
Oorlogsverhaal uit Overschild 1944 over ds. en mevrouw J.P. van der Stoel
inundatie, verdronken landwachten en onderduiken in Voorburg

verteld voor hun achterkleinzoon Philip van der Kooij

“Aufmachen!” 
Voor de deur staan een paar Duitse soldaten en Nederlandse landwachten (gewapende hulppolitie). 
Een jonge vrouw met een klein meisje op de arm doet open en die mannen stormen naar binnen. 
Het kleine meisje begint van schrik te huilen.
De moeder met het kind op de arm gaat terug naar de kamer en gaat bij het raam staan. 
“Waar is uw man?” 
“Mijn man is predikant en is naar een paar gemeenteleden op huisbezoek.” 
“We hebben betrouwbare informatie dat hier onderduikers zitten.” 
“Er zijn hier geen onderduikers.” 
“Maar uw man wisselt de laatste tijd wel erg veel voedselbonnen om.” 
“Dat doet hij regelmatig, voor hulpbehoevende gemeenteleden.” 
De mannen doorzoeken het hele huis, kijken in de keukenkastjes en maken de luiken naar de 
kruipruimte open. 
Ze vinden echter niets. Eindelijk verlaten ze het huis. 
Die vrouw is “Oma Gerrie”, jouw overgrootmoeder, het kleine meisje is haar dochtertje Truus, jouw
oma. Ze is net 1 jaar is geworden. Haar moeder is hoogzwanger van een tweede kindje.
Ze is tijdens de huiszoeking heel rustig en kalm gebleven. 
Pas nu die mannen verdwenen zijn begint ze op haar benen te trillen. 
De onderduikers zijn er namelijk wel. 
Niet in het huis van de dominee (de pastorie) maar in het gebouwtje daarnaast.
Daar is een zaaltje waar de dominee catechisatie (godsdienstlessen) pleegt te geven. 
Boven dat lokaaltje, op de vliering (tussen het plafond en het dak) hadden ze zich verstopt. 
Mensen in het dorp waarschuwen de dominee (jouw overgrootvader).
Hij kan maar beter niet naar huis gaan, want de Duitsers willen hem arresteren en verhoren. 
De dominee duikt nu zelf onder! 
De Duitsers hebben hebben hier en daar gaten in de dijken van de polder gemaakt.
Daardoor is een heel groot stuk land tussen Groningen en Delfzijl onder water gelopen .
Dit wordt de inundatie van 1944 genoemd.
Veel boerderijen staan alleen nog met het dak boven water. 
De Duitsers denken (niet geheel ten onrechte) dat daar misschien wel mensen verstopt zitten. 
Ze besluiten met 2 roeiboten naar die boerderijen te varen. 
Het is echter heel slecht weer met een stormachtige wind.
Ze worden nog gewaarschuwd met dit weer niet te gaan varen.
Maar ze gaan toch. 
En jawel, één van de roeiboten slaat om. 
Drie van de vier landwachten die daar inzaten verdrinken. 
De dominee moet nu maken dat hij uit de buurt verdwijnt. 
Met vrouw en dochter wordt hij opgehaald met een auto van het Rode Kruis.
De Duitsers durven de auto niet te doorzoeken. 
Ze zijn bang besmet te raken met een gevaarlijke ziekte (open tbc). 
Zo komt het jonge gezin veilig en wel aan in Voorburg, vlak bij Den Haag.
Die gemeente had zojuist een beroep op de dominee uitgebracht (gevraagd of hij niet bij hun 
dominee wilde worden). 
Hij zei tegen hen: “Ik neem het beroep niet aan, maar tot het einde van de oorlog wil ik jullie wel 
helpen als ik hier mag onderduiken.” 
Zo kwam het dat Els (het zusje van Truus) op 2 februari 1945 niet in Overschild maar in Voorburg 
is geboren! 
Naast hen in Voorburg woonde een gezin met een zieke jongen van een jaar of 15. 



Hij knapte echter snel weer op met de bruine bonen en spek die hij van de buren kreeg. 
Die buren hadden namelijk familie met boerderijen in de buurt 
Daar was altijd nog wel wat te krijgen in de hongerwinter. 
Die jongen is later ook dominee geworden (ds. Bart Baak).
Hij deed jaren later de begrafenis van Herma. (het jongste zusje van Truus).
Bij die gelegenheid vertelde hij dat hij zonder die buren de oorlog niet zou hebben overleefd! 
Als je aan opa vroeg of hij in de oorlog in het verzet had gezeten, zei hij altijd nee. 
Nou ja, ze hadden wel onderduikers gehad. 
Dat waren meestal jongens die niet te werk gesteld wilden worden door de Duitsers. 
De eerste onderduiker was zijn jongste broer, en van lieverlee kwamen er meer. 
En ja, ze hadden wel moeten vluchten toen de Duitsers er achter gekomen waren en helemaal toen 
die landwachten verdronken waren. 
En oma Gerrie was wel de grootste held.
Die was tijdens de huiszoeking heel dapper en rustig gebleven.

Hier een paar illustraties.

Een boerderij in het onder water gezette gebied.

Uit:      “Inundatie 1944-1945 in woord en beeld:”
overstroming in de gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum, Ten Boer en Slochteren,
Bedum 1985, blz.69. 



Uit:     “De Gemeente Slochteren tijdens de Tweede Wereldoorlog 1940-1945”, 
samengesteld door K.G.Bos, oud-directeur Theo Thijssenschool te Sappemeer, 
Bedum 1998, blz. 68. 









“Inundatie”, blz.82-86

Op 17 september 1967, bij hun 25-jarig huwelijk, kregen ds. en mevr. van der Stoel een brief van 
een oud-gemeentelid, dhr. H.J. Smit uit Ten Post, die daarin herinneringen uit de oorlog ophaalde.



“Vorige Zondag avond  toen ik de advertentie in ons blad Opbouw las
heb ik onze kinderen een en ander van Uw jaren dat U in Uw eerste 
gemeente Overschild stond verteld. We zaten samen direct na het eten
op ons gemak enkele bijzonderheden nog eens weer op te halen uit de
jaren '42-'45 de oorlogsjaren de illegaliteit de onderduiking hoe U
meerdere malen bij ons op de boerderij aan het Eemskanaal geweest zijt
als onze dominee als vluchteling enz. Onze Jaap was juist een dag eerder bij
een niet Gereformeerde boer geweest in Overschild en die had hem toen nog
verteld hoe in de winter van '44 op het Hoeksmeerster inundatie
gebied nog enkele landwachters verdronken waren die uitgezonden waren om
U in Overschild te zoeken.”

In 2021 was de theatergroep “De Schildgroep” uit overschild van plan een toneelsttuk op te voeren 
over de inundatie met als hoofdpersonen Ds. en mevr. van der Stoel.
Zie "De Schildgroep" (webnode.nl) 

https://de-schildgroep1.webnode.nl/

