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Hoe een evacuatie tot een huwelijk leidde
Paul Karels

Aanleiding tot het plaatsen van dit artikel is de 

staande klok die de bevolking van Nederhorst den 

Berg in 1942 aanbood aan de gemeente Wognum. 

De klok werd geschonken uit dankbaarheid voor 

de opvang van evacuees uit dat dorp tijdens de 

meidagen van 1940. Nederhorst den Berg lag in de 

waterlinie rond de vesting Amsterdam. Vanwege de 

mogelijke onderwaterzetting moesten de inwoners 

evacueren. 

In het najaar van 2014 begon Wim Buitenhuis uit 

Harderwijk een zoektocht naar de cadeaus die de 

inwoners van plaatsen rond de Grebbelinie schon-

ken aan gemeentebesturen van Noord-Hollandse 

plaatsen die hun onderdak boden. Hij stuurde mails 

naar historische clubs, archieven en gemeenten 

en er verscheen een artikel in het Noordhollands 

Dagblad. De klok uit Nederhorst den Berg staat in 

de burgemeesterskamer van het gemeentehuis aan 

de Dick Ketlaan in Wognum. Dat werd gemeld aan 

Wim Buitenhuis, die naderhand foto’s maakte van 

het geschenk.

Voor de herdenkingsuitgave Op weg naar (1995) 

vertelde mevrouw Alie Karels-Vernooij over de 

evacuatie van haar familie van Nederhorst den 

Berg naar Zwaagdijk-West. Omdat Buitenhuis ook 

zocht naar verhalen uit die meidagen, werd contact 

opgenomen met Joke Karels, de oudste dochter 

van mevrouw Karels. Zij vertelde dat haar broer 

Paul een deel van het leven van hun moeder had 

beschreven.

Zo ontstond het idee om dat verhaal, 75 jaar na 

dato, te plaatsen in dit jaarboek.

Paul Karels schrijft als inleiding het volgende:

Mijn moeder is op 2 december 2002 overleden. In het 

jaar voor haar overlijden was zij bedlegerig en ze zakte 

langzamerhand weg in haar dementie. In die tijd kwam 

het verhaal van de tandem bij haar boven. Mijn voor-

stel om dit op te schrijven en later ook haar verhaal 

over de eerste twee jaar van de Tweede Wereldoorlog 

kwam als een soort ‘geschenkje’. Zij keek uit naar ons 

wekelijkse bezoek en zij bereidde zich echt voor op 

het vervolg van haar verhaal. Iedere keer las ik voor 

wat zij tot dan toe verteld had. Hierop kon zij dan aan-

vullingen of correcties geven. 

Het verhaal is door mij zoveel mogelijk opgeschreven 

in de verteltrant die zij bezigde. Later had ze niet iede-

re week meer de energie om te vertellen. Het verhaal 

dooft daardoor langzaam uit. 

Jonge jaren

Mijn naam is Alida J.M. Vernooij, ik ben geboren op 26 

kon ik niet naar school, maar de nonnen die op de 

school lesgaven waren goed voor mij, ik kon goed leren 

en kreeg de gelegenheid om achterstanden in te halen. 

de zaterdag had ik twee werkhuizen: de familie Janmaat 

en Van Zelm. Er waren wel twintig wasserijen in ons 

dorp. De was kwam per vrachtwagen uit de wijde om-

geving van Amsterdam tot Utrecht.

Eerst deed ik ’s ochtends onze eigen was aan de kant 

van de Vecht voordat ik te werk ging.

Mijn opa was een typische man. Ik was bang voor hem. 

Hij had twee zoons, Henk en Jan, en vier dochters:  

Cilia, Beb, Anne en Vroon. Vroon was mijn moeder. Opa 

woonde in een huis op het kerkhof, hij was verbonden 

aan de gemeente. Hij was een hoogmoedige man. Hij 

waren de onze. Maar ook voor zichzelf. Hij kwam eens 

een keer thuis (hij woonde toen in Bussum) en zei: ‘Jans 

(zo heette zijn vrouw), geef ’s een lapje.’ Was het topje 

van zijn duim tot het eerste kootje eraf. Het werkvolk 

vond het stukje duim later, wat zij ermee gedaan heb-

ben weet ik niet. 

De staande klok in 
de burgemeesters-
kamer van het ge-
meentehuis aan de 
Dick Ketlaan.

Plaatje met tekst op de klok.
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Mijn moeder heette Van de Bergh van haar meisjes-

naam. Zij had, toen zij een jaar of twintig was, tbc ge-

had. Zij was altijd moe. Was altijd ziek. Lag vaak op bed.

jaar toen hij trouwde.

Ik aanbad mijn vader. Omdat hij goedig was en altijd 

aan het werk. 

In zijn hart was hij een boer. Hij werkte ook bij een 

boer. Toen die overleed ging alles naar de schoonzoon 

van de boer. Vader kreeg de vrachtwagen. Het rijden 

voor anderen was een bijverdienste voor de boer ge-

weest. Maar bij mijn vader ging dat niet goed. Hij ging 

toen te werk van de ene naar de andere boer. Ik ver-

diende meer als hij.

Tandem

halen.

Die was te logeren bij tante Jo en Ome Arie Hooge-

veen in Amsterdam.

Zij gingen met de tandem haar halen. Dat was zo’n 

bij de Duivendrechtse Brug was pas een oversteek 

geschept door een auto.

Ongerust ging ik die avond de kamer schoonmaken 

voor als zij terugkwamen.

De volgende ochtend zei buurvrouw: ‘Ga naar Gerard 

Voren.’

Gerard Voren en Henk Vreeswijk waren een tijdje bij 

ons in de kost geweest.

Zij kwamen uit de buurt van Vleuten/Mijdrecht vandaan 

en waren hier omdat zij een hotel lieten bouwen naast 

de kerk. Toen Henk Vreeswijk met mijn nicht Alie Wieg-

mans verkering kreeg, gingen zij zeker niet meer weg. 

Het hotel was inmiddels klaar en al onze feesten wer-

den sindsdien daar gevierd.

Ik ging dus voor advies naar Gerard Voren. Hij zei dat 

er misschien wat in de krant Nieuws van de Dag zou 

kunnen staan, die lag nog op de deurmat. 

Ik haalde hem op en op de voorpagina (het was maar 

een klein stukje van een tiental regels) stond het onge-

luk gemeld, dat zij in het O.L.V.-ziekenhuis lagen en alle 

drie bediend waren.

Ik moest erheen. Gerard Voren huurde een ‘auto met 

chauffeur’ en ging zelf mee.

geronnen bloed.’

Vader moest er een week of vier, vijf blijven.

Hij voelde zich schuldig. Hij moest erg veel huilen en 

werd sindsdien gauw emotioneel.

Van moeder duurde het wel zes maanden voordat zij 

thuiskwam. Haar hele linkerschouder was stuk. Wij 

maakten kussentjes om haar kleding goed te laten zit-

ten, er zat gewoon een gat in haar schouder. Zij moest 

veel oefenen maar kon haar arm niet meer gebruiken. 

Ik weet niet of dat later nog wat beterder is geworden. 

Beb kwam na zo’n drie maanden weer thuis. Nu nog 

loopt zij mank van dat ongeluk.

Omdat zij in het ziekenhuis lagen werd mijn jongste 

zusje Vroon door een tante in huis genomen. De an-

dere zusjes gingen na schooltijd tot etenstijd naar de 

nonnen. De jongens mochten dat niet van de Orde 

en bleven thuis. Het was een zware tijd voor mij. Alle 

verantwoordelijkheid lag op mijn schouders en mijn 

oudste broers waren eerder een last dan dat zij mij 

hielpen.

Mobilisatie

vader en moeder nog in het ziekenhuis lagen. Mijn 

vader had een ‘bouwtje’ met aardappels. Omdat de 

oorlog dreigde, moesten de aardappels gerooid. Ik ging 

dat met een vriendin doen, maar het werk was ons te 

zwaar.

Toen ik er met Gerard Voren over had, zei hij twee 

werkloze mannen te kennen, 

die konden  de piepers wel rooien. Achteraf moest ik 

daar erg veel geld voor betalen.

De hoekkast onder de trap had ik vol met etenswaren: 

gehamsterd voor de oorlog.

Later zei moeder tegen Jo dat ik dat goed gedaan had. 

Dat was een groot compliment.

Want moe zei nooit zomaar wat. Ik was erg gevleid.

Oorlogstijd

De plaats waar ik geboren en getogen ben, heet Ne-

derhorst den Berg en ligt aan de Horstermeer. Mijn 

oorlog, ik was twintig jaar oud, begon op Pinksterdag 

om de Horstermeer onder water te zetten om de Bezoekkaart van Alie voor het OLV Gasthuis.
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Duitsers tegen te houden. Alle bewoners van Neder-

horst den Berg en van de polder moesten naar een 

bosrijk gebied bij Bussum.

om ze later weer te kunnen ophalen. En toen maar 

wachten. Wij werden door de Duitsers gebombar-

deerd. Later werden we met een trein naar Zwaag 

gebracht. In de veiling van Zwaag had men stro neerge-

legd om op te slapen, daar werd dankbaar gebruik van 

gemaakt.

Om vier uur ’s nachts werden we met vrachtwagens 

opgehaald en bij mensen in Zwaag, Wognum, Zwaagdijk 

en Venhuizen en andere dorpen ondergebracht. De 

nonnen gingen naar het klooster in Wognum. Ons gezin 

Zwaagdijk-West gebracht.

Mijn vader en moeder kwamen bij de familie Vriend,

mijn zusters Ciel en Beb bij de familie Hand,

mijn zusters Jo en Annie bij de bakker, de familie Bijl,

mijn broers Steef en Jaap bij de familie Hof.

Al deze families woonden naast elkaar.

Het volgende huis was van Jan Eeken, toen nog vrijge-

zel (die had het huis voor een habbekrats op een vei-

ling per opbod gekocht; hij was er ongewild aan blijven 

hangen).

Mijn broer Gerard kwam met zijn vriend Theo Janmaat 

in het huis daarnaast bij de weduwe Koorn.

Bij de familie Karels

Ik kwam dus bij de familie Karels en die dachten dat 

Vroon mijn dochtertje was: ik twintig jaar, zij drie jaar. 

Mijn zusje wilde natuurlijk naar haar moeder dus al 

snel was ik alleen bij de familie Karels. Ik kreeg een 

kamertje boven en was mij aan het verkleden. Niet iets 

anders aan maar veel uit, want ik had wel vier jurken 

over elkaar aangetrokken om maar zoveel mogelijk 

mee te kunnen nemen.

Onder aan de trap riep mijn gastvrouw mij: ‘Mevrouw, 

mevrouw (zij sprak mij al die tijd met mevrouw en u 

aan), hier is mijn zoon.’ Zo maakte ik kennis met haar 

zoon Paul. Het was een uur of zeven in de ochtend en 

daar stond onder aan de trap een jongen met een al-

pinopetje op en op klompen: mijn latere echtgenoot.

Wij zijn een week gebleven en mochten toen weer 

naar huis, behalve de mensen die echt in de polder 

woonden, het water bleef immers staan. Het duurde 

nog ongeveer zes weken voordat zij terug konden.

Op verzoek van moeder Karels ben ik op 11 juli op 

visite gegaan omdat Paul die dag jarig was. Voor een 

dagje heen en weer is het de moeite niet, dus bleef ik 

ook een nachtje logeren. De volgende dag ben ik met 

-

sen. De trein die mij weer naar huis zou brengen bleek 

uitgevallen, dus ik moest nog een nachtje blijven. De 

volgende ochtend bracht Paul mij naar de trein. Erheen 

stond nog op het station van Weesp en ik had mijn 

moeder geen berichtje kunnen sturen.

tijd en stopte het in mijn jaszak. Ik had wortelen en 

bieten en zo meegekregen dus kon het niet aanpakken. 

Dit is de woning met huisnummer 441. Het is het huis van de schoonouders 
van Alie, waar zij tijdens de evacuatie was gehuisvest en waar zij na haar huwe-
lijk met Paul ging inwonen. Daarna zijn ze verhuisd naar nummer 431.

Alie Vernooij. In een brief d.d. 02-03-1941 schrijft 
haar vriend Paul Karels over het stiekem laten ma-
ken van een foto bij Meier in Hoorn. ‘Piekfijn zittend 
op een bank.’
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Ik heb het cadeau, een kralen armband, nooit gezien. 

Het moet uit mijn jas zijn gevallen.

Mijn moeder was natuurlijk erg ongerust, want ik had 

haar geen bericht kunnen geven. Zij was zo ongerust 

dat we er ruzie door kregen. 

In een advertentie las ik dat Heideman van de Nieuw-

steeg in Hoorn een hulp in het huishouden zocht. Ik 

wilde wel, ook vanwege de ruzie, en schreef dit naar 

Zwaagdijk. Maar Paul vond dat ik als oudste mijn moe-

der moest helpen. Paul schreef dat hij wilde praten 

naar Nederhorst den Berg. Wij hebben toen een paar 

het instappen en uitstappen een zoen.

Met mijn zus Jo bracht ik ze een stukje weg.

Ik kreeg en van Paul en van Jaap een zoen maar mijn 

zus van geen van beiden (beetje leedvermaak). Jaap 

heeft mij later in een brief nog gevraagd of hij verder 

kennis met mij mocht maken, maar schreef ook gelijk 

dat hij wist dat Paul als eerste stond.

Wij kwamen, behalve in de vastentijd, om de twee we-

vaak erg koud).

Keukenuitzet

Paul ging mijn ouders om mijn hand (toestemming om 

te verloven) vragen. Wij vermoedden moeilijkheden. Zij 

zagen Paul niet zitten: zo ver weg. Ze weigerden dan 

ook en ik huilend naar boven naar mijn bed. Onderwijl 

kwam onverwachts Kees de Jong (Kees Peer noemden 

wij hem altijd) op klompen binnen. Omdat Kees Peer 

er nu bij was, kon-

den mijn ouders 

niet meer weige-

ren.

erop zijn wij ver-

loofd en op 6 au-

gustus van dat jaar 

getrouwd. 

Omdat wij in ondertrouw waren hadden wij een re-

ceptie (dit was bij ons een gewoonte, maar in Zwaag-

dijk deden dit alleen de rijke mensen) alleen Willem 

Jong (een vriend van Paul) en zijn vrouw Guurt Veeken 

kwamen.

Oma Karels had geen koek in huis, zij kregen alleen 

Bij Vernooij thuis kwamen opa/oma/oom/tantes/neven 

en nichten op de receptie.

Ik kwam eens een keer thuis van het werken in de 

wasserij en toen stond er op mijn bed (dat was de 

manier van mijn moe om iets cadeau te geven): twee 

emmers, drie pitspetroleumstel, een juspan en pannen: 

hele keuken uitzet. Kreeg ik voor mijn verloving. Ik 

jankte ervan.

Willem Jong trouwde een paar dagen eerder dan wij 

en woonde op het eind van Zwaag. Ik kon het best vin-

den met zijn vrouw en ben daar vaak naartoe gegaan, 

vooral omdat zij de eerste tijd na mijn trouwen mijn 

enige vriendin was. Hun eerste werd gelijk met onze 

eerste geboren en heette Dick. Zij kregen nog meer 

kinderen, maar zij hadden een bloedziekte. Willem en 

Dick zijn al dood en ik denk dat Guurt in het bejaar-

denhuis zit.

Een week voor de bruiloft ging Paul, in zijn trouwpak, 

richting zijn bruid.

Helaas: Jan van Diepen stak met een wagentje de weg 

over. Paul kwam ten val en er zat een gat in zijn broek. 

Samen hebben we een nieuwe moeten kopen in Am-

sterdam, eerst kledingbonnen kopen natuurlijk. Ik weet 

nog dat het erg warm was die dag, hierdoor en door 

de spanning kreeg ik spontaan een bloedneus.

Ikzelf had een roze trouwjurk, gekocht (stof was niet te 

koop) bij C&A. 

De familie Karels kwam de avond voor de trouwdag 

Zelm. Paul sliep de avond voor onze trouwdag bij de 

familie Aartsen. 

Dat waren bouwers in de Horstermeer, ze hadden 

geen kinderen.

Trouwfoto van Alie Vernooij en Paul Karels, 
6 augustus 1941.

Huwelijksaankondiging. Op 
de poststukken wordt ver-
meld: Zwaagdijk West 291
bij Hoorn (N-H). Op deze 
ondertrouwkaart staat bij het 
adres ook 291, maar bij toe-
komstig adres nummer 290. 
Het huidige huisnummer van 
de woning, waar dochter Joke 
nu in woont, is 441.
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Wij hadden een gezongen huwelijksmis 

om 10.00 uur, heel mooi, voorganger was 

pastoor Groot. Het feest was aan huis. ’s 

Avonds ging de familie Karels weer naar 

huis. 

Onze huwelijksnacht sliepen wij in een 

slaapkamertje bij mijn vader en moeder. 

Zwaagdijk vertrokken. Het was mooi weer, 

cadeaus achterop, met de pont over het IJ.

Op Zwaagdijk-West

We trokken in bij vader en moeder Karels. 

Het huis had op de begane grond een ka-

mer, een woonkamer en een keuken. De 

wc was buiten. Zij hielden de kamer en de 

keuken en wij kregen de woonkamer en 

Huwelijksakte.

maakten van een aangebouwde opslagruimte ons keu-

kentje.

Mijn schoon-ouwelui sliepen in de bedstee beneden en 

wij kregen de gehele zolder, waar wij een slaapkamertje 

hadden. Samen met Corrie had ik voor mijn trouwen 

alles schoongemaakt en opnieuw behangen.

In Nederhorst den Berg was het door de oorlog ar-

moe troef: er was niets te krijgen. 

In Zwaagdijk was het veel beter, er was van alles te 

eten, hoewel dit later wel minder werd, toen ging alles 

op de bon. Ik had een pracht van een schoonmoeder, 

waar ik best mee kon opschieten. Het was een lief 

mens. (‘En uw schoonvader?’ Laten we het daar niet 

over hebben. Ik kon niets goed doen. Maar hij heeft mij 

nooit slecht behandeld.)

Paul werkte, hoewel zijn vader ook een fruittuin had, 

bij de weduwe Koorn. Die had fruitbomen (appels, 

peren, pruimen), twee kassen en een warenhuis. Hier-

in stonden perziken en druiven en er werd ook sla, 

andijvie en andere groenten in verbouwd. (Dat bedrijf 

heeft Paul later overgenomen en we zijn daar ook gaan 

wonen.)

Door de oorlog ging ik met mijn schoonzusje Ans elke 

week de boeren in Zwaagdijk of Wognum langs voor 

melk. Eerst kregen de kalveren melk en wij pas als er 

dan wat over was.

Meestal ruilden we voor anderen dingen: bijvoorbeeld 

voor cacao dat Paul van de weduwe Koorn kreeg, maar 

ook voor rijst en 

shag. De mannen 

(Paul ging meestal 

met Jan Vriend) 

gingen naar de Wie-

ringermeer voor 

tarwe. Je moest be-

talen, maar meestal 

namen ze het geld 

niet aan. Erg veel 

oude dorpsgenoten 

wisten dat ik in 

Zwaagdijk woonde, 

dus kwamen ze bij 

mij uitrusten en 

zelfs wel voor een 

nachtje. Ook op de 

terugweg kwamen 

Alie en Paul, het meisje 
is hoogstwaarschijnlijk 
een zusje van Alie. De 
foto is gemaakt bij L.J. 

Karels, fotograaf in 
Volendam, een neef van 

Paul. 
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ze wel langs.

Paul werd niet opgeroepen om in Duitsland te werken 

omdat hij getrouwd was.

Ik ging met de trein naar mijn moeder om haar te ver-

tellen dat ik in verwachting was.

Ik was zelf erg blij. De enige reactie van mijn moeder 

was: ‘Nou al.’ Later kreeg ik een hele zak met kleren: 

om het goed te maken.

Ik was erg alleen. Al had ik geen kinderen gekregen had 

ik niet gebleven.

Door het verzet, overvliegende vliegtuigen, Duitse sol-

daten, NSB’ers, onderduikers waren er veel spannende 

momenten en dagen.

Paul Karels: Mijn moeders verhaal was nog lang niet uit, 

maar de energie om het af te maken was op. Zij kon zich 

er niet meer op concentreren. 

Van links naar rechts: Alie, 
Paul, Ans (zus van Paul), 
Cor (oudste broer van Paul), 
Corrie (vrouw van Cor),  Jan 
Ruijter (man van Ans).

Dit is het huis met huisnum-
mer 431. Het is de woning 
van de weduwe Koorn. Zij 
was de werkgever van Paul 
in de oorlog. Hier hebben 
Paul en Alie na overname 
van het bedrijf ongeveer 
dertig jaar gewoond.


