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23 februari 2001
Reporter L. Densmore interviewt N. Mölders.

L.D.:  Hoe is het zo gekomen?
N.M.: Het was in W.O. II . Ene  Luns was  "via zijn broer" en "ongeweten" bij "de partij" gegaan en ene Aantjes
koos de SS. Dat van die Aantjes kan ik me voorstellen. Hij zocht een "veili ge plek", maar deed dat onhandig. Ik,
verwant aan de Eldersonnen van nu, was toen misschien een ietsepietsie slimmer dan de genoemde heren. Nou
ja, oordeel  zelf.
L.D.:  Wat deed U dan wel zo handig?
N.M.: Mijn carrière begon 1936 met mislukte baan-
tjes bij de Rotterdamsche Bank en de stofzuigerfa-
briek van Rudi Blik in Den Haag.  In september 1939
kwam ik, 21 jaar oud, als "schrijver op arbeidscon-
tract" bij de Provincie Zuid- holland in dienst, hopende
dat ik een springplank naar beter werk had. Dat liep
helaas  anders. Het werd 10 Mei 1940; Nederland was
5 dagen later volkomen on- der de voet gelopen door
de toen nog onoverwinne- li jke Duitse horden. Ook
al bij gebrek aan beter bleef ik schrijvertje op arbeids-
contract, een "luizenbaantje". Het was
in feite niets dan in de och- tenduren stomvervelende
handgeschreven werkstuk- ken van stomvervelende
klerken en commiezen uit- tikken. Na de lunch wer-
den die stukken dan, samen met een andere contrac-
tant, "gelezen", d.w.z. op tikfouten e.d. gecontro-
leerd. De een had het ge- schreven stuk, de ander las
de tekst  van het getikte document hardop. Nu was
kletsen over de dingen van de dag toen al een stuk
interessanter, dus het aantal stukken dat ongelezen van
de vereiste parafn werd voorzien, was groot. Ik re-
kende erop dat dat leuke werk wel tot het eind van
de oorlog zou duren. Maar op zeker  moment verordende de bezetter dat manneli jke personen  van 21 tot 40 (?)
jaar moesten worden opgeroepen om in de Duitse oorlogsindustrie hun steentje bij te dragen aan de "Endsieg".
Mijn  hoop vervloog niet, want tenslotte is een ambtenaar, hoe tijdeli jk en gering in rang ook, "unabkömmlich",
zeg maar: hard nodig, onvervangbaar. Maar vroeg in de herfst van 1941 kwam de domper. Ik werd bij de hoogst
luierende ambtenaar, een referendaris, O.M. Tolsma, op de mat geroepen om te vernemen dat hij een li jst van
candidaten voor de "Arbeitseinsatz'" in het land van de bezetter zou moeten inleveren en dat ik voor plaatsing op
die li jst was uitverkoren. Op de logische vraag: "Waarom?" kwam het voor een "goede" Nederlander treurige
antwoord: "U bent zo vaak ziek". Toen ik van een terzake ingewijde vernam dat ik vooralsnog de enige persoon
op de li jst was, ging er een lampje aan. Ik had nameli jk de - ahteraf gezien niet zo slimme - gewoonte om bij een
nationaal-socialistisch-, dus duitsgezinde, gesprekspartner de rooie rakker uit te hangen om bij een rooie rakker
het omgekeerde te doen. Het was helemaal niet zo moeili jk. Meneertje Tolsma was dus door een rooie rakker
ingelicht en dacht zo een vuile fascist kwijt te raken. Overigens, later zijn alle andere arbeidscontractanten in de
Duitse oorlogsindustrie terechtgekomen.
L.D.:   Waarom bent U  toen eigenli jk niet ondergedoken?



N.M.: Daar zag ik niets in; ik zou, met mijn figuur en constitutie, de ondergrondse alleen maar narigheid hebben
bezorgd. En ergens op een zoldertje wachten op het eind van de oorlog lokte evenmin. Ik dacht lang na en kwam
tenslotte op het idee dat "onderduiken" in het hol van de leeuw misschien een oplossing kon zijn. Bij het
Arbeidsbureau in Den Haag zouden misschien wel eens "goede" Nederlanders kunnen werken en ik ging daar
informeren. Vertelde mijn verhaal, benadrukte dat ik, met mijn inderdaad zwakke gezondheid, niets voor de
Duitse oorlogsindustrie kon betekenen, maar dat een baantje als kantoorbediende wel kon..
L.D.  Ze hadden U daar toch ineens voor de oorlogsindustrie kunnen pakken?
N.M.: Ja, maar onderduiken in Nederland was dan het alternatief geweest en zoals gezegd, dat wilde ik niet. Als
je iets waagt kun je winnen of verliezen. Ik had geluk.  Midden December kwam er een aanbod van het
Arbeidsbureau. Er was een firma in Königslutter am Elm die een machine-boekhouder zocht. Het stadje met,
toen, zo'n 5 à 6000 inwoners, ligt ca 20 km oosteli jk van Braunschweig aan de spoorli jn naar Berli jn en verder.
Dat leek ideaal, ver  van het echte oorlogsgeweld (behalve bombardementen) met een goede spoorverbinding
naar Nederland. Ik reisde er begin januari 1942 per D-trein heen en werd machineboekhouder bij een firma die
zaad en kunstmest aan de boeren verkocht en hun producten inkocht. Het werk was dus bijna even  interessant
als bij de Provinciale Griff ie van Zuidholland. Onderkomen: een ruime slaapkamer met 2 bedden, een kleerkast
en een lampetkan. Gelukkig was er een gasfabriek waar gedoucht kon worden. Voor eten en drinken kreeg ik
evenveel distributiebonnen als de Duitsers. Mijn situatie was dus een stuk gunstiger dan die van  mensen in een
"Lager" en van de gemiddelde Nederlander. Er  werkten in Königslutter, in de grootste plaatseli jke kapsalon, al
2 Friese kappers die geen bruikbaar Duits spraken. Die mensen woonden bij hun baas, maar minder "riant" dan
ik. Later kreeg ik er een
Nederlandse boekhoudcol-
lega bij die nooit verteld
heeft hoe hij aan het baantje
is gekmen.. In juli 1943
kwam mijn broertje, toen
net 21 geworden, bij een
scheepswerf in Mannheim
terecht. Hij zag en onder-
vond al gauw dat het daar
levensgevaarlijk toeven
was, deserteerde en stond,
na een avontuurli jke.reis,
zo maar  voor het raam van
mijn kantoortje. Misschien
vertelt hij daarover ook
eens iets in Uw blad, dat is
pas spannende lectuur. Hij
kwam uit het "Lager"-
leven, dat was geen luizen-
leven, maar wel leven met
luizen.
L.D.: Hebt U, terug in Ne-
derland, nog last met autori-
teiten gehad?
N.M.: Nee, ondanks het feit
dat ik er nooit een geheim
van heb gemaakt hoe ik in
de "Arbeitseinsatz" ben ge-
land.
L.D.: Bedankt voor nu. Ik
kan misschien Uw broer  ertoe verleiden mij ook een interviewtje toe te staan.



Getallen  
Hoe het kwam weet ik niet, maar op zeker moment dacht ik na over de huisnummers van de
adressen waar ik successievelij k heb gewoond. Het viel mij op dat de getallen 1 en/of 3
steeds in de Rotterdamse en Schiedamse adressen voorkomen. Zie maar:
Rotterdam                                     

2e Reserveboezem Straat 13 b  (geboortehuis)                                                               
Paradijslaan 134 a                                                                                                 
Gordelweg 123 b

Den Haag (geen 1, geen 3  
Wolfhezestraat 57                                                                                                                              

Keggestraat 59                                                                                                        
Oltmansstraat 99

Bragastraat 76
Schiedam  

Lorentzlaan 36 b                                                                                                             
Bachplein 136

Ik telde vervolgens het aantal letters van mijn voornamen plus achternaam: Adriaan Leendert
Jan, 18 letters plus 8 voor Elderson maakt samen 26, of het aantal letters van ons alfabet.
Dan kwam de vraag op: "Naar welke personen ben ik vernoemd?" Daar kwam enig
denkwerk aan te pas; ik heb het vermoeden dat het de volgende, inmiddels uiteraard overle-
den tante en ooms zijn:
Adriaan.    Mijn moeder (Jannetje van der Sluis) had een zuster Adriana, roepnaam Jaantje,
die in Den Haag woonde en getrouwd was met Hendrik van Ameyde. Zij woonden, nnet als
mijn ouders, ooit (tot ongeveer 1917) in de Crooswijkse Straat, in Rotterdam,
dus. Over deze beiden bestaan (nog) anecdotes, waarvan ik er hiena één zal
vertellen.
Leendert.    Dan was er van moeders- zijde een zuster, tante Lena. Dat werd dus
Leendert. Tante Lena was getrouwd met Arie van der Berg.
Jan.    Die  naam kon geen schele ogen veroorzaken, want zowel Vader en Moeder hadden een
broer Jan. Dat waren Jan Elderson en Jan van der Sluis. Jan Elderson was toen ik nog heel
jonng was al gescheiden van zijn vrouw Toos, achternaam onbekend. Jan van der Sluis was
getrouwd met Greta Voorwinde. Later meer over deze Jannen.
Aan alle genoemde namen zitten in aantal verschill ende herinneringen vast. Ik noem er en-
kele.
Tante Jaantje en oom Hendrik van Ameyde..  
Hendrik was typograaf, ervaren in kleurendruk. Hij had in Rotterdam bij een goede drukkerij
gewerkt. Hij vertelde graag een verhaal dat ging over een nieuwe drukpers die geleverd en
geplaatst was door een Duitse firma. Die machine had wel eens een storing; dan kwam er een
monteur uit Duitsland die het apparaat weer aan de gang kreeg. Nu wilde Hendrik wel wat
meer gaan verdienen en bedacht een list. Met zijn technische kennis kon hij de drukpers zo
saboteren, dat de storing bijzonder moeilij k te localiseren was. Dat werd dan ook een zeer
ernstig probleem dat Hendrik niet kon oplossen. Er kwamen toen twee Duitse monteurs die,
na twee dagen gezocht te hebben, het uiteindelij k opgaven. Daar stond de baas met de brok-



ken. "Zoek jij nou nog eens, Hendrik", zei de baas, "want het werk gaat hier volledig de mist
in".Dat was niet tegen een dove gezegd. Hendrik vroeg wel om wat tijd voor
zijn"speurwerk." Na zo'n twee uur mldde hij dat hij de storing kon verhelpen en een half uur
later draaide de pers weer als voorheen. Natuurlij k vroeg Hendrik vervolgens met succes om
loonsverhoging. Niet lang daarna kon hij i n Den Haag bij de gerenommeerde drukkerij Van
Haringen op de Prinsengracht in Den Haag zijn positie verder verbeteren. Als de Hagenaars
bij ons op visite kwamen was het feest voor mij, want dat leverde altij d een dubbeltje op.
Toen mijn vader met vervroegd pensioen was gegaan, begon tante Jaantje mijn moeder te be-
werken om ook in Den Haag te komen wonen. Dat lukte en zo betrokken wij een beletage in
de Wolfhezestraat met de huisdeur recht tegenover die van tante Jaantje. Doordat de zussen
"op elkaars lip" woonden maakte ik meerdere verjaardagen bij de Van Ameydes mee. Hen-
drik dronk graag jenever en nuttigde er dan te veel van. Dat manifesteerde zich steevast in
het declameren van een gedicht van "De Schoolmeester" dat begon met:"Een leeuw dat is ie-
mand die bang is voor niemand", enz .Daarna schakelde hij over op het inneen van alle
drankjes die binnen zijn bereik stonden. Zowel oom als tante waren "echte" Hagenaars ge-
worden. Voor een vioolkist om aardappelen te gaan halen hadden ze het geld niet over. Voor
verjaardagen kocht tante twee soorten gebak. Als ze op de feestelij ke avond  gebak rond-
deelde stond de kant van het dienblad met de goedkope gebakjes "toevalli g" altij d in de rich-
ting van een Elderson.      Oom Hendrik had ook de Haagse gewoonte om op te scheppen
overgenomen. Hij ging op de zondagochtend vaak naar het sjieke hotel "Centraal" op de
hoek van de Lange Poten om daar een kopje koff ie te savoureren. Eens, toen we bij hen op
bezoek waren, zei mijn vader: "Hendrik, wij gaan samen lekker koff ie drinken bij "Centraal",
op mijn kosten. Laat oom nou niet eens de ingang van het etablissement kunnen vinden....
De jongste zoon van oom Hendrik en tante Jaantje was H.A. van Ameyde, de oprichter  van
het verzekeringsbedrij f dat nu de AMEV is.                                                   Het bleek vrij
snel dat de -ouere- tante Jaantje mijn moeder voor huishouudelij ke klusjes wilde gebruiken.
Dat draaide na enkele jaren uit op een verhuizing naar de Keggestraat.
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