jubileum Gouw. Morgen herdenkt de heer G.M. Gouw zijn koperen jubileum in dienst van 

L. Knoops’ rijwielen en automobielenbedrijf. De jubilaris is meesterknecht in genoemde zaak 

aan het Middensteiger en een bekende figuur in de wielrijderswereld.” 

 

Dagblad van Rotterdam: 

“De heer G.M. Gouw herdenkt morgen het feit, dat hij voor 12 ½ jaar als meesterknecht in 

dienst trad bij de firma Knoops aan den Middensteiger.” 

 

Geheel rechtsonder staat geschreven: “Elka-studio”. Dit sloeg op L.K. = Leo Knoops = oom 

Leo, die goed was in het ontwerpen, tekenen en fabriceren van dit soort aardigheden. 

 

216 

 

Deze foto van het Oude Stadhuis aan de Kaasmarkt heeft op zich niet veel met ons onderwerp 

te maken. Wel is het zo dat zowel opa Knoops als zijn broer Han daar in 1912 resp. 1916 hun 

burgerlijk huwelijk hebben gesloten. Het aardige is hier dat de volgende foto (afbeelding 217) 

vanuit precies dezelfde hoek is genomen. En daarop zien we… 
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… de overblijfselen van hetzelfde Oude Stadhuis. Daar de omliggende panden geheel in puin 

liggen, is er een doorkijk ontstaan naar het verwoeste pand van Knoops aan de Romeinsteeg 

(achtergrond). Met de gedetailleerde kaart van het oude Rotterdam erbij valt hier veel te leren 

over de ligging. 
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Mijn vader (D.J. Knoops) was voor de oorlog een verwoed motorrijder. Hij bereed een zware 

Zwitserse motor van het merk MotoSacoche. Nummerplaat: H90804 (H = Holland). De foto 

toont enige leden van de gelijknamige motorclub. De tweede motorrijder van links (met leren 

jas, pet en bril) is mijn vader.  Ook Rinus Gouw, hoofd van de reparatiewerkplaats, was lid 

van deze club. Hij staat recht voor de fotograaf, met bril en zonder hoofddeksel, naast een wat 

somber kijkende meneer met een hoedje (valt nogal uit de toon bij al die stoere leren jassen). 

Van de motorclub (en van dit type motor) bewaar ik overigens nog een fraai reclamespeldje. 

 

In hun tijd als vrijgezel maakten zij samen vele ritten door Nederland. Rinus Gouw vertelde 

mij: als jouw vader een paar dagen op vakantie wilde met de motor, dan stond opa Knoops 
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erop dat hij (Rinus Gouw dus) hem (mijn vader dus) vergezelde. Ten eerste konden ze goed 

met elkaar overweg en ten tweede maakte pa, vertelde Rinus Gouw, onderweg niet zo snel 

contact met andere mensen. Een goede en vertrouwde metgezel was dan natuurlijk prettig. 

 

De heer Gouw denkt met veel genoegen terug aan deze ritjes, zo vertelde hij me. Hij voegde 

daar nog de volgende anekdote aan toe. Pa werd, zoals reeds uitgelegd, min of meer door opa 

“gedwongen” Rinus Gouw mee te vragen. Nu was het zo dat pa tijdens de vakantie(tocht) alle 

betalingen deed. Bij terugkeer te Rotterdam deed zich dan het probleem voor hoe er verrekend 

moest worden. Opa ontstak dan in woede: “Je betaalt alles uit eigen zak, Dick, want jij hebt 

hem toch meegevraagd en uitgenodigd?” Een niet helemaal redelijk argument natuurlijk, daar 

het opa Knoops zelf was die juist daarop had aangedrongen. In een later stadium betaalde opa 

dan meestal alsnog de vakantiebestedingen van Rinus aan pa terug. Het was een bijzonder 

man, opa Knoops. 

 

219A 

 

Zie voor de omschrijving de tekst bij afbeelding 218. 

 

219B 

 

Zie voor de omschrijving de tekst bij afbeelding 218. 

 

220A 

 

Aegidiusstraat 110a te Kralingen. De foto’s zijn van voorjaar 1992. Op dit adres woonden mei 

1940 de schoonouders van oom Leo, de familie Seesink. Opa Knoops en pa verbleven hier op 

de zolderetage, ongeveer van 20 mei tot eind juli 1940, nadat ze eerst enige dagen elders (bij 

de familie Franken op de Heemraadsingel) hadden ingewoond na het bombardement. 

 

220B 

 

Zie voor de omschrijving de tekst bij afbeelding 220A. 

 

221A 

 

Vijverlaan 2 te Kralingen. De foto’s zijn van voorjaar 1992. Begin augustus 1940 betrok opa 

Knoops dit huis, samen met pa (Dick), tante Bep en tante To. Het huis was altijd in zijn bezit 

gebleven, maar toevallig verlieten de huurders het huis, zodat het weer voor eigen bewoning 

vrijkwam. Na enige maanden van omzwervingen had de familie weer een groot en mooi eigen 

huis tot zijn beschikking. 

 

221B 

 

Zie voor de omschrijving de tekst bij afbeelding 221A. 

 

222 t/m 236 

 

Vijftien pagina’s adresgegevens Knoops over de periode 1911-1914, zowel alfabetisch als per 

straat. Achtereenvolgens: 
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1911 

222 alfabetisch 

223 Lamsteeg 

224 Oudedijk (alleen woonhuis, geen bedrijf meer) 

1912 

225 alfabetisch 

226 Lamsteeg 

227 Middensteiger 

228 Oudedijk (alleen woonhuis, geen bedrijf meer) 

1913 

229 + 230 alfabetisch (2 blz.) 

231 Middensteiger 

232 Oudedijk (alleen woonhuis, geen bedrijf meer) 

233 Romeinsteeg 

1914 

234 alfabetisch 

235 Middensteiger 

236 Romeinsteeg 

 

Interessant is om naar het Middensteiger 9-11 te kijken. Bij 1912 staat: Onbewoond. Bij 1913 

staat: Knoops. De laatste vermelding in de Lamsteeg is van 1912; in 1913 is Knoops daar 

verdwenen. De laatste vermelding als zakenadres op de Oudedijk is van 1910; in 1911 is 

Knoops als bedrijf daar verdwenen. Wel hebben zij (moeder met twee zoons) daar tot en met 

1913 nog gewoond, d.w.z. tot 1912 met twee zoons, en toen nog een jaar met één, want L.J.P. 

Knoops trouwde in 1912, en verliet toen het huis. 

 

Het is hier van belang om een chronologisch overzicht te geven van de diverse adressen waar 

de firma Knoops gevestigd is geweest. 

Eerst even een misverstand wegwerken: het stichtingsjaar is niet 1898, zoals in heel wat van 

de advertenties valt te lezen, maar 1901. Over het hoe en waarom hiervan: zie de tekst bij 

afbeelding 101. Wel, 1901 dus, en geen 1898. 

 

Daarnaast is het aan te raden om de adresgegevens zoals die zijn te vinden op de afbeeldingen 

247 t/m 254 erbij te nemen. Dan wordt het beeld compleet. Deze acht afbeeldingen bestrijken 

de tijd van ongeveer 1901-1918. 

 

Voor de beide broers Leen (L.J.P. Knoops) en Han (J.N. Knoops) geldt: 

Het was hun beider vader, Lourens Knoops, die in 1901 de zaak oprichtte in het pand aan de 

Oudedijk. Hij was een kleurrijke figuur, die daarvoor o.a. een keten kruidenierswinkels had 

opgezet. Nu zag hij in fietsen een nieuwe toekomst gloren. 

 

De “weduwe Knoops”, die meermalen op het adres aan de Oudedijk staat genoemd, was in 

feite geen weduwe; dat stond er alleen voor het goede fatsoen. Haar man Lourens Knoops – 

de vader dus van de beide broers – was er in 1904 naar Amsterdam vandoor gegaan met een 

veel jongere vrouw, Van Waasdijk genaamd. Het betrof de dochter van de buren, want de 

koetsier D. van Waasdijk woonde op de Oudedijk 190 (zie afbeelding 249). Uiteindelijk is 

Lourens Knoops in 1929 in een oudemannenhuis te Den Haag (het H.T.O.) gestorven. 

 

Mijn vader (D.J. Knoops) ging hem daar wel eens, vergezeld van zijn vader L.J.P. Knoops, in 

zijn laatste levensjaren opzoeken. Hij werd dan door zijn opa Lourens met een zekere eerbied 
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ontvangen, omdat L.J.P. Knoops de oude man had wijsgemaakt dat pa (D.J.) later priester zou 

worden. Daar bleek die ouwe Lourens veel respect voor te hebben. 

 

Leen: 

Oudedijk 1901-1910 (samen met Han) 

Lamsteeg 5a 1910-1913, met firmanten Coomans en J.N. Knoops 

Hoogstraat 171 1916-1918, magazijn Le Vélo (gebr. Knoops) 

Middensteiger 9-11, met Romeinsteeg 4-6 1913-1940 (bombardement) 

 

Ik beperk me hier tot de hoofdvestiging. Ook bestonden: de filialen aan het Mathenesserplein 

41 en aan de Beijerlandselaan, het filiaal te Delft, KNOWA aan het Slepersvest en ook de 

G.P.I.V., achtereenvolgens gevestigd aan het Slepersvest, de Zuid Blaak en het West 

Nieuwland. Verder waren er ook nog de werkplaatsen aan de Open Rijstuin en aan het 

Middensteiger. 

 

Han: 

Oudedijk 1901-1901 (samen met Leen) 

Westzeedijk 1901-1913, met firmant L.J.P. Knoops 

Hoogstraat 171 1916-1918, magazijn Le Vélo (gebr. Knoops) 

Middensteiger 9-11 met Romeinsteeg 4-6 1913-1922 

Schoonbergerweg 75 (als grossier) 1922-1926 

Oppert 20 1926-1933 

Oppert 36 1933-1940 (bombardement) 

 

De genoemde Coomans was een vreemde snuiter. Hij stak veel geld in de zaak, zonder zich 

met de bedrijfsvoering te bemoeien of zelfs maar regelmatig zijn neus te laten zien in de zaak. 

Op een gegeven moment is hij er mee opgehouden, zonder zijn deel van het ingebrachte geld 

terug te vragen. Dat was uiteraard een buitenkansje voor opa. 

Coomans sprak, toen hij zijn besluit bekend maakte, de volgende gedenkwaardige woorden: 

“Knoops, jij doet hier al het werk, en ik doe nooit wat. Ik stap er, denk ik, maar uit. Ik wens je 

verder veel geluk met de zaak.” 

 

Dit gebeurde omstreeks 1913 of 1914. Wellicht gaf het opa de financiële armslag om naar het 

Middensteiger te kunnen verhuizen. Dat kan, maar toen Coomans eruit stapte, zat Knoops al 

op het Middensteiger. 

 

237 

 

Het Middensteiger voor 1934, want het oude pand van Knoops is duidelijk te zien op de 

achtergrond. Let op de familienaam, in witte letters hoog op de zijgevel geschilderd. De foto 

is om ongeveer twee uur in de middag gemaakt. Dat is te zien aan de schaduw van de nog 

steeds aanwezige grote boog in het spoorwegviaduct. Ik ben het ter plekke gaan controleren. 

Het klopt precies! 

Zie ter vergelijking afbeelding 246 (situatie 1992, eveneens met schaduw). 

 

238 

 

Opa Knoops, werkend aan zijn bureau bij de G.P.I.V., West Nieuwland 13. De foto is uit 

ongeveer 1938. Opa is dan 58 jaar. 
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De woonkamer op de eerste etage van het nieuwe pand aan het Middensteiger, omstreeks 

1935. Op de foto staan To Knoops en Gré Seesink, de verloofde van Leo Knoops, gekleed in 

Scheveningse vissersdracht. 

Op deze foto is goed de lambrisering van de woonkamer te zien. 

 

240 

 

De woonkamer op de eerste etage van het nieuwe pand aan het Middensteiger, omstreeks 

1935. Op de foto staan To Knoops, Gré  Seesink en Lena Spaans, allen gekleed in 

Scheveningse klederdracht. Opa Knoops zit in het midden.  

Op deze foto is goed de lambrisering van de woonkamer te zien. 

 

241 

 

Op rij in het park: de kinderen Knoops omstreeks 1924-1925. In die tijd zaten Dick en Leo 

(de twee oudsten) op de RK-e kostschool te Oudenbosch. Dit in verband met de zwakke 

gezondheid van hun moeder, oma Knoops. 

 

242 

 

De woonkamer op de eerste etage van het nieuwe pand aan het Middensteiger, in 1936. 

Vreemd genoeg heeft iedereen zijn bril afgezet. Leo Knoops was toen niet aanwezig; hij zat in 

militaire dienst (of hij was degene die de foto maakte). De jongste, Bep, heeft nog geen 

permanent in het haar en is veertien jaar, To is achttien, Wim 20 en Dick 23. Opa Knoops is 

daar 56 jaar (feitelijk natuurlijk vader Knoops, want hij was toen nog geen opa). Samen met 

de afbeeldingen 239 en 240 vormt dit een zeer zeldzame binnenopname. 

 

243 

 

Foto vanaf het Witte Huis, 1992. Zie ook de afbeeldingen 115 en 116. 

 

244 

 

Foto vanaf het Witte Huis, 1992. Zie ook de afbeeldingen 115 en 116. 

 

245 

Als afbeelding 160, maar dan de situatie in 1992. De foto is vanuit precies hetzelfde standpunt 

genomen. 

 

246 

 

Als afbeelding 237, maar dan de situatie in 1992. De foto is vanuit precies hetzelfde standpunt 

genomen. 

 

247 t/m 254 

 

Diverse adresgegevens. Zie voor nadere uitleg de tekst bij de afbeeldingen met de nummers 

222 t/m 236. 
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255 t/m 259 

 

Vijf advertenties uit het blad “Sportrevue ’t Stadion”. Achtereenvolgens: 

 

255 Vijfde jaargang, 3 juni 1924, nr. 43, blz. 1171. 

256 Zevende jaargang, 30 maart 1926, nr. 34, blz. 589. 

257 Zevende jaargang, 13 april 1926, nr. 36, blz. 630. 

258 Zevende jaargang, 27 april 1926, nr. 38, blz. 656. 

259 Zevende jaargang, 11 mei 1926, nr. 40, blz. 692. 

 

Via de heer Van Baarlen (Rotterdam-Pendrecht) kwam ik dit sportblad op het spoor. 

Aanvankelijk was ik op zoek naar enige sporen van het vooroorlogse wielrenleven in 

Rotterdam. De heer Van Baarlen stond zijn verzameling van vooroorlogse sportbladen 

tijdelijk aan mij af om overdrukken uit te maken. Wederom is een stukje geschiedenis 

achterhaald. 

 

260 en 261 

 

Twee advertenties uit het blad “Sportrevue ’t Stadion”, jaargang 1926. Exacte datum van 

plaatsing is helaas niet bekend. 

 

262 

 

Deze foto van het Middensteiger is waarschijnlijk door een makelaar genomen, want zo te 

zien staat het grote witte pand (gevel: “behangselpapier” te koop. Er zitten in ieder geval 

aanplakbiljetten op de ramen van de winkelverdieping. 

 

Prachtig is natuurlijk dat linksonder net een vrachtwagen, volgeladen met fietsen (pardon: 

rijwielen) het beeld in rijdt. Ongetwijfeld gaat het hier om een transport Saturnus-rijwielen, 

bestemd voor Knoops. Waarschijnlijk betreft het een transport kwaliteitsfietsen, want alle zijn 

solide verpakt in wit papier en karton. 

 

De foto is op een heldere, zonnige dag genomen vanaf het spoorwegviaduct. Alles is scherp 

waar te nemen. De heer op de voorgrond rijdt in colbert. 

 

Datering: waarschijnlijk zomer 1937. 

 

263A 

 

Op zaterdag 18 september 1993 verscheen deze afbeelding als een “puzzelfoto” in de rubriek 

“Rotterdam van toen” in het Rotterdams Dagblad. De afdruk in de krant laat aan kwaliteit te 

wensen over. Veel later (2012) kon ik een veel betere scan van het origineel maken, in bezit 

van de heer Th. Barten te Rotterdam-Zuid, een groot kenner van het Rotterdamse tramwezen. 

Zie daarvoor de afbeeldingen 263B en 263C (detail). 

 

263B 

 

Het Middensteiger. Datering foto: oktober 1937. 
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263C 

 

Detail van afbeelding 263B. Wat lastig zichtbaar is hierop de zaak van Knoops, oktober 1937. 

 

264A en 264B 

 

Luchtfoto 1924 KLM (nr. 1092), en een detail-vergroting (264B) van de drie oude panden. 

 

265A en 265B 

 

Luchtfoto 1938 KLM (nr. 15775), en een detail-vergroting (265B) van het nieuwe pand: 

voorgevel en dak. 

 

266A en 266B 

 

Luchtfoto 1939 KLM (nr. 16084), en een detail-vergroting (266B) van het nieuwe pand: dak. 

 

267 

 

De zware motor van mijn vader Dick Knoops; nummerplaat H90804. Locatie, huis en kind 

zijn helaas onbekend. 

 

268 

 

Maarten Buizer (reed mee achterop bij Rinus Gouw), oom Wim, mijn vader Dick Knoops en 

Rinus Gouw. 

 

269 

 

Mijn vader Dick Knoops met achterop zijn motor Rinus Gouw. 

 

270 

 

Mijn vader, Jo van Bennekom, Rinus Gouw en oom Wim (maakte allicht Maarten Buizer de 

foto?), waarschijnlijk in de buurt van de Afsluitdijk, circa 1937. 

 

271 

 

Hedendaagse kleurenfoto, afkomstig van een verzamelaar (internet). Mijn vader reed op exact 

dit zware type Zwitserse motor, van het merk MotoSachose. Zie bijvoorbeeld ter vergelijking 

afbeelding 270. 

 

272 

 

Maarten Buizer (reed mee achterop bij Rinus Gouw), oom Wim, mijn vader Dick Knoops en 

Rinus Gouw. 

 

273 
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In de buurt van de Afsluitdijk in (?) 1937. Men heeft doeken voor het gezicht gedaan vanwege 

de zwermen muggen die daar waren. Op de foto (maar onzeker vanwege die doeken): Gerrit 

van der Kubbe, Maarten Buizer, Rinus Gouw en een onbekende kostganger (was een kennis 

van Rinus Gouw?). 

 

274 

In de buurt van de Afsluitdijk in (?) 1937. Men heeft doeken voor het gezicht gedaan vanwege 

de zwermen muggen die daar waren. Wie op de foto staan is wat onzeker vanwege de doeken, 

maar mijn vader Dick Knoops is de tweede van links (zie brilletje en nummerplaat: H 90804). 

 

275 

 

Twee meisjes van de naaimachinewinkel van Singer (zie het S-reclamebord – van Singer – op 

de achtergrond van afbeelding 402) aan het Middensteiger nr. 21, van A. Lewenstein. De foto 

is van 1935 of 1936. Pa staat rechts, Rinus Gouw nam de foto. Links staat de motor van Rinus 

Gouw, en rechts die van pa. De locatie is onbekend; het was zo te zien een plezierritje. Geheel 

links lijkt oom Wim (met een sigaret in de mond). In ieder geval was er een derde motorrijder 

bij, want links onderin is nog juist een deel van een duozadel te zien. 

 

276 

 

Rinus Gouw (nummerplaat HZ 30311, nog juist zichtbaar) en Dick Knoops (nummerplaat H 

90804, op deze foto niet zichtbaar) op hun motoren, waarschijnlijk midden of eind jaren ’30. 

Ze staan voor de deur van de fietsenwinkel Middensteiger 9. Links op de achtergrond zien we 

de imposante etalages van Esders. De foto is gelijk aan afbeelding 437 (dezelfde foto). 

 

277 

 

Mijn moeder Corrie Verzijl, poserend op de motor van mijn vader Dick Knoops. Deze foto is 

waarschijnlijk van zomer 1938 of van zomer 1939. Ze waren toen nog niet verloofd. Het witte 

motorkapje heeft ma bewaard. Toen ik zelf klein was (begin jaren ’60) liet ze het me wel eens 

zien, en vertelde ze me van de plezierige motortochtjes met pa, en hoe hard ze wel niet reden. 

Daarna zal het kapje verloren zijn gegaan. 

 

278 

 

Mijn moeder, aan de kleding te zien tijdens hetzelfde motortochtje als van afbeelding 277. 

 

279 

 

Tja… 

 

301A 

 

Maandblad G.P.I.V. van oktober 1940, de voorpagina. Zoals uit de achterpagina blijkt (zie 

afbeelding 301B), verhuisde de toonzaal van de G.P.I.V. na mei 1940 naar Oostzeedijk 314a. 

 

301B 
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Maandblad G.P.I.V. van oktober 1940, de achterpagina. De toonzaal van de G.P.I.V., zo valt 

te lezen, verhuisde na mei 1940 naar Oostzeedijk 314a. 

 

302A en 302B 

 

De voorpagina en een advertentie van Knoops uit het blad “Katholieke Kring”, winterseizoen 

1937-1938. 

 

303 t/m 313 

 

Deze elf pagina’s A-4 geven een overzicht van de financiële toestand op resp. 14 mei 1940, 

31 december 1940 en 31 december 1941. 

 

314 t/m 317 

 

Adresboek van de gemeente Rotterdam uit 1939. Het aardige van dit boek is de indeling, 

namelijk alfabetisch en ook per straat. Zo valt precies na te gaan wie de buren in 1939 waren. 

Opgenomen zijn de als eerste de alfabetische pagina met Knoops en vervolgens de drie straten 

Middensteiger, Romeinsteeg en het West Nieuwland (waar de G.P.I.V. was gevestigd: nr. 13). 

 

318 t/m 320 

 

Telefoonboek Rotterdam juli 1934 (een bladzijde) en juli 1939 (twee bladzijdes). 

Opa Knoops had telefoonnummer 15475. Zijn broer J.N. Knoops (voor mijn vader: oom Han) 

dreef een Rijwielen- en Onderdeelenhandel aan de Oppert 36. Diens telefoonnummer: 55169. 

Het nummer van de G.P.I.V. was 12299. Bij geen gehoor kon nog het nummer 12278 worden 

gebed. Wie of wat zou daar achter zitten? Blader even terug naar afbeelding 319. Het blijkt 

het nummer van W.B. Knoops te zijn, die vanaf zijn huwelijk in 1939 met zijn echtgenote 

inwoonde op het Middensteiger nummer 9, bij zijn vader. Daar geeft hij overigens ook het 

G.P.I.V.-telefoonnummer op. W.B. Knoops was dus overal goed bereikbaar. Overigens heeft 

hij het G.P.I.V.-idee een hele tijd na de oorlog voortgezet via de K.I.P.O.; ook die firma dreef 

op een enigszins vergelijkbaar systeem van lidmaatschap met de daarbij behorende kortingen. 

 

321A 

 

Op 30 maart 1940 verscheen in het “Rotterdamsch Nieuwsblad” (op blz. 20) deze advertentie 

van Knoops. Op zich niet zo bijzonder; opa Knoops adverteerde nu eenmaal veel. Toch zijn er 

twee zaken aan op te merken. 

 

Ten eerste was het een van zijn laatste advertenties voor het bombardement op Rotterdam. En 

let vervolgens op de aanbieding inzake de “ballonrijwielen”. Dit waren stevige, solide fietsen 

met dikke banden (“ballon-banden”). Zeer waarschijnlijk trok deze aanbieding in ieder geval 

(want dit weten we zeker) één klant over de streep. Op 27 april 1940 verkocht “Rijwielkoning 

Knoops” precies zo’n prachtige, solide Saturnusfiets. De royale bewijzen volgen direct hierna. 

 

321B 

 

Op 27 april 1940, dus zeventien dagen (!) voor het bombardement van 14 mei 1940, kocht de 

heer J. Schenk uit de Oostervantstraat 42a te Rotterdam voor zijn 17-jarige dochter een fiets, 

en wel een Saturnus Dames Ballon (bijgenaamd een “dikke bandenfiets”), met erbij allerlei 
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toebehoren, zoals een Saturnus-slot, jasbeschermers en een lamp. Alles tezamen ƒ 57,60, 

inclusief ƒ 0,10 zegel en een jaar garantie. 

De originele kwitantie is bewaard gebleven en is ondertekend door D.J. Knoops, mijn vader. 

Op het linker gedeelte zegt hij een jaar garantie toe, voorzien van zijn eigen initialen D.K. en 

het framenummer van de fiets, te weten 376064. 

 

De dochter van de heer Schenk, de huidige mevrouw A.C. Kohaut-Schenk, was zo vriendelijk 

mij de kwitantie cadeau te doen om er een foto van te kunnen maken. Veel belangrijkers was 

echter het feit dat ze ook de Saturnus zelf nog bezat, en in prima staat! Het bezichtigen van dit 

rijwiel ging bij de schrijver van dit verhaal met de nodige emoties gepaard… Iets verderop 

vindt de lezer diverse foto’s (in kleur!) van dit tastbaar stukje bewaard gebleven Rotterdamse 

fietshistorie. Hulde aan mevrouw Kohaut-Schenk, die de fiets zo uitmuntend voor de tand des 

tijds heeft behoed. 

 

Maar het verhaal gaat nog verder. Bij mijn tweede bezoek aan haar deelde zij mee de fiets aan 

mij te willen verkopen. Prachtig! Na enig spannend heen en weer loven en bieden (ik trachtte 

– tevergeefs – niet al te hebberig te kijken) raakte ik in het bezit van de felbegeerde fiets. Er 

moest wel flink in de buidel worden getast; de prijs werd namelijk vastgesteld op ƒ 800,--. Ik 

betaalde contant en nam de fiets direct mee (mevrouw mocht zich eens bedenken!), inclusief 

de originele kwitantie (afbeelding). 

 

Zo kwam op donderdag 26 maart 1992 deze prachtige, vooroorlogse Saturnus-fiets weer in 

het trotse bezit van de familie Knoops. Schoonmaken en restaureren werd uitbesteed aan de 

deskundige toewijding van de heer A.J. Knoops, neef van mijn vader (de zoon van oom Han) 

en door mij gemakshalve met “oom Ton” aangesproken. Hij was aanwezig bij deze aankoop. 

 

Voor de restauratie waren wel nieuwe buiten- en binnenbanden en nieuw velglint nodig (wat 

op de fiets zelf zat, bleek nagenoeg verteerd). De bijkomende restauratiekosten liepen op die 

manier op tot circa 200 gulden, wat de totale kosten op ƒ 1.000,-- bracht. Gelukkig betaalde 

mijn oudste broer Leo Knoops de helft mee. 

 

322 t/m 332 

 

Een reeks kleurenfoto’s (fotograaf: A.J. Knoops, Zwijndrecht) van de Saturnus damesfiets, 

voorheen (!) in het bezit van mw. Kohaut-Schenk, thans (1992) in het onwrikbare bezit van 

schrijver dezes! Beschrijving fiets: 

 

Het frame is van zeer goed buitenlands fabricaat, waarschijnlijk Belgisch. Het framenummer 

staat vlak onder de zadelpen en is 376064; dit klopt met de notering op de kwitantie. 

De fiets is voorzien van een zeer goede Torpedo-remnaaf (met terugtraprem), een Brampton-

voornaaf en Philips-verlichting: voorlamp, achterlamp en dynamo. Het slot is gefabriceerd 

door HOPMI te Utrecht (de Hollandsche Patent Metaalindustrie, was een rijwielslotenfabriek 

in Utrecht), maar wel (detail!) aan de achterzijde voorzien van de merknaam Saturnus. Alleen 

de pomp is wellicht niet meer origineel, maar een later of ander exemplaar, waarschijnlijk van 

het Engelse merk Raleigh. Daarnaast zijn slechts de binnen- en buitenbanden en de velglinten 

door nieuwe exemplaren (1992) vervangen, en wel van Vredestein-fabricaat, afmetingen 26 x 

1 ¾ x 2, zogenaamde “ballonbanden”. De rest is origineel. Slechts enkele onzichtbare delen 

zijn vervangen, zoals nieuwe kogellagers en nieuw kogellagervet (het bestaande vet bleek, na 

demontage van de fiets, tot een soort groen poeder te zijn vervallen; zeer eigenaardig). 
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Let op de close-up foto’s van de drie transfers: ze zijn alle vrijwel ongeschonden. Die op het 

achterspatbord vermeldt: “Knoops Rijwielkoning Middensteiger”. 

 

Detail: de fiets is van 1940. Toevallig ben ik in het bezit van een paar rijwielbelastingplaatjes 

van 1940-1941. In een terechte hang naar volledig herstel heeft de deskundige restaurateur 

A.J. Knoops (ten slotte zoon van Han Knoops) tot slot zo’n plaatje aan de fiets bevestigd, en 

wel voorop, in een speciale zwarte houder aan de staande stuurstang. 

In 1941 is deze belasting op aandringen van Anton Mussert (NSB) afgeschaft; hij hoopte zich 

hiermee populair te maken, want de rijwielbelasting was weinig geliefd bij de Nederlanders. 

Het heeft hem weinig geholpen… 

 

De laatste drie foto’s, met daarop de Saturnus-fiets in volle glorie, zijn op zondagmorgen 10 

mei 1992 “op locatie” genomen. Na een werkelijk uiterst gedetailleerd meet- en zoekwerk 

(o.a. met behulp van de kaart “nieuw over oud”, zie afbeelding 124, en met behulp van vele 

oude foto’s ), kwamen we op een punt uit, dat zich thans bevindt in de hal van de Rotterdamse 

Gemeentebibliotheek. Dubbele schuifdeuren door, klein voorportaal door, en dan direct naar 

links. Op de foto’s 331 en 332: binnen, achter de witte pilaar. Het kan niet missen. 

 

We waren niet snel tevreden. “Volgens mij was het nog een paar meter naar links…” 

“Zeker weten? Want kijk, volgens de kaart…” 

“Ja, dat is zo, maar klopt de afstand t.o.v. het spoorwegviaduct dan nog wel?” 

“Eens even zien.. Wacht, als we nu deze foto er ook eens bijhouden…” 

“Aardig idee, maar van die foto vertrouw ik de dieptewerking niet. En dan, let eens op die 

schaduw hier…” 

“Hm, ja, trouwens, de Botersloot…” 

“Ah, ik weet wat je bedoelt! Daar zit nu een knik in, maar in 1940 was dat nog niet zo. Dat 

betekent dus…” 

(Ogen dichtknijpen, wijzen, zelfs lengtes afmeten door passen van een meter te nemen vanaf 

vaste richtpunten.) 

“Hier dan?” 

“Ik pak die andere foto erbij, wacht even..” 

“Prachtig, hier moet het zijn, denk ik.” 

“We lopen onze documentatie nog eens helemaal door…” 

(Enzovoort.) 

 

Zoals gezegd, het was zondagochtend en erg rustig op die plek. Een vreemde velt zo snel een 

verkeerd oordeel over wat je daar aan het doen bent. Hoog wetenschappelijk onderzoek van 

het uiterste belang! Het valt me achteraf van onszelf nog reuze mee dat we op de gevonden 

plek geen Saturnus-vlag of iets dergelijks hebben geplant. Je moet ook niet overdrijven in die 

dingen. Maar misschien een kleine tegel… 

 

Korte beschrijving per afbeelding: 

 

322 

 

De transfer “Saturnus Rotterdam” op het balhoofd. 

 

323 

 

Rijwielbelastingplaatje 1940-1941 op de verticale stuurstang. 
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324 

 

Nogmaals de transfer “Saturnus Rotterdam” op het balhoofd. 

 

325 

 

De Philips dynamo. 

 

326 

 

Torpedo remnaaf. D.R.P. = Deutsches Reichs Patent. De producent  ervan was Fichtel und 

Sachs uit Schweinfurt. (NB:  “Torpedo” is dus een type-aanduiding, geen merk!) 

 

327 

 

De merknaam “Saturnus” breeduit op de schuine stang. 

 

328A 

 

De transfer “Knoops Middensteiger Rotterdam”. Let op! Van dit type is dit het enige bewaard 

gebleven, vooroorlogse exemplaar! Het is de enige transfer met vermelding “Middensteiger”. 

 

328B 

 

Geschilderde reconstructie van deze transfer, vervaardigd door F.Ch. Meijer te Schiedam. 

 

329 

 

Fraaie rembeugel van de Torpedo remnaaf. 

 

330 

 

De ingang van de Gemeentebibliotheek. De fotograaf is zichtbaar in het spiegelglas. 

 

331 

 

De auteur zelf. Hier precies was de fietsenzaak. Winkel en kantoor achter de pilaar. 

 

332 

 

Idem afbeelding 331, maar nu met de fotograaf (en tevens restaurateur van de fiets) in beeld. 

 

Opmerking: 

Zie verder de aparte reeks gedetailleerde kleurenfoto’s van de Saturnusfiets, genomen oktober 

2011 in mijn woning aan de Noordmolenwerf te Rotterdam-Centrum. 

 

333 t/m 344 
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Uit het prachtige boek “Een halve eeuw wielersport 1867-1917” geschreven door George J.M. 

Hogenkamp (Amsterdam 1916), een kloek uitgevoerd werk waarvan ik me de trotse eigenaar 

mag noemen (ik bezit er zelfs twee exemplaren van, waarvan een hele mooie, in de originele 

kartonnen cassette), zijn verschillende reclameplaten overgenomen. 

De lezer zal er namen aantreffen, die bijna allemaal ook bij de tekst van afbeelding 129 staan 

genoemd. Achtereenvolgens zien we: 

 

333 

 

(blz. 554 boek) 

Bato rijwielen. 

 

334 

 

(blz. 578 boek) 

Knoops Rotterdam 

 

335 

 

(blz. 581 boek) 

Burgers E.N.R. 

 

336 

 

(blz. 592 boek) 

Fongers. 

 

337 

 

(blz. 638 boek) 

Raleigh. 

 

338 

 

(blz. 646 boek) 

Max Oostra te Amsterdam; een joodse firma. Bij deze firma bestelden L.J.P. Knoops en zijn  

broer J.N. Knoops hun transfers. Zie afbeeldingen 155A, 155B, 328A en 328B. 

 

339 

 

(blz. 656 boek) 

Hevea banden. 

 

340 

 

(blz. 662 boek) 

Simplex te Amsterdam. 

 

341 
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(blz. 674 boek) 

Torpedo remnaaf. 

 

342 

 

(blz. 700 boek) 

Druijf en Co te Amsterdam, 

 

343 

 

(blz. 720-721 boek, een keer verkleind) 

Firma M. Pon te Amersfoort. 

 

344 

 

(blz. 722 boek) 

Germaan rijwielen (F. en J. van Werven). 

 

345 t/m 351 

 

Uit het boek “Een halve eeuw wielersport 1867-1917” (een kopie van de titelpagina is hier 

opgenomen), geschreven door George J.M. Hogenkamp (Amsterdam 1916), is een overdruk 

gemaakt van de bladzijden 413 t/m 417. Die gaan over het jaar 1917. Op blz. 414 wordt 

George Damen genoemd (zie foto), en op blz. 417 rechtsboven wordt Knoops genoemd. De 

vermelding betreft L.J.P. Knoops, opa dus. De bladzijden zijn eenmaal verkleind. 

 

Het kloeke boekwerk sluit af met een reeks “Biografieën van vroegere en tegenwoordige 

beoefenaren der wielersport en enkele bekende mannen uit de rijwielwereld” (een kopie van 

de titelpagina is opgenomen). “Bekende vrouwen” waren er in die tijd in de wielerwereld 

blijkbaar nog niet. 

 

De gegevens inzake de sportieve prestaties van George Damen vindt u op blz. 563 van het 

boek, en die van opa Knoops staan op blz. 609. De onderstreping in potlood is aangebracht 

door mijn vader, de vorige eigenaar van het boek (is thans in mijn bezit). Reproductie is op 

ware grootte. 

Het is interessant om de beknopte sportbiografie eens te lezen. Van de genoemde resultaten 

bewaar ik nog de medailles! Hoe die het bombardement hebben overleefd weet ik niet; de 

enige oplossing die ik hier kan verzinnen is dat ze in de grote brandkast lagen, en zo de brand 

van 14 mei 1940 hebben overleefd. 

 

Beschrijving van de teksten op beide medailles: 

 

1a. 1906, voorkant: 

Rondom aan de rand: “Doortrappen en recht vooruit kijken”. 

In het midden: “Nederl. Wielerbond”. Op de achtergrond een klauwende leeuw. 

Onderaan het jaartal: “1898”. 

1b. 1906, achterkant: 

“Wegkamp v. Nederland 1906 Motocyclettes 2
e
 Prijs”. 

 

2a. 1907, voorkant: 
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Rondom aan de rand: “Doortrappen en recht vooruit kijken”. 

In het midden: “Nederl. Wielerbond”. Op de achtergrond een klauwende leeuw. 

Onderaan het jaartal: “1898”. 

2b. 1907, achterkant: 

“3
e
 Motor Weg Kampioenschap 1907”. 

 

De beide medailles verkeren nog in perfecte staat! 

Tot zover L.J.P. Knoops. 

 

Nog een laatste opmerking over deze blz. 609: 

Boven L.J.P Knoops staat J.N. Knoops genoemd, dat is Han, zijn broer. Mijn vader heeft met 

potlood nog een correctie in de tekst aangebracht. Op goede gronden, want Han Knoops is 

niet in Rotterdam, maar te Veur (een gehucht in de nabijheid van Leidschendam) geboren. 

 

352 

 

De familie Knoops op rij in het park, omstreeks 1924-1925. Zie ook afbeelding 151. 

 

353A 

 

Deze foto is van vlak na het bombardement. Op de voorgrond ziet u van links naar rechts het 

spoorwegviaduct, de Kolk met daarin verwoeste schepen, en dan de kade van de Open 

Rijstuin, bezaaid met puin. Op de achtergrond staat links de uitgebrande toren van de 

Laurenskerk, en rechts aan het begin van het Middensteiger, de restanten van het pand van 

C&A. 

 

353B 

 

Bijna dezelfde afbeelding als 353A. Zie voor de omschrijving de tekst bij afbeelding 353A. 

 

354 

 

De Groote Markt, eind jaren dertig, met het beeld van Erasmus. Onder de boog van het 

spoorwegviaduct doorkijkend, zien we de gevels van de Open Rijstuin. Bij zeer goed kijken 

ontwaren we daar een “Rijwielstalling”: zie het bord op de gevel. Op die plek was vroeger de 

fietsreparatiewerkplaats van Knoops. Rechts ervan zit een winkel in accu’s. 

 

355 

 

De Houttuin van oost naar west. Links ziet u de gevel van de katholieke St. Laurentiuskerk, 

de parochiekerk van de familie Knoops. 

 

356 

 

De gevel van de katholieke St. Laurentiuskerk aan de Houttuin. 

 

357 

 

Het interieur van de katholieke St. Laurentiuskerk aan de Houttuin. Dit was de parochiekerk 

van de familie Knoops. De foto werd in 1932 genomen. 
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358 

 

Het Boerensteiger lag, naar het oosten toe gezien, in het verlengde van het Middensteiger. Het  

was een straat met veel minder allure. Hoe oostelijker men kwam, hoe armoediger het werd. 

 

359 

 

Panorama vanaf de St. Laurenskerk, situatie 1992. Zie tevens afbeelding 163. 

 

360A 

 

Oudedijk 192. Deze beide kleurenfoto’s zijn van voorjaar 1992. In het jaar 1901 begon onze 

overgrootvader Lourens Knoops op dit adres als reparateur van rijwielen een eigen zaak. Zijn 

oudste zoon L.J.P. Knoops vestigde er zich als rijwielfabrikant. Zie afbeelding 248. Met de 

komst van de andere zoon J. Knoops veranderde de benaming in Gebr. Knoops, rijwielhandel. 

Zie afbeelding 250. Boven de zaak was de woning. 

Ik vermoed dat de nummering van de huizen omstreeks 1905-1910 iets verschoven is, want in 

1911 staan als woon- en winkeladres ineens Oudedijk 190a en Oudedijk 190b vermeld. Zie de 

afbeeldingen 222 en 224. 

 

360B 

 

Zie voor de omschrijving de tekst bij afbeelding 360A. 

 

361A 

 

Crooswijksche Singel 15a. Deze beide kleurenfoto’s zijn van voorjaar 1992. Op dit huisadres 

woonde mijn moeder Corrie Verzijl vanaf januari 1940. Zij was toen verloofd. Deze singel 

lag juist buiten het door het bombardement verwoeste gebied. Het huis werd niet getroffen. 

 

361B 

 

Zie voor de omschrijving de tekst bij afbeelding 361A. 

 

401A 

 

Onteigening van het Middensteiger t.b.v. de wederopbouw. Financieel overzicht 1940-1951. 

 

401B 

 

Zie voor de omschrijving de tekst bij afbeelding 401A. 

 

402A 

 

Straataanzicht van het nieuwe pand. De foto is van zomer 1938 of zomer 1939. De foto komt 

uit de privé collectie van John Piek en valt daarom in geen archief terug te vinden. Uiteraard 

ben ik enorm blij met de vondst van deze geweldig mooie foto. Met eeuwige dank aan John 

Piek voor zijn toestemming om de foto hier te mogen reproduceren. 
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Bovenin de foto is de “Knoops-klok” prima te zien. De markies hangt uit, want het is zomer: 

de schaduwen zijn scherp, en de drie kleine meisjes dragen korte zomerjurkjes. Wat een echt 

mooie foto is dit. De heer links op de plaat wijkt beleefd naar de rand van de stoep, om niet in 

de lens van de fotograaf te lopen. In het midden stapt een andere heer juist van zijn fiets; moet 

hij bij de Rijwielkoning zijn? Achter de drie meisjes stapt een derde heer juist de kapperszaak 

binnen (op de drempel neemt hij zijn hoed af), natuurlijk om het haar kort te laten knippen; is 

het zomer of niet? Gezien de schaduwen is de foto op het midden van de dag genomen. 

Op de achtergrond zien we enige uithangborden van de plaatselijke middenstanders. We zien 

van voren naar achteren het bekende kappersbord (diagonale rode banen op een wit vlak), en 

meer naar boven zien we een eenhoorn, *) dan een bord met Hofnar (sigaren), en tot slot een 

bord met een grote S (Singer, een merk naaimachines). 

 

*) De Vergulde Eenhoorn, anno 1779, was een winkel in koffie, thee en tabak van Adrs. Johs. 

van Oordt & Zoonen & Co. De winkel was, voor het bombardement, 21 jaar gevestigd op het 

Middensteiger 15, daarvoor 17 jaar op het West Nieuwland en daarvoor op de Groote Markt. 

 

402B 

 

Valerie, Floor en Lente Prikker, donderdag 5 juli 2012. Ze poseren in exact dezelfde houding 

en opstelling (en zelfs zomerse kleding) als de drie meisjes op afbeelding 402. L.J. P. Knoops 

Sr. is hun betovergrootvader (immers de opa van hun oma Conny van Zoelen-Knoops) en D.J. 

Knoops is hun overgrootvader (immers de vader van hun oma Conny van Zoelen-Knoops). 

 

Hierbij kan nog de volgende opmerking worden gemaakt. Afbeelding 402 kwam in mijn bezit 

nadat mijn oudste zwager Jos van Zoelen (echtgenoot van mijn oudste zus Conny van Zoelen-

Knoops; hij overleed januari 2010) in het gratis blad “De Oud Rotterdammer” een advertentie 

had geplaatst, een oproep voor foto’s van de zaak van Knoops aan het Middensteiger. Hierop 

reageerde de heer Piek, en zo kwam via-via deze prachtige foto in mijn bezit. En hier poseren 

dan drie van zijn kleindochters in exact dezelfde pose als die drie meisjes op afbeelding 402. 

Ja, zo’n foto die bijna 75 geschiedenis overbrugt, die mag wel ontroerend worden genoemd… 

 

403 

 

Het Middensteiger circa 1890, nog niet gedempt. De panden die opa Knoops later zou gaan 

betrekken, op de hoek met de Romeinsteeg (zie het naambordje), staan er prachtig op! In het 

pand op de hoek was toen blijkens het raamopschrift de “Leidsche Bakkerij” gevestigd. 

 

404 

 

Nog een oude foto van het Middensteiger, hoek Romeinsteeg. Datering: circa 1900, in ieder 

geval van voor de demping. 

 

405 

 

Sigarendoos met daarop de naam G.P.I.V. Dateert waarschijnlijk van eind jaren ’30. 

 

406 

 

Thermometer met het opschrift: “Knoops Rijwielkoning Middensteiger”, eind jaren ’30. 
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407 

 

Puinfoto van 1940, uit het gemeentearchief te Rotterdam. Op de voorgrond de restanten van 

het pand van Knoops, op de achtergrond zien we de geblakerde toren van de St. Laurenskerk. 

 

408 

 

Puinfoto uit het archief te Rotterdam. In het midden de restanten van het pand van Knoops, en 

rechts de restanten van het pand van Esders (de verticale lichtbak op het dak is nog zichtbaar). 

 

409 

 

Puinfoto uit het archief te Rotterdam. Links het pand van C&A. De straat op de voorgrond is 

het Middensteiger. De foto is dus naar het noorden genomen. 

 

410 

 

Markering van de brandgrens Rotterdam, 14-15 mei 1940. Voor degenen die hierover meer te 

weten willen komen, zoek via internet op bijv. “brandgrens”, “Rotterdam” en “14 mei 1940”. 

Uiteraard zijn over dit onderwerp ook de nodige boeken verschenen. 

 

411 

 

De tekst met uitleg staat al bij de foto zelf(oktober 1931). Voor de nieuwbouw, zie afbeelding 

446. 

 

412 

 

De tekst met uitleg staat al bij de foto zelf. 

 

413 

 

Filmfragment van de restanten van het pand van Knoops, gemaakt kort na het bombardement 

en gezien vanaf de Hoogstraat, in oostelijke richting kijkend. Wat een treurige aanblik is dit! 

 

414 

 

Het Middensteiger in maart 1937. Deze foto komt uit het bezit van de “tramdeskundige” Th. 

Barten, Rotterdam. 

 

415 

 

Het Middensteiger in april 1934. Deze foto komt uit het bezit van de “tramdeskundige” Th. 

Barten, Rotterdam. 

 

416 

 

Reconstructie van een oude tram, met reclame “Esders”. Deze foto komt uit het bezit van de 

“tramdeskundige” Th. Barten, Rotterdam. 
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417 

 

Het Moriaansplein in september 1934. Deze foto komt uit het bezit van de “tramdeskundige” 

Th. Barten, Rotterdam. 

 

418 

 

De Lamsteeg in oktober 1934. Deze foto komt uit het bezit van de “tramdeskundige” Th. 

Barten, Rotterdam. 

 

419 

 

Het West Nieuwland. Rechts het spoorwegviaduct. De heer (let op de panden van zijn colbert, 

en op de stijlvolle hoed) die wij op de foto op de rug zien, rijdt uiteraard op een Saturnusfiets, 

zo stellen we ons voor. 

 

420A 

 

De Groote Markt. Door de spijlen van de het spoorwegviaduct valt nog juist (zij het erg vaag) 

het nieuwe pand van Knoops te zien. 

 

420B 

 

Als afbeelding 420, detail van het nieuwe pand van Knoops: gevel met de verticale lichtbak. 

Wel jammer dat de foto niet scherper is te krijgen dan zo! 

 

421 t/m 425 

 

Puinruimen en funderingen uitgraven op en rond het Middensteiger, 1940-1942. 

 

426A + 426B + 426C 

 

Luchtfoto Rotterdam, KLM (nr. 436047), zomer 1934 of later, want in de detailvergrotingen 

valt het nieuwe pand van Knoops bijna geheel te zien. Jammer genoeg viel, ondanks heel wat 

speurwerk, het origineel tot op heden (2013) niet te achterhalen; dan zou het Knoops-pand in 

detail kunnen worden gescand. Mocht iemand ooit het origineel vinden (glasplaat of negatief), 

de schrijvers houden zich van harte aanbevolen. De vindplaatsen op internet zijn: 

 

https://beeldbank.rws.nl/MediaObject/Details/404593 

 

https://beeldbank.rws.nl/RuimtevoordeRivier/MediaObject/Details/Luchtfoto_404593 

 

427 

 

Luchtfoto Rotterdam van de KLM, van waarschijnlijk 1938, 1939 of 1940. Ik meen: van vlak 

voor de oorlog, want het nieuwe Beursgebouw is zo te zien in aanbouw (witte vlak ten zuiden 

van het postkantoor aan de Coolsingel). 

 

428 

 

https://beeldbank.rws.nl/MediaObject/Details/404593
https://beeldbank.rws.nl/RuimtevoordeRivier/MediaObject/Details/Luchtfoto_404593
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Architect Pieter Dick. De foto is van september 1948, dus ongeveer vijftien jaar nadat hij voor 

Knoops het pand bouwde. P. Dick werd geboren op 4 mei 1889, te Moerdijk / Lage Zwaluwe. 

Hij overleed te Rotterdam op 16 juni 1960. 

 

429 

 

Publieke aanbesteding voor de sloop van de oude panden van Knoops, 20 december 1933. Zie 

ook afbeelding 447. 

 

430 

 

Kadasterkaart uit 1832 met daarop ingetekend de panden aan het Middensteiger. 

 

431 

 

Getekende situatieschets van de grote brand bij Kramer & Röder van 18 januari 1933. 

 

432A + 432B 

 

De prachtige platen doen hun eigen verhaal; daar is niets aan toe te voegen! 

 

433 

 

Trouwfoto van opa Knoops en oma Knoops-Franken. Het huwelijk was op 25 juli 1912. 

 

434A t/m 434F 

 

G.P.I.V., een brochure van vlak na het bombardement van 14 mei 1940. 

 

435 

 

De Kolk met op de achtergrond het Middensteiger. 

 

436 

 

De Groote Markt; links. Rechts zien we het spoorwegviaduct. 

 

437 

 

Rinus Gouw en Dick Knoops op hun motoren, waarschijnlijk midden-eind jaren ’30. Ze staan 

voor de deur van de winkel, Middensteiger 9. Links op de achtergrond zien we de imposante 

etalages van Esders. De foto is gelijk aan afbeelding 276. 

 

438 

 

Het Middensteiger, hoek Hoofdsteeg: het pand van Esders met de vele etalageramen. 

 

439 
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Het Middensteiger, de opname is uit 1908. Op de achtergrond zien we het pand van restaurant 

’t Verguld Spinnewiel. 

 

440 

 

Het Middensteiger, circa 1910, gezien vanuit de Romeinsteeg. U kijkt dus aan tegen de gevels 

aan de zuidzijde van de winkelstraat. 

 

441 

 

Op 8 februari 1934 ging het nogal mis tijdens de bouw van het nieuwe pand (“pand 1”) van 

Knoops. Het “Rotterdamsch Nieuwsblad” van 9 februari 1934 berichtte de dag erna over de 

ontstane schade. Misschien had architect Pieter Dick de tekening ondersteboven gehouden? 

Hij hield wel van een glaasje, ging het gerucht... De afdruk is wat vaag. De volledige tekst 

van het bericht luidt: 

 

Waterleidingbuis gekraakt. 

Door een betonnen heipaal. 

Bij het grondwerk voor den herbouw van pand 11 aan den Middensteiger heeft gisteren een 

betonnen paal die aan den buitenkant van het oude fundament ter versterking van het 

dwarsverband moest worden geslagen, de waterleidingbuis gekraakt, waarvan een kleine 

inundatie het gevolg was. Onmiddellijk moest maatregelen genomen worden om den toevoer 

af te sluiten, waardoor de naaste omgeving “droog” werd gelegd. Personeel van Plaatselijke 

Werken heeft onmiddellijk zich beijverd om het kapotte stuk uit de buis te nemen en te 

vervangen door een nieuw. In de omgeving waren brandkranen geplaatst om zoolang in den 

“waternood” te voorzien. 

Vanochtend was aan het euvel een einde gekomen. 

 

Technisch interessant is wel dat men blijkbaar al in 1934 met betonnen heipalen werkte, i.p.v. 

met houten palen. Betonnen heipalen zijn dus niet iets van alleen maar na de oorlog. 

 

442A + 442B 

 

Het spoorwegviaduct. Op de achtergrond zien we het imposante nieuwbouwpand van C&A. 

Komen de beide dames daar net vandaan? De foto is van 1935. 

 

443 

 

De Groote Markt met het beeld van Erasmus, 1937. Op de achtergrond C&A. 

 

444 

 

De Groote Markt, 1937. Op de achtergrond C&A. 

 

445 

 

Station Beurs met op de achtergrond (links) het West Nieuwland, midden of eind jaren ‘30. 

 

446 
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Hoek Middensteiger met Korte Hoofdsteeg. Van de twee moderne panden op deze hoek is het 

kleinere (dat wat meer in de Korte Hoofdsteeg staat) van architect P. Dick. Het werd gebouwd 

in 1932 nadat de oude bebouwing wegens vergaande bouwvalligheid (in oktober 1931 dreigde 

zelfs een instorting; het oude pand moest worden gestut) was afgebroken. De foto is van 1935. 

 

447 

 

Artikel uit het “Rotterdamsch Nieuwsblad” van 11 december 1933, blz. 12. Het gaat om de 

“Openbaare Aanbesteding” voor het slopen van de drie oude panden aan het Middensteiger. 

Tegelijk weten we nu de naam en het adres van de architect: P. Dick, Bergschelaan 146. Zie 

ook afbeelding 429. Deze architect voerde meer van dit soort opdrachten uit in het centrum 

van de stad: oude panden slopen en vervangen door nieuwbouw. 

 

448 

 

In 2006 kwam deze fiets via de site “Marktplaats” te koop. Het interessante is de transfer op 

de voorzijde; deze transfer was mij tot vrij recent (2012-2013) onbekend. Een prachtig logo! 

De vuist van de god Saturnus omklemt een bundel bliksemschichten; wat een krachtig beeld! 

 

449 

 

In de oude binnenstad werd voortdurend gesloopt en herbouwd. Heel wat panden waren zeer 

oud en verzakten en dreigden zelfs in te storten. Er volgde dan sloop en nieuwbouw. Vandaar 

dat, als men foto’s uit verschillende periodes bekijkt, men steeds weer iets andere gevels ziet. 

 

450 

 

Het krantenartikel van 25 november 1931 schetst een veel vorkomend Rotterdams euvel. Een 

bouwvallig geworden pand moest door nieuwbouw worden vervangen. De architect, P. Dick, 

verdiende blijkbaar zijn brood met vervanging van oude, bouwvallig geworden panden, door 

nieuwbouw. Eind 1933 kreeg hij ook Knoops als klant voor een zeer vergelijkbare opdracht. 

 

451 

 

De Kolk met Middensteiger (links) en Open Rijstuin (midden en rechts); 1935. De man op de 

waterfiets is schipper Hein Schilperoort uit Delfshaven, die eerder, op zaterdag 11 juni 1932, 

met een waterfiets het Kanaal van Calais naar Dover was “overgepeddeld” (peddelen althans 

in de zin van trappen i.p.v. roeien). Hier vertoont hij dus blijkbaar zijn kunsten te Rotterdam. 

 

452 

 

“Goed gedaan, mannen; wat een prachtig mooi werk werd hier verricht. Ik ben trots op jullie. 

Leg nu gerust je pen maar neer, en sluit ook je computer definitief af. Schenk voor elkaar een 

royale bokaal bier in, leun achterover, en proost op het toekomstige geluk van onze familie!” 

 

Dirk Johannes Knoops (Rotterdam, 23 september 1913 – Rotterdam, 15 juli 1973). 

 

EINDE 
 

501A + 501B 
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Nieuwe Binnenweg 337. De foto is van oktober 2011. De fiets voor de etalage (helaas een 

Gazelle en geen Saturnus) is van de schrijver; een grapje voor wie dit detail kan waarderen. 

 

502A + 502B 

 

Heemraadssingel 133. De foto is van oktober 2011. 

 

503A + 503B 

 

Crooswijksche Singel 15A. De foto van oktober 2011. 

 

504A + 504B 

 

Boven Oostzeedijk, hoek Admiraliteitsstraat. In dit pand was vroeger de automobielenhandel 

van Breeman gevestigd. De foto van oktober 2011. 

 

505A + 505B 

 

Aegidiusstraat 110A. De foto van oktober 2011. 

 

506A + 506B 

 

Vijverlaan 2. De foto van oktober 2011. 

 

507A + 507B 

 

Oudedijk 192 (in de huidige nummering). De foto van oktober 2011. 

 

508 t/m 513. 

 

Op woensdag 15 mei 1940 probeerden velen, o.a. L.J.P. Knoops Sr. (opa Knoops) en L.J.P. 

Knoops Jr. (oom Leo), naar het gebombardeerde en brandende centrum van de stad terug te 

keren, om te zien of er nog iets te redden viel. Dit is wat zij aantroffen: verwoesting en puin, 

en vuur en vlammen tegen de achtergrond van een helder blauwe hemel: het was immers een 

voorjaarsdag in mei… 

Het gaat hier om enige zeldzame kleurenfoto’s, gemaakt door de Duitser Hugo Jaeger. 

 

514 

 

Het Duitse “Bevel” voor de Rotterdamse razzia van 10 november 1944. Dit “Bevel” werd bij 

iedereen thuis in de bus geworpen. Dit is het exemplaar van mijn vader D.J. Knoops. 

 

515 

 

Het Middensteiger, jaren ’30. De foto is genomen vanaf het spoorwegviaduct. Links zien we 

het nieuwe pand van C&A. Beneden zien we het wachthuisje van de tram. Op de achtergrond 

het water van de Kolk. 

 

516 
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De ruïne van het pand van Knoops is in het midden van de foto zichtbaar, het zijaanzicht van 

de gevel aan de Romeinsteeg. Op de achtergrond staat het pand van Esders, geheel rechts het 

pand van C&A. 

 

517 

 

Het pand van Esders. De uitsparing voor het koppige “Vulpenhuis” in het midden is nog goed 

zichtbaar! En op het dak zien we het stalen geraamte van de verticale lichtbak duidelijk staan. 

 

518 

 

Foto van het verwoeste stadscentrum. In het midden zien we van links naar rechts lopen het 

spoorwegviaduct, met daarin de karakteristieke boog. 
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Enige extra’s  
 

 

Woonadressen van de familie Knoops tot 1945 

 

1. Overzicht adressen familie Knoops 

 

Opmerking vooraf: niet altijd vielen zakenadres en woonadres samen. Het eerste komt in de 

teksten bij de afbeeldingen aan de orde. Hier worden alleen de woonadressen opgesomd. 

 

1. 

Van 1913 tot begin 1928 woonde de familie L.J.P. Knoops in de drie panden aan resp. het 

Middensteiger 9-11 en Romeinsteeg 4-6. Als volgt: op het Middensteiger was op nummer 9 

de ingang van het bovenhuis en op nummer 11 was de ingang van de winkel plus de ingang 

van het andere bovenhuis. In de Romeinsteeg was op nummer 4 de ingang van het bovenhuis 

en op nummer 6 was de onderliggende werkplaats gevestigd. 

Het pand nummer 4 Romeinsteeg (bovenhuis) droeg de bijnaam “huis van Baks”, omdat daar 

de meesterknecht Manus Baks had gewoond. 

2. 

Scheveningen, villa Zonnehoek, aan de Nieuwe Parklaan 133, op de hoek met de Stevinstraat. 

Daar gewoond van begin 1928 tot februari 1930. Opa Knoops ging er wonen omdat de 

zeelucht goed zou zijn voor zijn vrouw, die aan astmatische bronchitis leed. Echter later bleek 

dat zeelucht juist niet goed voor haar soort bronchitis was; boslucht zou beter zijn. Daarom 

weer terug naar Rotterdam, naar de wijk Kralingen. Daar kwam een groot bos in de buurt; het 

Kralingse Bos was toen in het stadium van aanleg. 

3. 

Tijdelijk woonachtig in het oude huis, Middensteiger 9-11, van februari 1930 tot mei 1930. 

Reden: het nieuwe huis in Rotterdam-Kralingen was nog niet klaar. Op zondagmiddagen 

ondernamen enkele familieleden vanuit het centrum regelmatig wandelingen naar het huis 

Vijverlaan nr. 2 in aanbouw, achterin de wijk Kralingen. Opa Knoops had dit huis “in de 

bouw” gekocht. 

4. 

Vijverlaan nr. 2, van mei 1930 tot zomer 1934. In dit huis overleed oma Knoops (geb. 

Franken) op 1-12-1933. Intussen: afbraak oude panden Middensteiger 9-11 en het pand in de 

Romeinsteeg, van eind 1933 tot begin 1934. Nieuwbouw gereed zomer 1934. Feestelijke 

opening van de zaak op donderdag 7 juni 1934. 

5. 

Tot slot weer terug naar Middensteiger 9-11. Daar heeft de familie Knoops gewoond van de 

zomer van 1934 tot 14 mei 1940. Het pand was opgetrokken uit lichtgele baksteen, met beton 

en stalen binten. Stijl: Blijdorp rond de Statenweg en de Stadhoudersweg. Indeling: op de 

begane grond de etalages en de winkel met een kantoor, dan drie woonlagen en op de vierde 

etage een pakhuis. Plat dak. De architect was P. Dick. 

In 1939 trouwden oom Leo en oom Wim. Met hun echtgenotes gingen zij beiden inwonen bij 

opa Knoops. Oom Leo en tante Gré op de eerste etage, oom Wim en tante Truus op de tweede 

etage. De rest van de familie schoof op naar de derde etage. Een nogal krappe bedoening. 

Oom Leo vertrok in augustus 1939 vanwege de mobilisatie naar Gouda. Per maart 1940 

betrok hij, samen met tante Gré, een huisje te Reeuwijk, dicht bij de kazerne. 

6. 

Na het bombardement: de vlucht per auto de stad uit en overnachting op de boerderij van 

Marinus Houweling (kennis van opa) aan de Hoofdweg (thans: Ommoord) van 14 op 15 mei 
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en van 15 op 16 mei 1940. Tezamen vier personen: opa, mijn vader (D.J. Knoops), tante To 

en tante Bep. 

Vervolgens vonden zij voor enige dagen (waarschijnlijk vier) onderdak bij tante Bertha de 

Beukelaar-Franken aan de Heemraadssingel 133. De ontvangst was kil, het verblijf aldaar een 

ramp. Daarom de korte duur ervan. 

Oom Wim, tante Truus en hun kindje Marijke vonden na het bombardement onderdak bij een 

zekere Beije, coupeur (maatkleermaker) bij de G.P.I.V., die woonde in de Wildeveenstraat, in 

Kralingen. Ze zijn daar enkele weken gebleven. Ik weet niet precies tot wanneer. 

Na de weinig succesvolle inwoning bij tante Bertha logeerden opa en pa op de zolder van het 

echtpaar L.A. Seesink (schoonouders van oom Leo) in de Aegidiusstrat 110A te Rotterdam-

Kralingen. Het betrof een klein bovenhuis. Tante To en tante Bep gingen logeren bij oom Leo 

en tante Gré te Reeuwijk, aan de Wethouder Venteweg H74 (of: H79, niet geheel zeker). 

Vanaf die twee adressen vond begin augustus 1940 de verhuizing plaats naar de Vijverlaan 2. 

Eigenlijk is “verhuizing” een verkeerd woord, want er viel materieel niets te verhuizen; men 

was immers alles kwijtgeraakt. Dus meer “intrek”. 

7. 

In augustus 1940 kwam het huis aan de Vijverlaan 2 bij toeval vrij. Allen werden toen weer 

herenigd op dit adres tot het einde van de oorlog. Alleen oom Leo en tante Gré bleven te 

Reeuwijk wonen. 

De toenmalige huurder van het pand, een zekere De Jong, oud-ambtenaar uit Indië, verhuisde 

naar de erachter gelegen Essenlaan. Daar had hij familie wonen. 

Hier is nog een lichtelijk bizar-komisch verhaal aan verbonden. Opa Knoops ging er iedere 

maand de huur ophalen. Toen hij er omstreeks 1 juli weer kwam, was hij van plan om aan De 

Jong te vragen of deze wellicht de huur wilde beëindigen, eventueel tegen betaling (door opa 

Knoops dus) van een afkoopsom. Het liep echter anders. 

Toen opa er aankwam, begon De Jong direct met: “Meneer Knoops, het zijn slechte tijden, 

dan kun je beter maar zo dicht mogelijk bij elkaar wonen met je familie. Ik heb familie in de 

Essenlaan, daar wil ik bij intrekken. Ik wil dus zo snel mogelijk de huur opzeggen. Komt u 

dat uit, op korte termijn?” 

Wat was er gebeurd? De enige zoon van De Jong had in Delft gestudeerd. Hij was op 10 mei 

1940 in dienst in Soesterberg en werd door een granaatscherf dodelijk aan het hoofd getroffen 

in de meidagen. De heer en mevrouw De Jong waren zeer verslagen en wilden het grote huis 

verlaten, vandaar. 

Opa, die altijd een echte zakenman bleef, zei: “Daar heb ik zo snel niet op gerekend, meneer 

De Jong. Maar tegen betaling van een bepaalde som geld kan ik het wel op korte termijn voor 

u in orde zien te maken.” Uiteraard hield hij zijn eigen voorstel verder maar voor zich. 

 

2. Aanvulling [2013] inzake adressen D.J. Knoops 

 

Mijn oudste zus Conny van Zoelen-Knoops gaf mij onlangs een blaadje met aantekeningen; 

zij bleek al lang geleden onze vader eens om een overzicht van zijn woonadressen te hebben 

gevraagd. Dat kreeg ze en ze heeft de adressen ook opgeschreven. Op dit lijstje komen meer 

adressen voor dan ik kende (en die in dit boek worden genoemd). Hoe dan ook, dit is de lijst. 

 

 Middensteiger (geboren dinsdag 23 september 1913) 

 Lage Honingerdijk 

 Boezemsingel (a) 

 Boezemsingel (b) 

 Katshoek 

 Middensteiger 9-11 en Romeinsteeg 4-6 
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 Bergselaan 

 Middensteiger 9-11 en Romeinsteeg 4-6 

 Parklaan 133 (Scheveningen) 

 Middensteiger 9-11 en Romeinsteeg 4-6 

 Vijverlaan 2 

 Middensteiger 9 (Romeinsteeg 4-6 bestond toen niet meer) 

 Heemraadssingel 133 

 Aegidiusstraat 110A 

 Vijverlaan 2 

 Jericholaan 99A 

 Jericholaan 78A (overleden zondag 15 juli 1973) 
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Stamboom familie Knoops tot 1940 

 

Betreft een rooms-katholieke familie. Zoals zoveel andere geloofsgenoten waren het over het 

algemeen (kleine) middenstanders. Voor onze speurtocht is vooral Lourens Knoops van 

belang. Hij richtte in 1901 de fietsenzaak op, die met name zijn zoon L.J.P. Knoops tot 1940 

sterk zou uitbouwen. 

 

Leonardus Knoops. 

Geboren: 12-02-1823 Schiedam. 

Overleden: 29-09-1856 Rotterdam (Coolsingel-ziekenhuis; cholera-epidemie). 

Beroep: kleermaker. 

Gehuwd: 16-07-1848 Delfshaven met Barendina Zorg. 

Gegevens Barendina Zorg: 

Geboren: 17-01-1815 Gouda. 

Overleden: 30-07-1854 Gouda. 

 

Kinderen uit dit huwelijk: 

 

Lourens Knoops. 

Geboren: 09-04-1852 Gouda. 

Overleden: 19-11-1929 Den Haag. 

Na het overlijden van zijn moeder (zie boven) hertrouwde zijn vader. Zijn nieuwe (stief-) 

moeder liet hem, 4,5 jaar oud, op 14-10-1856 in het Goudse weeshuis opnemen, alwaar hij 

verbleef tot hij bijna 20 jaar oud was, tot 02-02-1872. Naar verluidt vormde dit een zware tijd 

voor de jongen. 

Beroepen: bakker in o.a. bakkerij te Schiedam aan ’t Singel (1879; eerste zoon geboren) en te 

Veur (1881; tweede zoon geboren), een gehucht bij Leidschendam, varkensfokker, winkelier 

in koloniale waren, eigenaar van een keten kruidenierswinkels, koopman, en ten slotte werd 

hij handelaar in fietsen. Hij richtte in 1901 te Rotterdam, aan de Oudedijk, een fietsenzaak op, 

die zijn beide zoons zouden voortzetten. 

Hij overleed te Den Haag in het “Haags Tehuis voor Ongehuwde Mannen” (H.T.O.). 

Gehuwd: 14-11-1878 Berkel en Rodenrijs met Catharina van Velzen. 

Gegevens Catharina van Velzen: 

Geboren: 08-01-1850 Berkel. 

Overleden: 17-01-1924 Berkel. 

Haar man verliet haar in 1904 (zonder te scheiden) en vertrok met een veel jongere vrouw, 

Van Waasdijk genaamd (dochter van de buurman Van Waasdijk, een koetsier), naar 

Amsterdam. Met haar beide zoons bleef Catharina als en “onbestorven weduwe” achter te 

Rotterdam, in het woonhuis boven de winkel aan de Oudedijk (Kralingen). 

 

Kinderen uit dit huwelijk: 

 

Leonardus Johannes Petrus Knoops (volgt 1); 

J.N. Knoops (volgt 2). 

 

1. Leonardus Johannes Petrus Knoops. 

Geboren: 29-12-1879 Schiedam. 

Overleden: 11-04-1951 Rotterdam. 

Beroepen: winkelier, fietsenhandelaar en koopman. 

Hoofdvestiging bedrijf 1913-1940: Middensteiger 9-11 Rotterdam-Centrum. 
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Gehuwd: 25-07-1912 Rotterdam met Adriana Alida Franken. 

Gegevens Adriana Alida Franken: 

Geboren: 24-01-1889 Amsterdam. 

Overleden: 01-12-1933 Rotterdam (Vijverlaan 2, Kralingen). 

A.A. Franken was van huis uit Nederlands-Hervormd. Voor haar huwelijk met L.J.P. Knoops 

ging zij over tot de Rooms-Katholieke Kerk. Ze overleed aan een zware vorm van astmatische 

bronchitis, gecombineerd met een hartkwaal. 

 

Kinderen uit dit huwelijk: 

 

 Dirk Johannes Knoops, geboren 23-09-1913. 

 Leonardus Johannes Petrus Knoops, geboren 18-06-1915. 

 Willem Bastiaan Knoops, geboren 21-07-1916. 

 Catharina Alida Knoops, geboren 04-04-1918. 

 Adriana Alida Knoops, geboren 29-12-1919. Jong overleden 12-05-1922. 

 Gijsberta Philippina Knoops, geboren 15-06-1922, 

 

Opmerking: oudste zoon D.J. Knoops overleed op 15-07-1973 te Rotterdam. Schrijver dezes 

is zijn jongste zoon, geboren op 12-02-1959 te Rotterdam. 

 

2. J.N. Knoops (Han). 

Geboren: 26-08-1881 Veur (gehucht in de nabijheid van Leidschendam). 

Overleden: 24-09-1957 Rotterdam. 

Beroepen: fietsenhandelaar, grossier. 

Gehuwd: 

Gegevens (echtgenote): C.W.B. Roters. 

Geboren: 29-04-1886. 

Overleden: 04-12-1978. 

 

Kinderen uit dit huwelijk: 

 

 A.J. Knoops (Ton), geboren 15-12-1920. 

 C.J. Knoops (To), geboren 11-10-1917. 

 

De heer Ton Knoops, neef van mijn vader, is de mede-samensteller van dit boek. 
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Middensteiger 9-11. Volgorde afbeeldingen op DVD (“slideshow”) 
 

 

Voor de volgorde is zo veel mogelijk de ordening aangehouden van het oorspronkelijke boek, 

dus van 1991-1992. Daarnaast werden (2013) flink wat nieuwe afbeeldingen tussengevoegd. 

 

Voorwoord 
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Het begin: 1901-1912 
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De groei: 1913-1933 
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261 
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De bloei: 1934-1940 
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Het einde: 14 mei 1940 

 

214 

410 

508 

509 

510 

511 

512 

513 

104 

407 

408 

409 

105 

353 

216 

217 

413 

516 

517 

518 

502A 

502B 

220A 

220B 

505A 

505B 

221A 

221B 

506A 



73 

 

506B 

361A 

361B 

503A 

503B 

150 

203 

204 

434A 

434B 

434C 

434D 

434E 

434F 

301A 

301B 

113 

107 

108 

156 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

310 

311 

312 

313 

157 

158 

421 

422 

423 

424 

425 

 

Epiloog: 1940-1962 
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Niet in de “slideshow” opgenomen: 
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Deel 2 
 

 

 

 

 

Knoops Middensteiger 9-11 Rotterdam 

 

De meidagen van 1940 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotterdam 2012 
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Woord vooraf 

 

Het relaas (1) van mevrouw G.Ph. Leerssen-Knoops 

 

Het relaas (2) van de heer L.J.P. Knoops Jr. 

 

Aankondiging (2012) 
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Woord vooraf 
 

 

De getuigenverslagen over “Rotterdam, mei 1940” zijn op basis van interviews opgeschreven 

tussen najaar 1991 en voorjaar 1992 door mij, Wim Knoops, geboren in 1959 te Rotterdam. 

Ik ben de jongste zoon van D.J. Knoops (Rotterdam 1913 – Rotterdam 1973). D.J. Knoops, 

mijn vader, was de oudste zoon van L.J.P. Knoops Sr. (Schiedam 1879 – Rotterdam 1951). 

L.J. P. Knoops Sr. was rijwielhandelaar. Zijn zaak was sinds 1913 definitief gevestigd op het 

adres Middensteiger 9-11, hoek Romeinsteeg, in het centrum van de stad. Het Middensteiger 

lag direct ten zuiden van de Hoogstraat. De Romeinsteeg verbond beide straten. 

L.J.P. Knoops Sr. bezat drie panden in een blokje: twee panden aan het Middensteiger, de al 

genoemde nummers 9 en 11 en, dwars daarachter, in de Romeinsteeg, het pand nummer 4. In 

het najaar van 1933 liet hij deze drie panden afbreken en vervangen door nieuwbouw (1934): 

één royaal en modern pand (stijl: “Blijdorp”): beneden de winkel, een rij etalages en achterin 

een kantoor(tje). Daarboven drie woonlagen en weer daarboven een pakhuisverdieping, waar 

de winkelvoorraden (vnl. fietsen, etc. uiteraard) stonden. Op het Middensteiger en rechts van 

de winkel was de voordeur die naar de woonetages leidde. Er was ook een binnendeur van de 

winkel naar het trappenhuis. Aan de overkant van het Middensteiger (is aan de even kant van 

de straat) bevond zich de fietsreparatiewerkplaats, geleid door de meesterknecht Rinus Gouw. 

De zaak heette: “Knoops Rijwielkoning Middensteiger” en voerde een eigen fietsenmerk, nl. 

“Saturnus”. L.J.P. Knoops Sr. verkocht hiervan grote aantallen, tegen veelal scherpe prijzen. 

Tot slot enige personalia: 

L.J. P. Knoops Sr. (Leo of Leen) had vijf kinderen: Dick (1913, mijn vader, ik noemde hem 

reeds), Leo (1915), Wim (1916), To (1918)  en Bep (1922). Hij was sinds 1933 weduwnaar. 

De familie was rooms-katholiek; hun parochiekerk was de RK St. Laurentiuskerk, Houttuin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustratie voorkaft: foto van de transfer “Knoops Middensteiger Rotterdam”, bevestigd op het 

achter spatbord van een Saturnusfiets uit april 1940. 
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De meidagen van 1940; verslagen van twee ooggetuigen 
 

 

Twee opmerkingen vooraf van de auteur (Wim Knoops): 

 

Opmerking 1 

 

Het eerste verhaal is geschreven vanuit het perspectief van mevrouw G.Ph. Leerssen-Knoops 

(tante Bep), de jongste dochter van L.J.P. Knoops Sr., de eigenaar van de zaak aan het 

Middensteiger 9-11. Opmerkingen als “mijn vader”, “mijn zus” en “mijn broer” moeten dus 

als door haar ogen gezien worden gelezen. Thans (1992) woont zij in het dorp Mheer te Zuid-

Limburg.
2
 

Het tweede verhaal is geschreven vanuit het perspectief van de heer L.J.P. Knoops Jr. (oom 

Leo), de tweede zoon van L.J.P. Knoops Sr. Opmerkingen als “mijn vader”, “mijn zus” en 

“mijn broer” moeten dus als door zijn ogen gezien worden gelezen. Thans (1992) woont hij in 

Rotterdam-Ommoord.
3
 

Soms heb ik hier of daar een opmerking aan hun verslagen toegevoegd. Waar dat is gebeurd, 

staat dit steeds expliciet vermeld, met begin en einde van mijn opmerking. 

 

Opmerking 2 

 

Met “de meidagen van 1940” wordt, in het vakjargon van de vaderlandse geschiedenis, niet 

de gehele maand mei 1940 bedoeld, maar de periode van 10 tot en met 14 mei 1940, de vijf 

oorlogsdagen die begonnen met de Duitse inval van 10 mei 1940, en eindigden met het 

bombardement op Rotterdam en de daarop volgende capitulatie van 14 mei 1940. 

 

 

Wim Knoops, Rotterdam 

Najaar 1991 – voorjaar 1992 

 

                                                 
2
 Opmerking auteur 2012: mevrouw G.Ph. Leerssen-Knoops (tante Bep) overleed in 2011. 

3
 Opmerking auteur 2012: de heer L.J.P. Knoops Jr. (oom Leo) overleed in 1996. 
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Het relaas (1) van mevrouw G.Ph. Leerssen-Knoops 
 

 

Inleiding 

 

Op 10 mei 1940 was ik, Gijsberta Philippina Knoops (roepnaam: Bep) 17 jaar oud, bijna 18, 

en woonde thuis bij mijn vader. Die was weduwnaar, want mijn moeder is in 1933 overleden. 

Mijn vader was van beroep winkelier, maar ook koopman en handelaar. In het centrum van 

Rotterdam, aan het Middensteiger 9-11, bezat hij als “Rijwielkoning” een grote fietsenzaak, 

waarin echter ook een groot assortiment andere artikelen werd verkocht. De fietsenhandel van 

“Knoops Rijwielkoning Middensteiger” was een begrip in het vooroorlogse Rotterdam. Vader 

maakte toen grote omzetten met scherp geprijsde fietsen, o.a. van het eigen merk “Saturnus”. 

Wij woonden boven de winkel. Het pand lag aan de oneven (noordelijke) zijde van de straat, 

en stond op de hoek met de Romeinsteeg. Die leidde naar de direct achter het Middensteiger 

gelegen Hoogstraat. In totaal zorgden drie stegen voor dwarsverbindingen tussen de 

Hoogstraat en het Middensteiger. Het waren van west naar oost: de Wasboomsteeg, de 

Romeinsteeg en de Korte Hoofdsteeg. De laatste lag in het verlengde van de Hoofdsteeg. 

Vroeger waren het drie panden geweest (twee aan het Middensteiger en een in de 

Romeinsteeg), maar mijn vader had ze in 1932-1933, dus in het diepst van de crisisjaren, laten 

afbreken om plaats te maken voor en modern pand van lichtgele baksteen (architect P. Dick), 

dat op donderdag 7 juni 1934 feestelijk werd geopend. Het omvatte een winkel met daarboven 

drie woonlagen en een pakhuisverdieping. 

Achter de winkel bevond zich een kantoor(tje). Geheel achterin, naast dat kantoortje en direct 

achter de zijgevel aan de Romeinsteeg, bevond zich een wenteltrap, van staal gemaakt. Deze 

trap verbond het kantoor en de winkel met de woonverdiepingen en met de pakhuisverdieping 

helemaal bovenin het pand. Op elke verdieping kwam de trap uit op een halletje. Er was geen 

lift o.i.d.; fietsen (etc.) werden buitenlangs met een katrol naar de pakhuisverdieping gebracht. 

Via de stalen wenteltrap kon men dus “binnendoor” naar de woonetages. 

Recht tegenover ons, aan de andere (even) kant van het Middensteiger, bezat mijn vader een 

fietsreparatiewerkplaats. Die was vanaf de straat niet direct toegankelijk; men moest eerst een 

poort en dan een smalle gang door. Voor de oud-Rotterdammers: die gang liep langs het in 

januari 1933 afgebrande pand van Kramer en Röder, waarvan slechts nog puin restte. Links 

achterin was dan de werkplaats, die ook voor opslag werd gebruikt. 

Verder bezat mijn vader nog een grote zaak aan het West Nieuwland 13, de G.P.I.V. (voluit 

de Gemeente Personeel Inkoop Vereeniging). Het was vlakbij: je liep het Middensteiger in 

westelijke richting uit, dan onder het spoorwegviaduct door en vervolgens direct naar links. In 

de huizenrij aan je rechterhand (links waren geen huizen; daar liep het spoorwegviaduct en 

daarachter was het water van de Kolk) was de G.P.I.V. ongeveer halverwege. Verderop, 

geheel aan het eind, bevond zich de oude Koopmansbeurs. 

Ambtenaren met een special G.P.I.V.-pasje konden er met korting allerlei artikelen kopen, 

zoals fietsen, kleding, huishoudelijke apparaten, radio’s, haarden, tafelzilver, kapstokken, 

vulpennen, sigaren van het eigen merk G.P.I.V., herenkleding (ook maatwerk), eau de 

cologne, toiletzeep, parfum, meubelen (vooral slaapkamers), matrassen, dekens, enzovoort. 

Met die ambtenaren had de G.P.I.V. natuurlijk een potentieel omvangrijke klantenkring. De 

zaken liepen dan ook goed. Dit bedrijf was wel een zware concurrent van de kleine 

middenstanders in de stad, dat spreekt vanzelf. Overigens kon in feite iedereen die geld had, 

dus ook niet-ambtenaren, er kopen; alleen kreeg men dan geen korting. 

Thans volgt een korte schets van de directe omgeving; meer details zal men aantreffen in de 

loop van het verhaal. 
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Het Middensteiger lag direct achter de Hoogstraat, aan de zuidkant ervan, en stond bijna 

haaks op de oostelijke zijde van het spoorwegviaduct. Daar eindige het Middensteiger bij de 

nu (d.w.z. de situatie in 1991-1992, WK) nog steeds in het spoorwegviaduct aan te treffen 

markante boogconstructie. Deze boog sloot de straat als het ware in westelijk richting af, en 

belemmerde een ongehinderde doorkijk naar de erachter gelegen Groote Markt, waar het 

beeld van Erasmus stond. Het grote en moderne pand van C&A stond vlak bij het 

spoorwegviaduct, en werd aan drie zijden omsloten door resp. het Middensteiger, het 

Moriaansplein en de Hoogstraat. C&A was dus, vanuit ons huis bezien, rechts. 

Schuin links tegenover ons bevond zich een druk kruispunt, gevormd door het Middensteiger, 

het Boerensteiger, de Houttuin en de Hoofdsteeg. De drie hoekpanden die deze kruising 

vormden, werden alle in beslag genomen door de grote kledingmagazijnen van Esders. Die 

drie panden waren onderling verbonden; over de Houttuin liep een luchtbrug en onder de 

Hoofdsteeg een tunnel. Iets verder de Hoofdsteeg in lag het grote hotel-restaurant Coomans. 

Daar zat ook een dancing in; de ingang daarvan was in de Houttuin. Mijn vader kende de 

kelners van Coomans goed; hij ging er vaak biljarten. 

 

Proloog: donderdag 9 mei 1940 

 

’s Avonds zette ik mijn zwemtas klaar om de volgende morgen vroeg in het toen recent nieuw 

gebouwde Oostelijk Zwembad (circa 1937, WK) aan de Gerdesiaweg (nu de Vredenoordlaan, 

WK), niet ver van ons huis, te gaan zwemmen. Ik had met een vriendin al afgesproken. Maar 

door de oorlog die een dag later uitbrak is het daar nooit van gekomen. 

Die avond waren in het grote pand aan het Middensteiger 9-11 aanwezig: mijn vader L.J.P. 

Knoops Sr., mijn oudere zus To, mijn oudste broer Dick en ik zelf (de jongste van de familie). 

Mijn vader was weduwnaar. Dick, To en ik waren nog vrijgezel, maar Dick was recent (nl. op 

zondag 24 maart 1940, Pasen) verloofd. Zijn verloofde Corrie Verzijl (1919) woonde thuis bij 

haar ouders op de Crooswijksche Singel 15a. Haar vader en haar zeven broers hadden enkele 

slagerijen in Crooswijk, namelijk aan de Jonker Fransstraat en aan de Crooswijksche Weg. 

 

Opmerking auteur: 

Niet alle broers werkten in de slagerijen. Zo zaten de drie jongste broers Wim (1923), Anton 

(1925) en Gerard (1927) nog op school. Er was ook nog een derde slagerij, niet in Rotterdam, 

maar in Den Haag, aan de Laan van Nieuw Oost Indië. 

Einde opmerking. 

 

Op de tweede etage van het grote pand woonden mijn andere broer Wim met zijn vrouw 

Truus en hun pas geboren dochtertje Marijke. Ze woonden dus in. Als de ingang naar hun 

woning benuten zij de gewone voordeur van Middensteiger 9. Voor hun huisdeur hadden zij 

een eigen halletje. 

Op de eerste etage van het grote pand woonden mijn andere broer Leo met zijn vrouw Gré. 

Zij woonden dus ook in. Zij hadden een aparte ingang naar hun woning via de achterdeur van 

het pand in de Romeinsteeg. 

Ze waren echter niet thuis op 9 mei 1940. Leo was al vanaf augustus 1939 te Gouda gelegerd, 

dus vanaf het begin van de mobilisatie. Hij diende er bij het Centraal Depôt Wielrijders, en 

bekleedde er de rang van sergeant.
4
 Gré kreeg in februari 1940 een miskraam van haar eerste 

kindje. Leo huurde toen een huisje (feitelijk dus: een tweede woning) te Reeuwijk, waar zij 

samen tijdelijk gingen wonen. 

                                                 
4
 Opmerking auteur: over dit regiment wielrijders heeft hij – veel later – gepubliceerd. Zie: Knoops, L.J.P., De 

militaire wielrijders. Het ontstaan en verdwijnen van 2 roemruchte regimenten [o.a. depôt Gouda]. Z.p. 1995. 
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Vader, ik, To en Dick tot slot woonden op de derde etage van het pand; daar was ook onze 

woonkamer, waarin de radio stond. Ook de grote brandkast (wel 1,5 meter hoog) van mijn 

vader bevond zich op de derde etage. 

Terzijde: eigenlijk is mijn uitdrukking “inwonen” niet zo accuraat. Het pand was door vader 

opgesplitst in drie zelfstandige woningen; Leo en Wim betaalden huur en hadden een eigen 

ingang. Het is meen ik beter te spreken van drie aparte woningen, of appartementen, binnen 

het pand als geheel. 

Dat “inwonen” van Leo en Wim was een idee van mijn vader, want zo kon hij toezicht blijven 

houden op zijn zoons, die beiden het jaar ervoor (1939) jong waren getrouwd. Ze moesten wel 

huur voor de etage betalen, ik meen 45 gulden per maand. 

Het toezicht gold vooral Wim, die toen graag de dandy uithing. Maar dat was wellicht als 

reactie op zijn drukbezette leven: lange werkdagen, al heel vroeg verkering en met 22 jaar al 

chef van een grote zaak, de G.P.I.V. aan het West Nieuwland 13. Hij was “mijnheer Wim”. 

Dat liet hij zich aanleunen. Hij speelde goed piano. 

Overigens zei hij tegen me met plannen rond te lopen om te gaan verhuizen. 

Een andere nare consequentie van het dubbel “inwonen” was dat mijn vader in 1939 het pand 

er inwendig voor had laten verbouwen. Het gevolg was dat To, ik, Dick en vader naar de 

derde etage verhuisden. Daar bevonden zich drie kleine slaapkamers (To en ik deelden een 

kamer en sliepen i.v.m. gebrek aan ruimte in een tweepersoonsbed), een kleine keuken en de 

woonkamer. Voor mij was het dus extra vervelend; een eigen ruime kamer was er niet meer 

bij. Ook de woonkamer was klein. Daarvoor was de woonkamer op de eerste etage geweest, 

een royale kamer met veel ruimte. Dat was voorbij. Naar mijn idee had vader met die interne 

verbouwing het pand flink verprutst. 

De winkel was – onnodig te zeggen – op de begane grond. Achter de winkel was een klein 

kantoor gelegen. De bovenste (vierde) verdieping diende als pakhuis voor de winkelvoorraad. 

Ik herinner me dat vader, vanwege de mobilisatie, extra grote voorraden had ingeslagen, zeg 

maar zakelijk had gehamsterd. Ik meen dat er (o.a.) wel zo’n 250 tot 300 fietsen in voorraad 

waren. 

Kortom, op donderdagavond 9 mei 1940 werd het pand dus door zeven personen in totaal 

bewoond: vader, Dick, To, ik en Wim en Truus met dochtertje Marijke. 

Wij waren een katholieke familie. De kerk van St. Laurentius aan de Houttuin was onze 

parochiekerk. Het was een zgn. dekenale kerk, met aan het hoofd deken Van Heeswijk. De 

Houttuin kwam uit op het begin van het Middensteiger, en was dus voor ons op loopafstand. 

 

Opmerking auteur: 

Die Houttuin stond eind jaren dertig overigens slecht bekend. Het was een straat in verval. 

Een niet zo goede buurt kortom. In het verlengde van het Middensteiger lagen, richting 

Oostplein gezien, het Boerensteiger en de Groenendaal. Ook deze straten verkeerden in 

vervallen en achteruitgaande staat, en haalden het niet bij het fraaie Middensteiger. 

Einde opmerking. 

 

Waar hield iedereen zich mee bezig in die dagen voorafgaande aan mei 1940? Vader had de 

leiding over alle bedrijvigheid. Als koopman was hij veel uithuizig. Daarnaast werkte hij veel 

bij de G.P.I.V. aan het West Nieuwland 13. Ook Wim was daar het grootste deel van de dag te 

vinden; hij had er als chef de leiding. Zelf werkte ik er ook, en wel op het kantoor. Het betrof 

een volle baan. 

Ik kwam van de Mulo en volgde aansluitend een kantooropleiding bij de zgn. Handelsschool 

van Tas aan de Coolsingel. Ik moest van mijn vader op kantoor bij de G.P.I.V., full-time. 

Liever was ik, conform het advies van tante Phien Hendriks, naar de journalistenschool te 
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Utrecht gegaan, maar daar werd niet naar geluisterd. Werk op de G.P.I.V. en daarmee uit. Zo 

ging dat in die tijd. 

Maandagmorgen tot één uur was ik vrij. Verder de hele week werken. Iedere avond tot acht 

uur, en op zaterdag van half negen in de ochtend tot tien uur in de avond. Reden: op 

zaterdagavond moest ik van zes tot tien uur helpen in de winkel, want één winkeljuffrouw 

mocht van de wet niet tot tien uur werken. Ik was toen 16-17 jaar. 

Mijn oudere zus To deed de huishouding, geholpen door de dienstbode Marie Torsie. To zat 

met haar viool in een muziekclubje, was bij het Groene Kruis en hielp in de 

parochiebibliotheek. 

Mijn oudste broer Dick leidde de zaak aan het Middensteiger. In het kantoor achter de zaak 

deed hij de administratie, en ook was hij de verkoper in de winkel. In de werkplaats aan de 

overzijde van de straat had Rinus Gouw de leiding als “chef van de werkplaats”. Rinus Gouw 

kan worden beschouwd als de technische man bij uitstek. Hij had assistentie van een knecht, 

dat was Arie Ringeling. Gedrieën leidden zij de fietsenhandel van Knoops. 

Dick was geen zakenman, maar hij was de oudste zoon, en dus de zaak in. Er werd naar 

voorkeuren niet gevraagd. Dat was toen normaal. Zijn aanleg lag elders; hij las veel, en was 

een geboren onderwijzer. Dat is er nooit van gekomen. 

Er was nog een verkoper in de fietsenzaak; dat was Henk van der Kubbe. Hij had ook de taak 

om de huur op te halen van de huizen die vader bezat, een “rijtje” arbeiderswoningen aan de 

Nassaukade op Rotterdam-Zuid. Zo’n “rijtje” was makkelijk met zaken als schoorsteenvegen, 

schilderwerk, en dergelijke. 

 

Opmerking auteur: 

Van Leo Knoops Jr. (mijn oom Leo) vernam ik dat hij het was die de taak had die huur op te 

halen, dus niet Henk van der Kubbe. Men hield de financiële zaken liever binnen de familie? 

Einde opmerking. 

 

Mijn broer Leo, ik vertelde het reeds, was gemobiliseerd als militair en bevond zich te Gouda 

bij het regiment wielrijders. Daarvoor had hij een tijdje aan het hoofd gestaan van een filiaal 

(maar eigenlijk meer als zelfstandige zaak te zien) te Delft. Het ging om een radiozaak, het 

“Radiowonder” geheten, gevestigd aan de Markt te Delft, waar overigens ook fietsen en nog 

andere zaken werden verkocht. 

Dit was de situatie – persoonlijk, huiselijk, familie, de zaken, het werk, onze directe omgeving 

– aan de vooravond van de oorlog. 

 

De eerste oorlogsdag: vrijdag 10 mei 1940 

 

Al zeer vroeg in de ochtend (ik meen rond half zes of zes uur) werden we gewekt door het 

enorme lawaai en diepe gebrom van talrijke, uiterst laag overvliegende Duitse 

oorlogsvliegtuigen. Dat we er wakker van werden wil wel iets zeggen over de herrie die ze 

maakten; we woonden in de nabijheid van het spoorwegviaduct, en over het Middensteiger 

liepen twee tramlijnen; we waren dus wel wat gewend. We gingen met z’n allen het platte dak 

op, want door het raam zag je niet veel. 

We kwamen haast nooit op het dak. Het luik erheen zat ook altijd op slot. Het waren Duitse 

vliegtuigen, dat was te zien aan de hakenkruisen (dit moet m.i. zijn: “oorlogskruisen”, zoals 

die door de Luftwaffe werden gevoerd; WK). Achteraf weet ik dat ze naar het vliegveld 

Waalhaven onderweg waren. We stonden in onze nachtkleding op het dak van de vierde 

verdieping (pakhuisverdieping) naar de overtrekkende Duitse vliegtuigen te kijken. Het was 

oorlog. 
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Het hele openbare leven lag op deze anders zo gewone doordeweekse werkdag geheel stil. 

Niemand werkte. Er waren dus bij voorbeeld ook geen trams. Dat was voor mij duidelijk, 

want normaal gesproken liepen er twee tramlijnen over het Middensteiger (lijnen 7 en 18). 

Iedereen was dus gedwongen te lopen. 

Ook konden we geen boodschappen doen, want alles was dicht. Ook onze eigen rijwielzaak 

bleef gesloten; er werd niet verkocht. De knecht Arie Ringeling kwam en ging weer – te voet. 

Hetzelfde gold voor de chef van de werkplaats Rinus Gouw. We voerden gesprekken in de 

trant van: “Hoe moet dat nu?” 

Van de oorlog merkte ik zelf zoveel, dat er in onze straat, dus op het Middensteiger, soldaten 

in de portieken zaten (de mariniers kwamen pas op het einde van de derde dag in actie). We 

woonden daar immers vlakbij de Maasbruggen, een zeer strategisch punt in die dagen. 

Velen vluchtten toen al. Dat werd een lopende vlucht, want, zoals ik al zei, was er geen 

openbaar vervoer. En maar weinigen hadden in die tijd een auto. 

Mijn vader had wel een auto. Moesten wij ook vluchten? En dan het huis achterlaten? Dus 

dan toch maar blijven? Zou je ergens anders veiliger zijn dan hier, gewoon thuis? Uit 

voorzorg laadde mijn vader (L.J.P. Knoops Sr.) het tafelzilver en dekens in de auto, die hij 

voor de deur parkeerde. Maar nogmaals: waarheen te gaan? Was het wel aan te raden het 

eigen huis te verlaten? Zouden de spullen niet uit de auto kunnen worden gestolen, als men 

even niet oplette? Er was twijfel. Het uiteindelijke resultaat was: alles werd weer uitgeladen 

en weer in huis gebracht! Chaotische dagen! 

Hier wil ik opmerken dat we geen notie van het begrip “oorlog” hadden zoals het zich de 

komende vijf jaar aan ons zou gaan ontvouwen. Oorlog, dat was: een soldaat te voet met een 

geweer, geen gruwelijke stadsbombardementen! Dat je hele leefomgeving – huis, zaak, buurt, 

de hele stad – binnen tien minuten verwoest kon worden, kwam niet bij je op. Je had wel van 

“Warschau” gehoord, maar dat was ver weg; je kon je dat niet voorstellen. 

Wel weet ik nog goed dat vader de auto vol liet tanken, voor het geval dat. Op 14 mei zou dat 

zijn nut bewijzen, zoals de lezer nog zal merken. Op die eerste oorlogsdag was de strijd nog 

niet direct om je heen, maar al wel dicht in de buurt. Het was in ieder geval nog mogelijk om 

bij een garage (welke, dat weet ik niet meer) te gaan tanken. Mijn broer Wim vond het een 

goed idee. Hij bezat wel geen eigen auto, maar reed rond in een kleine Ford van de G.P.I.V., 

een soort klein formaat bestelbusje. Er werden namelijk nogal veel goederen vanuit de 

G.P.I.V bij de klanten bezorgd. Ook hij liet dus de wagen voltanken, en parkeerde hem in de 

buurt. 

En zo bleef iedereen thuis; de oorlog woedde een paar straten verder. Het vliegveld 

Waalhaven was al aangevallen en wij woonden vlak achter de Maasbruggen, een strategisch 

punt van de eerste orde. Het onderhouden van contacten ging moeizaam. Zo weet ik niet meer 

of Dick nog persoonlijk of telefonisch contact heeft gehad met zijn verloofde Corrie Verzijl 

aan de Crooswijksche Singel 15a. Ik meen van niet. 

 

Opmerking auteur: 

Dit detail heb ik nagevraagd bij oom Anton, de een na jongste broer van mijn moeder Corrie 

Verzijl. Hij vertelde me: “Je kon gewoon met elkaar telefoneren, zeker op de eerste dagen 10, 

11 en 12 mei. Of dat ook nog kon op 13 mei, daarvan ben ik niet meer helemaal zeker. Op 14 

mei was uiteraard alles kapot. Zo belde Kees (oudere broer Verzijl) met zijn verloofde, Diny. 

Ook weet ik zeker dat Dick Knoops telefonisch contact heeft gehad met Corrie, absoluut. Hij 

belde haar. Ik twijfel alleen of hij naar de slagerij belde, of naar ons huis; ik meen het eerste. 

Dus ja, in ieder geval hebben ze getelefoneerd. Dick kwam niet langs. Iedereen bleef thuis.” 

Einde opmerking. 

 

De tweede oorlogsdag: zaterdag 11 mei 1940 
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Veel meer dan naar de radio luisteren en eten koken deed ik die dag niet. 

 

De derde oorlogsdag: zondag 12 mei 1940, Eerste Pinksterdag 

 

Er vielen die dag enkele bommen. Waar dat gebeurde en wie er getroffen werden, dat wisten 

we niet, want we bleven steeds in huis. We gaven koffie, sprits, een boterham aan de 

militairen bij ons in de straat, want aan hun fouragering ontbrak het nogal om de een of 

andere reden. 

Wat me opviel was dat deze soldaten totaal verstoken waren van iedere vorm van 

voorlichting. Hun grootste ergernis was wel dat ze geen bevelen kregen van hoge officieren. 

Die bleken zelfs meermalen in het geheel niet aanwezig te zijn. Als ze met Duitsers in 

aanraking mochten komen, wat dan te doen? Schieten, terugtrekken, zich overgeven? Velen 

wisten het niet, en niemand die het ze vertelde. Alles was zeer onzeker. 

Deze soldaten waren gewone jongens, maar nauwelijks geoefend. Ze scholden en vloekten 

vreselijk, niet geheel onterecht, lijkt me. Ze waren van een heel ander kaliber dan de 

mariniers, die we als Rotterdammers natuurlijk goed kenden. Hun kazerne was vlakbij, aan de 

Groenendaal bij het Oostplein. 

De meesterknecht Rinus Gouw, hoofd van de fietsreparatiewerkplaats, kwam deze dag te voet 

langs. Hij vertrok ook weer te voet. Hij woonde in Spangen, in de Eerste Staringstraat 1. Zijn 

komst herinner ik me niet meer volledig; het kan ook zo geweest zijn dat hij niet deze dag, 

maar die erna, dus op Tweede Pinksterdag, langs is gekomen. 

 

De vierde oorlogsdag: maandag 13 mei 1940, Tweede Pinksterdag 

 

De mariniers trokken vanaf het Middensteiger naar de Maasbruggen om er te gaan vechten. 

Het was volle oorlog. We zagen ze gaan: via het Middensteiger en de Hoofdsteeg naar de 

Maasbruggen. Ze gingen te voet en hadden slechts geweren bij zich. Ik zag verder geen 

geschut of iets dergelijks. 

Er verschenen geen kranten die ons iets konden vertellen. Het weer die dag: het was koud. We 

sliepen die avond met de kleren aan, op alles voorbereid. 

 

De vijfde oorlogsdag: dinsdag 14 mei 1940 

 

De dag begon met mooi, helder weer en een blauwe lucht. We waren weer met zeven 

personen op het Middensteiger bijeen. In de loop van de ochtend kwam Arie Ringeling, een 

knecht, aanzetten. Wellicht om zijn weekloon te innen? Dat laatste gis ik een beetje; maar 

zo’n man wilde natuurlijk zijn salaris hebben, dat ging gewoon door. Hij bleef bij ons. 

Waarschijnlijk kwam ook Rinus Gouw aanzetten. Dat moet wel; hij hoorde zo’n beetje bij de 

familie; hem gewoon “personeel” noemen zou hem onrecht aandoen zijn. Toen waren we dus 

met negen personen in het pand aanwezig. 

Contacten waren erg moeilijk. Ik meen (weet het dus niet meer zeker) dat het normale 

telefoonverkeer toen al afgesloten was. Mogelijkheden: of het werkte niet meer, of het was 

gedaan opdat de “vijand” ook geen contact had. 

We aten wat er nog in huis was: bruine bonen, tutti frutti. Het brood was op. We aten 

pannenkoek, beschuit, we aten maar wat. Er was toen niets meer te krijgen; ook werd er 

(uiteraard) niet geleverd. We meenden dat we over een of twee dagen wel weer brood zouden 

hebben! 

Het is goed hier iets over de sfeer te zeggen. Over de radio bereikten ons de meest verwarde 

en spectaculaire berichten: minister-president De Geer hield een toespraak, dan het vertrek 
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van de koningin naar Engeland, gevechten op het militaire vliegveld Valkenburg bij Den 

Haag, het Wilhelmus speelde, verhalen over de slag bij de Grebbeberg, enzovoort. Het werkte 

naar een climax toe, er stond iets vreselijks te gebeuren. Dat gevoel kreeg je tenminste. Wat 

dan wel, dat wist je natuurlijk niet. Tegelijk wist je heel weinig, bij voorbeeld: “Op overmaas, 

daar zitten de Duitsers.” Meer wist je er niet over te vertellen. 

Mijn vader had zijn auto, een Oldsmobile, in de gang naast het voormalige pand van Kramer 

& Röder aan de overzijde van het Middensteiger geparkeerd. Aan het einde van die gang was 

de fietsreparatiewerkplaats van Knoops gehuisvest. Deze gang, die behoorlijk smal was, liep 

licht oplopend naar het straatniveau van het Middensteiger. De gang lag niet open, maar werd 

door een schutting, met daarin een poort, afgesloten. 

Vader heeft vele auto’s gehad; steeds had hij weer een andere. Zijn kenteken was H-633; dat 

was toen persoonsgebonden. Ik herinner me een Cadillac, een Buick en een Studebaker. Hij 

handelde zelf in auto’s; eind jaren ’20 bezat hij zelfs een autozaak aan het Slepersvest, waar 

hij het hoofdagentschap bezat voor de merken Essex en Hudson. 

 

Opmerking auteur: 

Volgens oom Leo reed opa mei 1940 in een donkerblauwe Buick. Hier lopen de meningen 

dus over uiteen. Ik meen dat opa in 1940 in een donkerblauwe Oldsmobile reed (had hij in 

1936 gekocht). 

Einde opmerking. 

 

Zoals ik al zei, had mijn vader de auto op 10 mei gereed gemaakt voor een vlucht, maar was 

later die dag weer op die beslissing teruggekomen. Op deze dag, 14 mei, was er dus niets 

gepakt of geregeld voor een vlucht. Er was geen direct zichtbare reden voor. Het veiligst zat 

je gewoon thuis, zo meenden we. 

Na vier dagen vol lawaai en oorlogsgeweld werd het op deze dinsdagmorgen 14 mei ineens 

zeer stil in de hele stad. Dat had zijn redenen. Vele inwoners waren de frontstad Rotterdam al 

ontvlucht, er was geen verkeer op straat, en er werd niet meer gevochten of geschoten voor 

zover ik kon horen en waarnemen. Wat stond er te gebeuren? We wisten het niet. Het werd 

middag. 

Omstreeks 13.00 uur ging het luchtalarm. Dat was uiteraard niet voor de eerste keer in die vijf 

oorlogsdagen. Rotterdam was een frontstad onder vuur, er waren al veel bombardementen 

geweest in de voorbije dagen (zo was de Marinierskazerne aan het Oostplein al op 12 mei 

gebombardeerd) en dus was een luchtalarm op zich niet ongewoon. Wat wel angstaanjagend 

was, was het feit dat het alarm minutenlang aanhield. Er kwam maar geen einde aan, de 

sirenes bleven maar doorloeien. 

Hoewel toen, op dat moment, nog uiteraard niemand (ik zeker niet) dacht aan de kans op een 

bombardement of wat dan ook van dien aard, hing er in de lucht een haast tastbaar gevoel dat 

er iets verschrikkelijks op het punt van gebeuren stond. Dat gevoel was toen, nadat het 

luchtalarm zweeg, letterlijk aanwezig, bij mij althans, het betreft dus geen interpretatie 

achteraf. Maar wat er dan wel zou gaan gebeuren, dat wist ik natuurlijk niet. De stilte die er 

viel na het luchtalarm was onheilspellend. Het werd letterlijk waanzinnig stil in de stad, 

abnormaal stil na het minuten durende, door merg en been gaande geloei van de sirenes. 

Maar, toen werd ineens de stilte verbroken… 

Omstreeks 13.10-13.15 uur klonk er zwaar vliegtuiggeronk; om 13.20 uur vielen de eerste 

bommen op Rotterdam. We begrepen wat voor vreselijks er ging plaatsgrijpen. Vader, To, 

Dick en ik renden van de derde verdieping, waar we op dat moment verbleven, naar het 

kantoor op de begane grond, achter de winkel. Wim en Truus met Marijke kwamen achter ons 

aan (zij bevonden zich op dat moment op de tweede verdieping). 
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Wij renden de trappen af en snelden naar het kantoor achter de winkel. Wij allen (dus ook 

Wim en Truus met Marijke) drukten ons uit puur lijfsbehoud tegen de muren van het kantoor 

aan. Het was een zaak van individueel overleven. Niemand lette op de andere aanwezigen. Of 

Rinus Gouw er toen bij was weet ik niet meer zeker. Ik meen van wel. Wel was Arie 

Ringeling zeker aanwezig. 

 

Opmerking auteur: 

Rinus Gouw bevond zich ook bij de groep. Dat heb ik bij hem nagevraagd. Hij leeft namelijk 

nog, is 85 jaar oud en woont te Ridderkerk.
5
 Toen de eerste bommen begonnen in te slaan in 

de omgeving, waardoor direct de winkelruiten sneuvelden en de fietsen omvielen, ging hij 

onverstoorbaar het glas bij elkaar staan vegen; een winkel moet er immers netjes uit zien! 

Daar is hij snel mee opgehouden toen het erger werd. Hij was onverstoorbaar. 

Einde opmerking. 

 

Achteraf weet ik dat het bombardement maar even heeft geduurd; zo’n tien of twintig 

minuten. Maar voor mijn gevoel leek het toen wel een eeuwigheid. De herrie was 

oorverdovend, werkelijk ontzettend. Alles schudde. Ons pand was wel in een oude buurt 

gelegen, maar was in 1934 nieuw gebouwd, met behulp van beton, stalen binten en nieuwe 

heipalen. Het was dus zeer solide; er stortte niets in, dat niet. De bommen vielen wel zeer 

dichtbij, voor en achter het pand. Dat was te horen. Maar echte voltreffers kregen we niet. 

Ineens was het bombardement afgelopen. Er viel een zware stilte. Buiten was het door het stof 

en de rook zo donker als de nacht. Plotseling hoorden we iemand (hij bleek tot een militaire 

patrouille te behoren) de winkel binnen komen, die riep: “Is daar iemand?” En direct erna: 

“Allemaal direct naar de schuilkelders (eigenlijk: wijnkelders; WK) onder Coomans aan de 

Hoofdsteeg!” 

Er werd onderling niets gezegd of gesproken. Vader nam de leiding met de woorden: “Kom!” 

en “Snel!” Er was geen paniek, maar ook geen rust. Het was een verdoving, een gevoel van: 

“Dit zijn wij niet.” 

We volgden het bevel op en gingen naar buiten. Eerst leek het wel of het Middensteiger 

bezaaid was met lijken. Echter, het bleken de etalagepoppen van het kledingmagazijn Esders 

(een zeer grote zaak schuin tegenover die van ons, op de hoek met de Hoofdsteeg) te zijn, die 

door de luchtdruk van de bommen naar buiten op straat waren geblazen. De modieuze 

namaaklijken boden een sinistere aanblik. 

De aanblik van het Middensteiger als geheel was verschrikkelijk. Alles zag zwart van de 

zwarte rook en het stof, dat ging tot in je strot toe. Overal waren puin en verwoesting, overal 

waren uitslaande branden, tot dichtbij aan toe, overal om je heen. Het was een inferno dat we 

om ons heen zagen. Je hoorde het vuur knetteren. 

Niemand – ik in ieder geval niet – dacht aan achterblijven, het bevel van de militair negeren, 

iets meenemen, de deur op slot doen, en dergelijke trivialiteiten, want daar was gewoon geen 

tijd voor. Je vluchtte, dat was het, meer niet. Het is een kortsluiting. 

We strompelden, bij elkaar blijvend, zo snel als dat kon naar de kelder onder Coomans. Dat 

strompelen is letterlijk te nemen, want het puin en glas reikten tot je knieën. We baanden ons 

een weg in oostelijke richting, het Middensteiger uit, bij Esders de hoek om de Hoofdsteeg in. 

Hotel Coomans (er was ook een restaurant en een dancing aanwezig) lag aan de linkerkant 

van de Hoofdsteeg. Het was maar een klein stukje. 

Op onze weg erheen was het eigenlijk opmerkelijk rustig op straat. We zagen weinig tot geen 

mensen op onze weg naar Coomans. 

                                                 
5
 Opmerking auteur 2012: De heer Rinus Gouw overleed omstreeks 1990. 
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Klein extra drama: in het donker van de enorme rookmassa’s raakte ik tijdens de vlucht te 

voet mijn hond Tommie kwijt. Dat was het eerste waar ik uitsluitend aan dacht, zo direct na 

het bombardement: “Oh God, waar is Tommie!?” Ik zag hem niet meer terug. Het dier is dus 

in de verwoesting omgekomen. 

In de schuilkelder onder hotel Coomans – dat niet getroffen was – troffen we mijn broer Wim 

met zijn vrouw Truus en hun dochtertje Marijke. We waren ze in de chaos even uit het oog 

verloren. De kelder was erg groot en bevond zich onder hotel en restaurant van Coomans. De 

kelder was van beton, maar niet als schuilkelder (was een wijnkelder, WK) bedoeld. Er was 

maar één ingang. 

De schuilkelder bleek stampvol, gevuld met naar schatting een 150 personen. Er ging een 

gerucht onder de mensen: “Er komt nog een bombardement!” We waanden ons even veilig. 

Maar na ongeveer drie kwartier – ik vind het wel moeilijk om de tijd nog precies te schatten – 

drong ook in de kelder de rook naar binnen. Een tweede kreet of gerucht liet zich vervolgens 

horen: “Het gaat hier branden!” Er ontstond paniek. Een agent of militair probeerde de 

mensen nog in de kelder te houden, maar iedereen begon al naar buiten te dringen en de 

kelder liep weer leeg. In paniek vluchtte men weg, voor de vuurzee uit. 

Mariniers waren er niet te bekennen. Wel waren er enkele soldaten aanwezig, die bij 

voorbeeld bij de deur naar de kelder stonden. Maar door de complete chaos wisten ook zij niet 

waar zij naartoe moesten. 

Als familie waren we met zeven mensen: mijn vader, mijn zus To, mijn broer Dick, ik zelf, en 

mijn broer Wim met zijn vrouw Truus en hun dochtertje Marijke. Daarnaast waren Arie 

Ringeling en Rinus Gouw nog steeds bij ons. We vluchtten weer naar buiten, de straat op, 

naar onze auto’s. Die van mijn vader stond in de nauwe gang naast de werkplaats geparkeerd 

(zie hiervoor), die van mijn broer Wim (een Ford, niet zijn eigen bezit, maar behorend tot de  

G.P.I.V) stond ergens in de buurt. Waar, dat weet ik niet meer. Mijn vader haalde de auto. 

 

Opmerking auteur: 

Nu wordt het lastig. Vader Knoops (mijn opa dus) ging alléén de wagen uit de gang bij de 

werkplaats halen. Van dit voorval zijn geen getuigen meer, want hij overleed in 1951. Maar 

zijn zoon Leo (dus L.J.P. Knoops Jr., mijn oom Leo) vertelde me het volgende relaas. Hij 

heeft het vernomen van zijn vader. Immers, oom Leo was op 14 mei zelf in Gouda, en niet in 

Rotterdam (zie hiervoor). Maar daar opa dus in 1951 overleed, is het verhaal dus: a. minstens 

41 jaar oud (situatie 1992, WK), en b: uit de tweede hand. Ik geef het hier weer zoals ik het 

vernomen heb, voor wat het waard is. Ik vertel het hier na, geschreven vanuit het perspectief 

van mijn opa Knoops (L.J.P. Knoops Sr.) zelf. 

Dick, To, Bep, Wim en Truus met Marijke, en Rinus Gouw en Arie Ringeling bleven buiten 

in de buurt van Coomans (of in de kelder) wachten; ik verliet eerst als enige de kelder om te 

kijken hoe erg de situatie intussen was geworden. Dit deed ik om paniek te voorkomen. Ik zei 

tegen de anderen om te blijven waar ze waren. 

De situatie buiten was zeer erg; zowat alles stond in lichterlaaie. Het vuur naderde snel en van 

alle kanten. Ik besloot om in mijn eentje de auto uit de gang naast de werkplaats te gaan 

halen. In de gang aangekomen zijnde, merkte ik tot mijn schrik dat het reeds aan één kant 

behoorlijk brandde. Daar de gang tevens zeer smal was, kon ik me niet meer langs de muur 

naar de bestuurdersingang begeven, daarvoor was het al te heet. Ik heb toen met spierkracht 

de wagen aan de achterbumper achterwaarts de gang uitgetrokken. En dat terwijl de wagen 

ook nog eens een keer op de handrem stond, daar de vloer van deze gang vanaf het 

Middensteiger gerekend licht aflopend was! Het lukte, ik startte de wagen (de benzinetank 

was vol) en reed langs het trottoir naar de kelder van Coomans in de Hoofdsteeg. 

Einde opmerking. 
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Vader haalde de wagen, wij stapten in, we reden de stad uit. Een vast plan of een bepaalde 

bedachte route had mijn vader niet. Hij reed eenvoudig weg van de brand. De route vanaf de 

kruising Hoofdsteeg-Middensteiger die vader nam was: eerst recht vooruit de Korte 

Hoofdsteeg in, vervolgens aan het einde direct naar rechts via de Hoogstraat naar het 

Oostplein, dan verder rijdens langs de Veemarkt (bedoeld wordt hier via de Boezemweg en de 

Goudsche Rijweg; WK), over de Vlietlaan, Oudedijk en Korte Kade, richting polder, dan de 

Hoofdweg, om daar ten slotte aan te landen bij boer Houweling (zie onder). 

In de auto zaten vader (hij reed), Dick, To en ik zelf. Verder zat ook de knecht Arie Ringeling 

erbij. Hij huilde: “Hoe zou het thuis zijn?” 

Wij (leden familie Knoops) zelf hebben niet gehuild, daar was geen energie voor, de maat was 

vol. Het was geen flinkheid; meer een verstarring. 

Vanaf Coomans gingen Wim met zijn gezin en Rinus Gouw hun eigen weg. Ik kan me geen 

afscheid herinneren, of iets van afspraken over de te volgen vluchtroute. Wij stapten in vaders 

auto, Wim ging op weg naar zijn Ford, en Rinus Gouw vluchtte op eigen gelegenheid. Het 

ging alles zeer snel. 

Wim, Truus en Marijke (in kinderwagen) hebben de Ford niet gevonden of kunnen bereiken. 

Ze vluchtten te voet, lopend met de kinderwagen, dus met drie personen. Zij vluchtten naar 

het niet-gebombardeerde deel van Kralingen. Ik weet helaas niet welke route zij namen. Ze 

kwamen eerst terecht bij Wims schoonouders in Kralingen (bakkerij Van Oosterom), die 

ongelukkig genoeg wel waren gebombardeerd, echter zonder dat er slachtoffers waren 

gevallen. Vervolgens kwamen zij terecht bij een zekere Beije; die was coupeur 

(maatkleermaker) bij de G.P.I.V. aan het West Nieuwland 13. In de weken na het 

bombardement vonden zij bij deze Beije onderdak, in de Wildeveenstraat te Kralingen. 

Rinus Gouw, eerst achtergebleven bij Wim, Truus en Marijke, vluchtte direct op eigen 

gelegenheid de stad uit, richting Capelle. Pas de dag erna keerde hij naar Rotterdam terug. 

Rinus Gouw woonde in Spangen (niet gebombardeerd). 

Terug naar mijn eigen belevenissen. 

Op het moment dat we de Korte Hoofdsteeg uitreden en toen op de Hoogstraat aankwamen, 

zagen we die links van ons aan beide zijden in brand staan. Het pand van C&A (bevond zich 

van ons standpunt uit gezien aan de linkerzijde van de Hoogstraat) stond van onder tot boven 

in brand. Ik herinner me goed zo’n bekend, dwars bovenaan het pand gemonteerd, ovalen 

reclameschild van C&A, te zien branden. Ik keek niet uit eigen beweging naar links. Dat 

kwam door een plotselinge uitroep van vader. 

Vader keek als eerste naar links en riep: “Oh mijn God, de stad, Han!” 

Han was zijn enige broer (dus een oom van mij), die een rijwielen- en onderdelenhandel had 

aan de Oppert 36 (een straat uitkomend op de Meent, ten westen van het spoorwegviaduct). 

Kon oom Han (J.N. Knoops) dat inferno overleven? Er was geen tijd om over na te denken. 

Die kant konden we in ieder geval niet op. 

Later vernam ik dat oom Han het er levend van had afgebracht met zijn hele familie (tante 

Toos, nicht Tootje en neef Ton). Wel was hij alles kwijt, net als wij. Neef Ton (A.J. Knoops) 

was op dat moment als dienstplichtige soldaat in het leger. Hij diende bij de genietroepen in 

Rotterdam. 

 

Opmerking auteur: 

Deze “neef Ton” is de heer A.J. Knoops (geb. 1920), de mede-samensteller van dit boek. Het 

ligt in mijn bedoeling om ook zijn ervaringen t.z.t. eens op papier te zetten, want die liegen er 

niet om. Ten eerste is hij een groot kenner van het vooroorlogse Rotterdam en het wedervaren 

van de familie Knoops met hun diverse rijwielzaken, ten tweede vocht hij in de meidagen van 

1940 als soldaat in de frontstad Rotterdam, ten derde was hij als geniesoldaat direct betrokken 

bij het opblazen van de ruïnes na het bombardement, en ten vierde werkte hij als ingenieur (in 
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de elektrotechniek) vele jaren mee aan de wederopbouw van de stad. Me dunkt, zo iemand 

heeft iets over Rotterdam te vertellen (ik vergat nog zijn ijzersterke geheugen te memoreren).
6
 

Einde opmerking. 

 

Daar alles links van ons dus in brand stond, stuurde vader de auto naar rechts, richting 

Oostplein. De hele straat was dik bezaaid met glas. Het was een wonder te noemen dat we 

geen lekke band kregen. Ook naar rechts stond de Hoogstraat aan beide kanten in brand. De 

vlammen loeiden uit de huizen, die er hoog en oud waren en dicht op elkaar stonden. 

Bovendien was de Hoogstraat smal. Waarom koos vader dan toch deze gevaarlijke route? Dat 

had, naast het feit dat er niet veel keus en tijd was op dat moment, enkele redenen. 

De meeste mensen vluchtten naar het oosten weg via veel bredere straten als het 

Middensteiger, het Boerensteiger, de Groenendaal, of langs de kaden van de Nieuwe Haven 

en het Haringvliet. Die straten waren dus behoorlijk vol met mensen; met een auto is het dan 

lastig opschieten. Bovendien was vader bang dat er in die buurten, die meer naar het zuiden 

lagen en dus dichter bij de bruggen en het Noordereiland waren, waar zich de Duitsers 

bevonden, nog gevochten werd. Hij riskeerde in zijn solide, dichte auto liever vuur en vallend 

puin dan terechtkomen in gedrang en een gevecht. Vandaar dat hij koos voor de lichte omweg 

van de Hoogstraat, want die was geheel verlaten. 

Op de gehele Hoogstraat kwamen we uiteraard echt niemand tegen, er was daar dus geen 

vluchtelingenstroom of iets dergelijks. Met één uitzondering. Plotseling zagen we, ongeveer 

halverwege de Korte Hoofdsteeg en het Oostplein, een eenzame marinier staan. Men moet 

namelijk weten: de al eerder gebombardeerde Marinierskazerne lag vlak achter de Hoogstraat, 

en wel aan de Groenendaal, op de hoek met het Oostplein. Mijn vader remde, draaide het 

portierraampje naar beneden en riep de jonge soldaat snel en dramatisch toe: “Jongen, ga toch 

met ons mee!” 

Maar de marinier antwoordde huilend: “Nee, nee, ik blijf hier, ik schiet alle moffen dood!” 

Hij weigerde mee te gaan. Er was geen tijd te verliezen. Mijn vader reeds dus door, richting 

Oostplein. Daar zagen we de Marinierskazerne, geheel verwoest. “Oh God, de 

Marinierskazerne!” Zoiets mompelden we tegen elkaar, meer niet. 

We bereikten het Oostplein rond half vier, we zagen de eerste vluchtelingen passeren en al 

snel werd het drukker. De mensen vluchtten in noordelijke en oostelijke richting, weg van het 

gevaar achter zich. Wat me opviel was dat niemand met elkaar praatte, iedereen liep snel en in 

licht gebogen houding voort, met het gezicht naar de grond gewend, als om de ellende om 

zich heen en achter zich niet te hoeven zien. Het was een vreemd gezicht. 

De algemene sfeer was: “Je ontvluchtte het gevaar.”  Dat klinkt dramatisch, maar tijd om aan 

iets anders te denken was er niet. Dat was de enige notie. Er was geen gelegenheid om te 

denken. Niemand sprak daarom in de auto met elkaar, want je zag, als je door het raam van de 

auto achterom keek, tot aan de hemel zwarte wolken. We begrepen wel wat er aan de hand 

was. Later hoorde ik dat de rookwolken tot in Den Haag en Gouda en nog verder te zien 

waren geweest. Mijn gevoel was dat er een ijzeren deur dicht was gevallen tussen verleden en 

nu. Het verleden was weg, in de meest letterlijke zin van “verdwenen”. 

Die avond sliepen we bij een kennis van vader, de boer Marinus Houweling, die woonde in de 

polder in een boerderij aan de Hoofdweg (thans Ommoord). Naast zijn boerderij had hij een 

grote schuur staan. In de polder waren duizenden mensen, allen vluchtelingen uit Rotterdam. 

Sommigen hadden de vreemdste spullen bij zich. Niemand wist wat te doen bij een 

bombardement, uiteraard niet. Praktische spullen – een deken, kleding, kostbare zaken – zag 

je weinig. Nog heel goed herinner ik me een persoon met een grote vogelkooi met daarin een 

                                                 
6
 Opmerking auteur 2012: De heer ing. A.J. Knoops woont thans in een verzorgingstehuis in Zwijndrecht, samen 

met zijn vrouw. Nog steeds raadpleeg ik zijn altijd ijzersterke geheugen voor het achterhalen van diverse details. 
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kanariepiet. Zo’n omvangrijk ding was lastig dragen; je moest je arm daarvoor helemaal van 

je af strekken. Die man had de kooi blijkbaar vanuit de stad met zich meegezeuld! 

Mijn broer Dick was erg verward. Zijn verloofde Corrie Verzijl woonde aan de 

Crooswijksche Singel 15a. Was die ook gebombardeerd? Was ze daarbij omgekomen? Hij 

wist het niet, er was geen contact mogelijk. Hij mompelde voortdurend: “Hoe zou het met 

Corrie zijn?” In de verte brandde de stad. 

Anderen bleken geheel doorgedraaid. We zagen een man, die volslagen gek was geworden. 

Hij had in het Coolsingel-ziekenhuis zijn vrouw willen redden, die pas geopereerd was. Maar 

hij had gewonden moeten sjouwen, het ziekenhuis stond in brand en zijn vrouw had hij 

nergens kunnen vinden. Omdat iedereen heel stil was en naar de zwarte enorme rookmassa’s 

keek en naar het laaiende vuur, viel zijn ononderbroken gestamel en geroep op. Men geneerde 

zich en keek weg. 

Bij een ramp, bij vreselijke ervaringen, vallen normen weg die anders een grote rol spelen. De 

tijd bij voorbeeld. Een dagindeling bestaat niet meer, aan eten denk je niet; dorst speelt een 

grote rol. En de onuitgesproken want niet te vervullen behoefte aan een schone zakdoek, een 

verschoning, een tandenborstel. 

 

Epiloog: woensdag 15 mei 1940 

 

We werden heel vroeg wakker. Het was een stralend mooie dag met een flinke oostenwind die 

de brand angstaanjagend aanwakkerde. Een van de eerste dingen die we zagen was een groep 

Duitse soldaten die uit het niets kwamen aanmarcheren. Het waren er ongeveer twintig en ze 

gingen richting stad. Vreemd genoeg zagen ze er niet dreigend uit, want ze dronken melk die 

ze netjes van de boeren kochten! Daarbij stonden ze volkomen ontspannen met elkaar te 

praten alsof het vreselijke toneel op de achtergrond een toneel-coulisse was en zij een groep 

figuranten. Volkomen “apart” van ons. Geen brug liep van hen naar ons door kijken, door 

schaamte of medelijden. En wij keken naar wat onze stad geweest was, heel, héél lang 

geleden. 

Vroeg in de ochtend vertrok de knecht Arie Ringeling als eerste richting stad. Hij ging te voet. 

Hij wilde zien wat er bij hem thuis was gebeurd. Later vernam ik dat ook zijn familie was 

gebombardeerd, maar dat hij geen doden had te betreuren. Wel waren ze alles kwijt, net als 

wij. 

In de loop van de ochtend, zo rond half elf, besloten mijn vader en oudste broer Dick naar de 

stad terug te keren. Vader om naar zijn beide zoons te zoeken (mijn broer Wim was op een 

andere wijze gevlucht; mijn andere broer Leo lag gemobiliseerd in de buurt van Gouda; 

misschien was hij wel gesneuveld; niemand wist het) en om te kijken wat er van de zaak en 

het huis was terechtgekomen. Mijn broer Dick wilde zo snel mogelijk weten wat er met zijn 

verloofde Corrie Verzijl was gebeurd. Er was geen radio meer, dus niemand wist iets. Vader 

en Dick vertrokken samen in de auto. 

Mijn vader kwam naar me toe, opzij van de schuur van boer Houweling en zei afwezig: 

“Misschien heeft de grote brandkast het gehouden. Ik ga proberen er heen te gaan.” Ik wist 

dat hij alleen maar dacht: “Leven Leo en Wim nog?” “Eerst een stuk met de auto,” zei hij als 

een vraag. “Ja,” stemde ik toe. “Probeer het.” Hij liep een paar stappen weg, keerde zich half 

om en zei: “To is hier ergens.” Ik, de jongste, hief mijn hand geruststellend op: komt in orde. 

Vader keek me aan en zei: “Blijf vooral hier, ga hier niet vandaan. Ik kom terug.” Ik keek 

hem aan, trok het scheve familie-lachje en zei: “Om tien uur thuis, uiterlijk kwart over tien.” 

Een zin, die hij me uitentreure toevoegde, wanneer ik ’s avonds wegging naar de bibliotheek, 

naar een vriendin, naar een tante. Vader talmde, mompelde: “Thuis.” Ik wees naar de grond: 

“Hier.” 
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We wisselden een vluchtige blik, hij vroeg als het ware toestemming, instemming met zijn: 

“Ik probeer het dus.” “Ja,” zei ik en zag hem naar de auto gaan, niet de oudere man die ik 

kende en eigenlijk ook vreesde, maar een dapper, jonger iemand. Ik was plotseling de oudste 

van de familie geworden, de alleroudste, ik mocht niet huilen, ik moest er zijn; een 

bruggenhoofd. 

Hoe kwam ik de dag door op die boerderij? Ik had niets, ik kon geen plan trekken. Het was als 

na een operatie: ademhalen. Alles was onwezenlijk. Er bestond geen tijd. Ik dacht: ik heb 

geen kamer meer. Ik begreep dat je leven een voortzetting is op een uur geleden, een dag 

geleden, en dat het leven niet meer bestond. Dat leven altijd bagage heeft en ik helemaal geen 

bagage meer had. 

To was dicht bij de boerderij of er in. Wel vreemd achteraf, dat we niet bij elkaar kropen. Ik 

heb haar niet gezien of gesproken, er waren heel veel mensen. Iedereen staarde naar de 

onvoorstelbaar hoge, dichte zwarte rook, want daarachter bevond zich je huis, daar was je 

leven, je werk, je school, het gehele bestaan. 

Een man zei bij voorbeeld: “We kunnen er misschien morgen door, met natte handdoeken 

voor je gezicht.” En dan zei zijn vrouw tegen hem: “We hebben geen handdoeken meer.” 

Of een heel klein kind huilde en dan zei de moeder: “Stil maar, we zijn er, maar we hebben 

geen bedje.” 

Meestal klaag je (“Ik heb mijn been gebroken…”) bij iemand die geen been heeft gebroken. 

Maar als een menigte allemaal hun benen breken, kun je moeilijk klagen: “Ik heb mijn been 

gebroken!” Vandaar dat er door de mensen niet geweeklaagd werd. 

Later vernam ik bij terugkeer van mijn vader het volgende relaas: 

De kernmededeling was kort en bondig: we zijn alles kwijt, maar iedereen van de familie 

heeft het overleefd. 

Dick kwam apart terug (zie onder). Nu volgen de belevenissen van vader. 

Vader reed naar de stad en parkeerde zijn auto op de Boven Oostzeedijk, ter hoogte van de 

Admiraliteitsstraat. Te voet ging hij verder, maar werd bij het Oostplein tegengehouden. Alles 

brandde daar als een fakkel. Hij mocht er niet door. Hij keerde dus terug naar zijn auto, maar 

besloot het toen een tweede keer te proberen. Zijn stemming was gedrukt, want hij begreep 

wel niet veel goeds meer aan te zullen treffen. En leefden Wim en Leo nog? 

Voor de tweede maal op weg naar het centrum van de stad trof vader op de Boven 

Oostzeedijk tot zijn grote geluk mijn broer Leo. Ze liepen elkaar echt letterlijk tegen het lijf. 

Leo kwam uit Gouda, en was reeds op het Middensteiger geweest (lees zijn eigen verslag, dat 

hierna volgt). De ontmoeting was dubbel dramatisch. Daar Leo in het leger was geweest 

tijdens de vijf oorlogsdagen (ingedeeld bij het Eerste Regiment Wielrijders), had hij 

gesneuveld kunnen zijn. Voor mijn vader was het dus een opluchting zijn zoon levend aan te 

treffen. Leo zelf had even daarvoor al huilend en mediterend voor het uitgebrande pand 

gestaan. Tot het moment dat hij zijn vader tegen het lijf liep wist hij niet beter of zowat zijn 

gehele familie lag onder het puin bedolven. Groot was zijn vreugde toen hij vader ontmoette, 

en hoorde dat iedereen het had overleefd. Van Wim en zijn gezin wist Leo het al min of meer; 

zie zijn eigen verslag, dat hierna volgt. 

In de namiddag kwamen vader en Leo op het Middensteiger aan. Het gehele pand, dus zowel 

winkel als woonhuis, bleek volledig uitgebrand. Wat ervan resteerde was een skelet van 

binten en muren. De hele omgeving lag in puin. Dat betekende dat het pand niet direct door 

bommen was getroffen, maar na onze vlucht door het zich snel uitbreidende vuur was 

uitgebrand. Dat is dus gebeurd later op de dag van de 14
e
 mei, of anders in de nacht van 14 op 

15 mei 1940. Toen hij er aankwam was de brand al gedoofd of vanzelf uitgegaan. 

Dick was van de Admiraliteitsstraat direct naar de Crooswijksche Singel vertrokken. Hij was 

direct een andere route gegaan als zijn vader. Want hem was door zien en horen wel duidelijk 
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geworden dat de hele binnenstad was verdwenen. Dat was geen veronderstelling, dat was 

zekerheid. 

 

Opmerking auteur: 

Het volgende stuk tekst is van mijn hand. Mijn vader D.J. Knoops (Dick) overleed in 1973 en 

hem heb ik nooit om het navertellen van deze geschiedenis kunnen vragen. Van mijn moeder 

(mevrouw C.M. Knoops-Verzijl, Corrie, overleden in 1980) herinner ik mij wel het volgende 

verhaal. Ik geef het in haar eigen woorden weer (het volgende verhaal is m.a.w. geschreven 

vanuit haar gezichtspunt) om de levendigheid te vergroten. 

Einde opmerking. 

 

Mijn verloofde Dick Knoops arriveerde later in de middag van 15 mei op de Crooswijksche 

Singel, waar ik bij mijn ouders woonde: een groot bovenhuis op nummer 15a. Uiteraard was 

hij vreselijk bezorgd. Maar ik en mijn familie hadden eveneens het bombardement overleefd, 

daar wij net buiten de gebombardeerde zône woonden. Mijn vader bezat enkele slagerijen; in 

de kelder van een slagerij aan de Crooswijksche Weg hebben wij het bombardement van 14 

mei biddend doorstaan. Ik bad voor. Van dat samen bidden was niet zo vreemd: we zijn een 

katholieke familie, je bidt als je angst hebt, en de paters redemptoristen van de RK-e kerk van 

de Allerheiligste Verlosser aan de Goudsche Rijweg (waar ook een klooster met nog een tuin 

bij hoorden) zaten ook allen in die kelder bij ons te schuilen en te bidden. 

De bommen vielen tot vlakbij, maar wij werden niet geraakt. De hele kelder golfde heen en 

weer. Het licht viel uit en het werd donker. Toen was het afgelopen. We verlieten de kelder. 

Buiten waren zwarte rook en duisternis. 

Toen we weer naar buiten kwamen, zagen we een grote stroom vluchtelingen de stad 

uittrekken. Daar tussen liepen ook plunderaars die de kans waar namen. Maar of het echt 

plunderaars waren? Ze sjouwden met de meest vreemde artikelen, en riepen tegen anderen die 

nog twijfelden: “Vooruit mensen, ga toch halen, ga toch halen, straks brandt toch alles af!” 

Wellicht hadden ze niet helemaal ongelijk; huizenblok na huizenblok viel ten prooi aan het 

snel oprukkende vuur. Maar misschien dachten ze ook: als iedereen plundert, dan lijkt het 

misschien minder erg dan als maar weinigen het doen. 

Van 14 op 15 mei sliepen we weer thuis op de Crooswijksche Singel. Zoals gezegd, in de 

namiddag van 15 mei arriveerde mijn verloofde Dick Knoops daar toen. 

Dick snelde de trap op, omarmde me en zei: “Oh Corrie, we zijn alles kwijt, alles! Maar 

gelukkig heb ik jou nog!” 

Overigens was het gedeeltelijk aan geluk te danken dat onze familie Verzijl de ramp in zijn 

geheel overleefde. Januari 1940 (het was toen een zeer koude winter) waren we verhuisd van 

de Goudscheweg 124 naar de Crooswijksche Singel 15a. De Goudscheweg werd door 

bommen verwoest (dus ook ons voormalige woonhuis); vele oud-buren kwamen daarbij om 

het leven. 

 

Opmerking auteur: 

Ook hier kon ik gebruik maken van de herinneringen van oom Anton, jongere broer van mijn 

moeder Corrie Verzijl. Hij vulde het bovenstaande relaas aan met: “Van de oud-buren van de 

Goudscheweg die omkwamen noem ik de familie Heinrich: vader, moeder, zoon Herman en 

vier dochters, van wie de jongste Fientje heette. Fientje was toen 16-17 jaar, en was vriendin 

van mijn zus Truus (1922). In de meidagen was zoon Herman als dienstplichtige soldaat aan 

het front; hem overkwam niets. Toen het bombardement begon was de vader juist kolen gaan 

halen. Hij overleefde hierdoor bij toeval eveneens. Maar de moeder en de vier meisjes zijn op 

14 mei tijdens het bombardement allen omgekomen. 
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Inzake de paters redemptoristen die bij ons in de kelder van de slagerij schuilden, kan ik nog 

het volgende melden. De bommen vielen tot vlakbij hun kerk en klooster. Daar vluchtten ze 

vandaan – het ging om een hele groep – en zo kwamen ze bij ons in de kelder terecht. Ofwel 

ze kwamen dekking zoeken in onze kelder toen het bombardement was begonnen. Ze bleven 

er tot het weer veilig was om naar buiten te gaan. Overigens vielen ook bij ons (d.w.z. bij de 

slagerij) dichtbij de bommen, tot, naar schatting, 200 meter. Je hoorde de klappen en voelde 

de schokken door het pand gaan. Zo ‘veilig’ was het dus ook weer niet bij ons. Hoe dan ook, 

de gehele familie Verzijl overleefde het bombardement, er waren gelukkig geen slachtoffers.” 

Einde opmerking. 

 

Einde ingevoegd verhaal C.M. Knoops-Verzijl en einde opmerkingen auteur. Verder met het 

verhaal van Bep Knoops zelf. 

 

Dick kwam later op de dag apart terug naar de boerderij van Houweling, dus separaat van 

vader. Hij kwam lopend terug. Iedereen liep. 

Ook de nacht van 15 op 16 mei brachten we op de boerderij door. Waarheen kon je gaan? Pas 

op donderdag 16 mei konden we terecht bij tante Bertha de Beukelaar-Franken; die woonde 

aan de Heemraadssingel 133. Daar zijn we ongeveer vier dagen gebleven. Daarna splitste de 

familie zich tijdelijk op. 

Na een logeerpartij bij broer Leo te Reeuwijk (samen met zus To) – vader en Dick waren bij 

de familie Seesink in de Aegidiusstraat 110a – konden we pas begin augustus gezamenlijk het 

huis Vijverlaan 2 te Rotterdam-Kralingen weer betrekken. Vader had dit huis al in zijn bezit 

(we hadden er vroeger al eens gewoond en vader had het huis nooit verkocht); bij toeval werd 

het net door de huurders verlaten. We hadden totaal geen eigen meubelen, bedden, dekens, 

pannen, bestek. Maar… een eigen voordeur, een eigen WC. We kregen weer een identiteit. 

 

Opmerking auteur: 

Materieel was dus alles verloren gegaan, met uitzondering van opa’s auto en van de zaken die 

men “op het lijf” droeg. Zo bezit ik van mijn vader (D.J. Knoops, Dick) nog zijn gouden 

vestzakhorloge met ketting. Het kan niet anders of hij moet dit kostbare kleinood bij zich op 

zak hebben gehad op zijn vlucht de stad uit. Het maakt het horloge in mijn ogen er extra 

waardevol door. Op het deksel staan zijn initialen D.J.K. gegraveerd. Het horloge was een 

geschenk van zijn vader, van mijn opa dus. 

Alles wat opa aan onroerend goed in de stad bezat, ging verloren, slechts met uitzondering 

van het pand Vijverlaan 2, dat geheel achterin Kralingen ligt. Verloren gingen derhalve: de 

fietsreparatiewerkplaats aan het Middensteiger (ik meen niet in zijn bezit, maar gehuurd), het 

pand van de G.P.I.V aan het West Nieuwland 13 en bovenal de fraaie zaak en het woonhuis 

aan het Middensteiger 9-11, de kern en toch het levenswerk van opa Knoops, in 1934 nieuw 

gebouwd na afbraak van de drie oude panden, en op 14-15 mei 1940, nog geen zes jaar later 

dus, door het Duitse bombardement en de brand erna, totaal verwoest. Uiteraard gingen toen 

ook de grote bedrijfsvoorraden alle verloren. 

Einde opmerking. 
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Het relaas (2) van de heer L.J.P. Knoops Jr. 
 

Proloog: als gemobiliseerd militair te Gouda 

 

Als militair met de rang van sergeant diende ik, sinds de afkondiging van de mobilisatie in 

augustus 1939, bij het Centraal Depôt Wielrijders.
7
 Wij waren gelegerd te Gouda. De 3

e
 

compagnie, waartoe ik behoorde, was gehuisvest in de plaatselijke voormalige 

Ambachtsschool aan de Graaf Florisweg, die als kazerne voor ons fungeerde. 

Ik was getrouwd in 1939. In maart 1940 moest mijn vrouw Gré Knoops-Seesink bevallen; het 

kindje werd dood geboren. Om haar dichter bij me te hebben, richtte ik half maart 1940 een 

huisje te Reeuwijk in voor ons beiden, aan de Wethouder Venteweg H74. Daarvoor sliep ik in 

de kazerne, daarna meestal thuis. Ik kreeg hiervoor toestemming, echter met de opmerking 

(zoals dat toen heette): “… mits de dienst daarvan geen schade ondervond.” 

 

De eerste oorlogsdag: vrijdag 10 mei 1940 

 

Op 10 mei 1940 brak de oorlog uit. Een detachement wielrijders uit het Depôt kreeg bevel 

mee te vechten in wat later “de slag om de residentie” zou gaan heten: het opzoeken en 

gevangen nemen van Duitse parachutisten (“Fallschirmjäger”) en luchtlandingstroepen die uit 

waren op de overrompeling van Den Haag. Ik was bij deze actie betrokken. 

 

De tweede, derde en vierde oorlogsdag: zaterdag 11 mei 1940, zondag 12 mei 1940 

(Eerste Pinksterdag) en maandag 13 mei 1940 (Tweede Pinksterdag) 

 

Ik verbleef in de kazerne in de Ambachtsschool. Het waren turbulente dagen; de oorlog 

woedde in alle hevigheid. 

De vijfde oorlogsdag: dinsdag 14 mei 1940 
 

Het eerste teken waar ik aan merkte dat er iets vreselijks gebeurde in de omgeving van 

Rotterdam, waren de enorme rookwolken die ik zag. Dat was omstreeks twee-drie uur ’s 

middags. Uiteraard wisten we nog niet wat er precies aan de hand was; wel dat er zich daar 

iets vreselijks voltrok. 

Er stond een sterke westenwind in de richting van Gouda. Die voerde niet alleen rook mee, 

maar ook talloze flarden van half verbrand en half verkoold papier. De lucht was er vol mee. 

Andere soldaten en ik bekeken de snippers die we in handen konden krijgen. Sommige waren 

nog te lezen; we ontwaarden onder andere namen van Rotterdamse bedrijven en zaken. Er 

zaten namelijk nogal wat zakenpapieren tussen. Zelf kan ik me nog heel goed herinneren een 

stuk papier van V&D Rotterdam in mijn handen te hebben gehad. Hierdoor begreep ik – en 

andere Rotterdamse militairen met mij, zoals de sergeanten Arie Bertram en Kees Mulder – 

dat het centrum van Rotterdam in brand stond, was gebombardeerd. Het pand van V&D stond 

namelijk aan de Hoogstraat, en die lag vlak achter het Middensteiger, waar mijn familie 

woonde. Ik vreesde her ergste voor ze… 

Al snel sijpelde het bericht binnen: Rotterdam gebombardeerd! Ongeveer gelijktijdig 

arriveerden de eerste vluchtelingen. Toen wisten we wel hoe laat het was… De rest van de 

dag was gevuld met het opvangen en verzorgen van de vluchtelingen die vanuit Rotterdam 

                                                 
7
 Opmerking auteur: over dit regiment wielrijders heeft hij – veel later – gepubliceerd. Zie: Knoops, L.J.P., De 

militaire wielrijders. Het ontstaan en verdwijnen van 2 roemruchte regimenten [o.a. depôt Gouda]. Z.p. 1995. 
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naar Gouda toekwamen. We hebben zelfs nog de Gereformeerde Kerk, vlakbij het NS-station, 

in gereedheid gebracht om de mensen een onderdak voor de nacht te bezorgen. Dat deden we 

door de vloer met stro te laten bedekken. Intussen vond de capitulatie plaats. De oorlog was 

afgelopen. 

Toen ik de vluchtelingen in die kerk onderbracht, trof ik daar een kennis bij aan, ene Wim van 

Riet. Hij vertelde mij, dat toen hij in een colonne vluchtelingen over de Kralingse Plaslaan 

liep (richting Gouda), hij daar even gesproken had met mijn jongere broer Wim, die, samen 

met Truus, zat uit te rusten op een bank. De kinderwagen (waarin Marijke) hadden zij bij zich. 

Waarheen zij vervolgens zijn gegaan, weet ik niet. Wel heeft hij mij later verteld op zijn 

vlucht de stad uit nog Henk v.d. Kubbe op de ’s-Gravenweg ontmoet te hebben. Die zat langs 

de kant van de weg op een hekje uit te rusten. Dat was in de buurt van Schenkel. 

 

Opmerking auteur: 

Dat is een lastige materie. Volgens mijn gegevens is oom Wim terecht gekomen bij de heer 

Beije, coupeur (d.w.z. maatkleermaker) bij de G.P.I.V., die woonde in de Wildeveenstraat te 

Kralingen. Daar is hij de eerste tijd na 14 mei in huis geweest. Wat zeker is: oom Leo wist dus 

reeds op 14 mei dat Wim en Truus met Marijke de ramp zeer waarschijnlijk hadden overleefd. 

Einde opmerking. 

 

De dag erna: woensdag 15 mei 1940 

 

De nacht van 14 op 15 mei 1940 sliep ik in de kazerne. In de loop van de ochtend kwam het 

bericht van de capitulatie. Ik besloot direct naar Rotterdam te gaan, om uit te zoeken wat er 

was gebeurd met mijn familie, schoonouders (het echtpaar Seesink woonde aan de 

Aegidiusstraat 110a te Kralingen) en met de zaak aan het Middensteiger. 

Ik “organiseerde” zogezegd een BMW-legermotor met zijspan en vertrok met sergeant Arie 

Bertram (ook een Rotterdammer; zijn familie woonde op Zuid) richting Rotterdam. Maar met 

de motor kwamen we niet ver. Ter hoogte van Moordrecht ontmoetten we, ongeveer rond het 

middaguur, een kolonne Duitse militaire voertuigen. Een van de Duitsers hield ons aan en 

nam de motor in beslag. Protesteren kon niet, want zelf had ik hem ook “georganiseerd”. We 

moesten verder liften. 

Gelukkig konden we al snel meerijden met een ingenieur uit Arnhem. Hij had een dochter in 

de Voorschoterlaan wonen, en was nu daarheen op weg om te kijken hoe het met haar stond. 

Dat kwam goed uit, want de Voorschoterlaan ligt in de wijk Kralingen, dus vlak bij de 

Aegidiusstraat. De tocht werd over de provinciale weg en de Hoofdweg naar Rotterdam 

voortgezet. 

Via de Hoofdweg, Korte Kade en Oudedijk arriveerden we in de wijk Kralingen, en toen in de 

Voorschoterlaan. De ingenieur trof zijn dochter ongedeerd aan, Arie Bertram ging naar Zuid 

en ik rende via de Lusthofstraat naar de Aegidiusstraat. Die lag vol met glas van gebroken 

ruiten en andere rommel en puin, maar het huis van mijn schoonouders op 110a was niet 

getroffen en zij bleken beiden ongedeerd te zijn. 

De brandgrens lag er gevaarlijk dicht in de buurt; tot halverwege de Lusthofstraat en de 

Weteringstraat reikte de verwoesting. Maar in de nacht van 14 op 15 mei was de wind 

gedraaid van west naar oost. Zo bleef de rest van Kralingen gespaard. 

Vervolgens ging ik op weg naar de binnenstad. Route: via Boven Oostzeedijk en Oostplein. 

Vanaf dat punt was er geen doorkomen aan: vuur en vlammen, gewoon levensgevaarlijk. 

Bovendien was het bij het Oostplein afgesloten; je mocht er niet door van de daar posterende 

politie-karabijnbrigade en van de brandweer. Van een vlucht de stad uit was toen geen sprake 

meer; de stad was nagenoeg verlaten. 
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Toch wilde ik naar het Middensteiger toe. Wellicht hielp het dat ik nog steeds mijn uniform 

droeg. Ik nam min of meer een sluiproute, namelijk via de noordkade van de Nieuwe Haven. 

Waarom ging ik niet via de Groenendaal en het Boerensteiger, of via de Hoogstraat en de 

Kipstraat? 

Te eerste was daar de versperring. Ten tweede brandden deze straten aan de beide zijden. De 

vlammen sloegen van beide zijden naar het midden van deze straten; daar kon je dus 

onmogelijk door, dat was veel te gevaarlijk. Maar anders was het langs de Nieuwe Haven. 

Daar stonden slechts aan één kant de huizen in brand, want aan de andere kant was het water. 

Door dus over de kade te lopen, vlak aan de waterrand blijvend, kon je de stad in. Ik had het 

water aan mijn linkerhand, en de werkelijk als fakkels brandende huizen rechts. Zo ging het 

net, al was het wel erg heet. 

Via het Slepersvest (aan de overkant van de Oude Haven stond onbeschadigd het Witte Huis), 

de Mosseltrap en de Kolkkade (links lag het verwoeste Plan C), bereikte ik het 

spoorwegviaduct, ongeveer ter hoogte van station Beurs. Onder dekking van het ijzeren 

viaduct doorlopend (links was het West Nieuwland), ging ik bij het Moriaansplein rechtsaf en 

bereikte zo het Middensteiger. Interessant om te weten is dat ik nauwelijks acht sloeg op mijn 

brandende omgeving; ik wilde alleen zo snel mogelijk het ouderlijk huis zien te bereiken om 

te weten te komen hoe mijn familie het maakte. Ook de situatie waarin Wim verkeerde was 

onzeker; ik had alleen de vage opmerking van Wim van Riet over hem. 

Onderweg kwam ik zowat niemand tegen; alleen onder het viaduct trof ik een paar mensen 

aan. Verder was alles uitgestorven. 

 

  
 

Er was niemand te bekennen op het Middensteiger toen ik er arriveerde. Ons huis brandde 

niet meer, het was al uitgebrand. Dat laatste gold voor de hele buurt rond het viaduct. Zo ook 

het West Nieuwland, westelijk ervan. 
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Op het Middensteiger was de brand al uitgewoed. Wat ik zag kwam precies overeen met de 

foto die iets later van het puinruimen (eind mei, begin juni 1940) op die plek is genomen. 

Wat me toen vooral opviel was de enorme brandkast van mijn vader. Dat was een gevaarte 

van 1,5 meter hoog. Het loodzware ding hing als een klomp staal op de derde verdieping. 

Later is-ie op orders van de Duitsers weggehaald, naar het Haagsche Veer vervoerd en daar 

opengebroken. Daarna konden de eigenaren hun brandkast met inhoud komen ophalen; dat 

heeft mijn broer Dick eind mei (op 28 mei, WK) inderdaad gedaan. 

Uiteraard kreeg ik het daar zeer te kwaad; ik wist niet beter of zowat mijn hele familie lag 

onder het smeulende puin bedolven. Ik had verdriet, huilde wat en mediteerde en keerde toen 

langs dezelfde weg terug als ik gekomen was, uit het brandende Rotterdam. 

Met mijn hoofd naar beneden slofte ik weer terug en kwam zo aan op de Boven Oostzeedijk. 

Nog steeds aangedaan liep ik daar met hangend hoofd en neerwaarts gerichte blik. Hierdoor 

lette ik niet goed op en liep ik er iemand letterlijk tegen het lijf die zich op precies dezelfde 

manier als ik voortbewoog, alleen de andere kant op. Het was mijn vader, die dacht dat ik 

ongetwijfeld zou zijn gesneuveld! Ik herinner me niet meer precies wat we tegen elkaar 

gezegd hebben, wel begrepen we van elkaar dat iedereen van de familie het bombardement 

had overleefd. 

Het was een bewogen ontmoeting, daar op die Boven Oostzeedijk. Mijn vader vertelde me dat 

hij voor de tweede keer een poging wilde wagen om de stad in te komen. De eerste keer was 

hij bij het Oostplein teruggestuurd. Ik vertelde hem mijn sluiproute. Langs dezelfde weg 

bereikten we zijn in puin liggend levenswerk. Vader huilde en kreunde van ellende. Logisch, 

wat hij zijn hele leven had opgebouwd, lag volkomen in puin. 

Hoewel we op onze tocht erheen praktisch over het West Nieuwland liepen en dus langs de 

G.P.I.V. kwamen (of wat daarvan restte), kan ik me niet herinneren dat we daar toen aandacht 

aan geschonken hebben; de zaak en woning aan het Middensteiger, dat was ons enig doel, 

vaders levenswerk. 

We keerden langs dezelfde route weer terug, naar de plaats waar hij zijn auto had geparkeerd. 

Dat was op de Boven Oostzeedijk, ongeveer ter hoogte van de Admiraliteitsstraat. Hij reed 

me naar Gouda terug. 

Van 15 op 16 mei sliep ik aldus weer thuis, te Reeuwijk, bij mijn vrouw, tien minuten gaans 

van de Ambachtsschool waar mijn compagnie was gelegerd. 

Vader, mijn zussen To en Bep en mijn oudste broer Dick hebben eerst een paar nachten bij 

boer Houweling aan de Hoofdweg geslapen. Vervolgens kwamen ze terecht bij familie, bij 

tante Bertha de Beukelaar-Franken op de Heemraadssingel 133. Daar zijn ze zo’n vier of vijf 

dagen gebleven. Daarna hebben pa en Dick een tijdje gelogeerd op de zolder van de familie 

L.A. Seesink (mijn schoonouders) aan de Aegidiusstraat 110a. To en Bep kwamen in die 

periode bij mij te Reeuwijk logeren. Begin augustus kwam het grote huis aan de Vijverlaan 2 

(al in bezit van mijn vader, echter verhuurd) plotseling vrij; de huurders vertrokken. Toen had 

de complete familie gelukkig weer een eigen dak boven het hoofd. 
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Aankondiging (2012) 
 

 

Op 23 september 2013 zal een zeer complete DVD worden gepubliceerd over de vooroorlogse 

fietsenzaak van Knoops, Middensteiger 9-11 te Rotterdam. Hoogtepunt op deze DVD zal zijn 

een uiterst gedetailleerde reconstructie van het hele Middensteiger in de vorm van een digitale 

kleurenfilm. Verder bevat de DVD honderden illustraties met uitgebreide toelichtingen. 

De DVD is vanaf 23 september 2013 te bestellen bij de auteurs. Stuur tegen die tijd een email 

naar een van de auteurs. Contactgegevens, bezoek de website: 

 

http://www.knoops-producties.nl/ 

 

Daar dan het tabblad “Contact” aanklikken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

http://www.knoops-producties.nl/
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Deel 3 
 

 

 

 

De razzia van Rotterdam 
 

 

De Duitse razzia van Rotterdam op vrijdag 10 november 1944. Brieven geschreven door 

of gericht aan D.J. Knoops, gevolgd door zijn dagboek, voornamelijk geschreven te 

Amersfoort, over de periode van 10 november 1944 tot en met 15 februari 1945. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Capelle a/d IJssel, september 2013 
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Voorwoord   
 

 

Zoals bekend vond op 10 november 1944 in Rotterdam een grote “razzia” plaats, die tot doel 

had alle mannen in de leeftijdscategorie 17 t/m 40 jaar op te pakken en af te voeren voor het 

verrichten van dwangarbeid. Daar was geen ontkomen aan. Op iedereen die zou trachten zich 

uit de voeten te maken zou worden geschoten, zo luidde de waarschuwing. 

Onder al deze mannen bevond zich toen ook de 31-jarige Dirk Johannes (Dick) Knoops, onze 

vader. 

Overigens waren er toch nog velen die zich aan de razzia onttrokken door onder te duiken. 

Dat deed o.a. ook oom Wim Knoops (jongere broer van pa), die zich schuil wist te houden in 

de kelder van de kruidenier naast de rijwielzaak van Knoops op de Nieuwe Binnenweg. 

 

Vanaf de dag dat pa werd opgepakt (vrijdag 10 november 1944) tot de dag waarop hij weer 

naar huis kon terugkeren (drie maanden later) heeft hij in een klein notitieboekje een summier 

dagboek bijgehouden, met potlood geschreven. Bovendien schreef hij – eveneens met potlood 

– verschillende brieven naar huis en naar ma, met wie hij toen wel voor de wet, maar nog niet 

kerkelijk was getrouwd (voor katholieken gold in die tijd alleen het kerkelijk huwelijk als 

doorslaggevend). 

 

 
 

Links het “Amersfoort-dagboek” van Dick Knoops en rechts zijn “persoonsbewijs” (omslag). 
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Een aantal van die brieven zijn bewaard gebleven. Vermoedelijk heeft hij er veel meer 

geschreven, maar de hierna gepubliceerde brieven zaten in een sigarenkistje, met nog een 

aantal andere brieven, die door de diverse geadresseerden zijn teruggeschreven aan hem. 

 

Het was wat lastig de brieven chronologisch te sorteren. Ze zijn lang niet allemaal van een 

datum voorzien. Bovendien zit er dan (vond ik) te weinig systeem in. Het leek me aardiger ze 

te ordenen naar de verschillende afzenders. Dus alle brieven van pa staan bij elkaar, zo veel 

mogelijk chronologisch, en daarna brieven van anderen, die aan hem (en soms ook aan ma) 

zijn geschreven door diverse familieleden. 

 

Natuurlijk schrijft niet iedereen even briljante of geestige brieven. De één maakt er meer werk 

van dan de ander, en meestal gaat het over nogal alledaagse dingen, zoals schoon goed en 

(vaak) eten. Een uitzondering vormen de brieven van tante Bep (de jongste zus van pa), die er 

stilistisch duidelijk nogal uitspringen. 

 

De hierna volgende teksten zijn als volgt ingedeeld: 

 

1. Brieven van pa. 

2. Brieven van tante Bep. 

3. Brieven aan pa vanuit de Vijverlaan (waar hij woonde) door opa Knoops, tante To en 

tante Bep. 

4. Enkele losse brieven aan pa, afkomstig van diverse familieleden. 

5. Complete tekst van het door pa bijgehouden dagboek te Amersfoort. 

 

Hier en daar heb ik enige opmerkingen of een korte uitleg in de tekst geplaatst, die staan dan 

steeds duidelijk (cursief en tussen haakjes) aangegeven. 

 

 

Leo Knoops, Capelle a/d IJssel, september 2013 

 

 

 
 

Vijverlaan 2 te Rotterdam-Kralingen. De foto is van oktober 2011. 
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Boven: Het Duitse “Bevel” dat op 10 november 1944 op Vijverlaan 2 werd bezorgd. Dit is het 

eigen, originele exemplaar van mijn vader Dick Knoops. Hij heeft dit “Bevel” altijd bewaard. 

Onder: Op internet vond ik nog een (iets) ander exemplaar. De beginregel is hier wat langer, 

en de “dagelijksche” vergoeding van vijf gulden wordt niet meer specifiek vermeld. 
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1. Brieven van pa 
 

 

1. Briefkaart gedateerd 12-11-44.  

 

Geadresseerd aan:  Mej. C.M. Verzijl 

                               v. Imhoffplein 6 

                               Den Haag 

 

Lieve Corrie, 

 

Hedenmorgen ½ 9 vertrokken uit veilinggebouw omtrek Gouda. Alles in orde en gezond. 

Vele vrienden en bekenden o.a. Freek.  

Gaan vandaag naar Utrecht. Zal nader nog schrijven. 

Doe allen de groeten. 

Vele groeten en zoenen van je liefhebbende 

 

Dick. 

 

 

2. Briefkaart, gedateerd 14-11-44.  

 

Geadresseerd aan: Mej. C.M. Verzijl 

                              Van Imhoffplein 6 

                              Den Haag  

 

Briefkaart is aan adreszijde voorzien van opdruk: L.J.P. Knoops – Rotterdam 

                                                                                Oostzeedijk 312 – v/h Middensteiger 9 

Met telefoonnummer en opsomming van diverse rijwielmerken.  

 

Dinsdag 14-11-44 

 

Lieve Corrie, 

 

Ik ben nu in het kamp te Amersfoort. Gisterenmiddag in ’t kamp aangekomen. Gaan vandaag 

of morgen verder. Alles gaat nog goed. 

In ’t kamp Henk Bongers ontmoet, die verder met ons groepje meegaat.  

Doe je vader moeder broers en zusters de hartelijke groeten en vooral jij veel groeten en 

zoenen van je liefhebbende 

 

Dick. 

 

Tot spoedig weerziens en houdt maar goede moed. 

 

 

3. Twee blaadjes kladpapier, aan beide zijden beschreven.   

 

Amersfoort, 17-11-‘44 

 

Lieve vader, To en Bep, 
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Hoewel ik vandaag al een keer geschreven heb, schrijf ik nog een extra briefje met nog eens 

duidelijk alle gegevens aan de achterzijde die U misschien nodig kunt hebben bij pogingen 

om mij vrij te krijgen. Wendt pogingen aan bij den Heer v. Belle, die te bereiken is aan het 

Arbeidsbureau aan de Middellandstr. Laat Vader hem persoonlijk bezoeken. Hij is er meestal 

’s morgens vroeg. Het is een reuze-vent en als hij er wat aan kan doen, doet hij het zeker. Ga 

verder naar Lem in Delft, die heeft vroeger bij Ways & Freytag gewerkt en kent er misschien 

iemand die er wat aan kan doen. 

Schrijf me spoedig terug of jullie denken iets te kunnen bereiken en hoe het gegaan is met 

Wim en Leo en andere familieleden en kennissen, Wim Vreezen, Toon van oom Han enz.  

Kunnen jullie een pakje sturen, doe het dan spoedig, want er bestaat altijd mogelijkheid, dat 

we verhuizen, hoewel dat niet zeker is (“zeker is” werd doorgestreept en veranderd in:) 

waarschijnlijk is. Liefst rookwaren, 1 dubbel stuk zeep, 1 pot jam (goed verpakken) en wat 

zout, alsmede een paar tubes aspirine, niet voor mezelf, maar ik kan er hier velen mee helpen, 

alsmede wat jodium, hansaplast en rolletjes verband. 

Ontvangt allen de hartelijke groeten en tot een hopelijk spoedig weerziens, 

 

Dick 

 

P.S. 

Sturen jullie s.v.p. ook wat postpapier, enveloppen en postzegels van 7 ½ (doe de postzegels 

apart in de envelop). 

 

Dick 

 

(Op de achterzijde had pa in blokletters de volgende gegevens vermeld:) 

 

Dirk Johannes Knoops 

Geboren 23-9-1913 

Woonachtig te Rotterdam – O 

                        Vijverlaan 2 

Gehuwd 

Pers. bewijs No. R. 29/421288 

Z. kaart met B.A.W. – vrijstelling van het Arbeits-Amt – Rotterdam 

Ingekwartierd in de Maria-Stichting, Kamer 16, Amersfoort 

Werkzaam als hulparbeider bij de Dienststelle Schmerbek te Hoevelaken 

Onder de 

O.T. Einheit Ways und Freytag A.G. 

“Einsatz Panther” in Ploeg 50. 

 

 

4. Briefkaart zonder postzegel, gedateerd 23-11-44. 

 

Geadresseerd aan: fam. L.J.P. Knoops 

                              Vijverlaan 2 

                              Rotterdam – O 

 

 

Amersfoort 23-11-44 
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Lieve vader, To en Bep, 

 

Heden een pakket van jullie ontvangen met een stel ondergoed en 4 paar sokken en een briefje 

van To, dat de rest o.a. de laarzen volgt. Jullie worden alvast bedankt en bedankt ook de 

brenger (ik geloof Breeman). Brieven heb ik tot dusverre nog van niemand ontvangen. 

Dit pakje was het eerste levensteken uit de buitenwereld. Hebben jullie nog iets van Corrie 

gehoord of van de andere Verzijls? Hoe is het met Wim en Leo gegaan en met Toon van oom 

Han, met ….. Schweigman (?) en de jongens van Bergsma? Denken jullie nog iets te kunnen 

bereiken inzake vrijstelling voor Henk en mij? 

Allen de hartelijke groeten en tot spoedig ziens. 

 

Dick. 

 

D.J. Knoops 

Mariastichting 

Kamer 35 (v/h 16) 

Amersfoort 

 

 

5. Losse brief, zonder envelop, aan beide kanten beschreven, 

 

Amersfoort  29-11-44 

 

Lieve Vader, To en Bep, 

 

Heden Woensdag werk ik reeds weer 3 dagen op een groot opslagterrein der Duitsers aan de 

Utrechtschestraatweg genaamd K.E.L./A. Er ligt van alles, alle mogelijke en onmogelijke 

goederen. Het geheele terrein is omgeploegd met bomtrechters, alle opslagplaatsen half uit 

elkaar gerukt enz.  

Alle goederen worden gesorteerd naar het spoor gebracht, verplaatst enz. Het werk valt er wel 

mee. Behalve het bezoek van To en de brieven die ze bij haar had, heb ik nog niets van jullie 

gehoord. Ik begrijp er niets van, want er zijn toch wel lui hier, die post ontvangen. 

Denken jullie dat er nog kans is om mij vrij te krijgen? Er wordt beweerd dat wij 20 Dec naar 

huis gaan, maar daar kun je natuurlijk niet van op aan. Er zijn er op onze kamer 2 afgekeurd. 

Eerst de Groot en een dag later de Bruin. Ze zouden allebei in de Vijverlaan aankomen. Het 

zijn aardige lui, vooral de Groot. Nu ik ga maar weer eindigen en hoop spoedig iets van jullie 

te horen. 

 

Tot spoedig weerziens, 

 

Dick. 

 

 

6. Twee blaadjes postpapier, allebei aan beide zijden beschreven.   

 

Amersfoort  6-12-44 

 

Lieve vader To en Bep, 
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Hier is weer eens een brief van Uw zoon en broeder in ballingschap. Ik werk nog steeds op 

het K.E.L./A. terrein en de weersomstandigheden zijn de laatste tijd wat gunstiger. Het 

vervelendste is nog die marsch ’s morgens er naar toe ca. 5 KM en ’s avonds weer terug, altijd 

natuurlijk onder gewapend geleide. 

Vandaag hebben we minder brood gekregen. Eerst kregen we 600 gr per dag en vandaag 400 

gr. Vandaag kregen we ook weer geen boter (de 5
e
 maal) dus morgen droog brood. Verder 

bestond onze warme maaltijd vandaag uit pap (dun), dus behoef ik niet bang te zijn, dat ik 

mijn buik hier terugkrijg.  

Schrijven jullie mij wel eens? Over de post of het Rode Kruis heb ik nog nooit iets van jullie 

gehoord. Die brief in dat pakje van Henk en die 2 brieven van Corrie, die daar ook in zaten, 

heb ik ontvangen met de tandenborstel, pasta en spiegeltje. Als jullie nog eens in de 

gelegenheid zijn iemand een pakje mee te geven, moeten jullie eens een potje jam meegeven 

als je het kunt krijgen (geen appelmoes) of iets anders voor op het brood en een pakje 

sigaretten of shag (met vloeitjes).  

Hoe gaat het bij jullie in Rotterdam en hoe gaat het in de zaak? Is er nog kans dat jullie mij 

vrij krijgen of is het op niets uitgelopen? 

Met Sint-Nicolaas is hier niets aan de hand geweest, gewoon werken en niets extra. We 

hebben nooit vrij, ook Zondags niet. Tegenwoordig is er elke Dinsdag, Donderdag en 

Zaterdagavond op zolder (in de kou) een godsdienstoefening voor de katholieken onder 

leiding van de vroegere rector van het gesticht hier, en ’s Zondags ’s morgens draagt hij op 

zolder de H. Mis op om ½ 7, die is om 7.15 afgelopen en dan moeten we gelijk aantreden en 

afmarcheren.  

Die H. Mis was Zondag 3 Dec voor het eerst en er werd tevens de H. Communie uitgereikt. 

We hebben dispensatie van nuchter blijven en mogen dus van tevoren gewoon eten en 

drinken. De eerste avondoefening (1/2 9 – 9.15) was Zaterdagavond 2 Dec. We kregen toen 

tevens de generale absolutie en konden dus ’s Zondagsochtends allen te Communie. Het 

aantal practiserende katholieken valt tamelijk mee. Er zijn ook godsdienstoefeningen voor de 

protestanten onder leiding van een dominee op Maandag- Woensdag- Vrijdag- en 

Zondagavond. Verder is het leven hier tamelijk saai, eentonig en vervelend.  

Komt mijnheer Verzijl nog wel eens bij jullie of een van de anderen. Als je ze ziet, doe ze dan 

de groeten van me.  

Hebben jullie nog iets van Leo gehoord. Van To hoorde ik dat hij nog thuis is en dat er nog 

geen razzia’s daar geweest zijn. Ik heb Leo en Wim van de week allebei een brief geschreven 

en gevraagd of ze me ook eens terug schrijven. Groet verder alle familieleden, vrienden en 

bekenden van me en tot spoedig weerziens in Rotterdam. 

 

Dick. 

 

P.S. Ook de groeten van Henk Bongers en groet ook zijn familieleden van mij. Stuur als jullie 

ze kunnen missen nog wat doosjes lucifers. Stellen jullie je ook eens in verbinding met Mej. 

Nederveen, Oudorpweg 16, de verloofde van Piet Verheyen (mijn 2
e
 vriend). Dat is altijd 

makkelijk in verband met brieven en pakjes. Mej. Nederveen is n.l. al een paar maal hier 

geweest en komt misschien nog wel eens. 

 

 

7. Een blaadje postpapier.   

 

Amersfoort, 10-12-’44  

 

Lieve vader, To en Bep, 
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Heden 10 Dec. ben ik precies een maand weg. Hopelijk hoef ik geen 2
e
 maand uit te dienen. 

De laatste brief die ik van jullie ontving is nog altijd die van 1 Dec. Hopelijk ontvangen jullie 

mijn brieven geregelder. De laatste drie dagen hebben we weer in Hoevelaken gewerkt in de 

stellingen, een reuze blubberzooi. Gelukkig heb ik die rubberlaarzen.  

Vandaag heb ik ook gewerkt, want Zondags hebben we geen vrij, we hebben trouwens nooit 

een vrije dag. Vannochtend ben ik weer naar de “kerk” geweest en te communie. De mis is 

om goed 7 uur afgelopen. Om 7.15 gaat de fluit en moeten we aantreden. Even later klinkt het 

bevel “Arbeitskommando marsch” en marcheren we weer naar de modderpoelen.  

Nieuws heb ik momenteel niet, want er gebeurt hier nooit iets bijzonders. Elke dag hetzelfde 

saaie leven. Hoe gaat het bij jullie? Draait de zaak nog een beetje? Hopelijk hebben jullie wat 

levensmiddelen in kunnen slaan, want zo als ik hier hoor, is er niet veel meer te krijgen in 

Rotterdam. Het eten hier is wel voldoende, maar je hebt toch geregeld trek. Maar ik lijd toch 

desnoods liever honger thuis dan hier te moeten blijven met voldoende eten. 

Nu, groet alle familieleden, vrienden en kennissen van me, speciaal oom Han en tante Toos, 

vd Meiden, de Bergsma’s, witte Clemens, enz., en natuurlijk diegenen van de fam. Verzijl, die 

jullie zien. 

Tot spoedig weerziens dan maar in Rotterdam. 

 

Dick 

 

 

8. Drie blaadjes grauw kladpapier, aan beide zijden beschreven.   

 

Amersfoort   14-12-’44  

 

Lieve Vader, To en Bep, 

 

Zoals ik reeds meerdere malen schreef, was het laatste bericht, dat ik van jullie ontving die 

brief van Vader d.d. 1 Dec. Echter werd ik hedenavond bij mijn thuiskomst verblijd met 2 

brieven van Bep d.d. 8-12-’44 en 10-12-’44, hier gekomen via het Rode Kruis.  

Van de week had ik echter nog een grotere verrassing. Dinsdagavond werd ik n.l. geroepen 

dat er bezoek voor mij was. Ik kon mij onmogelijk indenken wie dat kon zijn. Je begrijpt mijn 

verbazing toen ik de ontvangzaal binnenkwam, en daar Corrie zag zitten. Ze is ongeveer een 

uur geweest, enfin ze zal jullie alles wel verteld hebben, want ze zou over Rotterdam 

teruggaan en dan bij jullie aankomen. Ze had een flink pakket bij zich, waar allerlei lekkere 

en nuttige dingen inzaten.  

 

Zoals ik al schreef is mijn kamer veranderd, en is dat nu no. 17. 

Zoals het deftige lui betaamt, heb ik echter in dit hotel 2 kamers. Henk Bongers, Piet 

Verheyen en ik vormen n.l. een gezworen driemanschap en nu heeft Piet, die als kleermaker 

de gehele dag thuis is, het klaargespeeld dat wij met zijn drieën op zijn “kleermakerij” eten.  

Het is op de keukenlijst veranderd en nu huizen we als we thuis zijn altijd bij hem en slapen 

alleen nog op kamer 17. Het is echt gezellig en Piet heeft goede relaties in de keuken, dus eten 

komen we niet te kort.  

Overdags ploeteren Henk en ik in de stelling, nu al weer een week achter elkaar in de blubber. 

Op de KELA was het werk ook wel zwaar, maar niet zo’n blubberzooi. Enfin, alles went en 

momenteel zijn we al doorgefourneerde grondwerkers in weer en wind, want schuilen als het 

regent is er niet bij, en ook geen keet om te “schaften” (1/2 1 – 1 uur). Enfin, Henk en ik zijn 

er op gekleed, wat met de meesten echter niet het geval is. Hopelijk ben ik echter weer 
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spoedig thuis. Er wordt n.l. beweerd, dat we omstreeks 20 Dec naar huis gaan. Er wordt hier 

echter zo veel beweerd, dat ik jullie in elk geval toch aanraad je pogingen om mij vrij te 

krijgen niet te staken. Ik las, dat er met Sint Nicolaas nog al wat te doen geweest is in de zaak, 

gelukkig maar. Met het eten slaan jullie je er hopelijk wel doorheen. Het is anders, als je het 

zo hoort, haast overal een noodtoestand met het eten. 

 

Zijn jullie al bij Piet Verheyen zijn meisje geweest, voor eventuele samenwerking voor 

brieven en/of pakjes? Haar adres is: Mej. A. Nederveen, Oudorpweg 16, Rotterdam-O, dus 

vlakbij. 

Voor ik het vergeet, jullie moeten allen de groeten hebben van Henk en Piet. Groet van mij 

ook Br. Siegfried en bedank hem namens mij voor de geregelde belangstelling. Ik heb hem 

geschreven; heeft hij die kaart nog ontvangen? Komt Willem v.d. Meiden (?) nog altijd 

biljarten? Doe ook hem de groeten, alsmede Clemens Schweigmann en de familie Bergsma. 

Gaat de Spaansche les nog door? Groet ook tante Toos en oom Han van me en wens ze 

namens mij het beste met Toni. Zo juist spreken we hier af, dat we de post naar kamer 34 

zullen laten komen, dus het adres is voortaan: D.J. Knoops, MARIASTICHTING, KAMER 

34, HEERENSTR. AMERSFOORT.  

Kamer 34 is de kleermakerij van Piet, waar we toch haast altijd zijn. Voor de brieven die 

onderweg zijn geeft het niets, die komen toch wel terecht.  

Als To soms nog komt, kan ze mogelijk samen komen met Mej. Nederveen en/of Henk z’n 

zus Annie. De officiële spreekuren zijn Zaterdag en Zondag  NM van 5 – ½ 8. Als ze op 

andere dagen of tijden komen, zullen ze ook wel toegelaten worden. Als ik er niet ben, dan 

vragen naar den Heer Verheyen, den kleermaker.  

Nu, ik schei er uit. O ja, als er nog wat van een bezoek komt, nodig heb ik sokken, 1 of 2 

handdoeken en 1 verschoning. Het vuile goed geef ik dan wel terug. Ook een overhemd met 

vast boord, liefst donker, en een fleschje jodium; het vorige was toch leeggelopen. Doe dat 

eventueel goed apart, anders bederft het andere spullen. Verder zijn alle eetbare en rookbare 

goederen natuurlijk welkom, maar dat zien jullie maar, want er zal wel niet veel te krijgen 

zijn, en we hebben hier in elk geval voldoende te eten, en shag is hier ook nog wel te koop, 

alleen is het niet veel bijzonders (de shag), enfin je ziet maar. 

 

Ontvangt allen de hartelijke groeten van me, groet ook Agaath van me en de Verzijlen die je 

eventueel ziet en tot hopelijk spoedig weerziens in Rotterdam. 

 

Dick. 

 

P.S. 

We moeten tegenwoordig om 10 uur in bed liggen. 

Schrijven jullie veel en laat ook anderen mij eens schrijven. Leo en Wim heb ik geschreven, 

doch nog niets teruggehoord. 

 

 

9. Vier blaadjes gelinieerd bloknootpapier.   

 

Amersfoort, 22-12-‘44 

 

Lieve Vader, To en Bep, 

 

Als U deze brief ontvangt is To weer thuis. 
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Ik vond het geweldig dat ze kwam en weer een hele prestatie. Jammer dat jullie plan, waarvan 

ik de moeite die jullie ervoor gedaan hebben ten zeerste waardeer, geen doorgang kon vinden. 

Jammer vond ik het ook, dat er vanavond geen gelegenheid tot bezoek was. Het huilen stond 

To nader dan het lachen, wat mij goed deed, daar mij daaruit bleek, dat het ook haar lang niet 

onverschillig was, dat het bezoek niet door kon gaan. Gisteravond was het echt gezellig in de 

spreekkamer. Voor To was het leuk, dat Mevr. Gloudie er bij was, dat is voor de reis veel 

gezelliger. 

Misschien kan zij of Bep de volgende keer met Corrie komen of, als de reis voor Corrie te 

zwaar is (die is niet zo getraind als To en Bep), dan misschien To en Bep samen. Enfin dat 

zien jullie maar zelf. De reis kan natuurlijk ook onderbroken worden in Gouda, waar jullie bij 

de fam. Blom of Kusters of Leo terecht kunnen. 

De brieven van mijn verschillende medelotgenoten moeten To of Bep persoonlijk bezorgen, 

daar er in verschillende brieven geld zit. Maak thuis eerst een lijstje van die brieven en neem 

dat mee als ze bezorgd worden, dan kan je er gelijk achter zetten of het in orde is. Geef ze dus 

alleen af aan de geadresseerde personen of laat een der huisgenoten tekenen voor ontvangst. 

Geef je ze aan de betrokkene zelf af, laat die dan ook tekenen en bezorg mij bij het volgende 

bezoek dat lijstje. 

Stellen jullie je nog eens in verbinding met Lem-Franken. Beloof haar, dat ik het wel 

persoonlijk met haar goed maak als ze kan zorgen dat ik hier vandaan kom, dan weet ze wel 

dat het in orde is. Je moet ze echter warm houden. Misschien kunnen jullie ook proberen of 

we naar Rotterdam of omstreken overgeplaatst worden voor hetzelfde soort werk. Ons 

ploegnummer is veranderd. We zitten nu in ploeg 47 en niet meer in 50. Dienststelle 

Schmerbek schijnt geworden te zijn Elise, maar dat weet ik niet zeker, dat heb ik maar horen 

vertellen van iemand die het dacht gehoord te hebben. Het is in elk geval gebleven: O.T. 

Einheit Wayss und Freytag te Hoevelaken en verder alle gegevens zo als ik ze reeds meerdere 

malen opgaf. 

Ik wens jullie hierbij nogmaals een Zalig Kerstfeest en tevens een Zalig Uiteinde en een Zalig 

Nieuwjaar met veel geluk en voorspoed. Breng deze wensen namens mij tevens over aan 

Tante Toos en Oom Han, Wim en Truus, de fam. Bergsma e.a. de fam. Breeman inclusief v. 

Os, Willem v.d. Meyden, Br. Siegfried en alle andere familieleden, vrienden en kennissen. 

A.s. Zondag zijn we om 1 uur vrij en 1
e
 Kerstdag de gehele dag. 2

e
 Kerstdag moeten we 

gewoon werken. 

Ik hoop dat To en mevr. Gloudie een goede reis gehad hebben. 

Schrijven jullie direct aan Corrie (via Koos) hoe alles gegaan is? En berichten jullie haar als 

er weer een van jullie komt, opdat ze dan brieven e.d. mee kan geven of zelf mee komen? 

Nu beste allemaal, ga ik eindigen en hoop dat deze brief jullie in goede gezondheid bereikt. 

Ontvangt allen de hartelijke groeten van mij en Henk en tot hopelijk spoedig weerziens in 

Rotterdam. 

 

Dick. 

 

PS 

Als jullie nog voor een doktersverklaring kunnen zorgen betreffende die angina (in het Duits) 

dan had ik die graag zo spoedig mogelijk. Als het nat weer wordt, heb ik natuurlijk meer kans 

op een aanval en dan heb ik met zo’n verklaring en de getuigenis van het Rode-Kruis-

personeel, dat ik het hier voor de 2
e
 maal heb, misschien een kansje om vrij te komen, hoewel 

ik er niet veel hoop op heb, maar je moet alles proberen. 

To, nog bedankt voor het kerststukje. Henk en ik hebben samen een aparte tafel en daar staat 

het op. Louis zit ook meestal bij ons aan tafel en we eten altijd met z’n drieën. Nu, het beste 

hoor en tot ziens. 
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Dick. 

 

PPS 

Vader en wie er verder voor aansprakelijk zijn, nog extra bedankt voor de kaas, gehakt enz. 

 

 

10. Vijf blaadjes uit schoolschriftje, aan beide zijden beschreven.  

 

Amersfoort, 18-1-45 

 

Lieve Vader, To en Bep, 

 

Zoals ik gisteren reeds in een haast-briefje schreef, heb ik gisteren, via den Heer Jansen het 

pakje met roggebrood en sokken, alsmede de 3 brieven in goede orde ontvangen. 

Het roggebrood kwam precies op tijd, want het tarwebrood van de vorige keer (die 2 halven) 

was net op. 

Jullie worden er nogmaals hartelijk voor bedankt. Ik houd mij warm aanbevolen voor 

spoedige nalevering, hetzij tarwe- rogge- of regeringsbrood, want alle eetbare waar verdwijnt 

de laatste dagen razend snel, tengevolge van het gebrek aan middageten. Vandaag hadden we 

weer soep, die zo mogelijk nog dunner was als water, en dat was nu al de zesde dag achter 

elkaar dat we geen aardappelen kregen. 

Elke dag dunne soep of dunne waterpap en het zal zo nog wel enige dagen voortgaan volgens 

het zeggen van degenen die er over gaan. Voor levering van bijvoeding, in welke vorm ook, 

houd ik mij dus van harte aanbevolen. Al die postverbindingen daar in Rotterdam schijnen 

knudde te zijn, want via post, Rode Kruis of Estafette heb ik nog steeds niets ontvangen sinds 

die brieven van Vader op 1 Dec en Bep op 8 en 10 Dec. Wel heb ik brieven ontvangen van 

Corrie, Leo, Oom Han, Tante Mees en Oom Henk, en Wies de Jong-Verzijl. 

Die binnensloffen zijn veel te groot, en moet To, als ze weer komt, maar mee terug nemen om 

te vermaken. Ik heb hier een paar klompslofjes gehad, wel niet zo mooi, maar toch wel 

doelmatig. 

Ik heb nog eens geïnformeerd vandaag bij wie we nu eigenlijk werken, maar er is niets anders 

bekend, dan dat we werken voor een Baukommando van de Wehrmacht en dat de N.S.D.A.P. 

het toezicht en de verzorging heeft. Ik hoop, dat het jullie alsnog moge gelukken vrijstelling 

of overplaatsing voor ons te verkrijgen voor het te laat is.  

De algemene toestand, wat het eten betreft, wordt anders met de dag nijpender, vooral in de 

grote steden. Elke dag zie je hier karavanen mensen voorbijtrekken op zoek naar voedsel. Er 

zal in Rotterdam wel veel gebedeld worden om eten. Die Andressen, waar Bep over schreef, 

is toch een echte zielepoot, en die Tiny van Willigen waar Bep over schreef is er, zoals ik las, 

ook niet best aan toe. Ik kan me ze wel herinneren. Ze had geloof ik zo’n beetje verkering met 

Han Egeter(?). 

Dat het in de zaak knudde was dacht ik wel, maar we zullen maar hopen op na de oorlog.  

Vraag eens aan Wim of hij geregeld mijn weekgeld op mijn girorekening no. 267109 gestort 

heeft, zoals ik hem verzocht heb. Jullie betalen toch geen belasting of zoiets voor me. 

Hebben jullie nog boeken voor me ontvangen? Schrijf me eens welke. Ik heb nog te goed 

afleveringen van “Het Verhaal der Wereldgeschiedenis” bij Amesz. 

Bij v. Buul heb ik nog in bestelling “Paracelsus” deel 2 en 3. Mogelijk was er nog meer in 

bestelling, dat staat in een van mijn vorige brieven. Informeer eens bij v. Buul en Amesz of er 

al wat is. Bewaar ook alle correspondentie, tijdschriften enz. betreffende de sibbekunde goed 

en apart en verder alle andere correspondentie e.d. 
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Die verbinding van Rozenburglaan 56 en die van de Paters van de Rijweg, is die geregeld? Zo 

ja, geef er dan regelmatig brieven aan mee, dan hoor ik tenminste niet altijd nieuws van een 

paar weken oud.  

Tabak voor Vader zal ik nog zien te krijgen, maar ze is momenteel zeer schaars, en ze vragen 

al f 9,- voor ½ ons. 

Dat bakken van die gesnipperde uien lijkt mij wel lekker, doch kan ik hier niet laten doen. Dat 

particuliere koken is n.l. maar een heel eenvoudige beweging. Er worden alleen maar 

aardappelen en groenten en water gekookt, en als je er niet vlug bij bent ’s avonds gaat het 

niet meer.  

Zijn Wim en Leo nog vrij gebleven bij die laatste vordering? Schrijf me dat eens gauw. 

Vandaag hadden we reuze slecht weer, doch moesten doorwerken. 

Het is voor Vader wel aardig te weten, dat hier zeer veel lui zijn die ons kennen. Ook veel 

klanten van de zaak.  

Gelukkig voor Tante Toos en Oom Han, dat Toon het zo goed heeft. Ik heb Toon een kaart 

gestuurd, en hoop dat hij hem ontvangt en terug schrijft. Doe Tante Toos en Oom Han de 

groeten en zeg hen, dat ik hun brief ontvangen heb. Ook Bep bedankt voor haar brief. Het lijkt 

mij voor To en Bep wel leuk dat ze geregeld omgang met Agaath hebben en er zal ook wel 

eens iets van Jansen afvallen voor jullie. Feliciteer Greetje van me en haar familie en doe ook 

Clemens de groeten. Bep moet zo veel lopen, schrijft ze, maar ik geloof toch dat ik haar klop, 

want ik marcheer elke dag heen en weer van Amersfoort naar Hoevelaken, weer of geen weer. 

Er zijn hier momenteel veel vrijwilligers, vooral Amsterdammers.  

Dat licht via de kraan lijkt mij een reuze oplossing. Wie heeft dat apparaat gemaakt?  

Haalt Bep de hoge C al en hoe gaat het met schermen? 

Doe de fam. Vandervoort (?) mijn groeten. 

Corrie heeft me geschreven wat ze scheelt en ze kan werkelijk niet mee als er een van jullie 

komt. Ze moet rust houden van de dokter en dat kan nog wel een tijdje duren. 

Als Bep niet tegen de koude en de afstand kan, moet ze natuurlijk niet komen. Maar zo gauw 

het weer een beetje meewerkt, zag ik dan toch graag To verschijnen met een hoop etenswaren. 

Feliciteer Wim en Truus nog van me met Pimmy. Denken jullie nog om de verjaardag van 

mevrouw Verzijl op 21 Januari?  

Nu, beste allemaal, ontvang de hartelijke groeten van Henk, Louis en mij, en groet alle 

verdere familieleden, vrienden en bekenden van me, o.m. Wim en Truus, Oome Louis, Br. 

Siegfried, Willem v.d. Meyden, fam. Bergsma e.a., Agaath, Koolhaas enz. enz. 

 

Tot de volgende brief dan maar weer, en hopelijk tot spoedig weerziens. 

 

Dag hoor. 

 

Dick. 

 

 

11. Achterzijde van Ansichtkaart met foto van Amersfoort.      

 

Geadresseerd aan:  Mevr. J.M. Verzijl-v. Vliet 

                               Van Imhoffplein 6 

                               Den Haag 

 

(Dit is de moeder van ma, dus oma Verzijl.) 
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Amersfoort 21-1-‘45 

 

Geachte mevrouw, 

 

Hiermede feliciteer ik U en Uw man en alle anderen van harte met Uw verjaardag en hoop, 

dat U deze dag nog vaak in gezondheid en vrede moogt beleven. 

Verder wens ik U alle goeds toe en de hartelijke groeten van Uw schoonzoon 

 

Dick 

 

D.J. Knoops, Mariastichting, Kamer 97, Amersfoort. 

 

Ook Gerard nog gefeliciteerd met zijn verjaardag op 20-1 (gisteren). 

 

 

12. Los velletje briefpapier.   

 

Amersfoort   30-1-‘45 

 

Lieve Vader, To en Bep, 

 

Het is Dinsdagmorgen 6 uur en ik neem nog even de gelegenheid te baat om een briefje aan 

jullie te schrijven. 

Nieuws is er niet. We werken nog steeds in de stellingen te Hoevelaken en het is de laatste tijd 

vinnig koud. Hoe gaat het met de overplaatspogingen via Romijn? 

Denken jullie ook om die bontwanten, als we ze nog hebben? 

Als we vandaag weer dunne kost hebben wordt dat de 18
e
 dag achter elkaar. Hopelijk komt er 

aan alles spoedig een einde. De geruchten zijn wel hoopvol, maar ik zie liever feiten en geloof 

pas dat het afgelopen is als ik op de ’s Gravenweg loop. Nu luitjes, ik ga eindigen. Groet alle 

familieleden, vrienden en bekenden van me en tot hopelijk spoedig weerzien. 

 

Dick. 

 

 

13. Twee velletjes postpapier, aan beide zijden beschreven.  

 

Amersfoort, 2-2-‘45 

 

Lieve Vader, To en Bep, 

 

Deze brief, die ik aan een afgekeurde meegeef, is voornamelijk een noodkreet om eten. Nu de 

mogelijkheid bestaat dat de vorstperiode voorbij is, kan To misschien wel weer eens komen 

als het weer het toelaat. Als jullie het kunnen doen, laat ze dan maar veel meebrengen, alles is 

welkom. Vandaag is het precies 3 weken, dat we dunne kost hebben, dus elke dag een bord 

heet water. Groen is soep en grijs is pap en dat in verminderd rantsoen en dan per dag 500 

gram brood, tenminste dat wordt beweerd, het lijkt mij zelf eerder minder. 

Hoe het ook zij, ik heb de gehele dag honger, en er is hier nergens aan te komen, ik zie er 

tenminste geen kans toe.  

Sommigen bedelen en stropen alles af, doch dat kan ik nu eenmaal niet. 
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Die pet van Lauda heb ik toch nog van die stoker terug gekregen. Het is de laatste dagen reuze 

slecht weer, doch het blijft gelukkig dooien en als de wind en regen wat afnemen zal het wel 

weer gaan. Op het land is het nu een reuze-blubberzooi. Denken jullie ook om sokken en een 

onderbroek? In Rotterdam is de algemene toestand zeker ook zeer slecht en in de zaak zeker 

niet veel te doen. Kan Wim zich nog vrij bewegen? 

Hoe staat het met de pogingen via Romijn en andere pogingen om mij vrij of overgeplaatst te 

krijgen? Ik heb er hier onderhand balen tabak van. Van tabak gesproken, de shag kost nu al 10 

tot 12 ½ gulden per ½ ons hier, d.w.z. per pakje of zakje, want het is meestal minder dan ½ 

ons. 

Horen jullie nog wel eens wat van Leo en Greet en hoe gaat het met hun kinderen en die van 

Wim en Truus? Hopelijk gaat alles goed, ook met jullie drieën. 

Doe hen allen in elk geval de groeten als jullie hen ziet. Groet ook de andere familieleden en 

hun kinderen van me, zo als de familie Bergsma inclusief Clemens, Schweigman, Willem v.d. 

Meiden, Br. Siegfried, de Koolhazen, oome Louis enz. alsmede Tante Toos en Oom Han, 

Tante Pien en Oom Nol en de familie in Berkel. 

Kan Lekkerkerker niets voor mij doen? Doe hem ook de groeten van me, alsmede de 

Breemannen en van Os.  

Nu beste allemaal, ik hoop spoedig weer iets van jullie te horen en te zien. 

Tot zo lang dan maar weer. 

 

Dag hoor, 

 

Dick. 

 

 

14. Twee velletjes postpapier, aan beide kanten beschreven.     

 

Zaterdag, 3-2-‘45 

 

Lieve vader, 

 

Gisteravond had ik juist een brief geschreven die voornamelijk een verzoek behelsde om zo 

spoedig mogelijk weer eens een pakket te mogen ontvangen, toen ik, na die brief weggebracht 

te hebben, omstreeks ½ 10 den Heer Jo Weers in de gang tegen het lijf liep die juist van verlof 

terugkwam en die mij het door U meegegeven pakket overhandigde, alsmede de brief en een 

pot stroop en een pakje Melba. Aangezien om 10 uur het licht uit moet, en ’s morgens alles 

gehaast gaat, had ik nog geen tijd om alles precies te controleren, hoewel ik wel geloof dat 

alles compleet is. Die stroop heb ik vast geproefd en is heerlijk. Het brood zal ik dadelijk 

proberen en de rest vanavond en morgen op mijn gemak uitzoeken, want morgen is onze 

ploeg vrij. 

Allereerst dus hartelijk bedankt voor al deze goede gaven. Over mijn gezondheid behoeft u 

zich niet ongerust te maken, die is nog prima. Alleen mijn eetlust is groter geworden, en 

daarom zijn en blijven alle levensmiddelen altijd van harte welkom. 

 Aan die zgn. brief van Corrie heb ik niets. Verlof voor ziektegevallen wordt alleen en 

uitsluitend gegeven tegen overlegging van een verklaring van een Duitse vertrouwensarts.  

Ik heb Corrie daar al over geschreven. Verder hebben wij op moeten geven of we gehuwd 

waren en hoeveel kinderen we hebben. Dus sta ik hier ingeschreven als gehuwd zonder 

kinderen.  

Als u aan buiten- en binnenbanden kunt komen (er zijn er nog 2 binnenbanden van ons bij 

Breeman waar ik al over schreef) dan moet u Wim dat op een brief van de zaak laten typen en 
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opgeven wat u kunt leveren, dan heb ik een kansje, dat ik verlof krijg. Doe het echter eerlijk 

en zet er geen prijs bij, zodat als ik verlof krijg en terug moet ze in elk geval mee kan nemen. 

Laat Wim dus een neutraal briefje tikken. De eventueel bijkomende bijzonderheden kunnen in 

een aparte brief gezet worden, en probeer die brieven met de meeste spoed hier naar toe te 

zenden. 

De benen te nemen waag ik niet, op geen enkele wijze. Gisteren hoorde ik nog van mensen 

die uit Rotterdam kwamen dat de controle onderweg reuze scherp is geworden en tevens 

werden hier gisteren weer een 20 tal Rotterdammers binnengebracht, die onderweg gevorderd 

waren. 

Informeer voor banden ook bij Verzijl, die kan bij de distributie nog al eens wat klaarmaken 

en ook bij Rutteman. Zeg tevens tegen Verzijl dat Corrie probeert of ze geen briefje van zo’n 

Duitse vertrouwensarts kan krijgen. Corrie is per slot van rekening niet in orde en Verzijl kan 

met levensmiddelen misschien iets bereiken.  

Blijf in elk geval ook voor overplaatsing werken, via Breeman, Romijn, Baustelle of andere 

kanalen (Lekkerkerker of Koolhaas misschien?) 

Nu Vader, het beste dan maar weer en nogmaals hartelijk bedankt voor uw goede zorgen. 

Groet To en Bep van me en bedank ook hen voor de medewerking. Vanavond en morgen 

schrijf ik u nog wat uitgebreider. Dag hoor. 

 

Dick. 

 

 

15. Los velletje postpapier.      

 

Amersfoort, 7 – 2 – ‘45 

 

Lieve Vader, To en Bep, 

 

Deze brief geef ik mee aan Henk Bongers, die het geluk heeft gehad afgekeurd te worden. 

Ik heb de laatste dagen zo veel geschreven, dat ik momenteel niets bijzonders weet. Henk zal 

u trouwens alles wel uitgebreid vertellen van het wel en wee hier. Ik hoop dat ook voor mij 

spoedig de tijd aan moge breken om naar huis terug te kunnen keren. Enfin ik zal maar 

afwachten, vertrouwen en bidden. Ik schrijf dit briefje in haast, want Henk gaat misschien 

direct weg. 

Allen de hartelijke groeten en tot weerziens. 

 

Dick 

 

 

16. Klein envelopje met afgescheurd kladblaadje.  

 

(Adres op het envelopje luidde aanvankelijk: Fam. Knoops – Vijverlaan 2 – R’dam, maar dit 

werd doorgestreept en vervangen door: Verzijl – v Imhoffpl 6 – Den Haag.  

Tekst van het kladje:) 

 

Ik ben veilig in Rotterdam aangekomen. 

 

Dick 
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2. Brieven van tante Bep 
 

 

1. Brief in envelop zonder postzegel. 

 

Adres op envelop:  Mej. C. Verzijl 

                               v. Imhoffplein 6 

                               den Haag 

 

Briefhoofd: B. Knoops 

                    Vijverlaan 2 

                    Rotterdam (Kralingen)  

 

12 November 1944 

 

Beste Corrie, 

 

Hoewel je waarschijnlijk wel het nieuws over Dick gehoord zal hebben, wil ik je toch even 

het een en ander schrijven, daar ik tot het laatste toe op zijn tocht naar Gouda er bij ben 

geweest. Hopelijk ontvang je deze brief, ik zal hem morgen naar Nel brengen, misschien dat 

je vader daar nog komt deze week. 

Nu, het relaas van: wegen afzetten enz. zal je wel weten. Dat gebeurde ’s morgens heel vroeg 

al en Dick kwam om half 10 thuis, hij kon niet verder dan het Hofplein en dus niet naar de 

zaak. Jopie en Clemens, de Spanjolen, kwamen ook even, die konden ook al nergens naar toe. 

Om ’n uur of elf kwam zuster Ursula op visite, bekend uit vroegere verhalen als de vijgemand 

of Lijsterbaard. Die vertelde, dat ze in de Lusthofstraat aan elk huis een papier afgaven, 

waarin geboden werd, dat de mannen tussen 17 en 40, enz. enz.  

Nu, we begrepen, dat de soldaten ook al gauw bij ons zouden komen. Dick at flink, 

verschoonde zich, deed zijn overall aan, nam 20 boterhammen mee, een stuk kaas, een plak 

braadvet voor in de stamppotten, 2 aan elkaar gestikte dekens, zeep, sokken, enz.  

Dus toen de soldaten kwamen, was hij klaar, de fiets bij zich. Dat was plusminus half 2. Op 

de hoek stond een mitrailleur opgesteld en veel soldaten, die in de buurt huiszoekingen deden. 

Je kon er niet door, iedereen moest in huis blijven. Toen ik nu de volgende morgen, dus 

Zaterdag, om half 8 naar de kerk ging, liepen hele hordes vrouwen over de lage O. Zeedijk. 

Ik stak gauw mijn licht op en hoorde, dat de mannen de nacht hadden doorgebracht in de 

nieuwe marinierskazerne aan het Toepad, dat is bij het Leonidas-laantje. 

Dus na de kerk gauw naar huis, en aan vader verteld. Die nam gauw nog een brood en ’n stel 

appels, en op naar het Toepad. 

Onderweg liepen de meisjes Schipper, waar ze 5 broers hadden weggehaald. Dat zijn 

kennissen van Dick en bij hem. Op de dijk was het ontzettend druk van vrouwen, allen met 

pakketten, daar vele mannen zo van de straat waren gepikt en nòch dekens, nòch eten bij zich 

hadden (o.a. Johan v ’t Houdt, de man van Marie van Oosterom). Enfin, bij de kazerne 

stonden we allemaal achter de sloot en een eind verder, in het land, stonden de jongens en 

mannen, zo ver, dat je ze niet kon herkennen. Het was dus een groot geschreeuw van “Hee 

Piet, Jan, zwaai eens”, enz. En ware drama’s. Dick kon ik niet ontdekken. We waren er om 

half 9, nauwelijks ontbeten, 1 boterham. To bleef tot plusminus 11 uur, maar moest naar huis 

voor melk, brood enz. Vader en ik bleven en moesten tot plusminus 3 uur wachten. Regen, 

wind, natte voeten en reuze honger en dorst. De mannen kregen gelukkig eten, zagen we. 

Eindelijk kwam de 1
e
 colonne, bewaakt door soldaten. Er waren ontzettend veel bekenden en 

vrienden bij van me, maar geen Dick. Wel Johan v/d Houdt, spierwit, de Stem, Klaas 
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Koolhaas, Benny Cats met een grote Engelse pet op, die uit de rij op me afvloog, en heel veel 

anderen van Leonidas en uit de buurt. Daarna kwam er een heel stel afgekeurden, die gestikt 

werden door hun onstuimige familie, flauwvallende moeders enz. 

Toen weer een 3 kwartier wachten. Miep, de vrouw van Gerard Schneider was er ook, die ken 

je wel hè? Eindelijk kwam de colonne met Dick. Vader stopte hem gauw het brood toe en nog 

geld, en kreeg zijn fietssleuteltje; die is toen teruggegaan om zijn fiets op te halen, want die 

had een lekke band. Ik ben naast hem meegelopen en dat vond hij fijn. Ze hadden op stroo 

geslapen en hij was erg goed gehumeurd, geen galgenhumor, maar werkelijk opgewekt. 

Ze hadden allemaal erge dorst en langs de weg stonden vrouwen met emmers limonade en 

water, die ze te drinken gaven. Dick kreeg van een kennis een beker melk. Hij had naast zich 

een kennis van zijn leeftijd (ook jong – of – ook oud?) zijn barbier, die ook samen met hem in 

de polder had gewerkt, palen zetten, die had niets geen eten of dekens bij hem. 

Nu, we liepen heel de dijk af en de Honingerdijk, het benedengedeelte, naar de kerk, de 

Hoflaan in. Ik zou de Essenweg inrennen, zo binnendoor naar huis voor nog een fles water, 

omdat ze steeds dorst hadden, tabak, appels. Maar dat mocht niet. Alle vrouwen en 

meelopenden moesten de hoge dijk op. Er werd er één doodgeschoten, dus Dick riep hollen 

maar en ik de dijk op met andere lui en zo een huis in, waar de deur open stond. Nu, even 

later liepen we verder en zagen de lange rij beneden rechts af slaan, de Hoflaan in. Wij 

allemaal de trap afhollen en ik weer gauw er tussen naast Dick. Ben de hele Hoflaan 

meegelopen totdat bij de Oudedijk de soldaten riepen Frauen zurück en na 3 tellen de geweren 

al richtten. Nu, na de belevenissen bij de Honingerdijk waagde niemand, toch nog mee te 

gaan. Dick heeft wel 3 x gezegd naar Nel toe te gaan om de gr aan jou af te geven. Dus 

hiermede… 

In een rij die vanaf de Oudedijk kwam zag ik nog vele vrienden, o.a. Tony, mijn neef. Hij en 

Dick en Henk Bongers, die in een rij om 6 uur liep richting Gouda, ’s Gravenweg, hadden alle 

stevige leren jassen aan. Henk zwaaide nog, zag er gelukkig niet down uit. Henk heeft met 

zijn medeslachtoffers geslapen bij de meubelfabriek van Bouwman. Dick en Anton zijn rij 

gingen de Korte Kade op, ook richting Gouda. Vandaag kregen we Dick zijn 1
e
 briefkaart die 

iemand in de bus kwam gooien. Er stond het volgende op:  

Lieve Vader, To en Bep – Alles in orde. Geslapen omtrek Gouda. Op weg naar Utrecht. Vele 

kennissen, ook Freek. Tot ziens. Dick. 

Dus Corrie, hij is nu met Freek, wat erg prettig is voor hem. Natuurlijk heb ik nog meer 

nieuws, al is het niet over je Kloris, wat ik echter niet kan schrijven, gezien de 

omstandigheden.  

Nu zijn dhr. Koolhaas en Willy vanmorgen om 8 uur per fiets naar Gouda, naar Klaas gegaan. 

Ze kwamen tot Moordrecht, alwaar fietsen werden gevorderd. Dus rechtsomkeer. Ze 

vernamen, dat de jongens al weer verder waren, op weg naar Bodegraven, en dat in Gouda de 

mannen tot 45 werden gevorderd.  

Hoe het Leo gaat, weten we natuurlijk niet. Ton Binkhorst is uit Haarlem gekomen met een 

Rode Kruis auto, met veel oponthoud wegens vliegmachines. Er zat een man op de auto 

voorop, die geregeld met een rodekruisvlag zwaaide. In ieder geval is ze heelhuids hier 

gekomen. Betsy Miedema is vanmorgen om 8 uur uit Rotterdam vertrokken, per fiets, naar 

Silvolde, nog verder dan Doesburg. Ze gaat vandaag tot Barneveld en morgen thuis. In deze 

tijd een hele onderneming, maar met een rode kruis auto, zoals het plan was, komt nu toch 

niets meer. Het was een roerend afscheid met voor ieder van ons 2 zoenen! 

Henny Everaarts is opgepikt met zwarte jas en hoge hoed. Ook een toestand, gelukkig zag zijn 

familie kans hem kleren te doen toekomen. We weten natuurlijk niet of Jan de Jong en 

Martien de cigaar zijn, dat hoor ik morgen wel. Mijnheer van Peski is 35, dus moest ook, 

maar hij ligt in het ziekenhuis, een oorontsteking. Erg pijnlijk, moet misschien geopereerd 

worden, dus niet zo leuk. Maar wel juist op het goede moment. Daar de laatste dagen alles 
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afgezet is, sluipt mevr langs allerlei omwegen als een Indiaan naar het Eudokia, zoals Frits 

vertelde. 

Vanmiddag zijn oom Han en tante Toos op visite geweest, ze waren niet down. Maar 

natuurlijk vinden ze het erg, zoals iedereen, want iedereen heeft thuis iemand, die weg is. Jan 

Schuurman, een kennis, die Donderdag zou trouwen, is ook weg. Ik zag zijn verloofde nog op 

het Toepad. Vanmorgen vroeg liepen er al vele vrouwen op de ’s Gravenweg naar Gouda, 

allen, zoals nu blijkt, voor niets, daar de mannen al om 8 uur uit Gouda vertrokken. 

Nu beste Corrie, verder nieuws over Dick is ons nog niet bekend. Hopelijk zien we hem weer 

gauw terug. Er is hier alle hoop, dat de beslissing spoedig valt. Maar ja, we hopen al vanaf 5 

september, dus al een hele berg (dus een vies gedoe). 

De groeten aan je ouders en verdere familie van vader en To en ondergetekende en het beste. 

 

Tot ziens. 

 

Bep 

 

P.S.  Ook de 4 jongens van Heetman zag ik, die hier in de Ch. De Bourbonlaan wonen, van 

den juwelier, die kennen jullie wel. De middelste, die in Amersfoort heeft gezeten, had nog 

een stoppel-hoofd, en nu weer weg. 

 

(Uitleg over de eerste alinea. Daar staat: “Hopelijk ontvang je deze brief, ik zal hem morgen 

naar Nel brengen, misschien dat je vader daar nog komt deze week.” Nel is tante Nel, vrouw 

van oom Martien Verzijl, oudere broer van Corrie Verzijl (ma). En “je vader” is opa Verzijl. 

Tante Nel en oom Martien woonden toen in de Avenue Concordia te Kralingen, dat was dus 

vlakbij de Vijverlaan. Het versturen van brieven naar “Den Haag” verliep blijkbaar over dit 

soort schijven.) 

 

 

2. Brief in envelop zonder postzegel.  

 

Adres op de envelop: Mej. C. Verzijl 

                                   v. Imhoffplein 

                                   den Haag 

 

R’dam, 28 November 1944 

 

Beste Corrie, 

 

Ik zit hier bij het licht van de olielamp te schrijven, jouw en mijn vader zitten samen druk te 

kletsen en Agaath, die vannacht hier slaapt, zit ook te schrijven. 

Je brief hebben we ontvangen en bedankt er voor. Nu Corrie, aan de ene kant is het voor jou 

jammer, dat je niet mee naar Dick kon, maar aan de andere kant, het was een ontzettende 

tocht, steeds wind tegen, gietregen en 3 x bijna de fiets gevorderd. Vader had aan To gezegd, 

laat je fiets niet zo gauw pikken, en To zei de 1
e
 x tegen dien D. soldaat “Maar ik moet naar 

R’dam terug” enz. Maar die vent had een lekke band en wilde persé de fiets. Toen begon To 

als laatste hulpmiddel hard te huilen en mocht ze verder. Nu de 2
e
 x het zelfde recept.  

We hebben erg moeten lachen om het verhaal. Maar nu eerst over je Kloris. Zoals je weet, 

zitten Henk B en hij in de St. Maria Stichting. Je mag daar als bezoeker absoluut niet in maar 

To bofte. Er stond een D. soldaat die nergens van wist, daar hij zelf net gearriveerd was. Dus 

To naar binnen. Ze trof Dick, die nog vrij was wegens zijn Angina en Henk, die erge kapotte 
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schoenen had en zodoende niet hoefde te werken. Ze hadden beiden een snorretje, dus Dick is 

een echte Casanova geworden. Ze hebben een heel nette kamer met kribben en leuke lui. To 

had de laarzen van Koos bij zich en een leren ketelpak, dus nu zit hij er goed in. Verder een 

pakje tabak van broeder Siegfridus en één van Wim, waar hij erg blij mee was. Verder 

boterkussentjes en van mij een rol zuurtjes. 

Hij zei, dat hij juist aldoor zo’n trek in zoetigheid had, dus dat kwam goed van pas. Henk en 

Dick zijn twee gezworen kameraden, altijd samen en alles delen. 

Ze waren goed gehumeurd en zagen er verzorgd uit. Verder hoort bij hun clubje Louis Haak, 

waarmee hij in de polder palen gezet heeft en die hem altijd scheerde hier. Dus het gaat hem, 

de omstandigheden in aanmerking genomen, goed. Natuurlijk wil hij er graag weg, en Wim 

doet er steeds zijn best voor. 

To sliep in A’foort bij familie van Piet Veltman, dat adres had Leo gegeven. Ze sliep n.l. ook 

een nacht in Gouda en maakte nog een groot bombardement mee. Het ziekenhuis tegenover 

de Ambachtsschool is erg getroffen, dus niet ver van Leo. Ook het station, de ene tunnel is 

ingestort. Toevallig waren Leo en Gré bij je oom Willem, het huis schudde ontzettend en ze 

schrokken zich naar.  

Het is hier vanavond heel gezellig met je vader en Agaath. Ik ben nu weer in de zaak van 9 tot 

3, maar vandaag hoorde ik, dat de trams niet meer rijden. Dus voortaan lopen. Vreselijk akelig 

en ik ben helemaal geen tippelaar. 

O ja, Corrie, over je brief. To brengt ze naar Bongers, want die geven een pakje mee aan een 

kennis voor Henk en daar kan jouw brief dan mooi mee mee. To heeft uit A’foort ook veel 

brieven meegenomen voor R’dam voor allerlei lui. 

Marijke is Zaterdag 5 jaar geworden. Vader en ik zijn er Zondag geweest. We kwamen op de 

koffie om een uur of één. Ik was eerst nog naar de scherm-competitie geweest, want die gaat 

gewoon door. Van de club zijn er van de 70 maar 3 weg, n.l. Dick, Toon Knoops en Cor 

Derkse, de rest komt gewoon, mèt of zonder stempel.  

We hebben bij Wim en Tr ook gegeten en waren precies om 8 uur thuis. Het was er heel 

gezellig, Jo en Zus (?) Baars waren er ook. (Jo is opeens 41!) In de huiskamer staat nu de 

piano voor de gesloten schuifdeuren, precies in de nis, dus dat gaf ook gezelligheid. 

Je zit nu wel erg afgesloten in den Haag, maar nu je weet dat het Dick goed gaat zal je hart 

wel gerust zijn. 

We hebben vanavond een nieuw woord geleerd en wel van je vader. Die had het over 

billekont en ik vind het echt een woord om in mijn vocabulaire op te nemen! (p. vr.) 

Als ik iets hoor, zal ik het schrijven. Op het ogenblik geen verder bijzonder nieuws. De h. gr 

aan allen thuis, vooral aan jou van je helaas niet schone zuster maar wel schoonzusje 

 

Bep.  

 

(Bij bovenstaande brief was een kladje van opa Knoops gevoegd, luidende:) 

 

Beste Corry 

 

Hierbij bonnen voor de Bijenkorff voor 1 japon van Co v Oosterom die kan nu niet meer in 

Haag komen. 

Wil jij zoo beleefd zijn deze in de Bijenkorf af te halen.  

Heb Koos 29,50 gegeven als er dan eens iemand naar R’dam komt mag die ’t dan mede 

brengen. 

Van Dirk goede berichten, ik ben nu bezig met 1 dokter, als dat mij lukt is hij volgende week 

thuis. Is te mooi om waar te zijn, laat ons hoopen. 

Vele groeten aan je ouders, en br en z. 
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Je papa heeft hier gelogeerd, mag nooit meer komen, hij heeft in zijn bed gep….t, anders veel 

lol gehad. Had 1 borreltje mede gebracht, een echte leuke avond. 

Nu dag hoor. Vele groeten van ons allen. 

 

Je schoone Vader.    

 

 

3. Brief in envelop, gefrankeerd met postzegels van 4 cent en 5 cent.  

 

Adres op envelop:  Mej. C. Verzijl 

                               v. Imhoffplein 6 

                               den Haag 

 

Briefhoofd: B. Knoops 

                    Vijverlaan 2 

                     Rotterdam (Kralingen) 

 

11 December 1944 

 

Beste Corrie, 

 

De laatste tijd hebben we nogal veel brieven van Dick gehad. Ik elke brief stonden andere 

nieuwtjes, maar op één ding komt hij altijd terug. Zorg dat ik er uit kom met Henk en: ik hoor 

niets van jullie. 

Nu, Wim heeft nu iets aan de hand, waardoor Dick er waarschijnlijk uit komt, met papieren. 

Dus dat, hopen we, komt al gauw in orde. Maar we vinden het zo naar, dat onze brieven nooit 

aankomen, we schrijven toch veel. Ik had ook via het Rode Kruis op de Baan geschreven, 

Clemens heeft hem voor me meegenomen, maar achteraf blijkt, dat ik er een verkeerd 

kamernr op schreef. Het is nu veranderd in 35 en dat wist ik niet. 

Nu heb ik vanavond weer geschreven, dan kan Cl hem morgenochtend meenemen. Hopelijk 

komt deze aan, want het is zo zielig, als hij schrijft: allemaal krijgen ze post, maar ik niet. 

Enfin, misschien is al dit leed al gauw geleden en is hij weer hier.  

Thuis gaat alles best en hopelijk bij jullie ook. In de hoekkamer staat nu het grote fornuis, een 

ideale kookgelegenheid en lekker warm. Agaath komt nog altijd elke week bij ons slapen. 

Deze week had ze (van de Firma) sprits bij zich voor St. Nicolaas en ook waren er 

verschillende Bergsma’s, zodat het heel gezellig was. Er was n.l. zo’n geschreeuw, dat je 

elkaar niet kon verstaan. Greetje kreeg van mij een limmerick over Sneek, en Agaath ook een 

vers. Ik had op jou ook iets willen maken, maar zonder aardigheidje erbij en met het 

ongeregeld vervoer had je het niet op 5 Dec gehad. De 1
e
 regels waren anders al klaar: 

Luister, Corrie zit nu zonder man, zodat ze niet meer vrijen kan. Ze schrijft brieven lang en 

teder, Dickie, kom toch spoedig weder. 

Hier stierf het gedicht een ontijdige dood, maar als je trouwt zal ik een heel lang maken. 

Zoals je weet loop ik nu elke dag op en neer naar de zaak, 1 uur heen, 1 uur terug. Dat vond ik 

al een hele prestatie. Maar weet je wat To gedaan heeft? Die ging met Agaath 

Zaterdagmorgen R’dam uit, lopen naar Voorburg. Ze hadden geluk, in Delft pikten ze een 

auto op van de voedselvoorziening tot Voorburg en Maandagmorgen op de terugweg 

onderweg een vrachtauto. Die stopte net om een paar vrouwen op te laden en die 2 ook er bij 

als de kippen. Het was een open vrachtwagen, en bij het opklimmen kwam Agaath met haar 

knie terecht in een grote plak koeienjam! Natuurlijk veel hilariteit. 
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Met St. Nicolaas hebben we het gezellig gehad. To kreeg een rijm over het kousenprobleem 

en dacht een paar kousen te krijgen. Jammer voor haar was het een fles met een etiket 

“Beenbruin”. Natuurlijk kreeg ze ook nog een echt cadeau. Vader had een versje over tabak 

en zei: Ha, een pakje tabak. Dat er een stelletje peuken in zaten was een tegenvaller. Verder 

kreeg hij leren manchetknopen. 

Ik heb een heel mooi plastiek van de madonna, zonder hoofddoek, heel apart, in 

pastelkleuren. We hebben appelbeignets gebakken, want 5 Dec zonder lekkers is ook niets.  

Dick schreef, dat zij met St. Nicl niets bijzonders hebben gehad. Wat is dat toch rot hè.  

Nu heeft hij, behalve Henk, nog een 2
e
 boezemvriend op zijn kamer, Piet Verheyen. Diens 

verloofde woont hier vlakbij en komt nogal eens in A’foort. Die kunnen we ook een pakje 

meegeven.  

Deze week zijn er weer Duitsers geweest voor inkwartiering. Ze wilden ook van de grote 

huiskamer kantoor maken. Maar het is gelukkig nog niet zeker of het doorgaat. Vader had nog 

niet half vernomen dat ze geweest waren, of onze deurknop was met slot en al van de 

slaapkamerdeur verdwenen om plaats te maken voor dubbele knippen. Agaath was er juist en 

je begrijpt, dat we vreselijk gelachen hebben.  

Het brood wordt erg schaars hè? Huib Stam kwam Zaterdagmiddag even langs en droop van 

de regen. Je weet: zijn vader is onze bakker. Hij liep hier op zijn sokken rond en in zijn 

schapenwollen slip om te drogen, kreeg een borreltje (vader had net wat opgeduikeld). Enfin, 

het was erg gezellig, je weet hij is aardig, en het slot van het liedje was, dat hij meeat en om 

half 8 weg ging. Hij bezwoer bij hoog en laag voor brood te zorgen. Vader een pak van zijn 

hart.  

Hier in de parochie is een actie om bij mensen, die nog goed eten hebben, een arm kind mee 

te laten eten 1x per dag. Wij hebben er ook een. Woensdag komt het voor het eerst. 

Ik zat net te snuiven, omdat het hier zo gek rook. Het bleek, dat mijn haar aan het schroeien 

was, ik heb n.l. een pitje bij de brief staan, en hing er boven. 

Deze week stak To ’s morgens een kaars aan op haar nachtkastje en ging naar de donkere 

kamer. Ik sliep nog half en snoof eens. Lodderig gluurde ik eens over de kussens en dacht: O, 

de kaars weer aan. Zonk weer in Morpheus’armen. Toen hoorde ik zo’n raar geknetter. Ik 

weer kijken. Een grote vlam! Een zakdoek in brand gevlogen en het kleedje. Ik sprong er uit 

en mikte het kleedje aan een punt in de wasbak. Het is helemaal verbrand, gratis crematie. De 

zakdoek was verdwenen, een hoopje as. Op kantoor in den Haag zouden ze vast bij deze 

gelegenheid gedeclameerd hebben: ook wij allen vallen af als een blad. Herinner je je dat 

nog? 

Het is al laat geworden, want dit is mijn 3
e
 brief vanavond al. De 1

e
 was aan Bam in Gouda. 

We kregen een leuk geboortekaartje, ze hebben ‘n 2
e
 zoontje erbij, Martin. Ik schreef Bam, 

dat hij op weg is een degelijk familievader te worden. Kan jij hem denken in die rol? Van het 

familieopperhoofd kregen we ook bericht. Haar huizen zitten vol kogelgaten, de schipbrug is 

finaal weg, maar er is een noodbrug, enz. 

Allemaal oorlogsellende. Betsy maakt het goed thuis, er kwam een brief van haar. Als er geen 

wereldschokkende dingen gebeuren, ga ik deze week met Agaath een week-end naar 

Voorburg. Bij haar thuis zijn ze er allen nog. 

Nu Corrie, ik eindig. Het nieuwsblad heeft haar plicht gedaan. De h gr voor de hele fam van 

ons allen, vooral voor jou. 

 

Bep. 

    

 

4. Brief in envelop zonder postzegel.  
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Adres op envelop: Mej. C. Verzijl 

                              Imhoffplein 6 

                              Den Haag  

 

Rotterdam, 28-12-1944 

 

Beste Corrie, 

 

Zoals je wel zult weten, is To verleden week naar Dick geweest. Ze bracht mee naar huis 

terug een bende kapotte sokken en vuil goed, dat nu gewassen en gemaakt wordt. Nu had 

Dick gevraagd of er weer gauw iemand kwam, een van ons, en gelijk natuurlijk met schoon 

goed en sokken enz. 

Deze keer zal ik gaan. Nu stelde Dick voor, dat we het jou zouden schrijven en als je dan ook 

soms weer eens wilt gaan, gelijk met mij. Want het is natuurlijk met zijn tweeën veel 

prettiger, zo’n onderneming, dan alleen. Dus als je er wat voor voelt, wilde ik het graag gauw 

horen. Was van plan de 2
e
 week na Nieuwjaar te gaan, b.v. Dinsdags of Woensdags weg. 

To is nu langs de hoofdwegen gegaan en totaal geen last van fietsenvorderingen.  

In A’foort maken ze het goed, ze waren juist bezig alles voor Kerstmis te versieren. To heeft 

voor Dick nog een Kerststukje gekocht, dat hij op zijn tafel heeft gezet en waarbij ze eten. Ze 

had goede papieren bij zich, maar Dick en Henk durfden niet weg, daar sinds een week de 

S.D. zeer scherpe controle houdt. Nu doet Wim zijn best voor overplaatsing naar R’dam. Dat 

is mogelijk, daar ze bij Ways und Freitag werken. Dat zou niet gek zijn hè? 

Hier is nu weer een nieuwe vordering, die persoonlijk thuis gestuurd wordt. Dat zal je wel van 

Koos gehoord hebben. Ook, dat we om 6 uur binnen moeten zijn en ’s morgens pas na 6 uur 

buiten. De Nachtmis viel dus een beetje in de soep, die was om half 7.  

We waren Zondag bij Wim en bleven er slapen. Kerstmorgen gingen we met zijn allen naar 

de Vijverlaan. We hadden de grammofoon van v. Peski en Wim had 2 grote dozen vol platen 

laten brengen. Het was reuze gezellig. O.a. waren Freek, Corry en hun baby er. Tante Toos en 

Phien met 3 poten, neef Adriaan uit Berkel met 1 liter melk (20 ct.) en 1 p boter. Aardig hè? 

Er was een Kerstdiner, waarna we niet meer konden lopen en ’s avonds concert. Heel la 

Bohème. We gingen pas om 1 uur naar bed. Hopelijk heeft Dick het ook een beetje gezellig 

gehad. We sturen Zaterdag een pakje naar hem met een goeden kennis. Ik kan misschien een 

fles jenever ruilen met iemand voor textiel, daar heeft hij nu wel wat aan. Wim heeft diverse 

blikjes enz. voor hem.  

Wim en Truus zijn 2
e
 Kerstdag om half vijf ’s middags weg gegaan, we hadden toen erg veel 

visite. O.a. diverse Bergsma’s, Huib Stam en Clemens natuurlijk. Die was de hele dag bij ons 

en bleef slapen. Agaath is de hele week bij ons, wat erg gezellig is. Eén geluk hebben we met 

dat 6 uur binnen Corrie, ouwe v.d. Meyden kan niet komen! 

Daar wij je dit jaar niet meer zullen zien wensen we je een Zalig Nieuwjaar. Ook van Agaath. 

Natuurlijk ook je ouders en verdere familie een Z. Nieuwjaar. 

 

Ik hoop spoedig iets van je te horen betreffende een eventuele tocht naar A’foort. Als het 

doorgaat lijkt het mij het beste elkaar te ontmoeten in Gouda bij Leo of tante Jo. Of b.v. in 

Gouda overnachten en samen ‘s morgens verder. Enfin, daar moet jij ook nog eens over 

nadenken. 

Nu Corrie, dan eindig ik maar. De h gr van ons allen. 

 

(w.g.) Bep 
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5. Brief van tante Bep aan pa. 

 

Adres op envelop: den Heer D.J. Knoops 

                              Mariastichting   kamer 35 

                              Herenstraat 

                              Amersfoort 

 

Lieve Dick, 

 

Hoewel ik Vrijdag pas een brief via het Rode Kruis heb geschreven pen ik maar weer. We 

kregen vandaag n.l. een brief van je, waarin evenals in al je andere brieven stond, dat je nooit 

iets van ons hoorde, ook niet via de post of het Rode Kruis.  

Dat vinden we toch zo vreselijk naar voor je, dat je nooit post ontvangt en anderen wel. En we 

schrijven toch zo dikwijls, we snappen er niets van.  

Er wordt door Wim nog steeds zijn best voor je gedaan, hopelijk lukt het dit maal. Als je wist, 

wat we al meemaakten voor zwendel in verband met Amersfoort en brieven en pakjes 

meegeven, dan stond je versteld. We hebben al meerdere malen geschreven, dat de oude heer 

Verzijl hier een nacht geweest is, het was toen erg gezellig. Daarna niet meer, maar misschien 

komt hij vandaag of morgen weer eens. 

Ik zit nu te schrijven bij een petroleumlamp, die een beetje “rottig”is, de verlichting ’s avonds 

is hopeloos. Vandaag kregen we een kaartje van Bam en Carla, ze hebben er een 2
e
 zoontje 

bij, Martin. 

De moeder van Huib Stam is dood, ook gestorven op 1 Dec. Huib was Zaterdag hier en heeft 

meegegeten. 

To was Zaterdag v.m. met Agaath vertrokken naar Voorburg en kwam vanmiddag (Maandag) 

terug. Ze waren gaan lopen, maar reden heen mee met een vrachtauto, waarop een heleboel 

hamsterende vrouwen. Agaath kwam bij het opklimmen met haar knie terecht in een grote, 

zachte hoop koeienjam. Heerlijk! (even een vieze noot) p. vr. 

Indien de vorige brief van me soms ook niet aangekomen is zal ik nog maar ‘ns schrijven over 

onze Nering. Ik ga er weer naartoe als stut en steun. Het is met St. Nicolaas erg druk geweest. 

Elke dag heen en terug lopen, een uur. Het went al, hoewel het mijn lijn niet ten goede komt. 

Merk er tenminste niets van, hoe ik ook al voor de toilettafel sta te draaien en te gluren. 

Deze brief zal Clemens op de Baan afgeven bij het R.Kr. Hopelijk komt hij aan. Misschien 

komt To nog een naar A’foort, dan weten we tenminste zeker, dat je van ons hoort. 

Morgen slaapt Agaath hier, dat is altijd heel gezellig. Er is sprake geweest, dat we weer 

inkwartiering kregen en beneden kantoor v.d. D. Het gaat hopelijk weer niet door. Nauwelijks 

hoorde vader ervan, of onze deurknop met slot en al was uit de slaapkamerdeur verdwenen. Er 

komt een dubbele knip op. Je begrijpt, dat we er vreselijk om gelachen hebben. 

Corrie schrijf ik dadelijk ook een brief. Ze vroeg of ik haar op de hoogte wilde houden over 

alles, in het bijzonder over al het nieuws van en over jou.  

De voedselpositie hier wordt nijpend. Absoluut geen melk of poeder meer, dus geen koffie of 

pap. Verder absoluut geen boter, noch op bon noch zwart. Dus niemand boter op zijn brood. 

Kaas ook niet en aardappels 1 kg per week en clandestien evenmin. 

1 brood per week, dat is helemaal niets. Maar Huib at hier en kreeg een citroentje (nog ’n fles, 

gehad van br. Siegfried). Enfin, we rollen er wel door heen, het voornaamste is, dat jij gauw 

terug komt. 

Lieve Driekus, een van mijn schaarse zoenen dit maal voor jou. Waardeer de gunst naar 

waarde. 

Hartelijke gr van ons allen voor jou, Henk en andere kamergenoten. 
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’t Vessedulleke. 

 

P.S.   

Zojuist 4 kantjes naar Corrie gepent. Ik gaf haar de verzekering, dat als het vervoer normaal 

was geweest, zij vast een lang gedicht had gehad. De 1
e
 regels waren al klaar:  

Corrie zit nu zonder man, zodat ze niet meer vrijen kan. 

Ze schrijft brieven lang en teder. Dickie, kom toch spoedig weder! 

Dick, we hadden gedacht je met St. Nicolaas thuis gehad te hebben, maar het grapje ging niet 

door. Anders had ik jou ook iets aardigs gestuurd (wat niet aangekomen was). Vader kreeg 

een vers over tabak en riep: ha, ’n pakje tabak. Jammer voor hem zaten er ’n stel peuken in. 

Maar hij kreeg ook leren manchetknopen. To kreeg o.a. een liedje op haar kousenprobleem en 

zei ontroerd: ’n paar kousen. Schade nicht, dat het slechts een flesje was met ’n etiket 

“Beenbruin”. 

Bij de brief naar Corrie rook het opeens zo raar. Niet door iets, wat jij natuurlijk denkt, mijn 

haar was aan het schroeien, want ik had ’n oliepitje bij me staan. To stak op ’n ochtend de 

kaars naast haar bed aan en ging naar de donkere kamer iets halen. Ik dacht slaperig “Veel 

licht” en het bleek dat behalve de kaars ook het kleedje en een zakdoek ter illuminatie vlam 

hadden gevat! Ik redde have en goed in pyama. Hulde Bep! 

Dank u.  

Dick, je kan Wim concurrentie aan doen met zijn boek over dw arbeid aan de W. wal en een 

trilogie het licht doen zien. Als je dan maar in het voorwoord vermeldt, dat G.Ph. je het idee 

aan de hand deed. Niet vergeten hoor. 

 

Dag ouwe, tot ziens. 

 

 

6. Nogmaals tante Bep aan Pa (na Kerstmis).   

 

In de hoekkamer, 27-12-‘44 

 

Beste Dick, 

 

Nu je thuiskomst met Kerstmis niet doorgegaan is, ga ik maar een brief schrijven. Het is 

Woensdagavond en Agaath is hier. Daar Frans en Jo in Voorburg zijn deze week, slaapt ze de 

hele week bij ons, dus ook met vader’s verjaardag, wat gezellig is. Vanmiddag kregen we je 

brief, meegegeven met mevr. v. Dijk. Vader kent haar en zal naar haar toe gaan. Zeg Dick, 

hebben jullie het met Kerstmis nog gezellig gehad onder elkaar? 1 Jan. gaat hier Brauneck 

naar A’foort en brengt je een pakje. We gaan nu gebruik maken van de Estafette-dienst in de 

Voorsch.laan. Je schreef over boeken. Nu, van v. Buul het 3
e
 deel van Rein Br. ontvangen. 

“En groot werd het leven”. Ik heb het ook, het speelt af op de grote pachtboerderij van 

Dieksterhoes. Dus dat is binnen. Je hoeft het later niet te betalen. Je krijgt het van To en mij 

zu Weihnachten. Het is wel laat als je het hoort, maar enfin. Dat andere zal ik informeren. Ik 

zit nu in de zaak, ijskoud, kan nauwelijks schrijven. Het is ontzettend glad op straat en ik ben 

de hele Binnenweg af komen sjokken met een spichtige dame aan mijn arm, die gevallen was 

en niet alleen verder dorst. Zojuist was Bertus hier met fantastische verhalen – en dan denk ik 

– Hij heeft een meisje! En zeer gevleid, dat je hem in de brieven wel eens de gr doet.   

Gisteren ben ik gaan schaatsen op de ijsclub, waar het erg druk was. Ik had 3 truien aan, een 

mutsje van wol, sokken en wanten en een dirc (?) van wol en was zo dik, dat ik me nauwelijks 

kon bewegen. Het schaatsen ging goed en ik besloot nog even op de plas te gaan, daar reed 

hier en daar iemand. Maar na 10 slagen dacht ik: Zij die gaan sterven groeten U, want overal 
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om me heen kraakte het ontzettend, er kwamen scheuren waar ik “zweefde” en dus 

rechtsomkeer. Eenmaal thuis kwamen mevr. en hr. v. Peski naar ons fornuis kijken, ze willen 

zich ook installeren in een kamer, waar ze gelijk kunnen koken. Br. Siegfried kwam 

informeren of Dickie terug was, hij wil weer tabak geven voor jou. Piet van de GPIV is weer 

in R’dam, die heeft jou nog gezien, hij kwam langs op de zaak. Tussen de bedrijven door heb 

ik nog een avontuurtje gehad. Er kwam de laatste tijd dikwijls een kennis van Wim op de 

zaak, die een vriend bij zich had. Een grote sul. Hij vertelde me ellenlange verhalen, dat hij 

vooruit wilde komen, dat hij dit diploma had en dat, en kwam 2x per dag, informeerde ook 

hoe laat ik ’s middags weg ging. Ik lispelde: tegen kw. voor 5, want ik ga altijd om 4 u weg. 

Op een morgen gaf hij me een cadeautje. Een aardige broche en Wim lol. ’s Middags kwam 

hij me halen, maar ik was al lang weg. De volgende dag zei ik tegen Wim: Ik ga maar weer 

vroeg weg voor dien zalf. Ik weg, maar wie stond daar bij de Cl. de Vrieselaan? Er, der 

herrlichste von Allen. Je begrijpt, dat ik gauw overstak en aandachtig bij een etalage stond te 

kijken. Maar het oog der liefde ziet scherp, en daar stond hij al achter me. Nu, we liepen 

verder en ik zei na 10 stappen: Ik moet bij Lichtenauer zijn hoor. Dag. Ik naar binnen en 

kocht een stukje muziek. Gluurde eens naar buiten, maar hij gluurde net naar binnen en lachte 

verzaligd. Ik kocht nog een stukje muziek voor Wim voor Kerstmis en zocht naar ’n leuke 

kaart voor Marijke. En immer stond hij in de kou en wachtte… op mij. Na een half uur gaf ik 

het op en ging naar buiten. Hij vroeg of ik hem Koen wilde noemen. En of ik met hem uit 

wilde. Nu had hij me al eens geïnviteerd, maar ik zei altijd: geen tijd. Zondag niet, nooit niet. 

Hij is katholiek, en ziet brood in me, volgens Wim. Bij Gerzon zei ik: ik wil je niet langer 

ophouden hoor. Ga maar terug. Wanneer zie ik je weer, stotterde mijn Koen. Kom morgen op 

de zaak, dat vind ik leuk, antwoordde ik, bedenkend: “To is morgen naar Dick, ik thuis om te 

koken.” Nu zal hij wel bekoeld zijn. 

Om op jouw brief terug te komen: het nieuwe nr. Wereldgesch heeft Amesz gebracht. Ik meen 

dat het er 2 zijn, zal wel eens kijken. Zelf kon ik er een bij een kiosk op de kop tikken. Je 

sokken heeft To gewassen. Er zitten erge grote gaten in waar we stukjes in breien. Ik brei een 

paar, die krijg je binnenkort. Toen To naar A’foort was, hebben Agaath, Greetje en Ferry 

beneden de kamer versierd voor Kerstmis met takken enz. Erg leuk. 

Aag had cigaretten en we bleven tot 12 u op met muziek. Wim had nl. een bende gram. platen 

laten brengen voor Kerstmis en wij hadden de grammofoon van v. Peski. 

To en die juffr. die mee ging, kwamen zat. om 5 uur thuis. Geen last gehad van f. (dit zal zijn: 

fietsen) vorderingen. Alleen erg koud en grote honger. Sinds die dag is er een verordening, dat 

je na 6 uur de straat niet meer op mag tot ’s morgens 6 uur. Het is alleen in R’dam, voor straf. 

Dus v.d. Heiden komt niet meer. 

Zondag zijn we naar Wim gegaan, ’n fijn diner en blijven slapen. Er was ‘n 2 pers. bed voor 

To en mij. Alles in verband met 6 u. binnen. Natuurlijk kon de nachtmis ook niet doorgaan, 

die was ’s morgens om half 7. Na het ontbijt gingen we en masse naar Kralingen, vader op de 

fiets van To vooruit voor de kachel. To heeft Zondag ’s morgens de 24
e
 alle pakjes en brieven 

weggebracht, iedereen was er erg blij mee. Wim en Truus waren net bij ons of er kwam al 

visite. Truus haar vader en moeder, Freek en Corry + baby en t. Toos en t. Phien. 

t. Phien vertelde me, dat neef Adriaan heel belangstellend naar me gevraagd had en we 

hadden veel lol. Om een uur of 2 staat er iemand op het terras te tikken tegen de deur. Neef 

Adriaan! Met ’n fles melk van 20 ct en 1 p boter 20 dus voor niets. Hij vertelde dat oom Toon 

het liever niet had gehad, daar die bang was, dat hij opgepikt zou worden in R’dam, maar dat 

hij toch gekomen was. Je begrijpt, dat er na het verhaal van t. Phien grote hilariteit was. We 

hadden een goed Kerstdiner, ik had leuke menu’s en verder ook alles zelf klaargemaakt, o.a. 

stond er vermeld: opgemaakte zuurschotel. Dat was een schaaltje gesneden zuur (ook erg 

schaars) met aan elk oor opzij een takje en rood strikje en een witte bloem. Boerenbedrog dus, 

maar de rest was echt. Onderaan stond: verrassing, dat was een cadeautje, leuk met rood lint 
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verpakt. (Wim b.v. oben erwähnte Musik). Daarom krijg jij dat boek, omdat je ook bij het 

servies hoort. Rot, dat je er niet bij kon zijn, als je het nu maar een beetje gezellig hebt gehad.  

Pim had een tinnen soldaat en zat zo raar te doen, dat ik in de lach schoot. Maar na een 

copieus diner valt dat niet mee, zodat ik kermde: o, ik ben zo vol, ik kàn niet lachen. Toen 

begon Wim om mij, maar hield ook al gauw zijn buik vast, die kreeg er kramp van. We 

hebben ’s avonds La Bohème achter elkaar gedraaid en gingen om 1 uur naar bed. 

De 26
e
 hadden we concert. Alle mooie platen gedraaid en Paljas. Huib Stam was er heel de 

middag bij, Greetje, Jopie + 2 Clemensen. Naderhand nog Jan. Ouwe Willem natuurlijk ook 

aanwezig. Om half 5 gingen Wim en Truus naar huis en om half 6 de rest. Witte Clemens 

bleef bij ons eten en slapen. Hij had weer veel gekke verhalen zodat we stijve kaakspieren 

kregen. We draaiden natuurlijk ook platen en gingen om half 12 naar bed. Nu is morgen 

Vader jarig, maar daar wordt niet veel aan gedaan. Wel een extra’tje natuurlijk.  

Zeg Dick, ik had net een juffrouw in de zaak, waarmee ik zwaar voeling heb in black. 

Hopelijk ben ik in staat in je a.s. pakje een halve fles jenever te doen daardoor. In ieder geval 

komt dat en dan kom ik het zelf brengen. Ik was van plan om ook eens te komen na 

Nieuwjaar, eventueel met Corrie, daar die ook wel zal willen en met zijn tweeën zo’n 

onderneming prettiger is dan alleen. Dus ik zal het haar vragen. Nu Dick, het wordt tijd om te 

hachelen, honger als een peerd. 

Het allerbeste van ons allen, de groeten aan Louis + Henk, je vriendjes en de h. gr. van 

 

Bep 

 

P.S. 

Nu is er dan een bevel, dat iedereen op moet komen tussen 16 en 40. Alle mannen krijgen nu 

een oproep thuis gestuurd. Dus weer iets nieuws. Clemens heeft de pé in, naar R’dam te zijn 

gekomen, hij heeft nog altijd honger. We hebben hem met Kerstmis goed volgestopt en uit 

erkentelijkheid was hij zeer gul met tabak. Als ik naar jou kom, wordt waarschijnlijk de 2
e
 

week in ’t nieuwe jaar, daar we eerst nog suikerbieten moeten klaarmaken en antwoord van 

Corrie hebben. Nu, au revoir dus. Ben zeer benieuwd naar je snor. ( Ben je nu nòg lelijker, 

Dick??) 

 

B. 
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3. Brieven vanuit de Vijverlaan, aan pa gestuurd door opa Knoops (L.J.P. 

Knoops Sr.), tante To en tante Bep 
 

 

De juiste volgorde van deze brieven is onzeker. Opa zette niet altijd een datum op de brief. 

 

In de eerste envelop zaten twee brieven. Op de envelop geen postzegel. 

 

Adressering: den Heer Dirk J. Knoops 

                      Mariastichting 

                      Kamer 35 

                      Herenstraat 

                      Amersfoort 

 

Afzender:      L.J.P. Knoops 

                      Vijverlaan 2 

                      R’dam 

 

Het eerste blad is aan twee kanten beschreven; aan de ene kant door opa, aan de andere kant 

door tante To en tante Bep. 

 

Voorkant: 

 

Dinsdagmorgen 

 

Lieve Dirk, 

 

Zoo even je brief ontvangen, en ik haast mij direct terug te schrijven. 

Ik heb Zondag j.l. een brief medegegeven met iemand (v Wijnen); ik hoop dat je deze 

ontvangen zult hebben en alles goed gelezen hebt. Dinsdag is die v Wijnen weder thuis dus 

zal ik deze gaan bezoeken, en vragen of de brief bezorgd is. 

Ben direct naar Verzijl gegaan voor laarzen doch Koos was gesloten. Was naar de Haag. Zal 

nu heden gaan. Als ik ze heb zal ik deze direct met ondergoed + kousen enz. met iemand 

mede geven in de hoop dat ’t u dan zal bereiken. 

Corry is gisteren (Zondag) met haar Vader hier geweest, en toen ik haar vertelde dat je een 

goed tehuis had en goed eten was zij zeer gerust gesteld, en moet van haar de beste groeten 

over brengen. Ze waren op de fiets en hebben hier iets gegeten.  

Wim heb je gelezen is hier, en in Reewijk is nog geen vordering geweest. Triep (onduidelijk) 

is niet terug, de zaak is weder open. Wij maken ’t goed – gelukkig.  

Van die juffrouw Nippers (of: Nipperus?) vernam ik dat ze Dinsdag weder naar Amersfoort 

gaat. Indien ik die laarzen enz. nog niet voorhanden heb op Dinsdag 12 uur geef ik haar alvast 

deze brief mede, en zal de rest overmorgen met weder ander iemand mede zien te geven, dan 

heb je alvast weder eenig bericht van mij en dat wil je toch ook gaarne.  

 

Wij vinden ’t erg dat je zoo in de blubber moet werken met lage schoentjes; ’t is toen alles 

zoo gauw gegaan, om alles goed te hebben. Wij zitten iedere dag nog te praten: hadden wij 

dat maar of dit maar mede gegeven, maar er is niets aan te doen. Wij bennen al blij dat je een 

goed thuis hebt en goed eten en zoo noodig koop je er maar wat bij, als dit gaat tenminste.  
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Als ’t kan geef die mevrouw Nippers (of: Nipperus?) weder een klein briefje mede. Je 

begrijpt wij horen gaarne wat; hier hoor je allerlei verhalen van naar Duitschland gaan enz. 

enz. dat zal wel los loopen. Jan v Hout en Klaas Koolhaas zijn in Ede. 

Zie je die jongens van Schippers soms van die boer van ’s Gravenweg, schuin over ons. Kijk 

er eens na, die zijn alleen, misschien kunnen die bij jelui clubje aansluiten. Aardige jongens, 

doe ze de groeten van mij. 

’t Regent hier nu al 2 dagen. Gelukkig dat jij die leeren jas hebt.  

Nu beste Dirk, verder geen nieuws, vele hartelijke en beste groeten van je liefhebbende 

 

Vader. 

 

Achterkant: 

 

Beste Dick, 

 

We waren blij eindelijk iets uitgebreids van je te horen. We hoorden maar niets en Toni 

stuurde lange brieven naar huis. Was je niet verschrikkelijk moe ’s avonds en waren je voeten 

niet stuk? Wij hebben menig maal aan je gedacht. En telkens regende het maar opnieuw. Het 

was hopeloos.  

Jan de Jong is ook weg. Wies is nu in Schiebroek. Koos is vrij voor de voedselvoorziening. 

Die had een reuze bof: hij kwam ’s Maandags direct naar je informeren. 

Van Verzijl is er niemand weg. Broeder Siegfried is dat fleschje van je komen halen en was 

diep met je lot begaan. Zoals iedereen trouwens.  

Ik heb weer de bof wat nogal pijnlijk is. Maar zal wel weer gauw over zijn.  

De verschooning is hierbij, ik hoop dat het goed is. Wat zullen jullie toch nat en klam zijn. 

Kun je je goed ’s avonds nog al drogen. Het is te hopen. 

Betsy is Zondag op de fiets naar huis gegaan, ze kon het hier niet meer harden. We hopen dat 

ze goed is overgekomen. Nu Dick, Bep schrijft je ook nog.  

De hartelijke groeten en een zoen van mij 

 

To. 

 

Beste Dick, 

Daar To volgens gewoonte haar brief wijd en groot geschreven heeft (al is het ditmaal zonder 

‘oogmerk’) is er voor mij weinig ruimte. Maar je weet wat een bescheiden bloempje ik ben!  

Ik heb Corrie uitvoerig alles geschreven – na die Zaterdag en de brief werd door ouden heer 

Verzijl bezorgd. Dat heeft ze fijn gevonden, daar ze toen geheel op de hoogte kwam.  

Gisteren was ze hier op ’n damesfiets met de leren motorjas aan, met haar vader. Tony 

Knoops zit nu in Zwolle, zoals tante Toos gisteren zei: hie ziet ien Zwol.  

Ik ga ’s morgens met de laatste tram naar de zaak, ben er ongeveer half 10, haal de luiken 

eraf, ’n karwei, maar word wel geholpen door voorbijgangers, die ’n groen blaadje lusten. 

Wim komt dan ook, blijven allebei over en ik ga om half 4 naar huis, als de tram gaat rijden. 

Wim sluit tussen half 5 en 5 uur, daar het dan toch donker wordt en er geen licht is. 

Mijn les op Pont is veranderd. Ik heb nu ’n uur privé en erg fijn. Marijke is zaterdag jarig: 5 

jaar. We gaan er Zondag naar toe en masse, d.w.z. met zijn drieën, dus beter gezegd: en detail.  

Co van Oosterom is nu bij Marie daar Johan weg is en er over 3 weken een baby komt.  

Ik heb aan Co mijn zeilbroek verkocht, daar hij niet bepaald om mijn figuur slobberde, je 

begrijpt niet bepaald met verlies… Op de zaak is ’t niet al te druk, doch toch wel loop, vooral 

kleingoed.  

Mijn schermles gaat door, ook de club. To schrijft nu aan Betsy, die zit weer in Silvolde. 
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Ik hoop, dat je het niet àl te erg hebt. Wat heel de dag in regen en kou is in natte kleren en met 

ijskoude voeten weet ik nog van Sneek (gaat ook gij zeilen) en dat maken jullie mee en dan 

natuurlijk 10 x erger.  

Hopelijk zien we je spoedig terug. Jij mag voortaan de puddingschaal leeg likken, hoor Dick. 

Ik doe mijn voorrecht over. Aus Liebe! Houd je taai. Voor deze keer per uitzondering een 

zoen en h gr. Ook voor Henk Bongers, alleen de gr dan. Wim is gisteren nog bij Annie 

geweest. 

Het allerbeste. 

 

Bep. 

 

In de envelop zat nog een tweede brief, geschreven door opa: 

 

Lieve Dirk, 

 

Hierbij 2 brieven. De een was al klaar doch hadden niemand om mede te nemen. Nu ging 

Breman naar Amersfoort en gaven in haast je onderkleding mede. Zoo juist vernam ik dat 

Breman weder ging, en nu geef ik de gummi laarzen mede die ik van Koos Verzijl kreeg. Ik 

geef er ook een rugzak bij, misschien kan je die gebruiken als je naar je werk moet. 

 

Ik hoop dat je mijn eerste brief hebt ontvangen. Daarin staat alles. Wim doet zijn best om je 

vrij te krijgen. God geve het. 

Iemand had Bongers gesproken en die had gezegd dat je in ziekenhuis ligt met angina. Is wel 

beroerd. Zal wel 14 dagen duren; je hebt dit ieder jaar, moet je de dokter eens zeggen. Ik hoop 

maar dat je niet te veel koorts hebt. 

 

Beb is in de winkel. Heden Woensdag is de laatste dag dat wij electrisch licht hebben, ik zit te 

schrijven bij een olielampje. 

Freek is in Waterloo kamp meen ik, bij Amersfoort. Ik heb Breman gevraagd je te bezoeken 

in ’t ziekenzaaltje. Ik hoop dat hij dat doet. Nogmaals, wij stellen alles in ’t werking om je vrij 

te krijgen, in ieder geval ben je +- 2 weken weder binnen. 

Ik heb al voor deze 2 x geschreven. Heb je die ontvangen? 

Van jou hebben we 4 x bericht gehad, 2 briefkaarten en 2 brieven waar wij dankbaar voor 

zijn. 

Verder buiten de schoenen nog wat ondergoed, zakdoeken, 1 pakje tabak, 1 pakje vloe van br 

Siegfried met de hartelijke groeten, van ons 1 pakje tabak, 2 pakjes vloe, 1 pak lucifers, 1 

flacon appelmoes als jam te gebruiken, 1 stuk zeep, 1 handdoek, ook een beetje schrijfpapier 

en eenige enveloppen, 1 p sandalen. 

Het is nu Woensdagavond. Morgenochtend pak ik alles in en zal er zoo veel mogelijk in doen 

en dan naar Breman brengen. 

Als je nog eens schrijft, meld dan ook of wij je nog levensmiddelen moeten sturen, b.v. 1 

worst of iets van vlees. Schrijf maar alles. 

 

Nu, beste Dirk, zeer vele groeten. ’s Avonds bid ik altijd voor je behouden thuiskomst, doe 

dat als je in bed ligt ook maar goed hoor Dirk. Houd je flink, doe de groeten aan Lauda (of: 

Landan?) Bongers en Louis. Zegt hem Jaring (onduidelijk; is de kapper?) scheert zich half 

lam. Hij heeft nu 1 oude baas die helpt hem inzeepen. 

Nogmaals tot ziens; denk om 1 Dec. Bid dan extra voor moeder haar sterfdag. 

 

Dag hoor. 
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Je Vader. 

 

 

2. Brief in envelop met postzegel van 7 ½  cent.  

 

Adressering:  den Heer Dirk J. Knoops 

                       St. Mariastichting  Kamer 35 

                       Herenstraat 

                       Amersfoort 

 

Afzender        L. Knoops 

                       Vijverlaan 2 

                       Rotterdam 

 

Bovenaan op de envelop staat: Via Het Roode Kruis. 

Op de brief zelf staat bovenaan met potlood geschreven: ontv. 7/12. 

 

Vrijdag 1 December 

 

Lieve Dirk 

 

Je brief van 29/11 is heden door iemand hier gebracht. We zijn altijd blij iets te vernemen, zoo 

ook je veranderde werkkring. Geregeld zijn je brieven aangekomen en heb je meer geluk als 

wij. Verschillende brieven aan mensen mede gegeven. Die schijnen verloren te gaan. Nu zal 

ik ’t eens probeeren via ’t Roode Kruis. Schrijf ons nu eens terug wanneer je deze brief 

ontving. Misschien dat dit snel gaat. Kan jij ook als dit snel gaat via ’t Roode Kruis zenden. 

Enfin, we zijn benieuwd hoe dit gaat. 

Is je leeren pak na de zin en past ’t goed? O ja, gisteren Donderdag hebben wij nog 1 brief van 

ons en 2 van Corry bij Bongers gebracht; wij vernamen dat Zaterdag of Zondag iemand – 

kennis van hun – naar Amersfoort ging. Nu zal To maandag even naar Bongers gaan om te 

informeren of dit weg is, anders zenden wij die ook per Roode Kruis, dit lijkt mij safe. ’t Is 

alleen de kwestie gaat dit snel. Dit laat je even weten.  

Donderdag is hier een luchtaanval geweest op dat groote huis op de Heemraadsingel, hoek 

Mat laan. 5 a 6 huizen in puin en +- 50 dooden. Alle ruiten stuk in de omtrek, ook op de 

Binnenweg, alleen van ons en v.d. Meyden zijn heel. Alleen de achterruiten stuk. Je begrijpt 

dat Wim & Beb geschrokken zijn; ’t was een leven als een oordeel. 6 machines schoten in 

duikvlucht naar beneden. Waren Engelsen. 

Wij vinden ’t erg jammer zoo ook je schrijft dat je zoo weinig van ons verneemt, doch zoo als 

boven gemeld is dat onze schuld niet. Misschien dat ’t via R.K. beter zal gaan, doch in ieder 

geval, Dirk, onze gedachten en vooral de mijne zijn steeds bij jou hoor. Wees daar maar heilig 

verzekerd van. Ben vanmorgen te communie geweest (1 Dec) moeder, en heb nog eens extra 

voor je gebeden wat ik trouwens iedere dag doe. Mijn gedachten zijn bij u. Voor nu en voor 

de toekomst. 

De Bruin is hier geweest en heeft nog veel verteld. Ook dat de stemming onderling goed is, 

wat ons genoegen doet. De Groot heb ik nog niet gezien. Was ’t maar waar dat je 20 Dec thuis 

kwam. God geve ‘t. Intussen doen ik en Wim op allerlei manieren moeite voor je en voor 

Henk.  

Gisteren was de kapper Brauneck nog hier. Die heb ik precies jelui adres opgegeven. Hij heeft 

een zoon in Amersfoort wonen en die zal ook probeeren en andere manieren probeeren wij. 
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Toni van oom Han is in Duitschland, Elten vlak op de grens. Triep ook in Duitschland, waar 

weet ik niet. 

Gas en electrisch licht is hier niet meer. We zitten met 1 klein olielampje. De trams rijden ook 

niet meer. To is goed thuis gekomen. Wim, Leo en wij maken ’t goed, alleen brood wordt 

weer minder. 1000 gram per week per persoon.  

Zal 2 x per week via R.K. schrijven. Nu beste Dirk, vele groeten van ons allen in ’t bijzonder 

van mij, 

 

Je liefhebbende 

 

Vader 

 

In de hoop tot spoedig wederziens. 

Groeten aan Henk, Lander en Louis. Schrijf eens hoe die knapen ’t stellen. 

 

 

3. Geschreven op achterzijde van briefpapier van G.P.I.V. 

 

TOONZALEN G.P.I.V.     COMPLETE WONINGINRICHTING 

 

KOOPT BIJ DE G.P.I.V…. U bent tevree! 

 

Beste Dirk, 

 

Ik hoop dat je inmiddels de 3 brieven ontvangen hebt per estafette; 1 van mij 1 van Beb 1 van 

Leo + To. 

Dit pakje door Heer Brauneck Jr. Celebesstraat 2 te Amersfoort bij je gebracht, hoop ik in 

goede orde aankomt. Het mogt niet te groot zijn, daar hij wel 14 pakjes mede moest nemen.  

 

Het bevat:  

1 flanel, 1 broek, 1 borstrok, 1 overhemd 

2 paar sokken, 1 paar linnen schoentjes, die wij hebben laten maken om over je sokken aan te 

doen: 1
e
 voor warmte, 2

e
 om je sokken te bewaren voor gaten enz. Ik hoop dat ze goed zijn. 

 

1 overhemd, 1 zak zout, Lucifers, Tabak, 3 st zeep, 1 st worst, 1 st kaas, 1 spritsletter, 2 

blikjes leverpastei, 1 doos (niet leesbaar) poeder. 

 

Hoewel in de brieven reeds geschreven wenschen wij jelui nog een Zalig Nieuwjaar. We zijn 

tevens bezig voor overplaatsing naar Rotterdam bij Ways & Freitag laat ons hoopen dat ’t 

lukt. 

Schrijf of alles terecht aan gekomen is. 

Groeten aan Henk & Louis. 

 

Dag hoor. 

 

Vader.  

 

(Met potlood was er nog iets bijgeschreven, echter niet goed leesbaar. Ongeveer:) 

en 1 Holtje (onduidelijk) te leen van Binkhorst. Goed bewaren. 
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4. Eveneens op achterkant van G.P.I.V. papier   

 

Dirk, 

 

Zoo even een leeren pak gekocht kost 1000 gulden  

Doe ’t aan je gummi schoenen er over en je oude leeren jas er over heen, anders slaan ze je 

nog dood voor dat pak. 

En je schoen 2 of 3 paar sokken, pas op dat ze ’t niet gappen. Ook nog 1 werkoverhemd en 

nog wat sokken en nog meer ondergoed.  

1 pot jam appel schoenen enz. 

Breeman heeft gisteren afgegeven aan de Portier van de Maria Stichting een pak ondergoed 

en sokken, dat heb je toch gekregen. 

Nu Dirk, veel groeten. Wij en Wim probeeren nog je vrij te krijgen. 

 

Je Vader. 

 

Hieronder was met potlood bijgeschreven: 

 

Beste Dick, 

 

Als je soms vuil goed heb geef dan een boodschap mee aan iemand. Dan kom ik het halen. En 

weer brengen. Het beste hoor, houd je maar taai. 

 

To 

 

 

5. Een velletje postpapier, aan twee kanten beschreven. 

 

Lieve Dirk           Donderdag 

 

De brief en de tabak gebracht door L. v. Daalen in dank ontvangen. Ik heb direct de tabak 

geruild voor 5 flessen melk, iedere dag 1 fles. Ook vernam ik dat de pakketten aan Corry en 

ons goed over zijn gekomen. 

Je zal intussen ook wel in ’t bezit gekomen zijn van de brief en roggebrood en sokken door de 

heer L. Jansen mede genomen. 

Als ik deze brief bij van Daalen gaat bezorgen zal ik er een eigen gebakken roggebroodje bij 

doen daar ik hoop dat hij ’t mede neemt. Dun snijden is ’t lekkerst. 

Heb aan Koos en Tinus Verzijl wezen vragen of ze ook een brief bij v Dalen willen bezorgen, 

ze zouden ’t doen, zeiden ze mij. 

Heb je die 3 brieven gedateerd 28 of 29 December al ontvangen: 1 van mij, 1 van Beb, 1 van 

Leo, die door dat z.g. deftige … (onleesbaar; comitee?) verzonden zouden worden. Iedere 

Woensdag en Zaterdag schrijft mij beslist hierover of je ze heb ja of neen en welke datum; ze 

zouden op 1 Januari j.l. bezorgd worden. 

Schrijf ook eens of die linnen sokken of schoentjes je voldoen, ze zijn warm en je bewaart je 

sokken maar voor gaten. Is een uitvinding van mij zelf. Je laat dit wel eens weten hè? 

Op je gezegde iedere Zaterdag en Zondag kijk je uit naar To of Beb zal nog wel even duren, ’t 

is beestachtig weder voor die meisjes en is een verre tocht; daarbij is To iedere dag hard aan ’t 

werk, geen hulp. 
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Huis schoon houden en zeer veel moeite voor ’t eten 10 x meer dan vroeger. Beb is bang dat 

ze ’t niet haalt met die harde wind. Daarbij heb je de laatste tijd een en ander ontvangen, dus 

reken daar nu niet te veel op. Als ’t weder goed is komt To beslist misschien met mej. 

Nederveen, dan heeft ze gezelschap. 

Romijn de carosseriebekleder die bij Breman werkte en bij jou was in Amersfoort is vrij 

gekomen door de H.K.P. en is 1 januari j.l. thuis gekomen. Wij doen ook nog ons best doch ’t 

lukt nog niet zoo hard, wij zijn bezig met ’t bauambt voor overplaatsing. 

Los laten wij ’t niet doch ’t valt niet mede. 

Bongers heeft ook nog een brief geschreven aan Wim of hij probeeren wilde. Wij doen ons 

best. Wim & Leo zijn hier. In de zaak is ’t niet druk, we hebben geen goed meer, en nieuw 

komt er niet. Wij hebben thans meer zorg voor ’t eten. Wat mij met veel moeite gelukkig nog 

al lukt, niet overdreven doch ’t noodige toch wel. Van ’s avonds 6 uur tot ’s morgens 6 uur 

mag niemand op straat, enfin dit weet je misschien al. 

Ik meen dat ik ’t al geschreven heb: wij wonen in ’t kleine hoekkamertje en dat witte 

kolenfornuis staat daarin, dus warmte en eten koken te samen; ’t fornuis geeft reuzen warmte 

en is zuinig, alleen zullen in deze winter ’t plafond en de behang er wel aan gaan van al die 

stoom. Wij zijn nu van suikerbieten stroop aan ’t maken, een reuze herri maar de stroop is fijn 

en nu er geen boter is hebben wij stroop op ons brood. Bij Stam heb ik een winterjas geruild 

en hebben nu 3 grote broden extra in de week – ½ jaar lang, dus een mooie ruil. 

Bij Toon v/d K…g (slecht leesbaar) tarwe + rogge geruild en iedere week 2 L melk. De 

aardappelschillen en groente afval brengt ik bij Schippers en krijg dan 1 fl melk voor dus 3 

liter melk per week; ook al aardig en zoo scharrel je maar door.  

Zooals reeds gezegd tot nu toe gaat ‘t, doch er wordt hier niet te beschrijven armoede geleden, 

zelfs in de z.g. betere kringen, alle menschen die geen connecties hebben ’t zijn zware tijden. 

Van de familieleden krijg ik tot nu toe goede berichten. Tante Mina heeft ’t erg naar haar zin 

in de R.C. Stichting. Tante Phien heeft in Arnhem alles verloren en is nu bij de kinderen in 

Dieren, die heeft ’t nu al 2 x mede gemaakt. 

Nu Dirk, meer weet ik niet; ik hoop dat je gezond blijft en dat wij je spoedig thuis zullen zien, 

’t is te hoopen. Je vindt ’t zeker erg best dat je een kerk in ’t gebouw hebt. Bid maar goed 

hoor voor behouden thuiskomst en bid altijd daarbij voor je brave moeder hoor. Wij bidden 

ook voor je gezondheid en je thuiskomst. Nu Dirk, vele groeten van ons allen, in ’t bijzonder 

van je liefhebbende 

 

Vader. 

 

 

6. Een blaadje postpapier, aan beide zijden beschreven. 

 

Lieve Dirk, 

 

Je verschillende brieven ontvangen. Woensdag is de brief van mevr v Dijk gebracht en ben ik 

Donderdag naar v Mourik gegaan, die mij zeide dat ’t nog niet zeker was dat zij ging. 

Misschien een jong meisje 16 jaar 1 dochter die zou gaan loopen en niet terug komen doch 

doorgaan naar Friesland. Om nu dat meisje geld en brood mede te geven vond ik te link. ’t 

Huishouden zag er niet zoo uit als Weers. (onduidelijk) 

Ik dacht ik ga na de Rijweg en die gaan a.s. maandag, en heb daar een pakje met 1 roggebrood 

afgegeven. Tarwe had ik niet op moment, doch dan dit weder later. 

Die brief met 300 gaf ik aan Pat. V.d. Drift, doch deze zeide mij niet medegeven, want 

misschien ga jij net als Bongers. Dat is in bewerking, dus zegt hij is geld van later zorg. Nu is 
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’t Vrijdag en morgen breng ik die brief op de Rijweg. Laatst in de week zou hij zelf komen en 

zal je spreken om een en ander in orde te maken met je, hoor je nu beslist van hem. 

Ik zit juist te schrijven, komt die brief van de vriend uit Schiedam, en lees ik hoe heerlijk en 

mooi Betsy voor je gezorgd heb, ’t is reusachtig geweldig. Deel er nu niet te veel van uit, 

want ’t is niet meer te krijgen. Zorgt eerst voor jezelf.  

Corry heeft ook een pakket laten brengen op de Rijweg, dus je kunt alles niet meer op. Doet 

er echter zuinig mede en… deel niet uit hoor. Denk om je eigen. In deze tijden moet een 

mensch hard worden. Je ziet maar aan Henk. Je schreef altijd denk om Henk ook doe je best. 

Nu gun ik ’t hem van harte dat hij afgekeurd is, doch hij blijft nu ook niet bij je. ’t Is in deze 

tijden heel aardig goed te zijn, doch denk altijd eerst ik, en dan een ander. Zijn zusje is de 

brief wezen brengen, hij zou later zelf komen. 

Rijwielbanden zijn niet te bekomen. Romijn is ook niets. Ik kan niets bereiken, alleen Pa v.d. 

Drift want ik geloof dat dit ook voor Henk was. 

In ieder geval wordt aan deze zijde hard voor je gewerkt. Tabak niet meer sturen; te duur en 

zeer slecht. 

Inliggend een overlijdens bericht van de Heer Tenhorst. (deze naam is onduidelijk) Ik heb 

gecondoleerd namens jou. 

Nou Dirk, eet lekker: 1 pakket van Corry, 1 van Betsy en 1 broodje van mij, dus deze week 

ziet er goed voor je uit. (hier is in een ander handschrift het woord “Verscheuren” 

toegevoegd) 

Hopende dat ’t spoedig Vrede moge worden. 

Nu beste Dirk veel groeten van ons, ook van Wim, Truus, + v Os, W. vd Meyde, Br. Siegfried 

en Freek. 

Louw ligt in ziekenhuis, waarschijnlijk maagoperatie. 

Zijn adres is L. Breman, kamer 38, Havenziekenhuis – Haringvliet R’dam. 

 

Tot ziens hoop ik. 

 

Je liefhebbende 

 

Vader 

 

 

7. Blad (ongeveer A-4) papier, voorzijde door opa beschreven, achterzijde door tante To. 

 

Beste Dirk, 

 

Hierbij 1 pakje wat je gevraagd hebt: spiegeltje, borstel en pasta. 

To is goed thuis gekomen. Wel is zij onderweg haast 3 maal haar fiets kwijt geweest. Ik had 

gezegd als ze je aanhouden ga je maar huilen dat ze ‘t 5 km verder hooren, en dit heeft 

geholpen. Op de terugweg is ze bij Leo ’s nachts gebleven en is Leo met haar hier gekomen 

op 1 fiets zonder banden, alleen velgen. Hij heeft een paar liter olie hier gehaald. 

Hier hebben wij geen gas en electrisch licht meer. We hebben ’t keukenfornuis op de 

hoekkamer gezet en koken nu daar gelijk warmte. 

 

Een oude olielamp en heb Wim bij tante Bertha wat ruwe petroleum van de verwarming 

gevuld. Walmt erg doch ’t gaat in ieder geval. ’t Is gelukkig te doen; a.s. Vrijdag rijd de tram 

ook niet meer. 

Van tante Mees kreeg ik een brief, en moet je de groeten doen. 

Wim Vreesen moet ook in Eden zitten zoo ik verneem; zeker weet ik ’t niet. 
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Vannacht heeft oude Verzijl hier geslapen. Hij kwam ’s middags om 3 uur al. Had een 

borreltje bij hem, stuk vlees en ½ p vet, en hebben gezellig en veel zitten liegen. Ik heb 

gevraagd of hij gauw terug kwam. 

Van To vernam ik dat je ’t naar omstandigheden goed maakt. Dat leeren pak is zeker 

reusachtig. Pas er goed op hoor, kost mij werkelijk 500. 

Ik zou je oude leeren jas er over aandoen, want anders slaan ze je dood voor zoo een pak als 

ze ’t zien. 

Wij zijn nog steeds bezig om je vrij te krijgen op 4 a 5 manieren, doch ’t valt niet mede. Wij 

blijven ons best doen. Wij vernemen hier dat er veel naar Duitsland gaan. Is dat zoo? 

Wim, Leo, hun vrouwen en kinderen, To en Beb en ik maken ’t gelukkig goed.  

Van Truus word je vriendelijk bedankt voor de felicitatie voor Marijke. 

Schrijf Wim zelf ook nog eens of hij extra extra zijn best voor jou en Henk wil doen. 

Voor ik ’t vergeet: als je naar bed gaat zou ik dat leeren pak maar onder je strozak doen 

voordat ze ’t stelen; pas er vooral heel erg goed op hoor. Is in de wereld niet meer te koop.  

Nu beste Dirk, heel veel groeten van ons allen, en in ’t bijzonder van 

 

Je liefhebbende Vader. 

 

Je brief voor Corry heb ik direct aan oude Verzijl mede gegeven; er gaan hierbij nog 2 brieven 

van Corry voor jou; de groeten aan Henk Lauda en Louis de kapper. 

 

(De achterkant van deze brief is door tante To geschreven:) 

 

Beste Dick, 

 

Hierbij de gevraagde artikelen. Ik hoop dat alles nog goed bij jullie is. Op de terugtocht had ik 

wel mooi weer maar een erge tegenwind. Bij De Bilt was ik mijn fiets haast kwijt; er was 

iemand met een lekke band. Gelukkig er door gerold en voorbij Utrecht vordering, ook 

gelukkig goed afgelopen, en de derde voor Harmelen was net even weg. Je begrijpt dat ik in 

angst gezeten heb. Ik was op van de zenuwen toen ik bij Leo kwam. Ik was nauwelijks in huis 

of Gouda werd gebombardeerd. Een vleugel van het St. Jozef paviljoen in puin, een heleboel 

doden en gewonden waaronder 16 nonnetjes; ook het station. 

De andere dag naar huis. Vandaag Woensdag voor het eerst sinds lange tijd luchtalarm. Een 

reuze bombardement, de hele S.D. op de Heemraadsingel in puin, bij de zaak aan de 

achterkant alle ruiten er uit, niet van voren. Van de Heemraadsingel tot de Claes de Vrieselaan 

alle spiegelruiten er uit, verder op ook hier en daar. 

Je begrijpt dat Wim en Bep een benauwd uurtje gehad hebben. Verder in de stad is er geen 

schade. 

Nu Dick je weet weer het een en ander. Je houdt je maar taai. 

De groeten van ons allen, ook aan Henk. 

 

To 

 

 

8. Brief van oom Leo aan pa op G.P.I.V. papier.   

 

Rotterdam, 29 Dec. 1944 

 

Beste Dick, 
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Ik ben op ’t ogenblik in de Vijverlaan voor Vaders verjaardag en hoor net, dat er morgen een 

koerier naar Amersfoort gaat, die een brief mee kan nemen. 

Nu schreef ik eergisteravond reeds een brief van 8 kantjes aan je, die ik in Gouda bij ’t Rode 

Kruis bracht, doch men zei me daar, dat het vanuit Gouda wel een paar dagen kan duren 

voordat er een koerier naar A’foort vertrekt. Die brief krijg je dus altijd, doch ’t zal wel met 

een paar dagen aanlopen, dus neem ik de gelegenheid ten baat om je per deze, snellere 

gelegenheid even een regeltje te schrijven. 

Je kunt je natuurlijk wel indenken, dat ik met die brief van 8 kantjes mijn schrijfkruit zowat 

verschoten heb, vandaar dat ik deze brief maar kort van nieuwsberichten zal maken. Vandaar 

dus alleen maar het volgende. 

Wij maken het met de kinderen heel goed. Wij hadden alleen een grote zorg, omdat de piepers 

op waren, doch vandaag heb ik een groot geluk gehad, omdat ik van Vader een ½ mud 

aardappels kreeg, zonder dat ik er op rekende en als je mijn andere brief leest, zul je bemerken 

hoeveel moeite ik gedaan heb om aardappels op de kop te tikken, zonder resultaat. Gré en ik 

wensen je dan tot slot een zalig uiteinde en een gelukkig nieuwjaar toe en hopen, dat wij je 

weer spoedig, gezond naar lichaam en geest, persoonlijk kunnen begroeten als je weer thuis 

bent. Tot slot dan hartelijk gegroet, een zoentje van Ria en Loeki en een stevige handdruk van 

ons, 

 

je toegenegen schoonzuster en broer Gré en Leo 

 

P.S. Ook onze beste wensen en groeten aan Henk Bongers en jij nog de h. gr. v.d. fams. 

Kusters + v. Vliet.  

 

(Op de achterzijde van deze brief schreef tante To:) 

 

Beste Dick, 

 

Hiermede wens ik je gelijk een zalig uiteinde en een zalig nieuw jaar, en we hopen dat je 

gauw weer thuis bent. Wat is het ineens koud geworden, gelukkig dat je met Kerstmis niet 

hebt hoeven werken. Wat was het toen koud. 

Hoe was de nachtmis? Werd er nog mooi gezongen? Wij zijn bij Wim en Truus geweest, ook 

mooi. Hij begon pas om 6.30, omdat je pas om 6 uur buiten mag en ’s avonds om 6 uur 

binnen. Knus hè. Onze terugreis is goed verlopen, we waren om 4.15 thuis. Het was wel koud. 

Ik stuur je gelijk 1 overhemd, 1 stel ondergoed, zout enz. Bep die wilde met Corrie komen, 

maar dat hoor je nog wel. Nu Dick, veel nieuws is er niet, doe Henk ook de groeten van ons 

en jij in het bijzonder van mij. 

 

To. 
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4. Brieven aan pa, afkomstig van diverse familieleden 
 

 

1. Brief van oom Wim (W.B. Knoops).   

 

4 blaadjes bloknootpapier in ongefrankeerd envelop.  

De brief is als volgt geadresseerd: 

 

Den Heer D.J. Knoops 

Mariastichting 

Kamer 62 

Herenstraat  

Amersfoort 

 

Daar boven staat (in ander handschrift) geschreven: “Afgegeven door Mevr. Brauneck 

                                                                                      Celebesstr. 2   A’foort”  

 

Met potlood staat nog op de envelop genoteerd: “ontv  4/1”  

 

Op achterzijde van de envelop staat als afzender: 

 

W.B. Knoops 

Bergschelaan 225 a 

Rotterdam 

 

(De brief is niet gedateerd, maar oom Wim vermeldt ergens in de brief dat hij hem op vrijdag 

29 december 1944 heeft geschreven.) 

 

Beste Dick, 

 

Reeds 3 x stuurde ik een brief, en mochten deze je niet of nog niet of niet allen bereikt 

hebben, dan krijg je deze in ieder geval in handen, daar de zoon van Brauneck, de kapper, 

hem meeneemt. Hij woont in Amersfoort.  

Uit je diverse brieven las ik dat je het nogal uit kan houden, want er zijn kampen waar het 

zeer slecht is, zoals ik van diverse bekenden gehoord heb. Ik stuur je bijgaand weer een pakje 

shag (mijn laatste) en tevens 2 p. vloetjes en 10 p. lucifers, en verder 2 busjes vischpastei om 

op je brood te smeren. Ik hoop dat je gauw terug komt want je kost me schatten geld! 

Verder ben ik van de eerste dag af voor je bezig! Alle relaties afgegraasd en was de laatste 

actie vlugger verlopen en To dus een week eerder bij je dan zat je weer thuis.  

Buiten alle andere probeersels is er ook nog een oplichter in touw geweest, die Vader 150,- en 

mij 1 fles Bols afzette. Hij noemde zich “v. Asperen” maar “wir sprechen uns noch” – v. 

Asperen und ich. Als ik hem tegenkom slacht ik hem, of i.d. Het ergste is dat hij ons 1 ½ 

week op sleeptouw hield waardoor To ook te laat bij je kwam. “Aber jetz, bal gehakt.” 

Begin Januari worden jij en Henk overgeplaatst naar Rotterdam, ook bij Ways und Freytag, 

hetgeen zo goed als zeker is. Schweers heeft dit geregeld, en als alle kantoren van deze firma 

niet gesloten waren tot 2 Jan was je reeds vòòr oudejaar thuis gekomen. Maar die bittere pil 

moet je dan maar slikken. 

Je ziet, als je relaties hebt en leert dat van mij (Vader): Houdt ze altijd warm en tot vriend, 

ook als je ze niet nodig hebt, en heb je eens bonje, neem het met een smile en denk: “Barst” 

doch zeg: “Gelijk heb je, oude kluivenduiker.” 
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Verder gaat 4 x per week de wagen van Ways und Freytag naar Amersfoort en als alles in 

orde is gaan jullie mee in de vrachtknots, dus niet lopen. Laat-ie snor zijn. “Nee laat maar 

zitten, alleen Ritmeester.” …… Cats! (spreek zeer staccato). 

Cats zit in Essen en volgens Snijders (zijn vriend) die terug is vloekt hij alleen niet als hij 

slaapt. Werken doet hij alleen die enkele seconden per dag als ze niet in de schuilkelder zitten, 

maar dan pakt hij ook goed aan. Je weet hoe hij is. Graag handenarbeid! 

Maar nu serieus! Cats doet in Essen zijn uiterste best en jou stel ik nu in staat om in 

Rotterdam mede te werken aan de overwinning! 

 

Heden, Vrijdag 29 Dec was ik op etensjacht in Pernis en over Rhoon langs Waalhaven naar 

huis. Midden in Waalhaven raakte ik in een zeer zwaar bombardement door 25 Vliegende 

Forten. De bommen vielen 50 tot 100 M. van me af, en ik lag plat langs een muurtje in 

doodsangst. Enorm afweer-spervuur. Vele gebouwen in puin, maar geen woonhuizen.  

Het duurde een half uur. 

Wacht even hoor. Ik moet even een Ibisje draaien, en dan dadelijk even een portie koude kip 

(van gisteren over), gebakken aardappelen en appelmoes, en dan de krant lezen en een 

Ritmeester opsteken, onder het genot van een kop heerlijke chocolade melk. Dit doe ik elke 

avond om 10 uur, maar nooit eens iets anders. Het gaat je gewoon tegenstaan.  

Maar dit liegen doet me zoveel water uit mijn mond lopen, dat ik dit vel nr. 3 opnieuw moet 

beginnen op een schoon exemplaar.  

Dat leren pak is ook goed van pas gekomen, niet? Het kostte 500,- en ik kon het direct kwijt 

aan een slager voor 1000,- of meer. Doch de broederliefde woog zwaarder dan de 

handelsliefde.  

Nu over de zaak. Met Sint Nicolaas en vòòr Kerstmis erg druk geweest. Nu f 10,- per dag te 

lijsten. Ik hoop dat het drukker wordt. Aan de boeken deed ik nog niets. Als je terugkomt ben 

je om half 5 klaar bij je nieuwe baas en Zaterdag NM vrij en kan je alles even inhalen…. 

“Cats” (staccato).  

Het winteroffensief van de Duitsers is helaas vastgelopen, en er wordt gedistancieerd. 

Gelukkig dit laatste alleen door de meest vooruit geschoven posten. Laat ons allen hopen dat 

die indringers er maar weer gauw uitgelazerd worden. Ik bedoel natuurlijk de geallieerden. 

De melk rantsoenen zijn weer verlaagd. Marijke krijgt niets meer en Pim ¼ liter per dag, 

vroeger (3 maanden terug) ieder 1 ¾ per dag, en wij tapte, doch dat is er helemaal niet meer. 

Ik red me echter nog wel, gelukkig, doch de armoede, honger en koude die over het algemeen 

geleden wordt, vooral onder de stille oorlogsarmen, b.v. ambtenaren enz. tart iedere 

beschrijving. Normaal leeft 80% van Rotterdam op 1 brood per week en 1 kg aardappelen en 

75 gram vlees. Geen boter, geen vet, geen kolen, niets en nog eens niets. Nu moet het in Den 

Haag en A’dam nog veel erger zijn. 

Verleden week lag er de hele dag midden in de Math. Laan hoek Heemraadsingel een 

doodgeschoten jongen. Een afgrijselijke beestachtige vertoning. 

Verder weet ik geen nieuws, althans te schrijven! Ik hoop dat jij en Henk, volgens het zeggen 

van Schweers, met een dag of 8, dus begin Januari in Rotterdam werken. Doe Henk de 

groeten van ons. Ontvang van Truus en de kinderen de hartelijke groeten en ook van mij, en 

een spoedige terugkeer. Verder een zalig uiteinde en een zalig 1945, met een spoedige vrede. 

 

Een stevige poot van je broer, 

 

Wim 

        

 

2. Brief van tante Lena (zus van ma).   
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                                                                                11 December 1944 

 

Beste Dick, 

 

Nu Corrie toch naar jou toe is neem ik gelijk de gelegenheid maar waar om een briefje van 

mij mee te geven, zooals wij uit jou brieven aan Corrie vernemen maak je het naar 

omstandigheden goed maar ja natuurlijk duizend maal liever thuis, maar je moet maar zo 

denken dat je niet de eenigste bent en dat is tenminste nog een beetje troost, en dat je je ouden 

vriend Henk Bongers bij je heeft, en wij bidden natuurlijk maar dat je weer gauw thuis mag 

komen en op je verhikkel naar de Haag mag stomen, dat is toch nog maar beter als lopen, hè 

Dick? 

Vindt je niet, wat een tijd hè, dat had je ook niet gedacht toen je hier wegging Donderdag ’s 

morgens, want anders had je wel bij ons gebleven, maar ja als een mens alles van te voren 

weet was je gauw rijk. 

Ik zit hier nu bij een lampje te schrijven. Van verleden week Dinsdag zijn ze hier de stoppen 

er uit wezen halen op St. Nicolaasavond, ’n leuke surprise vindt je niet, maar ja wij hadden er 

toch al langer van geprofiteerd als andere mensen, dus mogen wij toch niet klagen. Met het 

eten wordt het nu ook hopeloos hoor, wij krijgen nog geen heel brood per persoon in de week. 

Laten wij hopen dat het gauw anders wordt want anders wordt het vast honger lijden, want 

brood is toch het voornaamste voedsel voor de mensen. Ja Dick je ziet hier is ook niet veel te 

beleven, niets anders als ook veel ellende, maar ja ieder voelt toch z’n eigen leed het meest. 

Dick je zal wel denken die montert mij ook niet erg op, maar ja het is nu eenmaal niet anders. 

Truus heeft ook een brief geschreven, die heeft zij vanmorgen op de post gedaan, dus dat zal 

wel even duren voor je hem krijgt want dat duurt zo lang, Dick. 

Je schreef aan Corrie dat er geen Truien waren die kopjes thee en koffie inschonken en Lena’s 

die je piama en handdoek klaar legden, nou het is te hopen dat wij weer gauw voor onze 

zwager kunnen zorgen hoor, en Corrie lekker eten koken hè en Moeder maar porren in het 

fornuisje, nou Dick mijn brief is nog niet heelemaal vol, maar ik weet heus niet meer te 

schrijven (Corrie natuurlijk wel) laat ie fijn zijn. 

Ontvang velen groeten van Vader, Moeder broers en zussen, maar vooral van mij, je 

schoonzusje 

 

Lena. 

 

Dag hoor Dick, hou je maar taai! 

Na regen komt zonneschijn, na lijden verblijden. 

 

 

3. Brief van oom Koos Verzijl.   

 

Maandag 15 Jan 1945 

 

Beste Dick, 

 

Het is Maandagmorgen en heb niks te doen, dus mooi de gelegenheid je even een briefje te 

schrijven, want je weet best hoe dat gaat: in R’dam komt daar toch niks van, vooral met die 

korte dagen, en we hebben het nogal druk in de zaak, het klinkt misschien wel gek, maar het 

is toch zoo, want Bram is ook gepikt en Leen blijft zoo nu en dan maar een paar dagen weg, 
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van de kou en de honger, want het is meer als erg in de grote steden, affijn dat zal Corrie je 

wel geschreven hebben. 

Hoe gaat het anders met je? Laat ons hopen dat het spoedig gedaan is met de rotzooi, er 

worden allerlei pogingen gedaan je in R’dam te krijgen, dan hoor ik dit en dan weer dat maar 

ze zijn geloof ik nog geen fase opgeschoten, althans zie ik jou nog niet hier, ofschoon je het 

nog niet eens zoo erg slecht hebt, want bv Sjef Verweyen is met verlof in R’dam, voor 4 

dagen, die is in Leusden, waar die verrekt van de “neroode” in een koude tochtige barak, en 

hij ziet eruit als een vuil hemd, maar hij moet weer terug, want er zijn 2 andere lui borg voor 

hem. 

Zeg Dick, kan jij dat ook niet voor elkaar krijgen om zoo’n paar daagjes met verlof te komen, 

of is dat er bij jullie niet bij, als ik jou was zou ik het sterk proberen; als je dan in R’dam bent 

kan je wel weer eens zien om terug te gaan, als je eenmaal hier bent is er wel weer een mouw 

aan te passen. 

Verder is er hier niks te beleven, maar ja het is in ieder geval beter als in Amersfoort, daarom 

is het zoo jammer dat jullie weg zijn, want zoo als het met al die gijntjes is gegaan, het was 

niet nodig geweest, net zoo als met Wim en Dirk, waarvan wij niks meer horen.  

Sinds eind Augustus hebben wij van de jongens geen brief of niks meer vernomen, ook van 

Jan hebben wij taal noch teeken gehoord, voor Wies anders wel erg hè, dan ben jij anders nog 

wel een beetje beter af, als je het zoo noemen wil, met jou hebben we tenminste nog contact, 

en we weten zoo’n beetje waar je zit, maar van Jan weten we absoluut niks, als hij maar geen 

ongeluk gekregen heeft, allicht kan je toch een klein briefje schrijven of aan iemand 

meegeven, affijn laat ons er het beste maar van hopen en bidden, dat heel de business weer 

spoedig bij elkaar mag zijn. 

Ik hoorde van Corrie het eten is niet zooals thuis of op het Imhoffplein, niet zoo vet en geen 

pudding toe, zou ook niks voor mij zijn; ik nam direct ontslag. 

Ik begrijp jou trouwens niet, er gaat elke dag een diesel naar R’dam, Henk gaat wel met je 

mee, of blijft die hier, dat is anders als 2 jaar geleden in Dongen ouwe, lekkere versche 

broodjes met dik boter en kaas en lekker zuipen, affijn jongen als het eenigszins gaat zorg ik 

wel voor een borreltje voor jullie, maar laat ons hopen dat jullie maar spoedig thuis mogen 

zijn, want ik kan mij jullie toestand best indenken, vooral als je zelf in dienst bent geweest en 

toen was je nog betrekkelijk vrij man. 

Nou, maak het je maar zoo makkelijk mogelijk in de hoop jou en Henk spoedig terug te zien, 

ontvang van ons allemaal de beste wenschen en de hartelijke groeten, ook van Rie, en van alle 

R’damsche vrienden en bekenden en een stevige poot van jullie vriend 

 

Koos Verzijl. 

 

 

4. Los reepje afgescheurd papier, zonder datum, met potlood beschreven:   

 

Lieve ouders, broers en zusters 

 

Koos en ik zijn nog thuis. Jan en Dick hebben wij nog niet kunnen bereiken; bericht volgt zoo 

spoedig mogelijk. Kees is in Schiebroek. 

 

De hartelijke groeten van ons allen. 

 

Nel en Martien 
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5. Brief van oom Martien Verzijl en tante Nel.  

 

R’dam, 18 Jan. 1945. 

 

Beste Dick, 

 

Eindelijk is er dan iets van gekomen om je eens een brief te schrijven, ik hoop dat je het mij 

niet kwalijk zult nemen, want je weet, schrijven wordt haast altijd op de lange baan 

geschoven. Hier in Rotterdam is het een hele dooie boel. Op straat zie je haast geen vent meer 

lopen, vooral niet tusschen 17 en 40 jaar.  

Deze week zijn er overal razzia’s gehouden, je kan haast niet meer buiten komen. Voorzoover 

ik weet is er niemand van ons gevorderd. Zooals je weet is Moeder 21 Januari jarig en was ik 

van plan geweest naar Den Haag te gaan, maar ik durf het niet aan want ze zijn in die 

buitenplaatsen zooals Pijnacker en Berkel steeds bezig, dus zal ik het nog maar even uitstellen 

totdat het wat rustiger wordt. 

Met het eten is het zeer slecht. Volgens geruchten moeten hier in Rotterdam al 300 menschen 

van de honger gestorven zijn. De menschen vallen op straat zoo maar neer. Ze hebben geen 

weerstand meer. 

In Den Haag is het nog erger, daar wordt 25 gld voor een brood betaald en voor aardappelen 

is geen grens meer, 500 gld voor een mud is heel gewoon. 

Vorige week zijn per speciale oproep de mannen van 17 – 40 jaar opgeroepen, het was 

ontzettend druk bij de arbeidsbureaus. De meeste gaan van de honger. Het is te hopen dat aan 

deze toestand spoedig een einde komt. 

Wat betreft de familie: wij maken het gelukkig allemaal nog goed, de kleine jongen groeit als 

kool, het wordt een beer van een knul. Hij komt gelukkig nog niets te kort. Van Den Haag is 

er geen bijzonder nieuws. Gerard en Antoon zijn nog thuis zoolang het duurt. De overige 

familieleden verkeren nog in een goede gezondheid. Koos gaat naar Moeders verjaardag naar 

Den Haag als er niets tussenkomt. Dan zal ik tegelijkertijd Corry laten weten dat je het laatste 

pakje in goeden conditie hebt ontvangen. 

Van de jongens in Duitschland hooren we helemaal niets meer, sporadisch komt er een brief 

door uit Duitschland, tenminste als de menschen brieven voor elkaar meenemen, maar de 

jongens zitten in zoo’n pestgehucht, daar gaat natuurlijk nooit niemand naar huis. 

Wanneer zal de tijd weer eens komen dat we allemaal gezellig bij elkaar zijn, het lijkt wel of 

dat nooit meer komt. Maar ja Dick, we zullen maar moed houden en maar denken wat onze 

Wim altijd schreef: “De oorlog duurt niet eeuwig”. Ik geloof dat ik niets ben vergeten en dus 

eindig ik maar met je het allerbeste toe te wenschen. Vele hartelijke groeten van ons allen, 

vrienden en bekenden, en laten we hopen dat we elkaar zoo spoedig mogelijk voorgoed weer 

zullen terugzien. 

 

Nel en Martien. 

 

 

6. Brief van tante Truus Verzijl (zus van ma).    

 

Brief in envelop met postzegel van 7 ½ cent (met portret van Michiel de Ruyter), 

geadresseerd aan: 

 

Den Heer Dick Knoops 

p/a St. Mariastichting 

Kamer 35 
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Amersfoort 

 

Afz. T. Verzijl 

        v. Imhoffplein 6 

        Den Haag 

 

Den Haag, 10 Dec. ‘44 

 

Beste Zwager, 

 

Nooit had ik kunnen denken, dat ik jou nog eens op deze manier zou moeten schrijven. 

Het is altijd prettig brieven te ontvangen en daarom heb ik ook maar eens mijn pen ter hand 

genomen. Wij hebben lief met elkander gedeeld, wij moeten nu ook met elkanders leed 

meeleven. Laten wij hopen Dick, dat het niet van lange duur mag zijn. Wij bidden allen dat er 

toch spoedig ’n einde aan al die ellende mag komen. 

Zoals jij in jouw brieven schreef is ’t hard werken en ’t eten niet al te best. Ik kan je nu niet 

verwennen Dick, met ’n lekker bakkie, ’n borreltje enz. Maar als je weer eenmaal terugkomt, 

zul je er nog meer dankbaar voor zijn als voorheen. 

Van jou krijgen wij geregeld bericht, maar van Jan hebben wij tot nu toe nog niet veel van 

gehoord. Alleen dat hij in Kampen zit, dat is alles. Met Vader, Moeder, broers en zussen gaat 

alles nog goed. Corry vindt ’t heel erg dat je weg bent. Maar ja er is toch eenmaal niets aan te 

doen. Wij moeten maar afwachten. Des te groter is later de vreugde, als wij later weer allen 

bij elkaar zijn. Zeg Dick, mijn vriendin Nelly uit Apeldoorn is overleden. Het gehele gezin lag 

aan koortstyphus in ’t ziekenhuis, behalve Anny, die daar was opgenomen. Ze waren voor 

Nelly al bang voor ’n inzinking en hebben haar toen bediend, en is toen weldra overleden. 

Niemand kon bij de begrafenis zijn. Die mensen hebben tenminste ook wel hun deel gehad. Ik 

kon ’t mij haast niet voorstellen. Zo in de bloei van haar leven, zonnetje in huis. Wij hadden al 

heel wat plannetjes gemaakt, voor na de oorlog. Maar de vrede heeft zij niet mee mogen 

maken. 

Wat ’t eten betreft is ’t met de meeste mensen hopeloos gesteld. Er wordt nu al honger 

geleden. Wij krijgen nu 600 gram brood per week, dus nog niet eens ’n heel brood. Het is zo 

opeens zo erg geworden, met eten. De bomen hebben ze voor ons huis weggehaald. Je weet 

niet wat je ziet. 

Net zoals in andere steden is ook bij ons deze week ’n bidweek gehouden om van 

besmettelijke ziekte, hongersnood en oorlog verlost te worden. Nood leert bidden. Wij 

vertrouwen dat O.L. Heer ons spoedig uitkomst mag geven. Nu Dick, ik heb alles weer zo’n 

beetje verteld. Gouda is onlangs ook erg gebombardeerd, o.a. ’t St. Jozef paviljoen.  

Ik ga eindigen met de groeten van Vader, Moeder, broers en zussen, speciaal van je liefh. 

vrouwtje, maar in ’t bijzonder van je schoonzusje 

 

Truus. 
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5. Het complete dagboek van Amersfoort 
 

 

Vrijdag 10/11   

Opgepakt 2 uur. 

Gebracht naar Marinierskazerne Toepad bovenste verd. 

Wagenmakers Schilleboer je…. (onleesbaar woord) 

Behoefte uit tuimelraam 

Slapen!!! 

 

Zaterdag 11/11   

Wachten op dageraad. 

10 uur buiten (niet wassen) 

Opstellen en wachten 

Stamppot zonder zout 

2 uur vertrek 

Veel familie enz. langs de weg. 

Over Nieuwerkerk naar Waddinxveen (3 km voorbij Gouda) aank. 9 uur. Slapen. 

Geen water. 

’s Nachts wordt de waterl. aangesloten 

WC’s waschbakken urinoirs. 

’s Morgens koffie, brood en kaas. 

 

Zondag 12/11  

9 uur vertrek naar Utrecht. 

Aank. Utr. 7 uur. 

Tivoli bioscoop, goed eten (zuurkool), voeten behandeling Rode Kruis tot in de nacht 12 uur à 

1 uur. 

Sinds vertrek 11/11 vaste ploeg van 4 man. 

Bep Landau  Louis Haaken  Jos van Vessem  Dick Knoops 

 

Harmelen water. 

Louis verovert kaas. 

 

Maandag 13/11   

Warme taptemelk en brood. 

…. (onduidelijk) afmarsch om 10 uur vol leverworst. 

Aank. Amersfoort in kamp ½ 4. Overvol. 

Geen eten, geen slaapplaats. 

Geslapen (!?) op houten keukenstoelen van meubelopslag Bernard. 

Jenever op. 

Utrecht WC tot enkels in nat en verstopt. 

 

Dinsdag 14/11   

Henk ontmoet en in onze ploeg opgenomen. 

Van nu af reuze ploeg van 5 man. 

Vertrek uit kamp 11 uur met brood en worst. 

Naar St. Maria Stichting, Heerestraat Amersfoort. 

Kamer met 18 man, ieder 1 krib en 1 kast. Toffe ploeg. 

Eigen wasbak 
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Verwarming 

Goed uitgehangen, alles uitgepakt enz. 

Ons prima gewassen. 

Louis scheert het vijfmanschap. Snorren blijven staan. 

Anderen scheren zich ook. 

Landlopers ontpoppen zich als heren. 

Ledenlijst opgemaakt. Soep halen. 

Onverwoestbaar optimisme en humor. 

Vroeg naar bed. 

Pers bewijs inleveren. Soep. 

’s Nachts trapte Jos in de gang in een hoop poep en komt ontzettend scheldend terug. 

 

Woensdag 15/11   

Tussen 5 – 7 staan we op. 

Koffie halen. 

½ 8 aantreden met brood. 

Tijd buiten gestaan en weer naar binnen. 

Weer aantreden. 

Vaklui werden opgeroepen, weer naar binnen. 

Weer naar beneden om in te laten schrijven (1 uur). 

Verder vrij. 

Kamerwacht aangesteld (ketelbinkie). 

De conducteur “vindt” alles. Pap. 

 

Donderdag 16/11   

6 uur op. 

¼ voor 7 aantreden. 

7.15 vertrek. 

¼ voor 12 uur op werk. 

Loopgraven opwerpen. 

4 uur klaar. 

Zuurkool. 

Voeten laten verbinden. 

Gesteund door de groep. 

Luti voorman van ploeg 5D. 

Kolk naar ziekenzaal. 

 

Vrijdag 17/11   

Thuis gebleven met kapotte hielen samen met George Harms 

Allen komen drijfnat thuis. 

Zuurkool 

Voeten verbonden. 

 

Zaterdag 18-11  

Naar het werk.  

Nog last van hielen. 

9 man thuis gebleven. 

’s Ochtends veel regen. ’s Middags droog. 

Water af laten vloeien en palen zetten. 

Soep.  Koffie. 
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Conducteur weg. 

Lauda zijn vrouw was er. 

Gesteund door Henk. 

Voeten laten verbinden. 

Angina. 

’s Avonds dokter op zaal. 

Morgen thuis blijven. 

De Groot naar ziekenzaal voor lippen. 

Scheren. 

 

Zondag 19-11-44   

Thuis voor voeten en angina. 

Louis blijft thuis. 

Gloudie geen schoenen. 

De Bruin ingedeeld bij ploeg 60. 

Gewassen: sokken, zakdoeken en overhemd. 

Naar de dokter. 

Louis    goed gekeurd 

Ik          goed gekeurd 

De Bruin ploeg 60 

’s avonds in ziekenzaal temperatuur op laten nemen en gelijk opgenomen (40.3) 

De dokter had mij een paar uur tevoren nog goedgekeurd voor buitendienst. 

Het vrijwillige ziekenzaalpersoneel (ook gevangenen) alsmede de zuster (vrijwillig) waren, 

zijn en blijven geweldig. Werken dag en nacht door. 

Een vaste dokter is er niet. De gehele inrichting is een aanfluiting van de tegenw stand der 

medische wetenschap, hygiëne enz. 

 

Maandag 20-11   

Gehele dag in ziekenzaal. 

Henk blijft thuis wegens schoenen. 

Er komt iemand voor ons met vrijstellingspapieren, ene Kok, kan echter niets bereiken. 

Henk sprak hem, doch werd er niet veel wijzer van. 

Koorts 40.3 – 39.2. 

 

Dinsdag 21-11  

Ziekenzaal. 

Niets bijzonders. 

Er liggen o.a. De Groot, Kolk, Verheye, Lutz. 

Koorts 38.1 – 37.7. 

 

Woensdag 22-11  

Ziekenzaal. 

Niets bijzonders. 

’s Avonds eten met zand en gruis. 

De Groot is het eetwonder. 

36.6 – 37.1  hoofdpijn. 

 

Donderdag 23-11  

Ziekenzaal. 

’s Morgens 36.6 
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Nog steeds geen post of pakje. 

Henk is nog steeds op de kamer. 

Verheye zal vandaag van de ziekenzaal gaan en komt dan ook op onze kamer in plaats van 

George, die gevlucht is. 

Pakket ontvangen van thuis. Verschoning en 4 p sokken. 

 

Vrijdag 24-11  

Ziekenzaal. 

 

Zaterdag 25-11   

Ziekenzaal. 

Dokter. 80 afgekeurden, o.a. de Groot. 

To geweest, veel gekregen. 

To bij Velt… (onduidelijk)  Kalkstr. 11 

 

Zondag 26-11  

To geweest. 11 uur vertrokken. 

Verhuisd van ziekenzaal naar kamer. 

Bier georganiseerd. Godsdienstoef. 

De Groot naar huis. 

 

Maandag 27-11  

Gewerkt op K.E.L./A (f 10,- ontv.). 

De Bruin afgekeurd. 

 

Dinsdag 28-11  

De Bruin naar huis. 

Gewerkt op K.E.L./A. 

10 naar kamp. 

 

Woensdag 29-11  

KELA 

 

Donderdag 30-11  

KELA 

klompen uitgedeeld.  

 

Vrijdag 1-12  

KELA 

 

Zaterdag 2-12  

KELA 

Pakje Henk met brieven v Corrie en 1 v thuis. 

Tandpasta – borstel  spiegeltje 

Kerkdienst 

 

Zondag 3-12  

H. Mis 

Kolk thuis 

KELA straat maken 
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Luchtaanval (mitr) op station 2 doden (?). 

 

Maandag 4-12    

KELA barakken 

Luchtaanval 

 

Dinsdag 5-12  

KELA barakken 

Luchtaanvallen 

Kerkdienst 

Brief v Corrie 

 

Woensdag 6-12  

KELA barakken 

6 mans ploeg 

Henk en ik bietsen 1 hele soldatenkruch 

Minder brood 

Voor 5
e
 maal geen boter. 

 

Donderdag 7-12  

KEL/A 

Loods afbreken 

Brief v vader 

Geen boter 

Kerk 

 

Vrijdag 8-12  

Hoevelaken 

Stellingbouw 

Luchtaanval 

2 vlt geraakt waarvan er één neerstortte en uitbrandde. 

Van kamer veranderd, nu no. 17 (24 man). 

Ook andere ploegnr. Nr. 47 (20 man). 

v. Vliet blijft onze voorman. 

Verhey’s atelier verhuist van 71 naar 34, zelf slaapt hij nu op 56. 

 

Zaterdag 9-12  

Sneeuw. 

Hoevelaken   Stellingen 

Ontzettende blubber. 

Later met 4 ploegen planken halen van andere stelling. 

Baden in Cavaleriekazerne ging niet door. 

Geen licht daar. 

Kerk. 

 

Zondag 10-12  

H. Mis. 

Hoevelaken stelling 

Luchtaanval. 

Een eindje verder 1 bom. 
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Maandag 11-12  

Hoevelaken stelling 

2 kamers ontluisd. 

1/5 brood extra. 

 

Dinsdag 12-12   

Hoevelaken 

1 kamer ontluisd. 

Corrie geweest 

Pakket   kerk. 

Verhuisd naar kleermakerij, behalve slapen. 

 

Woensdag 13-12   

Hoevelaken 

 

Donderdag 14-12   

Hoevelaken 

2 brieven Bep 

Kerk 

 

Vrijdag 15-12  

Henk thuis 

Wast en stopt 

Hoevelaken 

Piet weg 

Badhuis (Cav. Kaz.) 

Muziekuitv. (id.) 

v.d. Avort scabies. 

 

Zaterdag 16-12 

Hoevelaken 

Bij loon 5,- extra voor luchtaanval 

Piet op vlucht gearresteerd en teruggebracht naar Waterlookamp, volgens officiële 

bekendmaking bij het bureau. 

 

Zondag 17-12  

Kerk (H. Mis) 

Eerste vrije dag. 

Verhuisd naar kamer 62. 

 

Maandag 18-12 

Hoevelaken 

Briefje van Piet. 

 

Dinsdag 19-12 

Hoevelaken 

Brief v Corrie (6/12) 

Kerk (ook Louis, Aartsen en v Vliet). 
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Woensdag 20-12  

Hoevelaken 

32 man aangewezen voor verlof. 

 

Donderdag 21-12  

Hoevelaken 

Geen boter 

To geweest met mevr. Gloudie 

Kerk 

 

Vrijdag 22-12 

Hoevelaken  

To geweest. 

 

Zaterdag 23-12  

To ’s morgens 

Hoevelaken Luchtaanval gezien. 

Geen boter 

Kerk    biechten 

Bier 

 

Zondag 24-12  

H. Mis 

Hoevelaken (1/2 1 uur klaar) 

Zak speculaas 1 ½  à 2 ons 

Bier  5 sigaretten 

Grond bevroren 

 

Maandag 25-12  

1
e
 kerstdag. Vrij. 

7 uur gezongen Nachtmis en 1 stille mis. 

Beschuit met hagelslag. 1 sigaret. 

Pakketje met zeep 

1 shampoo  1 knak 

5 speculaasjes 3 enveloppen 

3 vel schrijfpapier. 

Concert  bier 

 

Dinsdag 26-12  

2
e
 kerstdag 

Hoevelaken 

½  3 klaar 

Bier 

Pikhouwelen 

Zout zeeppoeder 

 

Woensdag 27-12  

Hoevelaken 

Verhuisd naar 97 

Bier 
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Flanel en overhemd in de wasch 

Romijn naar huis 

2 brieven v Corrie (17 – 18 Dec). 

 

Donderdag 28-12 

Kruiwagentocht 

Hoevelaken – Hamersveld 

Stellingen Hamersveld 

Luchtaanval gezien 

Hazenjacht 

Verheyen gezien 

Kerk    bier 

Onder NSDAP in plaats van OT. 

  

Vrijdag 29-12  

Hamersveld 

Luchtaanval gezien 

Brief v Truus Verzijl 

Bier 

 

Zaterdag 30-12 

Hamersveld 

Kerk   bier 

Van Vliet 1 kuch   Ik 1/8  2.50 

 

Zondag 31-12 

Oudejaar    

H. Mis 

Hamersveld 

2 uur thuis 

Sneeuw 

Henk 1 brood  Ik 1/3  -  sig 

 

Maandag 1 Jan   

Nieuwjaar 

Hamersveld 

Honderden Duitsche vliegtuigen op 25 – 50 M hoogte. 

Een Duits vliegtuig af zien schieten, waarschijnlijk meer. 

Pap – orgie. 

± 2.15 naar huis. 

Van Vliet 1 brood    Ik 1/9  2.- 

Wasch 1 overh.  1 borstrok  1 flanel 

 

Dinsdag 2 Jan  

Hamersveld 

Concert (mmv Walther………) 

Cabaret 

Kolk komt op de kamer 

 

Woensdag 3 Jan  
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Hamersveld 

½  pond worst 

2 brieven v Corrie 

Louis en Aarse: 5 fl. Ton Noury 

2 fl thijmstroop   shag 

 

Donderdag 4 Jan  

Hamersveld 

Henk + Louis 12 koeken 

1 fl Calvé saus 24 p juspoeder, bus 250 blokjes 

25 gr blokjes 

Pakje met 2 brieven van Wim en thuis via Brauneck 

Kerk 

 

Vrijdag 5 Jan  

Henk thuis met kiespijn. Kolk gaat werken. 

Hamersveld 

Luchtaanval gezien. 

Concert + volksliederen. 

 

Zaterdag 6 Jan  

Hoevelaken   Henk thuis. 

Bombardement van 5/1 blijkt in Hoevelaken te zijn geweest, vlak bij het werk. 

Diner bij elkaar gescharreld: aardappelen, rode kool, spruitjes, jus. 

Kerk.  Henk thuis. Kolk in ploeg 60. 

 

Zondag 7 Jan 

Hoevelaken 

Mis. Henk thuis. 

Bezoek van mej. Nederveen met pakje en brief van thuis. 

Aardappelen en peen, boerekool, spruitjes, jus. 

Cabaret. Ik niet naar toe en ook Henk niet. 

Brieven geschreven. 

 

Maandag 8 Jan  

Hoevelaken    Henk thuis. 

Sneeuw 

Aardappelen spruitjes boerekool jus. 

Aarse: etenswaren 

Kaken..   enz. 

 

Dinsdag 9 Jan 

Hoevelaken   Henk thuis. 

Van Vliet thuis. Ik voorman. 

Aarse etenswaren. 

Concert   kerk. 

 

Woensdag 10 Jan 

Hoevelaken. Henk thuis. 

Aarse etenswaren. 
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Brief v Leo 

 

Donderdag 11 Jan 

Hoevelaken. Henk thuis. 

Aarse etenswaren. 

Brief meegegeven aan Janse Honingerdijk. 

 

Vrijdag 12 Jan 

Hoevelaken. Henk thuis. 

Aarse etenswaren. 

Ik ½  brood voor 1 sigaret 1.12. 

Ieder 1/5  van ½  brood. 

Brief ontv van oom Han. 

 

Zaterdag 13 Jan  

Hoevelaken Henk thuis. 

Aarse levensmiddelen. Ik peen. 

Pakket van Corrie. 

Brief v Corrie. 

Pakket en brief v thuis. 

 

Zondag 14-1  

Vrij. H. Mis en comm. 

Marschbefehl voor ons vijfen. 

’s Middags de stad in. Strooptocht onder leiding van Aarse. 

Van alles opgehaald tegen betaling en gratis. 

Gratis o.a. zout, 1 brood, 5 stukken koek, 10 kaken, 5 appels, meel, theesurrogaat enz. 

Gekocht 5 Salatoma 5 Rinata, 5 pun…. (onduidelijk) 5 bouillon.  

Pasta, veel juspoeder, kruiden, 15 koeken enz.   puddingpoeder. 

Brauneck niet thuis. 

Tijdens tocht door de stad luchtaanval. 

 

Maandag 15-1  

Hoevelaken    Henk thuis. 

Henk tandarts. Henk en Louis marsbevel. 

5 salatoma 

2 p Rona 

1 l theesurrogaat 

Pot kunsthoning 

Gecond ges melk (1 bus) 

5 p mosterd 

Juspoeder   250 bouillon 

Aarse levensmiddelen 

V Dalen gaat dinsdag met verlof. 

 

Dinsdag 16-1 

Hoevelaken. Henk weer mee. 

Henk en Aarse levensmiddelen. 

Van Dalen ’s morgens naar Rotterdam vertrokken en brieven meegenomen, en pakje tabak 

voor Vader. 
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Niet naar concert en kerk geweest. 

Vlees gekocht. Ca. 2 kg.  80,-.  

 

Woensdag 17-1  

Hoevelaken 

Amerikaan rakelings over. 

Pakje v thuis en 3 brieven v thuis ontvangen via Jansen. 

Vlees laten braden en gedeeld in 4 en. 

Henk Aarse 2 kg rogge  f 11,- p. kg.  

 

Donderdag 18-1 

Rogge naar bakker gebracht. 

Hoevelaken. Erg slecht weer. 

Reeds 6
e
 dag dunne kost. 

Aarse levensmiddelen. 

 

Vrijdag 19-1  

Vrij met Marschbefehl om mijn laars te laten repareren. Slecht weer. 

Laarzen laten repareren bij Pon. 

2 ½  brood gekocht voor ons 5-tal en 5 fl Reniato. 

Bij Brauneck brood, thee en pannekoeken. 

2 uur thuis en grote portie soep gehad (9
e
 dag dunne kost). 

Tegen 4 uur weer weg naar Brauneck om mee te eten. 

6 uur gegeten. 

Aardappelen, capucijners, peen, jus en stukje kip. 

Tegen 8 uur in de Stichting. 

Prakje van Alblas was in deken bewaard en nog warm. 

Roggebrood was klaar en heerlijk. 

V Vliet 3 fl Sala Tona. 

 

Zaterdag 20-1  

Hoevelaken 

Slecht weer   sneeuw 

Louis en Aarse levensmiddelen 

1 brood (tarwe) gratis. 

2 flessen vloeibaar zoet f 1,- 

Juspoeder gratis. 

Brieven van Vader, Bep, Leo en To (Estafette). 

V Dalen terug van verlof met brieven van Tinus en Vader en pakje( ½  tarwebrood). 

Voorraad levensmiddelen voor Alblas op. 

5 pakjes Juliennesoep ingeleverd voor 3 L soep voor Zondag (v Corrie). 

Wegens de sneeuwstorm ’s morgens bijna biet gewerkt en plusminus 2 uur naar huis. 

8
e
 dag dunne kost. 

Kerk   biechten. 

Luchtaanval vlak bij. 

Ongeveer 15 bommen. 

 

Zondag 21-1  

H. Mis   Communie  

Kerk in orde gemaakt. 
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Hoevelaken Weer tamelijk goed, geen wind, toch erg koud. 

9
e
 dag dunne kost. 

Aarse en Louis brengen rogge mee. 

Soep Julienne was lekker. 

3 L gedeeld met 5. 

 

Maandag 22-1   

Hoevelaken 

Helder weer, erg koud. 

Soep (10
e
 dag dunne kost) 

Rantsoenen sinds zondag verminderd. 

500 in pl v 600 gram per week. 

Worst of kaas de helft. 

Rogge 3350 gram weggebracht om brood te laten bakken. 

Geen prakje v Alblas. 

 

Dinsdag 23-1  

Hoevelaken 

11
e
 dag dun. Erg koud. 

Brood weer 600 gram 

’s middags veel activiteit in de lucht. 

Verschillende aanvallen gehoord. 

Henk de 5 roggebroden gehaald. 

V Vliet ½  brood   -   10 : 5 

5 p juspoeder..  

1 fl Salatoma (v Vliet – Aarse) 

Kerk. 

 

Woensdag 24-1  

Mevr. Schoemakers neemt brieven mee. 

Hoevelaken.  Erg koud 

12
e
 dag dun. 

Restje boerenkool opgegeten. 

 

Donderdag 25-1  

Hoevelaken. Koud en sneeuw. 

Eerst takkenbossen halen. 

De heer Baas brengt pakje en brief. 

12
e
  dag dun. 

Nw. Lagerführer. 

 

Vrijdag 26-1   

Hoevelaken   takken laden. 

Tussen middags …. (onduidelijk) en takkenbos meenemen. 

’s Morgens de Heer J. Weers met verlof, brief meegenomen. 

V Vliet aardappelen. 

In schil laten koken bij Alblas en met jus opgegeten. 

14
e
 dag dun. 

Erg koud. 

Verzoekschrift voor v.d. Graft. 



154 

 

 

Zaterdag 27-1   

Hoevelaken  

Takken halen, takkenbossen meenemen. 

15
e
 dag dun. 

Koud, doch tamelijk goed weer. 

Aarse peen, v Vliet aardapp. 

Ieder 2 ballen gehakt van Alblas à 2.25 p stuk. 

Aarse 5 fl. Tonicum 

N…. (onduidelijk) 1 rol menthol pastilles. 

Aarse 1 kg rogge, deze rogge geruild voor 1 tarwebrood. Er blijft nog wat brood tegoed voor 

Maandag. 

Ieder 1/5 brood. 

Brief van Vader d.d. 8-1 (gepost in Utrecht). 

Pakje meegegeven aan de heer Laas (6 pr sokken klompschoentjes h…. (onduidelijk) zakje ½  

ons tabak kerkboekje 2 brieven en apart pakje m 1 ½  ons tabak. 

Kerk. 

 

Zondag 28-1  

4 uur opgestaan. 

Brief aan Corrie en naar Vijverlaan geschreven. 

H. Mis. Communie. 

Hoevelaken. Vertrokken in sneeuwstorm. Erg koud. 

2 uur naar “huis”. 

16
e
 dag dun. 

Brieven meegegeven aan Mevr. Bergwerf. 

 

Maandag 29-1  

Hoevelaken 

Erg koud droog weer, later wat sneeuw. 

17
e
 dag dun. 

 

Dinsdag 30-1  

Vertrokken naar Hoevelaken in sneeuwstorm. 

Van Mohr Marschbefehl samen met Schoenmakers voor bandenreparatie in Amersfoort. 

Vloeibaar zoet gekocht 2 fl. 

½  1 terug in Hoevelaken. 

Eten tegen 2 uur, daarna naar huis. 

Onderweg bonnen gekocht voor 2 broden samen 45,- (de broden 20 p st) Henk B ¼  

V Vliet ½  ik ¾ . 

± 3.15 thuis. 

Aarse en Louis weg met Marschbefehl. 

18
e
 dag dun. 

Aarse en Louis: 

3 fl Tonicum  5 fl Reinato 

9 pakjes shag  20 rol bouillon 

10   ,,    pudd poeder (gratis) 

Kerk 

Brief v Corrie en 1 v Koos. 
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Woensdag 31-1   

Hoevelaken. Reuze slecht weer. 

Dooi, regen en wind. 

Uit vijfmanschap getreden. 

19
e
 dag dun. 

 

Donderdag 1-2  

Hoevelaken 

Zeer slecht weer. 

20
e
 dag dun. 

Shag nu 10 tot 12.50. 

Henk ziek geworden. 

 

Vrijdag 2-2  

Hoevelaken. Slecht weer. Henk thuis. 

’s Avonds met Marschbefehl naar Brauneck gegaan. Was niet thuis. 

Klooster kom pap. 

Visite bij rector. 

Kolk afgekeurd. 

21
e
 dag dun. 

Op afstand luchtaanval gezien. 

Jo Weers terug met pakje en brief erin. 

 

Zaterdag 3-2  

Hoevelaken. Goed weer. 

Mohr aangesproken. 

Zal er om denken. 

Marschbefehl toegezegd voor ½  4. 

In schaftt (waarschijnlijk: schafttijd) geroepen door Mohr. 2 bnb laten rep. 

Mrsbf ½  3 met schoenen. 

Onderweg luchtaanval op A’foort (Cav kaz). 

Vloe gekocht. 

Naar Coninckstr 12 voor de bnb rep. Vlees gekocht (2 ½  p) 10,- pp in …. (paard). 

Inval. Vlees daar laten koken en daar gegeten. 

Bij kennis v S geweest. 

2 kom koffie. 

Ook nog met S brood gekocht 10,- op straat. 

Bij kennis v S tabak gekocht. Naar Stichting. 

Om 6 uur vlees gehaald, ½  7 weer terug. 

Kerk. 2 br v Corrie. 

22
e
 dag dun. 

(Opm: Wat bedoelt pa met “bnb”? Ik denk: binnenbanden van fiets.) 

 

Zondag 4-2   

Mis. Communie. 

Vrij. Marsbefehl. 

Hoogmis. 

23
e
 dag dun. 

 

Maandag 5-2  
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Hoevelaken 

’s morgens uitgeregend. 

Mrsbef v Lagerf (Schoenm v Mohr) 

Tabak gehaald ½  ons  

Boterham en thee gehad. 

Vlees gehaald 3 p zonder been (gekookt)en ± 2 L bouillon. 

24
e
 dag dun. 

½ brood onderweg geruild voor ½  ons tabak en de bnb opgehaald. 

Schillen gegeten met Aarse. 

 

Dinsdag 6-2   

Hoevelaken.  Goed weer. 

Mrsbef samen met Sch van Mohr (banden aan hem afgegeven)  4,50. 

Tocht leverde niets op. 

Samen met HB brood gekocht van Koos en Piet, 15,- het hele brood. 

Kerk. Br aan rector gegeven. 

Schrijfpap voor Louis en Aarse. 

1 notitieboekje zelf. 

Luchtaanval op Amersfoort, veel schade. 

25
e
 dag dun. 

 

Woensdag 7-2   

Hoevelaken. 

’s Middags uitgeregend. 

Bij thuiskomst blijkt Henk afgekeurd te zijn. 

26
e
 dag dun. 

Brief van Corrie   ½   

7 br gekocht van bonnen à 15,- 

V Aarse peen gehad. 

Costuum naar kleermaker. 

Naar ziekenzaal voor afspr.  Holl dokter. 

 

Donderdag 8-2  

Henk vertrokken. 

Kamer 80 schoongemaakt. 

Broek v Vliet aan. 

Naar Holl dokter. 

Opgegeven voor V.T. arts. 

Kamerwacht op kamer 80, geruild met v Dalen voor ½  ons shag. 

27
e
 dag dun. 

Brief van Wim. 

Bezoek van Mej Verschuur met pakje van Miedema. 

Schoenmakers krijgt verlof. 

Band geplakt van Mohr. 

Costuum klaar. 

Kleermaker Addichs gesproken over verlof om fourn te halen. 

 

Vrijdag 9-2  

Hoevelaken. 

Mrsbef v Mohr. 
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Verlof via kleerm nog niet beslist. 

Bezoek aan fam. Verschuur: koffie, havermout, brood, thee. 

Uitgenodigd voor Zondag. 

28
e
 dag dun. 

  

Zaterdag 10-2    

Hoevelaken 

Band aan Mohr gegeven en toezegging gehad zondag na eten vrij. Shag gehaald. 

Bij Verschuur gezegd dat ik zondag kom. 

Brief van tante Mina. 

Schillen van v. Dam vischkoekjes. 

29
e
 dag dun. 

 

Zondag 11-2   

Hoevelaken 

¼  voor 1 vrij van Mohr met Mrsbef. (afkorting van “Marschbefehl”) 

Gegeten bij Verschuur, boerenkool met worst en ’s avonds brood. 

½  8 weer “thuis”. 

Vischkoekjes. 

Betty geschreven. 

30
e
  dag dun. 

 

Maandag 12-2  

Hoevelaken. Met M…..   10-3 rijwiel van Mohr weggebracht naar v.d. Hoven voor 

achterwielrep. 

Inmiddels met brief voor Betty bij Verschuur geweest. 

2 ½  ons tabak gehaald en 2 roggebr. + ½  gew brood. 

Warm water in Stichting. 

Gewassen en verschoond. 

Rijwiel was gratis gerep. 

± ½  3 terug in Hoevelaken en aan Mohr dinsdag vrij gevraagd. Toegezegd. 

Mrsbef v.a. 10 uur. 

Had in Stichting gegeten en bij Mohr weer. 31
e
 dun. 

Met kolonne terug. 

Pakje van Corrie met brief ingesloten. 

Bericht van bureau dat ik met verlof kan gaan. 

Gezegd dat ik de andere morgen gaan zal. 

Alles ingepakt. 

Mrs..  gevr. tot 8 uur om fiets op te duikelen. 

Fiets gekregen van Verschuur. 

  

Dinsdag 13-2  

8 uur vertrokken, brieven en pakjes meegenomen voor Haag en R’dam. Op Zuidsingel klapt 

de band. 

In stichting ander rijwiel gehad.  

9 uur vertrokken. 

Orkaan tegen. 

½  12 in Utrecht. 

7 uur in Gouda bij Kusters. 

Vastenavond. T. Jo en O. Willem ook daar. 
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Woensdag 14-2  

Naar Leo geweest. 

Bus vlees. Sobler, brief, brood met … (onduidelijk) 

Terug naar Kusters. 

Fiets gepakt. 

10 uur vertrokken. Orkaan tegen. 

± 3 uur in Den Haag. 

Consternatie en reuze ontvangst. 

Verschrikkelijk veel gegeten: 

Thee met beignet 

2 b soep met boterhammen 

Thee met boterham/suiker 

2 borrels 

Middageten: 1 b soep 

1 b aard. met spruitjes en vlees, 3 borden aard m r kool. 

Appelmoes, appels. 

2 k koffie met koekje. 

 

Donderdag 15-2  

Met Corrie naar Daal en Bergsche Laan. 

¼ voor 11 naar R’dam. 

Gegeten bij v.d. Burg. 

2 b aard met spruitjes 

2 b biest 

In Rotterdam brieven bezorgd en langs slagerij gegaan (Koos en Leen). 

± 3 uur thuis. 

 

 

EINDE 
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Persoonsbewijzen van pa en ma uit de oorlog 

Het persoonsbewijs van pa is een “TWEEDE EXEMPLAAR”, gedateerd 22 februari 1945. Zijn 

eerste exemplaar had No. R. 29/421288 (aldus meldt hij in zijn brief van 17 november 1944). 
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Deel 4. Overige (deel-)verzamelingen, thematisch geordend 
 

 

1. Auto opa Knoops (Oldsmobile) in de zomer van 1936; op weg naar Berlijn 

 

Kladje: Oldsmobile 1936 opa Knoops. 

2 april 2012: Michel van Es is op zoek naar informatie over een auto waarin zijn 

overgrootvader reed. De foto dateert uit 1936 en in de familie zijn behoorlijk wat discussies 

gaande wat voor een auto dit is. Wie kan vertellen wat voor een merk auto (met ev. type) op 

de foto staat? (klik hier voor een grotere versie van de auto) 

4 april 2012: De Conamleden Frans Vrijaldenhoven, Bas de Voogd en via Facebook anderen 

zoals Ard Op de Weegh, James Long, Wouter Duijndam, Theo Castricum en Paul Zangari 

houden het op een zescilinder Oldsmobile Standard uit 1936. Alleen lijkt de voorbumper 

ondersteboven gemonteerd te zijn. 

 
Er doken wederom twee foto's op van opa Knoops. Hij ging in 1936 per auto naar Berlijn (Olympische 
Spelen). 
De twee bijgaande foto's zijn echter in Potsdam genomen. Ik heb ze opgestuurd naar een vraagbaak 
van het Landesarchiv Berlin, met de vraag: "Welke lokatie in Berlijn is dit?" en kreeg als verrassend 
anwoord: 
Das ist nun tatsächlich Potsdam, und zwar die gärtnerisch gestaltete Terrasse vor der Orangerie im Park von 

Sanssouci. 
Daar is opa dus blijkbaar ook geweest, gekleed in licht zomerkostumm. Fraai, niet? 
 

Mijn neef Joep Leerssen (de zoon van tante Bep Leerssen-Knoops) schreef me het volgende 

bericht over de Berlijnse reis uit 1936 van opa Knoops, hem verteld door zijn moeder: 

 

“Beste Wim, vanmiddag was mijn moeder hier en ze keek met plezier naar de foto's. 

  

De volgende herinneringen kwamen bovendrijven, ook al kon ze niemand positief 

identificeren. Bij Knoops in de buurt werkte een cafetariahouder die de bijnaam Puntbroodje 

droeg. Hij was getrouwd met een Duitse vrouw. Een vriend van die Puntbroodje die in 

steenkolen deed was op zoek naar een goede echtgenote, en P's  vrouw (die graag wat Duitse 

aanspraak wilde hebben in het vreemde NL) suggereerde haar ongetrouwde zuster in Berlijn. 

De Olympiade, en de medaillekansen van de Rotterdamse zwemsters Rie Mastenbroek en 

(...?) werden aangegrepen om een reisje naar Berlijn te maken in opa's auto. Of het een 

Studebaker was, dat zou kunnen, maar hoe dan ook was het vermoedelijk niet de vluchtauto 

van 1940, want opa vernieuwde zijn auto om de twee jaar. (Bleven al die nieuwe auto's dan 

hetzelfde nummerbord houden? – WK: ja). Verzijl bleek ook mee van de partij te willen zijn.  

Zo herinnerde mijn moeder zich de reis naar de Olympiade. Het raakte onmiddellijk dik aan 

tussen de vriend van Puntbroodje en de Berlijnse schoonzus [WK: zie de foto’s], en die twee 

zijn daarop ook getrouwd. 

Het zal me benieuwen hoe dit strookt met de herinneringen van Piek en misschien oom Ton. 

 

Er hing aan de Berlijnse reis nog een verhaal vast over een aldaar gestolen aktentas, gevolgd 

door politie-aangifte waarop later tijdens de bezetting nog een Duitse officier in Rotterdam 

langskwam die die aangifte kende en in opa een mogelijke sympathisant zag. Dat verhaal ken 

je?” [WK: Ja, de officier werd uiteraard de deur gewezen. Sympathisant? Zeker vanaf 14 mei 

1940; wat dacht men wel niet!?] 

 

2. Vooroorlogse advertenties van Knoops uit het “Rotterdamsch Nieuwsblad” 

http://www.conam.info/images/stories/gezocht/auto-van-es-1936-2.jpg
http://www.tocmp.com/pix/Olds/images/Oldsmobile_1936_09_21.jpg
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3-5. Familie Knoops, eind jaren ’30, in drie verzamelingen 

 Huwelijk oom Wim Knoops. 

 Huwelijk oom Leo Knoops. 

 Verloving Dick Knoops en Corrie Verzijl (mijn ouders). 

 

6. Saturnusfiets 

 

Saturnus damesfiets, daterend van april 1940, gefotografeerd oktober 2011, Noordmolenwerf 

133, Rotterdam-Centrum. Vele foto’s van het geheel en van de verschillende details. 

 

En verder op internet 

 

Internet (1). 

Het dramatische relaas van de familie Knoops in de meidagen van 1940, m.n. bombardement. 

http://www.knoops-producties.nl/overige-publicaties.html 

 

Internet (2). 

Operatie ‘Zeemeeuw’ (2002). 

Kerstverhaal van Leo Knoops en Wim Knoops, gebaseerd op de vooroorlogse Knoops-zaak. 

http://www.knoops-producties.nl/kerstverhalen.html 

 

  

http://www.knoops-producties.nl/overige-publicaties.html
http://www.knoops-producties.nl/kerstverhalen.html
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Transfer “Knoops Middensteiger Rotterdam”. De afbeelding betreft een op hout geschilderde 

reconstructie uit 1992, vervaardigd door de heer drs. F.Ch. Meijer te Schiedam (1992). 

 


