Evacués in de 2e Wereldoorlog
Wie o wie heeft er meer informatie.

In de 2E Wereldoorlog verbleven er in Boijl bij diverse gezinnen evacués uit Swalmen. Ondergetekende,
namens Dorpsarchief Boijl, wil hierover graag meer informatie a) omdat het een belangrijk en ingrijpend
gebeuren was voor velen in Boijl en Swalmen en b) omdat de tijd dringt om nog in contact te komen met
mensen die dit hebben meegemaakt.
== Ik had contact met plaatsgenote Heintje Bijkerk die nog contact heeft met een evacué t.w. Mariet
Hendriks. Ik belde en schreef daarna met Mariet (93 nu) Een broer en zus van haar, Arthur en Annemie,
zijn ook nog in leven. Zelf ben ik in de jaren ’55-’56 met mijn ouders een weekje op vakantie geweest bij
haar inmiddels overleden broer Wiel. Herinner ik me nog als de dag van gisteren.
==Met de werkgroep Geschiedenis van “Milieu- en Heemkundevereniging Swalmen” had ik overleg. Zij
gaan in de loop van het komend jaar in hun verenigingsblad vragen of er nog mensen uit hun regio
herinneringen hebben aan die tijd, eventueel foto’s etc. Ik ontving al een lijstje met namen van families
uit Swalmen en waar zij ondergebracht zouden zijn in Boijl. Deze lijst is verre van compleet, maar kan
wellicht een eerste hulpmiddel zijn voor u en ons.
==Ik heb met moeite het boek “30.000 evacués” met ondertitel “Limburg en Friesland verbonden door
de oorlog” op de kop getikt. Indrukwekkend!
LIJST VAN EVACUÉS UIT DE GAZET VAN LIMBURG 1 MEI 1945.
Het is een zeer beperkte lijst zoals ik al schreef. De enige namen die erop staan zijn die van J Mulder,
J. Bult, R.de Graaf, P. Veurman, J. Nijholt (waarschijnlijk broer en zus IJsbrand en Jansje Nijholt, destijds
Kerkweg, kleermaker), W. Buitenga en Mercuur als families die evacués in huis hebben gehad. Verder
oude huisnummers zonder straatnaam en zonder namen van bewoners.
Mijn/ons verzoek.
Zijn er mensen die contacten hebben/hadden met de evacués, die zich nog iets herinneren, foto’s
hebben of andere info, laat het ons svp weten. Bedoeling is de informatie te gebruiken voor een artikel
in één van de komende dorpskranten.
We horen graag van u!
U kunt contact opnemen met ondergetekende of de andere leden van Dorpsarchief Boijl.
Namens Dorpsarchief Boijl

Jan Veldhuizen janveldhuizen.jv@gmail.com

tel. 06-13 41 51 98

