
 

De broers Jan en Huub Rhoen, mijn ooms die ik nooit gekend heb. 

 

Jan en Huub zijn twee broers uit het grote gezin Rhoen. Zij zijn geboren in Bergen op zoom.  

Jan, Joannes Jacobus, wordt op 23 april 1920 als negende telg geboren.  

Huub, Hubertus Wilhelmus, ziet twee jaar later, op 1 juni 1922, het levenslicht als tiende kind 

en hekkensluiter.  

Zij zijn de twee jongste broers van mijn moeder.  

 

 het gezin Rhoen, plm. 1920 

 

 

Zij hebben een gelukkige jeugd te midden van hun 3 zussen en 4 broers. Een zusje overlijdt in 

1915 kort na haar geboorte.  

Het is een harmonieus gezin; ondanks het vrij grote leeftijdsverschil (15 jaar tussen de oudste 

en de jongste) hebben de broers en zussen een goede band met elkaar.  

 

 
De zes broers v.l.n.r. Jacques, Jos, Do, Jan en Huub, Piet,   plm. 1920 

 

 

 



 

 

Naast het schoolgebeuren wordt in het gezin veel aan sport gedaan en neemt samen muziek 

maken een belangrijke plaats in. Elk kind bespeelt een instrument, er wordt ook samen 

gemusiceerd. 

  

 
  v.l.n.r. Do, Mia en Jacques, plm. 1920 

 

 

 

 
v.l.n.r. Moeder met Ann, Huub, Cathy en Jan, plm. 1924 

 

 

De familiewortels liggen in Zuid-Limburg, vader komt uit Bocholtz en moeder uit Kerkrade. 

Vader is leraar Duits aan de Rijks HBS, aanvankelijk in Goes, waar in 1906 het gezin wordt 

gesticht. Later in Bergen op Zoom, waar het gezin 10 jaar later naar toe verhuist; hier woont 

het gezin de langste tijd, tot een V1 in 1945 het huis verwoest.  

  

 



  

 

Het tij keert. Voorspoed wordt tegenspoed.  

Tot nu toe kent het gezin veel gelukkige jaren. Hierin komt helaas een dramatische wending 

wanneer op 19 augustus 1936 twee broers, Jacques en Jos een auto-ongeluk krijgen. 

Jos overlijdt bij dit ongeluk, hij is dan nog geen 20 jaar.  

Jacques, een getalenteerd violist en muziekdocent op het Rolduc-instituut te Kerkrade, is zeer 

zwaar gewond en overlijdt op 28 jarige leeftijd, een jaar na het ongeluk op 3 augustus 1937, 

alsnog aan de gevolgen van dit ongeluk.   

 

Dan wordt het 10 mei 1940, de eerste dag van de Tweede Wereldoorlog. Jan heeft zijn HBS-

diploma behaald en vervult op dat moment zijn militaire dienstplicht. Hij is dienstplichtig 

soldaat der Infanterie. In Delft wordt hij door een Duitse parachutist, die zich in een boom 

heeft verschanst, neergeschoten en sneuvelt. 

Ann, de tweede dochter, is verpleegkundige; zij zegt al voor de oorlog haar baan op om haar 

ouders te verzorgen.  

Twee weken later overlijdt hun moeder na vele herseninfarcten; zij kon dit trauma van het 

verlies van drie zoons binnen vier jaar tijd niet verwerken en krijgt haar laatste herseninfarct. 

Zij wordt slechts 62 jaar. 

 

De oorlog neemt zijn beloop.  

Vader woont met Ann, in het ouderlijk huis in Bergen op Zoom.  

Piet, de derde broer, is mentaal en fysiek de zwakste van het gezin en daardoor nog 

thuiswonend.  

Dan verwoest een V1 het huis op 1 maart 1945.  

Vader en Ann worden opgenomen in het huis van een broer van vader in Vaals. Vlak voor het 

einde van de Tweede Wereldoorlog overlijdt vader op 2 mei.  

Op dat moment is communicatie tussen de gezinsleden lastig. Het zuiden van het land is reeds 

bevrijd, het noorden nog niet.  

Mijn moeder is op dat moment psychiatrisch verpleegkundige in het Sint Joris Gasthuis te 

Delft en krijgt van haar zus Ann via het Rode Kruis een telegram met de volgende boodschap: 

1 maart V1 inslag, huis vernield. Allen ongedeerd. Met vader naar Vaals. Piet op kamers. Ik 

verpleegkundige. 2 mei vader overleden. 

 

 

Na het behalen van zijn HBS-diploma start Huub een opleiding boekhouden en daarna de 

opleiding tot accountant. Vanaf november 1944 vervult hij zijn militaire dienst. Dan wordt hij 

in 1946 als oorlogsvrijwilliger voor Nederlands Indië ingezet. Hij wordt als sergeant 

oorlogsvrijwilliger, na een korte opleiding in Engeland, uitgezonden naar Nederlands Indië, het 

huidige Indonesië, in het kader van de Politionele Acties. Met MS Ruys vertrekt hij naar 

Indonesië op 27 september 1946. 

Hij zou, en wilde zo graag, in november 1947 terugkeren naar Nederland, naar zijn familie en  

ter voltooiing van zijn opleiding. Hem wordt meerdere keren een bevordering aangeboden, 

vanwege zijn enorme inzet. Men wil hem in Nederlands Indië houden. Met tegenzin stemt hij 

toe. 

 



 

 

Dit verlengde verblijf wordt hem helaas noodlottig. 

“Op 13 november leidt hij de terugtocht van zijn peloton, nadat de pelotonscommandant, de 

2e luitenant Thijs, is gesneuveld. Dan wordt hij dodelijk getroffen door een kogel in zijn nek. De 

patrouille (nog slechts uit 8 man bestaande) vervoerde één zwaar- en twee lichtgewonden en 

een bewusteloze. Er was geen andere optie dan hem en de andere gesneuvelden daar achter 

te laten. Wanneer de patrouille later terugkomt om hen op te halen, zijn de lichamen 

verdwenen; vermoedelijk in de snelstromende rivier gegooid.” Zo laat luitenant-generaal S.H. 

Spoor, commandant van het leger, in een zeer persoonlijke brief van 9 december 1947 aan de 

familie weten. 

 

Uit een andere brief gezonden aan de familie: “Een gewonde soldaat probeert hij te redden 

door hem op zijn schouder mee te nemen. Toen hij deze man even neerlegede, om even op 

adem te komen, omdat deze last zo zwaar werd, wordt hij door een kogel in zijn nek getroffen 

en overlijdt onmiddellijk. Andere soldaten verbergen hem en twee andere gesneuvelden onder 

struikgewas om ze later te kunnen ophalen om hen te begraven. Helaas zijn de  lichamen 

verdwenen. Wel worden nog bloedsporen richting rivier gezien. Nooit is nog iets van hen 

gevonden.“  Het is 13 november 1947 tussen Cheribon en Indramajoe.  

 

Triest is dat hij geen graf heeft kunnen krijgen om hem te gedenken en te eren.  

Meerdere condoleancebrieven zijn aan de familie gestuurd waarin Huub getypeerd wordt als 

een zeer positieve, empathische, rechtschapen en krachtdadige jongeman.  

 

Uit briefwisselingen van Huub met de familie blijkt hoe spijtig hij het vindt niet aanwezig te 

kunnen zijn bij de bruiloft van zijn jongste zusje, mijn moeder, in september.  

 

 

Mijn ooms die ik nooit heb gekend. 

De jaren vol verlies en verdriet waren voor mijn  moeder dermate traumatisch, dat er in ons 

gezin niet of nauwelijks gesproken kon worden over deze tijd; niet alleen niet over deze tijd, 

ook niet over de gelukkige jaren daarvoor. 

Veel familie is mij niet overgebleven, veel over mijn ooms heb ik nooit geweten. 

 

 

Monumenten en graven voor gesneuvelden. 

Jan ligt begraven onder het Oorlogsmonument op de Begraafplaats Jaffa te Delft. 

Zijn naam staat vereeuwigd op dit monument. 

Huub heeft helaas geen graf kunnen krijgen.  

Jan en Huub, hun beider namen staan ook op plaquettes op de Paradeplaats bij de Sint-

Gertrudiskerk te Bergen op Zoom, hun geboortestad en de stad waar zij zoveel gelukkige jaren 

hebben doorgebracht, ook samen met mijn moeder. 

 

 

 

 



 

 

 

Onderscheidingen 

Van het Ministerie van Oorlog zijn oorkondes gestuurd die vermelden hoe waardevol hun 

inzet is geweest. 

Jan voor koningin en vaderland in de wereldoorlog 1940-1945. Hij stierf voor het behoud van 

onze vrijheid. 

Huub voor het brengen van orde en vrede in Indonesië. Hij stierf bij de uitoefening van zijn 

plicht. 

 

                           
                  Oorkonde Jan           Oorkonde Huub 

 

 

Herinneringen. 

Door de verwoesting van het ouderlijk huis zijn weinig herinneringen overgebleven; slechts 

een paar gehavende fotoalbums zijn er nog.  

Wel is er een uitgebreide briefwisseling van Huub met zijn familie, vanuit zijn verblijf in 

Nederlands Indië. Deze briefwisseling is samen met andere documenten van hem door Do, de 

oudste broer van het gezin, en diens vrouw bewaard gebleven en pas sinds enige tijd in mijn 

bezit. 

Over Jan zijn nog minder concrete herinneringen overgebleven. 

Helaas is daardoor weinig meer uit eerste hand te vertellen dan dat wat mijn moeder aan ons, 

haar kinderen, heeft verteld. 

 

 

Els, dochter van Cathy Rhoen.                                      



                                                                 

                                                          

                                     

Jan       Huub 

 

 

             

       

 

 

 

 

 


