
 

 

 

Onderzoek 2 
Ga op zoek naar Adriaan Thomson als persoon. 

 

Vraag 
Wat vertellen mensen die hem gekend hebben, bijvoorbeeld familieleden, over Adriaan Thomson? 

 

 

May Thomson 

Lees de getuigenis van zijn dochter, May Thomson, en bekijk de bijbehorende foto. 

 Wat vertelt zij over haar vader? 

 Wat vertelt zij over haar vader tijdens de oorlog? 

 Illustreert de foto wat zij vertelt 

o Over haar vader in de oorlog? 

o Over die tijd? 

 

Leendert van Wijk 

Lees de getuigenis van zijn neefje, Leendert van Wijk, die hem ‘oom Thommy’ noemt. 

En bekijk de bijbehorende foto. 

 Wat vertelt deze getuigenis over Adriaan Thomsons opvattingen? 

 Wat vertelt deze getuigenis over wat Adriaan Thomson direct na de oorlog voelde en wilde? 

 Illustreert de foto wat Leendert van Wijk vertelt? 

 

Optie  

Je kunt de Hulpkaart Stamboom gebruiken als je wilt zien hoe de familiebanden lopen. 

 

 

Maak aantekeningen voor je (korte) presentatie (delen van resultaten). 

 

 

Delen resultaten  
 Toon de foto’s. 

 Vertel daarbij wat je vond over de gemoedstoestand, de opvattingen en de waarden van 

Adriaan Thomson. 

  

      Thomson, de kapitein (WWII) en de kolonel (Nederlands-Indië) 
      Workshop standplaatsgebondenheid 



May Thomson 

Interview 

Bron                     : May Thomson, dochter van A.A.J.J. Thomson 

Data                     : 23 september 2011, 8 december 2011, 24 april 2012, 25 juni 2012 

Interview door      : Else Kooijman-Thomson 

May Thomson 

‘Ik ben geboren op 12 augustus 1929. Mijn ouders waren drie jaar verloofd geweest en in 

maart 1929 trouwden zij. 

Aan het begin van hun huwelijk woonden zij in Oud Bennekom, in Huize Delborgo. Dat 

was een groot twee-onder-een-kaphuis met een grote tuin. Wij woonden in de linker 

helft. Ik heb daar gewoond tot ik drie of vier jaar oud was. Tijdens de Tweede 

Wereldoorlog is dit huis door geallieerde bommen geraakt en verwoest. Het staat er niet 

meer. Op deze plaats staat nu een flatgebouw. 

Daarna hebben wij gewoond in Ede aan de burgemeester Prinslaan nummer 10, tot ik 

een jaar of zes, zeven was. Vlak achter dat huis begon de heide. Daar wandelden we 

graag en m’n vader fietste over de heide naar de kazerne waar hij werkte. 

In 1936 verhuisden we naar Voorburg omdat mijn vader in Den Haag ging studeren aan 

de Hogere Krijgsschool. We woonden op Van Horvettestraat 41. Hier heb ik het 

uitbreken van de oorlog meegemaakt. M’n vader was er niet. Die lag ergens bij de 

Grebbelinie. Rond vier uur werd ik wakker en ik wist het meteen, “het is oorlog.” Al die 

vliegtuigen die overkwamen. We zijn opgestaan en liepen maar wat door het huis. We 

keken wel naar buiten maar bleven ook bij de ramen weg, want ruiten kunnen springen. 

We konden het bombardement op vliegveld Ypenburg zien en ik heb een vliegtuig zien 

neerstorten. Eerst brak de ene vleugel af en toen de andere. Een paar dagen later werd 

Rotterdam gebombardeerd. Ik herinner me een grote vuurbal in de lucht. De bevolking 

werd opgeroepen om mensen die dakloos waren geworden, te komen ophalen. Toen zijn 

een moeder met drie kinderen enkele dagen bij ons in huis geweest. Ze zaten in de 

Rooms Katholieke kerk. Daar kon je hen op komen halen. Na een of twee nachten zijn zij 

weer terug gegaan naar Rotterdam. 

 

Tsja, en in de oorlog zag ik mijn vader steeds minder. Hij kwam wel langs hoor, en dan 

bracht hij vaak iets mee. Vijfentwintig chocoladerepen bijvoorbeeld. ‘Hier,’ zei hij dan, 

‘voor later, voor slechte tijden.’ Maar ja, toen de tijden voor ons slecht werden, waren die 

repen natuurlijk allang op. Af en toe snoepten mijn moeder en ik er een stukje van. 

 

Op een gegeven moment, in 1941, is hij naar de beste fotograaf in Utrecht gegaan; 

Wiersma. Daar heeft hij toen een portret laten maken. Een staande versie voor zijn 

ouders en een zittend portret gaf hij aan ons. Voor als er wat met hem zou gebeuren. 

Begrijp je? Enfin, je snapt wel wat ik bedoel… Zoveel mensen werden toen gefusilleerd.  

Ja… Wij wisten niet wat hij deed. Je wist niks.’ 

 



Bij opdracht 2, interview May Thomson 

 

  



Leendert van Wijk 

Interview 

Bron                     : Leendert van Wijk, zoon van H.M. van Wijk-Thomson 

Datum                  : 28-12-2011 

Interview door      : Else Kooijman-Thomson 

Leendert van Wijk 

‘Ik ben geboren op 3 december 1929 en was het tweede kleinkind van opa en oma 

Thomson. We kwamen wel bij hen, in Utrecht, maar het was niet altijd gemakkelijk, 

omdat wij in Eindhoven woonden, op Gaailaan nummer 7. Dat was een 

ingenieurswoning van Philips. Mijn vader werkte daar. Voor de oorlog, in de tijd dat 

Nederland neutraal was, werden via Philips veel Duitse gegevens doorgespeeld. In de 

Duitse vestiging van Philips werkte een informant die informatie gaf, die achteraf 

betrouwbaar is gebleken, maar die op het moment zelf niet uitkwam door het weer. Dat 

was het geval rond ‘Fall Gelb’, de codenaam voor de Duitse inval in Nederland die 

gepland stond voor november 1939, maar die niet door kon gaan vanwege de vele regen 

van dat najaar. Maar de spanning was voelbaar. Mijn moeder is toen met mijn broertje 

en mij naar opa en oma in Utrecht gegaan. Daar hebben we zo’n tien dagen gelogeerd. 

Oom Thommy was natuurlijk al militair. Hij diende onder een zekere Nijnatten. Daar had 

hij problemen mee. Ik herinner me dat die naam vaak viel toen hij in de Peellinie 

gelegerd was en gedurende die periode weken bij ons in Eindhoven logeerde. Hij nam 

dan afgekeurde stafkaarten mee voor mijn broertje en mij. Wij leerden onze topografie 

met die kaarten. Dat was heel bijzonder want ieder boompje stond erop aangegeven. Op 

een gegeven moment konden we bijna heel Nederland op de huiskamervloer uitleggen. 

Toen de Duitsers dan kwamen bleek dat ze technisch zeer geavanceerd waren. De radio 

deed konde van vliegtuigen en die zag je vervolgens tien minuten later overkomen. Maar 

ze deden ook veel met paarden. Drenthe werd bijvoorbeeld door paardenregimenten 

bezet. 

Tsja, in de oorlog raakte oom Thommy gevangen en werd bij de Duitsers bekend dat hij 

in het verzet had gezeten. Hij werd ter dood veroordeeld. Mijn moeder heeft hem nog in 

de gevangenis in Utrecht bezocht en ze heeft geprobeerd om hem te bevrijden, maar dat 

is niet gelukt. Op een gegeven moment was oom Thommy weg. Wij vreesden het ergste. 

We vernamen niets van hem. 

Na de oorlog heb ik eens van hem gehoord dat Prins Bernhard heeft geprobeerd om een 

spionnenruil op touw te zetten, maar daar twijfel ik aan. Prins Bernhard had wel meer 

ideeën, zoals bijvoorbeeld het idee dat hij wel Stadhouder in Duitse Dienst had kunnen 

worden… 

Na de oorlog stond oom Thommy plotseling weer voor ons. Hij was mager, maar verder 

gewoon de oom Thommy die ik kende in stem en gebaar. Omdat het militaire gezag in 

Eindhoven was gevestigd, wilde hij zich direct weer melden voor dienst. Ik heb toen alle 



militaire instanties et hem afgelopen. Oom Thommy maakte zich enorm druk. Hij wilde 

nog vechten tegen de Duitsers. Hij was gewoon fanaat en daarmee verprutste hij alle 

gesprekken. Het liep telkens uit op ruzie. Hem moest duidelijk gemaakt worden dat het 

leger niet meer was zoals voor de oorlog, maar dat het veranderd was. Alles was nu op 

Amerikaanse en Engelse leest geschoeid. 

Op bevrijdingsdag klonk het Wilhelmus uit de radio. In het geniep hadden de 

Philipsmensen een zender georganiseerd met een flink bereik. Ze konden nieuws en 

programma’s ontvangen. Enfin. Toen het Wilhelmus klonk, stond oom Thommy op en 

ging kaarsrecht met militaire groet in de houding staan. Vrij snel daarna heeft mijn vader 

toestemming gekregen om naar Utrecht te gaan om te zien hoe het met de familie daar 

was. Die hadden de hongerwinter achter de rug dus namen wij eten en spullen mee 

waarvan wij dachten dat ze daar behoefte aan hadden. Oom Thommy is toen mee 

gegaan naar Utrecht.’ 

Die zomer ging hij naar Londen en naar Glasgow voor scholing. In juni vroeg hij een 

paspoort aan. 

 

 

 

Bron: Paspoort 4 juni 1945  



Hulpkaart Stamboom 
Bij opdracht 2 

Hendrika Mechtelina (Riek) Thomson 
Geboren: 21-01-1901 te Utrecht. Overleden: 21-09-1975 te Waalre 
Huwelijk: 12-01-1928 met Aart van Wijk 

Aart van Wijk 
Geboren: 21-03-1902 te Utrecht. Overleden: 07-08-1976 te Eindhoven 

 

Leendert van Wijk 
Geboren: 3-12-1929 

 

Jongen geboren: 10-12-1933 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Robert Thomson 
Geboren: 9-10-1869 te Den Bommel 
Overleden: 02-12-1952 
 
Elizabet Paulina Allegonda Kool 
Geboren: 30-7-1873 te Utrecht 
Overleden: 25-12-1950 
 
Huwelijk: 12-10-1899 

Jan Willem Robert (Wim) Thomson 
Geboren: 17-02-1902 te Utrecht 
Huwelijk: 24-01-1929 met Dina Jacoba Karssen 
 
 
 
 

Meisje (geboren voor 1940) 

Meisje (geboren voor 1940) 

Eliza Paulina Allegonda Thomson (geboren voor 1940) 

Jongen geboren (geboren na 1945) 

Robert (Rob) Thomson 
Geboren: 18-06-1903 te Utrecht. Overleden: 06-02-1981 te Dordrecht 
1

e
 Huwelijk: 07-06-1935 met Petronella Jacoba (Cootje) Abbing te Zeist 

Petronella Jacoba 
Geboren: 15-10-1909 te Zeist. Overleden: 31-03-1951 
Scheiding: 10-02-1950 te Zeist 
2

e
 Huwelijk: 06-09-1958 met Neele Miena Bastiana Slingerland te Rotterdam 

Neele Miena Bastiana Slingerland 
Geboren: 04-08-1908 te Rotterdam 

Meisje geboren: 10-05-1936 te Utrecht  
 

Irene Thomson 
Geboren: 18-01-1944 te Driebergen-R  
Overleden: 30-05-1945 te Zwolle 

(beiden uit 1
e
 huwelijk: Rob en Cootje) 

Abraham (Bram) Thomson 
Geboren: 24-10-1904 te Utrecht. Overleden: 28-11-1957 te Amsterdam 
Huwelijk: 12-09-1950 met Maria Louise Francisca Ellerbeek te Amsterdam  

Maria Louise Francisca Ellerbeek (zij had kinderen uit een eerder huwelijk met 
Rekers) 

Geboren: 15-08-1910 te Groenlo 
 

Bram kreeg (zelf) geen kinderen 

Adriaan Antoon Jacob Johan (Adriaan of Thommy) Thomson 
Geboren: 27-07-1906 te Utrecht. Overleden: 05-06-1980 te Heiloo 
1

e
 Huwelijk: 25-03-1929 met Hendrika Adriana (Riek) van Bommel 

Hendrika Adriana van Bommel 
Geboren: 07-04-1902 te Utrecht 
2

e
 Huwelijk: 18-10-1955 met Cornelie Henriëtte (Corine of Corrie) de Jonge te 

Amsterdam 
Cornelie Henriëtte de Jonge 

Geboren: 03-08-1918 te Assen. Overleden: 04-11-1995 te Castricum 

Johanna Maria (May) Thomson 
Geboren: 12-08-1929 te Bennekom  
(dochter van Adriaan en Riek) 

Jongen geboren: 21-02-1956 (zoon van Adriaan en Corine) 
 

Else Susanne Thomson (dochter van Adriaan en Corine) 
Geboren: 02-08-1957 te Amsterdam  

Jongen geboren: 21-06-1959 (zoon van Adriaan en Corine) 

Elise Paul Allegon (Eli) Thomson 
Geboren: 15-08-1908 te Utrecht. Overleden: 28-04-1944 te De Bilt 
Huwelijk: 01-06-1939 met Geertruida Wilhelmina (Truusje) Westland 

Geertruida Wilhelmina Westland  
Geboren: 05-09-1914 te Wageningen 
 

Eli kreeg geen kinderen 



 


