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Het Gemeentearchief doet onderzoek 
naar Schiedamse kinderen die in of vlak 
na de Tweede Wereldoorlog werden 
uitgezonden naar andere plaatsen in 
binnen- en buitenland.

Kinderuitzendingen kwamen al voor de Tweede 
Wereldoorlog voor, toen Schiedamse kinderen naar 
Groot Dennenlust werden gestuurd. Dit was een 
gezamenlijk koloniehuis van Schiedam en Delft 
in Voorthuizen op de Veluwe. Gedurende en kort 
na de oorlog kunnen er geen kinderen naar Groot  
Dennenlust, omdat de koloniehuizen gevorderd 
zijn door de Duitsers. In de eerste oorlogsjaren 
gaan de Schiedamse kinderen niet gezamenlijk 
naar één plek zoals voor de oorlog, maar worden 
ze bij pleeggezinnen op het platteland in vrijwel 
alle provincies ondergebracht. De reden voor 
uitzending bleef dezelfde: zwakke kinderen laten 
aansterken. 

Als op 17 september 1944 de Nederlandse 
regering in Londen de spoorwegstaking uitroept, 
wordt er steeds minder voedsel naar het 
westen getransporteerd. In het najaar richt het 
Interkerkelijk Overleg (IKO) het Interkerkelijk 
Bureau voor Noodvoedselvoorziening en 
kinderuitzending op, kortweg IKB. Op 27 januari 
1945 wordt een Schiedamse afdeling van het IKB 
opgericht. 
Vanuit het Centrale IKB zijn er twee voorschriften: 
de kinderen moeten een medische keuring 
ondergaan en er moeten adressen van  pleeg- 
gezinnen zijn. Dr. Jeanette van Haaften verricht in 
Schiedam de keuringen. Het vinden van adressen 
waar kinderen naar toe kunnen worden gestuurd, 
is lastig. Dit geldt in het bijzonder voor rooms-
katholieke kinderen, omdat het katholieke zuiden 

van ons land al bevrijd is. De commissie heeft 
het standpunt “dat elk transport zooveel mogelijk 
de verhoudingen der bevolkingsgroepen moest 
weergeven”. Het IKB regelt tussen 15 februari en 
26 maart 1945 zo’n 15 transporten. Er worden 
626 kinderen uitgezonden; van elk kind wordt het 
geloof geregistreerd. 
Naast deze georganiseerde transporten zijn er ook 
kinderen op eigen initiatief van hun ouders naar 
het noorden en oosten van ons land gebracht. 
Over aantallen is niets met zekerheid bekend; 
voor Schiedam gaat het waarschijnlijk om enkele 
tientallen. Meestal is een dergelijke uitzending 
tevens een hongertocht en het vervoermiddel bij 
uitstek is dan de fiets. In kleine groepjes van 2 tot 
5 personen gaat men op reis. De kinderen komen 

terecht op het platteland in een dorp of op een 
boerderij. Deze kinderen maken de bevrijding 
mee op hun pleegadres. Ze moesten wachten tot 
de bevrijding van het westen van het land op 5 mei 
1945 om terug naar huis te kunnen. Vaak pas na 
weken of maanden na hun eigen bevrijding konden 
ze weer naar Schiedam. 

De tweede groep kinderen werd na de bevrijding 
uitgezonden. Ook zij ondergingen een keuring. 
Daarbij was zowel aandacht voor de fysieke als voor 
de psychische gesteldheid. Veel kinderen die de 
Hongerwinter in Schiedam hadden meegemaakt 
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‘Nou hebben de moffen geen 
praats meer want ze bedelen 
om een sigaretje Moeder hier is 
haast enkel bos en dan maken de 
jongen een heel groot vuur moe-
der en dan moet er soms water 
bij te pas komen moeder ik heb 
al weer in geen drie dagen post 
gehad moeder die moffen zijn nu 
niet zo dik meer de botten staan 
uit der gezicht en ze hebben nog 
steeds dat ouwe moffenpakje aan 
met gaten er in...’
Uit: Brief van Rinus van der 
Schaft vanuit Pontifract Enge-
land, 1946.

DE BOTTEN STAAN UIT DER GEZICHT

MOEDER HERKENDE HAAR NIET MEER
Bep Deijl werd uitgezonden naar Reuver en Ou-
denbosch in 1943 en vlak na de oorlog naar Floren-
nes in België. Foto: Links Bep en rechts Lucie in 
Charleroi in 1945. Bep is er een jaar gebleven en 
kwam zoveel aan dat haar moeder haar niet her-
kende toen ze in Schiedam aankwam.

Dhr. F. Heusdens is in 1940 en in 
1941 uitgezonden naar de Ostmark. 
De eerste reis was op uitnodiging van 
de regering van de Ostmark voor de 
slachtoffers van het bombardement van 
Rotterdam. Dit als antwoord op het 
verzorgen van duizenden Oostenrijkse 
kinderen na de Eerste Wereldoorlog in 
1918, door de Nederlandse bevolking.  

Cor Monster (met pet op), Zwitserland, 1946.

kwamen in aanmerking, maar ook veel kinderen 
die in oorlogstijd waren uitgezonden. Reeds 
tijdens de oorlog was het Nationaal Comité 
voor Kinderuitzending opgericht en bezig met 
voorbereidingen om kinderen naar het buitenland 
te zenden. Tot eind 1947 zijn maar liefst circa 
30.000 kinderen naar het buitenland uitgezonden. 
Ook de Schiedamse kinderen vertrekken naar 
Engeland, België, Frankrijk, Zwitserland, 
Denemarken en Zweden. De reizen naar 
Zwitserland zijn gereserveerd voor kinderen met 
een longaandoening als bronchitis, astma of
pre-tuberculose. Alle landen waren beducht voor 
besmettelijke ziektes. Kinderen met roodvonk, 
difterie of tuberculose mochten niet worden 
uitgezonden. Ook die met scabiës, oftewel schurft 
of vlooien, zijn niet welkom. Daartegen werd 
overvloedig met DDT gespoten. Een andere 
voorzorgsmaatregel tegen eventuele besmettelijke 
ziektes was een verblijf in kampen van enkele 
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IK HAD GEEN KLEDING BIJ ME
‘Dit was mijn dagelijkse kleding. Na de oorlog ben 
ik met mijn broer op een boerenkar weggebracht 
naar Kampen en met de boot over het IJsselmeer 
naar Amsterdam en verder met een soort Turfschip 
naar Rotterdam gevaren. Na te zijn aangekomen op 
het Maasstation zijn we gaan lopen naar Schiedam, 
ik was toen tien jaar’. 
Verhaal van Mw. Braak-Kleinekoort, uitgezonden 
in januari 1945 naar Staphorst. 

weken na aankomst in het ontvangend land. In de 
kampen heerste een ijzeren regelmaat van wassen, 
eten, de vlag hijsen en spelen. De Nederlandse 
leiding zag daar nauwkeurig op toe. Na het verlaten 
van het kamp, ging het er bij de pleeggezinnen 
heel anders aan toe. Kinderen onder de twaalf jaar 
gingen naar school. Vanaf twaalf jaar was dat niet 
altijd het geval. De kinderen kwamen vooral bij 
welgestelde gezinnen terecht. 
De Schiedamse kinderen die naar een pleeggezin 
binnen Nederland werden uitgezonden, verbleven 
daar slechts kort: meestal zes weken tot maximaal 
drie maanden. Het Gemeentearchief Schiedam 
heeft weinig verhalen ontvangen van deze 
kinderen. Toch zijn er na de oorlog waarschijnlijk 
evenveel kinderen binnen Nederland als naar het 
buitenland uitgezonden. Er zijn dus ook honderden 
Schiedamse kinderen naar pleeggezinnen of 
koloniehuizen binnen Nederland gestuurd. 

Eind 1947 waren alle uitgezonden kinderen weer 
terug en vertrokken er geen kinderen meer naar het 
buitenland. In november 1947 ging het koloniehuis 
Groot Dennenlust weer open. Hiermee kwam een 
einde aan een periode van bijzondere uitzendingen. 

‘Lieve Vader, Moeder, Joop en Suus. Ik maak het 
best. En ik heb net 8 boterhammen op en 1 grote 
kop chocolademelk. Dat krijgen we hier iedere 
morgen. We zitten in een weeshuis in Parijs. [...] Je 
kan je hier fijn wassen. Goeie zeep en handdoeken.’
Uit: Brief van Aad Gordijn. Parijs, 1945. 

Elisabeth Bras, uitgezonden naar Denemarken, 1946.

11-9-1943 SC



5 
DE BAKKERS RIJDEN NIET 
MEER WEGENS PLUNDERING
21 januari: Overal gaan ze bomen 
omhakken (Edisonplein is al leeg, wij 
hebben er ook één) 
23 januari: Er staat geen boom meer. 
Het gaat uitstekend in Rusland. Breslau 
is gevallen. Nog maar 350 km van 
Berlijn. 
24 januari: We krijgen nog maar 3/4 
liter melk in de 2 dagen; dat is extra 
rantsoen. Capucijners kosten f 25,- 1 
kg, tarwe f 50,- 1 kg en 1 brood f 35,-. 
30 januari: Vandaag is er een demos-
tratie gehouden door de vrouwen bij 
het stadhuis; de Duitsers hebben ze 
uitelkaar geschoten. 
2 februari Geertruidenberg gevallen. 

Corrie Kleinekoort verbleef in 1945 in Thürnen in Zwitserland.

Joost Soeters met broers en zusters. 

Bekijk de volledige kaart op archief.schiedam.nl 

De bakkers rijden sinds 30 januari niet 
meer wegens plundering. 
4 februari: In Rotterdam sterven per 
week 30 kinderen van de honger; bij 
gebrek aan doodkisten wordt je nu in 
een huurkist gelegd en als de plechtig-
heden op het graf achter de rug zijn , 
halen ze je uit de kist en doen ze je in 
een papieren zak. 
6 februari: We hebben bieten gegeten, 
het smaakt lekker hoor! Heerlijk zoet. 
8 februari De Russen zijn de Oder al 
overgetrokken. Ze hebben een front-
breedte van 80 km, nog maar 80 km 
van Berlijn. We zijn allemaal geraamtes 
geworden van de honger.
Uit: Dagboek van Henk Landsbergen, 
1945.S C H I E D A Mu i t g e z o n d e n  k i n d e r e n


