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

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

maar we wilden deze reacties graag behouden. 

 

Jan Vleghert 

Frappant: bij het zoeken naar de naam Spes Mea kwam ik op deze site terecht. Ik was aan 

boord van diezelfde reis, en kwam bij pleegouders in Olst terecht. De juiste data wist ik 

niet meer, wel dezelfde reiservaring! Kon met dit verhaal toch mijn geheugen opfrissen, 

waarvoor dank. Met vriendelijke groet, Jan Vleghert. (destijds 10 jaar) 

14 augustus 2011 

1.  

Redactie 

Beste Jan, bedankt voor je reactie. Ik zal Piet en Liesbeth Hoogduin (de laatste reisde met 

de Spes Mea) even attenderen op je bericht, dat vinden ze vast leuk. 

16 augustus 2011 

2.  

Redactie 

Beste Jan, hier nog een update. Liesbeth Hoogduin was blij met uw reactie en heeft laten 

weten dat ze uw naam inderdaad heeft gevonden (met als adres de Hoornbruglaan in 

Rijswijk) op een overzicht met namen van kinderen die zijn meegereisd. 

22 augustus 2011 

3. HJ 

Heleen Jumelet 

Mijn moeder (Geertruida/Truus Vermeer) is ook met de Spes Mea of een andere boot 

vanuit Loosduinen (Ockenburgstraat 98) naar Friesland gegaan tijdens de Hongerwinter. 

Zij was toen 14 jaar. Heeft mevrouw Hoogduin een lijst met alle kinderen en staat mijn 

moeder daarop? Bij voorbaat hartelijk dank voor het informeren 

14 februari 2012 

4.  

Redactie 

Beste Heleen, ik heb je vraag voorgelegd aan mw. Hoogduin. Ze heeft de naam van je 

moeder niet kunnen vinden op de lijst, maar haar transport bestond ook vooral uit 

kinderen uit Rijswijk en directe omgeving. Ook heeft ze contact opgenomen met Frans 

Nieuwenhuis, auteur van 'Naar de boeren' (over de kindertransporten), maar die is 

tijdens zijn onderzoek ook geen namenlijsten tegengekomen. Omdat veel transporten via 

de kerk werden geregeld geeft hij als tip om te starten met (het archief van) de parochie 

of gemeente waar u moeder destijds toe behoorde. Het boek 'Naar de boeren!', mocht u 

het nog niet kennen, is overigens een aanrader. Succes! 



16 februari 2012 

5. anoniem 

Voor zover ik mij herinner ben ik ook in de hongerwinter bij Kuys Witzenburg vertrokken 

richting Friesland/Groningen. Ik was bijna 9 jaar en teerlucht die op het schip hing roept 

nog steeds associatie met die nare tijd op. Is er nog een lijst van het IKB waarop namen 

van hongerwinterevacuees voorkomen. Mijn naam Agnes van der Helm geb.11 april 1936 

in Den Haag destijds wonende Soestdijksekade/bij Zuiderpark. Zou graag weten of een 

zoektocht naar mede-evacuees mogelijk is en verhalen horen over die tocht over het 

Ijsselmeer die w.s.langer duurde dan gepland. Luizen, diarrhee, hele vervelende ervaring 

(dit zonder je ouders) om dan uiteindelijk bij wildvreemde mensen terecht te komen. Na 

de oorlog is contact met de opvangfamilie verwaterd. Nu 78 jr en ben geinteresseerd in 

het verloop van destijds. m.vr.gr. A.J.v.d.Helm 

23 november 2014 

6.  

Redactie 

@A.J. v.d. Helm Dank voor uw reactie, bijzonder om te lezen. Ik kan u eventueel in contact 

brengen met de familie Hoogduin, misschien kunnen zij u verder helpen. Als u uw 

gegevens mailt naar redactie@geschiedenisvanzuidholland.nl kan ik ze doorsturen. 

27 november 2014 

7. anoniem 

Mijn naam is Hans Daudey (02.10.33) ik woonde destijds in het Laakkwartier, 

Deimanstraat 189. Ik herinner mij ook nog Kuys Witsenburg hotel Leeuwendaal. De 

afvaart was vanaf wasserij De Zwitsersche. Data weet ik niet meer maar de tocht ging van 

Riswijk naar Enkhuizen en dan over het IJsselmeer naar het Noorden maar hoe ik op mijn 

eindbestemming Slochteren gekomen ben weet ik niet meer. Wat ik wel nog weet dat 

mijn groep 's-avonds laat in een soort wijkgebouw aan kwam. Vandaaar ging ik verder 

met een "wipkar", een bekend transportmiddel met een paard er voor naar een 

boerderij. Ik ben op die boerderij slechts korte tijd gebleven en was later in Sochteren in 

het gezin van een domineesfamilie. Dominee Lieven. Daarne ben ik in het gezin geweest 

van de bovenmeester aldaar. Meester Weerts, waar ik ook op school was. Hier was ook 

een Haagse jongen Bert genaamd uit de Drijfriemstraat. Mijn eindbestemming was echter 

de familie Bakker in Froombosch/Slochteren waar ik eerder door ziekte van Dhr Bakker 

niet terrecht kon. De bevrijding heb ik in Slochteren meegemaakt. Hoe ik weer 

thuisgekomen ben kan ik mij niet meer herinneren. Waarschijnlijk met een partikuliere 

vrachtauto. Later heb ik nog wel kontakt met de fam. gehad. Gelogeerd b.v. Ongeveer 15 

jaar geleden ben ik er ook nog eens geweest maar heb er geen kontakten meer. Mijn tel. 

o70-3688912. 

27 april 2015 

8.  

Redactie 

@Hans Daudey Veel dank voor het delen van uw verhaal. Zoals te zien aan de andere 

reacties wordt deze pagina veelbekeken, dus wie weet levert het nog reacties op van oud-

reisgenoten. 



28 april 2015 

9. anoniem 

Mijn vader voer op de spes met uit Ouderkerk a d ijssel vertelde daar over de naam van 

de schipper is speksnijder? De vader van mijn vriendin hete Nobel de naam van het schip 

was zorg en vlijt wij kinderen zijn nu 70 jaar maar de verhalen kennen we gr c trouwborst 

O a d IJSSEL 

09 november 2018 

10.  

Redactie 

@C. Trouwborst Bedoelt u dat uw vader ook aanwezig bij sommige van de 

kindertransporten? Of voer uw vader na de oorlog op het schip? 

12 november 2018 

11. anoniem 

Ik ben op zoek naar kinderen met de naam Nierop, uit Den Haag. Kan iemand aangeven 

of die op enige lijst staan? 

02 maart 2020 

12.  

Redactie 

Voor iedereen die op zoek is naar meer informatie: lees vooral ook het artikel van 

Caroline Nieuwendijk elders op deze site (titel: Kinderuitzendingen in de Hongerwinter, te 

vinden via de zoekfunctie rechtsbovenaan). Zij legt daarin uit welke (beperkte) bronnen er 

zijn en waar je zou kunnen starten met zoeken. 

10 maart 2020 

 


