
Oorlogsherinneringen  

Van Akkie Faber–Nieuwenhout 

Introductie 

Akkie Faber–Nieuwenhout is geboren op de Rudolphstichting in 1930. Zij is een dochter van vakbaas 

Nieuwenhout, de schoenmaker. Ze woonde in het centrum naast de school. In de oorlog zat ze in 

Amersfoort op school. Later heeft ze als kinderverzorgster gewerkt in verschillende kinderhuizen. 

Haar man heeft ze in de oorlog leren kennen. Hij was onderduiker in het gezin van de familie 

Nieuwenhout. Na de oorlog ging hij als militair naar Indië. Dat heeft zeker vier of vijf jaar geduurd. 

Toen hij uit Indië terugkwam zijn ze getrouwd.  

De evacuatie 

‘Het was een prachtige zonnige dag die tiende mei 1940, maar 's morgens heel vroeg had moede r de 

Duitse vliegtuigen al gehoord die overvlogen richting Rotterdam en ze zei: “Nou gaat het niet goed, 

vader!” We wisten dat we weg moesten, want het dorp lag in de Grebbelinie. Onze koffertjes waren 

al gepakt. Voor moeders en kleine kinderen stonden er bussen klaar. Ik mocht ook nog met de bus 

mee. De anderen gingen met paard en wagen en op fietsen naar Ermelo. We moesten snel langs de 

Schoonderbekerweg, de “Zwarte Weg” en over het bruggetje van de Modderbeek, want dat werd op 

een bepaalde tijd opgeblazen om de Duitsers de weg te versperren. We hadden een klein geitje dat 

niet mee kon. Dat was verdrietig, want we wisten niet hoe lang we weg zouden blijven en of ze het 

dan wel zou redden. Maar......toen we na een week weer thuis kwamen, kwam het geitje 

aangehuppeld. Ze had zich gelaafd aan de melk van achtergebleven koeien.  

De oorlogsjaren 

In 1940 werd met de bouw van de kerk begonnen. Dat was voor ons als kinderen mooi, we speelden 

er tikkertje en voor de bouw begon, werd er een groot gat gegraven. Het we rd winter en gebouwd 

werd er daardoor niet meer, maar er stond een boel water in en daarop hebben we in die winter 

lekker geschaatst. Jan Geleijnse was er ook bij. Tijdens de bouw die in het voorjaar van 1941 weer 

verder ging, liepen we weleens in de weg. We werden dan weggestuurd. Er is een film gemaakt van 

de bouw en in die film droeg kleine Jan Piet Blok ook een steentje bij. Dat was een mooi gezicht, dat 

parmantige kereltje met die grote steen. Een aantal jaren later is hij verdronken in een van de sloten. 

Hij woonde aan de overkant van de weg, viel voorover in het water en verdronk, hoewel er maar een 

heel klein beetje water in stond. Ik hoor nog het schreeuwen van zijn vader. Op het kerkhof van De 

Glind is hij begraven.  

De eerste oorlogsjaren ging het ons redelijk goed. Zelf speelden we tijdens de oorlogsjaren voor 

Sinterklaas, Henkie Dijkstra en ik. We hadden een oude sinterklaasoutfit gekregen en we spaarden 

centjes op door die zondags niet in het kerkzakje te doen. Met die centjes gingen we naar Ach terveld 

om cadeautjes te kopen; schriftjes, een gummetje, een potlood. Ook schooiden we bij moeder 

cadeautjes bij elkaar. Wij waren Sinterklaas op de fiets; ik was Sinterklaas en Henkie zat als Zwarte 

Piet bij mij achterop. We brachten onze cadeautjes bij Stoffelsen thuis, ze woonden met een groot 

gezin in een heel klein huisje. We strooiden en deelden uit. Dat vonden we prachtig en de kinderen 

Stoffelsen ook. Voor mevrouw Stoffelsen hadden we zelfs eens een oude theepot van mijn moeder 

gekregen die eruit zag als een olifantje. Wel was er een stukje vanaf, we dachten: O, als ze het maar 

niet ziet!  

 



In de eerste jaren merkten we niet er niet zoveel van dat het oorlog was, pas op het eind werd het 

spannender en gevaarlijker. Iedereen had wel een onderduiker. Er waren ondergedoken neven en 

evacués bij ons thuis. Eerst was er geen bezetting in het dorp, later zijn de paviljoens, de school en 

het huis van meester Hogeweg gevorderd. Er zaten Duitse officieren en gewone militairen in. We 

mochten na acht uur 's avonds niet meer naar buiten. Er werd wachtgelopen. Het was voor mij als 

kind een gezellige tijd, maar er was wel spanning, we wisten donders goed dat het gevaarlijk was. 

Thuis hadden we een orgel, mijn zus Ekie speelde erop. Ze had les van de broer van Jan Di jkstra, Cor, 

hij was organist in de kerk.  Als Cor eens niet kon, speelden Ekie en Leny van Wijk in de kerk op het 

orgel tijdens de kerkdienst. Zondags na kerktijd zongen we thuis rond het orgel, soms ook ’s avonds, 

dan meestal bij het licht van een carbidlamp of kaarsjes. Maar op een keer hadden we echt licht! Een 

neef van ons die bij de PTT werkte was in een paal geklommen en had de elektriciteit aangesloten. 

We zorgden dat er geen licht naar buiten scheen, maar ons gezang werd gehoord! Ineens werd er 

aangebeld! “Gauw, het licht uit!” Er stond een Duitse militair op de stoep. Hij zei: “Doe het licht maar 

weer aan hoor, ik wil zo graag op het orgel spelen.” Tja, wat doe je dan? Laten spelen natuurlijk.  

Het laatste oorlogsjaar 

In het laatste oorlogsjaar hebben we eens een week in de kelder geslapen. Je hoorde de Engelse 

vliegtuigen overvliegen naar Duitsland om daar te bombarderen. De volgende morgen gingen we de 

weilanden in om pamfletten te zoeken die de vliegtuigen uitgestrooid hadden. Ik heb er hier nog w el 

één. Ook werd er weleens een vliegtuig neergeschoten, van het vliegtuigglas werden sieraden 

gemaakt. Er was veel verzet in de buurt, maar er woonde ook een NSB-er, zei men. Die kende ik niet. 

Er werd weleens van deze of gene gezegd: “Daar moet je maar niet teveel mee praten.” Bij de 

overburen van de familie Veenendaal zat een meisje, een 'moffenmeid' was dat. Veenendaal is 

verraden en gefusilleerd. Op diezelfde dag is Fokke Dijkstra door de Duitsers opgewacht. Mijn zusje 

was aan de andere kant van de weg met brieven op pad. Zij is door het oog van de naald gekropen. 

Barneveld was eerder bevrijd dan wij. Dat wilden we weleens met eigen ogen zien. Ik ging met Leny, 

mijn vriendin, en nog een paar meisjes, o.a. Hillie Hoogendam (nichtje van Huib) op de fiets naar 

Barneveld. Daar werd feest gevierd! We hebben genoten. Ineens zagen we daar ook Gerard van Wijk 

en Huibert van de Fange. Zij waren op de motor die ze, misschien te snel, tevoorschijn hadden 

gehaald, want tijdens de oorlog was die verborgen. Ze hadden een oranje band om en deden mee 

met de feestvreugde. We hebben hen weer naar huis zien gaan. Wij bleven nog. Later kwam men ons 

halen: “Er is iets heel ergs gebeurd.” Onderweg waren de jongens door de Duitsers opgewacht en 

doodgeschoten. Er hing een heel bedrukte stemming. In elk huis zat wel iemand te huilen. De ouders 

van die jongens waren gebroken. Toen uiteindelijk ook wij bevrijd waren, is dat daarom niet zo 

uitbundig gevierd. Ik herinner me een kerkdienst kort na de bevrijding van Barneveld, de sticht ing 

was nog niet bevrijd, een soort niemandsland. Er waren nog Duitsers in het dorp en het verzet had 

een plan om ze te verjagen. De dienst moest bekort worden, maar dat mocht niemand merken. 

Moeder en ik zaten thuis onder de vensterbank. Ineens hoorden we : “Kedeng, kedeng!” Een Duitser 

vloog de kerk in. De kerkenraad (de dominee, de ouderlingen en diakenen) ging snel naar de 

verwarmingskelder, de Duitser ook. Die is hem gesmeerd, maar een ander is neergeschoten. Er werd 

een witte zakdoek aan een collectezak gebonden en zo is de kerkenraad weggekomen. Eerder een 

keer vroeg een Duitser aan mijn vader: “Schlüssel vom Turm!” Daar moesten gaten in om beter te 

kunnen schieten. “Kan niet”, zei mijn vader, “dan zakt de hele boel in elkaar.” Dat ging dus niet door. ’  

Bron: Gedeeld verleden, passages uit verhaal ‘Het dorp van mijn vader’ 
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