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LUCIE LIEP UIT ASSEN WEG OM HAAR ZUSJE OP TE ZOEKEN 

Ze kennen elkaar vanaf de openbare lagere dr. De Visserschool in de Utrechtse 

Rivierenwijk, waar ze allebei zijn opgegroeid. Inmiddels zijn ze bijna 65 jaar met 

elkaar getrouwd: Wim Pont uit de Noordzeestraat en Lucie Witte uit de 

Berkelstraat. Allebei gingen ze via de samenwerkende kerken in Utrecht voor 

een aansterkprogramma van zes (Wim) en negen weken (Lucie) naar het 

noorden van het land. Wim verbleef de laatste maanden van de oorlog in 

Groningen, Lucie en haar zusje Rina in Drenthe. De weken werden maanden, 

voor Lucie zelfs zes maanden. En al die tijd hadden Wim en Lucie geen enkel 

contact met thuis. De laatste woorden die Lucie bij haar vertrek uit Utrecht van 

haar moeder hoorde waren: “Jullie zijn in Gods hand”.  

 

Lucie Witte is 8 juni 1931 geboren in de Tesselschadestraat. Ze was na drie jongens – Jur (1924), Johan 

(1925) en Cor (1927) – de eerste dochter. Na haar kwam in 1935 nog een meisje: Rina (1935). Het gezin 

Witte was hervormd en kerkte in de Julianakerk aan de Rijnlaan. Tijdens de oorlog woonde de familie in 

de Berkelstraat.  

 

Het gezin van Cornelis Witte (1899-1968) en Bertha Aartsen (1897-1973) met Jur, Johan, Cor, 

Lucie en Rina (rechts) voor de oorlog. 
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Steeds gevaarlijker 

Jur Witte (19) was tijdens de oorlog ondergedoken in Veldhoven (bij Eindhoven). De twee andere broers 

Johan (18) en Cor (17) woonden nog thuis, maar liepen gevaar bij razzia’s te worden opgepakt om in 

Duitsland te werk te worden gesteld in het kader van de Arbeitseinsatz. Het was bepaald niet veilig thuis 

en de voedselvoorziening werd met de dag slechter. Lucie (12) was inmiddels op een andere school 

terecht gekomen: de Dompleinschool. Toen er op de Dr. De Visserschool een NSB-er aan de leiding 

kwam, aarzelde haar moeder geen moment en haalde haar dochter van school. “Dat was heel moedig”, 

vindt haar man Wim. “Mijn moeder durfde dat toen niet.”  

 

Lucie tijdens de oorlog 

Twee boterhammen  

Lucie (12) en haar zusje Rina (toen al  9) mochten een keer per week naar de kindergaarkeuken in de 

gymzaal van de (rooms-katholieke) Gertrudisschool. “Ik kreeg dan twee boterhammen, omdat ik ouder 

was. Rina kreeg er maar één, en dat vond ik ontzettend oneerlijk.” Lucie was dol op haar zusje en er 

werd van haar verwacht dat ze op haar zusje paste. 

Toen er in het kerkblad een bericht stond van de diaconieën in Noord-Nederland dat daar gezinnen 

bereid waren Utrechtse kinderen een aantal weken te laten aansterken, hoefden Cornelis en Bertha 

Witte-Aartsen daar niet lang over na te denken. Lucie en Rina werden aangemeld voor een 

aansterkprogramma van  negen weken. “Mijn vader en moeder waren blij. Ze geloofden dat als we 

daarheen zouden gaan, het goed met ons zou komen.” 
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Best eng 

“We vonden het natuurlijk best eng, want we wisten niet waar we terecht zouden komen”, herinnert 

Lucie Witte zich nog. Wanneer precies ze vertrokken weet ze niet meer, waarschijnlijk in februari. Wel 

dat het heel koud was, en dat ze vertrokken met een grote, dichte vrachtwagen van Van Gend & Loos, 

met daarin een aantal planken. Ze waren met 42 kinderen. Lucie en haar zusje kenden geen van de 

andere kinderen. De bus vertrok vanaf het Pieterskerkhof. De laatste woorden van haar moeder waren: 

“Jullie zijn in Gods hand”.    

Af en toe moesten we onderweg stoppen, dan was er luchtalarm. Hoe lang de reis heeft geduurd – 

waarschijnlijk meerdere dagen – weet Lucie niet meer. Wel dat er een dik pak sneeuw lag, toen ze ’s 

avonds in het Drentse Bovensmilde aankwamen. En hoe bijzonder het was om daar bij elke brug over de 

Drentse Hoofdvaart een Duitse soldaat te zien. Ze mochten verder en aan de andere kant van de brug 

werd er vervolgens bij een huis aangebeld en werden er een of meer kinderen “overgedragen”.  

Lucie kwam terecht in het jonge gezin van Henk (29) en Alie (26) en hun twee  kleine kinderen Epy 

(jongen) en Ita (meisje). De eerste nacht sliepen ze daar met drie Utrechtse kinderen, waaronder Lucie 

en Rina. De volgende dag vertrok Rina naar de buren en kwam terecht in het grote en hartelijke gezin 

van slager Blomsma.  

Oppassen en niet naar school 

Lucie maakte zich bij haar gastgezin verplicht verdienstelijk als oppas. Andere Utrechtse kinderen gingen 

naar school, maar zij niet. “Tante Alie vond het wel makkelijk als ik thuis bleef.” Hoewel Lucie geen 

openlijke kritiek uit op haar pleegouders, is wel duidelijk dat ze het daar niet gemakkelijk heeft gehad. 

Haar verjaardag werd niet gevierd. “Dat hoefde voor Utrechtse kinderen niet, zeiden ze.”  

Niet lang na haar aankomst in Bovensmilde verhuisde het gezin van Henk en Alie naar Assen. Naar het 

grotere huis van een neef van oom Henk, een NSB-er die ging onderduiken. Het betekende dat Lucie ruw 

gescheiden werd van haar zusje Rina. Ze woonden 9 kilometer van elkaar vandaan. Bij haar op bezoek 

gaan was niet nodig, vonden Henk en Alie. Het ging immers goed met Rina. 

Weggelopen naar haar zusje 

Lucie miste haar zusje voor wie ze zich verantwoordelijk voelde zó, en ervoer zó’n groot onrecht, dat ze 

op een dag wegliep om naar haar zusje in Bovensmilde te lopen. “De weg wist ik wel, ik volgde gewoon 

de Drentse Hoofdvaart. Toen was ik dus zoek, maar ze hadden natuurlijk wel een idee waar ik zou zijn. 

Mijn pleegouders waren natuurlijk boos, nu begrijp ik dat wel. Maar ik heb er totaal geen spijt van.”  

Het was overigens niet allemaal kommer en kwel, want Lucie kreeg bij ome Henk en tante Alie heerlijk 

te eten. Toen ze in Drenthe aankwam woog ze 58 pond, toen ze er vertrok woog ze maar liefst 83 pond. 

Op 11 april 1945 werd Assen bevrijd, maar veel heeft Lucie daar niet van meegekregen. “Het huis waar 

we woonden lag in de buitenwijken. Henk en Alie gingen naar de binnenstad om de bevrijding mee te 

maken. Ik moest thuisblijven bij de kinderen.”  

Het zou nog tot 23 augustus duren voor Lucie haar ouders weer zou zien. Al die tijd was er geen enkel 

contact. Postverkeer was niet mogelijk. Haar ouders hoorden via de diaconie nog wel dat het goed ging 

met de kinderen in Drenthe. Zelf hebben Lucie en Rina al die tijd niets over thuis vernomen. 
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Buiten zichzelf van blijdschap 

Van de ene op de andere dag kwam er bericht dat de kinderen hun koffertje moesten pakken, omdat ze 

de volgende dag terug zouden reizen naar Utrecht. Het aansterkprogramma van Lucie en Rina was 

uitgemond in een verblijf van bijna zes maanden. Het koffertje pakken moest overigens wel wachten tot 

Lucie klaar was met het wecken (inmaken) van de groenten, waarmee tante Alie en zij net bezig waren. 

De kinderen werden de volgende dag in Utrecht afgezet in de Lange Viestraat, bij het voormalige 

warenhuis Galeries Modernes. Omdat Lucie de Domtoren zag en ze op de Dompleinschool zat, wist ze 

de weg naar huis en mochten zij gaan van de leiding. Onderweg kwamen ze een vriend van een van haar 

broers tegen. Ze bonden hem op het hart om vooral niks te zeggen. Ze wilden hun ouders en broers 

verrassen. En dat lukte volledig. “We stonden met zijn tweeën als een gek te kloppen op het raam van 

de erker. En maar zwaaien. Iedereen was zó blij dat we er weer waren. We waren weer allemaal thuis. 

Het was feest. Natuurlijk had ik een Drents accent gekregen, maar dat vond mijn moeder alleen maar 

leuk.” 

Wim kwam uit Groningen terug met een jong konijntje 

Wim Pont (1932) woonde tijdens de oorlog met zijn 

ouders in de Noordzeestraat. Hij was enig kind en 

afkomstig uit een rood nest, al wilde hij zich als 4-

jarige al laten dopen, onder invloed van zijn tante 

Jaan op wie hij dol was. Hij ging net als Lucie Witte 

naar school op de Dr. De Visserschool. Ze kenden 

elkaar vanaf de eerste klas, al zou het tot na zijn 

militaire dienst duren voordat de verkering echt aan 

raakte. 

 

Chocola voor de jarige 

Het begin van de oorlog herinnert Wim zich nog goed. “Ik ben op 15 mei geboren en in 1940 lag ik op 

mijn verjaardag ziek op twee aan elkaar geschoven stoelen. Niemand was in de stemming. Ik was jarig, 

maar ik had nog niks gehad. Toen kwam tante Greet nog wel met een reep chocola maar mijn 

verjaardag was volledig vergeten eigenlijk.” 

Vanaf 1943 woonde Wim alleen met zijn moeder, haar ondergedoken broer en haar zus met hun 

echtgenoten in de Noordzeestraat. “Mijn vader was toen al opgepakt door de Duitsers bij 

Machinefabriek in de Gansstraat. Hij was bij een razzia opgepakt om in Duitsland te werk te worden 

gesteld. Mijn moeder wist dat hij vanaf het Maliebaanstation zou worden weggevoerd. Ze heeft toen 

snel een tas met kleren gevuld en is het hele eind met mij naar de Maliebaan gaan rennen. Daar mocht 

ze er niet door om mijn vader zijn tas te geven. Ze heeft langs de Duitsers heen die tas met kleren naar 

mijn vader gegooid. Dat was heel dapper van haar. 

Toen mijn vader weg was, liet ze haar broer, die bij de Nederlandse Spoorwegen werkte, bij ons 

onderduiken. Ondanks dat er een NSB-er tegenover ons woonde. Naarmate de oorlog vorderde, werd ze 
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steeds feller en die NSB-er had ze te verstaan gegeven dat hij het niet moest wagen om iets te 

ondernemen.” 

 

Wim met zijn moeder, Wilhelmina Elisabeth Vreswijk (1907-1968). Wim was enig kind.  

Vechten om een spruitje 

“De voedselschaarste werd steeds groter. Ik herinner me dat ik met een neefje een spruitje vond. We 

hebben erom gevochten wie hem mee naar huis mocht nemen. Nog zo’n verhaal is dat op de Croeselaan 

altijd veel Duitsers waren en op een dag was daar een Duitser met zijn paard gestruikeld, waarbij het 

paard het loodje legde. Buurtbewoners die het dode paard zagen liggen, hebben het geslacht. Wij 

hebben toen een paardenpoot gepakt en zijn er vandoor gegaan, via poortjes tussen de tuinen door. 

Net als Lucie ging ik ook op vrijdag naar de gaarkeuken in de Amaliadwarsstraat. Daar was kapelaan 

Egberts vaak, met een sigaar. Ik vond hem vreselijk stinken. Ik kreeg daar twee boterhammen. Als ik dan 

vrijdags thuiskwam zaten mijn moeder en haar broer ook samen een boterham te eten. Dat kon dan, 

omdat ik op vrijdag niet thuis at en er dus voor mijn oom een boterham overbleef. 

Hongeroedeem 

Op een avond in februari 1945 zijn we vanaf de Oudegracht met de zusters Augustinessen uit Utrecht 

vertrokken. In het midden van de auto lagen balen stro, waarop we een beetje konden rusten. Bij 

Amersfoort werden we beschoten. Bij Hattem kregen we een boterham. Onderweg naar het noorden 
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zijn mijn schoenen door een zuster in Zwolle of Meppel van mijn voeten geknipt vanwege het 

hongeroedeem. Mijn enkels waren helemaal kapot en opgezwollen.  

We hebben er meerdere dagen over gedaan om in Groningen te komen. ’s Nachts sliepen we in 

ziekenhuizen, kloosters en scholen. In het klooster in Groningen werden we nagekeken op luizen. Wat 

wel heel bijzonder was: in Groningen bleken de zusters opeens mannen te zijn. Hun habijt was een 

goede vermomming geweest……Vanuit Groningen gingen we naar de pastorie van de hervormde kerk in 

Scheemda. Daar brachten we de nacht door. De volgende nacht werden we door de dominee naar ons 

opvangadres gebracht. Ik kwam terecht in Midwolda bij het bakkersgezin Buikema. Ze hadden zelf een 

zoon, Theo (7). Na de oorlog kregen ze in 1947 nog een zoon, Willem. 

Geen onderbroek met poststempels 

Wim werd door (Frederikus) Buikema en Vrouw Buikema (Reintje Werver) behandeld als een eigen kind. 

“Het waren heel hartelijke mensen. Op een gegeven moment stelde de kerk ondergoed voor mij 

beschikbaar. Vanwege de schaarste aan textiel waren die onderbroeken gemaakt van oude postzakken. 

De stempels stonden daar nog op. Mijn pleegmoeder moest ervan huilen, zo erg vond ze dat. Hoe ze het 

voor elkaar kreeg weet ik niet, maar ik kreeg iets anders. 

Zijn pleegouders hadden weliswaar een bakkerij, maar die was door de Duitsers gesloten. De 

bakkersoven had aan de voorkant een slot gekregen. Die oven kwam op zeker moment toch van pas, bij 

een razzia van de Duitsers. Bakker Buikema, die zijn eigen oven als zijn broekzak kende, schoof er aan de 

achterkant in en hield zich met succes in zijn eigen oven verborgen.  

Na de oorlog kreeg het gezin Buikema als compensatie voor het sluiten van de bakkerij een nieuwe 

bakkerij aangeboden op Schiermonnikoog, die van een NSB-er was geweest. Wim heeft er na de oorlog 

tijdens vakanties vaak geholpen en de contacten met “Schiermonnikoog” zijn er tot op de dag van 

vandaag. 

De slag om Delfzijl 

Midwolda werd op 13 april 1945 bevrijd door de Polen en Canadezen. Wim zat eerste rang bij de slag 

om Delfzijl. Vanuit een kamer onder de bakkerij keek de familie Buikema over de weilanden uit. Daar 

zagen zij de gevechten om Delfzijl en waren ze getuige van het ophangen van de witte vlag. Toen de 

tanks in Midwolda voorbij kwamen rijden, zaten de kinderen bovenop.  

Een detail van de bevrijding staat Wim Pont nog zeer helder voor de geest. “De geallieerden bezetten de 

militaire mangaten van de Duitsers. Als er dan Duitsers langskwamen, werden die doodgeschoten en 

vervolgens in zo’n mangat gegooid en begraven.” 

Wim had het erg naar zijn zin in Midwolda. “Ik had eten, er werd voor me gezorgd, ze waren lief voor 

me. Ik had vriendjes – aan de overkant zaten kinderen uit Den Haag – en ik ging daar ook naar school.  

Moeder verhuisd  

In juli kwam plotseling het bericht dat we naar huis mochten. We werden afgezet bij Galeries Modernes. 

Van daaruit ben ik naar huis gelopen. Met het jonge konijn dat ik bij met vertrek uit Midwolda van mijn 

pleegouders meekreeg. 
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Thuis in de Noordzeestraat vertelde een buurvrouw hem dat zijn moeder tijdelijk was verhuisd. Ze bleek 

op de Wittevrouwensingel nummer 3 ingetrokken te zijn. Bij een advocaat die in het verzet zat en voor 

wie ze huishoudelijk werk deed. Ze had haar huis uitgeleend aan een broer en schoonzus; omdat haar 

man was weggevoerd was dat adres “veilig”.  Ze had het werk van haar schoonzus bij de advocaat 

overgenomen; die had ook de onderduik van haar broer geregeld. 

Vader niet herkend 

Toen hij op de Wittevrouwensingel 

arriveerde, rende hij de trap op naar zijn 

moeder. Zijn vader, die na twee jaar was 

teruggekeerd uit Duitsland, herkende hij 

niet….. Dat was niet verwonderlijk. 

Nadat Bernard Pont (1903) uit Utrecht 

was weggevoerd, kwam hij terecht in 

Oranienburg even boven Berlijn. Hij 

werkte daar als machineschilder in de 

Duitse vliegtuigindustrie. Vanuit 

Oranienburg is hij overgeplaatst naar de 

zoutmijnen in Thüringen, waar de 

Duitsers hun gestolen goederen lieten 

opbergen. Bij die ploegen zat hij 

ingedeeld. Daar, in die mijnen, is hij door 

de Canadezen en de Polen gered. Hij is 

in 1945 - volkomen uitgemergeld en 

onder de luizen en ander ongedierte - 

via de kapotgeschoten brug bij 

Rhemagen naar Frankrijk vervoerd. 

Daarvandaan is hij verder teruggelopen 

naar Nederland.  

 

 

Zoon Wim: “Frans van Soest, een jongere man uit Utrecht, heeft zich vanaf de zoutmijnen ontfermd 

over mijn vader. We zijn na de oorlog bevriend gebleven en hebben veel van hém gehoord over de 

wederwaardigheden van mijn vader uit die tijd, want zélf kon hij daar niet over vertellen.” 

Mijn vader was totaal anders geworden dan ik hem van voor de oorlog kende. Niet alleen uiterlijk. Hij 

was ook heel gesloten en achterdochtig geworden. Wat hem in Duitsland was overkomen, hebben we 

nooit van hemzelf gehoord, maar via die vriend Frans van Soest. 

Verdwenen konijn 

Met mijn konijn is het slecht afgelopen. Met Kerst was het plotseling verdwenen. We aten lekker vlees. 

Maar pas later begreep ik dat het mijn konijn was, dat was geslacht. Ik ben later toen ik het begreep, 

ontzettend boos op mijn vader geworden. Maar ja, ik was een jochie... 

Bernardus Jacobus Pont (1903-1980) was machineschilder bij 

machinefabriek Stork. 
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Toen ik in Utrecht terug was, was ik natuurlijk een stuk dikker geworden en ik sprak een beetje 

Gronings. Na de vakantie ging ik naar de MULO op het Maasplein waar ik Lucie weer ontmoette.  

 

Frederikus Buikema (1910-1965) en Reintje Werver (1908-1981) liggen begraven op 

Schiermonnikoog, waar zij na de oorlog een nieuwe bakkerij kregen.  

Als ik terugkijk op mijn tijd in Midwolda, vind ik het gek dat ik totaal niet het gevoel heb gehad dat ik bij 

vreemde mensen was geweest. Ik voelde me daar zo thuis! En dat gevoel is altijd gebleven. Toen zij hun 

nieuwe bakkerij op Schiermonnikoog kregen ben ik daar nog vaak wezen helpen. De band met 

Schiermonnikoog heb ik altijd onderhouden. Vroeger ik, nu m’n dochter, bezoeken nog steeds de 

graven.  

 


