Voorwoord.
Bij deze: het boekje met verhalen en foto's over de geschiedenis van Papelaan 36 te Voorschoten.
Dit boekje is gemaakt ter gelegenheid van de familiereünie van 2 april 2005 en het bezoek aan het
oude huis van opa en oma van Santbrink.
In eerste instantie was het boekje bedoeld om aan de huidige bewoners aan te bieden als dank voor
hun gastvrijheid. We hebben geprobeerd om voor hen een beeld te schetsen van de vroegere
bewoners, van het huis, zowel vanbinnen als vanbuiten en van de omgeving. De ooms en tantes
werden daarom gevraagd enige herinneringen op papier te zetten en vervolgens zijn er foto's bij
gezocht. Tijdens de reünie bleek het boekje niet alleen de huidige bewoners blij te verrassen, maar
wilden ook een aantal familieleden graag een exemplaar hebben.
We hebben de inhoud uitgebreid met nog enkele foto's, met een niet ingekorte versie van de
herinneringen van oom Dick Boot en de koopakte plus briefjes van opa. Tevens hebben we een lijst
gemaakt met vermelding wie op welke foto staat. Helemaal volledig is deze lijst niet, en wellicht
klopt hij ook niet helemaal. Een ieder kan hem uiteraard naar believen aanvullen.
Voor het maken van dit boekje zijn verschillende familieleden ingeschakeld. We willen daarom
Adriaan bedanken voor het helpen zoeken naar de meest geschikte foto’s en het vinden van een
goede fotograaf voor mooie reproducties, oom Loek voor het kopieerwerk en zijn hulp bij het
inplakken van de foto's, aan Ineke voor het aanleveren van de briefjes van opa, de kopie van de
koopakte en haar inleidende stukje tekst. En uiteraard willen we alle ooms en tantes bedanken die
hun herinneringen met ons hebben willen delen. We zouden er graag nog veel meer van ze willen
horen en lezen. Tot slot willen we opmerken dat we het erg jammer vinden dat in dit boekje het
eigen verhaal van tante Gerda ontbreekt, en dat we ook tante Riem en oom Kees in het ophalen van
oude herinneringen missen.
Tot slot willen we iedereen bedanken die 2 april tot een geslaagde reünie gemaakt heeft en wensen
we een ieder veel lees- en kijkplezier met dit boekje toe.
Alous Spaanderman
Japke van Oosten
10 juni 2005.
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Opa en oma met tante Tjerry
Het hele gezin van Santbrink
Tante Miep?, oom Lo, tante Gerda, Cox Berkhout en Opa
Oom Dick van S., tante Akke, tante Gerda, tante Tjerry en oom Lo
Oom Lo in het bollenveld
Tante Gerda, Ellie Raadt, oom Lo, nichtje Ellie, tante Akke
Uitzicht vanuit de voorslaapkamer
Opa met Jabke van Oosten en oma
De 5 zussen
Tante Gré, opa, oma, tante Cootje, tante Tjerry, Rina ? (hulp van mevr. Berkhout), oom Lo en
tante Gerda
Tante Gerda met 2 vriendinnen (Cox Berkhout en Nel Verhoog?)
Opa en oma
Tante Gré met tante Cootje
Verlovingsfoto tante Cootje met oom Henk

Kleine geschiedenis van de familie van Santbrink te Voorschoten
Als oudste kleindochter van Jan van Santbrink en Jacobje Dokkum heb ik de eer om de vele
nakomelingen van dit echtpaar iets te vertellen over hun woongeschiedenis in Voorschoten. Voor de
ouderen gesneden koek, voor de jongeren misschien nieuw.
Ik begin in het voorjaar van 1922. Het gezin van Santbrink, bestaande uit vader, moeder en vier
kleine kinderen, vertrekt uit Amsterdam. Bij de Sociale Verzekeringsbank was niet voldoende werk
meer; de pas opgerichte Raad van Arbeid, in dit geval die in Leiden, biedt nieuw werk en een nieuwe
woonplaats. Voorschoten, aan de tramlijn tussen Amsterdam en Den Haag.
Helemaal aan het uiteinde van het dorp, tegenover de plaats waar we nu zijn, stond het eerste
Voorschotense huis, tegenover het toenmalige drinklokaal van de vader van Gerrit van der Valk, de
Gouden Leeuw. Die naam is overigens een verbastering van het Franse “le lit on dort” ofwel een plek
waar men niet in het stro maar in een bed sliep!
Martin van der Valk (of zijn vrouw) was zeer vriendelijk voor een hardwerkende moeder, die haar
huis moest inrichten met vier kleintjes om zich heen. Een warm werkje, en een kop koffie werd haar
graag gegund. Alleen, en nu moet ik eigenlijk even fluisteren, erg schoon waren de kopjes niet!
Gelukkig is er wel wat veranderd sinds de vader van Gerrit van der Valk hier in 1939 het eerste Van
der Valk hotel opende: in dit hotel-restaurant hebben, bij mijn weten, alle dochters hun
huwelijksfeest gevierd.
Na korte tijd verhuisde het gezin naar een ander huis aan de Veurseweg, wat dichter hij het dorp en
op loopafstand van de school, naast de familie Eggink. Toen er ook nog een vijfde en een zesde kind
geboren werd, vond Eggink dat er maar eens een huis gekocht moest worden. Er stond een huis aan
de Papeweg leeg, dat zou worden geveild, en hij wist ook wel een bemiddelde weduwe die
hypothecaire leningen verstrekte.
Uit de akte die op 9 juni 1927 is verleden ten overstaan van notaris Willem Hendrik Hoogenstraaten
te Voorschoten blijkt het volgende:
Op 1 september 1922 had ene Jacob Johan Hendrik Schoemaker, voorheen procuratiehouder te
Voorschoten en inmiddels koopman te ‘s-Gravenhage. van de gemeente Voorschoten een bedrag
van NLG 6.000,00 geleend en voor dat bedrag met renten en kosten een eerste hypotheek verleend
aan de gemeente Voorschoten. Kennelijk heeft Schoemaker het huis, een woningwetwoning die
vermoedelijk in 1922 is gebouwd en opgeleverd, voor dat bedrag van de gemeente Voorschoten
gekocht. De hypothecaire inschrijving werd verleend op het `heerenhuis met vóór- en achtertuin en
erf aan den Papeweg nommer 14 te Voorschoten, kadastraal bekend gemeente Voorschoten Sectie
B. nommer 3225, groot drie aren vyf en twintig centiaren.’
Nadat Schoemaker NLG 500,00 had afgelost, was hij kennelijk niet meer in staat om per 1 maart 1927
aan zijn verplichtingen te voldoen. Hij zat vermoedelijk in grote financiële problemen, want hij had in
die periode van nog geen 5 jaar ook nog een tweede hypotheek verleend aan ene Lugen Richard
Buss, koopman te Soerabaya.
Daarom ging de gemeente Voorschoten over tot veiling en is het “perceel in bod gesteld op vyf
duizend een honderd gulden” door de plaatselijke aannemer Cornelis van Wissen Hzoon, die
kennelijk als veilingrneester optrad. Als gemachtigde namens de gemeente trad een vrouwelijke
kandidaat-notaris op. in die tijd vast nog niet erg gebruikelijk.

Aan dit avontuur durfde het echtpaar zich niet zelf te wagen, maar geen nood: Eggink ging voor hen
naar de veiling. Er werd ingezet op NLG 5.100,00 en op NLG 300,00 gemijnd door Eggink. Voor NLG
5.400.00 kosten koper was het echtpaar van Santbrink eigenaar geworden van het huis aan de
huidige Papelaan. De weduwe de Kruyff-Tukker leende hen NLG 4.200,00 tegen een rente van 5%.
De lening gold voor onbepaalde tijd en er bestond geen aflossingsverplichting. Pas in 1950 werd deze
hypotheek afgelost en werd een hypothecaire lening verkregen van een verzekeringsmaatschappij:
de Hollandsche Sociëteit van Levensverzekeringen N.V., voor een bedrag vin NLG 4.300,00. De rente
lag op 3 ½ %, maar er moest wel worden afgelost: NLG 25,00 per halfjaar. Hoe het resterende bedrag
is gefinancierd, vermeldt de historie niet, maar het zou mij verbazen als Eggink ook daar geen vinger
in de pap zou hebben gehad. Beter een goede buur dan een verre vriend.
En zo woonden ze dus in hun eerste en laatste eigen huis op de Papelaan. Daar werden nog twee
kinderen geboren. En vonden heel wat logeerpartijen plaats van de vele kleinkinderen die het
echtpaar kreeg: 34 stuks. En inmiddels zijn er vele achterkleinkinderen en zelfs zes
achterachterkleinkinderen.
Bijna 40 jaar zijn Jan van Santbrink en Jacobje Dokkum eigenaar van het huis gebleven, en is het pas
verkocht toen zij samen in 1967 naar Adegeest vertrokken. Er zijn inmiddels door de
kinderen herinneringen op papier gezet, waaruit blijkt met hoeveel plezier ze in dit toch niet grote
huis hebben gewoond. Laten we hopen dat de huidige bewoners er net zo lang en met even veel
plezier zullen mogen wonen. En het is wel heel bijzonder dat wij in dat huis welkom zijn geheten en
het hebben mogen bekijken. de ouderen met nostalgie, de jongeren met verbazing dat een gezin van
10 personen in een dergelijke woning met zoveel plezier heeft kunnen wonen. Zeker nu we met
eigen ogen hebben kunnen zien dat de dubbele woning voor een tweepersoonshuishouden niet eens
een extreem grote behuizing biedt. Maar een prachtig plekje is en blijft het.
Ineke van Santbrink

Herinneringen aan de Papelaan
Nadat wij per l januari 1922 van Amsterdam met z'n zessen waren verhuisd naar Voorschoten en
waren komen wonen in een nieuw huis tegenover de Gouden Leeuw (toen nog een armzalig kroegje)
zijn wij vandaar binnen 2 jaar verhuisd naar Veurseweg 22, een oud doktershuis, waarvan wij de helft
bewoonden. In dat huis werd Gré geboren.
Het jaar 1926 bracht grote veranderingen. Met steun van en een hypotheek van ƒ 6300,- van de
oude heer Chris Eggink van "Woelwijk" kocht vader het huis Papelaan 14 (later omgenummerd tot
36). Het huis was vrijwel nieuw en was gebouwd in 1922 voor ƒ 22.000,-. Het had 5 slaapkamers,
zodat er ook ruimte was voor Gerda, die in februari 1926 geboren werd, voor Tjerrie (in 1929) en
Cootje (in 1933).
Het huis had een grote voortuin en een iets kleinere achtertuin (de voorgevelrooilijn lag achter de
achtergevelrooilijn van de huizen van de buren). De achtertuin stond helemaal vol met fruitbomen
en -struiken. Verschillende soorten appels en peren, pruimen, morellen, noten, perziken, rode
bessen en kruisbessen enz. Ik zie mijzelf nog liggen op mijn rug onder de rodebessenstruik: trosje na
trosje afritsen en opeten! Beneden had het huis een redelijk grote voorkamer die in het begin
hoofdzakelijk in het weekend gebruikt en gestookt werd en overigens (koud of niet) door de week
alleen door mij werd gebruikt voor het studeren op het orgel en de piano die in die kamer een plaats
hadden gevonden. Het duurde nog tot 1929 voordat de radio zijn intrede deed. Vermeld dient nog te
worden dat de buurvrouw, mevrouw Sirks, beroepsmatig piano studeerde gedurende meestal 8 uur
per dag op een tegen de binnenmuur geplaatst instrument. De door trap en gang van de woonkamer
gescheiden achterkamer werd gebruikt als eetkamer en woonkamer. Verder was er een ruime
keuken. Tenslotte waren er twee enorme WC's waarvan de bovenste ook gebruik werd als
badkamer, met een afvoer in de vloer, een verhoogde drempel, een gasgeiser met een ringvormige
handdouche, doch zonder afvoer naar buiten. Daarvoor diende het WC-raampje van 40 x 40 cm.
De oorlogsjaren zijn we redelijk goed doorgekomen. Op het laatst was Tjerrie ondergebracht in
Koudum en was Dick ondergedoken in Joure; Lo was ondergedoken in Leiden. Er was
voedselschaarste en brandstofschaarste. We aten ook tulpenbollen, bereid op een noodkacheltje.
Daarnaast hadden we ook veel plezier. Na de sluiting van de universiteit in 1942 heb ik een
beroepsstudie muziek gedaan. De twee bovenkamers aan de voorkant werden tot een grote
studeerkamer met verwarming omgebouwd. Daar sliep ik ook, en ik had er een tweede piano om les
te geven.
Ik heb met tussenpozen tot oktober 1951 op de Papelaan gewoond. Tijdens mijn studie in
Amsterdam woonde ik door de week op kamers in Amsterdam en was in het weekend thuis voor het
geven van lessen en het spelen in de kerk. Overigens duurde het collegejaar slecht zes maanden. De
andere zes maanden werd je geacht thuis te werken.
Na de oorlog zijn de kinderen een voor een vanuit huis getrouwd. Dick trouwde in Joure. Toen de
kinderen het huis uit waren zijn vader en moeder in Huize Adegeest gaan wonen en werd het huis
verkocht.
Het is al met al een gelukkige tijd geweest.
Jan

Papelaan 36
In 1926 verhuisden we naar de Papelaan. Het huis op nummer 36 had ik al vaak bewonderd. Niet om
het huis maar vanwege de tuin. Als ik van school kwam of speelde in de buurt, bleef ik vaak even
kijken bij die tuin. De meeste huizen hadden een kleine voortuin, maar dit huis stond iets verder naar
achter en had daarom een grote voortuin.
Er was een hek voor de tuin, een hek met spijlen. Gehurkt voor het hek zittend kon je de tuin
inkijken. Er was een groot veld met in het midden een boom, en om het veldje veel planten en
struiken waardoor je vanaf de straat niet in de tuin kon kijken. Rechts voor het schuurtje stond een
notenboom en tegen de gevel kroop de klimop.
Een huis met een grote tuin ervoor was heel bijzonder. Maar de mensen die er woonden stelden mijn
gluren niet op prijs en stuurden me verschillende keren weg.
Toen vader vertelde dat wij gingen verhuizen en dat we in dat huis zouden gaan wonen, had dat voor
mij iets triomfantelijks. Wij kregen een nieuw huis, dat huis met die grote, bijzondere tuin.
Het hek is na verloop van tijd weggehaald.
Het huis heeft minder indruk gemaakt. In de herinnering is het wat 'betikt’. De kamers waren niet zo
groot, de donkere gang, de steile, smalle trap en de kleine eetkamer achter.
In de eetkamer was onder het raam een bank. Daar konden twee of drie kinderen zitten.
Aan de lange kanten zaten vader en moeder met naast zich een of twee kinderen en bij de deur zat
de dienstbode en ik. Er was een hoekkast en een kachel. We pasten er allemaal in, maar het was
passen en meten.
Misschien dat het pas later opviel dat het klein was, immers bij vriendjes of vriendinnetjes was het
soms nog kleiner.
De huiskamer was gezellig vol. Was er aan de Veursche weg een lamp waarin een kousje
aangestoken moest worden om licht te verspreiden, hier was electrisch licht.
Er was een kolenkachel, 'gezellige mensen stoken kolen' was de reclame in de vijftiger jaren. De
jongens schepten om beurten een kit bij het kolenhok dat achter het keukenraam in de achtertuin
tussen de deur en de schutting was. Langs de muren ging door de hele kamer een lat. En aan die lat
hing vader met haken zijn schilderijen op. Een ventilatierooster in de voorgevel zorgde voor de
nodige frisse lucht en een sprankje groen. De klimop groeide door het rooster naar binnen en vader
leidde het groen langs de muren. Als het te gek werd, snoeide men de plant terug.
De slaapkamers boven waren klein. Op de slaapkamers waren geen wastafels, maar er was een
wastafel in de douchecel met warm water.
Een zolder had het huis niet. In de oorlog is daar door de jongens een vlierinkje gemaakt om te
kunnen onderduiken. Later is dat gebruikt als berging om spullen op te zetten.
Tijdens de oorlog was de electriciteit afgesloten, maar op de een of andere manier hadden de
jongens in de meterkast de juiste aansluitingen gevonden, waardoor licht mogelijk werd. Met name
moeder vond de verduistering heel naar. Toen op een zondagmorgen na de kerk de familie
thuiskwam bleek er een schemerlamp te branden.
Gelukkig had niemand wat gezien. Ook de stofzuiger bleef in gebruik. Het toestel werd in een
stoelgezet en vervolgens bedekt met kussens om het geluid zoveel mogelijk te dempen. De buren,
die duitsgezind waren, hebben er in elk geval nooit iets over gezegd.

Toen wij in het huis kwamen stonden in de achtertuin fruitbomen. Een schutting omsloot de tuin en
er lag een grindpad om een veldje met bessenstruiken, zwartebes en kruisbes, enkele appel- of
perenbomen. Aan de rechterkant stond een morellenboom en links een pruim. Achterin de tuin
tegen de schutting maakte vader een kippenhok. Later hebben de jongens hier een terras met een
zithoek getegeld en gemetseld.
We woonden te midden van de oer-hollandse bollenvelden. Voor het huis lagen de bloemenakkers
van Eggink. Achter het huis, als je over de schutting klom, was het bedrijf van de Bruin, waar ze
bollen verwerkten. Daar stonden ook veldjes met tulpen. Na de oorlog zijn daar andere, kleine
industrieën gekomen. In augustus 1945 verliet ik de ouderlijke woning.
Akke
Sleeuwijk, 25 maart 2004

Papelaan 36(14), Voorschoten 1927-1965
- Residentie familie van Santbrink van Forescate –
Met vijf kinderen van 1 tot 10 jaar verhuisden we van Veurseweg 22, een oud huis met veel
verrassingen voor kinderen, naar een modem huis aan de Papelaan. Van twee slaapkamers naar vijf
en een "badkamer": een geweldige verbetering.
De eerste keer dat ik in het nieuwe huis kwam lagen alle vloeren open; de gasleidingen werden
grotendeels verwijderd en er werd electriciteit aangelegd.
Het in 1920 gebouwde huis was ingericht door mensen die in het toenmalige Nederlands-Indië
hadden gewoond. Overal waren gashaarden, in de badkamer een geiser met een ronde handdouche
terwijl de toiletten "spoelkraantjes" hadden die vader al heel gauw liet verwijderen; bij het
opendraaien spoten ze meters in de ruimte! Van de bessenstruiken in de achtertuin, vol rode trosjes,
werd door de werklui flink genoten.
De voortuin had de tuinman enkele jaren ervoor voorzien van coniferen, hulst, een notenboom en
midden in het grasveld een veelarmige boom met harde schubben op de stam en takken. Een soort
die je tegenwoordig weer ziet.
In de achtertuin stond het vol met vruchtbomen. Middenin en aan de zijkant stonden appelleibomen; langs de schuttingen een pruimenboom, zeker zes appelbomen en een morellenboom. Op
de hoeken van het binnenvak stonden de bessenstruiken. Op de pruimenboom na groeiden alle
bomen geweldig uit, werden niet gesnoeid en gaven redelijk fruit, de morellen waren overvloedig. Na
enkele jaren heeft een caféhouder van de Kerksloot de soms wel zes meter hoge appel- en
perenbomen uitgegraven en op zijn erf geplant; ze deden het nog ook!
Vader was geen tuinman en hoewel moeder erg van een tuin met bloemen hield kon ze er geen tijd
voor vrijmaken. Zelf heb ik heel wat uren in de tuin doorgebracht met grasmaaien, heggen knippen,
blad. ruimen, bollen poten en planten verzorgen. Vader hield van rozen, maar door al die dorens
konden die van mij gestolen worden. Voor de winter haalde ik steeds een baal turfmolm om de
borders af te dekken. Zo herinner ik me nog elke plek in voor- en achtertuin waar ik het tuinafval
begroef en waar ik de eerstvolgende jaren niet meer kon spitten.
In de periode 1928 tot 1935 - er was nog geen telefoon - werden we in het begin van de
zondagmiddag af en toe verrast doordat er een grote auto, een Buick, voor de deur stopte waaruit
oom Barend stapte met twee dames, tante Mien en tante To, opoe Tuin en vier kinderen. Barend,
Tootje, Ton en Jantje. Tegen kerktijd (vijf uur) ging ieder zijns weegs, zij naar een restaurant of naar
de Wassenaarse Slag en wij naar de kerk. Ik herinner me ook dat we Sinterklaas met elkaar vierden,
de ene keer in Amsterdam aan de Overtoom en soms aan de Papelaan. Het probleem waren de
cadeautjes. Bij oom Barend speelde geld geen rol, terwijl bij ons thuis "op de kleintjes moest worden
gelet".
Vader heeft jarenlang voor zijn moeder gezorgd, die regelmatig m Amsterdam door hem werd
bezocht. Oom Barend bemoeide zich daar niet mee. Toen dat te bezwaarlijk werd vanwege haar
leeftijd werd besloten om haar naar Voorschoten te halen waar ze in een nieuwe woning van
kennissen een woonkamer, slaapkamer en keuken met gebruik van douche kreeg. Het was een
pluspunt voor haar dat de moeder van mevrouw van Leeuwen, opoe Limburg die ook uit Amsterdam
kwam, daar woonde. 's Middags at Oma met de pot (van moeder) mee, wat betekende dat één van
ons de drie pannetjes met eten bij haar bracht (mantelzorg!). Oma woonde vlak bij de ingang van
onze lagere school en kreeg daardoor veel bezoek van ons. De trommel met lekkers was altijd goed
gevuld!
Oma is gestorven in 1933 en begraven bij de Hervormde Kerk van Voorschoten.
Bosch en Duin, Feb. 2005
Lo van Santbrink

Papelaan 36
Dit adres is niet uit ons leven weg te branden. Van de verhuizing van de
Veurseweg 22 naar de Papelaan kan ik mij niets herinneren, wat op mijn leeftijd niet
verwonderlijk is. Van de Papelaan zijn mij de volgende feiten bijgebleven.
De achtertuin was een waar paradijs met zijn prachtige appel- en perebomen in
het midden en de aalbessen er omheen en de morellenboom tegen de zijschutting en
verder de notenboom bij de voordeur. Later kwamen er achterin een kippenhok en nog
later een schommel bij.
Het interieur is mij beter bij gebleven. Ik vraag me nu wel eens af hoe wij de
maaltijden met tien man in de achterkamer konden gebruiken. Met de bank onder het
venster bleek dit toch mogelijk, met dien verstande dat een van de dochters zich wel eens
beklaagde dat ze bij de verdeling van het vlees soms werd overgeslagen.
Ook de verdeling van de slaapplaatsen was geen eenvoudige zaak. Ik herinner
mij een bed op de plinten en bestemd voor drie personen.
Op Zondagen zochten vrienden en vriendinnen graag de Papelaan op. Opvallend
was dat vader en moeder daarbij altijd aanwezig waren. Zang en spel werden daarbij
druk beoefend, terwijl het huis ook openstond voor bewoners van het marinekamp, die
vanuit de kerk werden uitgenodigd.
Wat betreft de Papelaan zelf nog het volgende.
Het bood een directe verbinding met het Wassenaarseslag en een prachtig wandeloord.
Daarnaast beoefende men de watersport bij Koos Kont, terwijl ik een speelterrein vond
op de kwekerij van van Veen op de hoek van de Papelaan en de Oranjekade.
Onze schooltijd werd vooral vanuit de Papelaan beleefd. Helaas heb ik een
gedeelte van de oorlogstijd gemist door het onderduiken in Friesland.
Alle kinderen hebben vanuit de Papelaan het ouderlijk nest verlaten. Vader heeft
het huis verkocht nadat vader en moeder het appartement aan de Bachlaan betrokken.
Dick

Slaapkamer
De slaapkamer van 'de kleintjes" lag naast de kamer van onze ouders. Er stond
een tweepersoonsbed met een stromatras, dat op planken lag die op korte
afstand van elkaar lagen.
We sliepen daar met z'n tweeën en later met z'n drieën. Ik heb altijd gehoopt
dat Vader daar schuttinkjes tussen zou kunnen maken,
Voor het huis stond een lantaarnpaal, waardoor het op de kamer altijd wat licht
was en je kon ook leuke spelletjes doen: 'schaduw-toneel'.
Een geliefd spelletje was verspringen. We stonden daarbij op het voeteneind van
het ledikant en probeerden zo ver mogelijk naar voren te springen. Dat ging een
poosje goed totdat er met donderend geraas een plank op de vloer viel. Dat
maakte nog niet veel indruk op ons, want we sprongen door, wat een tweede plank
kostte. Dan kwam Vader kwaad naar boven, pakte het eerste kind dat hij in bed
vond en gaf dat een pak slaag.
Nu wil het geval dat ik bange zussen (en een broertje) had; ze waren bang dat ze
gestolen zouden worden. Daarom moest ik altijd maar vooraan liggen - dat gaf
hun een veilig gevoel. Het gevolg was wel dat ik het pak slaag kreeg dat bij teveel
herrie werd uitgedeeld. Toen op een keer ons nichtje Ite kwam logeren, lieten
we die vooraan slapen. Zij kreeg het pak slaag.
Gré van Santbrink

Middagrust
Wanneer 's middags iedereen naar school was en baby Gerda boven sliep, ging
Moeder in de voorkamer zitten. Ze las dan wat, doezelde wat en zelf zat ik op de
grond te spelen.
Zon scheen in de kamer en onze buurvrouw speelde piano - dat kon je horen, dat
was het toppunt van een heerlijk middaguur.

Het orgel in de voorkamer
We hadden een orgel en zo klein als ik was probeerde ik er geluid uit te halen.
Dat was erg moeilijk want je moest daarvoor op een pedaal trappen. Ik
probeerde het steeds weer en dacht dat niemand het hoorde.
Op een morgen was ik weer stiekum naar de grote kamer gegaan om te kunnen
orgelspelen. Plotseling hoorde ik Moeder aankomen en kroop gauw achter het
orgel dat schuin van de muur afstond. Moeder ging de kachel uithalen en dat
duurde even; ik moest - ook door de spanning - verschrikkelijk nodig. En ja hoor,
ik kon het niet meer ophouden en Moeder zag tot haar verbazing een plasje
onder het orgel vandaan komen.
Verstoppertje
Als Vader en Moeder weg moesten kwamen mijnheer en mevrouw De
Kwaadsteniet wel oppassen. We haalden dan altijd kattekwaad uit waardoor ze
(dat merkten we) onzeker werden.
Op een keer waren Dick en ik op de slaapkamers en we probeerden ons te
verstoppen: Dick klom op de deur naar het kleine kamertje en ik klom op de
linnenkast. Mevrouw De Kwaadsteniet kwam boven om te kijken wat we
uitvoerden, maar kon ons niet vinden. Dat vonden we prachtig, Groot was haar
verbazing toen we daarna alsof er niets gebeurd was, tevoorschijn kwamen.
Gré

OORLOG
Als je in de veertiger jaren van de vorige eeuw vanuit het huis naar buiten keek
zag je uit over de bollenvelden. Een kleurig gezicht. En in de verte waren de
bossen van Duivenvoorde en De Horsten. Een vredig landschap.
Er kwamen vijf jaren waarin die vrede ruw verstoord werd. Het huis Papelaan
36 zag - de oorlog was nog maar enkele uren oud - een brandend vliegtuig
overkomen. Het stortte neer in die bossen. De piloot daalde aan zijn parachute in
de Papelaan, ernstig gewond. Zijn waarnemer in het vliegtuig was gesneuveld.
Grauw gekleurde militaire colonnes kwamen veelvuldig voorbij; het was een
van de wegen naar de kustverdediging. Het huis aan de Papelaan zag eenmaal
dat zo'n vreemde soldaat zich losmaakte uit zijn colonne en een jongeman
mishandelde die op het trottoir voor het huis stond. Die jongen had alleen maar
misachtend gekeken, omdat die soldaten hier helemaal niet hoorden. Later
kwamen zware wagens voorbij met de beruchte V2-wapens. Vanuit die zo
vredig lijkende bossen werden ze afgevuurd om in Antwerpen en Londen en
andere verre steden hun doel te vinden. Bombardementen en beschietingen op
die bossen deden het huis schudden.
Het huis maakte een winter mee die later zou worden aangeduid als de
'Hongerwinter'. Er was een groot tekort aan eten, aan brandstof, aan gas en
water. Er was ook geen electriciteit, maar een zoon des huizes had een
clandestiene aansluiting gemaakt op de hoofdkabel. De bloembollen die eertijds
het uitzicht verfraaiden, werden nu als voedsel gebruikt. Suikerbieten stonden op
het menu, en eenmaal ook een kat.
Het huis zou heel lang kunnen vertellen over de vijfjaren die zo lang duurden.
Het voornaamste is evenwel dat de bewoners, en het huis, die tijd overleefden.
Loek S

SCHUILPLAATS
Een huis, Papelaan 36.
Een gezin: ouders, kinderen.
Een veilig bastion, in veel opzichten.
Toen de oorlog was uitgebroken en de toestand door de wrede bezetter alsmaar
grimmiger werd, bleek dat het noodzakelijk was de veiligheid van de bewoners
op te voeren. Er waren reeds twee jongens uit het gezin, beiden student, door de
Duitsers gearresteerd en naar een concentratiekamp overgebracht. Gelukkig
waren ze na verloop van tijd vrijgelaten, maar de dreiging van opnieuw
opgepakt te worden, bleef. In huis werd een moeilijk te ontdekken schuilplaats
ingericht.
Die schuilplaats was de vliering op het huis, een niet gebruikte lage ruimte onder
het enigszins spitse dak. Je kon er niet helemaal rechtop staan en je moest er
voor zorgen datje zoveel mogelijk op de grondbalken bleef, anders had je kans
door het plafond van de onderliggende kamers te zakken. Je kon ook niet hardop
praten, dat zou in die kamers te horen zijn.
De toegang was niet eenvoudig. In een slaapkamer aan de voorzijde van het huis
bevond zich een ingebouwde kast, waarin linnengoed en dergelijke. De twee
bovenste planken moest je eruit halen, het plafonnetje van de kast omhoog
duwen en dan door een smalle koker de zolder opklimmen. Iemand die
achterbleef moest de planken weer op hun plaats leggen, inclusief natuurlijk het
linnengoed.
Je zat in die schuilplaats goed opgesloten; er was geen nooduitgang of raam. Je
moet er niet aan denken dat er bijvoorbeeld in huis brand zou zijn uitgebroken.
Je zat als een rat in de val. Maar dat gevaar achtte je minder groot dan het in
handen vallen van de Duitsers..
Loek s

Lectori salutem,
Met groot genoegen voldoe ik aan de wens van de samenstellers van "het gedenkboek"
enige woorden van inleiding op mijn herinneringen te schrijven.
Omstreeks 1950 kwam ik als laatst aanstaand lid van het gezin in de familiekring "Van
Santbrink" aan de Papelaan. Dit houdt in dat mijn herinneringen een kortere tijdspanne
omvatten dan van elk ander gezinslid. Dit houdt ook onherroepelijk in dat er op de
volledigheid veel valt aan te merken. Ik heb getracht dit laatste goed te maken door
ook voorvallen te vermelden die me slechts bij overleveringen zijn toegevallen.
Als er een lezer komt die zegt: " Het was anders dan hier beschreven, en ik was er
bij", bedenk dan dat een ooggetuigenverslag niet het meest betrouwbare verslag is.
Ik heb niet getracht het absoluut feitelijke weer te geven, maar wel de sfeer die in
mijn waarnemingsperiode aan de Papelaan heerste. En die sfeer wil ik benoemen als warm
en goed voor een ieder die, om welke redenen dan ook, de drempel van de voordeur
overschreed en zich daarbij als een lid van het gezin mocht beschouwen.
Herinneringen:
Item l Sigaar
Vader van Santbrink rookte graag een sigaartje als hij in zijn stoel in de voorkamer
zat, waarbij hij wel eens in slaap viel.
Als nu iemand voorzichtig de sigaar uit z'n mond nam om de as af te tippen, schrok hij
wakker en begon als een wilde zijn kleding af te kloppen vanaf de knoop in zijn
stropdas tot de onderkant van de gulp. Het schijnt wel eens voorgekomen te zijn dat hij
inderdaad een brandende peuk op zijn kleding had, maar ik heb het laatste nooit mee
gemaakt. Her eerste trouwens herhaaldelijk.
Item 2 Kluis
Bovenaan de trap links was een kast met schuifdeur. De kleinkinderen speelden daar
graag treintje of een ander spel. Direct aan de rechterkant in de kast stond de
brandkast, iets van het uiterlijk en model van Martin Toonder's kluis van oom
Dagobert.
De brandkast is, volgens de overleveringen, naar bovengebracht door "Beertje": een
stevig man die de kluis voor op zijn buik de trap op heeft gedragen.
Toen het huis verkocht werd was er geen "Beertje" meer. Ik denk dat de kluis met het
huis is verkocht.
Item 3 De verf binnen
Dit brengt me op het binnenverfwerk. Vader had een weldoordacht vijfjaren
onderhoudsplan van het huis waarin schilder Los een niet onbelangrijke rol speelde.
Het binnenwerk stond gezien de omvang van het gezin voortdurend aan de kans van
beschadiging bloot. Zodra er iets verplaatst moest worden, met name in gang of trap,
dan klank vader's strijdkreet, "Pas op de verf".

Item 4 De verf buiten
Broeder Los, de huisschilder werd voor de buiten-verfbeurten geraadpleegd, de keuze was
dan m. i. consequent standgroen en beige.
De voordeur bood meer mogelijkheden in kleur. Als vader een andere kleur koos dan Los
in gedachten had, dan wist Los het zo te schikken dat als vader 's avonds thuis kwam,
de voordeur geschilderd was en dan in de kleur die schilder Los in gedachten had.
Item 5 Amen
Volgens overleveringen heeft de oudste zoon Jan het ongenoegen van de schilder en
broeder Los op z'n hals gehaald met het volgende.
Op zondagavond werd Co Los door vrienden en vriendinnen thuis gebracht. Om de een of
andere reden vond Los, die een nogal opvliegend karakter had, het nodig de jongelui op
hun gedrag aan te spreken. Aan het eind van zijn sermoen sprak Jan toen een zeer
plechtig AMEN uit, dit tot ergernis van Los en grote pret van de vrienden en
vriendinnen.
Item 6 Slecht weer
Vader en moeder waren op met vakantie in Ede geweest en Dick zou ze op zaterdagavond
weer naar Voorschoten terug brengen. Nu was het drukkend weer, zo zelfs dat vader er
ook "bedrukt" van werd. Ter hoogte van Utrecht op de A12 werd de lucht groen en vader,
die voorin zat, trok ook weg. Het werd noodweer en vader snurkte tweemaal hard en
grondig en viel vervolgens stil. Dick was er van overtuigd dat het aantal levenden in
de auto met 33% gedaald was.
Een bijkomend probleem dat opdoemde was dat er een groot aantal gemeenten gepasseerd
moest worden en bovendien de plaats waar of vader z'n laatste "snurk" had gegeven. Dick
koos toen de rol van de onnozele en is via Zwammerdam en nog een aantal andere dorpjes
die allemaal zelfstandig wilde blijven, naar Voorschoten gereden. Zijn plan was om voor
het huis aan de Papelaan te stoppen, moeder te helpen met uitstappen en vervolgens
dokter Swen te roepen. Dat laatste was niet nodig, want toen we stopten op de Papelaan
rees vader als een phoenix uit de as en riep "Nou zijn ze weer vergeten het gras te
rollen".
Item 7 Geloofsvertrouwen
Dit verhaal heb ik slechts uit overlevering. Het zal omstreeks de jaarswisseling '44 '45 geweest zijn dat er niet genoeg aardappelen op tafel kwamen om ieders honger te
stillen. Moeder hield daarop haar kinderen voor dat God in een klein stukje aardappel
evenveel voeding kon geven als in een heel grote pieper. En er is inderdaad niemand uit
het gezin van de honger omgekomen.
Item 8 Verrassing
Toen moeder alleen in het verzorgingshuis was overgebleven en de kinderen haar einde
zagen naderen vroeg een van de kinderen of moeder nog niet eens met een dominee wilde
praten.
Moeder zei daarop: "Och kind, die dominee heeft het al zo druk, ik zal me maar laten
verrassen."

Met deze uitspraak was ze een groot aantal van de huidige theologen al jaren vooruit.
Item 9 Mei 1940
Tijdens de oorlogsdagen van mei 1940 werd vliegveld Valkenburg aangevallen.
Toen de er Duitse vliegtuigen overkwamen holde vader naar buiten onder het roepen van:
"mijn huis, mijn huis" . (overlevering)
Item 10 Spoken
Gré, Gerda en Tjer sliepen met z'n drieën in één bed op de voorkamer. Jan als oudste
hulde zich dan wel eens in een laken en ging aan het spoken. Vader kwam op het gerucht
af en sloeg op een berg meiden die onder de dekens waren gekropen. Volgens Gerda liep
Gré daarbij de meeste klappen op.
Item 11 Klimop.
Dick Bt werd tijdens een vakantie of verlof uitgenodigd om de klimop aan de voorkant
van het huis terug te snoeien. Dick deed dat met veel gevoel voor de natuur en stak
daarom een paar ranken door het luchtrooster van de voorkamer. Dit is jarenlang een
alsmaar groeiende decoratie geweest waarbij de bladgrootte en kleur met de seizoenen
wisselde.
Item 12 Luxemburg
Vader en moeder gingen met Gerda en Dick een weekje op vakantie in Zuid-Limburg, hun
kinderen werden liefderijk opgevangen door Lo en Miep en ??
Vanuit hun hotel werden dagtrips gemaakt tot in Stad Luxemburg. Toen Gerda op een van
de autoritten moeder vroeg of ze het niet eng vond-met een ravijn aan haar kant van de
auto zei moeder;" Welnee kind, Dick rijdt toch goed?"
Item 13 Daan Teer.
Een handig maar verder mathematisch niet zo'n onderlegd dorpsgenoot Daan Teer kwam zo
af en toe aan de Papelaan langs met de vraag of er nog een klusje gedaan kon worden.
Hij redigeerde zijn vraag dan als volgt: " Mot er nog wat gebeure juffrouw, een hakie
op de plee of zo?" Dit laatste zal in een groot gezin wel eens nodig geweest zijn.
Als hij z'n klus geklaard had en moeder vroeg hoe hoog de kosten waren zei Daan met een
bedrukt gezicht: "'k Mot effe poepe juffrouw", snelde naar zijn huis aan het begin van
de Tramstraat, liet zijn vrouw een briefje schrijven en kwam daarmee weer terug om zijn
honorarium in ontvangst te nemen.
Item 14 Onze Jan en onze Dick
Toen Jan Smit zijn entree maakte aan de Papelaan als de derde Jan, dreigde verwarring
in het gezin van Santbrink, n.l. tussen Jan Sr., Jan Jr. en Jan Smit.
Er werd daarom een toevoeging bij de naam Jan gemaakt die verwarring moest voorkomen.
Jan Sr. was "Vader", Jan Jr. werd "onze Jan" en Jan Smit werd gewoon "Jan Smit".
Toen Dick Boot in de familie kwam werd het gewoon "onze Dick" en "Dick Boot".
Volledigheidshalve: ik heb nooit gemerkt dat er een onderscheid werd gemaakt tussen
"onze" en een aangetrouwde zoon.

Item 15 Familiebanden
Uit een brief van Fetty de Boer - Tjerkstra d.d. 6 maart 2005:
......" Als kind (nu bijna 84) heb ik zulke fijne herinneringen aan de logeerpartijen
in Voorschoten, en omgekeerd de familie logerend in Sneek"!
Item 16 Voor wat hoort wat
Twee (half-)zussen van moeder waren onverbrekelijk met het gezin Van Santbrink
verbonden: tante Antje en tante Gerbrig. (De volgorde waarin ik ze noem zijn niet
willekeurig. Ze voerden een textiel- en handwerkwinkeltje in Koudum).
Ze leefden en beleefden alles wat er te beleven was in het gezin "van Santbrink" van
harte mee.
Ze waren ook bereid jonggehuwde kinderen op rekening te leveren en bovendien nog wel
met korting.
Op wat latere leeftijd belden ze de kinderen ook wel eens op met het voorstel te komen
logeren. Hierbij stelden ze ons dan ook royaal voor om, als ze gehaald en gebracht
werden, "de helft van de benzine te betalen".
Item 17 Opstaan
Moeder is volgens de verhalen 's morgens altijd als eerste opgestaan.
Volgens overleveringen was Jan een langslaper en werd dan door moeder geroepen.
Dat ging als volgt: "Jan opstaan het is al zeven uur".
Tien minuten later: " Jan opstaan, het als kwart over zeven".
Weer tien minuten later: " Jan opstaan, het is nu echt zeven uur".
Het schijnt voorgekomen te zijn dat moeder haar zorg zover ging dat ze Jan zijn motor
zelf uit de schuur haalde en op de stoep klaar zette.
Item 18 Koud Koken
Vader was fijngevoelig als het op eten aankwam. Als hij te haastig begon te eten, en
dientengevolge zijn mond brandde, dan liet hij zijn ongenoegen duidelijk merken. Moeder
reageerde dan heel laconiek met de opmerking "Ik kan nu eenmaal niet koud koken."
Item 19 Smakelijk eten
Voor smaak had vader bijzonder gevoelige papillen. Hij kon zijn ongenoegen over het
eten op een Amsterdamse wijze vertolken. Dit weerhield hem er echter nimmer van om de
maaltijd met een kleurrijk dankgebed te besluiten.
Item 20 Kerkenraad.
Als er 's avonds kerkenraad was, gaf vader'onder het eten aan wat hij, tegen welke
broeder wel eens zou zeggen. In dit betoog thuis spaarde hij daarbij niemand.
Moeder gaf hem dan een aantal raadgevingen mee om niet te veel, of nog beter helemaal
niets te zeggen. De ervaring leerde moeder dat het achteraf allemaal nogal mee was
gevallen.
Item 21 Herinnering
Uit een brief van Tine Kloosterman d.d. l februari 2005

....."Het is lang geleden dat ik op de Papenlaan bij de familie over huis kwam. Het
waren de eerste jaren na de bevrijding met grote verjaarspartijeen en veel familieleden
gezeten op stoelen met planken daartussen. Een hartelijke sfeer van saamhorigheid
gemengd met opluchting na de moeilijke oorlogsjaren. Gerda en ik waren ongeveer even
oud......"
Afsluiting
Tijdens de laatste correctie kwamen er weer andere voorvallen in gedachten die ik graag
met de lezer zou willen delen. Dit heeft echter het bezwaar dat er nimmer een eind komt
aan het schrijven van dit onderdeel, ik doe het daarom niet.
Wel wil ik opmerken dat iedere herinnering op zich een kostbaar goed kan zijn die het
waard is om behouden en gekoesterd te worden.
Voor redactionele verantwoording verwijs ik graag naar Japke en Alous.
Ede, 29 april 2005
Dick Boot

Het huis in Voorschoten
Als ik aan het huis aan de Papelaan denk, dan begrijp ik niet dat we er met ons
tienen hebben gewoond.
Er konden ook altijd vrienden , vriendinnen en familie bij. Als we iemand
meenamen tegen etenstijd en we vroegen of die kon blijven eten, kon dat altijd.
"We doen het met wat we hebben en wie niet genoeg heeft neemt maar een
boterham."
We hadden een warm en gezellig gezin waar alles kon en iedereen welkom was.
Toen ik op school ging en het was woensdagmiddag regenachtig, dan mochten
we best een hinkelhok in de keuken tekenen. Zaterdags werd het wel weer weg
gedweild.
In de keuken hebben we vaak gespeeld, we hebben er wel gebald tegen de
muur van de trap. Gre kon wel met vier ballen tegelijk . Ik was al blij als ik het
met twee kon. Touwtje springen deden we er ook vaak. Knikkeren deed ik wel
als ik op de wc zat. Die wc was zo lekker groot.
Toen ik nog niet naar school ging was zus Akke al zover dat ze in de
achterkamer zat te naaien. Heerlijk vond ik dat. Tussendoor maakte ze dan
kleertjes voor mijn pop. Ze maakte mooie jurken en mantels voor ons. Maar ze
maakte ook veel rommel op de grond, draadjes en afgeknipte stof. Tegen
etenstijd zei moeder dan tegen mij dat ik moest gaan pluizen. Dat betekende de
draadjes en de restjes van de kokosmat afhalen. Op die mat kreeg je zulke zere
knieën.
We aten altijd in de achterkamer. Ik zat toen op de bank. Als je daar eenmaal
zat en iedereen was er, kon je daarna niet meer weg. Soms moest je toch wel
eens heel nodig (dat mocht niet) en dan liet je. je onder tafel zakken en kroop
zo naar de deur. Er waren wel heel veel voeten die je dan begeleidden.
In de zomer was het gemakkelijker als het raam open stond dan ging je gauw
het raam uit en weg was je.
Ik heb er ook bijna onze tweede zoon gekregen. We waren met de
herfstvakantie thuis en eind december verwachtte ik een baby. Aan het eind
van de vakantie voelde ik me 's nachts niet zo lekker en die ochtend kondigde
de baby zich aan. Ik moest met de ziekenauto naar Leiden. Om met een
brancard naar beneden gebracht te worden was niet zo simpel. Hij ging over
het traphek heen. Toen rechtop naar beneden. Ook dat kon in dat huis. Ik kreeg
een uur later een baby van 1330 gram. Gelukkig is hij na de goede zorgen van
de nonnen in het ziekenhuis toch nog groot geworden.
Tjerry

Enkele herinneringen aan Papelaan 36, mijn
Geboortehuis
Toen ik als ongeveer 5-jarige niet meer in het
ledikantje paste was er geen ander bed beschikbaar.
De oplossing werd gevonden: bij de zussen Gerda en
Tjerry in bed! Natuurlijk als kleintje in het midden. Vaak
was dat zo warm dat ik helemaal boven in lag met één
been boven de dekens.
In een huis met zoveel mensen had eigenlijk niemand
een eigen plekje. Toen ik 8 of 9 jaar was heb ik daar
iets op gevonden. Boven in de zolderkast, naast de
trap, lag een soort vliering waar onder andere rieten
koffers lagen. De hoogte was vast niet meer dan
ongeveer 60 cm. Ik klom via Vaders brandkast en
enkele planken op dat vlierinkje, schoof zo veel
mogelijk spullen opzij en nam poppenspullen en
boekjes mee om me daar half liggend (voor zitten was
het te laag) te vermaken.
Ook herinner ik mij het kleine gezellige eetkamertje
met de bank onder het raam. Met z'n tienen om de
tafel, of soms met meer, want er konden altijd vrienden
en vriendinnen blijven eten. Met z'n drieën op de bank
paste net. Ook het kastje in de hoek was bijzonder.
Onder een deur in de vorm van een kwart cirkel,
daarboven een la en dan een kastje met een glazen
deurtje. Daarin zaten o.a. de homeopatische
geneesmiddelen van Vader. Was je verkouden dan
kreeg je aconitum en belladonna, was je misselijk dan
kreeg je nux vomica. Boven dit kastje stond de radio
(distributie).
De voorkamer had ook iets bijzonders. Door het
luchtrooster kwam de klimop naar binnen groeien. Die
werd door Vader over de schilderijenlijst geleid. Op
onze verlovingsfoto is nog een klein stukje te zien.
Klasgenoten uit die tijd herinneren zich die klimop nu
nog.
Toen ik 6 jaar was moest er een mooie tuin worden
aangelegd met muurtjes en een plaatsje. Alle kinderen
waren nu zo groot dat de schommel wel weg kon

(arme ik), een zandbak achter de keukendeur was
genoeg. De fruitbomen mochten blijven: appels, peren,
morellen en de bessenstruiken. In die tijd waren er ook
hokken met konijnen.
In de voortuin stonden aan de straatkant voor mijn
gevoel heel grote dennenbomen. Soms zag je daar een
eekhoorntje of een Vlaamse gaai. Helaas zijn deze
bomen in de hongerwinter als brandstof gebruikt.
Verder stond er een prachtige primus, die op 10 mei
1940 uitbundig bloeide. Dan was er nog de
walnotenboom, waar we heerlijk van konden eten.
Helaas probeerden de jongens uit de buurt ook hun
deel te krijgen, tot ongenoegen van Vader, die ze dan
achterna ging.
Natuurlijk zijn er nog veel meer herinneringen maar ik
zal het hierbij laten.
Gootje van Santbrink

