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13 Tussen 1940 en 1946 werden Goudse kinde-

ren uitgezonden naar kampen en pleegge-
zinnen in binnen en- buitenland. In eigen 
land werden de Gouwenaartjes onderge-
bracht in Overijssel, Zeeland en Noord-Bra-
bant. Na 1945 werden zij ook uitgezonden 
naar, Denemarken, Zweden, Zwitserland 
en Engeland. Ze werden de bleekneusjes 
 genoemd. Ze hadden met moeite de hon-
gerwinter doorstaan en kregen nu de gele-
genheid om aan te sterken in een vriende-
lijke en gezonde omgeving. 

In mei van dit jaar kwam de redactie samen met die Gou-
de-lid en stadsgids Joke Kraal een aantal van deze voor-
malige bleekneusjes op het spoor. De directe aanleiding 
voor dit artikel was een gedenkbord, dat Arnold van Tok 
in zijn bezit had. Arnold was een van de bleekneusjes die 
in 1945 naar Denemarken was gestuurd. Hij benaderde 
Joke Kraal met de vraag of zij er een bestemming voor 
wist. Joke benaderde op haar beurt de Tidinge omdat ze 
meer wilde weten over de bleekneusjes. Besloten werd 
om een oproep in de Krant van Gouda te plaatsen. Deze 
leverde maar liefst 21 reacties op. Vervolgens werd op 
16 mei van dit jaar een bijeenkomst georganiseerd in 
het voormalige Consultatiebureau aan de Spieringstraat. 
Deze ‘reünie’ werd bezocht door twaalf bleekneusjes. 

Goudse bleekneusjes: kinderuitzendin-
gen in binnen en buitenland 1940-1945

Ronald van der Wal
Met medewerking van Joke Kraal

Van links naar rechts: Maria van de Heuvel, Joke Holthuysen-Koppenol, 
Geertje de Jong van Schaik, Annie prevoo-Hofstede, Gerda van den Berg-
van der Ham, Henk Remeijer, Rie Nispeling-Boom, Arnold van Tok, Elly 
Stolwijk-Bruijstens, Rita Slobbe-Hertog, Stien Wolfs-Bosman, Els van 
Elk-IJsselstein.(Foto Joke Kraal)

Tijdens deze bijeenkomst en in afzonderlijke interviews 
zijn hun verhalen opgetekend. Een en ander werd aange-
vuld met archief- en literatuuronderzoek. Daarbij werd 
duidelijk dat de kinderuitzendingen al veel langer plaats-
vonden. Het resultaat is dit artikel dat de geschiedenis 
van de Goudse kinderuitzendingen tussen 1940 en 1945 
vertelt. 

Kinderuitzendingen vóór 1945

‘Het kind van de rekening’: het is een bekend gezegde, 
dat expliciet aanduidt dat kinderen een kwetsbare groep 
vormen. Het is nu eenmaal een gegeven dat zij minder 
weerbaar zijn dan volwassenen. Crisissituaties en oorlog 
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juist een ‘voortreffelijk stuk sociaal werk verricht wor-
den.’ De kinderuitzending zou tegenwicht kunnen bie-
den aan de ‘zekeren geest van verslagenheid en slapte 
die in sommige gezinnen heerste. [-] Ouders en vooral 
moeders hebben neiging om hun kroost onder zich te 
houden.’ Een kort verblijf in het buitenland zou dus soe-
laas bieden. Vooral kinderen uit pro-Duitse en NSB-ge-
zinnen maakten van het aanbod gebruik. In 1940 gingen 
er 6.000 kinderen naar de Ostmark. Gouda stuurde twee 
groepen van samen 33 kinderen.2 Spoedig zou blijken 
dat de uitzending vooral voor propagandadoeleinden 
werd gebruikt. 

De uitzendingen naar Oostenrijk waren voorlopig de 
laatste. In de zomer van 1941 stuurde Gouda geen kinde-
ren meer. De kinderuitzendingen werden onder geheel 
andere omstandigheden pas vier jaar later, tijdens de 
Hongerwinter, hervat. 

Hongerwinter in Gouda

De winter van 1944/1945 is geschiede-
nis ingegaan als de hongerwinter. Het 
was wellicht wel de moeilijkste tijd van 
de Bezetting. Voor veel mensen was 
het een kwestie van overleven als ge-
volg van de toenemende schaarste aan 
voedsel en brandstof. De Hongerwinter 
eiste naar schatting 22.000 slachtoffers, 
waarvan een groot aantal stierf aan hon-
ger en koude.3 In Gouda bleek het aantal 
overlijdensgevallen in Gouda in de eer-
ste helft van 1945 met 61 procent te zijn 
gestegen ten opzichte van diezelfde periode een jaar 
eerder. De piek lag in april en begin mei, toen meer dan 
drie tot vier maal zoveel mensen stierven als in diezelfde 
periode in 1944. Slachtoffers vielen als gevolg van ty-
pische ondervoedingsziektes zoals tyfus, dysenterie en 
difterie.4 De verspreiding van hoofdluis en schurft namen 
epidemische vormen aan.5 

Voor velen was het zoeken naar eten een dagelijkse 
bezigheid geworden. Hierbij werden regels met voeten 

laten vaak diepe en duurzame littekens na. Dat kinde-
ren juist onder zulke omstandigheden extra aandacht 
behoeven was ook de reden voor het opzetten van de 
kinderuitzendingen. 

Nieuw waren de kinderuitzendingen van 1945 niet. 
Goudse kinderen werden al sinds het begin van de jaren 
twintig van de vorige eeuw uitgezonden. Dat gebeurde 
onder de vlag van de in 1918 opgerichte Centrale Com-
missie voor uitzending van Nederlandsche kinderen naar 
buiten. Ook toen was het land in een diepe crisis gedom-
peld. De kinderen werden destijds geselecteerd door 
een plaatselijke commissie. Schoolartsen verrichtten de 
medische keuringen. Het betrof hoofdzakelijk kinderen 
met gezondheidsproblemen. Het merendeel was afkom-
stig uit de lagere inkomensgroepen, die door de crises 
van de jaren twintig en dertig ongemeen hard waren ge-
troffen. Zij werden voor enkele weken uitgezonden naar 
Koloniehuis ‘De Bijsterbosch’ in Epe. Het verblijf in de 
frisse Veluwse lucht en goede voeding was voor hen een 
ware uitkomst.1 

De eerste kinderuitzending naar het buitenland vond 
aan het begin van de Duitse bezetting plaats. In juli 1940 
kreeg de gemeente het aanbod om kinderen in de leeftijd 
van acht tot veertien naar de Rijksgouw Boven Donau in 
Oostenrijk uit te zenden. Daar werden ze twee maanden 
lang ondergebracht in kinderherstellingsoorden. Dat de 
bestemming wellicht gevoelig lag, werd door het stads-
bestuur wel erkend. Het verzekerde de Gouwenaars dan 
ook dat de kinderen niet in de Hitlerjugend of een andere 
partijorganisatie zouden worden opgenomen. Hier zou 

1.  Brief van de Centrale Commissie voor uitzending van Neder-
landsche kinderen naar buiten, dd. 30 december 1920, samh, Ar-
chief gemeente Gouda 1921-1945, inv. 786.
2.  Uitzending van kinderen naar buiten 1931-1940, samh, Secretarie 
Gemeente Gouda 1921-1945,   inv. 2753. 
3.  L. de Jong, (1981) Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereld-
oorlog, deel 10b, Den Haag, p. 247; G. M.T. Trienekens (1985), Tussen 
ons volk en de honger; De Voedselvoorziening 1940-1945, Utrecht, p. 
406.
4.  Gemeente Gouda, Verslag over het jaar 1945 
5.  M.J. van Dam (2006),  Gouda in de Tweede Wereldoorlog, Delft, pp. 
241-253. 
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getreden. De volkstuin van de ouders van Rie Nispeling-
Boom was al leeggeroofd voordat haar vader goed en 
wel had kunnen oogsten. Elly Stolwijk-Bruistens, die in 
de Van Heusdenstraat woonde, vertelt hoe zij als oud-
ste kind van het gezin op zoek ging naar eten. Zij was 
regelmatig te vinden bij de mulo aan de Martensingel, 
die door de Duitse troepen waren gevorderd. Als er eten 
overbleef deelden zij dat door een klein luik uit aan men-
sen die buiten stonden te wachten. ‘Ik nam regelmatig 
mijn jongere broertje mee. Ik liet hem dan om eten vra-
gen. Hij was blond. Dat sprak de Duitsers wel aan. Soms 
namen zij hem mee de keuken in. Even later kwam hij 
dan weer naar buiten met eten.’ 

Anderen trokken de Krimpenerwaard in om bij boeren 
eten te halen. In Beierse deelde een boer melk uit. Elly 
Stolwijk-Bruijstens slaagde er regelmatig in om extra 
melk te bemachtigen. ‘Je goot de melk over in een fles en 
ging dan met je kannetje opnieuw in de rij staan. Meestal 
trapte de boerin er wel in.’ De Haastrechtse Brug was 
een ware hindernis. De brug werd bewaakt door Land-
wachters, politie of Duitse militairen. Als je een slechte 
trof kon je je spullen inleveren. Rie Nispeling-Boom keek 
vaak eerst of er militairen of politie op de brug stonden. 
Was dat het geval dan nam ze een omweg: via het sluisje 
aan de Goejanverwelledijk of helemaal via de brug in 
Haastrecht.

De plannen voor kinderuitzending

Al in 1943 maakte de Nederlandse regering in Londen 
zich zorgen over de omstandigheden waarin de kinderen 
in bezet gebied moesten opgroeien. Er werd gevreesd 
dat er na de bevrijding onvoldoende voedsel en andere 
middelen zouden zijn om de schade die de oorlog had 
aangericht te herstellen. Daarom werden er plannen 
gemaakt om na de bevrijding zoveel mogelijk kinderen 
onder te brengen in kampen in het buitenland. Het idee 
was afkomstig van de Nederlandse minister van Sociale 
Zaken in ballingschap, J. van den Tempel. Zijn plan voor-
zag in de opname van zo’n tienduizend Nederlandse kin-
deren in een kamp bij Wolverhampton.6 Het plan kreeg 
de goedkeuring van de ministerraad, maar stuitte onver-
wacht op weerstand van Koningin Wilhelmina. Hoewel zij 
het idee van de kinderopvang niet afwees, vond zij dat 
regeringsgeld beter aan andere zaken kon worden be-
steed.7 Van den Tempel zette zijn plannen door. Op zijn 
initiatief werd de Netherlands Government Children Com-
mittee, opgericht, ook wel aangeduid als Regeringsco-
mité voor Kinderen. De Koningin draaide bij en zou later 
de kinderuitzendingen volop ondersteunen. 

Na de bevrijding van Noord-Brabant werden de plan-
nen voor de kinderuitzending manifest.  Eind 1944 werd 
in Den Bosch de Nationale Commissie tot uitzending 
van Nederlandse Kinderen 1945 opgericht. Samen met 
het Regeringscomité voor Kinderen zou zij zich met de 
organisatie van de kinderuitzendingen bezig gaan hou-
den.8 In februari 1945 vertrokken de eerste kinderen uit 
het bevrijde zuiden naar Engeland. Boven de rivieren 
werd de situatie almaar slechter. Daarom werd nu ook 
rekening gehouden met uitzendingen in eigen land. De 
Nationale Commissie riep gemeenten in heel het land, 
inclusief de nog bezette gebieden, op om lokale com-
missies te vormen die de selectie van de kinderen ter 
hand moesten nemen. 

In Gouda gebeurde dit door het op 14 december 1944 
opgerichte Comité voor Kinderuitzendingen en –Voe-
ding. Dit comité was door particulieren en kerkelijke 
organisaties opgezet en kreeg steun van de gemeente. 

Burgemeester A.F. James en zijn vrouw M. James-Van der Hoop (samh)
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Een belangrijk lid was de Goudse kinderarts A.W. Vegter. 
In de laatste maanden van de bezetting leidde hij een 
noodziekenhuis in de IJssellaan, achter het voormalige 
Militair Hospitaal.9 Onder zijn patiënten waren veel kin-
deren die leden aan een honger-oedeem. Vegter keurde 
in die laatste maanden van de bezetting bijna zesdui-
zend kinderen. Daarbij ging het niet alleen om kinderen 
die voor uitzending in aanmerking wilden komen, maar 
ook voor hen die vanwege hun gezondheidstoestand 
recht hadden op extra voeding.10  

Het comité ging naarstig op zoek naar pleeggezinnen. 
Via de predikanten in de regio probeerde het kinderen 
geplaatst te krijgen bij boerengezinnen in Stolwijk, Vlist, 
Gouderak, Moerkapelle en Zevenhuizen. De resultaten 
vielen tegen. De boeren in de omgeving waren weinig ge-
willig om Goudse kinderen in huis te nemen. Er werden 
tachtig kinderen geplaatst.11 

Uiteindelijk werd een plek gevonden in Overijssel. 
Een grote rol bij deze uitzendingen speelde het Cen-
traal Interkerkelijk Bureau. Afgevaardigden van dit bu-
reau reisden naar de noordelijke en oostelijke provincies 
en riepen vanaf de preekstoel de plaatselijke  bevolking 
op om zich aan te melden als pleeggezin. Dit leverde 
het nodige resultaat op. In Gouda was dominee J. P. C. 
ten Brink, predikant in de Turfmarktkerk, de drijvende 
kracht. Hij was getrouwd met een boerendochter uit het 
Overijsselse De Krim. In januari 1945 verzorgde hij enkele 
preken in dit dorp en vroeg hij zijn toehoorders om voor 
enige tijd Goudse kinderen in huis te nemen. Hij regelde 
een plek voor 95 kinderen. Tegelijk verzamelde hij een 
vrachtwagen vol voedsel: 1500 kilo aardappelmeel, 1350 
kilo rogge en 200 kilo bonen. De uitzendingen naar Over-
ijssel gingen een week na zijn terugkomst al van start. 
De kinderen werden geplaatst in De Krim, Hardenberg en 
Gramsbergen.12

De gemeente organiseerde het transport. Het was een 
hachelijke onderneming. In dit laatste oorlogsjaar domi-
neerde de geallieerde luchtmacht het Nederlandse lucht-
ruim. Jachtvliegers maakten weinig onderscheid tussen 
civiele of militaire vervoermiddelen. Daarom werden de 

6.  J. Sintmaartensdijk (2002), De bleekneusjes van 1945. De uitzending 
van Nederlandse kinderennaar het buitenland, Amsterdam, Boom, p. 
11-14.
7.  Die crisis was niet alleen te wijten aan het standpunt met betrek-
king tot de financiering van de kinderuitzendingen. Er speelde nog 
meer. Niettemin was dit wel een van de belangrijke geschilpunten. 
8.  Sintmaartensdijk, p. 27. 
9.  Later werd hier het Belastingkantoor in gevestigd. 
10.  Verslag vergadering nvh 15 juni 1945, samh, Archief nvh, inv. 2.
11. , Jaarverslag 1945, samh, Archief Comité voor de kinderuitzen-
dingen- en voeding, inv. 2.
12.  F. Nieuwenhuis (2010), Naar de boeren! Kinderuitzendingen in de 
Hongerwinter, Rotterdam, p. 51.

Het voormalige consultatiebureau aan de Spieringstraat. Hier vond een 
deel van de medische keuringen plaats. (foto Cornelis de Keizer, Empire 
Imaging)
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Goudse kinderen midden in de nacht in een vuilnisauto 
naar Overijssel gebracht.13 Bekend is dat het transport 
minstens een maal onder vuur werd genomen. Het werd 
aangezien voor een V-2 transport. Gelukkig bleven alle 
inzittenden ongedeerd. 

In februari 1945 werden de uitzendingen gestaakt. 
De behoefte was nog steeds groot. Dat bleek wel uit de 
vele, soms wanhopige verzoeken die het comité kreeg 
van ouders die hun kinderen voor uitzending in aanmer-
king wilden laten komen. Echter was de veiligheidssitu-
atie drastisch veranderd. Door de geallieerde doorbraak 
in Oost Nederland was de frontlijn verschoven en konden 
de oostelijke provincies niet meer worden bereikt. Een 
deel van de Goudse kinderen bleef in Overijssel achter. 
Zij konden niet meer terug en moesten tot juni 1945 
wachten tot het veilig was. Dit was zowel voor de kin-
deren als voor hun ouders een heel moeilijke tijd. Pas 
op 29 juni, de verjaardag van Prins Bernard, keerden de 
kinderen met een Canadees konvooi in Gouda terug. Het 
was een ware feesttoer. 

De eerste uitzendingen na de bevrijding 

In de laatste maanden vóór de bevrijding was de Neder-
landse regering benaderd door Frankrijk, België, Zwit-
serland, Denemarken, Zweden en Engeland, die allen 
aanboden om Nederlandse kinderen op te nemen. Er was 
plaats voor tienduizenden kinderen. De vraag was hoe 
de kinderuitzendingen moesten worden georganiseerd. 
Behalve de reeds bestaande instituties die zich al met 
de uitzendingen bezig hielden, trad er een nieuwe speler 
in het veld: de Stichting Nederlands Volksherstel (nvh). 
De nvh had de taak de materiële, fysieke en morele 
kracht van het verzwakte Nederlandse volk te herstellen. 
Aparte werkcommissies zetten hun schouders onder het 
maatschappelijke herstel. Ieder had zijn eigen werkter-
rein. Zo waren er commissies voor de materiële nood, 
de morele nood, de medische nood, voor adviezen en 
hulp aan Joden, voor het legaal maken van onderduikers 
en voor de kinderuitzendingen. Omdat de nvh er van 
uitging dat het herstel van de samenleving het best op 
lokale voet kon worden georganiseerd, werden overal in 

het land plaatselijke afdelingen opgericht. De nvh werd 
zodoende een belangrijke organisatie in het maatschap-
pelijk werk in de naoorlogse jaren. 

Het organiseren van de kinderuitzendingen bleek al-
lerminst een eenvoudige opgave. In een periode van 
anderhalf jaar zouden duizenden Nederlandse kinde-
ren worden uitgezonden. Er rustte een enorme verant-
woordelijkheid op schouders van de organisatoren, die 
deze nieuwe mensenstroom in goede banen moesten 
leiden. Een belangrijk knelpunt was het vervoer kinde-
ren. De weinige transportmiddelen die de Duitsers had-
den achtergelaten werden veelal opgeëist voor gealli-
eerde troepenverplaatsingen en voor het transport van 
honderdduizenden dwangarbeiders, krijgsgevangen en 
overlevenden van concentratiekampen die zo gauw mo-
gelijk naar huis wilden terugkeren. 

Zwitserland slaagde er als enige in om al in mei 1945 
kinderen op te nemen. Drie dagen na de bevrijding, op 8 

13.  Sintmaartensdijk, 80. 
14.  Verslag nvh 25 mei 1945, samh, Archief nvh, inv. 2.
15.  Vergadering 24 mei 1945 & 7 juni 194, samh, Archief Comité voor 
Kinderuitzending en –Voeding, inv. 1
16.  Verslag nvh 13 juni 1945, samh, Archief nvh, inv. 3.

Aankomstkaart van Henk Remijer die naar Denemarken werd gestuurd 
(Collectie Remeijer) 
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leveren aan de organisatie van de kinderuitzendingen.15 
In de praktijk was het toch de lokale Werkcommissie 

Kinderuitzendingen van de nvh die het meeste werk zou 
verzetten. De voortvarende aanpak is mede toe te schrij-
ven aan de energieke voorzitter van de werkcommissie, 
mevrouw M. James-van der Hoop, de echtgenote van 
de burgemeester. Zij nam op 10 juli het voorzitterschap 
over dokter Vegter. 

Er wachtte de werkcommissie veel werk. Halverwege 
juni kregen de plannen voor de kinderuitzending steeds 
vastere vorm. Meerdere Nederlandse gemeenten hadden 
zich al aangeboden om Goudse kinderen op te nemen. 
Ook over de uitzendingen naar het buitenland kwam 
steeds meer duidelijkheid. Het zou dan om tientallen 
kinderen tegelijk gaan. Dat de selectie veel tijd en ener-
gie zou gaan kosten was evident. ‘Alle krachten zullen 
worden ingespannen’, schreef dokter Vegter op 13 juni 
1945.16 

Kamp Raabjerg in Denemarken (Collectie Arnold van Tok)

mei 1945 vertrok de eerste kindertrein naar Bazel. Eind 
juni vertrok de eerste groep kinderen naar Frankrijk. Een 
maand later was ook Denemarken in staat om de eerste 
bleekneusjes te ontvangen. 

De situatie in Gouda

Gouda kreeg op 25 mei 1945 een eigen afdeling nvh. 
Voorzitter werd H. Harms. De afdeling betrok een pand 
aan de Oosthaven 59.14 De kinderuitzendingen werden 
ondergebracht bij een aparte werkcommissie. Samen 
met het Comité voor de Kinderuitzendingen en –Voeding 
zou deze werkcommissie de uitzendingen naar binnen- 
en buitenland weer oppakken. Helemaal soepel verliep 
de samenwerking niet. Het Comité voelde zich gepas-
seerd, zeker toen het constateerde dat de werkcommis-
sie haar de organisatie van de kinderuitzendingen vrijwel 
geheel uit handen nam. Dat, terwijl het comité zich al 
veel langer met dit werk bezighield. Het bevreemdde het 
bestuur dat geen enkel lid van het comité was gevraagd 
om zitting te nemen in de werkcommissie. Na een onder-
houd met de burgemeester werd de zaak gladgestreken. 
Er zou gebruik worden gemaakt van de reeds opgedane 
ervaringen en daarmee zou het comité ook een bijdrage 

De vrachtwagens waar normaliter vis in werd vervoerd moesten de kin-
deren naar Denemarken worden gebracht. 
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De selectiecriteria waren duidelijk. Voor uitzending 
kwamen verzwakte, maar niet zieke kinderen ‘uit alle 
standen en alle gezindten’ in aanmerking. Daarbij ging 
het om kinderen die herstellend waren van een acute 
ziekte, ondervoed waren of die nerveuze verschijnse-
len hadden als angst en slapeloosheid. Zij mochten niet 
ouder zijn dan veertien jaar zijn. Een uitzondering werd 
gemaakt voor de kinderen die in Nederlandse kampen 
werden geplaatst. Voor deze groep werd een maximum-
leeftijd van 18 jaar gehanteerd. De uitzendingen zouden 
in de regel drie maanden duren. Dat was lang genoeg 
voor herstel. In principe werden de kinderen geplaatst in 
gezinnen van gelijk geloof en gelijke sociale omstandig-
heden.17  Duidelijk was dat steeds rekening zou worden 
gehouden met de religieuze achtergrond van het kind. 

De commissie hield zich aan de scherpe scheidslijnen die 
het verzuilde Nederland haar oplegde.  

In de praktijk werkte de selectie als volgt. De huis-
artsen keurden de kinderen op medische gronden. De 
namen werden dan doorgegeven aan de Gemeentelijke 
Geneeskundige Dienst (ggd) die een lijst opstelde. De 
namenlijsten werden eerst gecontroleerd door de Poli-
tieke Politie. Deze keek of er geen kinderen van nsb-ers 
tussen zaten. Die mochten niet mee. Vervolgens werd 
de werkcommissie Kinderuitzendingen in kennis ge-
steld. Medewerkers van die commissie brachten dan een 
bezoek aan het gezin. Samen met de ggd werd vervol-
gens een advies afgegeven naar welk land het kind zou 
worden uitgezonden.18  

Speciale editie van de Vrije Pers (samh)
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om voortaan eerst een koerier naar de plaats van be-
stemming te sturen om poolshoogte te nemen. De eerst-
volgende twee bestemmingen werden dan ook vooraf 
bezocht en gecontroleerd. Pas daarna ging het licht op 
groen. Op 9 juli vertrokken 101 rooms-katholieke kinde-
ren naar Roosendaal. Twee dagen later ging een groep 
van 99 protestantse en buitenkerkelijke kinderen naar 
Goes.21 

Op 3 augustus vertrok een groep rooms-katholieke 
kinderen naar Tilburg. Ook nu liepen de zaken niet zo-
als verwacht. Enkele dagen na het vertrek was mevrouw 
James nogal ontstemd over het feit dat vrijwel alle 99 
kinderen in de stad waren ondergebracht en niet op het 
platteland. Dit was niet de afspraak. Het uitgangspunt 
van de uitzendingen was immers dat de kinderen, met 
het oog op een spoedig herstel, zoveel mogelijk in de 
buitenlucht werden opgevangen. Zij besloot de uitzen-
ding naar Tilburg stop te zetten. Er was nog meer slecht 
nieuws, want ook de voorgenomen uitzending  naar Bel-
gië moest worden gestaakt vanwege een uitbraak van 
kinderverlamming aldaar. Een groep van honderd Goud-
se bleekneusjes moest vooralsnog thuisblijven.22 

Denemarken: klaar voor vertrek

De eerste buitenlandse bestemming van de Goudse 
bleekneusjes was Denemarken. Al in het najaar van 1945 
hadden Deense organisaties aangeboden om Neder-
landse kinderen bij Deense gezinnen onder te brengen. 
Hoe genereus dit aanbod ook was, het kon nog niet wor-
den verwezenlijkt vanwege het feit dat zowel Neder-
land als Denemarken nog door de Duitsers bezet waren. 
Toen de bevrijding eenmaal een feit was kwam de steun 
volop gang. Zo werd eind juni een grootscheepse inza-
melingsactie voor Nederland georganiseerd. In Kopen-
hagen haalde men op deze Holland-Dag vijfhonderd ton 
levensmiddelen op. Dat dit mogelijk was had te maken 
met de voedselsituatie in Denemarken. Deze was tijdens 
de Duitse bezetting redelijk stabiel gebleven.

Het idee van de kinderuitzendingen werd in juni 1945 
opgepakt door de Deense organisatie ‘Red Barnet’, wat 
Deens is voor Red het kind. Halverwege mei bracht de 

17.  Nationale Commissie tot uitzending van Nederlandsche kinde-
ren 1945, Stand van uitzendingen op dit moment, Archief Secretarie 
Gouda, 1921-1945, inv. 4187.
18.  Nationale Commissie tot uitzending van Nederlandsche kin-
deren 1945, Stand van uitzendingen op dit moment, samh, Archief 
Secretarie Gouda, 1921-1945, inv. 4187.
19.  Instructies van de Nationale Commissie tot Uitzending van 
Nederlandse Kinderen, KU 18, samh, Archief Secretarie, 1921-1945, 
inv. 4187.
20.  Verslag vergadering nvh 10-6-1945, samh, Archief nvh, inv. 3.
21.  Overzicht uitzendingen van de Afdeling Gouda van de Cen-
trale Commissie tot uitzending van Nederlandsche kinderen, 16-
10-1945, samh, inv. 3.
22.  Verslag vergadering nvh 7-8-1945, samh, Archief nvh, inv. 3.

De ouders kregen vooraf instructies over de spullen 
die zij hun kind moesten meegeven. Zo werd geadvi-
seerd de kinderen in overeenstemming met het jaarge-
tijde voldoende warm te kleden. Omdat de kinderen in 
de kampen en pleeggezinnen voorzien zouden worden 
van nieuwe kleding, hoefden zij maar zo weinig mogelijk 
mee te nemen. De paklijst bestond uit ‘slechts nacht-
goed voor de reis, één verschooning (hemdje en broek-
je), een handdoek en toiletartikelen (zeep niet noodig).’ 
Dit alles ingepakt in één koffertje of tasje, dat ze zelf 
konden dragen. Het meenemen van nieuwe of weinig ge-
dragen kleding werd afgeraden. ‘deze kunt u beter hier 
houden voor broers of zusjes.’ Losse pakjes, speelgoed 
en dergelijke mochten niet worden meegenomen. Geld 
was evenmin toegestaan ‘daar dit toch op het verzamel-
station wordt ingenomen.’19

Op 27 juni 1945 was het zover. Een eerste groep van 
58 ‘protestantse en buitenkerkelijke kinderen’ vertrok 
naar Groningen. Het ging al onmiddellijk mis. Het Gro-
ningse ontvangstcomité was namelijk niet van de komst 
van alle Gouwenaartjes op de hoogte was gebracht. Me-
vrouw James schreef die fout toe aan de nog slecht func-
tionerende postverbindingen. Hierdoor was het juiste 
aantal niet doorgekomen. Ook het centrale comité van 
de nvh kreeg een veeg uit de pan. Zij had de uitzending 
blijkbaar niet goed doorgegeven. Gelukkig kon er voor 
de kinderen tijdig een oplossing worden gevonden.20 

Om herhaling te voorkomen, besloot mevrouw James 
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In Nederland kreeg de Nationale Commissie voor de 
Kinderuitzending de opdracht om binnen zes weken vijf-
honderd kinderen te selecteren en medisch te keuren. 
Het was een hele toer, maar het lukte wel. Aan Deense 
zijde verliep de voorbereiding minder soepel. Met name 
het vinden van geschikt transport was moeilijk. Bussen 
waren er niet. Uiteindelijk kreeg de organisatie de be-
schikking over een aantal vrachtwagens. Normaal werd 
hier vis in vervoerd. In de laadruimte werden matrassen 
en stro gelegd. Het konvooi zou op dinsdag 17 juli 1945 
in Groningen aankomen en op woensdag doorrijden naar 
drie verschillende opstapplaatsen, waaronder Gouda.23

Gouda mocht 88 kinderen naar Denemarken sturen. 
Huisartsen maakten overuren om alle kinderen te keu-
ren. De 12-jarige Annie Prevoo-Hofstede was een van 
de eerste die te horen kreeg dat zij naar Denemarken 
mocht. Zij was in de oorlog sterk vermagerd. Gerda van 
der Berg-van der Ham werd in eerste instantie afgewe-
zen. Zij was te dik. Omdat er de nodige afzeggingen wa-
ren, kreeg zij drie dagen voor vertrek toch nog te horen 
dat zij alsnog mee mocht. Henk Remeijer had een zware 
tijd achter de rug. In het najaar van 1944 was zijn vader, 
die actief was in het verzet, opgepakt door de Duitse 
Feldgendarmerie. Bij de aanhouding was zijn moeder ge-

voorzitster van deze organisatie een kort werkbezoek 
aan Nederland. Zij was danig onder de indruk van toe-
stand die zij hier aantrof en gaf aan tweeduizend kin-
deren tijdelijk in Denemarken te willen onderbrengen. 
Gezien de slechte omstandigheden waarin veel kinderen 
verkeerden, moest die uitzending met spoed tot stand 
worden gebracht. Afwijkend van de eerdere plannen om 
kinderen bij Deense gezinnen onder te brengen werd nu 
gesproken van kinderkampen. Zo konden zij worden ge-
huisvest in de voormalige werkkampen van het Deense 
ministerie van Sociale Zaken. Deze waren vóór de oor-
log gebouwd voor jonge werklozen die in het kader van 
de werkverschaffing waren ingezet bij de ontginging van 
woeste gronden. De ligging van de kampen, in heiden, 
bossen en fjorden, was ideaal voor het herstel van de 
bleekneusjes.

Op de hei in Denemarken (Collectie Arnold van Tok)

Raabjerg Op het kampterrein. Links met strik Annie van der Wal-Be-
rendsen, rechts op de rug Rie Nispeling-Boom (Collectie Annie van der 
Wal-Berendsen)
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met Red Barnet was niet mogelijk. De gehele dag pro-
beerde de organisatie in Groningen de lokale comités te 
waarschuwen, wat vanwege de slechte telefoonverbin-
dingen niet altijd lukte. In Gouda was het slechte nieuws 
wel doorgedrongen. Dat blijkt uit het bericht in de krant 
Groot Gouda van 19 juli, waarin werd aangegeven dat de 
bussen de grens nog niet waren gepasseerd. De redactie 
realiseerde zich ook dat de vertraging de ouders en kin-
deren moeilijk zou vallen: 

‘Vooral voor de kleinen, die uitgezonden zouden wor-
den en ongetwijfeld ten gevolge van de spanning ver-
oorzaakt door het vooruitzicht van hun buitenland-
sche reis, een slapenloozen nacht tegemoet waren 
gegaan, was deze dag een groote teleurstelling.’25

Op vrijdag 20 juli kwam dan toch het bericht dat het kon-
vooi in aantocht was. Het ontvangstcomité begaf zich ’s 
middags naar Elfhoeven om de Denen op te wachten. Te-
vergeefs, om 18:30 uur besloot het maar naar Centraal te 
gaan. Na nog eens twee uur wachten kregen zij bericht 
dat de vrachtwagens nog maar net Zwolle waren gepas-
seerd. Afgesproken werd dat de politie een oogje in het 
zeil zou houden. Rond 23:00 leek het de agenten een 

slagen en zijn broer in zijn buik getrapt. Henk was hier 
getuige van geweest. Zij vader kwam vrij, maar moest de 
rest van de bezetting onderduiken. Moeder en kinderen 
moesten verhuizen naar de Staringstraat, omdat zij de 
huur niet meer konden betalen.

De reis naar Denemarken

De stad had zich goed op de komst van de Denen voorbe-
reid. Er was een compleet programma ter verwelkoming 
van de Denen georganiseerd. Het konvooi zou worden 
opgewacht bij Elfhoeven, waarna een maaltijd werd ge-
serveerd in Central op de Markt. In de loop van de avond 
wachtte de Denen dan een officieel ontvangst door bur-
gemeester James op het stadhuis, dat speciaal voor deze 
gelegenheid met Deense vlaggen was getooid. 24 

Maar ook nu ging er van alles mis. Op dinsdag arriveer-
de geen van de vrachtwagens in Groningen. Niemand 
kon vertellen waar zij op dat moment waren. Contact 

23.  Reisschema Deens Konvooi, samh, Archief nvh, inv. 4. 
24.  Verslag vergadering nvh, 17 juni 1945, samh, Archief nvh, inv.32.
25.  Groot Gouda, 19 juli 1945.

De gymzaal van Kamp Raabjerg (Collectie Annie van der Wal-Berendsen)
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zich. Die hadden zij ook niet. Annie van der Wal-Berend-
sen weet nog dat haar moeder voor haar vertrek dagen-
lang had zitten naaien. Van verschillende kledingstukken 
had zij een nieuwe jurk gemaakt. Sommige ouders waren 
bezorgd, omdat zij geen geld mee konden geven. Maar 
de Deense begeleiders stelden hen gerust. Er zou vast 
wel wat geld zijn om de kinderen kaarten en postzegels 
te laten kopen.27  

Het was een enorme drukte op de Markt. Familiele-
den, bekenden en tal van belangstellenden waren sa-
mengestroomd om afscheid te nemen. Na een laatste 
medische check gingen de kinderen aan boord van de 
vrachtwagens. Op iedere wagen zaten twee begelei-
ders. Het afscheid was niet makkelijk. Toch hielden de 
kinderen zich kranig. Volgens Groot Gouda dat het ver-
trek uitvoerig versloeg, voelden zij zich veilig onder de 
hoede van hun Deense begeleiders. Het taalverschil le-
verde geen onoverkomelijke moeilijkheden op. Daaren-
tegen bespeurde de journalist bij menig moeder voch-
tige ogen. ‘Een moeder blijft nu eenmaal een moeder’ 
was zijn conclusie. Om 12:20 uur verliet het konvooi de 
Markt. Slechts een jongen kon geen afscheid nemen. Hij 
bleef achter. 

De reis was verre van comfortabel. Het was duister in 
de laadbak. De kinderen mochten beurtelings bij de ope-
ning zitten, zodat zij naar buiten konden kijken. Arnold 
van Tok zat aan de zijkant van de vrachtwagen en kon 
door de kieren van planken naar buiten kijken. Gerda 

goed idee om het konvooi tegemoet te rijden. Mogelijk 
waren de Denen verdwaald. Om 1 uur ’s nachts keerde 
de politie terug… met de Denen. Het konvooi dat uit zes 
vrachtwagens en een ambulance bestond, parkeerde op 
de Kattensingel. Van de grootse ontvangst kwam niet 
veel meer terecht. De Denen, die al twee dagen onaf-
gebroken in touw waren, wilden zo snel mogelijk naar 
bed.26 

Op zaterdag 21 juli 1945 was het dan zo ver. De vracht-
wagens stonden klaar op de Markt. Daar stonden ze dan: 
88 Gouwenaartjes en nog eens zestig kinderen uit Bos-
koop, Waddinxveen, Bodegraven, Schoonhoven, Krim-
pen aan den IJssel, Lekkerkerk, Alphen aan den Rijn en 
Koudekerk aan den Rijn. Veel spullen hadden zij niet bij 

De kampkrant van Raabjerg (Collectie Annie van der Wal-Berendsen)

Collage van Raabjerg. Linksonder de leiding met Pauels, Bentson en met 
bril zittend de Skau (Collectie Arnold van Tok)
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van de begeleiders niet het veld inlopen. Er konden nog 
explosieven liggen. 

Na een dag rijden bereikte het konvooi Padborg aan 
de Duits-Deense grens. Daar vond de laatste controle 
plaats. De kinderen werden ontluisd. Een Deense ver-
pleegster spoot dikke wolken ddt over elk kind. Daarna 
gingen zij onder een warme douche. De meesten hadden 
nog nooit een douche gezien. Ook waren zij niet gewend 
met anderen onder een douche te staan. De Denen de-
den daar niet moeilijk over. Alle kleding werd ontluisd. 
Dat gebeurde door het te verwarmen. Bij het aankleden 
ontdekten sommigen dat zij schroeiplekken in hun kle-
ren hadden. Een van de bleekneusjes had een armbandje 
in haar jaszak gedaan. Die was gloeiendheet toen ze 
deze weer aantrok. Met de bus gingen de Gouwenaartjes 
naar het kamp in Raabjerg, dat nog eens 350 kilometer 
noordelijker, in de uiterste punt van Denemarken lag, 
vlak bij het Skagerak. 

Raabjerg

Het kamp van Raabjerg lag te midden van de bossen en 
de duinen. Het bestond uit houten barakken, een voor 
de meisjes en een voor de jongens, een keuken, een eet-
zaal, een gymnastiekzaal en een badkamer. De kinderen 
lagen met zijn tienen op een kamer. Ze sliepen in sta-

van der Ham had minder geluk. Haar ouders hadden een 
flesje karnemelk in de koffer gedaan. Die was tijdens de 
rit opengegaan. Al haar kleding was vies. 

’s Avonds om half elf arriveerde het konvooi in Gro-
ningen. De kinderen brachten de nacht door op een zol-
der van de Niemeyer tabaksfabriek. Er lagen matrassen 
en het was er enorm stoffig. De volgende dag reed het 
konvooi door Duitsland. Het verminkte landschap bood 
een trieste aanblik. Vooral het door bommen verwoeste 
Hamburg maakte een diepe indruk. In de puinhopen was 
slechts een klein rijpad vrijgemaakt. Bewoners stonden 
gelaten langs de kant. De bleekneusjes verdrongen zich 
voor de openingen om naar buiten te kunnen kijken. 
Henk Remeijer weet nog dat er Duitse kinderen achter 
de vrachtwagens aanholden. Die werden prompt uitge-
scholden. Bij plaspauzes moesten de kinderen hun be-
hoefte in de berm doen. De jongens aan de ene kant, 
de meisjes aan de andere kant van de weg. Ze mochten 

Trots in het trainingspak 

Corvee in Raabjerg: Arnold van Tok staat links naast de verzorgster Tan-
te Ingeborg, met bezem en veegblik (Collectie Arnold van Tok)

26.  Groot Gouda, 21 juli 1945. 
27.  Groot Gouda, 23 juli 1945.
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De kinderen kregen allemaal een trainingspak van Red 
Barnet. Een rijke familie uit de buurt van Raabjerg voor-
zag hen van klompen. Het was het model Zweedse klom-
pen, van hout en leer. Niet iedereen liep even prettig op 
dit houten schoeisel, maar omdat het een cadeau was 
moest men wel.

Elke zondag ging het hele gezelschap naar de kerk in 
het nabijgelegen dorp. Regelmatig werd een uitstapje 
georganiseerd. Sommigen zijn naar Kopenhagen ge-
weest. Een tocht naar het stadje Hjørring leverde het 
nodige op. ‘We liepen met de hele groep door het stadje 
heen. De Denen kwamen naar buiten en begonnen ons 
spontaan van alles toe te stoppen. De een kreeg een py-
ama, de ander ondergoed, de volgende een jurk’, vertelt 
Rie Nispeling-Boom. Veel indruk maakte het tochtje naar 
Mårup, een door het duinzand verzwolgen dorp, waar-
van alleen nog maar de kerktoren boven het zand uit-
stak. In het nabijgelegen dorp kon het zakgeld worden 
gespendeerd. Iedere week kregen de kinderen 50 øre. 

Memorabel was de dag dat de Deense Koningin een 
bezoek aan het noorden zou brengen. Zij zou bij ons in 
de buurt komen. De kampleiding kende de route en vond 
het een goed idee om een erehaag te vormen. Alle kin-
deren gingen met de bus naar de plek waar de Koningin 
langs zou komen. Urenlang stonden de bleekneusjes, 
keurig opgesteld in twee rijen langs de weg, te wachten. 
De koninklijke stoet passeerde in volle vaart. De vorstin 
was in nog geen paar seconden voorbij. ‘Ze heeft ons 
niet eens gezien,’ denkt Rie Nispeling-Boom.  

De stemming was goed. ‘Uitstekend’ zelfs, schreef de 
krant Groot Gouda op 17 oktober.  ‘Allen willen graag nog 
eenigen tijd genieten van de Deense gastvrijheid en over-
vloed’28 Ter illustratie stonden er twee foto’s van Goudse 
jongens en meisjes in het zonnetje. Ieder in hun toen zo 
gebruikelijke rol. De jongens poetsten hun schoenen, de 
meisjes schilden aardappels. Pret hadden ze zeker, zoals 
wel uit de verhalen blijkt. Rie Nispeling-Boom en Annie 
van der Wal-Berendsen sliepen bij elkaar op de kamer. 
Het was vaak loltrappen. Dat gebeurde zeker ’s avonds 
bij het slapen gaan. Dan vertelden ze elkaar verhalen. We 
hadden een meisje dat vaak naar de bioscoop was ge-
weest en veel kon vertellen. Fameus was het spookver-

pelbedden. Het dagprogramma begon om zeven uur. Na 
het ontbijt moesten de kamers door de kinderen worden 
opgeruimd. De ochtend besteedden de kinderen aan 
knutselen, sport, spel en wandelingen door de bossen 
en duinen. Beweging en buitenlucht waren belangrijk 
en gingen zoveel mogelijk samen. Na het middageten 
volgde het verplichte rustuurtje. Daarna werd het pro-
gramma voortgezet met … sport en spel. Onderwijs had 
geen prioriteit. Er werd wel wat tijd aan besteed, maar 
beslist niet te veel. Met een woordenboekje van Red Bar-
net konden de kinderen wat Deense woorden leren. Ook 
kreeg elk kind een Nederlands-Deense liederenbundel. 
Zo konden zij toch een beetje Deens leren spreken. De 
contacten met het thuisfront gingen via de post. In de 
avond was er nog wel eens kampvuur. Wekelijks mocht 
er naar huis worden geschreven. De kinderen kregen een 
enveloppe, postpapier en een postzegel.

Het eten was voedzaam en gezond. Het ronde broodje 
bij het ontbijt smaakte Geertje de Jong-van Schaik als 
gebak. Toch werden niet alle gerechten gewaardeerd. 
Henk Remeijer gruwde van de havernoutpap. ‘Op de dik-
ke pap dreven plasjes. Waarschijnlijk was het gesmolten 
suiker. Dat werkte ik met walging door mijn keel.’ Annie 
Berendsen heeft sinds Denemarken nooit meer wortel-
tjes gegeten. ‘Overal deden ze geraspte wortel op. Ook 
op je brood.’ 

De meiden van kamer 6: links Link boven Annie van der Wal-Berendsen, 
daaronder Gerda van der Berg-van der Ham, heheel rechts Rie Nispe-
ling-Boom (Collectie Annie van der Wal-Berendsen)
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heel anders uit. Ik werd er door andere kinderen mee 
geplaagd.‘ Vanwege haar geloof mocht Gerda ook geen 
broek dragen. En dat terwijl ze het gekregen trainingspak 
juist erg mooi vond. Het bracht haar in gewetensnood. 
Gerda sliep slecht en had net als Henk wegloopneigin-
gen. Ze werd extra in de gaten gehouden. Overdag werd 
ze nog wel eens in de jongensgroep geplaatst, omdat 
men ervan uitging dat de mannelijke leiders meer over-
wicht op haar zouden hebben. Gerda zonderde zich re-
gelmatig af en zat dan te huilen. Ze kon weinig van het 
kamp genieten.  

Begin november ging de groep terug naar Gouda. De 
terugreis verliep een stuk voorspoediger dan de heen-
reis. Met de trein en de bus kwam de groep op 3 novem-
ber 1945 aan op station Utrecht. Daar wachtte mevrouw 
James de kinderen op. In Utrecht namen ze afscheid van 
hun Deense leiders. Dat was heel ontroerend. In drie 
autobussen reed de groep naar Gouda terug. Net als 
op de heenreis verliep de terugreis niet geheel volgens 
schema. Het was de bedoeling dat men al in de middag 
zou arriveren. Pas laat in de avond arriveerden de bussen 
op de Markt. Familie en bekenden stonden al uren in de 
stromende regen te wachten. Het enthousiasme was er 
niet minder om.  

haal van de zwarte hand. Het was doodeng. Wie dan nog 
moest plassen, moest via een lange gang naar het toilet. 
Annie die in het bed naast de deur sliep, moest dan nog 
wel eens meelopen omdat de ander niet meer alleen naar 
het toilet durfde. 

Natuurlijk waren er ook minder prettige momenten. 
Drie maanden van huis was een lange tijd.  Mening kind 
kreeg last van heimwee. Henk Remeijer had het helemaal 
niet naar zijn zin. Het leek wel of hij achtervolgd werd 
door pech. Op de heenweg, in Groningen raakte hij zijn 
bril kwijt, waardoor hij gedurende zijn verblijf in Raab-
jerg behoorlijk gehandicapt was. Hij kon maar moeilijk 
contact maken met de andere kinderen en voelde zich 
erg verlaten. De leiding pikte dit niet op. Henk at slecht, 
min of meer onder dwang. ‘Ik kwam in een slechtere toe-
stand terug, dan ik vertrok.’ De heimwee werd zo erg dat 
hij besloot weg te lopen. ‘Ik heb me verstopt op de heide 
achter het kamp. Ik heb daar uren gezeten.’

Ook Gerda van der Ham kende dergelijke momenten. 
‘Om principiële redenen mocht ik van mijn vader mijn 
haar niet laten afknippen. Mijn vader zei altijd: haar is 
de sieraad van de vrouw. Maar dat pakte in het kamp 

28.  Groot Gouda, 17 oktober 1945.

Raabjerg (Collectie Arnold van Tok) en Nederlands-Deens woordenboekje uitgereikt aan de kinderen 
in Raabjerg (Collectie Annie van der Wal-Berendsen)
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ren op te vangen. De Kinderhilfe van het Zwitserse Rode 
kruis begon vervolgens samen met Nederlandse vrijwilli-
gers plannen uit te werken voor de opvang van zo’n drie-
duizend Nederlandse kinderen. Groot Gouda wist te ver-
tellen dat de Zwitsers heel graag Nederlandse kinderen 
opnamen, omdat deze meestal veel gehoorzamer waren 
dan anderen en ook veel rustiger van aard.29 

De afspraken waren helder. Nederland zorgde voor de 
selectie en de medische keuring van de kinderen. Kinder-
hilfe organiseerde de pleeggezinnen en nam het trans-
port voor haar rekening. Maar ook nu kwamen er kinken 
in de kabel. Wederom was het moeilijk om voldoende 
transportmiddelen te vinden. Ook bleek dat de Zwitser-
se opvangcentra nog niet gereed waren.30 Met vereende 
krachten slaagde de organisatie er toch in om al op 8 mei 
1945 een eerste groep Brabantse kinderen naar Zwitser-
land te laten vertrekken.

Op donderdag 23 augustus 1945 waren de Goudse kin-
deren aan de beurt. Tachtig Goudse bleekneusjes ver-
trokken van het station naar het verre Zwitserland. Groot 
Gouda sprak vol bewondering over het spoorwegmateri-
eel. Het was ‘een speciale Zwitserse trein, waarvan het 
prachtige materiaal scherp contrasteerde met hetgeen 
wij nu op onze gehavende spoorlijnen zien rijden.’31 
Aan boord was al een groep Rotterdamse kinderen en in 
Woerden zou er nog een groep uit Leiden bijkomen. On-
danks dat, was er voldoende ruimte. De kinderen werden 
begeleid door Zwitserse dames die geheel in het wit wa-
ren gekleed en zelfs witte handschoenen droegen. Som-
migen spraken een beetje Nederlands. In Utrecht maakte 
de trein een eerste stop. Er werd gegeten in het Jaar-
beursgebouw. Volgens de krant was het een een ‘voor-
treffelijke maaltijd’ begeleid met muziek. Hier werden 
de kinderen ook verdeeld over de diverse bestemmin-
gen: St. Gallen, Bern, Luzern en Zürich. 

Van deze eerste uitzending zijn ons geen verhalen be-
kend. Dat is wel het geval bij de uitzendingen van 1946. 
De Goudse Elly Stolwijk-Bruijstens mocht in februari 
1946 naar Zwitserland. Haar ouders hadden haar vooraf 
veel over de reis verteld. Zij brachten Elly op 28 februari 
naar het station, waar zij haar 29 groepsgenoten ont-
moette. Zij kende er geen een. Ook Elly ging aan boord 

Zweden

Van Denemarken naar Zweden is een kleine stap. Maria 
van de Heuvel was een van de Goudse bleekneusjes die 
naar Zweden werd uitgezonden. In 1945 had ze al een 
paar maanden bij Nederlandse pleegezinnen doorge-
bracht. Kort na de oorlog werd ze opnieuw uitgezonden. 
‘Ik was nogal lastig thuis, en mijn vader had er geen be-
zwaar tegen dat ik opnieuw werd uitgezonden.’ Via ver-
schillende kampen in Denemarken kwam ze uiteindelijk 
bij een pleeggezin in Kalskrona terecht. Zij ging daar ook 
naar school en leerde Zweeds. Maria bleef acht maanden 
in Zweden.

Maria van der Hoeven bij haar pleegezin in Zweden (Collectie Maria 
van der Hoeven)

Zwitserland

Net als in Denemarken leefde een groot deel van de 
Zwitserse bevolking mee met de bevolking in het  be-
zette Europa. In het laatste oorlogsjaar had het land al 
22.500 kinderen uit het bevrijde Frankrijk en België op-
genomen. Ook het lot van de Nederlandse kinderen was 
de Zwitserse bevolking niet ontgaan. In de winter van 
1944/1945 hadden protestants-christelijke verenigingen 
tal van steunacties georganiseerd. Zij haalden grote be-
dragen op. Bovendien hadden meer dan duizend Zwit-
serse gezinnen zich aangemeld om Nederlandse kinde-
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een besmettelijke ziekte te hebben. De hele groep ging 
in quarantaine. Iedereen werd medisch onderzocht, ont-
smet en ontluisd. Meerdere dagen mochten zij het ter-
rein, dat met hekken was afgezet, niet af. Omwonenden 
kwamen af en toe snoep brengen.  

Pas na twee weken zwermden de kinderen uit naar de 
pleeggezinnen. Elly ging naar een pleeggezin in de om-
geving van Wolfertswil. Het gezin, de familie Bernhart, 
stond haar op te wachten op het station van Flawil. Elly 
voelde zich er allerminst prettig bij. 

‘Ik vond de vrouw er te oud uitzien. Ik heb twee maal 
geprobeerd om weg te lopen van het station. Achteraf 
vraag je je af waar je dan naar toe moest in dat vreemde 
land. Ik moest natuurlijk toch mee. In een vrachtauto 
reden we naar de boerderij.’

Het gezin bezat een boerderij en bestond behalve de 
beide ouders uit twee dochters en twee zoons. Elly had 
bepaald geen vakantie. In die zin was de situatie geheel 
anders dan die van de kinderen die naar Denemarken 
waren uitgezonden. Net als zoveel andere bleekneusjes 
in Zwitserland, moest zij meewerken op de boerderij. De 
eerste dagen werd ze nog ontzien. Ze hoefde nog niet 
voor dag en dauw op te staan. Als zij uit bed kwam waren 
de anderen al weg en moest zij alleen met het zoontje 
van vijf jaar eten. Dat waren de moeilijkste momenten. 
Zeker in het begin toen zij nog amper Duits sprak. Dan 
had zij last van heimwee. 

Na enkele weken draaide Elly volop mee in het bedrijf. 
Zij raakte gewend aan de boerenarbeid. Al snel sprak ze 
ook een beetje Duits. Eigenlijk was er was geen betere 
manier om de taal te leren. Ze kreeg een jurk en twee 
schorten. Ze noemde haar pleegouders Vater en Mutter. 
Haar ouders hadden haar opgedragen dat te doen. Ze 
deed het niet met tegenzin. Elke zondag ging ze met het 
hele gezin naar de Rooms Katholieke kerk in Magdenau. 
Het was een wandeling van ruim een uur. 

De ellende van de hongerwinter liet Elly moeilijk los. 
Zo verzamelde zij in de eerste weken steeds koekjes en 
stukken brood. Die stopte ze in haar koffer voor thuis. 
Toen mevrouw Bernhart het hamsteren ontdekte, legde 

van een speciale Zwitserse trein, al merkte ze weinig 
van de luxe. Ze sliep op de harde vloer tussen de ban-
ken, omdat ze haar plaats had afgestaan aan een ander 
meisje. De trein stopte in Bazel waar de kinderen in een 
opvangkamp werden ondergebracht. De ruimte had iets 
weg van een sporthal. Hier zouden zij over de pleegge-
zinnen worden verdeeld. Helaas bleken enkele kinderen 

De familie Bernhart. Rechts voor staat Elly Stolwijk-Bruijstens (Collectie 
Stolwijk-Bruijstens)

Wolfertswil, de boerderij van de familie Berhart bevindt zich bij het kruis-
je (Collectie Elly Stolwijk-Bruijstens)

29.  Groot Gouda, 24 augustus 1945. 
30.  Maartensdijk, 125-127.
31.  Groot Gouda, 24 augustus 1945, Groot Gouda was de krant die 
na de bevrijding verscheen. De Goudsche Courant  zou pas in de 
zomer van 1946 weer verschijnen. 
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Voor Els bestond de groep geheel uit onbekenden. 
Slechts één ander meisje kwam uit Gouda. Els kende haar 
niet. Na drie dagen kwam de groep in Grindelwald aan. 
Het dorp ligt aan de voet van de imposante bergtoppen 
Eiger, Jungfrau en Mönch. Dit overweldigende hoogge-
bergte maakte een diepe indruk op Els. Het Kinderheim 
was ondergebracht in Hotel Regina, een luxe alpenhotel. 
Al bij aankomst werden de meisjes verrast met een ge-
heel nieuwe garderobe, bestaande uit een jurk een cape, 
een schort, twee stel ondergoed, een wollen vest, drie 
paar kousen een paar pantoffels, en een paar bergschoe-
nen. Elly sliep met drie andere meisjes op een kamer. 
Overdag kreeg ze een paar uur school om niet te ver ach-
terop te raken. Tussen de middag werd er verplicht ge-
rust. De dokter wilde echter dat de tijd zoveel mogelijk 

zij Elly uit dat ze dit beter niet kon doen. Het eten zou al 
zijn bedorven als ze thuis kwam.

Elly ontdekte ook dat niet alle kinderen hoefden te 
werken. In hetzelfde dorp verbleef een meisje uit Krom-
menie. Zij was ondergebracht bij een gezin dat een café 
had. Deze mensen hadden het aanzienlijk beter dan de 
Bernharts en Annie hoefde niet eens te helpen. 

Ook de achtjarige Els van Elk-IJsselstein die in juni 1946 
naar Zwitserland ging, hoefde niet te werken. Haar reis 
was georganiseerd door het Christelijk Nationaal Vakver-
bond in het kader van de actie ‘Draagt elkanders lasten’. 
De bond had al aan het begin van 1946 een uitnodiging 
gekregen van de svea, de Zwitserse tegenhanger van de 
bond, om een groep van 130 kinderen onder te brengen 
in Kinderheim Grindelwald, een preventorium voor tu-
berculose patiënten. Om onduidelijke redenen werd de 
reis enige maanden uitgesteld.32 Pas op 18 juni vertrok 
Els met een hospitaaltrein naar Zwitserland. 

De groep van Els-Van Elk-IJsseltein (tweede van links op haar hurken) 
tijdens een van de vele bergwandelingen. (collectie Els van Elk-IJssel-
stein)
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in de buitenlucht werd doorgebracht en stelde daarom 
voor om bij goed weer de lessen te laten vervallen en 
deze bij regen weer in te halen. Dat was organisatorisch 
niet altijd mogelijk. 

Els had een fijne tijd in Grindelwald. Het eten was 
goed en er werden regelmatig uitstapjes gemaakt. Dan 
trok de groep met de nieuwe wandelschoenen de bergen 
in. De leidsters waren op een enkele uitzondering na al-
lemaal Nederlands. Daarom leerden de kinderen nauwe-
lijks Duits. Een van de weinige nare herinneringen is die 
aan de Zwitserse kinderen. In het begin van haar verblijf 
werden de Nederlandse bleekneusjes een paar maal uit-
gescholden, omdat de kinderen uit Grindelwald dach-
ten dat zij uit Duitsland kwamen. Els kwam in december 
1946 terug in Nederland.

 Engeland

De laatste groep Goudse bleekneusjes ging naar Enge-
land en vertrok op 20 juni 1946. Een van hen was Stein 
Wolfs-Bosman, toen nog Stientje genoemd. Ze woonde 
in de Walestraat, waar haar vader een schoenmakerij 
had. Stein was net als de anderen om gezondheidsrede-
nen aangewezen om weer op krachten te komen in het 
buitenland. Haar moeder moedigde de uitzending aan. 
Zij was zelf als 12-jarige Hongaarse na de Eerste We-
reldoorlog met een kindertransport naar Nederland ge-
komen. Steins eerste reisdoel was het Stanley Hostel in 
Wakefield, een stad in West Yorkshire. Het gehele verblijf 
zou drie maanden duren. Stein zag er niet tegenop. In-
tegendeel, zij was een ondernemend kind en verheugde 
zich op de reis. Dat blijkt wel uit haar dagboek, dat zij 
elke dag nauwkeurig bijhield. Het zal zeker hebben ge-
holpen, dat zowel haar nichtje Jeanette als haar vrien-
dinnetje Mineke ook naar Engeland gingen.

En ook deze reis verliep niet vlekkeloos. De bussen die 
om vijf uur ’s middags uit Gouda zouden vertrekken wa-
ren te laat. In Hoek van Holland konden de kinderen nog 
niet meteen aan boord. Ze mochten zolang in een grote 
loods wachten. De tijd werd gedood met spelletjes. De 

boot was een Engels stoomschip, de rms Prague. Omdat 
het al laat was moesten de kinderen meteen naar bed. 
Een aantal werden flink zeeziek. De Prague meerde om 
tien uur ’s ochtends in Engeland aan. Van daaruit ging de 
reis verder per trein naar Wakefield en daarna met de bus 
naar het kamp. Het waren dubbeldekkers. Die kenden de 
kinderen alleen van plaatjes. Het was haast vechten wie 
er bovenin mocht zitten. 

Stanley Hostel in Wakefield was een voormalig leger-
kamp. Het kamp stond onder leiding van Nederlanders: 
een hoofd, groepsleiders, een arts, een pastoor en enke-
le leerkrachten. De leidsters werden aangesproken met 
tante. Alleen het keukenpersoneel was Engels. 32.  Sintmaartensdijk, 160.

De RMS Prague. Met dit schip voeren de Goudse bleekneusjes naar En-
geland. 

Sportdag in Wakefield. Stien Bosman zit links voorin.(Collectie Wolfs-
Bosman)
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ook de groep waar ze de komende maanden mee zou 
doorbrengen. Haar nichtje en haar vriendinnetje waren 
in een andere groep geplaatst, maar dat mocht de pret 
niet drukken. Dat blijkt wel uit haar dagboek. Al snel had 
ze haar draai in het nieuwe groepje gevonden. Dat was 
ook wat de leiding stimuleerde. Het idee was dat een 
die onderlinge verwevenheid of vriendschap het verblijf 
zou vergemakkelijken. De meeste kinderen waren im-
mers vreemden van elkaar. De groepjes kregen namen 
en moesten een eigen vlag maken en bij sport en spel 
streden zij tegen elkaar. Steins groep heette Tom Poes, 
naar de gelijknamige stripfiguur van Maarten Toonder. 
De slimme kat prijkte op de donkerblauwe groepsvlag. 
Ook werd er een lied gemaakt: 

Zeg raad eens hoe wij heten
Tom Poes is onze naam
Dat zullen wij nooit vergeten
Tom Poes is zeer befaamd
Tom Poes, Tom Poes
Tom Poes miauw miauw
We zullen je nooit vergeten 
En blijven je altijd trouw

Elke dag werden alle groepsvlaggen gehesen en op zon-
dag ook de Nederlandse en de Engelse vlag. Ieder groep 
zong dan zijn lied. 

De dagen waren goed gevuld. Na een typisch Engels 
ontbijt met roereieren en gebakken spek werd de och-

tend voortgezet met school, sport en spelletjes. Het 
onderwijs bestond uit Engels, Nederlands, rekenen, 
aardrijkskunde, geschiedenis en zangles. Met de Engelse 
les werden de kinderen al voorbereid op het verblijf in 
het pleeggezin. Tussen de middag moesten de kinderen 
anderhalf uur rusten. Net als in Denemarken en Zwitser-
land verbleef de groep veel in de natuur. Er werd gewan-
deld in de bossen. Stein was vooral dol op zwemmen. 
Hiervoor was alle gelegenheid. Elke dag was er high tea 
en dat maakte het verblijf in ieder geval voor Stein tot 
een groot feest. Op het menu stonden dan melk, cake 
of krentenbrood, brood met jam of chedder. Daarnaast 
kreeg zij regelmatig snoep: repen chocola en toffees. 
Een keer per week werd er een uitstapje gemaakt naar 
de film of naar een andere voorstelling. Wat haar bijbleef 
was dat na iedere filmvoorstelling het publiek uit volle 
borst het Engelse volkslied meezong. 

Uit haar dagboek blijkt ook dat de zij en haar kamerge-
noten de leiding nog wel eens tot wanhoop dreven. Met 
name het warm eten was zo’n moment. Regelmatig werd 
er met eten geknoeid:

Wij krijgen ’s avonds ook middageten. Nou en gister-
avond had ik 20 aardappels. Die luste ik allemaal niet. 
En Lientje zit tegenover mij. Die luste er wel een paar 
van mij. De juf keek niet en ik mikte een aardappel. Die 
kwam niet d’r bord maar op d’r bloes en viel toen op de 
grond. Toen zei de juf tegen Lientje, wat ziet je bloes 
eruit. Lientje veegde het af. Wij stikten van het lachen. 
Telkens als ik naar de bloes keek, schoot ik in de lacht. 

De leiding van het Stanley Hostel (Collectie Stien Wolfs-Bosman)Stanley Hostel in Wakefield (collectie Stien Wolfs-Bosman)
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Het verblijf bij het pleeggezin beviel goed. Regelma-
tig maakte de familie uitstapjes, naar het circus en naar 
feestjes. Eigenlijk draaide Stein volop mee in het gezins-
leven. Belangrijk was in ieder dat er regelmatig ijs werd 
gegeten. Soms wel vijf op een dag. De huisbezoekster 
die Stein op 19 september bezocht constateerde dan ook 
dat zij was aangekomen. 

Op 1 oktober 1946 begon de thuisreis. Die ging via 
Londen, daar zag Stein voor het eerst weer haar mede-
Tom Poezen. Londen was een belevenis op zich. Na een 
bezoek aan de Zoo, ging de hele club met de metro naar 
de bussen. In haar dagboek schrijft Stein hoe spannend 
dit wel niet was. ‘Terug gingen we met den ondergrond-
se spoor. Daar gingen we eerst met den roltrap. In de 
trein moest je vlug in en uitstappen, want de deuren gin-
gen vanzelf open en vanzelf dicht.’.   

En toen wij de borden op moesten stapelen, zegt Lientje 
opeens: O, juf, er leg een aardappel op de grond. Wij 
stikten van het lachen.

Ook ’s avonds ging de pret onverminderd voort. Ook als 
het vanwege slapen gaan stil moest zijn. Voor straf ston-
den Stein en Lientje menig keer op de gang.    

Na nog een kort verblijf in een kamp in het mijnwer-
kersstadje Askern, kwam Stein in een pleeggezin in Staf-
ford. De kinderen werden opgehaald in het stadhuis. 
Daar werden de namen afgeroepen ‘en dan kwam er een 
Mevrouw naar voren waar je bij kwam. Ik en nog een 
meisje van groep B gingen mee. Wij werden met een auto 
afgehaald. Die was van die mensen zelf. Toen reden wij 
naar het huis. Het was een villa. Ze hadden een meisje. 
En ik kon ze al aardig verstaan.’

Kinderen die waren ondergebracht bij pleegezinnen in de omgeving van Chesterfield. Rita Slobbe-Hertog is de vijfde van rechts. Achter haar staat haar 
pleegmoeder mevrouw Robinson. (Collectie Rita Slobbe-Hertog)
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Na de uitzendingen

De uitzendingen lieten bij de bleekneusjes een diepe in-
druk na. Alles was nieuw. De meeste kinderen hadden 
nog nooit van hun leven gereisd, laat staan dat ze in het 
buitenland waren geweest. Dat kwam niet alleen door de 
oorlog. Ook in vredestijd was vakantie in het buitenland 
beslist geen vanzelfsprekendheid. Dat was alleen voor de 
rijke Gouwenaars weggelegd. 

Ieder kind beleefde de uitzending op zijn eigen ma-
nier. Maar allemaal waren zij een belangrijke levenserva-
ring rijker geworden. Zij hadden spannende momenten 
meegemaakt. Dat begon al bij het vertrek. Velen kwamen 
in groepen terecht waarvan ze niemand kenden. Ook het 
reisdoel was één groot vraagteken. Wat viel te verwach-
ten? Niemand wist hoe de kampen eruit zagen, hoe het 
kampleven was ingericht en wie de leiders waren. Het 
was überhaupt de vraag of deze wel Nederlands spraken. 

Voor de kinderen die naar een pleeggezin gingen was 
het vaak nog moeilijker. In de kampen hadden de kin-
deren elkaar nog. In het pleeggezin stond je alleen. Je 
moest maar afwachten of het klikte. En dan was er nog 
de duur van het verblijf. Veel kinderen van deze leeftijd 
zijn na een week kamp vaak al blij dat ze terug naar huis 
mogen. De bleekneusjes waren minimaal drie maanden 
van huis. Het enige contact verliep via de post. Dat veel 
kinderen last hadden van heimwee en dat sommigen 
soms de neiging hadden om weg te lopen, was dan ook 
beslist niet verwonderlijk. 

Na de uitzending was het niet zo makkelijk om weer 
in het Hollandse ritme te komen. De kinderen die bij En-
gelse en Zwitserse pleeggezinnen waren ondergebracht, 
hadden zelfs moeite om weer gewoon Nederlands te 
praten. Ook de aansluiting met school was geen succes. 
Hoewel er in de kampen wel wat tijd aan onderwijs was 
besteed, bleek dit vaak onvoldoende te zijn. Het ac-
cent lag immers op het herstel, op beweging en rust. De 
bleekneusjes dus een flinke leerachterstand opgelopen. 
Dat was ook de reden dat een groot aantal bleekneusjes 
het schooljaar over moesten doen.

Niettemin lieten veel kinderen maar al te graag weten 

Ook de achtjarige Rita Slobbe-Hertog kwam via het 
kamp Askern bij een pleeggezin terecht. Het was de fa-
milie Robinson in Chesterfield. Ze hadden een zoon die 
militair was en een dochtertje, Margaret, die net als 
Rita acht jaar oud was. Rita kreeg een nieuwe garderobe 
waaronder drie nieuwe jurken. Eén met een Schotse ruit. 
Ze kreeg elke week tien pence zakgeld. Ze kocht er in het 
winkeltje onder aan de weg winegums van. Het kostte 
haar wel wat moeite om  het snoep met Margaret te de-
len. Anders dan zoveel andere bleekneusjes ging Rita sa-
men met haar pleegzusje gewoon naar school. Dat kwam 
onder meer omdat haar pleegmoeder tussen de middag 
in de eetzaal van de school werkte. 

Einde van de kinderuitzendingen

Op 7 juli 1946 hield de Nationale Commissie voor de 
Uitzending van Nederlandse Kinderen het voor gezien. 
Daarmee kwam er ook een eind aan de werkzaamheden 
van mevrouw James en haar medewerkers en medewerk-
sters van de Werkcommissie Kinderuitzendingen van 
de nvh. De lopende uitzendingen naar Zwitserland en 
Engeland werden uiteraard nog keurig afgewerkt. In to-
taal had de werkcommissie de uitzending van bijna 1400 
Goudse kinderen en nog eens zo’n 600 uit de omliggen-
de gemeenten. 

Rie Nispeling-Boom en Annie van der Wal-Berendsen (foto Tidinge)
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Bernhart gebouwd. Het project kostte hem volgens een 
Zwitserse krant ruim 230 uur. De Hollandse molen staat 
nu pontificaal in de tuin van de boerderij in Wolfertswil, 
als blijvend symbool van dankbaarheid. 

De Bleekneusjes-reünie van 16 mei 2013 werd gespon-
sord door:

Banketbakkerij van Dijk & zn. Doelenstraat 22-32
Gildeslagrij C. van Sprang, Lange Tiendeweg 28
‘t Kaaswinkeltje Lange Tiendeweg 30

dat zij in het buitenland waren geweest. Menig kind dat 
terugkwam uit Denemarken paradeerde ostentatief door 
de stad in het trainingspak van Red Barnet.

De stad toonde zijn dankbaarheid op geheel Goudse 
wijze. Zowel voor de Zwitserse als voor de Deense or-
ganisatie werd door de Firma Goedewagen een platelen 
bord beschilderd met woorden van dank voor de gast-
vrijheid en de goede zorgen, waarmee men de kinderen 
had opgevangen. 

Veel van de voormalige bleekneusjes hebben zelf ook 
contact gehouden met hun begeleiders of pleegouders. 
Sommigen deden dat door  middel van jarenlange cor-
respondentie. Anderen gingen terug om hun voormalige 
begeleiders of pleegouders persoonlijk op te zoeken. 
Onder hen Rie Nispeling-Boom die in 1947 een jaar lang 
bij de familie van een haar voormalige leidsters verbleef. 
Ook Arnold van Tok is zijn leiders nog meerdere malen 
gaan opzoeken. Omgekeerd brachten de Deense bege-
leiders nog meerdere malen een bezoek aan Gouda. 

Ook zijn er duurzame vriendschappen ontstaan. Annie 
van der Wal-Berendsen en Rie Nispeling-Boom zoeken 
elkaar nog regelmatig op. Stein Wolfs-Bosman deed 
een oproep via het kro-programma Spoorloos en 
kwam zo na jaren in contact met enkele groeps-
genoten. De Witt-Wijnen raakte zo verknocht 
aan Deenemarken dat hij er als consul nog 
lange tijd heeft gewoond.

Een aantal ging op zoek  naar de kinder-
kampen. Kamp Raabjerg is omgebouwd tot 
gevangenis. Van de Engelse kampen in Wa-
kefield en Akern is niets meer over. Hotel 
Regina in Grindelwald is nog steeds in ge-
bruik. 

Een mooi verhaal is dat van Elly Stolwijk-
Bruijstens. Eerst hield zij alleen contact met 
haar pleegouders via de post. Met kerst en 
verjaardagen stuurden zij elkaar steeds trouw 
een kaart. Nadat zij was getrouwd heeft zij samen 
met haar man de familie Berhart voor het eerst weer 
bezocht. Daar bleef het niet bij. Haar man bouwde 
molens op schaal. Hij heeft er ook een voor de familie 

Gedenkbord vervaardigd door de firma Goedewagen. 


