
 

 

 

 

Dag JOOP, 

 

Ook ik heb nog wat nostalgische zaken van de JG, zoals een "verkondigerskaart" 

uitgave 1947 van m'n moeder waarop wordt vermeld dat zij een JG is, met de 

handtekening van broeder N.H. Knorr, de toenmalige president/voorzitter van 

THE WATCH TOWER BIBLE & TRACT SOCIETY. 

Dat was een legitimatiekaart voor verkondigers en aan de achterkant staat dan 

een boodschap met reclame voor het boek "De waarheid zal u vrijmaken". 

 

Daarnaast heb ik ook nog een foto van de ingang van het bijkantoor van het 

WTG in Amsterdam waar ik 2 week de tijd doorbracht als gemeenteopziener op 

de Koninkrijks Bedieningsschool, 36e klas in 1967, in de tijd van de 6-daagse 

oorlog in het Midden-Oosten tussen Israël en Egypte. Er staat een kruisje boven 

m'n hoofd. 

Ik was toen net 23 jaar en nog maar een paar jaar uit het kamp Bankenbosch in 

Veenhuizen waar ik enige maanden werkte voordat ik gratie kreeg van koningin 

Juliana daar ik "buitengewoon dienstplichtig" was geworden terwijl ik in het huis 

van bewaring in Den Bosch in Noord-Brabant zat wegens dienstweigeren. 

Dat papier waarop de gratie wordt verleend heb ik ook nog ergens. Het was door 

Juliana getekend in hun buitenhuis in Italië, in Porto Ercolé. 

Dat is dus ook al weer meer dan 50 jaar geleden. De tijd gaat snel...... 

 

Groetjes, 

Elle 

 



 

 



 
 

 

 

Dag JOOP, 

 

Toen ik in juni 1956 in Vlissingen arriveerde met m'n ouders, heette "Onze 

Koninkrijksdienst" nog "Informateur". Op de Theocratische School kregen we ik 

dacht eenmaal per maand het "Schriftelijk overzicht" om te zien wat we nog 

wisten te herinneren van de bestudering van het boek "Toegerust tot ieder goed 

werk" of "Bekwaam gemaakt tot de predikingsdienst" . 

 

We liepen toen nog met borden om de openbare lezingen aan te kondigen en ook 

kon men een plakkaat krijgen om die voor het raam te plaatsen zodat de mensen 

in je straat ook konden zien dat je een JG was en ook wat er "te doen was" (wat 

de titel van de openbare lezing was) in de Koninkrijkszaal of op een 

kringvergadering of congres. Ik was een jaar of 7 of 8 dat ik met m'n moeder 

ook in de stad Groningen met borden liep vanwege een kringvergadering in "De 

Harmonie". 

 

Ik plaats hieronder hier onder nog een foto waarop ik met borden voor en achter 

loop in Franeker waar een kringvergadering werd gehouden. Op die 

kringvergadering ging de openbare lezing over "De morele ineenstorting" zo je 

kunt zien op het bord. 

 

Groetjes, 

Elle 



 

 

 

 

Dag Lambert, 

 

Ik bekijk het als volgt: Alles heeft z'n voor en z'n tegen. Ik ben aan de ene kant 

er niet minder van geworden, en aan de andere kant heeft het ook veel gekost. 

Ik was niet met tegenzin JG. Ik besef ook: "de wereld" was/is ook niet alles. 

 

Wel zou ik hebben gewild wat ik nu weet. Maar dat is weer een utopie, dus we 

doen het maar met wat we hebben, is mijn motto. Het is niet anders  . Als ik 

geen JG was geweest, zou ik dan beter af zijn geweest? Dan was ik misschien in 

wat anders verzeild geraakt, iets goeds, maar het had net zo goed iets anders 

onzinnigs kunnen zijn. Het geheel heeft mij wel tot een kritisch denker gemaakt 

en dat is ook veel waard. Ik ben me nu van dingen bewust waarvan ik bij de JG 



 

me nooit bewust was geworden, en dat is OMDAT ik ooit JG was. Er is 

levenservaring ontstaan/gegroeid op allerlei gebied, en het beseffen van de 

betrekkelijkheid van veel zaken geeft ook een andere en misschien rijpere kijk op 

veel dingen waar ik anders misschien nooit aan toe was gekomen, ofschoon ik 

graag had "doorgeleerd" op hogere scholen zoals de beroepskeuze mij in 

Vlissingen liet zien, maar welke niet doorging vanwege de eindtijd dreiging, ook 

toen al in 1956 toen ik van de lagere school kwam en naar de VGLO en daarna 

naar de LTS ging en "met lof" werd bevorderd vooral op de theorie vakken. 

 

Groetjes, 

Elle 

 

 

 

Dag Jo, 

 

Ik kreeg, omdat ik op de kazerne waar ik naar toe was gebracht door de 

marechaussee (ik was niet komen opdagen op de datum van opkomst) onder de 

krijgstucht werd geplaatst, ook ontslag uit militaire dienst zonder ontzetting uit 

de bevoegdheid bij de gewapende macht te dienen. 

Ik was immers "buitengewoon dienstplichtig" geworden via een order van het 

ministerie en had dus gewoon recht op m'n vertrek uit kamp Bankembosch en 

het ontslag uit de militaire dienst. 

 

Groetjes, 

Elle 

 

 

Dag JOOP, 

 

Herman Steenkamp kwam in het begin van de 60-ger jaren gewoon op de fiets 

naar de gemeenten van z'n kring in Groningen. 

 

Ik kwam hem tientallen jaren later op m'n werk in Groningen op de studenten-

flat tegen, ik was al uitgesloten wegens afval. Hij was daar in de velddienst met 

een andere broeder. Ik vertelde hem dat de JG familie van Hennie bij de 

crematie van Hennies moeder heel gewoon tegen ons deed i.p.v. ons te mijden. 

Hij zei toen zo min of meer dat men de menselijke maat ook in het oog moest 

houden en dat dit dan ook bij de crematie was gebeurd. 

Later werd hij zelf uitgesloten maar ook weer hersteld na verloop van tijd las ik 

op PC waar er over zijn uitsluiting werd gesproken door o.a. ik dacht Maarten en 



 

anderen. 

 

Dat sneue overkwam mijn moeder ook toen m'n vader na een diepe speurtocht 

en studie van de bijbel tot de overtuiging kwam gezalfde te zijn na ervoor vanaf 

zijn doop op het laatst van de oorlog weinig tot niets met het JG geloof had 

gedaan en in 1958 werd herdoopt en toen van de symbolen begon te gebruiken, 

terwijl de JG in Vlissingen met argusogen stonden te kijken toen hij daarvan nam 

naast twee zusters, zr. Maas en zr. Korthals. Toen waren er ineens drie gezalfden 

terwijl er eerst maar twee waren. 

 

Rob Engelkamp was in die tijd (50-ger jaren) nog districtsdienaar en kwam ook 

in Vlissingen in de 50-ger jaren. 

 

Br. Kushnir was toen bijkantoordienaar, de Canadees van Oekrainse afkomst 

dacht ik. Kushnir heeft ook wel eens bij m'n ouders gegeten toen hij de 

gemeente bezocht. 

 

Gelukkig heeft m'n moeder nog meegemaakt dat ze besefte dat er geen twee 

bestemmingen-leer in de bijbel voorkomt. 

 

Willem Reijntjes herinner ik mee ook nog wel. Echt een man met een snerpende 

ijzeren stem die eens een lezing hield op het congres en dat er een aanwezige 

geïnteresseerde de zaal uitliep onder het roepen van: Dat moet je bewijzen!!! 

Dat moet je bewijzen !!!! . Als Reijntjes een lezing hield dan zat de zaal vol . 

 

Tja, men maakt wat mee. 

Groetjes, 

Elle 

 

 

Dag G.E. Teisem , 

 

Dat klopt. Hij was de leraar van de KBS daar in Amsterdam aan de 

Voorburgstraat. We waren daar eens een keer aan het voetballen met z'n allen 

op een braakliggend terrein vlak naast het bijkantoor. Ik struikelde en viel op de 

grond en kwam met m'n beide polsen in het glaswerk terecht met als gevolg net 

geen slagaderlijke bloedingen, maar wel behoorlijke wonden. Hans Bijsterbos 

bracht me naar een dokter die de wonden hechtte en wat vlees wegknipte. De 

littekens zijn nog steeds zichtbaar op m'n beide polsen. Door die wonden kon ik 

niet schrijven en moesten anderen de dingen voor me opschrijven. Een pluspunt 

was dat ik niet meer de toiletruimtes in het bijkantoor kon schoonmaken . 

Jammer genoeg kon ik ook niet meer op de piano spelen die in de 

Koninkrijkszaal die ook in het bijkantoor was, stond. Toen was broeder Winkler 

daar ook nog en nog een broeder van Duitse afkomst, ik dacht Stülmüller als ik 

me niet vergis. Hij deed wat dingen in de kleine drukkerij daar, waar ook de 



 

adresseermachine van de WT en OW abonnementen was. Die abonnementen 

werden toen nog naar de abonnees gestuurd in een bruin/groene omslag. We 

hadden toen ook nog de "abonnements-veldtochten" voor de prijs van 2 gulden 

per jaar voor de abonnementen . Ja, dat waren nog eens tijden …..  

 

Groet, 

Elle 

 

 

Dag JOOP, 

 

Wij hebben hem ook als kringopziener gehad, inderdaad een lieve zachtaardige 

man. Wel een goede oplossing dat gordijntje . 

 

Hoe het verder met hem gegaan is weet ik niet. 

 

Groetjes, 

Elle 

 

 

Dag Lambert, 

 

De lonen waren toen ook veel lager dan nu het geval is, dus verhoudingsgewijs 

zou het misschien niet minder duur zijn. 

 

Voor ieder die een andere opvatting heeft dan de ander is de opvatting van de 

ander geregeld een misvatting, die zelfs in de ogen van de ander tot een grove 

leugen kan uitgroeien, al naar gelang van het denken zelf goed geïnformeerd te 

zijn, maar dat juist niet is. 

Eigen opvattingen kunnen net zo fout zijn als de opvatting van de ander, 

waarmee ik de betrekkelijkheid van "juiste" opvattingen wil laten zien of wil 

beklemtonen  . 

 

Vandaar dan ook vaak wat mijn eigen opvattingen betreft: Voor wat het waard 

is. Ze kunnen net zo fout zijn als die van de ander . 

 

Jezus zegt: Ik ben de Weg [tot God], de Waarheid [van God] en het Leven [wat 

God geeft aan mensen], en ook dat en zelfs de persoon die zoiets zegt wordt 

door de meeste mensen bestreden of als de grootste onzin/ongein en als 

leugenaar gezien. Of heb ik dat mis? 

 

Maar ja, wie ben ik om hetgeen ik hier schrijf zo voor te stellen of te bezien?! 



 

 

Groetjes, 

Elle 

 

 

Dag Lambert, 

 

Inderdaad, wij wisten niet beter.... 

 

Siebe de Vries zat als jonge man op de kustvaart. Heb je hem nog eens ontmoet 

ergens? Hij werd na z'n zeemanstijd nog JG en Klaasje ook. 

 

Een broer van Hennie ging ook als jonge jongen op de sleepvaart en ging de hele 

wereld rond tot in Japan aan toe. Hij had geen behoefte om JG te worden. 

 

Groetjes, 

Elle 

 

Lambert: 

 

Ik heb Siebe op de vaart nooit ontmoet Elle, hij was veel ouder. Sinds ik hem 

kon was hij al getrouwd met Klaaske. 

Ze waren watermolenaars op de "Leeuw" bij Tinallinge aan het Rasquertermaar 

en ik bracht hen dan soms 4 melkbussen vol fris water toen ik op de melkboot 

van Leijmpf voer. 

's Winters waren ze dan soms op PZVB in de aardappels, zij sorteerde en hij liep 

met de steekkar, ik was toen als jongen machinist op de zolder en moest de zeef 

regelen en de aardappelen in de verschillende trechters laten lopen. 


