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In de zomer van 1943 gingen wij, vier schooljongens uit 
de Lange Groenendaal, met de trein een week op vakan-
tie naar de Achterhoek. Dat kon toen nog. Kamperen op 
boerderijen, daar meehelpen met de oogst en veel pap 
eten.

En in het vroege voorjaar van ’45 ging mijn vriendin-
netje Tini, mijn latere vrouw, met haar zus die kant op, 
op fietsen met houten banden. Om voedsel te zoeken. 
Geweldig dat ze dat deden. Ze konden onderweg overal 
eten en slapen. Ze kwamen omstreeks de paasdagen 
terug, met aardappels en eieren. Met een paar jongens 
trokken we de polder in, op zoek naar melk. Al je veel 
geluk had, kwam je dan met een halve liter terug. We 
hadden het in de oorlog niet breed natuurlijk, maar het 
ging. Echte honger hebben we niet geleden.

Achter de meubelwinkel van mijn vader, Bart Belonje, 
aan de Lange Groenendaal 94, hadden we een grote tuin, 
met zicht op de achterkant van het Leger des Heils. Paar 
keer in de week was het daar hoempapa dus. In onze 
tuin was ook de meubelwerkplaats, een volière en een 
kippenhok. We hadden konijnen, voor eigen consumptie 
natuurlijk. En mijn broer Leen, die anderhalf jaar ouder 
was dan ik, pakte gerust een kat, als hij de kans kreeg. 
We gingen een keer op de fiets naar Hazerswoude, want 
daar wisten we een adres waar we brood zouden kun-
nen krijgen. Zijn we daar, ziet Leen een poes lopen. Die 
kreeg hij te pakken. Dus we kwamen thuis met een kat, 
en daarmee waren we nog blijer dan met het brood dat 
we gekocht hadden. Mijn broer Chris slachtte altijd onze 

Kees Belonje vertelt
De historie van Gouda, verteld door mensen die het ver-
leden zelf beleefd hebben en meegebouwd hebben aan 
de ontwikkeling van de stad. Dat is de essentie van een 
serie interviews onder de titel Gouwe Verhalen.

Peter van Eijkelenburg

gouwe verhalen Kees Belonje (1925)

‘In de oorlog aten we 
soms ’n kat. Net zo 
lekker als konijn’

(foto: Cornelis de Keizer, Empire Imaging)

kippen en konijnen, dus ook deze kat. Hebben we lekker 
opgepeuzeld. Smaakte net zo goed als konijn, hoor. Van 
de kop trokken we een lekkere soep.

Mijn vader was ook meubelstoffeerder. En hij was 
nogal bewaarderig. Dus we hadden van die dikke stalen-
boeken, met voorbeelden van meubelstoffen. Met die 
stukken stevige meubelstof trok hij de polder in, naar 
de boeren van Achterbroek vooral. Want die konden van 
de textiel sloffen maken, voor in huis, als ze de klom-
pen niet meer aan hadden. Klompensloffen, noemden ze 
dat. Mijn vader ruilde de stof bij die boeren voor boter, 
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eieren en kaas. De oude stalenboeken waren het enige 
ruilmiddel dat wij konden inzetten om aan extra voedsel 
te komen.

Meubelmaker

Ik was de benjamin, de jongste van vijf kinderen: een 
meisje en vier jongens. Van onze hele familie ben ik nu 
de enig overgeblevene. Onze moeder was Cornelia Ra-
bouw, ook uit Gouda. Toen ik werd geboren woonden 
we aan de Naaierstraat 12, het huis waar heel veel later 
de eerste seksshop van Gouda in kwam. We verhuisden 
naar Achter de Vismarkt 22, nog aan het grachtje. Maar 
dat werd ook te klein voor de meubelwinkel, dus trok-
ken we naar de Groenendaal. In het huis achter de winkel 
hadden we een grote keuken. Dat herinner ik me goed, 
omdat veel mensen in die tijd juist maar een heel klein 
keukentje hadden. 

Mijn vader had dus die meubelwinkel en de stoffeer-
derij, en hij maakte zelf meubels. In de crisistijd was het 
moeilijk. Hij werkte toen ook wel in opdracht van een 
meubelfabriek in Gouda, als bijverdienste. Later ging hij 
ook met klanten naar de grote meubeltoonzalen in Rot-
terdam. Dat was het betere werk natuurlijk. Hoefde hij 
alleen maar adviezen te geven.

Katholieke kruidenier

Ons gezin was gereformeerd, en ik ben dat nog steeds. 
Gisteren hadden we in de schaakclub nog een zwaar 

debat, over levensbeschouwelijke kwesties. We gin-
gen naar de Turfmarktkerk. In die tijd zaten er allemaal 
schotjes tussen de geloofsrichtingen. Maar wij waren 
niet zo streng, gelukkig. We gingen gerust boodschap-
pen doen bij de grote zaak van Schuttelaar, de katho-
lieke kruidenier op de Markt, naast Central.

Ik zat eerst op de Da Costaschool, aan de Hoge Gouwe. 
In het vierde jaar naar de Groen van Prinstererschool, aan 
de Groenendaal. Ik weet niet meer waarom dat was. In 
afstand maakte het natuurlijk bijna niks uit. Daarna ulo 
op de Calvijnschool, aan de Keizerstraat, naast loodgie-
ter Spee. Zijn zoon Piet zat bij mij in de klas, dus ik kwam 
vaak bij hem thuis. Of ik ging op de fiets naar Ouderkerk, 
naar een vriendje dat ook bij mij in de klas zat. 

Na de ulo kwam het Christelijk Lyceum in Alphen, in 
1942. Mijn ouders en broers zeiden dat dat beter was 
dan meteen werk zoeken. Want als ik nog schoolgaand 
was, had ik meer kans om uit handen van de Moffen te 
blijven. Dat is ook gelukt. Ik heb nu nog m’n persoonsbe-
wijs uit die tijd, waarop ik sta vermeld als ,,studerend’’. 
Dat is misschien mijn redding geweest.

In Gouda had je alleen de Rijks-hbs. Maar ja, wij wa-
ren gereformeerd. Dus naar Alphen, met de trein. Deden 
veel jongelui uit Gouda. Dat lyceum in Alphen had bo-
vendien een heel goede naam. Maar de Duitsers hadden 
het schoolgebouw in gebruik genomen. Net als hier in 
Gouda, waar in veel scholen Duitsers ingekwartierd za-

September 1940: Kees op de Johannes Calvijn-Ulo (Collectie Belonje).

Zomer 1943: In Alphen, 
met rechts klasgenoot 
Herman Boekamp 
(Collectie Belonje)
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ten. Dus daar in Alphen kregen we les op een paar zol-
derkamers, en in een hotel aan de Raadhuisstraat.

Met mijn ulo-diploma kwam ik in de derde klas van 
het lyceum terecht, dus ik moest nog drie jaar. Maar 
vanaf september 1944, na de spoorwegstaking, reden 
de treinen niet meer. En fatsoenlijke fietsen had je ook 
niet meer. Toen was het gedaan met het lyceum. Ik zat 
in de vierde klas, en een diploma heb ik dus niet gehaald, 
helaas.

Ondergrondse

In Gouda was ik al druk met de ondergrondse. Met ande-
re middelbare scholieren hadden we de Ordedienst ge-
vormd, zo noemden we dat. Die was bedoeld om mensen 
te helpen, zo gauw de oorlog afgelopen zou zijn. Later 
werd dit de organisatie vnv, Voor Nederlandse Vrijheid. 
Ik moet ergens nog een verklaring hebben van het toen-
malig hoofd van de BS, dat ik van december 1940 tot mei 
1945 vnv-lid ben geweest. 

De vnv-leden noteerden alle bewegingen van de Mof-
fen, en die werden dan doorgegeven naar Engeland. Dat 
was niet ongevaarlijk. De luisterpost was onder andere 
in het huis van de ouders van Herman Boekamp. ( hoofd-
persoon van van de rubriek Gouwe Verhalen in Tidinge 
van mei 2014, red ). Ook een tijd bij aannemer Van Win-
gerden, bij de spoortunnel. Als er wapendroppings wa-
ren, kwamen wij in actie. We pikten de wapens op en 
brachten ze naar een tijdelijke opslag op De Punt. Als we 
alles bij elkaar hadden, brachten we de wapens op een 
handkar via de Oosthaven naar een ruimte achter bakke-
rij Adeko aan de Lange Noodgodsstraat, van verzetsman 
Ad de Kort. Dat was linke soep. Het ging om stenguns en 
veel munitie. Dan gingen we de wapens ontvetten. En 
leren om ze te demonteren en weer in elkaar te zetten. 
Ik herinner me dat we met vnv-leden bij een aannemer 
in Reeuwijk ook wel exercitie-oefeningen kregen.

Jongens van mijn leeftijd werden medisch gekeurd, 
voor werk in Duitsland. Die keuringen gebeurden in het 
Arbeidsbureau, op de hoek Lage Gouwe/Turfmarkt. 
Daar werkte iemand die de boel bedroog, als hij de kans 
kreeg, ten nadele van de Duitsers. Mede daardoor zijn 

mijn broers toen afgekeurd. Bij dokter Bik kon je urine 
krijgen van suikerzieke patiënten van hem, om zo afkeu-
ring gedaan te krijgen. Die Bik heeft veel goeds gedaan 
voor het verzet, dat is algemeen bekend.

Admiraalshuis

Zelf heb ik op het laatst van de oorlog ondergedoken 
gezeten op de zolder van het Admiraalshuis, aan de 
Turfmarkt. Daar woonden de ouders van mijn vriendin-
netje, Tini van Os. Zij waren kosters van de kerk die in 
het achterdeel van dat enorme huis was. Het pand was 
dus eigenlijk hun dienstwoning. De vader van Tini deed 
ook begrafenissen, en hij was wisselloper bij de Nuts-
spaarbank, aan de Haven. 

Bij dat huis aan de Turfmarkt kwamen soms wel Duit-
sers aan de deur. En op het eind van de oorlog heeft er 
zelfs een Duitser ingekwartierd gezeten. Die heette Zin-
smeister, uit Ingolstadt. De ouders van Tini zeiden dat hij 
geen nazi was, ze vonden hem een goede Mof.

Thuis hebben mijn broers en ik op zeker moment een 
groot gat gegraven in de vloer van de werkplaats, als 
schuilplaats. Zaten we daar met vier of vijf man onder de 
grond, zeker als er een razzia was. Dan werden er men-
sen opgepakt in Gouda, maar ons hebben 
ze nooit gevonden.

Tini en ik kenden elkaar al heel lang, 
van de lagere school. Zij zat bij mij in de 
vierde klas. Maar toen was er nog niks 
tussen ons. Dat is pas na het begin van 
de oorlog gekomen. We gingen vaak met 
een grote groep jongelui zwemmen in het 
Spaardersbad. Na afloop maakten we een 
beetje gekkigheid. Er waren veel verjaar-
dagen waarop we bij elkaar kwamen. Zo 
groeide dat eigenlijk vanzelf tussen Tini 
en mij. In april 1943, op haar achttiende 
verjaardag, mocht ik voor het eerst bij 
haar thuis komen. Nu is dat vaak heel an-
ders.

Het Admiraalshuis (foto Nico Boerboom)
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Tini werkte thuis, ze hielp haar moeder met het 
schoonhouden van dat enorme pand, en van de kerk er 
achter. Zij was op de huishoudschool geweest, op de 
Oosthaven, bij De Punt. Dat schoolgebouw liep helemaal 
door tot in het Houtmansplantsoen. Bij haar thuis leerde 
ik schaken, van een oom van haar. Van hem kreeg ik een 
schaakbord, dat ik nu nog steeds gebruik.

Die kerk achter in het Admiraalshuis was van de Ver-
eniging Calvijn, een nogal zware geloofsrichting. Maar de 
ouders van Tini waren gewoon hervormd, dus helemaal 
niet van dat strenge geloof. De Vereniging Calvijn werd 
later opgeheven, en daarna trokken de mensen van Arti-
kel 31 in het kerkje. 

Indië

Na de bevrijding moest ik in militaire dienst. 
Ik was ingedeeld bij de eerste lichting die naar 
Indië zou gaan. Maar dat duurde nog een tijd-
je. Dus ik moest werk zien te vinden. Ik ging 
informeren bij de distributiedienst, voor de 
winkelbonnen. Bijna alles was op de bon, toen. 
Trek je jas maar uit, zei de chef daar. Dus ik kon 
meteen beginnen. Bonnen tellen. Vreselijk veel 
schik gehad met de collega’s. Dat kantoor zat 
aan de Westhaven, recht tegenover het joods 
bejaardenhuis, waar in de oorlog zoveel men-
sen weggehaald waren.

In mei 1946 kwam ik dan in dienst. In Ei-
bergen, houten barakken, stapelbedden. Veel 
stafleden van het leger waren opgeleid in En-
geland, in de oorlogsjaren. Dus Engels was zo’n 
beetje de voertaal. Sommigen van die beroeps-
militairen waren jonger dan wij, echt jochies 
nog. Ik kreeg een opleiding tot hospik. Dat was 

in Groesbeek, in een voormalig klooster. Die medische 
opleiding stelde helemaal niks voor. Zes weken duurde 
het. Daarna waren we volleerde hospikken, zogenaamd. 
Ik zou dus soldaat bij de medische dienst worden, in In-
dië. Maar ik wist niet hoe lang dat zou gaan duren. Dat 
vertelden ze je niet tevoren. Als militairen nu uitgezon-
den worden, weten ze al precies op welke dag ze thuis 
zullen komen.

We gingen in september 1946 met de boot op reis. 
De oude Willem Ruys, met veel inlands personeel aan 
boord. In het centrum van Batavia, in een voormalige ulo 
tegenover de schouwburg, hielden we ziekenrapport. En 
intussen kregen we onze eigenlijke medische opleiding, 
door Nederlandse dokters. Bert de Jong, die ik kende uit 
het verzet in Gouda, kwam ik er tegen. We werden ook 
tewerkgesteld in ziekenhuizen in Batavia. M’n eerste pa-
tiënt was een Javaan. Na een halve dag ging die al het 
hoekje om. 

Gedurende mijn hele Indische tijd was ik hospik, drie 
jaar lang. Je kreeg natuurlijk gesneuvelden binnen, en 
zwaar gewonde slachtoffers. Het Maleis had ik snel on-
der de knie, dat heb ik altijd belangrijk gevonden. Maar 
in die taal hadden we in Nederland al les gekregen, als 
voorbereiding.

Ringworm kwam veel voor, door de warmte. Het was 
een huiduitslag, vooral in je kruis. Dysenterie, en veel 
malaria. Iedereen sliep onder een klamboe, maar toch 
kon je een muggebeet krijgen. We hielden toezicht op 
het verplichte innemen van kinine-pillen.

In maart 1947 gingen we het binnenland in, naar de 
demarcatielijn. Richting Bandoeng, we kwamen er in een 
oud ziekenhuis, hoog in de bergen, een heerlijk oord. 
Maar geen enkele ontspanning, de bioscoop was ver 
weg.

Politionele acties

In juli van dat jaar begon de eerste politionele actie. De 
mensen daar hadden natuurlijk gelijk, dat ze vrij wilden 

‘Soldaat der derde klasse 
zonder vooruitzichten’, 
in Batavia. Kees stuurde 
deze foto naar zijn Tini. 
Op de achterkant staat: 
‘Van je liefhebbende Kees’ 
(Collectie Belonje)

In 1985, chef assurantiën van de Rabobank (Collectie Belonje)
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verzekeringen, dat was eten en drinken voor hem. Bij de 
Goudse was een vacature, bij de acceptatie medische 
varia. Ik solliciteerde en werd aangenomen. 

Moest met klanten corresponderen over hun claims. 
Mijn ervaring als geneeskundig soldaat kwam daarbij 
natuurlijk wel van pas. En ik haalde in die jaren bij de 
Goudse diploma’s in verzekeringszaken.

Belletje trekken 

We verhuisden terug naar Gouda, naar een bovenwoning 
in de Roerdompstraat. Daar hebben we tien jaar ge-
woond. Onze dochter Ati is er geboren. Daarna zevenen-
twintig jaar aan de Da Costakade, fantastisch gewoond.

Bij De Goudse raakte ik een beetje uitgekeken. Ik ver-
trok naar De Utrecht, daar deed ik begrafenisverzeke-
ringen. Toen ontstond de Amro-bank, door een fusie. In 
Gouda kwam die in de bank van Goedewagen, naast De 
Waag, aan de Markt. Daar ben ik in de buitendienst ge-
komen. Dus altijd op pad. Mijn chef was Heerschop, een 
heel goede baas. 

Ik ging langs bij bedrijven en bij particuliere klanten. 
Om schades af te handelen, nieuwe verzekeringen te 
sluiten, of alleen maar om de contacten warm te houden. 
Tot ik een collega opvolgde die alleen nieuwe verzeke-
ringen moest zien te verkopen. Dat vond ik vervelend 
werk. Ik krijg een lijst mee met adressen waar ik moge-
lijk nieuwe klanten zou kunnen werven. Gewoon belletje 
trekken, noemde ik dat. Daar ben ik mee gestopt.

Maar ik bleef in de verzekeringen, dat maal in Delft. 
Daar kreeg ik leuk werk, heel erg zelfstandig, ik moest 
het eigenlijk nog opbouwen. De eigenaar van dat bedrijf 
wilde altijd goed voor de dag komen, voor de klanten en 
voor zijn personeel. Als er wat te vieren was, pakte hij 
graag flink uit. Onverantwoord in feite. Hij strooide met 
geld dat er niet was. Dus dat liep fout, en ik ging er weg.

Ik kon hoofd worden van de assurantie-afdeling van 
Rabo-Delft. De Rabo was heel groot in Delft en omge-
ving, ze hadden er wel twaalf kantoren. Ik had natuurlijk 
veel contacten met de winkeliers in Delft en omgeving, 
en met de tuinders in het Westland. Die waren helemaal 
vastgebakken aan de Rabobank. Ik heb er nog tien jaar 
gewerkt, tot mijn pensioen, in 1990.

zijn. Wij beseften wel 
dat wij daar niet thuis 
hoorden. Maar je werd 
er nu eenmaal heen 
gestuurd. En je kon de 
plaatselijke bevolking 
beschermen, was het 
idee.Gelukkig heb ik 
niets negatiefs overge-
houden van die jaren 
daar. Ik ken soldaten uit 
die tijd die er nu nog da-
gelijks last van hebben. 
Trauma’s, niet kunnen 
slapen, noem maar op.

Met veel kameraden 
heb ik nog contact. Ook 
jarenlang meegewerkt 

aan de veteranenreünie. Daarvoor heb ik nog een lintje 
gekregen. Een keer kwam een delegatie van voormalige 
Indonesische militairen naar Nederland om zo’n reünie 
van ons mee maken. Dat was heel bijzonder. Want dat 
waren dus onze oude vijanden! We hebben hen een week 
door heel Nederland genomen, om ons landje te laten 
zien.

Verzekeringen

In januari 1950 was ik terug. Al die jaren hadden Tini 
en ik contact gehouden met brieven. Daar leefde je op. 
Die brieven heb ik nog allemaal. Bij het arbeidsbureau 
in Gouda hadden ze geen werk voor mij. Iemand tipte 
me voor de postcheque- en girodienst in Den Haag. Daar 
kon ik inderdaad meteen beginnen. Een zus van Tini 
woonde in Voorschoten, in een groot huis. We konden er 
de hele bovenverdieping huren. Toen zijn Tini en ik ge-
trouwd en in Voorschoten gaan wonen. Onze zoon Bart 
is daar geboren. We hebben er een leuke tijd gehad. Ik 
deed studies handelscorrespondentie Engels en Spaans. 
En ik zocht toch ander werk.

Mijn oudste broer Bart was procuratiehouder bij de 
Goudse Verzekeringen. Die jongen lééfde helemaal voor 

Kees krijgt, in 1996 een waarderend woord van 
generaal-majoor P. Strik voor zijn werk voor 
veteranen-reünies (Collectie Belonje)
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grote vlucht. Daar heb ik nog een leuke vriend aan over-
gehouden, ook een Indië-veteraan.

Ik ben nog actief in de hobbyclub van Ronssehof. Twee 
keer in de week tekenen en schilderen. Bijna alles hier in 
huis is eigen werk. Ik maak vooral veel pentekeningen. 
Maar nu ben ik ook bezig met schilderen met acrylverf, 
op canvas. Ja, mijn vader was natuurlijk ook een crea-
tieve geest, met zijn meubelmakerij. Mijn broer Bart te-
kende al van jongsaf. En onze zoon Bart is tekenleraar, 
misschien heeft hij zijn talenten deels van mij gekregen.

Tini is helaas in september 2012 overleden, aan kan-
ker. We woonden toen in een flat aan de Swadenburg, 
omdat Tini al moeilijk trappen kon lopen. Daarna kon 
ik in deze inleunwoning in de Ronssehof terecht. Daar 
ben ik erg tevreden over. Woon er geheel zelfstandig, 
doe zelf de boodschappen bij de supermarkt. Met de 
rol lator, nooit zonder dat ding de straat op. Tien jaar 
geleden heb ik hersenvliesontsteking gehad, sinds die 
tijd heb ik evenwichtsproblemen. Maar ik kook dus voor 
mezelf, behalve op vrijdag. Dan gaan Bart en ik samen 
ergens lunchen, meestal in het Weegje.

Ik ben zoveel mogelijk afleiding gaan zoeken, na de 
dood van Tini. Vandaar ook al dat schaken en tekenen. 
Want je bent maar alleen. Daar is geen medicijn tegen. Je 
komt altijd terug in een lege kamer. Je kunt thuis je ver-
haal niet kwijt. Ik had nog driehonderd brieven van Tini 
liggen. Die heb ik allemaal uitgetikt, op mijn computer. 
De Ronssehof heeft aangeraden om ze in het stadsar-
chief te laten bewaren, maar dat doe ik niet. Die brieven 
blijven privé.

Onze twee kinderen moeten straks maar zien wat ze 
daarmee doen. Die komen trouwens vaak op bezoek. Ze 
wonen allebei in Nieuwerkerk. Ook de kleinkinderen en 
achterkleinkinderen komen hier.

Ik houd een soort dagboek bij. Daarin schrijf ik alles op 
wat ik meemaak. Niet precies dagelijks, maar toch heel 
vaak. Die notities houd ik ook voor mezelf. 

Goudse Operette

Al die tijd waren we in Gouda blijven wonen. Dat kon 
makkelijk, het was hooguit een half uurtje rijden naar 
Delft. Files waren er in die tijd niet of nauwelijks. En in 
Gouda had ik m’n bezigheden en sociale contacten. Ik 
zong in het koor van de Gereformeerde Kerk aan de Turf-
markt. En later in het koor van de Goudse Operette. Daar 
heb ik vreselijk veel gelachen, ook bij de uitvoeringen. 
Dat deed ik natuurlijk voor het zingen, maar ook van-
wege de lol die we in dat koor met elkaar hadden. Nu 
zing ik alleen nog op vrijdagavond mee met de meute, 
bij de weeksluiting hier in de Ronssehof. Thuis luister ik 
veel naar klassieke muziek. Opera’s van Verdi zijn mijn 
favoriet. Een muziekinstrument heb ik nooit gespeeld. 
Daar was in onze jeugd geen geld voor.

Heel lang ben ik lid geweest van schaakclub Messema-
ker, de oudste schaakclub 
van Nederland, sinds 1847. 
Daar heb ik aan veel toer-
nooien meegedaan. Scha-
ken doe ik nog steeds, drie 
keer in de week. Bob Be-
ker is een vrijwilliger in de 
Ronssehof, hij runt het in-
ternetcafé. Elke maandag-
ochtend klopt hij bij mij aan 
voor een schaakpartijtje. 
Op donderdagmiddag komt 
een andere schaakvriend. 
En met mijn buurman speel 
ik ook een vaste middag in 
de week.

Geen zwart gat

Nee, ik ben na mijn pensioen niet in het bekende zwarte 
gat gevallen, zoals veel anderen wel overkomt. Ik werd 
meteen lid van een tekenclub die bij elkaar kwam in 
buurthuis De Noorderzon, nu ook al weer gesloten. Dat 
tekenen zat er altijd al in, maar vanaf toen nam het een 

Met Tini, in april 2003, met zijn koninklijke on-
derscheiding voor het organiseren van reünies voor 
Indië-veteranen (Collectie Belonje).


