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In de oorlogsjaren werden al plannen gesmeed voor het oprichten van een opleiding die bedoeld 
was om jongemannen klaar te stomen voor het bedrijfsleven, met nadruk op vertegenwoordiging 
van Nederlandse bedrijven in het buitenland. Belangrijke namen in dit verband zijn: Dr. A. 
Plesman, directeur KLM, Prof. G.A.Ph. Weijer, voorzitter Nederlandsche Maatschappij voor 
Nijverheid en Handel, en Prof.Ir. F.M. Roeterink, directeur Philips.

Meteen na de Tweede Wereldoorlog ging men aan de slag en op 1 juli 1946 vond de oprichting 
plaats van de Stichting Nederlands Opleidings Instituut voor het Buitenland (NOIB). Het 
stichtingskapitaal werd bijeengebracht door het bedrijfsleven.

Belangrijk in de ogen van de oprichters was het hebben van een "campus" zoals ook in Amerika 
gebruikelijk. Hiertoe werd, tijdelijk dacht men, het landgoed Nijenrode te Breukelen gehuurd. *  De
bedoeling was dat binnen een aantal jaren een geheel nieuw complex gebouwd zou worden op het 
landgoed Drienerlo bij Enschede. *  Hier is het echter nooit van gekomen en later heeft de 
Technische Universiteit Twente zich er gevestigd. In 1950 werd het landgoed Nijenrode gekocht. * 

Omdat het kasteel alleen niet voldoende was voor huisvesting en onderwijs, vonden er in de loop 
der jaren vele uitbreidingen plaats. In 1975 werd ook nog het terrein tussen Nijenrode en het 
Amsterdam-Rijnkanaal aangekocht, Nieuw Nijenrode, waar uitgebreide studentenhuisvesting en 
een mensa tot stand kwamen. * 

Er kwam een Raad van Toezicht met daarin vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en de 
wetenschappelijke wereld en een Bestuur. Belangrijke namen o.a.: Dr. G. Bolkestein, oud-minister 
van onderwijs, als voorzitter van de Raad van Toezicht, Mr. J.J. Klaasesz, hoofddirecteur PTT, 
jarenlang voorzitter van het Bestuur, S.O. Kuneman, KLM, als secretaris van de Raad van Toezicht 
en het Bestuur. In 1973 vond een reorganisatie plaats en kwamen er een Algemeen Bestuur (ABS), 
een Dagelijks Bestuur (DBS) en een College van Bestuur (CvB). Dit laatste bestond uit de rector, de
decaan en een directielid en had de dagelijkse leiding.

De eerst jaren werden de financiën bijeengebracht door het bedrijfsleven. Het ministerie van 
onderwijs stelde jaarlijks 50 beurzen ter beschikking.

In 1954 ging het ministerie over tot het verlenen van een jaarlijkse subsidie waarbij per student een 
vast bedrag werd uitgekeerd.

Dit bleek alras niet voldoende te zijn, er werd zelfs over opheffing van het instituut gedacht. * 

Tenslotte, in 1970, bij de erkenning van Nijenrode als een instelling van wetenschappelijk 
onderwijs, werd de subsidie van het ministerie van onderwijs voortaan kostendekkend voor wat 
betreft het onderwijs. De extra kosten voor de campus moesten op andere wijze gefinancierd 
worden.

Nijenrode startte met een tweejarige opleiding waarbij de nadruk lag op het later praktisch bezig 
zijn in het bedrijfsleven. Er werden o.a. type- en stenolessen gegeven en er werd veel tijd besteed 
aan het aanleren en vervolmaken van vreemde talen. Belangrijk was ook het onderdeel lichamelijke 
opvoeding ("sport") naar Amerikaans voorbeeld.

In 1955 werd begonnen met een éénjarige cursus voor afgestudeerden van technische en 
landbouwopleidingen die het bedrijfsleven in wilden: de opleiding tot Commercieel Technicus 
(CT).

Al in 1950 werd begonnen met het uitwisselen van studenten met Amerikaanse Businessschools. 
Vanaf 1965 nam dat omvangrijker vormen aan door de contacten met de universiteit van Oregon.



Bert komt goed terecht    waar blijft het kraambezoek?  Brief uit 1957

Bert doet nu examen voor z’n eindexamen 5 de HBS.
Hij had voor zijn schriftelijk  hoge cijfers, de 5 de juli mondeling. Hij is oergek op me en een 
ontzettend aardige jongen. Eigenlijk een kind nog als j’m ziet, maar erg gezien. Hij was de laatste 
twee jaar de beste  van de klas
Zijn vader is álles bij ‘m.

Gré is nu geen voogdes meer en had wroeging van jewelste toen ze een paar jaar in ’t 
hete Suriname was. Hij is zo fijn gebildet en zo voorkomend staat direct voor iedereen 
klaar.
Op de HBS is ie de hoofdredacteur van de  hbs-krant. Hij houdt ook lezingen bij leraren
enz. Hij heeft een zacht karakter en heeft allesvan mij. Een zware zangstem ’t Is  m’n 
plan als hij slaagt naar Breukelen te sturen ter opleiding voor de buitenlandse dienst. Hij
heeft daar reeds met goed gevolg toelatingsexamen voor gedaan.
Van de ruim 200 studenten in wording konden er 125 geplaatst worden . Die 
studententijd duurt 2 jaar dan wil hij naar Nieuw Guinea in militaire dienst om zo vlug 
mogelijk een betrekking te beginnen.
Als ze van Nijenrode afkomen en het zijn goede krachten dan krijgen ze er een goed 
gesalarieerde positie in de maatschappij.
Ik ga vrijdag naar hem toe om de uitslag te horen.
Daarna gaat hij met 14 dagen  vacantie met de familie van de Berg waar hij in pension 
is naar hun familie in Zwitserland.
Vorig jaar heeft Bert in z’n eentje een reis gemaakt van 2 maanden naar Suriname, daar 
heeft ie z’n moeder opgezocht en is met expedities Suriname doorkruist. Daarna met 
een vliegtocht van 9 ½  uur even over Zuid Amerika naar Trinidad, vandaar per boot 
naar de Californische eilanden en, toen per vliegtuig naar New York, vandaar per boot 
naar le  Havre en Paris en toen per trein naar hier en daags daarop naar school. Heel in 
z’n eentje en op kosten van de staat en Gré.
Naar m’n moeder ga ik niet meer toe, zei hij. Die heeft geen liefde voor me. Bert komt 
dus gelukkig goed terecht. 

Ik kom heel weinig in Amsterdam. Vroeger moest ik er zo nu en dan naar toe voor 
zakenrelaties. Nu is dit zo goed als niet meer nodig omdat Key alleen de zaak nu drijft. 
Hij heeft 6 knechts. Erg druk. Hoogconjunctuur. Heeft ’t veel op z’n maag van de 
zenuwen.
Toen ik ’t vorige jaar  m’n huis uit moest kwam ik terecht bij een  weduwe met een 
pleegdochter. Aanvankelijk ging dat heel goed maar na een ½  jaar ging ’t minder best, 
omdat ik met ’t eten geen genoegen kon nemen.
 Ik heb er zelfs ernstige vleesvergiftigingen gehad voor een maand of drie terug. Ik ga 
hier dan ook vandaan, zodra ik een wijfie heb waar ik goed mee overweg kan. En ik 
geloof stellig dat ik hierin reeds  goed geslaagd ben. Als ’t doorpakt dan zal ik met een 
paar maandjes  hier wel vandaan zijn. En dan kom ik weer eens in de richting zoals ’t 
vroeger was.

zwaarmoedig



En- waarom ben ik toch niet eens gekomen na die ene keer van vorig jaar?

somber, levensmoe

Waarom ben ik niet eens eerder gekomen?
Welnu
Niet wegens gebrek aan liefde voor je maar alleen en uitsluitend omdat ik enige jaren in 
een toestand van depressie verkeerde. Enige jaren kan me ’t leven heel weinig 
interesseren. . Heel weinig wil eigenlijk zeggen: niets.
Lusteloos met nu en dan een opflikkering. Ik   had en heb nog steeds een hobby voor ’t 
gezinsleven en dat moest 2 x mislukken, hoe ik ook werkte en hoe ook ’t gewoon meer 
dan best was wat ’t werk opleverde. Ik heb m’n eigen liefde altijd gegeven, zowel aan 
de vrouw, kinderen en ’t werk, en nòg bleek dit onvoldoende om ’t geluk te behouden. 
En als je nu weet dat mijn hele welzijn en energie, m’n humor  geheel tot z’n ware 
gedaante kan ontplooien als ik de liefde heb en ze zelf spontaan kan geven aan m’n 
vrouw – want daar drijft bij mij alles op – dan kun je je realiseren welke klappen dit 
voor mij zijn geweest. 

Ik ben geen caféloper, geen borreldrinker, geen sensationeel mens, alleen maar zo echt 
normaal gewoon. Een man die gek kan zijn van geluk als z’n vrouw haar liefde mij niet 
onthoudt. Dit is voor  nog altijd het hele eieren eten om te slagen in ’t leven. Ik vond ‘t 
’t mooiste wat er is met welbehagen kijken in de ogen van je wijfie waar je op verliefd 
bent en kan blijven. Als ik dat heb, laat dan komen wat wil, ik kom er altijd.



Es hat sich nicht mögen sein en dat heeft mij verwilderd. Een zekere mate  mate van 
onverschilligheid. Een levensmoeheid overviel me dikwijls. Ik had niet meer ’t houvast.
Dan zocht ik naar afleiding in nu eens deze en dan naar gene vrouw.
’t Echte vond ik niet terug.
Ik ben nog altijd verbaasd dat ik na  al dat roezemoezige leven ’t slechte leven afwees, 
eerlijk bleef en geen drank behoefde.
Echter mijn geestelijk welzijn was van dien aard dat ik aan ’t eind was en geen 
overbelasting meer kon velen. Ik herinner me dat ik voor een jaar of drie terug van jou 
en je moeder een brief kreeg die ik twee jaar lang bewaarde zonder die in te zien, zonder
ze te hebben geopend. Ik  kon niet meer.  M’n moeilijkheden waren gewoon tè groot. 

geldproblemen

Toen de oorlog afgelopen was heb ik al mijn geld – dat rees in banknoten van 1000 was 
in beslag genomen, moeten missen. Ik begon met f200,- in 1945. Daarmee heb ik 
moeten drijven en zelf leven.

 De grote winsten  heb ik moeten afstaan. Ik kreeg maar een schijntje terug na enige 
jaren. Ik werkte altijd maar in de hoop weer eens tegen een vrouw aan te lopen die ik als
mijn gelijke zou kunnen beschouwen en waardering voor haar zou kunnen opvatten. Die
hoop heeft mij er bovenop gebracht. 
Helemáal zonder liefde kan ik niet, nee dat lap ik ‘m nu niet en nog niet. Nu heb ik de 
laatste jaren gepiekerd : Ik wou  dat het met Lyili ook weer eens echt was, net zo echt 
als met Bert. Bert die ook veel leed reeds ondervond. Bar. Nou ja ik heb geen huis om 
noch Bert noch jou je 3en te ontvangen. 

Alsjeblieft blijf hier weg. Bert heeft tabak van d’r en jij zal ’t nu al hebben als ik je 
vertel dat ze me gisteren zei: Schrijf toch niet aan je dochter, je lijkt wel gek!
Zie je : Ik ben hier bij een zeer onbeschaafde ongevoelige kat in huis die me t kaas van 
’t brood durft te halen en ik haar wegens haar vrekkige , gierige, hebzuchtige aard , de 
les lees  en dan meer kaas neemt zonder dat ze een kik durft te geven. Rare mensen zijn 
er waar!
Krenge van dinge? 

hoe Bert en Liefje op afstand raakten van elkaar

Je brief en, zonder deze  zelfs, hebben mij niet doen geloven dat jou alleen geld maar 
bewogen heeft. Niets  van dat alles. Bert was al als bedelkind bij z’n moeder opgevoed 
om geld van me los te peuteren. Had als kind nog zijnde, over rechten van hem 
tegenover jou!!!
Zo vergaat ’t kinderen die door moeder worden  genaast op gehets tegen vader; geld 
moet er zijn. ’t Is de moeder die dan de verongelijkte is in ’t oog van het kind.

Nu Bert 18 is zei hij tegen me:
Paps wat weet ik nu wat liefde is, van U heb ik altijd liefde gehad , de echte die mijn 
moeder niet voor me had. Dat is een andere.
Ik hoop dat ik je alleen in zeer later tijd is een heel mooi huis waarin een wijfie met een 
hart van goud zal kunnen ontvangen.

Ik kom eerstdaags wel eens op 55  en groet jou , je man en Maarten en hoop dat ’t je in 
je gezegende welstand je goed gaat.
Met heel mijn liefde en mijn hartelijke groeten



Je paps
 Postbus 82 

    Liefje    

Mijn broertje Bert kwam wel op het gymnasium Na 2 keer zittenblijven in de laagste 
klassen werd hij na een intelligentietest en een psychologische test ongeschikt verklaard
voor elke vorm van onderwijs. Moets hij maar bij een drukker in de leer. Maar zijn 
moeder stuurde hem toen terug, op de fiets aar zijn vader.
Mijn vader wist zich zo plotsverloren geen raad met de jongen en bracht  hem onder bij 
een kennis in Brabant, *** daar kwam de verloren zoon in aanraking met de politie. 
Mijn vader liet zich uit de ouderlijke macht ontheffen ten gunste van een kinderloze 
dominee bij een psychiatrische inrichting in Bergen op Zoom.

*** Dominee van de Berg die zich met zijn veel jongere vrouw Annie uit Zwitserland bekommerde over jongens die uit
huis geplaatst raakten. Annie was in 2022 107 jaar en bij volle verstand! Bert zag haar als een moeder, voor zijn 
kinderen was zij een oma.

Meedogen

Nu ik zelf een flinke dosis levenservaring heb begrijp ik na het lezen van de brieven veel beter hoe 
de verhoudingen zo verstoord raakten. Liefje, als intelligent, gehoorzaam meisje had van haar 
gescheiden ouders geen kans gekregen na de HBS haar talenten geschoold te laten ontwikkelen. 
Haar veel jongere broertje werd bejubels door zijn vader als een wonderkind. Hij, Bert, had twee 
beschers: zijn echte vader en zijn pleegvader met diens vrouw. Liefje moest alle tegenslagen in het 
leven alleen verwerken. Een vader die zich afzijdig hield, misschien uit trots en schaamte; hij kon 
zijn getrouwde dochter niet dat bieden wat hij voor ogen had gehad. Ontmoetingen legden het falen 
slechts bloot. 
Ik weet dat mijn moeder ondanks de pijn zielsveel van haar vader hield. Ik zeg het fout, juist de 
combinatie van liefde en afwezigheid veroorzaakte zoveel pijn.

Liefje was ondernemend maar arm, een werkende  moeder , een gescheiden moeder met kind, een 
hertrouwde moeder die werkte als illustratrice om haar jonge man de kans te geven zijn studie te 
voltooien. 
Nu ik zelf oud word en de geschiedenis bezie denk ik: wat een doorzettingkracht had ze. Maar de 
scheiding van mijn vader met de bijbehorende problemen veranderde haar ook zodanig dat ze de 
moed had opgegeven. Er was gen sociaal vangnet. 
Ze trok zich sociaal gezien terug, Boeken laten je niet vallen. Ze werd een beetje mensenschuw en 
had geen vertrouwen meer in anderen. Ze had haar lesje geleerd ze was van een koude kermis 
thuisgekomen. 
Als kind zie je dat niet maar later....

Haar schoonouders, groonouders van Maarten hadden haar verteld dat het fatsoen nu eenmaal 
gebood om partij voor hun zoon te kiezen. Haar nieuwe schoonouders waren ook gescheiden en niet
bepaald intellectueel of kunstzinnig ingesteld. Haar moeder was hertrouwd met een onderwijzer die 
iets ouder was en zijn pensieoen in een bejaardenhuis op stand doorbracht. Mijn oma vond het, zo 
lijkt het, makkelijker om er te zijn voor haar stiefkinderen dan voor haar eigen dochter. De vroege 
scheiding tussen moeder en kind had de verstandhouding voorgoed bekoeld. Hoewel ze haar eigen 
dochter zonder slag of toot verlaten had vond mijn oma van alles van de opvoeding van haar 
kleinkinderen. Ze begaf zich in een milieu van zweverige rode intellectuelen en verdiepte zich in 
Freud. Daardoor meende ze te weten dat haar dochter niet spoorde, een meisje dat uitblonk in de 
betavakken! Meid, doe toch gewoon!



Zodoende zag ik in mijn jeugd ook maar weinig van mijn grootouders.
De enige manier om elkaar te bereiken was trouwens een treinreis: naar Haarlem of Oosterbeek.
Ik was gek op mijn oma Koorn...Petronella Vis.
Zij was hertrouwd met een lange Drentse man. Ze kwam wel eens naar den Haag achterop de 
motor. Zij koos bij de scheiding tussen mijn ouders later wel de partij van mijn moeder, gek genoeg.
Maar helaas, toen ik 12 was kwam ze onder een bus terecht en het laatste wat ik van haar zag was 
een bewusteloze vrouw aan allemaal infuusslangetjes. 
Met haar overlijden raakte ik ook het contact met haar andere keinkinderen kwijt. De familie was 
weer kleiner geworden.

Opa Siem Koorn was een gemoedelijke man die vaak aankwam in Den Haag en ook kleinigheden 
meebracht voor de kinderen. Hij schaakte graag met zijn zoon. Hij had gewerkt bij de post maar 
was daar weg omdat???? gee idee. Hij stond bekend als vriendelijk maar lui. (of het klopt???)
In later jaren vond ik uit dat hij ooit hertrouwd was en lid van de 7de dags adventisten, mijn mond 
viel open.
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