
1940 Oorlog met Duitsland

De oorlog brak toch uit. Vanuit haar huis zag ze hoe
Rotterdam bestookt werd door de Duitsers. De stad stond
in stond. Ook  Den Haag zelf werd hier en daar getroffen. 

Op tenminste elf plaatsen stortten V2-raketten neer, deels
op het bebouwde en bewoonde gedeelte van Den Haag.
De 1000 kilogram zware springlading richtte bij het
neerkomen grote verwoestingen aan. Bij voortijdig
neerstortende raketten versterkte de brandstof het

verwoestend effect aanzienlijk. Omdat 
een vallende raket minder diep in de 
bodem sloeg, dan bij een normaal 
treffen op het doel aan het einde van 
de ballistische baan, was het 
oppervlak van de vernieling groter. In 
een enkel geval bleef de gevechtskop 
van een neerstortende, of in de lucht 
ontploffende raket intact.
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Als direct gevolg van de mislukte raketlanceringen kwamen ten minste 60 
inwoners van Den Haag om het leven en raakten er 126 gewond. Een groot 
aantal woonhuizen werd verwoest of zodanig zwaar beschadigd, dat ze later als
onbewoonbaar moesten worden gesloopt. Van meer dan 6000 woningen waren 
de ruiten gesprongen.

De deeltijdstudente beulde zichzelf af ze studeerde en werkte door want zonder inkomen kon ze niet
verder leren.

Ik heb nog geholpen deutsch-unfreundkiche 
drukwerkjes te verdrinken toen de Duitsers 
binnenvielen, van iemand met een gebroken geweertje 
die daar spijt van had. 

Het Rijksbureau voor Voedselvoorziening in Oorlogstijd heeft bestaan 
van 1940 tot en met 1945. Via dit rijksbureau zijn zeer veel 
maatregelen genomen die de Nederlandse voedselvoorziening tijdens 
de oorlog op peil diende te houden, waaronder de voedseldistributie. 
Het Rijksbureau voor de Voorbereiding van de Voedselvoorziening in 
Oorlogstijd werd opgericht in 1937.



Pleuritus

Toen de oorlog net begonnen was kreeg ze een administratieve baan bij de Rijksdienst voor de 
voedselvoorziening. Dat duurde ook niet lang. Ze kreeg griep, ging te vroeg weer aan het werk en 
werd door bezorgde collega’ s naar huis gestuurd, Ze had koorts en was volkomen uitgeput. Een van
haar collega’s liep naar de directeur om te zeggen dat Liefje ziek was. Ze werd naar huis gestuurd 
en zakte daadwerkelijk in elkaar.
Het was 1941 en de ziekte bleek ernstiger dan een griepje. Liefje is erg ziek het genezingsproces wil
niet vlotten. Z. Haar collega’s op kantoor sturen haar naar huis, ze gaat naar pe heeft hulp nodig en 
verzorging. Pieter Waterdrinker brengt zijn dochter van den Haag naar zijn huis in Utrecht. De 
kamerhuur in den Haag werd opgezet.

Wat ik voor de Rijksdienst der voedselvoorziening had gedaan kon ik immers ook bij 
hem  en dan hield ik wellicht meer tijd over om mij verder in de kunst te bekwamen. Ik 
was van de academie afgegaan omdat zijn tweede vrouw er bezwaar tegen had dat hij 
mijn studie bleef betalen. Maar ik was al ziek bij mijn verhuizing. Al langer dan een 
maand liep ik met een verwaarloosde griep – wat moest ik anders, als kamerbewoonster
zonder thuis – met pleurisverschijnselen, die ik zelf niet als zodanig herkende.

In Utrecht duurde het nog 
enige maanden voor de 
huisdokter het daar opgaf. Hij 
stuurde de patiënt voor 
onderzoek naar het 
ziekenhuis. De jonge vrouw 
blijkt Pleuris te hebben 

Terug naar de Twijnstraat in 
Utrecht 
Een streep door de rekening 
van mijn stiefmoeder. Maar zij
vonden er wat op. Als 
zakenman had mijn vader er 
slag van om zich al naar de 
omstandigheden dat vereisten 

armer of juist rijker voor te doen dan hij was. En zo werd besloten dat ik van de armen kon 
worden verpleegd, als medisch proefkonijn voor artsen in opleiding in het academisch 
stadsziekenhuis te midden van 15 armen, een meisje van de tekenacademie.

 
De ziekte had haar lichaam zo uitgeput dat de menstruatie weg 
bleef, er kwamen artsen in opleiding kijken en die stelden vast dat 
ze zwanger moest zijn. Als gevolg daarvan werd ze door haar 
moeder met de nek aangekeken. Zelf begon ze zich af te vragen of 
maagdelijke bevallingen dan toch bestonden. Het 
ziekenhuisverblijf werd gevolgd door een verblijf in een rusthuis 
in…..



jawel het christelijke Nunspeet.
Daar werd ze in eerste instantie
ook als een gevallen en 
daarenboven ook nog eens een 
heidens meisje behandeld. Het 
was oorlog, melk moest om 
aan te sterken….zure melk 
stond daarom op het menu.

Daar lag ik een poosje buiten 
mijn wil om een tijdje 
opgeborgen. Ik was wel patiënt
maar eentje die daar eigenlijk 
niet thuishoorde.
Ik lag op een zaal van 16 
bedden allemaal bezet door 
min of meer opgegeven zieken, 

of althans moeilijke, op een na. Die ene dat was ik. Ik was net 21 maar werd nog behandeld als 
een minderjarige, ook door de artsen maar vooral door mijn vader die mij kort daarvoor naar 
Utrecht had gehaald als secretaresse. 



  



Toen ze een klein beetje opknapte deed ze wat ze 
altijd deed als ze papier en potlood kon vinden…
ze tekende. Om de tijd te doden tijdens de 
verplichte rusturen (ik was lang niet zo ziek als de
anderen) tekende ze tal van medepatiënten van 
wie ze toen nog niet zag dat die stervende waren.

Later schaamde ze zich daarvoor, ze had zich 
gedragen als een oorlogsfotografe. Maar dat was 
onbewust, ze had nog niet veel meegemaakt van 
ziekte en dood en was niet in staat om te zien dat 
ze stervende mensen portretteerde.
Iedereen die veel zieke mensen heeft meegemaakt
ziet het lijden op de gezichten en kan het 
interpreteren, zo goed zijn de portretten.  

Veel later toen ze al een jaar of 80 was en last had
van staar kwam ze uiteindelijk bij een beleefde 
oogarts, professor…??? in het UMC, de opvolger 

van het oude AZU.(meeste oogartsen waren werkelijk meer geval dan patiëntgericht.) In de 
wandelgangen stonden diverse vitrines met oude instrumenten, geneeskundeboeken en oude 
foto’s van het ziekenhuis in oude tijden. Ze raakten aan de praat over kunst. 
Uit dankbaarheid schonk mijn moeder haar oude tekeningen aan deze arts. Mooie kopieën had ze 
eerst gemaakt om te bewaren, die kan ik nog laten zien.
Op een van de tekeningen staat een jong meisje, lachend met blozende zeer bolle wangen. Zij had 
tbc. Als je tbc had moest je in elk geval veel eten. Nee, het meisje haalde het niet.

22 januari `1998 aan Heldring
Voor de hooggeleerde oogheelkundige had ik een pakketje fotokopieën gemaakt van tekeningen de

ik nog als ziek meisje had 
vervaardigd van medepatiënten in
hetzelfde ziekenhuis als waarin hij
enz. Na verloop van tijd werd ik 
opgebeld door een freelance 
journaliste die mij wilde 
interviewen. Wacht, ik vergeet te 
vertellen over de toestanden in dat
ziekenhuis tijdens 1941 het 
bezettingsjaar.
Een interessant aspect leek mij dat
de behandeling van patiënten in 
Nederlandse ziekenhuizen , met 
name in academische en van 
ondraagkrachtige, niet betalende

zieken, weinig verschilde van die in Duitse concentratiekampen. En dat was niet omdat wij onder 
de Duitse bezetting leefden want in de ziekenhuizen was daardoor niets wezenlijks veranderd, al liet
men wel eens een gezonde jood af andere vervolgde onderduiken –  onder de lakens dan.
Met dokters heb ik hetzelfde. Jij zult daar wel nooit iets van merken, maar wie nooit iemand is 
geworden die er iets toe doet, telt niet mee.



De oogarts tipte iemand van het personeelsblad voor een interview:

Ik zag gisteren een reproductie van een stervende. Het deed me denken aan een van de fotokopieën 
die ik aan mijn oogchirurg heb gegeven, zelfde onderwerp maar stukken beter. De 
ziekenhuisschetsen die ik destijds gemaakt heb hadden iets bijzonders, zeg unieks. Dat kwam omdat
daar nooit iemand anders het in zijn hoofd kreeg daar te gaan tekenen of fotograferen. 
Die journaliste noemde het hardnekkig ‘portretjes’ maar dat zijn het niet. Bij dat woord denk je 
eerder aan behaagzieke 18de eeuwse miniaturen in een medaillon of zo
De redacteur van het blad had zich al wel in diepe bewondering over mijn schetsen uitgelaten 
evenals die interviewjuffrouw. Maar de enige kwaliteit die ze er in ontwaarden was blijkbaar dat er 
geen prijskaartjes aan hingen en ze er alleen zelf iets mee konden verdienen. Ik neem me voor om 
nooit meer iets voor anderen te doen zonder me ervoor te laten betalen al besef ik dat daar een 
beetje laat mee ben.
Wat is het toch riskant om je te laten interviewen; als een schoolkind poseren voor de fotograaf met 
mijn eigen tekening.

Genezen

Eenmaal genezen kam ze een poosje bij haar vader. Ze helpt haar vader in de zaak. Hoewel ze eerst 
welkom leek bij haar vader kwam er al gauw een kink in de kabel. Haar vader, mijn opa was in die 
tijd uiteindelijk toch ook getrouwd. De vrouw was veel jonger dan hij, ze was nauwelijks ouder dan 
mijn moeder. Mijn moeder kreeg een halfbroertje, Bert. Ze had altijd verlangd naar een broertje of 
zusje maar nu kwam het wel erg laat. Prachtige portretjes heeft ze van het kleine jongetje getekend. 

Judiths familiebanden
Erg stevig waren de familiebanden dus niet om het maar eufemistisch uit te drukken.
dan te bedenken dat de banden met mijn vaders familie wegvielen nadat mijn oma vroeg
verongelukte en mijn oudste broer ook een halfbroer is en 10 jaren ouder en al vroeg op 
kamers ging en ook nog familie van zijn vader had….dat alles maakte dat ik een sterk 
verlangen had, of een idealistische voorstelling van het hebben van familie.

Groot was mijn verbazing toen ik mij realiseerde dat er nog ergens een halfbroertje was,
een oom dus en die woonde in Amerika en…. Ik hoopte zo dat ik daar ooit mee kennis 
zou maken. Als meisje van een jaar of 12 vroeg ik mij niet meteen af wat er in de 
familie kon zijn gebeurd waardoor halfbroer en halfzus met 18 jaar leeftijdsverschil, 
elkaar totaal uit het oog verloren waren.
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