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Kinderen in de oorlog

Het is 2020. 
We kunnen ons niet voorstellen, dat iemand ons 
zou vertellen, wat we moeten doen, hoe we ons 
moeten gedragen, of waar we naar toe mogen 
gaan en waar niet. Een tijdklok die vertelt dat je om 
zeven uur binnen moet blijven. ‘Ga weg’. Iemand 
die gebiedt dat je je tassen in moet leveren. ‘Ja 
Doei’. Dat er mensen zijn die je bevelen om morgen 
op een plein te verzamelen. ‘Ik dacht het niet’. 
Ouders zeuren, maar zo’n vreemde instantie, die 
jou bevelen geeft, dat nooit!
Dat was tot voor kort. Helaas zijn we over regels 
en verplichtingen anders gaan denken nu onze 
gezondheid bedreigd wordt door een virus, dat 
zich niets aantrekt van onze wensen en verlangens. 
Het bestaat dus echt en we hebben er allemaal 
rekening mee te houden.
Het bestond vroeger ook al. Het bestond vroeger 
al tijdens alle oorlogen, en bij het begin van 
de Tweede Wereldoorlog in 1940, waarbij voor 
Joodse mensen steeds meer verboden gingen 
gelden. En het bestaat nog steeds, ook in deze 
tijd. Machthebbers die hun stem laten horen en 
hun wil opleggen aan het volk, soldaten die je 
gebieden je te legitimeren, bommen die spreken, 
raketten die dwingen. Mensen in Syrië en andere 
gebieden weten er alles van. Afgesloten zijn maakt 
dat mensen nog maar een weg kunnen gaan. De 
weg naar de hoop. Naar hun idee misschien wel 
Europa en een nieuw leven. De Joodse mensen uit 

de tweede wereldoorlog hoopten ook. Wie kon 
geloven dat een tocht met een trein zou leiden 
naar ontberingen en de dood? De vluchtelingen 
van nu gaan een ongewisse toekomst tegemoet, 
volwassenen zoals ik en kinderen zoals jij. Niemand 
wil in die onzekerheid leven. Jij niet met je mobiel 
en je iPad, maar zeker zij niet, die huis en haard 
hebben moeten achterlaten en daarbij alle 
veiligheid en zekerheid voor een toekomst.
Ook hier in Jutphaas en Vreeswijk, de twee dorpen 
die later Nieuwegein, onze stad, zouden vormen, 
waren er ten tijde van de Tweede Wereldoorlog 
kinderen die met deze verschrikkingen werden 
geconfronteerd. Twee Joodse kinderen die 
ondergedoken zaten bij een vrouw. Ze hadden 
al een gevaarlijke tocht achter de rug vanuit 
Amsterdam naar Vreeswijk. Renée Blom uit 
Nieuwegein heeft een aantal verhalen opgetekend 
over die tweede wereldoorlog. Het zijn mondelinge 
overleveringen en of het allemaal waar is en hoe 
het precies is gegaan is niet zeker. Maar het tekent 
wel de sfeer van angst en ellende. Daarom hebben 
we voor die twee verhalen gekozen. 
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Verbergen en vluchten 
Het is 1943. Midden in de oorlog wonen in Vrees
wijk twee Joodse meisjes. Ze zijn op de vlucht 
voor de bezetters. Van Amsterdam komen ze.  
We weten weinig van deze kinderen. Want eigenlijk 
mogen ze er niet zijn. Nederland is voor Joden 
verboden. Dat hebben de bezetters bepaald. De 
kinderen weten niet waarom. Maar ze weten één 
ding zeker. Ze moeten voorzichtig zijn en niet 
opvallen. Ze weten ook dat er mensen zijn die hen 
willen helpen. 

Mevrouw Lieshout heeft een winkeltje. Ze 
verkoopt snoepgoed. Er zijn twee kinderen bij 
haar thuis. Die kinderen gaan ook naar school. De 
School met de Bijbel. Wat maar bij een enkeling 
bekend is, is dat zij de twee Joodse meisjes zijn. 
Ondergedoken en verborgen voor de bezetters. 
Het is koffietijd. Het café is open. Iedereen kan 
hier een kop koffie drinken. De eigenaar van het 
café spoelt de glazen en maakt de koffiekopjes 
schoon. Het is alsof hij niets hoort. Maar hij let 
scherp op als er Duitse soldaten in gesprek raken 
met een Nederlander. Hij hoort ze fluisteren 
en verstaat halve zinnen. De naam van mevrouw 
Lieshout valt en hij hoort iets over kinderen …
Die avond worden de meisjes opgehaald. Met hulp 
van de hulpkoster worden ze naar de Nederlands 
Hervormde Kerk in Vreeswijk gebracht. Onder 
het orgel is een kast. Daar worden matrassen 
neergelegd en wat te drinken. De meisjes worden 
in de kast verstopt. Het zijn angstige uren en het 
duurt erg lang. 

Als de Duitsers de volgende morgen een inval 
doen in het winkeltje van mevrouw Lieshout, 
kunnen ze niets vinden. Alles is opgeruimd. 
In Vreeswijk woont de eigenaar van een zestal 
boten. “Harmonieboten” dat zijn stoomsleepboten 
die vracht vervoeren naar plaatsen in Nederland, 
maar ook in Duitsland en in Frankrijk. 
Het is vroeg in de morgen als een oplettende 
Vreeswijker een Harmonieboot ziet vertrekken. 
Op weg naar Friesland. Hij weet dat er kostbare 
lading aan boord is. Weinigen weten daarvan en zij 
spreken er verder ook niet meer over. Niemand 
weet het vervolg…….. 

De Nederlands Hervormde Kerk in Vreeswijk 
staat er nog steeds. De mensen van de kerk 
kennen het verhaal wel, maar hebben nooit 
kunnen achterhalen of het echt is gebeurd. Van 
de verstopplek onder het orgel zijn foto’s. Het 
verhaal kent een open einde. Wat zou er met de 
meisjes gebeurd kunnen zijn. 



Er is nog een verhaal van een jongetje van acht 
jaar. Die woonde in Jutphaas. Het verhaal kent een 
droevig einde. Hij heeft de oorlog niet overleefd. 

Jopie Hoveling 
Het is 20 september 1944. Een zonnige dag. Jopie 
Hoveling uit Jutphaas gaat z’n vader helpen. 
De boeren hebben hun koren net van het veld 
gehaald. Dan blijven er altijd korenaren op het veld 
liggen als de oogst binnen is. En dat beetje koren 
is een goede aanvulling op het weinige eten dat 
er is. Korenaren zoeken heet dat. Veel mensen 
lopen dan op de velden te kijken of ze nog met 
koren gevulde korenaren kunnen vinden. 
Het veld ligt vlak bij het Lekkanaal. In de buurt 
van de Beatrixsluizen zeg maar. 
Het is oorlog. Er wordt hard gevochten om 
het land te bevrijden. Bij de sluizen staat een 
belangrijke Duitse post. De soldaten bij de post 
speuren de lucht af naar vijandige vliegtuigen. 
Uitgerekend op die dag komt een vliegtuig over 
van de geallieerden. Er wordt geschoten en het 
luchtafweer van de Duitsers raakt het vliegtuig 
dat naar beneden stort. 
De mensen op het korenveld gaan liggen. In 
droge sloten of in bermen, om zich zoveel als 
mogelijk te beschermen. Jopie doet dat ook, 
maar dan….. Plotseling staat hij op. Hij wil naar zijn 
vader die ergens anders ligt. 

Hij loopt precies onder het neervallende vliegtuig. 
Weer een onschuldig kind, slachtoffer van een 
oorlog. 
Als je op de begraafplaats van de R.K. Nicolaas
kerk in Jutphaas kijkt, dan zie je daar een grafje, 
met de tekst 

J.J. HOVELING, 
OUD 8 JAAR 

DOOR VLIEGTUIG GETROFFEN 
20 SEPT. 1944

Leven in of met oorlog.
Drie kinderen in de tweede wereldoorlog. Het 
is bijna niet voor te stellen in deze tijd, wat dat 
betekende. Alhoewel. Als je het nieuws volgt dan 
komen er soms gruwelijke beelden langs. 
Kun je je indenken dat er weer een oorlog 
uitbreekt? 
Toch zijn er kinderen van nu die er volop midden 
in zitten of zaten. Wat denk je van de lange stroom 
vluchtelingen uit Idlib eind februari van dit jaar en 
de mensen en kinderen in Griekenland en Turkije, 
in de vluchtelingenkampen. Ze leven daar onder 

erbarmelijke omstandigheden, omdat de kampen 
overvol zitten en ze nog niet verder mogen. 
Er is een meisje uit Syrië die over haar leven in 
oorlogstijd en haar vlucht vertelt.
Eerst twitterde ze als zevenjarige met behulp van 
haar moeder, die Engels docent was en journalist, 
in het Engels haar belevenissen de wereld in. 
Daarna verscheen er een boek van haar leven daar 
en afwisselend schreven zij en haar moeder een 
hoofdstuk. Het boek heet ‘Hallo Wereld’. Daarmee 
wilde ze vertellen over het leven in het kapot 
geschoten Aleppo, waarbij het leek alsof de wereld 



hen vergeten was. Toen er helemaal niets meer 
was in Aleppo zijn ze naar Turkije gevlucht onder 
erbarmelijke omstandigheden. Ze wordt wel de 
Syrische Anne Frank genoemd. 
Anne Frank is heel bekend. Ze is het symbool 
geworden van de strijdbaarheid en de hoop. 
Mensen die voor hun leven vrezen, worden of heel 
dapper. ‘Ik heb niets te verliezen’, denken ze dan. 
Anderen zijn verlamd van angst en kruipen weg. 
Kinderen blijven spelen. Ze duiken in bomkraters 
om te zwemmen en spelen schoolbusje in het 
karkas van een uitgebrande autobus. Wat er ook 
gebeurt is dat er saamhorigheid ontstaat. Dat geeft 

kracht en moed. ‘Allen voor een en een voor allen’ 
ofwel samen staan we sterk.

 
Zomaar wat ideeën voor de groep. 

 Ĥ Filosoferen over de oorlog:
Zijn jullie een groep. Komen jullie voor elkaar op?
Oorlog zou er niet moeten zijn. Je kunt klein 
beginnen. Door zelf te blijven praten, ook als je het 
oneens bent. Hoe denken jullie daarover. 

 Ĥ Naar aanleiding van dit verhaal wil ik eens 
vragen of je kinderen kent, die uit hun land 
gevlucht zijn. Misschien willen ze hun verhaal 
met je delen, misschien ook niet. Soms is het 
te erg geweest en wil je het allemaal het liefst 
vergeten. 
 Ĥ Ik heb een paar vragen voor jullie om over te 
brainstormen, alleen of in de groep: 
1 Wat zou je perse mee nemen op je vlucht.( 

Wat denk je niet te kunnen missen). 
2 Welke kleding zou je aandoen. 
3 Kan je zonder je mobiel, als hij onderweg 

uitvalt en er geen stroom is om hem op te 
laden. 

4 is make-up nog belangrijk of hoe je eruit 
ziet. 

5 Je mag alleen meenemen wat je zelf dragen 
kan. Wat zou dat zijn. 

6 Hoe lang kan je met weinig of zonder eten, 
zonder slaap.

 Ĥ Speel een bepaalde scène uit een van de 
verhalen na. Hoe laat je het aflopen.

 Ĥ Schrijf een einde aan het verhaal van de twee 
Joodse kinderen en maak er een tekening of 
een schilderij bij.
 Ĥ Verzin een karige maaltijd, bijvoorbeeld 
aardappelsoep. in de hongerwinter van ‘44 -’45 
was er niets. Mensen aten zelfs tulpenbollen. 
Naar wat voor voedsel zouden jullie op zoek 
gaan als de winkelschappen leeg waren. 
 Ĥ Het graf van Jopie is nog steeds op de kleine 
begraafplaats bij de Nicolaaskerk in Jutphaas te 
vinden. Misschien is jullie school in de buurt en 
kun je er naar toe.
 Ĥ Kan je een actie bedenken voor de 
vluchtelingen van vandaag. Bezoek samen 
de Stichting Vluchteling en bekijk de 
mogelijkheden. https://www.vluchteling.nl/
hoe-jij-kunt-helpen/organiseer-een-actie
 Ĥ Het boek van Alabed heet Hallo Wereld en is 
de moeite waard om te lezen. Het brengt jou 
dichter bij de oorlog van toen en nu. En geeft 
voldoende gespreksstof voor de kringen, voor 
de beeldende vorming en voor drama. 

Na onderzoek kwam ik op het moderne sprookje 
‘Woestijnjasmijntjes’ uit over moed en onschuld. 
Een vader slaat met zijn kind op de vlucht. Een 
verhaal vol fantasie en realiteit, schoonheid 
en leed. https://georgeeneranproducties.nl/
voorstelling/woestijnjasmijntjes/ Er staan ook wat 
lesideeën in en het is zeker de moeite waard om te 
bekijken, voor ieder die wat meer er mee wil.. 
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