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INTERVIEW MET NEL VAN DER ZWAAN-POST

Een leven lang aan de Meentweg,
dankzij een Deo et Arti-zoen!
HENK VAN HEES

Nel van der Zwaan-Post heeft een moeilijk jaar achter de rug.
Op 12 oktober vorig jaar overleed haar man Gijs van der Zwaan,
met wie ze 57 jaar getrouwd was geweest. Aan het eind van het
vorig jaar kwam ze te vallen bij een fietsongeluk en ze heeft nog
steeds last van de naweeën hiervan.
Toch was ik welkom bij haar voor het afnemen van een interview. In
haar woning op Meentweg nummer 119A, zittend aan de grote tafel
in haar woonkamer, met prachtig uitzicht over de polder, hebben
we heel wat afgepraat!

Nel werd geboren op 22 augustus 1929 in het huis Meentweg 97. Ze was nummer
7 in de rij van 14 kinderen van Lambertus (Bertus) Post en Wilhelmina Maria
(Mina) Zwanikken. Die rij van 14 zag er uiteindelijk als volgt uit:








Emmy (geb. 1921 – overl. 1999),
Jan (geb. 1922 – overl. 1992),
Arie (geb. 1924 – overl. 2012),
Gert (geb. 7-1-1926 – overl. 2009),
Rie (geb. 30-12-1926),
Bep (geb. 1928),
Nel (geb. 1929),









Trees (geb. 1931),
Toon (geb. 1932 – overl. 1998),
Wim (geb. 1933 – overl. 2008),
Gerrie (geb. 1934),
Tinus (geb. 1936),
Annie (geb. 1937),
Chris (geb. 1938 – overl. 2007).

Nel begon met herinneringen aan haar ouders:
Vader Bertus Post was een echte Bussummer. Geboren in 1897 als zoon van Adrianus Post en Emerentina Roeten. Opa Post werkte bij chocoladefabriek Bensdorp
in Bussum. Hij en zijn vrouw hadden zeven zonen en één dochter, die Riek
(Hendrika) heette. Deze Riek was getrouwd met Piet Bakker en samen met haar
jongste dochter kwam ze op 17 juli 1943 om het leven bij een bombardement op
Amsterdam-Noord.
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Het gezin Post gefotografeerd circa 1940. Geheel achter v.l.n.r. Gert, Jan, Emmy, Arie. Middenrij
v.l.n.r. Trees (met strik), Bep (rechts van moeder), Nel (met strik) en Rie. Op de voorgrond v.l. n.r. Wim,
vader Bertus Post met Annie op schoot, Tinus, moeder Mina Post-Zwanikken met Chris op schoot, Gerrie en Toon.

Moeder Mina Zwanikken was een echte Larense. Ze werd in 1894 geboren als
dochter van Jan Zwanikken en Gerritje Knuvers. In dit gezin zijn vijf zonen en vier
dochters geboren. Mina werkte in de huishouding, lange tijd bij Hotel Blom in Laren. Bertus Post was bouwvakker. Hij was daarom eerst niet zo erg welkom bij de
familie Zwanikken. Opa Jan Zwanikken was een kleine boer.
Vader Bertus en moeder Mina trouwden op 14 september 1920 in Laren. Daarna
gingen ze in Eemnes wonen, waarschijnlijk omdat Bertus daar al werkte. Als
bouwvakker verdiende hij toen de kost bij het bouwbedrijf van Hendrik Eggenkamp, dat gevestigd was op Wakkerendijk 84. Bertus verdiende niet veel en daarom ging hij na zijn huwelijk wonen in een huis voor arme mensen op Meentweg 29. In dat pand woonden toen vier gezinnen, waaronder het echtpaar Piet
Nagel en Mie Lakeman.
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Moeder had altijd zo’n mooi verhaal uit de tijd dat ze nog maar net in Eemnes
woonde. Op een middag was ze lopend, zoals altijd, naar haar vader en moeder
in Laren gegaan. En daar had ze bar zitten praten tot haar moeder zei: “Je moet
naar huis toe, zo meteen is Bertus er al en dan ben jij er nog niet”. Toen is ze gegaan; bij het woonwagenkamp kwam de meelboer eraan en zij wist niet beter of
die heette Gart de Kruk. Want Mie Nagel had haar alle Eemnessers leren kennen
en die had gezegd: “dat is Gart de Kruk”. Ze zag hem, stak haar hand op en zei:
“Meneer De Kruk, mag ik misschien meerijden?” “Oe, stap maar op!”, zei hij.
Toen ze zat, zei hij: “Bin jie dat nieuwe mins dat hier is komme wonen?“ “Ja, meneer De Kruk”, antwoordde moeder. “Oe” en verder zei hij niets meer. Hij wist
precies waar ze woonde en liet haar daar van die kar af. Moeder zei netjes: “Dank
u wel, meneer De Kruk voor het meerijden!” Toen ze bij Mie Nagel kwam, zei ze:
“Wat een akelige, stugge kerel is dat, die De Kruk”. En ze vertelde haar verhaal,
waarna Mie Nagel zei: “Maar zo heet ie ook niet; hij heet Van ’t Klooster!” Daarop
werd vader kwaad op Mie Nagel terwijl hij zei: “Had dan ook gewoon de naam
van die man gezegd.” Dat was echt Eemnes.
In het huis op Meentweg 29 zijn de twee oudste kinderen Emmy en Jan geboren.
Vader wilde graag geiten houden en toen kwam in 1923 de woning van Mol op
Meentweg 97 te koop. Vader hield van de natuur in Eemnes en daarom heeft hij
dat afgelegen huis gekocht. Hij stak zich hiermee wel in de schulden. Jarenlang
moest nog aflossing betaald worden aan Willem Mol, die in de Kerkstraat woonde.
Als vader aan het eind van de week met zijn salaris thuiskwam, rolde hij geld op
en deed dat in een spaarpotje. Daarmee kon hij één keer per jaar aflossen bij Mol.
Gestadig groeide het gezin en daarmee de armoede. Nel werd dus geboren in
1929. Over haar naamgeving vertelde ze het volgende:
“Ik zou eigenlijk vernoemd moeten worden naar drie tantes van me, die Riek
(Hendrika) heetten: --de later omgekomen zus van mijn vader, --een zus van moeder en –Riek Mol, de vrouw van Jan Post, een broer van vader. Toen zei mijn vader: “We gaan er geen Riek van maken want de één heeft een nog grotere bek dan
de ander. Het wordt Petronella; we vernoemen haar naar ome Piet, dat is de goedheid zelve!” Mijn oom Piet Bakker was getrouwd met Riek Post, de later omgekomen zus van vader. Hij was politieagent in Amsterdam. Zo werd ik Petronella
Hendrika.”
Vanaf mijn vierde jaar ging ik naar school, naar de RK kleuterschool, achter het
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nonnenklooster en naast de RK kerk op de Wakkerendijk. Daar was ik onder de
hoede van Zuster Philothea.
We hadden niet veel in onze jeugd. Het was armoe; je was blij met wat je had.
Maar we woonden prachtig. Niet ver van ons huis, langs de Stachouwerweg liep
een grote sloot (nu een wetering). Daarlangs groeiden bramenstruiken. Vroeger
gingen we op onze blote voeten die sloot in en dan konden we bramen plukken.
Moeder kookte ze met een beetje suiker erin en dat kregen we op ons brood; gewoon een traktatie! Dat waren leuke belevenissen in de vakantie. Zo gauw je een
beetje bij je positieven was, moest je in de vakantie alsmaar boontjes schoonmaken en breken. De grootsten moesten ze schoonmaken en de kleinsten moesten ze
breken. Dat hadden mijn ouders allemaal nodig voor de winter. Als we klaar waren, moesten we naar Gart Elders, op Meentweg 71, en dan moesten we daar
boontjes gaan breken. (Schaterlach!) We waren daar dagen bezig! Ik herinner me
ook nog zo goed dat we er een keer ’s morgens naar toe gestuurd waren en toen
kwamen ze ‘s middags met het tentwagentje langs en tante Kee Hilhorst hield een
baby omhoog. Er was bij ons dus weer een baby geboren, onze Tinus of Annie.
Daarom hadden ze ons naar Gart Elders gestuurd.
We speelden altijd met elkaar want we hadden niks. Mijn broer Bep was mijn grote speelkameraad. Hij was één jaar ouder dan ik en ik trok altijd met hem op. Op
een gegeven dag trokken we de polder in. We gingen visjes vangen en zo. Toen
we achter in de polder waren en ik over een sloot wilde springen, sprong ik er
middenin en Bep deed precies hetzelfde. Wij onderweg naar huis prakkiseren over
een verhaal hoe het gekomen was, dat we in de sloot waren gevallen. We dachten
aan Dirk Lakeman, die woonde een paar huizen bij ons vandaan en dat was een
oude jager, die altijd in de polder liep te jagen. We zouden zeggen dat hij vlak bij
ons was en dat hij toen schoot, waardoor we zo schrokken, dat we in de sloot waren gevallen. We kwamen drijfnat thuis, te laat voor het eten. Nadat we ons verhaal vertelden zei vader: “Dat kan dan wel zijn maar kleed je snel uit, droge kleren aan en naar bed!” We kregen niet eens eten van hem!
Een andere keer waren we samen op pad en waren we achter het huis van Baas op
Meentweg 87. Daar is zo’n bossie achter en daar liepen vroeger altijd de kippen
los. Wij gingen die bossies in en vonden dus eieren van die kippen. We pakten de
eieren, sloegen ze kapot op onze klomp en slurpten ze zo leeg. “Oh, dat was toch
zo lekker! Ik zeg niet dat ik het nu nog zou doen. Maar bij ons thuis lag het niet
opgeschept, dus als je zoiets te snaaien kon krijgen, dan deed je dat wel”.
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Foto van het gezin Post gemaakt op 14 september 1945 t.g.v. het 25-jarig huwelijksfeest van vader en
moeder. Geheel achter v.l.n.r. Jan, Emmy, Arie, Nel, Gert, Trees Toon (in wit overhemd), Bep.
Daarvoor v.l.n.r. Tinus, Gerrie (helemaal voor), Wim, vader Bertus Post (1897-1975) met Chris op
schoot), moeder Mina Post Zwanikken (1894-1949) en Annie. Foto gemaakt bij de woning Meentweg
97.

Op Meentweg 101 woonden de ongetrouwde broers Aart en Hannes Mol samen
met hun moeder, die meer dan 100 jaar is geworden. Ze gingen elke middag op
vaste tijden met de hondenkar melken. Normaal liepen de honden daar op de dam
en dan hadden wij het hart niet om daarheen te gaan. Maar als ze weg waren voor
het melken dan liepen wij achterom en gingen van die hele lekkere peertjes plukken. Dat was smullen!
Het werk van vader in de bouw had één groot nadeel. In de winterdag had je vaak
geen werk en dan was er ook geen inkomen. Ons gezin werd ieder jaar groter dus
de ellende bleef. Ons huis werd ook te klein. Toen we na de geboorte van Toon in
1932 met z’n negenen waren, is er een stuk aangebouwd. Op een gegeven moment was het werk voor vader in de bouw niet meer te doen. Hij had geregeld
longontsteking omdat hij teveel stof binnenkreeg. Hij is toen stoker geworden bij
de weverij van Willard in Laren. Ik moest wel eens zijn brood bij hem gaan brenHKE jaargang 34
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Het geboortehuis van Nel van der Zwaan-Post op Meentweg 97. Foto circa 1935.

gen en dan merkte ik hoe verschrikkelijk heet het daar was vanwege de kokende
lijm, die hij achter op de karpetten moest smeren. Ook geen beste baan, maar hij
heeft het wel gedaan!
Een verjaardag, die telde bij ons vroeger niet. Als wij jarig waren, ging mijn vader
naar een winkel van Bensdorp en daar kocht hij van die kleine Brosreepjes, drie
voor een dubbeltje en diegene die jarig was, kreeg zo’n hele reep! De andere
reepjes werden in stukjes gebroken en elk kind kreeg dan één stukje. Zo werd een
verjaardag gevierd! Als vader en moeder jarig waren, was moeder altijd druk want
dan ging ze koekjes bakken en dat kon ze geweldig hoor! Dan was het altijd feest!
Moeder was een enorme kok!
In 1938 veranderde alles in ons gezin. Moeder was in dat jaar zwanger van haar
14e kind. Voor die tijd was ze wel gezond en goed en als de dokter aandacht aan
haar besteed had, was dat wel zo gebleven. Moeder verwachtte haar kind in oktober. Maar met St.-Jan ging ze naar de dokter en zei: “Dokter, het gaat deze keer
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niet goed!” Hij antwoordde: “Er zijn er 13 gekomen, die 14e komt ook wel!” Moeder vertelde dat ze altijd maar moe was en dat ze zulke dikke benen had. De dokter zei: “Als je je werk af hebt, dan ga je maar met je been op twee stoelen zitten.”
Maar je hebt natuurlijk nooit je werk af met 13 kinderen. Die dokter heeft nooit
meer extra naar haar gekeken en zo werd het zondag 30 oktober, het feest van
Christus Koning. Het was vreselijk slecht weer en moeder bleef die dag in bed
want ze had zo’n hoofdpijn. Wij werden de deur uit gestuurd om makke kastanjes
te zoeken waar moeder zo gek op was. Die avond ging Jan naar een toneeluitvoering hier in Eemnes. Toen vader naar bed zou gaan, begon moeder wild van zich
af te slaan. Hij begreep dat dit niet goed was maar wachtte tot Jan thuis kwam. Jan
moest op de fiets naar Westerhuis (Wakkerendijk 10) om een dokter in Laren te
bellen. Die is gekomen en heeft ervoor gezorgd dat moeder naar het St.-Jansziekenhuis in Laren werd gebracht.
Daar kwam in de loop van de nacht de bevalling op gang. Toen het niet doorzette,
is vader even weggestuurd om wat bij de apotheek te halen. In die tussentijd werd
een zoon geboren. Moeder wist er ook niks van want ze was bewusteloos.
Moeder bleef drie dagen bewusteloos. Ze hebben haar de laatste sacramenten toegediend. En ik voel het tot op de dag van vandaag nog hoe ik toen in de kerk
stond. Het was Allerheiligen en toen werden de namen van mijn moeder afgelezen, met het bericht dat ze bediend was; dan heb je als klein meisje van negen
jaar het gevoel dat de hele kerk naar je kijkt, dat ze allemaal weten dat het jouw
moeder is. Ze heeft daarna een aantal dagen kantje boord gelegen. Toen ze bijkwam, werd er gezegd: “U hebt een baby, een zoon”, waarop ze zei: “Dat is de
goedkoopste, die ik heb want hier weet ik helemaal niks van”. Maar achteraf heeft
ze gezegd: “Dit is de duurste, die ik heb gekregen”.
Mijn zus Emmy had altijd gezegd dat ze Frans zo’n mooie naam vond. Op een
keer had moeder haar beloofd: “Als er nog eens een broertje komt, dan noemen
we het Frans”. We wisten dus al drie dagen dat er een jongetje was, maar het had
nog geen naam want ze moesten op moeder wachten. Toen ze een beetje bijkwam, zeiden ze in het ziekenhuis: “Mevrouw Post, u hebt een baby en het kind
is geboren op het feest van Christus Koning dus zullen we het dan maar Chris noemen?” (In die tijd werd het feest van Christus Koning nog gevierd op de laatste
zondag van oktober). Moeder vond het goed. Christiaan Franciscus werd toen zijn
naam. Emmy heeft tot haar dood toe altijd gezegd: “Het klopt niet, het was geen
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Christus Koning meer want hij is op maandagmorgen rond 4 uur geboren”. Maar
de nonnen wilden die dag in ere houden en hebben hem Chris genoemd. Het was
de liefste broer, die ik had. Achteraf is gebleken dat moeder zwangerschapsvergiftiging heeft gehad.
Vader was heel vooruitstrevend want hij was al vroeg in het ziekenfonds gegaan.
Als er dan een zieke was dan mocht je zes weken in het ziekenhuis liggen. Na de
geboorte van Chris sterkte moeder heel langzaam aan. Na zes weken lag ze nog in
het ziekenhuis. Pas later hebben we via mijn broer Gert begrepen dat ze daarna
nog vier weken op kosten van de kerk in het ziekenhuis kon blijven. Op een zaterdag is ze toen thuis gekomen maar het was niks met haar. Ik zie het nog! Ze kwam
met een ambulance en twee nonnetjes namen haar tussen zich in en zo moest ze
dat stukje binnen lopen naar haar bed.
Emmy was toen 17 en die moest voor ons grote gezin gaan zorgen omdat moeder
het niet meer kon. Ze kreeg wel hulp van de familie Makker. Sien Makker van
Meentweg 85, die later getrouwd was met Peter van Middelaar, kwam iedere zaterdagmiddag bij ons dat hele spul in de teil doen en op maandag kwam ze om de
was te doen en dan kwam er op dinsdag een dochter van Willem Brouwer van
Wakkerendijk 130. Willem was getrouwd met een nicht van moeder, die ook Mina Zwanikken heette. Die stuurde dan een dochter en die kwam bij ons op dinsdag strijken en sokken stoppen en zo. De rest werd door Emmy gedaan.
Een andere dochter van Jan Makker was Mengs, getrouwd met Toon van der
Wardt. Mengs was een schat van een mens. Nadat Chris geboren was, had ze al
eens tegen vader gezegd: “Geef maar een paar kinderen hier!” Toen had vader gezegd: “Dat kan ik beter doen als moeder weer thuis komt. Dan ontlast dat een
beetje en is dat wat rustiger”. En zo zijn Trees en ik daar bij Toon en Mengs in huis
geweest van maart tot oktober 1939 totdat Mengsie zelf weer op het laatst liep en
Mien in aantocht was. Toen Mengsie zelf moest bevallen, zijn wij weer naar huis
gegaan. Dat half jaar vergeet je nooit; je werd er veel rijker opgevoed dan in je eigen huis. Je had veel meer ruimte en zij hadden een prachtig groot huis, dat pas
gebouwd was. (Laarderweg 86C)
Thuis moest het gewone leven weer doorgaan. Maar het was zwaar. In de winter
was het vaak bar koud. Wij als kinderen hebben wel staan huilen van de kou. Het
hele huis werd alleen verwarmd door een fornuis. Er was ook honger. Om aan te
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Jeugdfoto van Nel Post, gemaakt circa 1947.

Jeugdfoto van Gijs van der Zwaan (1922-2011),
gemaakt circa 1940.

sterken ben ik verschillende keren met andere kinderen van ons gezin naar “Mooi
Gaasterland” geweest, een huis van “Herwonnen Levenskracht”.
Vanaf 1941 is moeder er met haar inkomsten een beetje op vooruit gegaan omdat
er toen kinderbijslag werd uitbetaald. Toen konden wel de schulden worden afgelost.
Aan die zwangerschapsvergiftiging heeft moeder een ziekte overgehouden. Als ze
’s morgens wakker werd en ze kwam haar bed uit, dan zat ze minimaal een half
uur tot een uur achter elkaar maar te hoesten. Dan bracht ze zoveel van die slijmtroep op! Ze kon gewoon niet stoppen met dat hoesten. Dan was ze zo moe dan
zou ze haast haar bed weer in moeten. Het was voor haar dus ook heel moeilijk
om ergens heen te gaan.
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Nel Post en Gijs van der Zwaan als boerenechtpaar in het toneelstuk “En de boer ploegt voort”,
gespeeld door Deo et Arti in het RK Verenigingsgebouw van Eemnes op 6 en 13 november 1949.

Mijn schooltijd bracht ik door bij de
nonnen op de H. Hartschool. Ook op
school werd je er soms mee geconfronteerd dat je uit een arm gezin kwam. Ik
herinner me nog een voorval uit de
5e klas van de meisjesschool. De grotere meisjes stonden altijd tussen de middag op de stoep en de nonnen liepen
dan te bidden in de tuin totdat de
school weer ging beginnen. Toen de
nonnen op zekere dag de tuin uit kwamen, tufte een boerendochter op de
kap van Zuster Valentine, het hoofd
van de school. Daar kreeg ik de schuld
van. Ik kreeg er heel veel straf voor. Ik
vertelde de zuster wie het in werkelijkheid gedaan had, maar ze zei: “Dat is
niet waar want die doet zoiets niet,
maar de kinderen van Post daar kun je
het van verwachten!”
Met Sinterklaas ging het op school altijd zo dat degene die de hoogste cijfers had,
als eerste de cadeautjes mocht uitzoeken. Zo ging dat in de hoogste klassen. Dan
stond dat uitgestald en dan mocht je daar gaan kiezen! Op een gegeven moment
ging het met mij als volgt: ik had hogere cijfers dan Rie Eek maar zij was de dochter van een boer en verdiende dus eigenlijk één van de mooiste cadeautjes. Toen
zei de zuster: “Ik doe het deze keer volgens het ABC!” Dus Eek kwam eerder dan
Post en ik kreeg weer een minder cadeautje.
Ik herinner me ook nog het werken in de polder. Zo rond 1940 kwamen ze met
karretjes vanuit Blaricum; die zaten vol met wit zand en dat werd de polder in gereden. Tussen Cornelis Hilhorst (Meentweg 83) en Lammert Hilhorst (Meentweg
81), kwamen ze de straat over en daar gingen ze zo de polder in. Werklozen
moesten dat werk doen.
Toen kwam de oorlog: een tijd van spanning en honger. Er was geen elektriciteit
in die tijd en daarom had vader in de kamer een fiets op z’n kop staan en dan
moest er altijd één aan een trapper draaien zodat er dus een heel klein lampje
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De spelersgroep van de Eemnesser toneelvereniging Deo et Arti, die op 6 en 13 november 1949 het toneelstuk “En de boer ploegt voort” op de planken van het RK Verenigingsgebouw bracht. Staande
v.l.n.r. Regisseur Gerard Burgering, Hein Hoogland, Bep van der Zwaan, Jan Post, Nel Post en Gijs
van der Zwaan. Zittend v.l.n.r. Sien van Wegen en Tonie Elders.

brandde. Op een avond heeft Annie zitten draaien en is ze met haar handen tussen de spaken gekomen. Tot nu toe heeft ze nog steeds gehavende vingers.
Ik herinner me ook nog goed dat vader in die tijd clandestien een geitenbok slachtte.
Op een gegeven moment had Jaap Elders tussen Meentweg 103 en 105 een vuilnisbelt. Hij haalde met zijn paardenkar altijd het vuilnis op in Eemnes en toen is er
op een bewuste middag daar een Duits vliegtuig neergestort. Dat zal zo ongeveer
in 1941 geweest zijn. Ik ben er heen gegaan en ik zie het nog voor me! Er lag een
soldaat, dood; hij lag achterover en een been was er afgerukt en stond zo rechtop
met die laars in de grond. Ik had er later zo’n spijt van dat ik was gaan kijken. Ik
heb er nachten niet van geslapen.
We hebben honger geleden in de oorlog. Per dag één stuk brood en daar moesten
we met het hele gezin van eten. Moeder en ik zeiden altijd tegen elkaar: “Een oorlog willen we nooit meer meemaken. Dan gaan we dood van tevoren”.
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Toen ik van de lagere school ging, werd ik dagmeisje. Eerst kwam ik terecht bij
een familie in Blaricum. Na mijn eerste dag, zei ik tegen moeder: “Daar ga ik nooit
meer heen! Ik moet de hele dag In de tuin werken, dat kan ik hier ook wel”. Dat
was gauw klaar. Daarna ben ik in Laren gekomen bij de familie Van Kessel op de
Brink. Een heel groot huis. Dan ging ik ’s middags door naar Blaricum naar de
naaischool. ’s Avonds weer lopend naar huis. Fietsen was er niet bij; ik liep alles!
Met moeder ging het niet vooruit. Ze bleef maar last houden van dat hoesten. Ze
kwam haast nergens. Mie Nagel had zo’n invalidenkarretje en dat mochten mijn
ouders wel eens lenen. Vader maakte het dan met een haak aan zijn fiets vast. Zo
hebben ze dat op een zondagmiddag ook eens gedaan. Mijn zus Rie zou naar het
klooster gaan en toen werden mijn ouders gevraagd of ze eens bij de priorin in
Blaricum kwamen praten. Op deze manier kon moeder er ook bij zijn.
In 1946 is Emmy getrouwd en toen moest ik de zorg voor ons gezin overnemen.
Ik stopte met het werk bij Van Kessel; ik was 17 jaar. Ik heb deze klus geklaard tot
ik ging trouwen in 1954. En om wat centjes bij elkaar te krijgen, deed ik thuis
handwerk aan jassen en mantels van een atelier uit Blaricum. Het werk voor ons
gezin deed ik allemaal ter liefde Gods. Het was zwaar maar als ik er weer voor
zou komen te staan dan zou ik het uit liefde voor mijn moeder zo weer doen! Ik
zeg niet dat ik er altijd een goed gevoel van anderen over terug kreeg maar in mijn
hart zeg ik: “Ik heb het voor mijn moeder gedaan zoals zij het goed zou vinden!”
Ik heb meer de armoe-tijd meegemaakt dan mijn jongere broers en zussen. Na de
oorlog kregen we het wat beter. Moeder zei wel eens: “Ik ben zo rijk! Ik heb allemaal gezonde kinderen!” Zelf had ze geen gezondheid meer maar haar kinderen
waren haar grootste rijkdom! Moeder hield maar last van haar longen. Ze is bij verschillende dokters geweest maar het hielp niet. Op een gegeven moment kwam ze
in het Antonius-ziekenhuis in Utrecht terecht. Daar was een dokter, die één long
stil kon leggen. Hij bereikte goede resultaten. Maar na onderzoek kreeg moeder te
horen dat hij niets voor haar kon doen. Dat was voor haar een grote tegenvaller.
Ze is toen steeds meer achteruit gegaan en op 1 maart 1949 overleden. Tot dan
toe had ik bij mijn werk voor het gezin gelukkig de steun van moeder, waar ik een
enorme band mee had. Toen ik haar moest missen, miste ik een heleboel en had
ik geen licht leven! Mijn moeder is op zaterdag begraven en op zondag was ik in
de schuur bezig aan het wasfornuis, toen mijn vader zei: “Als je nou eens een jongen tegenkomt, hoef je het voor mij niet te laten”. Ik zei dat mijn hoofd daar nog
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helemaal niet naar stond.
Een jaar later was dat anders.

Trouwfoto van Gijs van der Zwaan en Nel Post, genomen op 6
mei 1954 bij de RK kerk van Eemnes.

Gijs van der Zwaan kwam
veel bij ons; hij kwam dan
mijn broer Jan ophalen om
naar het toneel te gaan. Ze
waren allebei lid van de
Eemnesser Toneelvereniging Deo et Arti. Die club
leek me ook wel wat. Ik
moest thuis altijd maar
werken; ik wilde ook wel
eens wat afleiding. Zo ben
ik met mijn broer Jan naar
Deo et Arti gegaan en
daarna al gauw lid geworden.
Kort daarna verdeelde regisseur Gerard Burgering
de rollen en toen moest ik
de vrouw van Gijs spelen
in een boerenstuk “En de
boer ploegt voort”. Gijs
moest me ook een zoen
geven en ik hoor Burgering nog roepen: “Pak d’r
maar goed hoor! Pak d’r maar goed!” Zo kreeg ik dus mijn eerste zoen van Gijs!
We speelden het stuk op 6 en 13 november 1949. Ik vond het toneelspelen leuk
en ben het nog een tijdje blijven doen.
Het klikte wel tussen Gijs en mij; het klikte ook wel tussen mijn broer Jan en Mie
van der Zwaan, een zus van Gijs. In februari 1950 zijn we met z’n vieren naar het
circus geweest in het Amsterdamse Carré. Vanaf die dag had ik met Gijs en Jan
met Mie verkering. Gijs en ik hadden nog niet zo’n haast met trouwen maar Jan en
Mie wel. Mie was al 32 en ze wilden nog kinderen. Daarom zijn ze in hetzelfde
jaar op 27 september getrouwd.
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Foto van de officiële in gebruikneming van de eerste Bouwkas-woning in Eemnes op Meentweg 119B.
Burgemeester E.J.M. Kolfschoten van Eemnes plant een vruchtboom, die als geschenk werd aangeboden aan de bewoner Jan Post (geheel rechts). J. Chr. Van den Bosch, inspecteur van de NV Bouwkas
Noord-Nederlandse Gemeenten en J. J. Diekman, directeur van de Dienst Gemeentewerken BaarnEemnes kijken toe. In de linkerwoning (Meentweg 119A) gingen Gijs van der Zwaan en Nel Post later
wonen. Foto gemaakt op 29 januari 1954 om 14.30 uur.

Wij konden voorlopig niet trouwen. Er was woningnood en we hadden geen geld.
Op een gegeven moment was er in het Verenigingsgebouw een avond voor woningzoekenden, georganiseerd door de Bouwkas Noord-Nederlandse Gemeenten.
Met de Bouwkas besloten we toen om een dubbele woning te bouwen voor ons
en voor Jan en Mie naast moeder Van der Zwaan. Elk echtpaar moest 11.000 gulden betalen voor zijn huis. Maar we hadden geen cent te makken en je moest
2000 gulden meteen betalen voordat ze een spa in de grond zetten. Ik had gespaard met mijn naaiwerk om later nog eens een uitzet te kunnen kopen. Met dat
geld heb ik toen de aanbetaling voor ons huis gedaan. Daarna hebben we een stuk
grond van moeder Van der Zwaan gekocht.
Het huis was klaar in de winter van 1953. Maar ik wilde niet in de winter trouwen.
278

HKE jaargang 34

Versie: Definitief
Datum: 28-11-2012

Familiefoto gemaakt op 6 mei 1979 t.g.v. het 25-jarig huwelijksfeest van Gijs van der Zwaan en Nel Post. Staand achter
v.l.n.r. Gijs, Petra en José van der Zwaan. Zittend moeder Nel
Post en vader Gijs van der Zwaan.

Ik vond de meimaand een
mooie maand om te trouwen. En zodoende zijn wij
op 6 mei 1954 getrouwd.
Toen was mijn klus bij ons
gezin Post afgelopen. Gijs
heeft eerst bij Van Hoven in
Blaricum gewerkt en is later
bij de Melkunie gekomen.
Toen we trouwden verdiende hij 58 gulden in de
maand. We zijn op donderdag getrouwd. De vrijdag
daarvoor ontving Gijs zijn
salaris maar dat hele salaris
moest hij aan zijn moeder
afgeven. Dus wij hadden
niks toen we trouwden!
We zijn altijd hier in ons
huis op de Meentweg blijven wonen. We kregen drie
kinderen: Gijs, geboren op
16 mei 1955, José, geboren
op 8 november 1960 en Petra, geboren op 18 juni
1970.
Nel heeft haar leven lang problemen met haar gezondheid gehad. Ook bij de
zwangerschappen en de geboorte van haar kinderen deden zich de nodige perikelen voor. Zoals ze zelf zei: “Als er wat in de lucht hing wat ziekte en zo betreft,
dan was ik altijd degene, die aan de beurt was!” Om meteen vol trots daarna te
constateren: “Maar ik ben er nog steeds!” Deze week had ze al weer 10 kilometer
gelopen! Ik gun het Nel, de verwoede wandelaarster,dat ze nog een tijdje door
kan stappen!
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