Hildegard Oldenziel uit Kaapstad hoopt op ’n mooi weerzien
Afgelopen maandag 10 april had ik een boeiend en vooral
leuk gesprek met mw. Hildegard Oldenziel (gehuwd met Hans
Oosterhuis) uit Muizenberg, Kaapstad. Zij is een van de velen
die zich vanuit het buitenland heeft aangemeld voor de reünie
op 15 oktober. In 1956 behaalde Hildegard het HBS-b
diploma. Vanaf haar twaalfde jaar bracht ze haar jeugd door
aan het Oosterdiep in Veendam, waar haar vader de functie
van Gemeenteontvanger vervulde.
Hildegard: “Ik was 23 jaar toen ik trouwde. Mijn partner werkte
voor een scheepvaartmaatschappij in Mozambique. Vorige
week was het precies 55 jaar geleden dat we ‘met de handschoen’ trouwden. Later zijn we officieel
getrouwd in Veendam. We hebben eerst in Mozambique gewoond. Bijna zes jaar lang heb ik toen mijn
ouders en familie niet gezien of gesproken. Het was niet anders in die tijd. In de laatste 50 jaar is er
heel veel veranderd en kun je contact over de hele wereld hebben. Wij praten nu met kinderen en
familie in Amerika en China. Afstand “maak nie saak nie”, zeggen ze hier. Ik stond er toen niet bij stil.
De kinderen werden geboren en daar was mijn leven.”
In 1966 was het gezin voor het eerst met verlof weer in Nederland. In 1967 werd de inboedel
ingeladen, werd er een VW-Kever gekocht en gingen ze per boot terug naar Kaapstand om
vervolgens in het Kevertje naar Mozambique te reizen. In 1969 verhuisden ze naar Kaapstad en na op
diverse plekken te hebben gewoond, waaronder 25 jaar in Durban in Natal, woont het echtpaar nu al
een tijd in Muizenberg, waar ze volop genieten van hun pensioen. Twee dochters wonen in Amerika
en een dochter is in Zuid-Afrika gebleven.
“Ik hoop nog veel bekenden op de reünie te treffen. Ook mijn beide broers gaan naar de reünie.
Zonder dat we het van elkaar wisten, hebben we alle drie voor een diner in hetzelfde restaurant
gekozen; het wordt dus ook een familie weerzien”, aldus Hildegard. Maar daar blijft het niet bij, want
op de valreep vertelt ze me nog even, dat er in oktober ook een hele grote familiereünie wordt
georganiseerd in Nederland, waarvoor ook haar drie dochters overkomen. Wij wensen haar en alle
andere reünisten een onvergetelijke dag op 15 oktober a.s.
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