- 78 bloeiende leeftijd van slechts 20 jaar gestorven was. Mede was dit wel
een uitvloeisel van de ontberingen,die zij tengevolge van de oorlog
hadden moeten lijden. Het was voor zijn ouders een zeer zware slag,
die nimmer uit hun geheugen zou gewist worden. De Heere ging dus met
hen wel een zware weg van beproefing.
Op maandag 9 juli moesten toen van overheidswege alle Bankbiljetten van
f 100,- ingeleverd worden. Het zou dus nu aan de dag komen,want
daar ging het om,op welke manier ieder aan dat geld gekomen was,
omdat er zeer veel zogenaamde zwarthandel gedreven was in oorlogs
tijd en de herkomst daarvan aangetoond moest worden voor de be
lasting. Het zou dan ook voor velen een belangrijke strop worden.
Ik was goed bevriend met de Heer Willem Sonke en daar hij kassier
was van de Boerenleenbank en deze biljetten daar moesten worden
ingeleverd,vroeg hij mij om een dag te helpen bij die inname. Ik
heb dit gedaan om em te helpen.
Op woensdag 1 augustus zijn Liaa en Gerard naar Gorkum gegaan,naar Kees
en Ali. Gerard is daar toen 8 dagen gebleven.
Woensdag 15 augustus was het totale einde van dë oorlog,daar op die dag
Japan capituleerde,nadat op een paar steden atoombommen waren
geworpen,welke totaal verwoest werden en duizenden mensenlevens
verloren gingen.
Hiermede was dus een definitief einde gekomen aan de grote wereldbrand,
die miljoenen mensenlevens had gekost, en zo veel verdriet en ellende
had berokkend.
Op 22 september moest toen al het geld worden ingeleverd en krggen we
per hoofd f 10, - terug om weer mee te kunnen beginnen. Al het andere
werd z.g.n. geblokkeerd.Het was een totale geldsanering.

1946:
Tot dusver had Liza altijd schriftelijke lessen gehad voor de
opleiding van het Patroonsdiploma voor de Grafische vakken.
In 1945 echter waren we 7 maanden verstoken van overig Nederland
en had geen lessen meer ontvangen daardoor. Hij moest op
maandag 1 juli naar Amsterdam om examen te doen en was geheel
enig uit Zeeland. Was nog al een flinke warme dag,ja snikheet
zelfs. Hij moest daar 2 dagen blijven. Later bleek dat hij niet
geslaagd was wegens achterstand in de Kostprijsberekenig,al het
ander was goed.
Op woensdag 51 juli moest Bets naar Tilburg om examen te gaan
doen voor de akte nuttige handwerken.Zij kwam er gemakkelijk
door. Dat was dus weer een meevaller.
Gerard was intussen ook geslaagd voor z'n Mulo-diploma.Hij zou
ook het drukkersvak kiezen,maar wij wilden dat hij dan de op
leiding zou volgen aan de School voor de Grafische vakken in
Utrecht. Hij wilde dit zelf ook. Wij hadden door tussenkomst
van Kees en Ali een net kosthuis voor hem bij bekenden van hen
en alles was in orde.
Op maandag 12 augustus vertrok hij naar Utrecht. Wij hebben hem

