
Onderstaande reacties zijn op onze vorige website geplaatst als reactie op het verhaal van Liesbeth 

Hoogduin. Onze website www.geschiedenisvanzuidholland.nl is in de zomer van 2021 vernieuwd, 

maar we wilden deze reacties graag behouden: 

 

1. Paul Harmens 

Een bijzonder verhaal en mooi dat het opgeschreven is , Waardevol voor de collectie 

Zwolle 1940-1945 

12 juli 2011 

2. Margreet Kuiperdal van der Vegt 

Niets is toeval! ik stuitte toevallig op dit verhaal, omdat ik iemand genaamd Beltman, uit 

ittersum zocht. Mijn meisjesnaam is van der Vegt. Geen familie van de familie in dit 

verhaal. In de oorlog woonden we bij mijn oma in en hebben het bombardement op de St 

Jozefkerk meegemaakt, ik ben in 1942 geboren in Zwolle Dank voor dit verhaal, ik woon 

nu 45 in het buitenland en was het bizonder iets te lezen over gebeurtenissen van mijn 

vroege jeugd.En dan ook nog met bekende namen!! Gr. 

29 november 2011 

 

3.    Redactie 

@Mw. Kuiperdal, wat leuk om te horen, bedankt voor uw reactie! 

29 november 2011 

 

4. Els van der heijden-Offermans 

beste Liesbeth, je verhaal zou zo in het boek van Frans Nieuwenhuis passen. Ik vond het 

heel bijzonder en nu als Rijswijkse ook verhelderend, want ik weet weinig van die tijd in 

Rijswijk. m.h.gr. E.v.d.H 

14 maart 2012 

5. Redactie 

@Els van der Heijden Voor zover ik weet heeft ze inderdaad aan deze publicatie ('Naar de 

boeren') meegewerkt. 

19 maart 2012 

6.  anoniem 

Zie mijn verhaal in het in Delden verschenen "Oorlogsherinneringen", verschenen in het 

kader van de herdenking in maart/april 1915 van de bevrijding daar op 4 april 1945. Wij 

waren als Rotterdamse kinderen op enkele honderden meters van de gevechten aan het 

Twentekanaal. Ik trof als 12-jarig jongen één dode Canadees en een rijtje Duitsers, 

waarschijnlijk ook jong. dr. G.J. van Dam Nijmegen 

18 april 2016 



7. Redactie 

@G.J. van Dam, Dank voor het delen van uw verhaal, dat zal een flinke indruk gemaakt 

hebben. Begrijp ik het goed dat uw verhaal is gepubliceerd? Was dat een lokale uitgave? 

19 april 2016 

8. anoniem 

Tot mijn verbazing kom ik ineens een heleboel verhalen tegen over de hongerwinter 1945 

tegen. Ik was ook zo*n kind.vik ben op 9 maart 1945 bij drievliet op een vachtboot gezet 

en uiteindelijk in De Meele, Meeleweg D71, terechtgekomen. Ik was 9 jaar en er heel 

slecht aan toe. Ik ben goed verzorgd bij die mensen en na dat ik weer thuis was wat later 

nog ruim een jaar naar een openluchtschool geweest. nu ben ik bijna 82 en goed gezond 

mede door de hulp in de oorlog van deze mensen. Je hoort tegenwoordig alles over hulp 

aan buitenlandse mensen maar de hulp die wij toen gekregen hebben wordt nooit 

genoemd. 

25 oktober 2017 

9. Redactie 

Ik moest even opzoeken waar De Meele ligt, maar u bent dus in Overijssel 

terechtgekomen, bij Nieuwleusen. Heel bijzonder inderdaad hoe kinderen uit het westen 

in andere delen van het land werden opgevangen. Er is overigens de laatste jaren best 

veel publiciteit geweest over dit onderwerp, waaronder een expositie in het 

Verzetsmuseum in Amsterdam. 

26 oktober 2017 

        10. anoniem 

Van uit Den haag gingen wij met 2 gekoppelde bussen naar zuid brabant, een plaatsje 

Achtmaal bij Zundert en werden onder gebracht bij een familie jorgense. Ik wil hun op 

deze wijze bedanken voor de plezierige maanden en het heerlijke eten, Tom Rietveld, 20 

Parkdale crescent , Fonthill, Canada 

20 februari 2019 

         11. Redactie 

@Tom Rietveld Wat mooi. Laten we hopen dat de familie Jorgense uw reactie nog een 

keer tegenkomt. 

25 februari 2019 


