
Amsterdams kind beleeft bevrijding in Warffum

De reis
“Als achtjarig jongetje kwam ik uit Amsterdam. 
Zonder ouders, alleen, verward, vuil van de reis, 
niet wetend wat er zou gebeuren. Tweeënhalve dag 
zat ik in het ruim van een dekschuit met ongeveer 
vijfentwintig Amsterdamse kinderen. Op weg naar 
het noorden, waar wél voedsel was. We sliepen op 
hooi en gebruikten een grote pan om onze behoefte 
in te doen. Voor degenen die last hadden van zee-
ziekte was er een grote bak. Benedendeks was de 
stank vreselijk, je kon er de lucht wel snijden.”

Warffum
Ray werd ondergebracht bij familie Balk in Warf-
fum. Er was genoeg, maar hij kreeg maar een klein 
beetje te eten, want zijn lichaam was niks meer 
gewend. Na een dieet van tulpenbollen moest zijn 
maag weer wennen aan normaal voedsel. 
De eerste weken was het moeilijk om het Gronings 
te verstaan, maar Ray had het goed in Warffum 
en beleefde allerlei avonturen, maar ook angstige 
momenten. Zoals toen hij en zijn vriendje niet voor 
spertijd binnen waren en bijna door Duitse soldaten 
gesnapt werden. En toen een Duitser hen, nadat 
ze kattekwaad uithaalden, met het geweer in de 
aanslag dichterbij wenkte en plotseling op kraaien 
ging schieten. Wat zijn ze geschrokken!

Einde nadert
Op een avond in april liep Ray in de buurt van 
Breede en belandde hij tussen Duitse soldaten die 
kuilen groeven of erin stonden; alleen hun hoofd 
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was zichtbaar. Hij liep erheen en vroeg zich af wat 
ze aan het doen waren. Eén soldaat vroeg wat en 
maakte bewegingen met zijn hand naar zijn mond. 
Wilde hij eten? Daar snapte Ray niets van. Híj was 
in Warffum omdat er honger geleden werd en een 
Duitse bezetter vroeg hém om eten? Hij rende naar 
huis en vroeg hoe dat zat. Ray’s moeder, die hem 
was nagereisd, wilde wel wat geven, maar anderen 
zeiden: “Je geeft geen voedsel aan de vijand.” Zij 
ging erheen om met de soldaten te praten. Som-
migen waren niet ouder dan veertien, vijftien jaar. 
“Waarom gooi je je wapens niet weg? Ga naar 
huis,” zei ze. “De Duitse grens is vlakbij, de oorlog 
is vrijwel over.” Eén van de jongens stak zijn hand 
met een Panzerfaust (antitankwapen) omhoog. 
“Zolang ik mijn Panzerfaust kan afschieten, blijf ik 
vechten,” zei hij vol trots. Maar de volgende mor-
gen waren de soldaten verdwenen. 

Bevrijd
“Op 18 april ging ik naar het hotel aan de Noor-
derstraat (nu Spar), waar altijd wel iets gebeurde. 
De Duitse schildwacht was weg, de deur stond 
open. Het was er een bende. Papieren op de vloer, 
bureaus schots en scheef met opengetrokken laden, 
gebroken stoelen in een hoek. 
Een paar dagen later liep ik er weer langs en ook 
deze keer stond er geen schildwacht. Er gingen sol-
daten het hotel in, zij leken beslist niet op Duitsers. 
Ik nam aan dat dit de geallieerden waren (Cana-
dese troepen van het Regina Rifl e Regiment 7th 
Canadian Infantry Brigade en Poolse soldaten) die 
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ons op 20 April 1945 bevrijd hebben. Eén van de 
soldaten duwde me een doos in handen. We gingen 
naar binnen, waar alles weer keurig opgeruimd 
was. Ik vond de geallieerde soldaten aardiger dan 
de Duitsers, die altijd streng waren en weinig lach-
ten. Ik kreeg chocoladerepen en mocht fi lms zien in 
de ruimte naast het hotel, die als kantine diende.
Achter het hotel was een veldkeuken, waar koks 
bezig waren. Moeder zag dat een kok een grote 
theeketel leeggoot in het gras. Ze had in geen jaren 
thee gedronken en hier gooiden ze alles weg! Ze 
kon de kok duidelijk maken dat hij niets weg moest 
gooien. Geef het aan de mensen in het dorp! De 
volgende dag stond er een schildwacht voor het 
hotel én de veldkeuken.”

Nadat de verbinding tussen Groningen en Amster-
dam weer hersteld was keerden Ray en zijn moeder 
weer terug naar Amsterdam.

 Dit is een bewerking van de herinneringen van Ray 
Renardel de Lavalette. Hij is de Warffumers en met 
name de families Balk en Bos (Den Andel) nog altijd 
dankbaar voor hun gastvrijheid.


