
Janneke
(Jansje Nijhuijs-Adam)

1915 - 1987



N2   Jansje Nijhuijs-Adam  (Janneke) 
â   14-04-1915 te Situbondo 
 x    04-07-1941 te Bandung met Pieter Everhardus Nijhuis N1 (â 23-02-1912 te Rotterdam; � 07-02-

2005 te Maastricht) 

�    18-02-1987 te Den Haag;  

¿     ?? te Den Haag 

 

Haar voornaam komt van de tante waar haar moeder (IIIev) in Harlingen bij in huis was, nl. Jansje 
Fontein-Trip. Als ze negen jaar oud is vertrekt ze met haar broers naar Holland en gaat wonen op de 

Noorder Stationsweg nr. 1 in Bloemendaal bij haar tante Diti (Dieuwertje Lena Leegstra IIIav) en haar 

nicht Dies (H2) en neef Kleine Law (Lawrence Jacques IVa). Janneke heeft ongetwijfeld de lagere 

school in Bloemendaal voltooid, vermoedelijk de Bloemendaalsche School Vereeniging op de Lage 

Duin- en Daalseweg. Daarna ging ze naar de MMS Het Kopje op de  Koepellaan 8 in Bloemendaal. Ze 

had het daar naar haar zin en had leuke vriendinnen, o.a. Rina (Stoop-)Henneman. Vooral de lessen 

van Jac. P. Thysse waren haar bijgebleven. Het is niet bekend of ze het diploma behaald heeft. 

Ze heeft zowel in Holland, als in Indië niet gewerkt en is bij haar moeder in Bloemendaal (na het 

overlijden van haar tante in 1927) en sinds 1935 bij haar ouders in Den Haag op de Waalsdorperweg 

57 blijven wonen. Aangenomen mag worden dat ze met haar ouders naar Indië is teruggekeerd. Door 

haar broers die in dienst waren kwam ze in contact met Peter Nijhuijs (N1). Peter was uit een drang 

om aan de crisis in Nederland en aan het benauwde milieu van zijn ouderlijk huis in Rotterdam te 

ontsnappen in Indië terecht gekomen. Hij had graag na zijn MULO-diploma willen studeren, maar  



daarvoor ontbrak het geld. Omdat hij goed kon schrijven en bekend was bij de NRC-journalist Marcus 

van Blankenstein, kon  hij wat geld verdienen met het schrijven van artikelen. Het contact werd een 

liefdesrelatie en mondde uit in een huwelijk op 4 juli 1941 in Bandung. Vijf maanden later brak de 

oorlog met Japan uit en Peter werd als krijgsgevangene te werk gesteld aan de Pakan Baroe 
spoorweg op Sumatra. Janneke kreeg op 30 april hun eerste kind, Evert(N3), en kon met hem op de 

suikerfabriek Toelangan bij haar ouders buiten de kampen blijven. Van daaruit onderhield ze via 

postkaarten in het Maleis contact met Peter en probeerde hem zo ook op de hoogte te houden van 

Everts groei. Na de Japanse capitulatie werd ze met Evert door een wilde bende pemuda’s ontvoerd en 

stond tot haar bevrijding doodsangsten uit.  

Pas in Nederland in 1947 werden ze met Peter herenigd in het huis van haar schoonouders. Daarna 
ging ze met het gezin bij haar ouders in Den Haag wonen. Eerst op de Weissenbruchstraat 265, waar 

Jan (N4) in 1949 en Maarten (N5) in 1951 werd geboren, en in 1955 op de Van Aerssenstraat 70. 

Peter werd door Han Helb (H1) aan een baan bij Buitenlandse Zaken geholpen. In 1947 werd hij nog 

enige tijd naar Indonesië uitgezonden. Na zijn vervroegde pensioen in 1968 wijdde Peter zich 

helemaal aan zijn grote passie het schilderen en kreeg een ernstig drankprobleem. Dit zette het toch 

al niet meer zo harmonieuze huwelijk onder druk en Peter ging door de week in een boerderij in 
Schimmert schilderen en betrok later een atelier in Maastricht. De biecht van een verhouding 

resulteerde in een scheiding van tafel en bed. 

Janneke werd nadien nog geconfronteerd met de ernstige ziekte van Evert, die na zijn scheiding in 

Parijs geestelijk en lichamelijk in elkaar stortte en een ernstige hartkwaal kreeg, evenals zijn broer 

Maarten. Deze voortdurende zorgen verergerden haar hoge bloeddruk en ze moest tenslotte in een  



verpleegtehuis opgenomen worden, waar ze in 1987 overleed. Evert volgde haar drie weken later in 

de dood. 
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Na de bevrijding in Palembang 1945
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Kleine Benny

Den Haag  1947



Promenade Den Haag begin jaren '50



Cen Haag en Scheveningen jaren '50
Bij Peter in Maastricht 1987



Overlijden Janneke en Evert
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