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Bijlage bij De Silehammer 22/1 (maart 2014) 
 

DE  PASTORIE  VAN  BLANKENHAM  IN  OORLOGSTIJD 

 
 

Brief van mw. A. van Gelder-Staat  t.g.v. vijftigjarige herdenking van de Bevrijding in 1995 

 
Afgedrukt in Hervormd Zondagsblad voor Noord-West Overijssel 
Tekst overgenomen in : A.W. de Vries, Grepen uit de geschiedenis van Blankenham, 2002, 246-249. 
 
Onderstaande tekst is gereviseerd met in kleur kleine verschillen tussen de versie van dochter Janneke van 
Gelder en die van Annie de Vries [AdV], met inspringend in blauw extra notities, vragen en opmerkingen. 

 

 

Blankenham 1942 - 1945 
Lieve gemeente, 

 

Herinneringen aan een bewogen tijd [AdV extra: in Blankenham]  

Onze eerste gemeente, onze eerste liefde.  

Intrede ds. W. van Gelder in Blankenham zondag 12 juli 1942, bevestigd door broer Bastiaan (Bas). 

Bericht in Nieuwsblad van Friesland 15 juli 1942.  

Wat waren we jong en onervaren - met alle voor- en nadelen van dien. 

De pastorie was groot. Te groot voor twee mensen vonden we. Er was ruimte voor meer en er was nood, 

dus we begonnen al gauw een driejarige tweeling op te nemen: Max en Leo (Mozes en Lazarus), kinderen 

van het oude volk. Dat ze ook Van Gelder heetten, was toeval (of niet)? 
 Max (Mozes) en Leo (Lazarus) *7 maart 1939; drie jaar: dan zijn ze gekomen in of kort na juli 1942.  

Snel waren ze ingeburgerd. Bij “melkenstied” gingen ze met Kees van Veen achter de koeien.  

Op klompen natuurlijk. 

 

’t Leek allemaal zo mooi - een pastorale en de pastorie. 

Zo zou het niet blijven. 

Vijanden slapen nooit.  

 

De burgemeester en de gemeentesecretaris [het hoofd van het distributiekantoor] deugden niet.  

Op klaarlichte dag had onze “knokploeg” die secretaris [ambtenaar] gegrepen en hem ontvoerd naar een 

afgelegen boerderij.  

In bronnen niet vermeld als gemeentesecretaris, wellicht is die term gewijzigd na ontvangst van de brief  

in Blankenham. Aanleiding: overval op het distributiekantoor te Kuinre door KP Echten/Echtenerbrug 

op 13 juli 1944. Kantoorhouder Harm Jan Huls werd niet vertrouwd, daarom is hij door het verzet 

alsnog opgepakt op 17 augustus 1944. 

Die avond kwam “de ploeg” in de studeerkamer bijeen: “Dominee, wat moeten we, de man heeft 21 na-

men op ’n lijst op zak - waarboven uw naam -  zegt u ’t  maar.” 

We hebben gebeden. Mijn man keek mij aan - ik knikte voor mij heen.  

Toen zij hij heel rustig: “Schiet hem neer.”  

 

Nooit zal en kan ik dat vergeten.  

We gaven elkaar een hand en stil gingen de mannen weg, het duister in en ze deden wat ze moesten doen. 

Toen ze de volgende ochtend opgehaald werden, waren alle vogels gevlogen en de achterblijvers wisten 

(natuurlijk) van niks.  

Wij wisten toen inderdaad niet waar onze mannen waren.  

Mijn man kwam echter weer terug.  

In de vroege ochtend van 18 augustus 1944 razzia in Kuinre (al om 05.00 uur) en Blankenham.  
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NB: Onderstaande gebeurtenis is echter te plaatsen tussen juli 1942 en mei 1943. 

Een paar dagen later ging bij ons de bel. Vanuit de slaapkamer had mijn man de groene auto al gezien en 

was door de tuin het achterland in gevlucht.  

“Grüne Polizei – Oberst Heinemann.”  

Hij schoof langs mij heen de kamer in. 

“Wo sind sie - die Judenjungen!”  

Ik [zei] verontwaardigd: “’t Zijn onze neefjes, Van Gelder, hoor!” 

De man lachte om zoveel naïviteit. “Haal ze.”  

Nog zie ik ze op mijn netvlies, armpjes om elkaar heen - een hoopje verdriet en angst.  

Weer lachte hij. Ik hoefde de broekjes niet uit te doen. “Ik zie het zo wel.”  

Een verhoor volgde. Ik speelde de onschuldige. “Ik zelf zal morgen de jongens naar kantoor in Arnhem 

brengen.” [AdV: naar het SD-kantoor; geen plaatsnaam]  

En hij stemde toe.  

Natuurlijk bracht ik ze naar een ander adres.  

Daar hebben de kinderen voor het laatst hun ouders gezien. God, wat een tijd! 

 Tweeling: rossig van nature (niet rood geverfd haar, wat vaak gedaan werd bij Joodse onderduikers. 
 Ouders: Benjamin van Gelder (*07.02.1905 Groningen) en Sophia Weinberg (*01.05.1915 Keulen).  

Beiden zijn omgebracht op de dag van hun aankomst in Sobibor 21.05.1943. 
 Bovenstaande gebeurtenis speelde dus vóór mei 1943. Het verblijf van de tweelingbroers in Blanken-

ham moet derhalve zijn geweest tussen juli 1942 en mei 1943, toen zij drie, vier jaar waren. 

 

Nu moest ook ik onderduiken. Niet leuk, vooral niet als je zwanger bent. Mensen zien je liever gaan dan 

komen. Zes weken voor de bevalling was ik weer even in de pastorie. Hoogzwangere vrouwen hadden niets 

te vrezen. Mijn man was bij de geboorte. Ook heeft hij onze zoon (Wim) gedoopt. 

 Willem (Wim) jr. geboren 23 juli 1943; zes weken eerder: ca. begin juni 1943. 
  
En altijd weer vluchten. Komen en gaan.  
 
Toch was niet alles kommer en kwel. Als mijn man thuis was, kwam regelmatig Jan Springer. En dat was 
lachen! Verder wisten alleen Jan en Margje Brandsma ervan.     

Weer een verhoor. [AdV extra: Met dreigingen]. De burgemeester: Als ik niet zei waar mijn  man was – enz. 

Ook kreeg ik geen bonkaart voor ’t hoofd van ’t gezin. Aan eten kwam ik toch wel, maar brandstof kreeg je 

alleen op de kaart van ’t hoofd.  

Mens, wat een kou! De fiets pikte hij mee.  

 

Ik werd weer zwanger, zo gaat dat. 

 Zwanger vanaf ca. april 1944. 

Zomer 1944 werd mijn man opgehaald, samen met anderen. Een vrachtwagen vol.  

Mijn man werd gescheiden van de anderen (politiker Juden) en ging naar de strafgevangenis in Arnhem.  

De anderen gingen naar Sint-Michielsgestel , een gijzelingenkamp. 
 Hier wederom de gebeurtenissen van 13 juli en 17/18 augustus 1944 en de nasleep. 

Van mijn man hoorden we niets meer. Was hij dood? Leefde hij nog?   

Op een poster voor ’t raam van het café stond dat mijn man binnen 3 dagen doodgeschoten zou worden als 

ik niet vertelde …..  

Ik dacht: Bluf, allemaal bluf.  

Van de ring predikanten, met hunne gaden, kreeg ik condoleancebezoek. Meewarigheid alom. 

Ik bleef bij mijn standpunt.  

 

Mijn verzet groeide. De pastorie werd een herberg: hongerpassanten en langlogeerders.  Strozakken bij ’t 

orgel in de kerk. Eten koken in een wasketel in de kelder. 

Elke dag 7 liter melk halen bij de boeren enz.  

Al dat eten kostte geld. Ons traktement was niet toereikend, maar altijd kan ik bij Thies Hendriks [van Veen] 

aankloppen - wij wisten van elkaar - zijn schuren herbergden niet alleen stro, maar we praatten nergens 

over. Praten deed je niet. Namen wilde ik al helemaal niet horen. 

 



3 
 

In december een briefje van “ene Stoker”: “Uw man leeft en sinds het bombardement op Arnhem zit hij op 

’t vliegveld Deelen. Zijn papieren zijn verbrand!”  

Ik wist genoeg - papieren (zijn verleden) - verbrand!  

Fiets geleend bij De Vries en op pad. Acht maanden zwanger.  

 Zwanger (december 1944) vanaf ca. april 1944; tweede zoon Joris Jan geboren 17 januari 1945. 

Een tocht van 3 dagen!  

 Over de IJsselbrug bij Zwolle; gebombardeerd 29.10.1944 en opgeblazen 13/14.04.1945 door Duitsers. 
Laatste nacht vóór Arnhem in pastorie en daar bontjas geleend om de volgende dag indruk te maken. 

Bij aankomst op het vliegveld - nieuwe verassing. Bij de hekken stond geschreven: “Scharf geschossen enz. 

Ortskommandant”. Ik was allang aan de angst voorbij en zei tegen de wacht: “Ich bin die Geliebte des 

Kommandanten.” En jawel hoor, bluf werkt (soms). Zeer hoffelijk werd ik naar de commandant geleid.  

Daar zakte ik ineen. 

Toen ik weer bijkwam, lag ik heerlijk op een divan en zat “mijn geliefde” aan zijn bureau.  

Onmiddellijk stond hij op: “Geht’s?” Ja, ’t ging.  

Enfin, ik was een flinke vrouw, een echte Friezin (!), enz., en toen de hamvraag: “Waarvoor zit uw man?” 

“Voor Arbeitseinsatz”, loog ik braaf, terwijl ik hem diep in de blauwe ogen keek.  

Als het niet waar is … enz., zei hij bezwerend, dan ….  

Hij kon mij niet meer afschrikken. Ik kreeg heerlijk eten en een bed om uit te rusten. 

De volgende dag zou ik mijn man zien. Alles ging volgens plan.  

Twee dagen voor Kerst kwam mijn man thuis. Wel moest hij weer onderduiken, want de burgemeester … 

Hij bleef wel in de buurt, want we voelden dat de bevrijding niet lang meer zou uitblijven.  

       Ds. van Gelder kwam terug in Blankenham 23 december 1944, maar dat werd bewust stilgehouden.  

 Zoon Jan Joris is geboren op woensdag 17 januari 1945 en vanwege diens zwakke gezondheid is beslo-
ten hem snel te dopen: zondag 21 februari? 

 Doopdienst zou geleid worden door de broer, ds. Bas van Gelder uit Jorwerd. Die was echter Oude-
jaarsvond 1944 opgepakt, na zeven maanden onderduik. Wist men in Blankenham dat Bas was opge-
pakt en heeft men dat bewust verzwegen voor de kerkelijke gemeente, zodat de verassing des te groter 
groter zou zijn?  

 

De Nederlandse “Landwacht” werd steeds venijniger  - een kat in ’t nauw….  

 

Helaas hebben zij een gruwelijk einde gemaakt aan het leven van Thies Hendriks. 

Op Bevrijdingsdag hebben ze hem doodgetrapt. 

Elk jaar, als de vlaggen wapperen, breekt mijn hart.  

Om Thies, om toen en nu, om alles.  

Mijn man heeft Thies nog op zijn sterfbed gesproken en later met de hele gemeente de kerk uitgedragen en 

begraven achter de kerk. 

Dat ik de “bevrijdingsdagen” nog altijd met gemengde gevoelens onderga, moge duidelijk zijn. 

 

Een late dank aan de vele “goede” mensen in Blankenham. 

(God hebbe hun ziel) 

 

A. van Gelder - Staat. 

  

 


