
Wonen tijdens de oorlog in de Grebmolen,Schoorldam. 

Vrouwtje Klok (overleden 21 november 2009) 

 

Huwelijksfoto Vrouwtje Klok en Cor Krijgsman (28 augustus 1951) 

 

Om te beginnen het verhaal van Vrouwtje 

De molen werd in die tijd bewoond door mijn vader, molenaar Henk Klok, mijn moeder Kaatje Klok-

de Geus en ik, hun dochter Vrouwtje. Ik was in 1943, toen de eerste onderduikers kwamen, 7 jaar. In 

februari van dat jaar, bracht verzetsman Lau Kalverdijk , de eerste onderduikers naar de Grebmolen. 

Het was de Familie Polak-Winter met hun dochter Gre en schoonzoon. Ze werden ondergebracht op 

de zolder van het woonhuis. In mei van datzelfde jaar kwam het tweede echtpaar, familie Italiaander, 

erbij. De 7de persoon kwam in 't voorjaar van 1944. Het was de broer van mijn vader, Nico Klok.  

 

Het was dus erg druk op de kleine zolder waar de onderduikers bijna de gehele dag zaten. Voor mij, 

Vrouwtje, was het ook een hele opgave. Ik ging gewoon naar school, maar mocht daar, uiteraard 

niets zeggen over hoe ’t er thuis aan toe ging. Dus ook nooit vriendinnen mee naar huis om te spelen 

natuurlijk.  

Het gebeurde ook wel dat de onderduikers beneden waren en tijdens de afwas luid aan het zingen 

waren.  

Ik had hen al eens gewaarschuwd dat ze stiller moesten zijn omdat ze buiten te horen waren. Op een 

keer stonden er dus 3 Duitsers voor de deur die naar mijn vader vroegen. Ik bleef heel kalm op dat 

moment en rende op mijn sokken naar de keuken om de onderduikers te waarschuwen dat er 

Duitsers aan de deur waren. Mijn vader kwam er ook gelijk aan. Maar gelukkig wilden ze alleen het 

bootje lenen om te gaan vissen.  



Voor mij is dit natuurlijk een hele spannende en vervelende tijd geweest. Ik heb regelmatig tegen 

mijn eigen kinderen gezegd, dat ik hun dit nooit aangedaan zou hebben.  

Op 12 mei 2000 heb ik (toen mevrouw Krijgsman-Klok) postuum een onderscheiding in ontvangst 

genomen van Yad Vashem (wat staat voor: ik geef hun een eeuwige naam die niet uitgeroeid mag 

worden) voor mijn ouders Henk en Kaatje, voor het redden van 6 joodse mensen.  

 

Gre Italiaander-Polak: 

De Grebmolen. 

Onder Schoorldam, toen de Gemeente Warmenhuizen, stond in de Grebpolder een molen. Deze 

molen werd bewoond door molenaar Henk Klok en zijn vrouw Kaatje Klok-de Geus en hun toen 8 

jarige dochter Vrouwtje.  

In februari 1943 kwam uit Amsterdam de Joodse familie Polak-Leeuwin bij de molen terecht, via Lou 

Kalverdijk, verzetsman uit Warmenhuizen. De familie bestond uit 4 personen, vader, moeder met 

hun dochter Margaretha (Gre 21 jaar) en schoonzoon Lou (22) .In mei 1943 kwamen daar ook de 

ouders van Lou bij, de heer en mevrouw  Italiaander-Rootveld. Met 6 personen zaten we op de 

zolder van het woonhuis tussen de tarwe ondergedoken. We konden ons niet in de molen 

schuilhouden, want het was een watermolen en dan is daar geen ruimte. We brachten veel tijd door 

op de zolderkamer, waar we ook moesten slapen. De strozakken waar we op sliepen moesten ’s 

ochtends worden opgeruimd om iets meer leefruimte te krijgen. In eerste instantie dachten we dat t 

voor ongeveer 5 maanden zou zijn, maar dat werden er ruim 27.  

Als onderduikers waren we ons er natuurlijk heel goed van bewust welke risico’s de molenaarsfamilie 

nam om ons een veilig onderdak te verschaffen. Vooral voor de dochter Vrouwtje was het moeilijk. 

Zij ging gewoon naar school in Warmenhuizen gedurende de oorlogsjaren en er werd haar regelmatig 

op het hart gedrukt dat ze vooral niets tegen iemand mocht zeggen. Zelfs niet tegen haar eigen oma 

en opa waar ze onder de middag bleef eten.  

In 't voorjaar van 1944 kwam ook de broer van Henk Klok, Nico er nog bij, zodat we vanaf die tijd met 

7 personen op de zolder zaten. Bijna niemand was op de hoogte van onze aanwezigheid, alleen het 

verzet van Warmenhuizen. Dit was mogelijk omdat de molen heel moeilijk en slechts via 2 voetpaden 

bereikbaar was. Vrienden en familie kwamen bijna nooit op bezoek. Tijdens de razzia’s kwamen er 

soms 20 tot 25 jonge mannen uit Schoorl naar de molen om zich schuil te houden.  

Zij werden verborgen gehouden op de schuurzolder naast de woning. Nooit hebben ze van ons iets 

gezien of gehoord .  

De toenmalige huisarts Rein Postma was een van de weinigen die op de hoogte was van de 

aanwezigheid van 7 onderduikers, omdat een van hen om de 4 à 5 weken een injectie moest hebben 

en hij die toediende.  



De 7 onderduikers verveelden zich op de kleine zolder, waar we vooral heel stil moesten zijn als er 

wel andere mensen in huis waren. Een van de mannen was op een ogenblik met de tarwe aan het 

spelen en had de grootste moeite om niet te moeten niezen.  

Tijdens de oorlog kwam mevrouw Klok-de Geus wegens een blindedarmontsteking in het ziekenhuis 

terecht. Ik, Margaretha Italiaander-Polak, deed me toen voor als hulp in de huishouding, gevlucht 

voor de bombardementen uit Rotterdam. Ik was toen degene die ervoor moest zorgen dat de 

berichten die we via de radio ontvingen door werden gegeven aan het verzet in Warmenhuizen. De 

radio was natuurlijk verboden bezit en werd verborgen gehouden onder de vloer. De berichten 

werden verstopt in mijn laars. Met een bootje voer ik tot de spoorrail en daar gaf ik de berichten 

over. Een keer werd ik aangesproken door een stellingcommandant uit Den Helder. Hij eiste dat ik 

hem en nog een paar hooggeplaatste Duitsers met het bootje over zou zetten, zodat ze konden 

vissen. Dat deden ze met handgranaten. De man had er geen idee van dat hij met een Joodse vrouw 

te maken had.   

Wij, de onderduikers, waren echte 'stadsmensen' . De familie Klok had een koe voor een klein beetje 

melk weten te bemachtigen. Als deze in het voorjaar naar buiten mocht, werd de koe tochtig. De 

dames zeiden dan tegen elkaar dat de koe een koudje had gevat.  

Als er ook maar een klein beetje onraad was, dan was mevrouw Klok-de Geus veel moediger dan 

haar man. Ze liep met een groot koolmes door het huis. Op 4 mei 1945 luisterde Lou Italiaander naar 

Radio Rotterdam. De uitzendingen kwamen natuurlijk vanuit Engeland. Het bericht kwam door dat 

we bevrijd waren. Met twee armen in de lucht kwam hij op de anderen af met de legendarische 

woorden: We zijn vrij! Direct daarop kwam ook bericht door van Radio Lou de Jong dat het nog 

enkele maanden kon duren. Toch gingen de families op 3 bewaarde fietsen zonder luchtbanden naar 

Warmenhuizen. Het hele dorp was uitgelopen en liep met deksels van pannen te klappen. Meneer 

Italiaander moest op een gegeven moment zo hard remmen dat ze met fiets en al over de kop gingen 

en hij enkele hechtingen moest krijgen.  

De wieken van molen werden in de 'vreugde'-stand gezet. Na de oorlog hebben de families nog 

contact gehad.  

Margaretha Italiaander-Polak 

 

Louis Italiaander  

Ik ben geboren te Amsterdam op 10 november 1920 en heb gedurende de oorlogsjaren eerst in 

Amsterdam gewoond , tot in 1942 tot de razzia’s begonnen. Toen kwamen we in contact met de heer 

L. Kalverdijk uit Warmenhuizen. Hij heeft voor ons, dat wil zeggen 6 personen, Samuel Polak, Annie 

Polak-Leeuwin, Simon Italiaander, Roosje Italiaander-Roodveld, Greetje Italiaander-Polak en Louis 

Italiaander een onderduikadres gezocht. En dat heeft ie gevonden in de Grebpolder te Schoorldam 

bij de familie Klok.  

De familie Klok bestond uit Vader Henk, moeder Kaatje en hun dochtertje Vrouwtje die toen 8 jaar 

was. Deze mensen zijn met geen goud te betalen. De risico’s die ze hebben genomen, zij konden 

nooit bevatten wat er boven hun hoofd heeft gehangen.  



Zo lang 6 volwassenen te herbergen, of te verschuilen, eten te geven, hun zorgen overnemen, want 

wij konden geen kant op, wij leefden in een slaapkamertje van 3 bij 3 meter op een vloertje van 

papier. Elk geloop of gekraak konden zij daar beneden horen. Daar komt ook bij dat wij als 

'stadsmensen' een totaal andere achtergrond hadden dan de familie Klok, die op het platteland 

woonde.  

De familie Klok heeft alles voor ons gedaan wat mogelijk was. Maar ik wil vooral mijn waardering 

uitspreken voor dochtertje Vrouwtje. Zij was nog zo jong en zij had ons niet in huis gehaald, maar 

werd door de beslissing van haar ouders in deze moeilijke omstandigheden gebracht. Plotseling zag 

ze 6 vreemde mensen en haar jonge leventje werd radicaal veranderd. Zij kon geen vriendinnetjes 

meer mee naar huis nemen om te spelen, haar poppen kregen de namen van de onderduikers zodat 

zij zich op school of ergens anders niet kon verspreken. Dat was haar straf van de oorlog. Moet u 

zicht indenken, een kind zo jong. Ze bracht zelfs ook nog geschreven krantjes, die ik samenstelde aan 

de hand van berichten van Radio Oranje, iedere dag naar Lou Kalverdijk, die ze dan weer 

verspreidde. Ze heeft zoveel voor de veiligheid van ons onderduikers en voor hun eigen veiligheid 

gedaan, daar heb ik geen woorden voor.  

Louis Italiaander 


