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Graag voldoe ik aan het verzoek een voorwoord mee te geven aan deze uitgave: een boek
dat ons Stellingwervers dierbaar moet zijn. Het vervult ons inmiers met trots te lezen dat
ook in ons gebied verseheidene mensen zich bijzonder bewonderenswaardig hebben
gedragen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Dat het belangrijk is dat juist dit deel van onze historie wordt vastgelegd, hoeft geen
betoog: helaas zullen wij, onze kinderen en kleinkinderen steeds opnieuw lering moeten
trekken uit wat er toen is gebeurd.
Wat is het prachtig dat van degenen die in de bezettingstijd een opmerkelijke rol hebben
gespeeld, flu velen zeif nog in de gelegenheid waren aan dit boek mee te werken.
Enerzijds omdat zij op deze manier mochten ervaren hoeveel belang onze generatie hecht
aan hun rol in die episode - dat moet een heel goed gevoel zijn -, anderzijds omdat het de
authenticiteit en het waarheidsgehalte van het boek zoveel groter maakt.
Er is mij op het hart gedrukt dat ik de medewerkers aan dit boek niet mag bedanken: hun
medewerking moet namelijk als volstrekt vanzelfsprekend worden beschouwd. Laat ik
daarom volstaan met het uitspreken van mijn bewondering. Voor hun betrokkenheid en
inzet nil, zoveel jaren na dato, maar bovenal voor wat er door hen en door anderen, die
helaas niet meer in ons midden zijn, in de oorlogsjaren zeif is gepresteerd. Het boek is
gedrukt in een grote letter - met het oog op het gebruik ervan in het onderwijs -, maar de
letters waarin de namen van 'onze' verzetsheld(inn)en worden geboekstaafd, kunnen niet
snél te groot zijn.
Namens het gemeentebestuur van Weststellingwerf spreek ik de wens uit dat de
boodsehap die dit boek in zich draagt, in brede kring zal worden verstaan. Daarbij denken
wij vooral aan de scholen. Het is niet toevallig dat er in het kader van het yak heemkunde
breed en indringend aandacht wordt besteed aan de gebeurtenissen en de achtergronden
van de Tweede Wereldoorlog. En het is ook geen toeval dat de schooljeugd in
toenemende mate wordt betrokken bij onze jaarlijkse 4 mei-herdenking en dat de
verzetsmonumenten in onze gemeente bijna alle door scholen zijn geadopteerd. Want de
kinderen van vandaag kunnen niet voldoende doordrongen raken van wat er vijftig jaar
geleden is gebeurd. Zij zullen immers de voiwassenen van morgen moeten zijn...
drs. H.R. Heite,
burgemeester van Weststellingwerf.

INLEIIMNG
Per 1 augustus 1988 is het yak heemkunde als alternatief voor het verplichte yak Fries op
de basisseholen in de gemeente Weststellingwerf ingevoerd, met het doel kinderen kennis
te laten verwerven over de direkte omgeving, deze kennis te ordenen en verbanden te
leggen tussen verschijnselen in de eigen leefwereld.
Niet alleen de streektaal heeft hierin een plaats gekregen, maar ook tal van andere
streekeigen elementen uit de belevingswereld van het kind.
Een uitermate belangrijk onderdeel van het yak is uiteraard de hoofdrubriek geschiedenis.
In dit verband zijn reeds diverse lesboekjes vervaardigd, waarbij onder andere aandacht
werd besteed aan de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog in onze gemeente.
Om de leerlingen een breder inzicht te kunnen verscbaffen in al!erlei zaken die betrekking
hebben op deze periode uit de gesehiedenis, werd in 1990 contact gezocht met de oudverzetsman Jan van der Veer uit Wolvega, met het verzoek bebulpzaam te zijn bij het
schrijven van een boekje over de verzetsaktiviteiten in Wolvega en omgeving.
In de beginperiode werd veel aandacht besteed aan bet opsporen van de namen en
adressen van oud-verzetsmedewerkers en andere personen met wie het verzet nauwe
contacten onderhield. Dit was uiteraard geen gemakkelijke opgave, daar al spoedig bleek
dat de medewerkers niet alleen over heel Nederland verspreid wonen maar een aantal
zelfs in het buitenland woonachtig is.
1k ben me er terdege van bewust, dat het na vijftig jaar onmogelijk is alle namen te
achterhalen. Hiervoor wil ik de medewerkers en mijzelf op voorhand verontschuldigen.
Nadat de namen en adressen waren achterbaald werd van gemeentewege schrifte!ijk
verzocht medewerking aan de totstandkoming van het boekwerkje te verlenen. Gekozen
werd voor een opzet om de medewerkers zeif aan het woord te laten, omdat op deze wijze
ieder zijn of haar eigen beleving beter tot uitdrukking zou kunnen brengen
Daar bet na bijna vijftig jaar onmogelijk is om alle gebeurtenissen exact naar boven te
halen werd gekozen voor een werkwijze waarbij de geproduceerde versiagen steeds ter
correctie aan de overige medewerkers werden gezonden.
Ook werd tij dens een in bet gemeentehuis gehouden 'reunie' van oud-verzetsmedewerkers het concept paginagewijs doorgenomen om de nodige correcties te kunnen
aanbrengen. Op deze wijze is naar mijn mening een verantwoord bistorisch document tot
stand gekomen, waarbij wel de kanttekening moet worden gemaakt dat bet natuurlijk
nooit volledig is uit te sluiten, dat bet geheugen mensen in de steek kan laten. Zeker als de
gebeurtenissen zo'n vijftig jaar geleden hebben plaatsgevonden. 1k ben er echter van
overtuigd dat de oud-verzetsmensen wel degenen zijn die de gebeurtenissen bet best zeif
kunnen verwoorden, omdat zij direkt betrokken zijn geweest. Herschrijven of samenvatten
van aangeleverd materiaal zou de betrouwbaarheid in mijn ogen alleen maar verkleinen.

Als samensteller van het boek heb ik over medewerking zeer beslist niet te kiagen gehad.
In de afgelopen jaren ontstond niet alleen een hechte samenwerking, maar werden we ook
overspoeld met rapporten, illustraties, foto's, enzovoort. Een woord van dank aan al
diegenen die ons belangeloos materiaal beschikbaar hebben gesteld, is hier zeker op zijn
plaats.
Een man die ik in dit kader absoluut niet mag vergeten is mijn collega Bart Beitman, die
de afgelopen periode zijn handen vol heeft gehad aan het zetten en het maken van de layout van het boek.
Het was niet mogelijk om alle informatie via de nog in leven zijnde oudverzetsmedewerkers binnen te krijgen. De Vereniging 'Friesland 1940-1945' en het
Rijksarchiefbraehten hierin uitkomst, door inzage te verschaffen in de beseheiden van het
verzetsarchief. Aan de hand van deze informatie, die in het algemeen vrijwel direkt na de
bevrijding werd opgetekend, heb ik de ontbrekende schakels aisnog aan het boek kunnen
toevoegen.
Zoals ik hierboven al heb opgemerkt was het aanvankelijk de bedoeling het boekje te
schrijven voor de leerlingen van het basisonderwijs. Aehterafhebben wij ons gezamenlijk
op de situatie beraden, waarbij we tot de conclusie zijn gekomen dat ook andere
belangstellenden in de gelegenheid zouden moeten worden gesteld kennis te nemen van
het boekje, dat inmiddels is uitgegroeid tot een boek van meer dan 260 pagina's met
unieke en nog nooit gepubliceerde illustraties. Er kan irnmers niet vaak genoeg worden
gewezen op de verschrikkingen die de Tweede Wereldoorlog met zich heeft meegebracht,
Opdat wij nooit vergeten...

De chef van de afdeling onderwijs van
de gemeente Weststellingwerf,
Jan de Vries.

JACOB RUSSCI-IEN
'Peter'
(overlederi)

HET ONTSTAAN VAN HET VERZET

Direkt nadat de Duitsers ons land waren biimengevallen, begon ook het verzet in
Nederland op gang to komen.
Dit verzet, dat uit de rechtsovertuiging van het yolk ontstond, werd aangemoedigd
tijdens uitzendingen van Radio Oranje, waarnaar, ondanks een verbod, vrijwel
iedereen luisterde. Aan dit verzet werd een principiele basis gegeven door de
voorlichting in de kerken en speciaal door de activiteiten van politieke partij en.
Reeds in het eerste jaar van de bezetting werd uit de kringen der Bijzonder Vrijwillige
Landstorm een verzetsgroep gevormd, die onder andere tot taak had in te grijpen en
huip to verlenen aan de Engelse troepen na een mislukte grootscheepse poging van
Duitsland om Engeland to veroveren. De militaire gebeurtenissen hebben echter een
geheel ander verloop gehad, waardoor later van doze groep niets meer is vernomen.
Ook na de ontbinding van de politieke partijen zetten doze hun activiteiten voort. In het
begin kwam men regelmatig in groepjes bijeen om de sithatie te bespreken. Uit de
geheime vergaderingen van de Anti-Revolutionaire partij is geleidelijk het verzet in
onze gemeente ontstaan. Dit vond plaats in het winterseizoen 1942/1943 toen steeds
meer jonge mannen gedwongen werden in Duitsland to gaan werken. Fen geregelde
bezoeker van doze bijeenkomsten was de beer Jacob Russchen uit Wolvega (later
bekend onder de scbuilnaam 'Peter'). Hij belastte zieb met de leiding van een illegale
organisatie, die in de eerste plaats tot taak had daadwerkelijk steun to verlenen aan hen
die weigerden om in Duitsland to gaan werken. Ook waren er geregelde contacten met
andere organisaties in Friesland. Elke vrijdag vergaderden do plaatselijke leiders in
Leeuwarden. De heer Russchen werd voorzitter van doze vergadering.
Tevens werd in doze periode in Driebergen de basis gelegd voor een landelijke
verzetsorganisatie. De heer Russchen woonde als afgevaardigde voor Friesland de
landelijke vergaderingen bij, die wekelijks eerst in Utrecht en later in Zutphen werden
gehouden. Door dit alles kreeg Weststellingwerf al heel spoedig een belangrijke plaats
in het daadwerkelijke verzet. De beer Russchen vormde, naast erikele ouderen die meer
als adviseurs optraden, een kleine groep jongeren om zich been, die geleidelijk met bet
werk in Weststellingwerf werden belast. Dit waren Berend Daniels, Jan Bosscha,
Egbert Woudstra, Jan van der Veer en Willem Homstra uit Wolvega.
Het werk van doze groep bestond uit het onderbrengen van onderduikers, de
verstrekking van bonkaarten, valse persoonsbewijzen en Ausweisen, het inzamelen van
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geld, de verspreiding van lectuur, het waarschuwen bij te verwachten razzia's en
andere werkzaamheden, waardoor aan de vijand atbreuk werd gedaan. In mei 1943
werd ook hier een staking georganiseerd. Hiertoe werd door middel van in 'spertijd'
bezorgde pamfietten opgeroepen. Behalve de al eerder genoemde personen werkten
ook Steven Brandsma en Koop Kooy hieraan mee.
In deze tijd begon de Ordedienst (O.D.) onder leiding van dr. P.H. Brons ('Keimpe'),
als gemeentelijk commandant, eveneens met zijn werkzaamheden. De dienst had tot
taak op te treden na de bevrijding. Leidende figuren hierin waren Jan Bosscha, W.H.
Kruiper, Jacob Russchen en Jan Gevers uit Wolvega en de heer Th. Verdenius uit
Noordwolde.
In verband met de arrestatie van een onderduiker en daarna van ds. Streelkerk, voorganger in de Gereformeerde kerk te Wolvega, zag de heer Russchen zich genoodzaakt
onder te duiken. llij was namelijk gewaarschuwd door de inlichtingendienst dat de
S.D. uit Groningen bij hem langs zou komen. De S.D. doorzocht het gehele huis. Het
gevoig was dat hij Wolvega moest verlaten. Na zijn vertrek werd de leiding door
Daniels, Bosscha en Woudstra overgenomen. In deze periode werd getracht in
Wolvega een afzonderlijke afdeling te vormen voor het vervalsen van persoonsbewijzen. Een onderduiker uit Leeuwarden, genaamd Johannes Boonstra, zou zich
hiermee belasten en hiervoor in Amsterdam een speciale opleiding krijgen. Zover is
het in Wolvega niet gekomen.
Op 14 oktober 1943 werden Daniels, Bosscha en Woudstra tijdens een bespreking
gearresteerd. Tevens werd een tas met bezwarend materiaal in beslag genomen. Dit
had tot gevoig dat na enkele weken nog een achual personen werd gearresteerd, dat
echter binnen vier weken weer vrij was. Vanaf deze datum werd het illegale werk door
Jan van der Veer uit Wolvega voortgezet, in nauwe samenwerking met de heren R.
Wijmenga te Sonnega, Steven Brandsma en Jac. Kuipers te Wolvega.
Het bovengenoemde drietal, te weten Woudstra, Bosscha en Daniels, kwam na resp.
vier weken, drie maanden negen maanden weer vrij. Ter beveiliging van de werkers en
het vervoer van Joden haalde Jan van der Veer in 1943 een aantal revolvers uit de
wapenfabriek Hembrug bij Zaaiidam met medewerking van de heer Capel, die als
ingenieur was verbonden aan het bedrijf.
Later werden patronen gehaald door de beer Brandsma, die bij Lenstra aan de
Kerkstraat in de kost was. Deze beschikte over een pasje waarmee hij de onbewaakte
fabriek kon betreden. Voorts stonden agent Carper en de heer Brandsma, die controleur
van de Dienst prijsbeheersing was, een pistool af.
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In die tijd werd van alle cellen van de marechausseekazeme een compleet stel valse
sleutels gemaakt.
Vanuit Sneek kwamen twee werkers naar Wolvega, te weten C. van der Linde ('Theo')
en Jan Koopmans ('Marten'). Een aantal koeriersters werd benaderd. Het werk werd
echter te gevaarlijk om regelmatig bij de werkers thuis te vergaderen. Na overleg stelde
de heer Jansen van het distributiekantoor te Wolvega enkele uren per dag een kamer op
het kantoor beschikbaar. Hier werd dan zitting gehouden door de zogenaamde
Inspecteur van de Dienst prijsbeheersing. Koeriersters en werkers kwamen hier op
bepaalde tijden en uren bijeen.
Om berichten te kunnen opnemen werd een radiotoestel geplaatst in de achterkant van
het orgel in de Gereformeerde kerk aan de Kerkstraat. Later werd het toestel verplaatst
naar 'de Bok' in een petgat aan de Tjonger te Oldelamer.
De groep stond in verbinding met de beer Vos, directeur van bet Gemeentelijk
Arbeidsbureau en zijn ambtenaren W. Hornstra, J. Jonkers en de heer S. de Weerd van
het Arbeidsbureau te Heerenveen.
De heer S. de Weerd woonde aan de Sleeswijklaan te Wolvega. Deze gaf eventuele
data van op handen zijnde razzia's en arrestaties en andere waarschuwingen door over
personen die zouden worden gearresteerd om in Duitsiand tewerkgesteld te worden.
Regelmatig was er contact met de beer Jansen, de directeur van het distributiekantoor
Wolvega, over de verstrekking van bonkaarten op valse inlegvellen. Daarbij werden
enkele medewerkers ingescbakeld te weten de heren Mulder en Slettenaar, die later
helaas in Wolvega werden gearresteerd en in Duitsiand zijn omgekomen.
In deze periode waren er ook contacten met groepen in Leeuwarden, Akkrum en
Drachten. Na een reorganisatie werd de provincie in districten verdeeld. Voor het
zuiden werd Heerenveen als centrum aangewezen. Hier kwamen de heren Wagenaar
uit Leeuwarden, Bosch uit Drachten, Koopman uit Heerenveen en J. van der Veer uit
Wolvega tezamen. Ten gevolge van diverse arrestaties konden deze samenkomsten
slechts korte tijd worden gehouden en werden de onderlinge contacten praktisch
verbroken. Er werd toen contact gezocht met de centrale van de L.O. in Sneek. Ook
werd de groep met onder anderen de heren Struikmans en Lenstra uitgebreid. Dc heer
Struikmans was reeds geruime tijd illegaal werkzaam, doch niet zozeer in
georganiseerd verband. Vanaf dat moment werd er meer aandacht besteed aan de
opbouw van de organisatie.
Een hoofdgroep zetelde in Wolvega, terwiji verder in alle dorpen van de gemeente
contacten werden gezocht en gevonden voor het zoeken naar onderduikadressen.

Fragment ult het openingswoord van de heer J. Russchen by de rouw- en
herdenkingsdienst op donderdag 3januari 1946 in de Nederlands Hervormde
kerk te Wolvega ter nagedachtenis aan Hendrik Mulder en Barend Slettenaar.

Het aantal onderduikers nam snel toe. Hierdoor moest meer aandacht worden
gesehonken aan de financiele kant van de zaak. Hiervoor werd de heer Lenstra
aangewezen. De heer Eijgelaar werd bereid gevonden de lectuur te verspreiden. Vanaf
dat moment kreeg iedereen zijn eigen taak.
De oproep van generaal Christiansen dat de militairen zich weer in
krijgsgevangenschap moesten begeven werd in de vroege middaguren van donderdag
29 april 1943 verspreid via pets en radio. Als antwoord hierop kwam de Friese L.O. in
Leeuwarden bijeen en besloot onderstaand manifest op te stellen, waarin enerzijds tot
massale staking werd opgeroepen en anderzijds het stakingsdoel duidelijk werd
omschreven.

LANDGENOOTENJ
Her Duitsche bevel, dat de leden van het Nederlandsche Leger terstoi,d opnieuwin krijgsgevangenschap zullen worden weggevoerd, is een
hoogst ernstige bedreiging van
ONS VOLKSBESTAAN EN ONZE VOLKSKRACHT.
Flier past én antwoox-d:
GEl-rEEL HET yOLK SOLIDAIR MET ONS LEGERT
Alle arbeid dient nil gelegd als overduidelijk ant-woord van geheel
her yolk.
Duitschland heelt onze mannen noodig voor zijn oorlogsmachine.
Reeds werden duizenden van onze arbeiders als slaven weggevoerd.
DEZE NIEUWE AANSLAG MOET MISLTJKKENI
Dit kan als heel het yolk flu cen vane cenheid vormt. Onverbiddelijk
daarom thans de strijd aanvaard met als wapen:
DE ALGEMEENE STAKING
Reeds is deze staking spontaan in vele bedrijven in alle deelen des
lands begonnen. Zij moet flu over heel de linie doorgevoerd. Niemand mag
zich er aan onttrekken.
Her doe, dat wij hierbij beoogen, is:
Jo. Jntrekking van bovenbedoeld bevel van de Commandant der Duitsche Weermacht;
2o. Geen gedwongen wegvoering meet van onze arbeiders nanr Duitschland, ook niet door verplichte sluiting der bedrijven.
Zegt her voort en zorgc voor vermenigvuldigen.
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Het ondergrOfld krantie 'De KoerieF
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lnzet: redacteur Albertus Cornelis Engelen
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In de nacht voor de staking werden in de spertijd pamfietten verspreid in Wolvega
onder zakenmensen en bij bedrijven. De politie was op de hoogte en zou een oogje
dicht doen. Aan deze verspreiding werkten de heren Jan Bosscha, Jacob Kuipers,
Steven Brandsma, Koop Kooy en anderen mee.
De oproep tot de staking had succes.
De gevolgen waren het meest zichtbaar bij de zuivelfabrieken. Het hieronder geplaatste
overzicht geeft hierin het nodige inzicht.
28 april 1.060.336 liter, 29 april 1.094.684 liter, 30 april 719.905 liter, I mei 126.960 liter,
2 mei 328.113 liter, 3 mei 459.991 liter, 4 mei 789.703 liter, 5 mei 1.117.308 liter
Het distributiekantoor onder leiding van de beer Jansen staakte geheel.
Op een gegeven moment probeerde de Mèppeler ploeg onderduikers te plaatsen in het
rayon Wolvega. Er was dus een tweede ploeg werkzaam in de omgeving van Wolvega,
vooral in de buurt van Nijeholtpade, zonder dat men jets van elkaar afwist. Ook de
bevolking vertrouwde dit niet en de werkers in Wolvega evemnin. Men dacht dat het
verraders waren. De zaak werd onderzocht. Het kwam name!ijk wel vaker voor dat
verschi!!ende verzetsgroepen in elkaars gebied werkten. De beer Russchen heeft de
zaak weer in het reine gebracht nadat hij de mensen van de Meppeler ploeg de les had
gelezen.
De steeds stijgende uitgaven maakten verhoging van de inkomsten noodzake!ijk. Door
Lenstra werd voorgeste!d om een gemeentelijke col!ecte onder betrouwbare
ingezetenen te houden. De co!!eetanten werden bij elkaar geroepen en zorgvuldig
geinstrueerd. Men verkeerde in een hoerastemming vanwege bet feit dat de bevrijders
Arnhem reeds waren genaderd. Het einde van de oorlog leek nabij en men begon met
het uit-voeren van de co!!ecte. In enke!e dagen was die over de he!e gemeente
uitgevoerd. Met nog wat nagekomen bedragen bedroeg de opbrengst bijna f. 100.000,.
Hiervan werd f. 50.000,- afgedragen aan de centra!e in Sneek. Het resterende bedrag
kwam al heel spoedig van pas.
De spoorwegstaking brak uit. In onze gemeente werd een honderdtal N.S.-ers, politieagenten en ambtenaren ondergebracht voor wie aan salarissen of pensioenen
± f 54.000,- werd uitbetaald. Al deze uitgaven konden uit eigen inkomsten worden
betaald.
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Hendrik Dedden (overleden).

Dr. Pieter Hendrikus Brons ('Keimpe).
(overleden)
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Zo naderde de dag van de bevrijding en met de septemberdagen in het achterhoofd
werden er weer voorbereidingen voor een collecte getroffen.
Ditmaal werden er lijsten gedrukt en toen de Canadezen zich op vrijdagavond 13 april
in onze gemeente vertoonden, kwamen de collectanten de volgende morgen op het gemeentehuis bij elkaar. De collecte was een groot succes. In een week tijd werd er een
bedrag van f. 304.000,- ingezameld. Bovendien ook nog eens een bedrag van
f. 6000,- via kerkcollecten.
De laatste periode van de oorlog verscheen er in Wolvega een eigen ondergrondse
krant, 'De Koerier', onder leiding van Albertus Cornelis Engelen ('Douwe5, die leraar
aan de U.L.O. was. 'De Koerier' werd destijds opgericht door oud-gedeputeerde
J. Spiekhout. Hij verzocht de heer Engelen het illegale blaadje ook in Wolvega uit te
geven. Hierin werd melding gemaakt van de te houden collecte. Aanvankelijk werd de
berichtendienst van de B.B.C. verzorgd door de heer L.S. Carper en een onderduiker
uit Vlissingen, Cornelis van Vlaanderen ('Henk').
Op de dag van de bevrijding was er geen enkel gezag aanwezig. De politie was ondergedoken. Er was geen burgemeester of gemeenteraad, er reden geen treinen en om een
chaos te voorkomen werd hiervoor gezorgd.
Mensen die ondergedoken hadden gezeten kwamen naar buiten. Verschillende mensen
wilden weer naar huis. Er was gebrek aan bonnen en aan eten. Er was behoefte aan inlichtingen over bepaalde personen. Omdat men dit voorzien had, werd zoveel mogelijk
hulp geboden.
Direct op de dag van de bevrijding werd boven in het gemeentehuis in de raadzaal
zitting gehouden door vertegenwoordigers van diverse instanties. Zij waren voor de
bevrijding reeds aangewezen. Het betrof:
Burgemeester
GECO (gemeente commandant O.D.)
CHESTA (chef stat)
Gevechtscommandant
Sectie politie en arrestatie
Verpleging
Sociale zaken
Rijdend materiaal
Inlichtingen

de heer H. Dedden
de heer dr. P.H. Brons
de heer W.H. Kruiper
de heer J. Kooistra
de heer J.E. Caro
de heer J. Koopmans, daarna
de heer H. Struikmans
de heer J.F. Kuipers
de heer J. van der Veer
de heer H. Oord
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(overleden)
(overleden)
(overleden)
(overleden)
(overleden)
(overleden)
(overleden)

JAN VAN DER VEER
'Piet de Jong'

"A Is leden van de ondergrondse hebben wj destjds afgesproken
-hoewelsommigen ha misschien inmidde/s zijn vergeten-, dat wjgeen
enke/ verzetskniis of een andere wil/ze van dank zu//en accepteren.
WJ zagen het a/s onze taak in de gemeenschap waarin wj /even en werken.
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JAN VAN PER VEER

In mei '90 werd tijdens een tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog in het
gemeentehuis te Wolvega de vraag gesteld of het mogelijk was bet verzetswerk, dat in
de oorlogsjaren zo geheim moest blijven, aisnog bekendheid te geven.
In overleg met een aantal personen is getracht aari het hierbovengenoemde verzoek te
voldoen. Het doel van dit alles is om de mensen van nu, maar ook die van na ons, de
historic zo zuiver moge!ijk na te laten.
Historic is Ieerzaam. Vanuit die historic valt bijvoorbeeld veel te leren over wat
democratic en dietatuur is. Zo ziet men ook flu dat bij versehillende volken sprake is
van een dietatuur, varierend van een zwakke tot een zeer sterk doorgevoerde vorm.
De gesehiedenis van de twintigste eeuw heeft in West-Europa laten zien wat de
oorzaken en de gevolgen van dietatuur zijn. In de jaren 1914-1918 is vier jaar lang
hevig gevochten. In 1940 heeft Nederland vijf, Belgie achttien en Frankrijk tweeënveertig dagen moeten vechten. In de versehillende gesehiedenisboeken is over oorzaak
en gevoig uitvoerig geschreven.
De voorbeelden stamnien niet alleen uit West-Europa en deze eeuw. Napoleon wilde al
heel snel Europa inlijven bij zijn rijk; hij strandde in Rus!and. Stalin wilde bet
communistische systeem verspreiden over de wereld. Inmiddels is zichtbaar wat de
gevolgen zijn van een eommunistisehe dietatuur in Oost-Europa. Ook Adolf Hitler
wilde Europa veroveren. De gevolgen zijn bekend. Honderdduizenden Amerikanen,
Engelsen, Canadezen, Polen, Fransen, Belgen, Nederlanders en Russen hebben hun
leven gegeven om onder andere Nederland te bevrijden van deze dictatuur. Na de
overgave van Duitsland en de vernietiging van bet Nazisme greep Stalin zijn kans om
de Oosteuropese landen onder de controle van Rusland te brengen.
Hitler had in de loop der jaren bet gevaarlijke bock 'Mein Kampf geschreven. Stap
voor stap voerde hi] zijn plannen uit. Het eerst werd bet Saargebied geannexeerd, als
gevolg van een volksstemming waarbij negentiende deel van de kiezers koos voor
aansluiting bij Duitsland. Op 7 maart 1936 bezette hij met zijn troepen de
gedemilitariseerde zone ten oosten van de Rijn en het gedemilitariseerde Rijnland. Als
de Fransen toen het Rijnland waren binnengerukt, zou Hitler zich waarschijnlijk
hebben moeten terugtreklcen, daar hij op dat moment over onvoldoende militaire kracht
besehikte. Een direkt ingrijpen van de democratieen had waarschijnlijk een
wereldoorlog kunnen voorkomen.

Fr'
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In maart 1938 vie! het Duitse leger Oostenrijk binnen. Hitler was niet meer te stuiten.
Vele andere landen volgden, waaronder Tjechoslowakije. Ook werd Litauen
gedwongen het hoofdzakelijk door Duitsers bewoonde Memelgebied aan Duitsiand af
te staan.
Polen zou no aan de beurt komen. Eindelijk werd men in het westen wakker.
Chamberlain (Engeland) en Daladier (Frankrijk) gingen naar Hitler om vrede te bepleiten en kwamen verheugd terug; het zou vrede blijven.
Hitler kon echter zijn pas veroverd gebied behouden. In de verwachting dat Engeland
de vrede zou willen bewaren veroverde Hitler vervolgens grotere delen van Europa,
waaronder Polen. Hiermee kwam hi] echter te dicht bi] Rusland, met als gevoig dat
Stalin en Hitler aan het verdelen gingen. Engeland had indertijd garantie gegeven voor
het bestaan van Polen en verklaarde tot verbazirig van Hitler Duitsland in 1939 de
oorlog.
De Führer houdt een rede waarin hi] weliswaar dreigementen uit in de richting van
Engeland, maar ook duidelijk laat doorschemeren dat hij wel vrede wil. De Duitsers
vinden Hitlers vredesaanbod zo belangrijk, dat zij deze rede in het Engels vertalen met
de kop: 'Gezond verstand' en boven Engeland uitstrooien. Er komt geen enkele reactie
op: zelfs de opvolger van Chamberlain, Sir Winston Churchill, zwijgt er over in het
Lagerhuis. Onder zijn leiding tonen de Engelsen zich onverzettelijk. Op io mei 1940
spreekt Churchill in zijn rede voor het Lagerhuis zijn gevleugelde woorden:
"1k heb niets anders te bieden dan blued, inspanning, tranen en zweet. U vraagt wat onze politiek is,
dan zal ik zeggen: oorlogvoeren ter zee, te land en in de lucht uit alle macht en alle kracht die God
ons kan geven. Oorlog voeren tegen een monsterljjke tirannie die nog nooit in de duistere trieste last
van door inensen bedreven misdaden is overtroffen. W?j zullen ons eiland verdedigen tot elke pros,
wj zullen vechten op de stranden, w(j zullen vechten op de vliegvelden, wf/ zullen vechten op het veld
en in de straten, wy zulien vechten in de heuvels. Wjj zullen ons nooit overgeven. En mocht dat allemaal met lulcken, wat ik geen enkele seconde voor mogelyk houd, dan wordt de strjd van overzee
voortgezet, totdat op Gods gelegen tyd de nieuwe wereld met al haar kracht en macht zal aantreden
om de oude wereld te redden en te bevr(jden."
(Uit: Nederlands Dagblad)

Korte tijd later moeten de Engelsen hals over kop bij Duinkerken evacueren, met achterlating van bijna al hun militaire materieel. Hitler geeft half juni 1940 opdracht een
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invasie op Engeland voor te bereiden. De inderhaast samengestelde landirigsvloot
bestaat nit binnenvaartschepen, sleepboten, aken, motorboten, lichters en kustvaarders.
Van gevorderde binnensehepen werd de neus afgehaald om tanks te vervoeren.
De Duitse oorlogsmachine moet voldoende bescherming bieden aan deze landingsvloot, de Engelse kustverdediging moet uitgesehakeld worden nadat de Engelse luclitmaeht vernietigd is. Halverwege 1940 begint de slag om Engeland.
De opperbeveihebber van de Luftwaffe, Herman Goring, is van plan in enkele weken
de RAF uit de lucht te halen, aangezien de Duitsers duidelijk een overmacht bezitten.
Verdeeld over vijf luehtvloten heeft hij ruim duizend bominenwerpers, beschermd
door bijna evenveel jagers. De bombardementen op de Engelse steden duren tot medio
1941. De Duitsers verliezen tweemaal zoveel vliegtuigen als de Engelsen, het restant
heeft Hitler nodig voor zijn aanval op Rusland. De slag om Engeland is gewonnen
door de Engelsen, maar de burgerbevolking van Engeland en Sehotland betreurt
43.000 doden en 50.000 gewonden. Nog geen jaar later nemen de Britten, inmiddels
gesteund door de Amerikanen, wraak op Duitsland.
In Nederland doet in die tijd een van de vele wrange moppen de ronde: "Wist je dat
trouwen is verboden? Nee, waarom? Hitler heeft alle huwelijksbootjes gevorderd voor
de aanval op Engeland."
Hitler gaat nu naar het Oosten en valt Rusland binnen, dit tot ongeloof van Stalin. Hij
en Hitler hadden toch samen afspraken gemaakt over de verdeling van Oost-Europa?
Hij ziet zich genoodzaakt zich te scharen aan de kant van de westerse democratieen om
Hitler te verdrijven en Rusland en zijn communisme te redden.
De winter in Rusland begint dat jaar eerder dan gewoon, hetgeen een tegenvaller is
voor de Duitsers en een voordeel voor de geallieerden. De vraag dringt zich op hoe het
mogelijk was dat Hitler een dergelijke oorlogsmachine heeft kunnen opbouwen. Is het
Westen niet wakker? Zien ze niet wat bij de buren gebeurt? Hebben de democratieen
geslapen? Want dit is niet het enige signaal geweest van een zorgelijke en alarmerende
ontwikkeling. In Duitsland is men onder andere in 1935 bezig de Neurenbergerrassenwetten in te voeren: het Nazi-systeem op alle terreinen. Reeds voor en
vervolgens tijdens de bezetting wordt bij ons yolk het Nazi-gif onder andere via de
N.S.B. druppelgewijs ingespoten.
Alle verenigingen moeten zich melden bij de Cultuurkamer, artsen bij de Artsenkamer,
boeren bij de Landstand, er komt een Arbeidsdienst voor de Nederlandse jeugd, de
kranten komen onder censuur, politieke partijen, vakverenigingen en jeugdvere-
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Mevrouw H Th. Kuipers-Rietberg ('Tame Riek9 (overlea'en).
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nigingen worden opgeheven, enzovoort. Tenslotte leidt bet tot de uitroeiing van de
Joden. Zowel jongeren als mannen worden gedwongen dienst te nemen in het Duitse
leger en te vertrekken naar het front, er ontstaat een gebrek aan arbeidskrachten in
fabrieken en particuliere bedrijven. Zo ontstaat 'slavenhandel': Nederlandse jeugd
wordt opgeroepen te werken in Duitsiand.
Het verzet in Nederland begint weerstand te bieden aan de Duitse dictatuur, een
Landelijke Organisatie voor huip aan onderduikers wordt opgericht, kortweg L.O.
genoemd.

Dc oprichting van de Landelijkc Organisatie voor huip aan
onderduikers
Op woensdag 25 november 1942 wordt in Driebergen de basis voor het georganiseerde
verzet gelegd.
Die avond heefi zich een twintigtal personen ten huize van de winkeichef, die boven de
meube!zaak van Cornelis B. Ninaber Eijben woont, verzameld. Onder hen is ook een
dominee, die de aanwezigen weet te overtuigen van de noodzaak tot bet plegen van
verzet en bet redden van mensen in nood, daar er bij bet Nazi-systeem geen enkel
compromis mogelijk is. Hiermee wordt de basis gelegd voor een verzetsorganisatie,
die later de Lande!ijke Organisatie voor buip aan onderduikers zal worden genoemd.
Op aanraden van mevrouw Helena Th. Kuipers-Rietberg ('Tante Rick') wordt dominee
Frits Slomp (Frits de Zwerver) oprichter en leider van de L.O. De meubelhandelaar nit
Driebergen introduceert hem bij collega handelaren.
Na Driebergen worden ook in Zeist, Aalten en Hoogeveen verzetsgroepen opgericht,
gevolgd door Meppel, Kampen, Sneek en Leeuwarden.
Op zoek naar een persoon die in staat en bereid is aan het verzetswerk deel te nemen
wordt in Wolvega contact gezocht met dominee Streefkerk, voorganger in de
Gereformeerde kerk aan de Kerkstraat, die verwijst naar Jacob Russchen ('Peter'), een
rentenier-boer van midden veertig, die woont aan de Heerenveenseweg, tegenover
garage Gouma, thans 'Drietippe'.
Russchen raakt zeer nauw bij bet verzetswerk betrokken. Samen met andere
verzetswerkers worden steeds meer medewerkers ingescbakeld
In januari 1943 s!uit een groep personen uit onder andere Minnertsga, Sexbierum,
Dokkum, Drachten, Donkerbroek, Stiens, Oudeschoot, Leeuwarden en Sneek zich bij
bet verzet aan. De jongste is 31, de oudste 55 jaar. Nadrukkelijk noem ik de leeftijdsgrenzen van deze 'medewerkers van het eerste uur', om daarmee aan te geven dat
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het bij het ondergrondse werk niet ging om jongeren die vol enthousiasme het avontuur
zochten. Deze voiwassenen maakten de keuze tot verzet vanuit een principiele
overtuiging.
1k zeif heb in de jaren dertig de waarschuwingen tegen en de gevaren van het Nazisysteem gehoord en gelezen onder andere in kranten en allerlei brochures over
bijvoorbeeld de Neurenberger wetten uit 1935. De gevolgen van de invoering van deze
wetten hebben we als yolk gezien en ondervonden. Het heeft geleid tot de vernietiging
van zes miljoen Joden en andere groepen, teneinde een sterk Arisch ras te vestigen.
In de dertiger jaren werd tevens veelvuldig gewezen op de beginselen en de gevolgen
van het communistische systeem zoals zich dat in de Sovjet Unie ontwikkelde. Onder
andere mr. Gerbrandy, de latere minister-president ten tij de van de Tweede Wereldoorlog, ging hierop uitvoerig in tijdens eenjongeren-manifestatie in 1930.
Zowel in de Sovjet Unie als in Duitsiand was sprake van de ontwikkeling van een
dictatuur, met alle gevolgen van dien.
Voor de toekomst vallen hieruit belangrijke lessen te trekken en wordt het belang
onderstreept van het kennen van de gesehiedenis, zeker die van de laatste honderdjaar.
Vragen die doordacht en beantwoord moeten worden: wat is een democratie, wat is een
dictatuur? Welke conclusies kunnen we trekken uit voorbeelden in de geschiedenis en
hoe passen we de antwoorden toe in deze tijd? Waar de vrijheid van mensen wordt
beperkt in bijvoorbeeld het politiek handelen, het maatschappelijk leven, de kerk,
organisaties en dergelijke, kan sprake zijn van een gevaarlijke ontwikkeling. Waar niet
wordt gelet op principiele uitgangspunten van politieke programma's, een maatschappelijke orde of kerkelijke systemen, maar blindelings ideeen worden gevolgd en overgenomen, ontstaat de mogelijkheid van misleiding en ontsporing.
De ontwikkeling van het Nazisysteem is een voorbeeld waarin wordt getoond hoe
Hitler en consorten door geraffineerde propaganda de Duitse bevolking op politiek,
maatschappelijk en kerkelijk terrein hebben misleid. Slechts weinig Duitsers hebben de
gevaren (op tijd) herkend en erkend.
Op vrijdag was het marktdag in Leeuwarden.
Direct na de markt kwam de Friese groep bijeen in een kamertje van de Ooster- of de
Noorderkerk aldaar. Doel van de bijeenkomst was het 'omruilen' van jongeren en
onderduikers uit verschillende rayons. De mogelijkheden en de moeilijkheden die zich
onder andere voordeden bij de arbeidsbureaus, werden besproken. De distributieleider
gaf adviezen met betrekking tot het werken met stamkaarten, bonkaarten en
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persoonsbewijzen. De groep moest zo leren ondergronds te werken.
De landelijke organisatie werd offleieel opgericht in Utrecht. Na de staking van 1943
begon de L.O. de zaken kundig en grootseheeps aan te pakken. Duizenden personen
werden in Noord- en Oost-Nederland ondergebraeht, onder wie veel Joden,
ambtenaren en politiebeambten.
In Wolvega en omstreken werd in het begin voornamelijk alleen door Russchen
gewerkt aan het plaatsen van onderduikers. Velen kwamen per trein in Wolvega aan
om zich (met een brief) te melden bij J. Visser, zadelmaker in Wolvega. Dc zoon van
deze Visser bracht deze personen vervolgens naar W. de Boer, landbouwer in
Nijelainer, waarna een doorplaatsing kon volgen.
Russchen hield veelal op woensdagmorgen (marktdag) zitting in de kerkeraadskamer
van de Gereformeerde kerk in Wolvega om bonnen te geven voor de onderduikadressen. Russchen werd in dit werk ondersteund door de beer Jansen, leider van het
distributiekantoor in Weststellingwerf.
Russchen heb ik voor het eerst ontmoet in Eernewoude, tijdens een gesprek met een
belastinginspeeteur over de financiering van het ondergrondse werk. Dit werk ging
door totdat de Duitsers en de Nederlanders die 'aan de verkeerde kant stonden', er erg
in hadden dat er ondergronds gewerkt werd. Zij gingen op jaeht en kwamen eerst bij
een notaris en vervolgens bij de directeur van het postkantoor. Deze laatste namen ze
mee naar de gevangenis, waar hij 's naehts is overleden. Beiden werkten overigens niet
bij de L.O. Vervolgens arresteerden ze ds. Streetkerk uit Wolvega. Toen zijn vrouw
haar man bezocht, begreep zij dat het niet om hem maar om Russchen was begonnen.
Zij gaf dit door aan diens huisgenoten, waarop Russchen 's nachts naar zijn zwager in
Sonnega ging. Met zijn vrouw had hij afgesproken dat bij onraad boven een raam zou
worden opengezet. De volgende ochtend om half vier belden de Duitsers aan bij
Russchen: het gehele huis werd doorzoeht, echter zonder resultaat. Intussen was boven
het raam opengezet, hetgeen werd opgemerkt door Russchen, die vervolgens naar zijn
overbuurman, de garagehouder Gouma, ging. Deze bracht hem per taxi naar Steenwijk,
waarna Russchen per trein zijn weg vervolgde naar Utrecht. De Duitsers gingen na de
huiszoeking meteen naar Russchen's zwager in Sonnega. Toen ze hem daar ook niet
vonden, gingen ze met twee overvaiwagens naar een boerderij in Ternaard, waar ook
een zwager woonde. Eehter eveneens zonder resultaat. Hiema is Russchen geheel nit
de omgeving verdwenen en is hij landelijk voor de L.O. gaan werken.
Zijn opvolger werd Berend Daniels, onderwijzer in Wolvega. Hij was ongehuwd en in
de kost bij Lolkema, die een meubelzaak had. Tijdens een bespreking aldaar met Jan
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Bosseha en Egbert Woudstra over de voortgang van de L.O., verscheen opeens de expolitieman Wolters in de kamer, bekend als de schrik van Z.O.-Friesland. Omdat het
de Duitsers niet was gelukt Russchen te arresteren, was deze in het dorp op onderzoek
uit. De drie hadden juist de spullen op tafel liggen, waaronder een lijst met namen van
onderduikers. De indringer greep meteen naar zijn revolver, dwong de mannen naar de
hoeken van de kamer en greep de spullen van tafel. Hij zag een tas op de grond over
het hoofd, waardoor de Ondergrondse later weer over de inhoud daarvan kon
beschikken. Berend en Egbert boeide hij met de handen aan elkaar en Jan ernaast.
Zij vermoedden dat het huis omsingeld was, maar zagen -buiten gekomen- dat Wolters
alleen was.
Met geladen revolver op hen gericht liet de indringer de mannen voor zich uit lopen
door het dorp, over de spoorweg, Lycklamaweg, naar de politiekazerne in Tuindorp.
Toevallig was ik voor in de smederij en was daardoor getuige van dit schouwspel. 1k
voelde een machteloze woede. Kort daarna hebben we maatregelen genomen. We
hadden een familielid in Zaandam, die cOnnecties had bij de wapenfabriek Hembnzg.
We hebben toen enkele revolvers opgehaald. Later moesten we dit nog eens herhalen,
maar toen hebben we een politieman ingesehakeld, die over een pasje beschikte en
hem de wapens laten halen. Deze politieman was in de kost bij tininwrman Lenstra aan
de Kerkstraat.
Berend, Egbert en Jan hadden in de eel direct afgesproken, wat ze zouden zeggen:
Berend was de opvolger van Russchen, maar had nog niets gedaan, Egbert en Jan
waren toevallig even bij hem. De drie mannen werden vervolgens naar Leeuwarden
gebracht.
Na enkele malen verhoord te zijn kreeg Egbert na drie weken weer de vrijheid. Jan
bleef drie maanden gevangen en moest zich daama weer melden als onderofficier, wat
hij natuurlijk niet deed. Berend werd veroordeeld tot negen maanden. Het werk moest
doorgaan en het aantal werkers in Weststellingwerf groeide.
De volgende personen traden toe tot de L.O.
- de beer Dirk Bergsma, commies te Wolvega (overleden),
- de beer Jacob Franke Kuipers, rijdend groenteman te Wolvega en dus veel op de
weg, hetgeen voordelig was voor het werk (overleden),
- de heer Wolter Lenstra, timmerbedrijfKerkstraat te Wolvega. Geemigreerd naar
Canada (overleden),
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- de heer Hendrik Struikmans, wegkantonnier bij Rijkswaterstaat (overleden),
- de heer Jan van der Veer, smid te Wolvega. Schuilnaam: Piet de Jong.
Weststellingwerf was aangesloten hi] de Zuidwesthoek-Sneek. Twee werkers zijn
vanuit deze Zuidwesthoek bij de groep gekomen, te weten
- de heer Jan Koopmans (schuilnaam 'Marten') die in de kost was bij Lubberts en
later bij Wapstra. Thans woonachtig in Apeldoorn.
- de heer Chris van der Linde (schuilnaam 'Theo') woonde bij Geertsma en
Bronger. (overleden.)
Ben aantal verzetsmedewerkers gafzonder dat zij dit van elkaar wisten opdrachten aan
ongeveer tien koeriersters in en buiten de gemeente Weststellingwerf.
Enkele koeriersters hadden vaste opdrachten. De overigen voerden diverse opdrachten
uit. De koeriersters wisten over het algemeen niets van elkaars opdrachten en waren
vaak niet op de hoogte van de inhoud van de beriehten.
De opdrachten varieerden van het verspreiden van B.B.C.-berichten, bonkaarten,
kieren en voedsel voor militairen, beriehten van het verzet, valse persoonsbewijzen tot
het brengen van mensen naar andere gemeenten. Hieronder wordt een aantal van de
koeriersters genoemd:
- mevrouw Bonny Biersma, die twee maanden gevangen heeft gezeten in Crackstate
te Heerenveen, thans woonachtig in Almelo,
- mevrouw Aleida Kruiper, thans woonachtig in Meppel,
- mevrouw Trijntje Hento, thans woonachtig in Heerenveen,
- mevrouw IJmie Struikmans, thans woonachtig in Joure,
- mevrouw Ne! Algera, nog steeds woonachtig in Wolvega,
- mevrouw Zwaantje Buisman, overleden,
- mevrouw Kittie Buisman, later naar Indie vertrokken en overleden,
- mevrouw Lolkje Schaper thans woonachtig in Hoofddorp.
In de bezettingsjaren was de heer Jansen hoofd van de Distributiedienst van
Weststellingwerf. Vanaf het begin zorgde hi] met enkele medewerkers voor bonnen
voor onderduikers, Joden, enzovoort. Hoe dit precies gewerkt heeft zal wel in andere
rapporten naar voren komen.
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Via de heer Struikmans werkten drie politieagenten:
- de heer L. Carper (overleden),
- de heer J.E. Caro (overleden),
- de heer S. Koopmans.
Ook had het verzet in Wolvega regelmatig contact met onderstaande personen:
- de heer Reinder Wijmenga uit Sonnega, thans woonachtig in Canada,
- de heer Marinus Spin, veehouder uit Ter Idzard (overleden),
- de heer Dries van Veen, manufacturier uit De Blesse (overleden),
- de heer Jan de Vries, kruidenier te Steggerda (overleden),
- de heer Thijs Menger nit Noordwolde, gearresteerd met veel anderen
en in Duitsiand omgekomen,
- de heer Siebolt Kerkstra, veehouder te Oldelamer (overleden),
- de heer Jan Visser, medewerker in de Westhoek. Hij heeft van begin tot eind de
oorlog meegemaakt. Thans woonachtig te Heerenveen,
- de heer Jan Bethlehem. Thans wonende te Wolvega.
Na de arrestatie van Egbert, Berend en Jan kwam er huip van onder andere politieagent Olivier. In verband met mogelijke nieuwe arrestaties ontstond het plan extra
sleutels te gaan maken van de cellen in het politiebureau aan de Lycklamaweg te
Wolvega. Nieuwe verhoren zouden daarmee kunnen worden voorkomen.
Op de gemeentesecretarie hadden we hulp van de heer J.P. Geldof, woonachtig aan de
Lycklamaweg te Wolvega. Hij zorgde voor blanco persoonsbewijzen, vingerafdrukken
en verdere registratie- en persoonsbewijzen voor vrijstelling van werkers, gedekt door
de gemeentelijke instanties.
In het arbeidsbureau van Heerenveen gebeurde veel waar de Ondergrondse belang bi]
had. Te midden van Nederlanders werkte daar ook een Duitser, die soms brieven
ontving van verraders, met daarin namen van Nederlanders die te werk zouden moeten
worden gesteld in Duitsiand. Afschriften van deze veelal ondertekende brieven zijn
bewaard gebleven. De aanhef van deze brieven was bijvoorbeeld: "Nederlandse Landstand Friesland", "Kameraad" en veelal de opmerking "vertrouwelijk". Ondertekend
werd er met de woorden "Houzee" of "Heil Hitler". (zie pagina 149)
Een van onze medewerkers was de heer S. de Weerd, woonachtig aan de Sleeswijklaan
in Wolvega. Hi] gaf genoemde namen aan ons door, zodat wij vervolgens de personen
30
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Tweede distributiestamkaart van de heer A.S. Jansen.

Het gebouw Salem by de Gereformeerde kerk aan de Kerkstraat te Wolvega waar enlcele piloten werden ondergebracht.
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in kwestie konden waarschuwen. Van een komende arrestatie of razzia wisten we soms
vooraf, zodat velen gespaard zijn gebleven voor tewerkstelling in Duitsiand en bornbardementen aldaar.
Enkele adressen voor nachtelijke logies waren:
- de beer Jan Kuiper, veehouder aan de Hoofdweg te Oldeboltpade: (de boerderi]
werd tot voor kort bewoond door Egbert Kuiper)
- de heer Egbert Kuipers, die destijds een boerderij had naast Kooij's schoenenzaak,
- de weduwe Van der Wouden, te Sonnega, die zelfvaak bij haar won Egbert verbleef, die tegenover haar woonde. In haar huis kon men zeif een plaats zoeken en
ziehzelf redden.
Veel geallieerde vliegtuigen trokken over Nederland en verscbi!!ende werden neergeschoten of verongelukten op een andere manier. Enkele ervan zijn in Weststellingwerf
terecht gekomen. Egbert Woudstra en ik hebben een piloot geholpen, door hem eerst
naar gebouw Salem (Gereformeerde kerk) aan de Kerkstraat te brengen met medewerking van koster Van der Meer.
Vervolgens werd contact gezocht met Tiny Mulder die de Engelse taal beheerste. Zi]
moest nagaan of er werkelijk sprake was van een Engelse piloot of van een Duitser die
zich daarvoor uitgaf, teneinde de Ondergrondse op te ruimen.
Nadat alles in orde bleek te zijn, hebben Egbert en ik de piloot een fiets gegeven en
zijn met hem in bet donker (de een ervoor en de ander erachter) naar de Lindebrug
gereden. Daar kon hi] per auto verder worden vervoerd. Het pilotencentrum beyond
zich in Zwaagwesteinde. In totaal zijn ongeveer 200 piloten geholpen aan andere
kieding, fotopersoonsbewijs en dergelijke.
Het uiteindelijke doel was dat gestrande piloten per auto naar bet zuiden werden gebracht, waarna ze via de ondergrondse in Belgie en Frankrijk over de Pyreneeen terug
gingen naar Engeland.
Een piloot is via Jan Visser (Westhoek) naar de boerderi] van Jan Bet!ehem in Nijeho!tpade gebracht. Nadat dit een te gevaarlijke plek b!eek te zijn, is hi] overgebracht
naar Stuiver, bij het pompstation te Oldeholtpade. Hier is hi] gebleven tot aan de bevrijding door de Canadezen. Bij de arrestatie van Berend, Egbert en Jan zijn de namen
van onderduikers en werkers bekend geworden bij de Duitsers. Via de beer S. de
Weerd wisten wi] van dreigende arrestaties en waren wi] in staat de betrokken personen te waarschuwen. Helaas bleven sommigen thuis en werden zij a!snog naar
Duits!and gebracht.
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Persoonsbewijs van Jan van der Veer (hoef- en grofsmid).
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Jelke Visser (over/eden).
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Tijdens deze arrestaties, die 's nachts werden uitgevoerd, werden ook ouders van
onderduikers en werkers opgepakt en naar Leeuwarden gebracht: Het betrof onder
andere:
- de heer J. Langius, wonende aan de Eikenlaan te Wolvega
- de heer P. Heida, eigenaar van een carrosserie-bedrijfte Wolvega
- de heer K. Kooij, eigenaar van een sehoenenzaak te Wolvega
- de heer J. Visser, eigenaar van een lederwarenzaak te Wolvega
- de heer 1]. Gouma, garagehouder te Wolvega
- de heer E. v.d. Veer, smid te Wolvega (mijn vader).
Het is mogelijk, dat het aantal gearresteerden groter is geweest dan ik me nog kan
herinneren.
In Oldelamer werd enige tijd later de heer S. Kerkstra gearresteerd en enkele keren
verhoord. Hij kwam na twee en een halve week weer vrij. Ook in de Westhoek werden
meer mensen gearresteerd. Aangezien men begreep geen werkers te pakken te hebben
gekregen, kwamen de arrestanten na verloop van tijd weer vrij.
Na de vele arrestaties in Noordwolde zijn namen bekend geworden van enkele
personen van het distributiekantoor in Wolvega. Deze personen, Slettenaar en Mulder,
beiden nit Wolvega, werden gearresteerd en naar Duitsiand gebracht. Zij zijn daar
helaas omgekomen.
Na het verdwijnen van de heer Russehen kregen wij de distributiebonnen van de heer
Mulder. Hoe en van wie we daarna deze bonnen ontvingen is mij niet meer bekend.
Officiele radioberichten van de BBC werden opgenomen en gestencild. Aan de
achterkant van het orgel van de Gereforrneerde kerk aan de Kerkstraat was binnenin
een radio geplaatst. Ongeveer drie keer per dag werd hiernaar geluisterd door Jacob
Kuipers en een onderduiker. Zi] woonden naast de kerk. Vervolgens werden de
berichten gestencild door politieagent Carper aan de Schoolstraat en door de familie
Heida, die naast Carper woonde. (Mevrouw Heida is bekend geworden door haar
boekje 'spreekwoorden'). Later nam ook mevrouw Leida Kruiper van deze radio
berichten op in steno, ten behoeve van het illegale blad 'De Koerier'. Het radiotoestel is
later vermoedelijk weer verplaatst naar 'de Bok' in Oldelamer.
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De plaats waar de wapens werden gedropt in het Katlyker Schar.

35

Be wapenclropping
Een paar maanden voor de bevrijding kregen wij de wapens van twee kanten: nit het
noordwesten van de gemeente, de andere in de buurt van het Katlijker Schar.
Dc heer F. Boersma, die destijds een boerderijtje bewoonde midden in het bos, is
daarbij erg behulpzaam geweest. Helaas werd hij eind maart 1945 gearresteerd en
doodgemarteld.
Hoe goed de inlichtingendienst destijds werkte blijkt uit het feit dat enkele uren na de
gevangenneming de heer J. Woudstra, hoofd van de openbare lagere school in Mildam,
de heer J. Kroondijk van dit feit in kennis stelde.
De gedropte wapens zijn naar drie plaatsen gebracht: een zending bij Jan van der Tuin,
die een boerderij had aan de Pieter Stuyvesantweg, een andere in het PTT-gebouw te
Oldeholtpade, en een zending in een onbewoond huis bij de heer Duursma aan de
Zandenweg in Ter Idzard.
Na de arrestatie van de militaire top in Friesland, die alle plaatsen kende en
gecontroleerd had, moesten direct alle wapens verplaatst worden.
De wapens werden 's nachts nit het PTT-gebouw gehaald en dit was maar goed ook,
want de volgende morgen waren de Duitsers al vroeg aanwezig. Bij bet weghalen was
Jan Bethlehem met paard en wagen aanwezig, geholpen door Jan Bosscha (Johnny),
Jan Kooistra en mij 'Piet de Jong'. Onderweg op de driesprong Hamersweg en
Idzardaweg zagen we op een afstand gladde knopen, maar het bleken 'eigen'
politieagenten te zijn.
Eerst ging het naar de boerderij van Spin te Ter Idzard. Volgens de dochter van Spin is
de wagen met wapens daar éën nacht gebleven.
Daar de heer Spin ook bij bet verzet zat, moest snel een nadere plaats worden gezocht.
Deze werd dankzij de medewerking van de politieagenten Caro en Koopmans gevonden in een onbewoond huis aan de Zandenweg te Ter Idzard. De eigenaar, de heer
Duursma, gaf toestemming de wapens in de kelder te verbergen. Een viertal medewerkers heeft 's nachts met paard en wagen over de weg naar het stoomgemaal te Ter
Idzard de wapens naar de kelder gebracht en onder stro gelegd. Daar bleven ze korte
tijd, waarna ze op een nacht naar boerderij Heida aan de Slingerweg zijn gebracht,
waar ze zijn blijven liggen tot ze gebniikt zijn voor de bevrijding. Het is mogelijk dat
meer werkers aanwezig waren bij dit werk, maar het is onmogelijk alle feiten en
namen precies te onthouden. Het noteren van gegevens leverde in die tijd te veel gevaar op, zowel voor jezelf als voor anderen. Ook de tweede partij wapens is gered.
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De destUds leegstaande woning aan de Zandenweg te Ter Idzard.

De hoerderij van de heer Tj. Heida aan de Slingerweg te Oldeho/wo/de.
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Dc boerderij van Jan van der Tuin stond een paar honderd meter van de Pieter
Stuyvesantweg. Na de waarschuwing dat de Duitsers in aantocht waren, werden de
wapens in een sloot gegooid en verdween het gezin Van der Tuin. In de rapporten van
Jan Bosscha, Jan van der Tuin en Jeep Kroondijk wordt hierop nader ingegaan. Dc
wapens zijn 's nachts uit de sloot gehaald en naar bakker Bosma aan de Keiweg (thans
geen bakkerij meer) gebracht. Ze zijn daar boven op de oven droog gemaakt en
gereinigd en later naar de boerderij van Egbert Kuipers gebracht. Van daaruit werden
de wapens naar de boerderij van Jan Leenes tegenover de R.K. kerk aan de
Lycklamaweg te Wolvega gebracht. (Deze boerderij is inmiddels af'gebroken.) Daar
werden ze in het hooivak verstopt. 's Avonds zijn we met drie man, te weten Willem
Keetman, Geert Geerts en ik, naar het kapelletje achter de R.K. kerk gegaan; daar
hebben we 's nachts de vloer opengebroken en een gedeelte van de wapens verborgen.
We zijn daar gebleven totdat we ons weer onopgemerkt op straat konden begeven.
De rest van de wapens werd ondergebracht in de boerderij van de heer Heida in
Oldehoitwolde. De wapens zijn daama niet weer verhuisd, maar zijn daar blijven
liggen tot ze gebruikt moesten worden.
Willem Keetman kwam uit Wolvega en is overleden, Geert Geerts was timmerman bij
de firma Koning in Wolvega en is geemigreerd naar Canada.
Aan de Hogeweg in Oldelamer stond een boerderij, naast een circa vier kilometer
lange polderdijk, die naar de Tjonger leidde. Zowel links als rechts van deze dijk
bevonden zich petgaten. Op deze boerderij woonde W.B. Hoekstra, thans woonachtig
in Wolvega. Aan het eind van de dijk, bij de Tjonger, stond een boerderij met een
sluisje ernaast. Hier had Hoekstra gewoond tot aan 1944.
Vlak bij de voormalige boerderij van Hoekstra lag een woonschuit, 'de Bok', waar een
aantal verzetsmensen (N.B.S.) woonde. De Duitsers waren, wellicht door verraad, op
de hoogte van de plek en deden op een zekere avond om ongeveer tien uur een inval
bij Hoekstra. Ze dwongen hem met zes man naar 'de Bok' te gaan, éën bleef achter op
de boerderij. Ze liepen over de Polderdijk richting Tjonger en kwamen bij een woonschuit waarin een gezin met twee kleine kinderen woonde. Vervolgens liepen ze zo'n
500 meter westwaarts; door zware sneeuwval hadden de mannen nog geen twee meter
zicht. Ze passeerden daarbij een hooiberg, waarin zich een schuilplaats beyond van
turf, een redelijke ruimte waarin 's nachts onderduikers en andere personen, die overdag in Echtenerbrug waren, sliepen. Hoekstra was hiervan toen niets bekend. De
hooiberg liepen ze voorbij. Hoekstra zei dat hij de schuit niet kon vinden en dat hij niet

38

De boerderU van Jan Leenes te Wolvega.

De boerderi7 van Jan Kuiper te Oldeholipade.

39

verder durfde te gaan, omdat ze zeker zouden verdwalen.
Door de hevige sneeuwval waren hun voetstappen niet meer te zien, overigens ook niet
die van de bewoners van 'de Bok'! De Duitsers ge!oofden Hoekstra en ze aanvaarden
de terugtocht. Om ongeveer drie uur 's nachts kwamen ze weer terug.
Toen dit alles werd meegedeeld aan de bewoners van 'de Bok' verdween één van hen,
Jan Visser, direct. Hi] heeft er maar kort gewoond en is vervolgens naar de Westhoek
gegaan.
De N.B.S.-ers zijn hier van 8 oktober '44 tot 25 december '44 geweest. De koeriersters
die boodschappen en goederen naar 'de Bok' brachten, moesten altijd eerst met een
bootje overgevaren worden. Vanaf de droppingsplaats Ouwsterhau!e, ten zuiden van
Joure, werden wapens over de Tjonger naar 'de Bok' gebracht en vervolgens door de
politie en N.B.S. naar de boerderij van Jan van der Tuin aan de Bovenweg (thans Pieter
Stuyvesantweg), zo'n 200 meter van de weg.
Geruime tijd voor de bevrijding hebben we een nachtelijke vergadering gehouden in de
consistorie van de Gereformeerde kerk te Wolvega. Er zullen zo'n tien tot twaalf
personen uit Wolvega en omgeving aanwezig zijn geweest. Er zijn toen rapporten opgemaakt over N.S.B.-ers en verraderlijke elementen werden besproken, dit alles met
het oog op eventuele berechting na de bevrijding. Deze rapporten zijn na de oorlog
overhandigd aan de betreffende instanties. Een afschrift hielden wij achter, maar na
verloop van tijd werden nieuwe gegevens gevraagd en zodoende hebben we de afschriften op een gegeven moment maar afgegeven. Zodoende is er nu niets meer in ons
bezit.
Als ondergrondse groep kwamen wij niet regelmatig gezamenlijk bij elkaar voor een
bespreking; dit was te gevaarlijk. Vaak werkten dezelfde personen samen. Toch deed
ieder zijn eigen werk en wist meestal niet van het werk van de ander. Het is na gesprekken en het lezen van de rapporten wel duidelijk geworden, dat de koeriersters
heel veel kilometers hebben gereden, zonder dat er ooit veel aandacht aan werd geschonken.
Het illegale werk was natuur!ijk niet zonder gevaar. Vele verzetsmedewerkers
riskeerden hun eigen leven. Er moest uiterst voorzichtig worden gehandeld, tegenover
een vijand die dikwijls zeer wreed tegenover de bevolking en gevangenen was. Een
aantal medewerkers is evenwel niet aan arrestatie ontkomen.
Zo werden in de beginperiode ongeveer twaa!f personen gevangen genomen. Tijdens
de oorlog groeide het aantal verzetsmedewerkers. Gedurende het laatste j aar van de
oorlog waren er ongeveer vijfentwintig personen werkzaam in het verzet, waaronder
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tien koeriersters. Hiervan werden vier medewerkers gearresteerd, die één tot twee
maanden gevangen hebben gezeten.
Als leden van de ondergrondse hebben wij destijds afgesproken, - hoewel sommigen
het misschien inmiddels zijn vergeten - dat wij geen enkel verzetskruis of een andere
wijze van dank zullen accepteren. Wij zagen het als onze taak in de gemeenschap
waarin wij leven en werken. We moeten blijven gedenken hen die sneuvelden en hen
die achterbleven.
Wat de inhoud van de rapporten betrefi dient rekening te worden gehouden met het feit
dat dit alles ruim vijfenveertig jaar geleden heeft plaats gevonden. Wellicht heeft op
bepaalde punten ons geheugen ons in de steek gelaten en hebben we mensen en gebeurtenissen over het hoofd gezien. Hiervoor bieden wij onze excuses aan.
1k hoop dat de gegevens die op deze wijze bekend gemaakt zullen worden, mee zullen
werken aan een grotere kennis over hetgeen zich gedurende de oorlogsjaren in en om
Wolvega heeft afgespeeld en tevens iets van de achtergronden van al deze
gebeurtenissen zullen verduidelijken.

Jan van der Veer
'Piet de Jong
Wolvega

DA

N
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JAN BOSSCHA
Johnny'

"1k voelde de inval van de Duitsers a/s een grote schending van mjn rechtsgevoel en van hat rechtsgevoel in hat algemeen en ik heb hen a1t/d a/s mjn
vjand beschouwd"
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JAN BOSSCHA

Na de overgave van her onderdeel van de Nederlandse Landmacht (3e Vliegtg.
groep, 2de Luchtvaartregirnent) waarbij 1k diende, voelde 1k de inval van de Duitsers
als een grote schending van mijn rechtsgevoel en van het rechtsgevoel in het algemeen en 1k heb hen altijd als mijn vijand beschouwd.
Later kwam, toen wij de 'heren' beter leerden kennen, daar hun aantasting van onze
oude Nederlandse principes en hun systematisch ondermijnen van de godsdienst nog
bij en 1k voelde mij des te meer geroepen mijn krachten te geven voor de strijd tegen
hen en voor herstel van de Nederlandse onafhankelijkheid.
Zoveel in mijn vermogen lag en zo vaak 1k de gelegenheid er toe kreeg heb 1k getracht de vijand atbreuk te doen.
In her begin van de bezetting kreeg 1k contact met enige personen uit Leeuwarden en
ontving van hen 'Vrij Nederland', waarvan exemplaren door mij in mijn omgeving
werden verspreid.
Door oorlogsomstandigheden was 1k thuis in de zaak van mijn moeder gekomen.
Daardoor kwam 1k met veel mensen uit alieriei standen en van aiierlei richting in
aanraking en icon hen in de regel, als zij huip vroegen, adviezen geven om maatregelen van de vijand te ontduiken. Het was over her algemeen tamelijk eenvoudig
werk in die dagen.
Dit veranderde echter met de staking van mei 1943. In samenwerking met de
organisator van deze staking in onze gemeente, de beer Russchen, heb 1k met de
heren Woudstra, Van der Veer, Brandsma, Kooy en enige anderen gewerkt om deze
staking, die een uiting was van onze afkeer tegenover de vijand toen hij de Nederlandse militairen weg wilde slepen, in onze gemeente tot een voldongen felt te
maken.
Van de beer Russchen kreeg ik opdracht in de 'spertijd' pamfietten te verspreiden.
Toen 1k daar om ongeveer één uur 's nachts druk mee bezig was, kwam 1k voor het
huis van een naar de mening van bovenstaande groep niet te vertrouwen persoon.
Deze woonde dicht bij het huis van mijn tante en verdraaid, net op het ogenblik dat
ik passeerde draaide mijn tante het licht op en stond 1k in voile glorie. Op hetzelfde
ogenblik hoor 1k een dakraam van het verdachte huis dichtslaan. De volgende dag
werd 1k door mijn vrienden gewaarschuwd dat mijn naam in N.S.B.-kringen werd
genoemd als één van de aanstichters van de staking. Overdag op mijn hoede en
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's nachts op verschillende plaatsen slapend bracht ik de eerste weken door. Daarna ben
ik weer thuis gebleven.
Het eigenlijke organisatie- en K.P. werk begon daarna. Door de heer Russchen werd ik
(onder de schuilnaam 'Johnny') bij verschillende gevallen betrokken. Zo bracht deze
mij onder andere in contact met Bram van der Linde. 1k had met hem op de zaterdag
voor hij werd gearresteerd een onderhoud bij ons thuis. Vanaf dat ogenblik werd ik
belast met de verspreiding van 'Trouw' in onze gemeente. De heer Russchen belastte
mij met het verdelen van bonkaarten voor onderduikers in het oostelijke gedeelte van
onze gemeente; ook werd ik betrokken bij het vervalsen van persoonsbewijzen en
stempelen van stamkaarten voor de toenmalige vervalsing-centrale.
In deze tijd vroeg de gemeentelijke commandant van de Orde Dienst (O.D.), de heer
Brous, mij om bij de O.D. te komen en zijn adjudant te worden. Hierin stemde ik toe.
Tijdens een vakantie van de heer Russchen belastte hij mij met de 'criminele' afdeling
en het trof toevallig dat in die week de 'Oranje-vrijbuiters' (centra van deze groep in
Utrecht, Woerden en Epe) een aanslag moesten plegen op een berucht individu in
Leeuwarden. Met twee van hen 'Boy' en 'Lex', regelde ik verschillende zaken en na de
aanslag sliepen zij bij ons thuis. Bij deze operatic ging mijn fiets verloren. Viak daarop
moest de heer Russchen ons dorp verlaten en werden Daniels, Woudstra en ik belast
met de leiding van de organisatie in ons rayon. Mijn afdeling bestond vooral in het
doorgeven en vervalsen van persoonsbewijzen en stamkaarten in samenwerking met de
heer Boonstra, het verzamelen van bonkaarten, de pets en het zogenaamde 'criminele'
werk.
Verschillende karweitjes en 'gevallen' werden door ons opgeknapt. Eén van de mooiste
was het weghalen van twee geallieerde piloten bij een burger uit Steggerda: zij waren
daar 's morgens aangekomen en moesten daar zo spoedig mogelijk weer vandaan. Voor
hen vonden wij onderdak bij J. van der Meer, die woonde in de Kerkstraat te Wolvega;
deze gaf hen een goede behandeling. Met behulp van 'Gaele' (Wybenga) en 'Tiny' uit
Drachten werden zij aan Drachten overgedragen. In dezelfde week (donderdag 14
oktober 1943) hadden wij (Daniels, Woudstra en ik) een bespreking over een op de
vrijdag daarop in de Oostkerk te Leeuwarden te houden vergadering. Terwiji wij ten
huize van Lolkema, aan de Van Harenstraat te Wolvega, verschillende zaken
bespraken en een gedeelte van de paperassen, stempels enz. van de heer Russchen bij
ons hadden om deze nader door te nemen, werden wij verrast door onderluitenant
Wolters, de beruchte S.D.- politieman in Friesland.
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Leden van 'de Bokploeg'

Henk Oord

Willem Keetman

Gerrit Spiele

(over/eden)

ff

RoelofKoning

Bauke Span

(over/eden)

(over/eden)
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Met getrokken revolver stond hij plotseling voor ons. Door de verrassing en de mening
dat het huis omsingeld was, gaven wij ons over. Het gevoig was dat de heer Daniels
negen maanden in Leeuwarden, Vught en Utrecht (Wolvenplein) moest verblijven, de
heer Woudstra vier weken in Leeuwarden en ik drie maanden in Leeuwarden.
Tevens werden ongeveer twaalf personen, door het aanwezige bezwarend materiaal,
gearresteerd en na één tot vier weken weer vrijgelaten. De zaak werd behandeld door
Grundman en een aantal landverraders. Wonder boven wonder werden onze verkiaringen en ontkenningen geslikt door de heren en is deze gesehiedenis goed voor ons
afgelopen. Wei kwam nit dat 1k mij niet voor krijgsgevangenschap had gemeld en
daarom moest ik bij mijn vrijlating op 6 januari 1944 beloven mij aisnog in Amersfoort
te gaan melden op 7 januari. Toen ik eenmaal op vrije voeten was heb ik deze belofte
evenwel niet gehouden.
Enige weken voor mijn arrestatie had de S.D. bijna alle leden van bovengenoemde
groep 'Oranje-vrijbuiters' in handen gekregen. Op 28 februari veroordeelde het
Polizeistandgericht te Den Haag twintig van hen als saboteurs ter dood. In de vroege
ochtend van 29 februari 1944 werden deze strijders voor de vrijheid door de Duitsers
vermoord. Door de 'organisatie' werd 1k na mijn vrijlating uit veiligheidsoverwegingen
de eerste tijd uitgesloten. Omstreeks half januari 1944 werd mijn vroegere medewerker
Johannes Boonstra met verschillende anderen in Joure gearresteerd en overgebracht
naar Scheveningen en later naar Vught en Amersfoort. Om hem vrij te krijgen heb ik in
Arnhem een bespreking gehad met de heer Russchen en later een plan opgesteld met
Krijn van der Helm. Daar er later voor Johannes geen levensgevaar meer bleek te
bestaan zijn de plannen niet verder uitgewerkt. In deze tijd speelde 1k nog wel eens
voor verbindingsman tussen groepen nit Arnhem en Krijn. Toch was het voorjaar en de
zomer van 1944 voor mij een tamelijk rustige tijd.
In de septemberdagen van 1944 kreeg ik opdracht van dr. Brous (Gemeente
Commandant O.D.) mij in verbinding te stellen met de toenmalige districtscommandant kapitein Lieve der O.D. om versehillende zaken met hem te bespreken.
Teruggekomen vertelde de commandant van de O.D. mij, dat hij gehoord had dat de
'organisatie' bezig was verzetsgroepen te vormen en hij gaf mij de opdracht om
irilichtingen hierover in te winnen. Zodoende kwam ik in contact met de toenmalige
organisatie-mannen J. van der Veer ('Piet de Jong') en Chris van der Linde ('Theo').
Daar deze verzethgroepen zouden optreden vOOr de bevrijding in actieve strijd tegen de
de Duitsers en de Orde Dienst (O.D.) pas ná de bevrijding, vroeg ik de commandant
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van de Orde Dienst verlof mij bij de verzetsgroepen te mogen aansluiten. Na enige
aarzeling gaf hij mij daarvoor toestemming. De 'organisatie' vroeg mij toen in
samenwerking met de heer J. van der Veer ('Piet de Jong') de verzetsgroepen in onze
gemeente te organiseren.
Na ruim een week hadden wij drie groepen gevormd. Wij zouden graag een officier als
commandant hebben. Alle pogingen in deze richting faalden en daar wij verschillende
onderofficieren bij deze groepen hadden, besloten wij een onderofficier daarvoor aan
te wijzen. J. van der Veer ('Piet de Jong') wenste niet voor een leidinggevende positie
in aanmerking te komen daar hij volop in het L.O.-werk zat. Na overleg met hem
besloot ik toen enige onderofficieren bij elkaar te roepen en in een gezamenlijke
bespreking één onzer als leider aan te wijzen. Aan deze bespreking namen deel: Henk
Oord ('Anton de Groot', later 'Henk'), Gerrit Spiele ('Jerry'), Jan Kooistra ('Kees', later
'Arnold') en ik. In onderling overleg werd besloten Jan Kooistra tot commandant te benoemen en tevens stelden wij vast dat 'gravers' en personen die aan oproepen van de
vijand gehoor hadden gegeven of zouden geven, niet tot onze groepen zouden worden
toegelaten.
Op 6 oktober 1944 riep de vijand alle mannen onder 36 jaar op om voor hem te werken
op het vliegveld Havelte. Gerrit Spiele ('Jerry') beschikte over een 'woonschuit' en
daar trokken wij met enige leden van de verzetsgroepen naar toe . Wij vormden daar
een K.P.-groep waarvan lid waren Gerrit Spiele ('Jerry'), Henk Oord ('Henk'), Willem
Keetman ('Tommie'), Roelof Koning, Bauke Span en 1k. Deze groep werd al spoedig
de 'Bokploeg genoemd. Van daaruit hebben wij verschillende wapentransporten gedaan.
In begin november 1944 hebben onder anderen U. Spiele ('Jerry') en ik de gehele dag
wapeninstructie ontvangen van Arie Prins (Luitenant De Koning) in Luinjeberd. Daar
leerden wij geweer, stengun, bren, bazooka en springstoffen kennen en het werken
daarmee.
Het grootste wapentransport is gedaan door U. Spiele ('Jerry'), J. Kooistra ('Arnold'),
Bauke Span en mij, toen voor een vijftigtal mensen wapens werden gehaald uit Oudehaske, via St. Johannesga, Delfstrahuizen naar Oldelamer waar de 'de Bok' lag. De
volgende geschiedenis deed zich hierbij voor.
Met Dirk, de latere Districts Operatie Leider (D.O.L.), was afgesproken om 's middags
op een bepaalde tijd naar een bepaald adres in Oudehaske te komen om daar te horen
waar wij de wapens vandaan zouden kunnen halen. U. Spiele ('Jerry') en Bauke Span
kwamen ons met een bootje achterna.
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Toen Arnold en ik aan het einde van de Badweg kwamen stond daar plotseling een
zestal Duitsers voor ons met het geweer in de aanslag. Tijd om terug te gaan was er
niet, daar dit argwaan zou hebben gewekt. Wij besloten om rustig door te fietsen, voor
zover dit natuurlijk rustig ging en spraken af als ons dit lukte maar door te fietsen daar
er jets 'loos' scheen te zijn.
En wij konden doorfietsen. Wij werden wel niet al te vriende!ijk nagekeken maar dat
was al!es. Na een bocht in de weg en geen Duitsers meer ziende, wjlden wij toch nog
naar de afgesproken plaats gaan. Bij het huis aangekomen zijn wij naar binnen gegaan.
Het verwonderde ons evenwel dat er niemand was. Wij doorzochten het gehe!e huis.
Beneden in de stal, boven op zolder. Er was niets aanwezig. Toen wij de trap afliepen
stond er een meisje van ongeveer zeventien a achttienjaar. Toen wij haar verschillende
vragen stelden kregen wij telkens een ontwijkend antwoord. Toen ik toevallig een
venster uitkeek zag ik een Duitser en - op zo'n ogenb!ik denk je niet na- trok ik Arnold
aan zijn mouw mee en verlieten wij het huis. Wij stapten op onze fietsen, reden langs
de Duitser en verdwenen.
Het huis bleek omsingeld te zijn. Wonder boven wonder liet de Duitser ons lopen. Een
paar honderd meter verder werden wij door vrouwen opgevangen en die deelden ons
mede dat het dorp was afgezet en het bewuste huis omsingeld. Na overleg besloten wij
te proberen nit het dorp te komen. Weer dezelfde Duitsers voorbijgefietst, die weer
niets deden. We zochten Gerrit Spiele ('Jerry') en Bauke Span, die net op het Nannewijd met hun boot waren aangekomen.
In de stromende regen werd de toestand besproken en we besloten de eerste tijd maar
af te wachten. Tegen een uur of acht hebben J. Kooistra ('Arnold') en ik de omgeving
verkend en bleken de Duitsers te zijn vertrokken.
Samen zijn wij toen weer voor het bewuste huis langs gefietst en daar zagen we Dirk,
de Districts Operatie Leider (D.O.L.), staan. Deze bracht ons naar een ander adres en
nadat we G. Spiele ('Jerry') en Bauke Span hadden opgehaa!d, ontmoetten wij daar de
K.P.-groep uit Joure met de zending wapens. Daar de K.P. vijf nachten achter elkaar
'geheind' had en aan slaap toe was, bleven wij vjeren achter, maakten vier stens schoon
en gereed voor gebruik en zijn doornat nog enige uren in het hooi gaan slapen.
's Morgens om vijf uur werden de wapens overge!aden in de boot en zijn we weer vertrokken. Bauke Span in de lijn, G. Spiele ('Jerry') a!s stuurman en J. Kooistra ('Arnold')
en ik a!s begeleiding. En verchaaid, in Delfstrahuizen was de Landwacht bezig met een
razzia. Ook daar kwamen wij doorheen en tegen één uur 's iniddags waren wij op de
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plaats van bestemming. Later werden nog enige malen wapens en springstof gehaald.
Vanuit 'de Bok', waar wij eerst de wapens schoonmaakten en opgeslagen hadden,
werden later de wapens gedistribueerd naar verschillende plaatsen in de gemeente.
Hierbij ontvingen wij veel steun van drie politiemannen, Caro, Carper en Koopmans.
In die tijd gaf ik in onze gemeente op verschillende plaatsen wapeninstructie aan de
leden der verzetsgroepen. Ook kwamen wij veel in contact met 'Bertus' en 'Dirk' in
Heerenveen.
Na de oproep van onze Opperbevelhebber om tot een eenheid te geraken in de N.B.S.
bleek dat in onze gemeente eigenlijk alleen de gevechtsgroepen in staat waren om de
N.B.S. te vormen. De O.D. ging er praktisch voor omliggen omdat hij geen gewapend
verzet wilde plegen terwiji de vijand nog aanwezig was. Alleen de commandant der
gemeentelijke O.D., dr. Brons, de plaatselijke commandant W.H. Kruiper en zijn
opvolger J. (Jevers traden toe.
De samenstelling en indeling van de N.B.S. in onze gemeente werd na veel besprekingen toen als volgt:
GECO dr. Brons; CHESTA W.H. Kruiper; Gevechtscornmandant J. Kooistra
('Arnold'); Hoofd sectie inlichtingen Henk Oord ('Henk'); Hoofd sectie politie en
arrestatie Caro; Hoofd sectie rijdend materiaal J. van der Veer ('Piet de Jong'); Hoofd
sectie verpleging Jan Koopmans 'Marten', later Struikmans. G. Spiele ('Jerry') en ik
werden Pelotonscommandanten, daar wij beiden het veld in wilden om tegen de
Duitsers te vechten.
De sterkte van de gemeentelijke gevechtsgroepen, die eerst uitsluitend uit oudmilitairen bestonden, werd tot ruim honderd man uitgebreid. De eigenlijke ondergrondse leiding behield de gevechtscommandant, met de bovengenoemde 'Bokploeg'.
Op 30 december 1944 ontvingen wij nog eens wapeninstructie te Luinjeberd van de
heer De Jong. Een benauwd ogenblik kregen we nog toen de G.S.O.L. en zijn adjudant
gearresteerd werden. De heer Wierda had namelijk onze opslagplaatsen van wapens
geInspecteerd en wist dus van deze plaatsen af. Na ontvangst van het bericht van zijn
arrestatie zijn wij (de 'Bokploeg' en gevechtscommandant) direct begonnen de wapens
te versiepen. De grootste hoeveelheid was opgeslagen in de kelder van een leegstaand
P.T.T.-gebouwtje te Oldeholtpade. Dit materiaal hebben wij 's nachts opgeladen en via
de boerderij van de beer Spin in Ter Idzard naar een leegstaande woning van de heer
Duursma aan de Zandenweg in een kelder gebracht en overdekt met stro.
Een tijd later werden de wapens naar de boerderij van de heer Tj. Heida in
Oldeholtwolde gebracht, waar wij enige nachten daarna de wapens in een gralkelder in

54

55

de stal hebben ingegraven. 's Morgens vroeg, nadat de wapens uit het P.T.T.-gebouwtje
waren gehaald, was de S.D. aanwezig met overvaiwagens. In dekens gewikkeld
voerden zij de heer Wierda mee. De wapens waren daar weggehaald, dus er was geen
resultaat voor de S.D. te behalen. Direct werd boer Van der Tuin in Wolvega
gewaarschuwd, waar een ander gedeelte van onze wapens was verborgen. Deze heeft
hals over kop de wapens in een sloot bij zijn boerderij gesmeten en ging er toen
vandoor. Toen hij een paar honderd meter van zijn boerderij was verwijderd, was de
S.D. met de heer Wierda op zijn erf. Ook daar was voor hen geen resultaat te behalen.
Met behuip van de 'Bokploeg' dook het gezin van Van der Tuin onder en tevens haalde
deze ploeg het vee uit zijn boerderij. Na een onderzoek door Landwacht en ZollPolizei kwamen deze er overigens wel achter waar de wapens waren. De boerderij
werd dan ook geregeld door hen bewaakt. Toch hebben wij (N.B.S. en 'Bokploeg')
deze wapens nachts onder het oog van de Duitsers weggehaald. Een sten en één
kistje munitie was onvindbaar. Dit werd evenwel de volgende middag door
Landwaehters boven water gehaald, die daarbij verschrikkelijk te keer gingen, vloekten
en ons uitscholden voor terroristen en handlangers van Moskou. Ze waren weer eens
bij de neus genomen.
In het laatst van de bezetting werd aisnog aangewezen tot Hoofd van de seetie
administratie en financien de beer E.S. Woudstra.
Dc laatste tijd voor de bevrijding zwierf ik vooral door het zuidelijke en oostelijke
gedeelte van onze gemeente en gaf daar toen op verschullende plaatsen wapeninstructie
en theorie gevechtshandelingen. De wapeninstructie werd door mij gegeven bij L. ten
Wolde te Wolvega, B. Bergsma te Blesdijke en manufacturier Dries van Veen te De
Blesse.
Op zondagmorgen 8 april kwam bet grote ogenblik en ik trad met mijn peloton aan om
openlijk tegen de vijand te strijden. Vijf dagen later, op 13 april 1945, waren we
bevrijd van de Duitse bezetter.

Jan Bosscha
'Johnny'
De Blesse
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BONNY BIERSMA
'Ria', later 'JopieT

"Zondagsmorgens kon mjn vader het niet meer houden! H/ stapte op defiets
naar Heerenveen, maar... wat denkt u... Halverwege Heerenveen kwamen we
elkaar tegen / Wat een weerzien, wat een drama: huilen, lachen, zoenen, al/es
was voorhanden, alles...
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BONNY BIERSMA

Het was in de zomer - 1k denk van 1943 of 1944 - dat ik van de ene op de andere dag
naast Bonny ook 'Ria' werd.
Dat zat zo: Er kwam iemand - als ik mij goed herinner was dat de beer Eijgelaar - bij
ons thuis, die over de illegaliteit in de gemeente Weststellingwerf vertelde en daarbij
zei dat er dringend behoefie bestond aan koeriersters. De hamvraag was voor mij: "Zou
jij er niet aan mee willen doenT' Na enig beraad stemde ik toe. Afgesproken werd dat
een man met de sehuilnaam 'Theo' zich binnenkort zou melden om nader over 'de baan'
te praten. Ook maakte ik kennis met een zekere 'Marten'.
En nu ik toch met schuilnamen bezig ben, mijn schuilnaam werd 'Ria' en later, toen
deze naam te bekend en dus te gevaarlijk werd, kwam daarvoor in de plaats 'Jopie'.
In feite werd Theo mijn opdraehtgever en hij leidde me in, in de wereld van de
illegaliteit in Weststellingwerf.
Het gebied waarin ik als koerierster zou gaan werken - vanuit het uitvalspunt Wolvega
- bestond nit: de Westhoek, contactpunt Jan Visser -, Langelille, WEep/ce Hof -,
Heerenveen en Oranjewond, Bertus en Tuicke -, de Blesse, Van Veen -, Steggerda,
ome Jan de Vries -, Noordwolde, Thus Menger en Krol, en zo hier en daar nog een
enkele plaats. In dit gebied - en soms er buiten - heb ik heel wat kilometers afgelegd,
vaak in weer en wind. Maar daar gafje niet om. Dat hoorde er allemaal bij.
Van Theo kreeg 1k steeds de post die besteld moest worden en ik bracht voor hem weer
post mee terug. Bij hondeweer, storm en regen was het soms moeilijk om nog weer
voor spertijd thuis te zijn. Zo werkte dat. Fietstochten van zo'n dertig a veertig
kilometer waren geen uitzondering. Zat het er niet in dat je tijdig weer thuis zou
kunnen zijn, dan bleefje wel ergens onderweg de volgende dag afwachten, want voor
een koerierster stond altijd wel een bed klaar, zoals bijvoorbeeld bij de familie Meine
Oosting in Oldelamer.
Koerierster in een open land
Met kou en wind en regen,
Met lekke banden en dies eneer:
½ Koerierster kon er tegen.
Over lekke banden gesproken:

Paspoort van de N.B.S.

AU-11
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Het is VERBODEN
zich op de open bare
wegen te bevinden
NA 9 uur 's avonds
en VOOR 7,15 uur
'S morgens.
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Eens, voor Oudesehoot, sprong de voorband van m'n fiets met een knal kapot.
Minstens tien lappen viogen me om de oren. In geen velden of wegen ergens huip te
bekennen... Dan maar lopen, lopen, lopen naar Wolvega.
Over de irthoud van de post werden we maar zelden ingelicht. Alleen als het jets heel
bijzonders betrof. Dat was uit veiligheidsoverweging ook maar goed: 'Wat niet weet,
wat niet deert", en je kon er dus njets van vertellen, moeht je onverhoopt worden
aangehouden en verhoord.
Op een zaterdagmorgen werd me gevraagd met spoed post te brengen naar Langelille.
Die post was bestemd voor de KP, de knokploeg. Moeht er in Langelille geen
koerierster voorhanden zijn, dan moest ik doorfietsen naar Lemmer of Sneek, dat zou
ik nog we! horen. Uiterste voorzichtigheid en zorgvuldigheid werd me op bet hart
gebonden. Ja, waar Iaat je nou zu!ke be!angrijke post... Mn vader wist raad: hij haa!de
het zadel van m'n fiets af en verstopte de post in de zadeistang. Daar zou men bij
aanhouding en controle niet zo gauw zoeken. In Langelille aangekomen was daar
gelukkig een koerierster uit Lemmer, en ik kon terug naar huis.
(Later hoorde ik dat die post te maken had met bet uitschakelen - elimineren- van de
beruchte en gevreesde i!!ega!enjager Wolters in Fleerenveen, die daarna ook inderdaad
door de illegaliteit is doodgesehoten.)
Wat je als koerierster aan het begin van je 'loop'-, nee, 'fiets'- baan duide!ijk werd
ingepeperd: Val je ooit in handen van de vijand, probeer hem dan de eerste vierentwintig uren, zo mogelijk nog !anger, bij verhoor om de thin te leiden, hem te
vertragen, opdat anderen door jouw 'tegen de !amp !open' niet de dupe zouden kunnen
worden, maar nog, tijdig gewaarsehuwd, naar elders konden vluchten, eventueel
onderduiken. Helaas kon niet iedereen dat: verzwijgen wat een ander noodlottig kon
worden. Door angst, denk ik.
Wederom helaas: zo ben ik zelf het slachtoffer geworden.
Verseheidene naehten sliep ik buitenshuis, meestal omdat weer allerlei berichten de
ronde deden en omdat er gevaar dreigde. Als ik thuis kwam na een nt en het was te
laat om de post nog weg te brengen, dan stopte m'n vader die in een droge regenton in
de tujn. Daarin zat ook onze radio, die er een paar keer per week werd uitgehaald om
'de berichten' te horen. Verder zaten er allenlei dingen in waaraan we min of meer
waren geheeht en die we beslist niet kwijt wi!den aan de Duitsers.
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VERDUISTERING
Ingevolge de Verordeniug van den Chef van den
Staf Militair iezag, getiteld ,,Wijziging Verduisteriñgsverordening". zijn de bestaande bepalingen
op bet gebied can do cerduistering met cenige
wijzigingeti geliaudhaafd.
Ilierbij wordt hepaald, dat dagelijks moot worden
verduisterd van éen half nor na zonsondergang
tot ecu half our voor zonsopgaug.
Overtreding can bet bij of kraehtens genoemde
verordening hepanide is strafbaar.
Cegeven ten Stsfkwarttere. den 12 September 1944.
DE CHEF VAN DEN STAr MILITAIR QEZAG.
OF last.
de Sous-Chef,
de Luitenant-Kolonel,
(w.g.) W. Ch, Posthumus Meyjes.

Biersma's sigarenmagazn We Tabaksplant' aan de I-Ioofdstraat West te Wolvega. By haar arrestatie
zag koerierster Bonny Biersma nog kwzs haar illegale post op de dakkapel te deponeren.
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Op een avond kwam ik doornat in storm en stromende regen thuis. Het liep al tegen
aeht uur. Geen tijd meer om de post nog door te geven. Vader wilde die dus in de
regenton verbergen, maar door de stromende regen ging dat niet door. 1k nam bij hoge
uitzondering de post mee naar bed. Maar
Het was 9 februari 1945, twee dagen voor m'n verjaardag, 's morgens tegen een uur of
vijf. Er werd beneden hevig op deuren en ramen gebonsd. Alle huisgenoten waren
meteen wakker en begrepen wat dat te betekenen had en om wie het ging . Als eon flits
ging door me been: de post! de post!
Wat kan een mens snel denken en handelen in tijden van gevaar. Mijn geluk lag voor
het grijpen toen de S.D. ons huis doorzocht. Zij strandden namelijk op twee personen
bij ons thuis, te weten een zuster van mijn moeder - als evacué - en een gravin Van
Limburg Stirum, die op doortocht was naar haar familie in Oranjewoud. Tijdens hun
ondervraging en hot controleren van hun papieren kreeg ik mijn kans. In fracties van
seconden duwde ik het raam verder open, kroop in de vensterbank en gooide de post
op het dak van de dakkapel. Neen, er werd thuis niets gevonden want er was niets
bezwarends in huis!
Het tegenover ons wonende, uit Den Helder geëvacueerde NSB-echtpaar, door al het
lawaai reeds op, heeft als enige gezien dat ik wat op de dakkapel gooide. Toen het
licht werd hebben ze het verteld, maar ... alleen aan m'n vader. En die heefi de post van
het dak gehaald. Na de arrestatie werd ik per overvalauto afgevoerd. In die wagen zat
al een aantal gearresteerden en er kwamen er op de 'strooptocht', die uren zou duren,
nog meer bij.
Steeds stelde ik me voor aan de nieuwkomers, ook als ik hen kende. Om te kennen te
geven: pas op! Doen alsof we elkaar niet kennen.
Gelukkig kende ik voldoende adressen waar de illegalen reeds waren verdwenen.
Gevaar dat ik iemand in moeilijkheden zou brengen was er dus tijdens deze lange tocht
niet bij. Bij verhoor thuis en onderweg werd mij gezegd dat een collega mijn adres had
genoemd en alles had verteld. 1k kon ook maar beter alles bekennen, dat zou gunstiger
zijn voor mij en mijn familie. Waar ik niet op inging.
Zo kwamen we in de loop van de morgen in Heerenveen aan om onder geloei van
sirenes de gevreesde en beruchte gevangenis Crackstate binnen te gaan voor de
eerstvolgende vijfenzestig dagen.
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De gevreesde gevangenis 'Crackstate' te Heerenveen (zaanzicht).

De gevangenis 'Crackstate' te Heerenveen (voorzijde).
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Mijn reis naar en verblijf in de gevangenis 'Crackstate' te
Heerenveen: 65 dagen in Duitse gevangensehap
Het begon op de vroege morgen van de negende februari 1945, om circa vijfuur, dat er
op deuren en ramen van mijn ouderlijk huis Hoofdstraat West 36 te Wolvega werd
gebonsd en dater werd geroepen "Offhen! Kommen Sie heraus!"
Alle ramen en deuren werden van buiten door schijnwerpers beschenen totdat mijn
moeder naar beneden ging om open te doen. Ze vroegen haar: "Waar is uw doehter?",
waarop zij hen naar boven verwees. Er werd huiszoeking gedaan en iedereen die in ons
huis verbleef werd verhoord. Dat waren mijn ouders, een tante (evacuee) en een
gestrande loge op doorreis naar haar familie. 1k was op m'n slaapkamer en kwam oog
in oog te staan met een SD-officier, Rosenthal geheten. Hij vroeg me wie ik was en
hoe ik heette, en direct daarna zei hij: "Beken alles maar, want we weten alles over je
werk als koerierster en je bijnamen 'Ria' en 'Jopie.' Hij vuurde tegelijkertijd namen op
mij af van mijn contactpersonen en vroeg naar hun adressen. 1k ging daar niet op in
door te zeggen dat ik mij eerst graag zou willen aankleden. Dat mocht, maar... met een
soldaat voor de slaapkamerdeur. Dit was tevens mijn enige kans om me van m'n 'post'
te ontdoen, die ik de vorige avond onder m'n matras had verborgen. 1k kon vanuit het
geopende raam - toen ik buiten niemand waarnam- de post op de dakkapel gooien. Dit
gebeurde in fracties van seconden. Mijn vader heeft die er later op de dag op
aanwijzing van overburen - evacuees nit Den Helder en nota bene N.S.B.-ers!afgehaald en bezorgd waar die moest zijn. 1k mocht nog wel naar het toilet - ook onder
bewaking-, maar geen afscheid nemen van mijn ouders. Terwiji ik via onze winkel met
rookartikelen werd afgevoerd, zag ik Duitse soldaten met sloffen sigaretten onder de
arm op weg naar buiten om ons huis te verlaten. 1k maakte mij zó boos over die
diefstal dat ik die dozen onder hun arm wegtrok en tegen een Duitse officier zei:"JuIlie
zijn hier gekomen om mij te arresteren maar niet om te stelen. Ze moeten van de
spullen athlijven." En zowaar: ze kregen opdracht de sigaretten terug te leggen op de
toonbank. Mijn ouders waren bang dat ik me hierdoor in de problemen zou werken,
maar gaven later toe dat ze het dapper hadden gevonden. Toen werd ik lopende
afgevoerd naar een bewaakte overvalauto, waarvan er meer stonden in de omgeving
van het huis van dokter Wouda, zo'n tweehonderd meter van ons huis. De laadklep
lieten ze naar beneden zakken, het bovenzeil ging omhoog en ik werd er niet bepaald
zaehthandig 'ingewerkt.' Daar kwam ik oog in oog te staan met de koerierster die mijn
aches - en andere- genoemd had, wat mij thuis reeds door een Duitser was verteld. Zij
was kort voor mij gearresteerd buiten mijn weten om, anders was ik ondergedoken
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zoals dikwijls gebeurde. De afspraak was om te proberen, als je gepakt werd,
vierentwintig uur te zwijgen of de Duitsers met een list om de thin te leiden, maar
helaas... in mijn geval was dit niet gebeurd en werd ik de dupe.

Dc 'rondrit' begon
Er werd zo af en toe gestopt, maar er gebeurde niets. Aithans ik hoorde niets en zien
kon ik niets omdat de overvalauto was geblindeerd. Er zaten twee soldaten op het eind
van de banken om de arrestanten in de gaten te houden. Op een gegeven moment werd
er plotseling gestopt en stond er een Duitser achter de auto tegen mij te blaffen: ik
moest zeggen waar Theo en Marten woonden.
1k zei:'Marten ken ik amper en Theo haalde bij mij thuis de post vandaan omdat dit
niet opviel vanwege de sigarenzaak van m'n ouders.' 1k noemde een adres waar Theo
allang niet meer verbleef. Later werd daar gestopt: bij Geertsma aan de Grindweg.
Niks aan de hand! Hun kostganger was met onbekende bestemming verhuisd! Zo
probeerde ik vragen op de lange baan te schuiven om ieder de gelegenheid te geven
weg te komen, wat gelukkig bijzonder goed is gelukt. Niemand is door mijn toedoen
de dupe geworden.
Het was aardedonker, zo vroeg in de morgen, en winterkoud. Ook stopten we in
Langelille voor het huis van Wiebke Hof. 1k had dit adres niet genoemd en hoopte dat
er niemand thuis zou zijn. Maar helaas: Wiebke en Wim werden gearresteerd.
1k kende hen wel want zij waren één van de vele postadressen van mij. Wim is - naar
ik hoorde- later !etterlijk doodgemarteld en Wiebke is ook gemarteld, maar later
doodgeschoten.
Toen ook zij hardhandig in de auto waren gewerkt ging ik staan, gaf hun een hand en
ste!de me voor met mn eigen meisjesnaam, Bonnie Biersma, in de hoop dat ze zouden
begrijpen dat ik gedaan of gezegd had dat ik hen niet kende.
Ze mompe!den iets terug. Het werd hen - denk ik - wel duide!ijk hoe de york aan de
steel zat toen ze hun eigen koerierster Willy in de overvalauto zagen zitten, de
koerierster die altijd veel contact met hen had gehad omdat zij in haar rayon woonden.
Persoonlijk heb ik bij de verhoren nooit over hen gesproken. Het werd een lange reis
om nooit te vergeten. Razzia's en arrestaties in mijn eigen rayon, maar meer nog
daarbuiten. Zo werd er halt gehouden in Langvieer. Later hoorde ik dat het bij een
oude fabriek was, een olieslagerij, waar wapens van een dropping opgeborgen waren
en waar ook piloten ondergedoken zouden hebben gezeten. Er werden diverse mensen
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gearresteerd en de gevonden wapens werden over de versehillende overvalaut&s
verdeeld. In mijn auto werden geweren onder de banken gelegd en voorin
pantservuisten en handgranaten. Een eng idee. Vervolgens ging het naar Sondel en
Wyckel. Daar werden boeren met zonen en onderduikers gearresteerd. Als ik goed ben
geinformeerd was er op die reis ook een familie De Ruiter bij, een vader met zonen
van wie ook niet alien zijn teruggekeerd; gemarteld en daarna doodgesehoten.
Toen we ergens op een oprit van een boerderij stonden kreeg ik van een boerin een
beker warme melk. 1k weet niet waar het was en nog minder hoe ze heette. Maar ik ben
haar daarvoor nog altijd dankbaar.
Het begon iangzaam aan licht te worden en we reden nog steeds in Gaasterland.
Plotseling stopten we op een weg met veel bomen en veel bos er omheen. We hoorden
vliegtuigen - de Tommies- duikvluchten maken en je kon horen dater werd geschoten.
Gelukkig werden we niet geraakt. Eén kogel in zo'n wapenopsiag zou dodelijk zijn
geweest. Teen het weer stil en veilig was ging de karavaan weer verder, maar nu
richting Crackstate.
Het zal denk ik zo tegen elf uur zijn geweest toen we onder sirenegeloei voor de
ingang van Crackstate stonden. We werden binnengelaten en de sirenes stopten. Later
hoorde ik dat die sirenes werden gebruikt om mensen van de straat te halen zodat ze
niet konden zien hoeveel mensen en wie er weer waren opgepakt.
We werden allemaal in het voorportaal 'neergezet', met de handen in de nek en de neus
tegen de muur zodat je niets kon zien van wat er om je heen gebeurde. Er was veel
lawaai en het was er erg onrustig. Alles kionk zo hol: de bevelen, de laarzen op de
stenen vloeren en de ijzeren trappen. 1k begon me toen te realiseren wat me te wachten
stond. De emoties barstten in me los, ik begon te rillen, voelde me akelig, vermoeid,
leeg en hongerig. 1k verslapte van houding, doch dat duurde maar kort want ik kreeg
een schop tegen mijn achterbenen en toen was ik er weer helemaal bij. 1k dacht: geen
zelfhiedelijden, maar knokken voor mijn behoud. Deze toestand duurde voor mij
ongeveer een uur. Toen werd ik naar de verhoorkamer gebracht, moest me ontdoen van
mijn mantel, horloge en ringen en werd gefouilleerd. Ze doorzochten ook mijn
mantelzakken en daar ontdekten ze een gaatj e in de rechterzak, dat ik er onderweg in
paniek in had gemaakt om me te ontdoen van een pasfotootje van m'n vriend die
gezocht werd door de S.D. Er zat cellofaan om dat fotootje been, dus opeten kon ik het
niet en gelegenheid om het onderweg weg te gooien kreeg ik niet: je werd steeds in de
gaten gehouden, dus was een gaatje de enige oplossing. Maar 1k had me terdege
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gerealiseerd, als ze het zouden vinden, wat ik dan zou zeggen. En zie! Mijn deriken
was niet voor niets geweest. Ze vonden de foto tussen de voering in mijn zoom. Ze
legden het op het bureau van de officier Rosenthal voor hem neer. Die vroeg
direct:"Wie is dat en hoe komt die foto onder in de voering terecht?"
1k interrumpeerde hem en zei: "Hoe is het mogelijk! Die foto ben ik al enige tijd kwijt!
Dit is een correspondentievriend van me, hij heet Gerrit Oostendorp en is met een
studentenrazzia opgepakt en werkt nu voor jullie in Duitsiand bij de firma Knorr
Bremse in Miskov Ubersilesien aan de Poolse grens."
Zo... dat was er uit en ik dacht: goed onthouden en zoeken jullie het maar uit. Maar zij
zeiden: "Je liegt het! Dat is een terrorist die we zoeken!" Waarop ik zei: "Het spijt me,
maar dan lijkt hij er erg op." Verder werden er bij dit verhoor nog wat vragen gesteld
over mensen die ik wel kende, maar die al enige tijd vastzaten.
Na afloop van het verhoor werd ik door een Belg, een zogenoemde rexist - zeg maar
Belgische N.S.B.-er - naar een cel gebracht in een bovenetage. Daar werd ik geconfronteerd met Tine, de vrouw van Bertus Lugtmeijer - een groot verzetsman! - die ik
beiden kende. Zij waren precies vier weken voor mij gearresteerd. 1k stelde me zo snel
mogelijk aan haar voor op de mij gebruikelijke manier om te voorkomen dat ze zou
uitroepen: "Ojé, jij ook hier?" De andere twee vrouwen in de eel kende ik niet.
De Beig bleef staan kijken en luisterde totdat dit tafereel was afgelopen. Hij maakte
toen met veel lawaai en een grote sleutelbos de deur achter me dicht. Daar sta j dan...
met vier personen in een éénpersoonscel.
Er stonden twee éénpersoonskribben van tachtig centimeter breed en met een
tussenpad van circa vijftig centimeter uit elkaar, een harde stromatras bekleed met jute;
kussens waren er niet en ieder had één donkere gemoltoneerde legerdeken. Je lag met
twee personen op één krib met het hoofd naast de voeten van de ander, this om en om.
Tine, zij was al maanden zwanger, lag met Ada op ëén bib en ik lag bij mevrouw
Bouma van zeventig jaar op de bib. Zij heeft niet lang vast gezeten, ik denk vanwege
haar leeftijd. Doordat zij vrij kwam heeft ze door pakjes te sturen gezorgd dat Tine
extra eten kreeg, dat ze hard nodig had. De bodem van één van die pakjesdozen heb ik
nog gebruikt om de eel uit te tekenen met een gesmokkeld potloodje van een corveeër
(corveeers waren opgepakte onderduikers). Die tekening is een levend bewijs hoe het
was, ook in een driepersoonscel met zes personen: Tine, Tukke, Ada, Sara, Willy en ik.
Tine en Ada waren bij de overval op Berms gearresteerd. Berths was door de Duitsers
daarbij onder vuur genomen en geraakt in een long, met een slagaderlijke bloeding. Hij
zal, denk ik, wel verzet hebben gepleegd of teruggeschoten hebben.
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Hij werd snel afgevoerd naar het ziekenhuis want ze vreesden voor zijn leven en ze
wilden hem niet dood laten gaan omdat hij te belangrijk voor de Duitsers was. Toen
het gevaar geweken was werd hij naar de ziekenboeg van Crackstate gebracht. Toen
kreeg Tine pas te horen dat haar man nog leefde. Later mocht ze hem af en toe
bezoeken.
Tine was - zoals gezegd - de echtgenote van Bertus, Ada was bij Tine ondergedoken
als dochter van een stakende spoorman, Tukke en Willy waren koeriersters uit andere
districten, mevrouw Bouma was betrapt met een stencil met berichten die via de
geheime radiozender te horen waren en Sara was de echtgenote van een bakker uit
Heerenveen, maar wat zij gedaan heeft weet ik niet meer.
In een cel naast ons zat een man alleen. Hij heette Hotze Brouwer uit Nije- of Oude haske. 1k gaf hem wel eens wat water uit onze kom, met behuip van een b!ikje. Door
een gat in de muur helemaal bovenaan, bijna bij het plafond. Dat gat zat er van een
kachelpijp uit de tijd dat Crackstate voor de oorlog als pakhuis werd gebruikt. Deze
man nu was erg bang omdat hij gemarteld werd en geen water kreeg. Dan ging één van
ons bij de celdeur staan luisteren of a!!es veilig was, en dan zette ik het enige krukje
dat we hadden op het tafeltje en klom daar bovenop. Datze!fde deed hij ook. Het waren
halsbrekende toeren! Zo gaf ik hem dan door dat gat water dat hij snel opdronk en
waarvoor hij ons erg dankbaar was. Hij zat erg in de put. 1k heb hem wel eens tegen
beter weten in moed ingesproken omdat ik het voor hem allemaal zo triest vond. Hij is
later doodgeschoten.
Enige weken voor de bevrijding werden we naar een andere cel gebracht, een
driepersoonscel die wij met zes personen moesten delen. De inventaris bestond uit vier
kribben, één tafeltje, een krukje, een wc-tonnetje met houten ombouw, één drinkblikje
voor a!!en, een stenen kom met water, een bezem zonder steel en een spijker in de
muur. Dat was het.
Een paar maal ben ik met Ada uit de cel gehaa!d om voor de officieren een was te
doen. Die stond dan in een werkcel beneden k!aar. Dit gebeurde altijd laat in de avond
als het rustig was in de gevangenis. Wij waren er blij mee wantje had dan iets te doen.
Zo mochten we ook wel eens een zekere ome Piet (IJspeert nit Vollenhove) helpen. 1k
denk dat hij kleermaker was, maar bovendien een groot verzetsman. Hij moest de
uniformen repareren, want dat was op het laatst een zooitje. Hij was dan in een werkcel
op de eerste etage die uitkeek op de R.K. kerk. Er zat normaal glas in de ramen met
tralies ervoor. Dan zag je eens wat anders dan alleen maar muren. De deur stond altijd
op een kier en dan zagen wij wel eens dat er gevangenen werden binnengebracht, maar
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ook zagen we wel eens onderduikers die corveedienst deden en dat kon van alles zijn.
Zij zagen ons dan ook en schoven ons wel eens een briefje onder de deur door en eens
kregen we via ome Piet een idein pot!oodje.De briefjes zijn he!aas bijna niet meer
!eesbaar, slecht papier en pot!ood en ze zijn veel in handen geweest. 1k heb ze nog wel
als aandenken, evenals mijn ce!tekening.
Enige malen werd ik voor verhoor naar beneden gehaa!d en werd er weer van a!!es
gevraagd, ook over het door hen gevonden fotootje. 1k bleef bij m'n eerste verkiaring,
maar ze geloofden me niet. Ze kwamen dan met dreigementen zoals een sigaret op je
!ichaam doven of het hakenkruis op je rug snijden. 1k was niet bang uitgeva!!en en dat
was m'n geluk. 1k zat toen ondertussen zo'n vier weken vast. 1k dacht: ik moet bij de
verhoren toch met jets voor de dag komen en gaf toe dat ik Jan Visser in de Westhoek
kende en dat ik daar ook wel eens geweest was. Na de verhoren werd je natuur!ijk
weer snel naar j e ce! gebracht.
A!vorens verder te gaan zal ik een beschrijving geven van de verhoorkamer, zeg maar
martelkamer:
Er stonden een bureau met stoelen voor de Duitsers, een marte!stoel waarop gloeiende
ko!en konden worden gelegd - ik heb ze alleen gedoofd zien !iggen - en een stoel met
een groot gat in de rug waardoorheen men z'n hoofd moest steken bij stok- en
gese!slagen; men gooide dan een doek over het hoofd van het slachtoffer om het
gekerm te verstikken. De gesel hing a!s stille getuige aan de wand: een stok met ve!e
!eren riemen - bloedspatten aan de muur. Er stond verder een grote hoge ijzeren kachel,
met aan de buitenkant resten van k!eding en mensenvel... Als de kachel roodgloeiend
was, werden mensen er tegenaan gedrukt...
Enige dagen na mijn !aatste verhoor werd ik op een naeht omstreeks vier uur gewekt:
ik moest me snel aank!eden en zou direct gehaa!d worden. Dat gebeurde. Toen ik
beneden kwam stond Willy daar klaar om mee te gaan. 1k had haar sedert mijn
arrestatie niet meer gezien. Buiten gekomen in het pikkedonker moest ik plaats nemen
in een gewone !egerauto met officieren. Ze zeiden dat ik het adres van Jan Visser
moest wijzen. 1k was er zeker van dat hij daar niet meer zou zijn, vanwege de ve!e
arrestaties. Het ging precies a!s bij mijn arrestatie: huis omsingelen en met
schijnwerpers belichten. Het ging precies zoa!s ik had verwacht: niemand thuis. De
Duitsers kwamen naar de auto en zeiden dat het voor niets was geweest: ik had dit
adres vroeger moeten bekennen. 1k zei: "Er is mij niet naar gevraagd." Toen moest ik
overstappen in de overva!auto en moest Willy mijn plaats innemen. Tijdens de overva!
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en omsingeling van Jan Vissers adres zat ik alleen in de auto met de chauffeur.
Twee Duitsers stonden buiten de auto op wacht. 1k zag dat de chauffeur een bekende
uit Wolvega was waar ik vandaan kwam: Anne van Eerten. Hij deed corveedienst. 1k
vroeg hem fluisterend: "Weet je wie ik ben?' Hij zei ja. Toen vroeg ik hem: "Zou je
mijn ouders willen groeten en zeggen dat ik het goed maak en of ze mij meer eten
willen sturen en kieding om te verschonen, want er is sprake van dat we op transport
gaan naar Duitsiand." "Begrepen", zei hij. Deze boodsehap heeft mijn ouders bereikt
toen hij vrij kwam. Hij was geen politieke gevangene, dus zat niet zolang.
Uiteraard waren mijn ouders dolgelukkig een levensteken van mij te krijgen en ze
voldeden aan mijn vraag.
Ethn dag in de week konden er pakjes bij de gevangenis worden afgegeven en de was
worden geruild, maar ik hoorde wel dat niet iedereen z'n pakje bereikte: als
strathiiaatregel werd het sommige gevangenen geweigerd. Kreeg je een pakje dan ging
je dat natuur!ijk opdelen met de anderen en dan was het vaak weer te weinig. Mijn
moeder bakte meestal 'drie in de pan' en pannekoeken, heer!ijk!! Er zat eens een
smokkelbriefje tussen, dat ze het thuis goed maakten en dat moest je weer even
verwerken: een briefje van mn moeder... en dan kreeg je heimwee naar huis.
Ge!ukkig duurde dat niet zolang, want je had wel andere dingen om over te denken:
hoe kom ik hier uit! Van de familie Pieter de Boer uit Oldehoitwolde kreeg ik elke
week een pakje met roggebrood en spek en besmeerd met dikke roomboter. Zalig!
Janny de Boer, mijn vriendin, bracht het eenniaal in de week en wij keken er echt naar
nit want we hadden het zo nodig: het eten was uitgesproken slecht en vies en weinig tot
te weinig. Benul van tijd had je niet. De dagen kraste je met een haarspeldje in de
muur: vier streepjes naast elkaar en ëén er schuin doorheen, dat waren vijf dagen.
'Turven' heet dat.. .turven... en zo heb ik het tot vijfenzestig dagen gebracht.
De dagen verliepen als volgt:
's Morgens werd er omstreeks zeven uur gefloten. Dan moest je snel opstaan en hoorde
je de Duitsers schreeuwen en mensen uitkafferen en zo nodig, als het niet viug genoeg
ging schoppen enzovoort. Sleutelbossen ramme!den, Iaarzen stampten en de gevangenen gingen dan ccl na ccl naar de wascel. Veel boeren en onderduikers liepen op
kiompen, omdat ze soms zo onder de koeien waren weggehaald. In onze Cel stood ook
een paar kiompen met dikke, grijze sokken. Stille getuigen... Van een martelaar? Je
werd nooit gewaar van wie ze geweest waren, maar ze spraken voor ons boekdelen.
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Tine gebruikte ze soms omdat ze last had van koude voeten. Het was geen gezicht! 1k
zie het weer voor me: Tine in die dikke, grijze sokken op te grote kiompen, geen gebit
in de mond (lag thuis), een japon die door haar zwangerschap veel te nauw werd en
van voren te kort werd, maanden lang ongewassen haren... Dat werkte soms zo op onze
laehspieren dat we wel eens daehten: laat een ander het niet horen. Tine zag gelukkig
zelf de humor er wel van in, al kon ze het zeif niet zo zien als wij. Tussen al die
ellende door was het goed dat er zich wel eens jets komisch voordeed. Dat hield je op
de been, want een mens lijdt vaak het meest door 't lij den dat hil vreest maar dat nooit
op komt dagen.
Als wij 's morgens aan de beurt waren voor onze wasbeurt beneden, werd de eel
meestal opengedaan door een Belg. Hi] heette Emil Steijlaerts, zoon uit een rijke
Belgische fabrikantenfamilie.
Een paar maal in de week moesten wij onze 'ton' van boven naar beneden dragen. Dat
was geen eenvoudige opgave want die ton was zwaar, twee handvaten, een groot gat
van boven, meestal erg vol en dun. U begrijpt het al: je moest samen een gelijke fred
hebben en de trap was smal, dus weinig ruimte om je voeten neer te zetten. Dan ging
het wel eens mis en dat werkte dan weer op onze laehspieren, zodat we niet voor of
aehteruit konden. Maar dat duurde nooit lang want het paste niet in het straatje van de
Duitsers en die sehreeuwden dan "Schnell! Schnell !" en "Ruhe!" Deze korte woorden
klonken dikwijls door de gevangenis als mannen werden verhoord en gemarteld. Dan
hoorden we hen schreeuwen van pijn ... dat ging je door merg en been. Dat werkte zo
beangstigend op de andere gevangenen die dat ook als hun voorland zagen of het reeds
hadden beleefd. Dan brak er een massa-hysterie los van angst. Ze begonnen in hun
cellen been en weer te lopen, sloegen met vuisten en klompen op celdeuren ...Dan zaten
wij als bange vogeltjes naast elkaar op de rand van een krib met de vingers in de oren,
want het was niet om aan te horen. De angst die daaruit Monk ... dat holle geluid van
ijzer en steen ... die laarzen ... die schreeuw van de Duitsers: Ruhe!!, Ruhe...!! Weet u wat
we daarna deden, als alles stil was? Wij begonnen te zingen: psalmen, gezangen,
liederen van Johannes de Heer... Wij hoorden later van de corveeërs, via ome Piet, of
we toch vooral veel wilden zingen voor de mannen want ze putten er zoveel kracht
uit: in stilte luisteren in een koude cel, met de angst van wat gaan ze morgen met me
doen ... luisteren naar liederen die zovelen bekend in de oren kionken, wat hun houvast
en vertrouwen gaf. En daarom zongen wij veel! Ook al werd er van beneden
gesehreeuwd: "Ruhe". Wij zongen door totdat het de Duitsers verveelde, en dan kwam
er één de celdeur open doen en zei:"Jullie moeten je mond houden anders worden er
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strafthaatregelen genomen." Dan zei ik soms gekscherend: "En sluit je ons dan op?'
Hilariteit bij de meisjes aehter me. Dan ging hij weer weg tot de volgende keer.
Wij zijn in al die tijd twee maal gelucht. Dat was veel te weinig en moest eigenlijk elke
dag. De luchtcellen lagen beneden aan een binnenplaats, smal beginnend en breed
uitlopend, rondom een muur en hoog boven: tralies. Beide keren deed zich jets
bijzonders voor. Wij liepen over de gang met een bewaker toen Tine plotseling haar
maandverband verloor. Zij merkte dat niet omdat ze op die te grote kiompen liep en al
lopende er tegenaan schopte, riehting onderduikers die bezig waren fietsbanden te
plakken of te vemieuwen voor de Duitsers. Wij lagen weer in een deuk van bet lachen
en die jongens ook. Zo beleefdeje van alles en gelukkig had ik veel afleiding.
Toen we later weer eens werden gelucht stond de Beig Emil Steijlaerts tegen de
deurpost van de luchtcel te leunen. Plotseling stak hi] zn rechterbeen naar voren en
hield me zó tegen, greep me vast en wilde iets van mij: een zoen of iets dergelijks,
maar daarvoor kreeg hi] geen gelegenheid want ik schopte hem impulsief zo hard voor
zn Iinkerscheenbeen dat we er beiden van schrokken. Hi] liet me gaan alsof er niets
was gebeurd, maar het zette me wel aan het denken. Mijn angst was altijd al: als ze
maar geen sexueel geweld tegen ons gaan gebruiken. Die mogelijkheid zat er in: ze
waren jong en lang van huis. Maar ik moet hen tot hun eer nageven: ze hebben ons in
die richting nooit lastig gevallen. Dat Emil Steijlaerts zekere gevoelens voor mij had
liet hij op bepaalde momenten blijken.
Op een weekendavond, ruim twee weken voor de bevrijding, werd ik alleen naar
beneden gehaald om een was te doen. Toen ik klaar was bracht hij me niet als
gewoonlijk naar de eel terug, maar bracht me naar hun wachtkamer. 1k moest plaats
nemen op een stoel tegenover hem, achter een soort bureau. De radio stond aan en Max
Blokzijl hield als N.S.B.-er zijn wekelijkse praatje over de toestand in de wereld. 1k
was na zoveel weken gevangenschap niet op de hoogte hoever de oorlog was
gevorderd en of de bevrijding voor ons zou naderen. Aan de muur hing een landkaart
van Nederland. Daar waren vlaggetjes opgeprikt die aangaven hoever de geallieerden
waren opgerukt en de Duitsers waren teruggedreven. Naar aanleiding van de kaart en
de toespraak van Max Blokzijl, die altijd bovenop de barricades stond te schreeuwen
maar nu toch de moed aan het verliezen was, kreeg ik het gevoel dat er schot in de
ontwikkeling kwam. 1k sprak met geen woord over hetgeen 1k gehoord en gezien had
en hij zei ook niets terwi]l hij de radio afzette. Hi] haalde nit een kast een fles whisky,
schonk zichzelf een glas in en vroeg of ik er ook ëën lustte. Terwijl ik ]a zei dacht ik:
ik moet het koppie er wel bi] houden, want wat verlangt hi] straks van mij. Maar daar
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kwam ik al snel achter. Hij pakte uit een kast enkele fotoalbums en vroeg me om naast
hem op z'n veldbed plaats te nemen om samen door die fotoalbums te bladeren. 1k
kreeg foto's te zien uit zijn jeugd en van zijn familie, maar ook foto's waarop hij als
jongen van een jaar of achttien aangesloten was bij de Hitler Jugend en topprestaties
leverde in de sport. Op een andere foto ontving hij een beker uit handen van Hitler, zijn
grote idool. Daama kwamen er foto's van zijn vriendin, waar hij op jonge leeftijd mee
trouwde. Zij verwachtte een baby: het kind overleefde maar de moeder stierf in het
kraambed. 1k vond het erg triest. Zijn familie zorgde later voor het kind. Wat mij
opviel bij die foto's was dat zij zoveel gelijkenis had met mij en ik concludeerde dat hij
zich daarom tot mij aangetrokken voelde.
Enkele weken voor de bevrijding begon hij mij zijn dagrantsoen te geven, dat bestond
uit boterhammen met kaas en vleeswaren. 1k deelde alles met m'n celgenoten. Hij heeft
zich ten aanzien van mij tot het laatste toe correct gedragen.
De laatste zondag voor de bevrijding kwam hij boven en stuurde alle vrouwen op de
gang. Die mochten daar wat rondlopen, maar ik moest blijven. Vreemd, dacht ik. Wat
zal er aan de hand zijn? Hij ging naast me op de krib zitten en vroeg: "Zou jij met mij
willen onderduiken en weet je dan waar je met me heen zou gaan?" 1k dacht: pas op!
Missehien een strikvraag. 1k zei: "Voor ons staan alle deuren open en dat kunnen jullie
niet zeggen. Waar we heen zouden gaan, dat blijft een verrassing. 1k kan je dit wel
zeggen: We zitten met zon tachtig mensen gevangen in Crackstate. Als jij nog een
goede daad wilt doen tegenover al bet verkeerde dat je hebt gedaan, laat dan àlIe
gevangenen vrij. Die vinden hun weg wel en ik duik onder met jou. Dus: allemaal vrij
of geen vrij. Denk daar maar eens over na." Een paar dagen voor onze bevrijding
kwam hij me boven in de eel zeggen: "1k zie geen kans om jouw plan te
verwezenlijken. Er is teveel bewaking rondom en binnen de gevangenis". 1k zei:
"Schiet die Iui maar overhoop, neem hun de wapens af en geef die aan de gevangenen,
die bevrijden elkaar wel." Hij keek me aan alsof hij won zeggen: was het maar zo
simpel... Mijn plan was van de baan en dat was misschien ook maar goed, want dan
waren er waarschijnlijk nog heel wat s!achtoffers gevallen. Het werd stil in de
gevangenis. Er werden geen verhoren meer afgenomen en er werd meer vergaderd op
'Zeven Wouden', het hoofdkwartier. Ome Piet kreeg via de onderduikers veel nieuwtjes
door. Hij wist overal van en als we bij hem werkten, hoorden wij weer aller!ei
nieuwtjes die wij doorvertelden aan onze celgenoten. Je was altijd be!ust op nieuwtjes.
Dat we bij hem mochten werken hadden we aan hem te danken: hij klaagde altijd bij
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de Duitsers dat hi] het werk niet alleen aan kon en vrouwenliulp nodig had om te
tornen en te helpen naaien, en dat is zowaar gelukt.
Ti] dens mijn werken bij ome Piet had ik een schaartje gepikt en meegesmokkeld naar
onze eel. Met de scherpe, smalle punt had 1k een klein gaatje weten te 'bored op een
driesprong van barsten in de matglazen ruit. Dat gaatje was erg klein, maar als je er
dicht voorstond wist je niet hoeveel je zag! De mit was van dik matglas en getralied
en... hoog aangebracht. Het was wel stuntwerk om er bij te komen en jets te zien: ik
moest op een verwarmingsbuis die dicht tegen de muur aan zat gaan staan, maar je had
niets om je aan vast te houden. Dus werd ik door twee celgenoten van achter in de rug
gesteund om in balans te blijven. Een ander stond bij de celdeur te luisteren of alles
veilig was, en dan deed ik mijn versiag van het buitengebeuren!
1k keek uit op een park of iets dergelijks, opzij van de gevangenis en keek m'n ogen
uit: allemaal vieze, vuile, magere Duitsers in kapotte kieren en op oude fietsen, op
bakfietsen, met paard en wagen, zo bij de boeren weggehaald. Dit was voor mij de
mooiste film die ooit aan mij voorbij trok. Een duidelijk teken dat er iets aan de hand
was: Duitsers op de terugtocht of op de vlucht. Het was enerzijds verblijdend maar
anderzijds ook angstig omdat het zo dichtbij kwam en wat zouden ze met ons gaan
doen... Een kat in het nauw maakt rare sprongen.
De angst voor het onbekende, niet weten wat ze met je zouden gaan doen, de
dreigingen, het horen en meebeleven van martelingen van bekende en onbekende
gevangenis-genoten, dat was het ergste dat ik heb meegemaakt. Dat raak je nooit meer
kwijt! Elk voorjaar borrelt het weer boven zonder dat je het zelf wilt, je beleeft het
telkens weer. Het was een geluidsfllm zonder decor wat tot ons doordrong in de eel en
diepe sporen achterliet en -laat, nu na achtenveertig jaar nog steeds. Het is niet eenvoudig om dit alles weer exact de revue te laten passeren. Maar ik ben blij het toch te
hebben gedaan. Het is misschien goed om een steeds terugkerend beeld van je af te
schrijven, het geeft een zekere opluchting dat je het niet alleen moet verwerken, maar
dat ook anderen iets voelen van de sfeer waarin wij leefden. De laatste middag hoorden
wij beneden in de gevangenis ontzettend veel lawaai door het verschuiven van zware
materialen. Dat duurde vrij lang en er werd veel heen en weer gelopen. Op de normale
tijd werd ons avondeten gebracht: een blikje vieze koffie-surrogaat en twee boterhammen. 1k vroeg zo langs m'n neus weg aan Emil Steijlaerts, die het eten bracht: "Wat
was dat toch voor lawaai vanmiddag"... Toen zei hi]: "Alle munitie is in de voorhal
gesleept. We verdedigen ons tot het laatst en als het niet meer gaat, is de laatste op-
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dracht om 'Crackstate' in de lucht te laten vliegen met alle gevolgen van dien.
Misschien ga ik er zeif ook wel aan kapot..." Toen ging hij weg. Wij hadden weer iets
om over na te denken en dan !iep je maar te ijsberen in de ce!, die steeds k!einer en
k!einer werd.
Het was inmiddels circa negen uur die avond toen Emil Steijlaerts weer binnen kwam
lopen. Er waren knopen van z'n jas en er moesten nieuwe aangezet worden. Hij zag er
vuil uit en bloedde aan z'n hand. Hij zei met een ironische blik op z'n gezicht: "Ju!lie
zingen toch zo graag he, 1k zou julie adviseren: ga maar veel bidden voor je behoud.
Ju!!ie zu!!en vannacht geen oog dicht kunnen doen want we verdedigen ons tot het
!aatst, laten bruggen en spoor!ijnen in de !ucht vliegen hier in de omtrek, en zo komt
het steeds dichterbij." Dit was de !aatste keer dat we hem hebben gezien en gesproken.
Daar zaten we dan. Zwijgzaam, vol gedachten. Je zou wel tegen de muren op wi!!en
vliegen, maar het zou je niet verder he!pen. Lamgeslagen. Het enige dat ons bezig
hield was !uisteren naar wat er buiten gebeurde... De spanning was om te snijden...
Daar hoorde je in de verte de eerste knallen en explosies. Het kwam steeds dichterbij
en uur na uur verstreek. Langzaam aan begon het buiten een beetje licht te worden.
Licht dat iets van de dreigende angst in het donker van de nacht wegnam. Het begon
tot ons door te dringen: we hebben de nacht overleefd!
Toen het !icht genoeg was ging ik weer haastig door het gaatje in de nit kijken, en wat
zag ik? De toestand was verergerd. Geen burger te zien, maar alleen maar vluchtende
Duitsers. In de gevangenis was het muisstil. Een vreemd gevoe!. Er werd niet gefloten
om op te staan, er kwam geen ontbijt, en wij maar wachten op dingen die komen
zouden. Het was circa negen uur toen een eerste geluid uit de gevangenis tot ons
doordrong... Voetstappen die naderbij kwamen. Voetstappen in onze richting. Ben
sleutelbos ramme!de... Toen ging de ce!deur open. Buiten onze cel bleef hij staan. De
Mol was zijn naam, ook een Be!gische rexist. We moesten ons k!aar maken en hij zou
direct terugkomen. Een panische angst... Wat gaat er nu met ons gebeuren... Hij haa!de
ons een voor één uit de eel en nam ons mee naar beneden. Toen 1k aan de beurt was
bracht hij me naar de verhoorkamer. Daar was verder geen mens meer te zien. Hi] trok
zwijgend een bureau!a open en gaf me mijn spulletjes terug. Daarbij was ook het
pasfotootje uit mn mantel, liggend op de groepsfoto van het distributiepersonee!. Van
de ingelijste foto was het g!as emit ges!agen en met een stuk glas was een kruis gekrast
onder de persoon die ze a!lang zochten, mijn vriend. 1k denk dat als de oor!og nog
langer had geduurd, ik met die foto nog veel narigheid had kunnen krijgen.
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Toen ik m'n mantel had aangetrokken en m'n spullen had opgeborgen zei hij.....: "U
BENT VRIJ ....... 1k moest me bedwingen, maar ik kon hem wel om de hals v!iegen,
maar ik vloog snel naar buiten ... DE VRIJHEID TEGEMOET!!! Totaal beduusd... 1k
realiseerde me dat wij als vrouwen waren vrijgelaten, maar - dacht ik - wat gebeurt er
met de mannen? Er waren weinig mensen op straat, ik denk nit angst voor wat er nog
zou kunnen gaan gebeuren, want de Duitsers zaten nog in de vi!!a Zeven Wouden', op
korte afstand van de gevangenis. 1k verte!de aan een voorbijganger dat ik met enke!e
vrouwen was losgelaten, maar dat de niannen allemaal nog in de gevangenis zaten.
(Die zijn door een bakker De Wolf en zijn knecht allemaal bevrijd. De Wolf heeft
daarover een brochure geschreven onder de titel 'Bevrijding Crackstate Zaterdag 14
april 1945.')
Na die voorbijganger inge!icht te hebben ben ik naar kennissen aan de Herenwal
gegaan, de familie Van der Zwaag. Ze konden hun ogen niet geloven dat ik voor hen
stood. Helaas kon ik nog niet naar huis, naar Wolvega, want Heerenveen was nog niet
bevrijd. Dat gebeurde wel in de loop van die dag, maar dat is allemaal aan mij
voorbijgegaan. 1k ben daar blijven slapen en kreeg de volgende dag - zondag - een fiets
tot mijn besehikking en ging haastig op weg naar huis.
Wolvega was een dag eerder bevrijd dan Heerenveen. Mijn ouders gingen nog door
een dal van angsten, want - terwiji iedereen de viag had klaarliggen - gingen hun
gedachten nit naar mij: zou ze nog !even, waar zou ze zijn, op transport...? zullen we
haar nog weer zien? Omdat ze voor honderd procent achter mijn bes!issing van
koerierster stonden, zeiden ze: Ook wij moeten tonen dat het niet voor niets is geweest
waarvoor onze dochter zich heeft ingezet. Ze hingen de v!ag uit en gingen naar de
dankdienst. Onderweg daarheen werden ze steeds aangesproken: "Al iets gehoord?' Ze
moesten het antwoord schuldig blijven. 's Zondagmorgens kon mijn vader het niet
meer houden! Hij stapte op de fiets naar Heerenveen, maar... wat denkt u...
Halverwege Heerenveen kwamen we elkaar tegen! Wat een weerzien, wat een drama:
huilen, laehen, zoenen, alles was voor handen, alles... We begonnen aan de !ange
terugtocht die een triomf-tocht werd. Het duurde !ang voor we einde!ijk thuis waren,
want iedereen die me kende vloog op me af om me te feliciteren met m'n bevrijding.
M'n vader was de gelukkigste man van de wereld en zo trots als een pauw. Eindelijk
kwamen we aan bij het mij zo vertrouwde pand 'Biersma's Sigarenmagazijn de
Tabaksplant.' M'n moeder stond met fami!ie en buren me op te wachten. Oh, wat een
heerlijk weerzien. Die dag heb ik niet geleefd, maar werd ik geleefd. Het was wel
zondag, maar de bloemen stroomden binnen en cadeaus: een nieuwe fiets, geld, room-
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boter, weckflessen met vlees om weer aan te sterken, fantastisch! 's Middags werd ik
van huis gehaald en naar het gebouw 'Irene' gebracht. Daar waren allerlei mensen van
de illegaliteit. Ze vertegenwoordigden de N.B.S. (Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten), de LO (Landelijke organisatie voor Onderduikers), de KP (Knokploeg) en
de bevrijders van Wolvega: de Canadezen.
Veel bloemen en toespraken. De oranjelinten met kaartjes en een foto heb ik als stille
getuigen bewaard. Maar mijn herinneringen zijn goed opgeslagen in mijn leven. Die in
mijn geheugen blijven. 1k kan het gelukkig nog navertellen. Er zijn er zoveel die de
eindstreep niet hebben gehaald. Zij mogen nooit worden vergeten.
Ver na de bevrijding kwarn er aan ons huis een zuster van Emil Steijlaerts, om me te
vragen of ik bij de verhoren van haar broer in zijn voordeel zou willen getuigen. Hij
meende dat hij dat wel aan mij verdiend zou hebben. 1k zei: "Nee, want de geruchten
tegen hem wegen zwaarder dan dat weinige dat hij voor mij heeft gedaan." Dus:
"Neen." Hoe het verder met de vele Duitsers en Belgen is afgelopen weet ik niet.
Hopelijk hebben ze hun straf ondergaan, al zal dat zeker onder gunstiger
omstandigheden zijn geweest dan wij hebben beleefd en doorgemaakt. Eenmaal weer
thuis barstten de zenuwen in mij los en wel op een bijzondere manier. 1k kreeg
lachbuien, enorme lachbuien die men huizen ver kon horen en die niet waren te
stoppen. Zo hevig lachen dat ik dan om m'n moeder riep en schreeuwde: "Moeder, help
me want ik ga dood, ik kan niet meer." 1k bleef dan als het ware stikken in mijn eigen
!ach. Het was vrese!ijk. Maar mijn rnoeder was ge!ukkig altijd in de buurt. Na lange
tijd en onder medische begeleiding en goede opvang in m'n naaste omgeving ebde het
langzaam weg en heb ik met m'n leven leren leven.
Bonny Biersma
'Ria', !ater 'Jopie'
Almelo
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LEIDA GROEN-KRUIPER

Toen mij in de nazomer van 1944 werd gevraagd als koerierster te gaan werken in
het verzet, wist ik niet waar ik aan begon. 1k was toen 22 jaar. Gevaar zag je niet.
Het leek we! interessant.
1k wist wel jets van het verzetswerk af, omdat mijn vader, W.H. Kruiper ('oom
Rikus'), als Chef Staf van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten werkzaam
was. Daar er erg omzichtig te werk werd gegaan, iedereen onder een schuilnaam
werkte en ik ook dacht hoe minder ik weet, hoe beter, had ik me er nooit verder in
verdiept.
Nu ik - vijftig jaar later - verschil!ende persoonlijke be!evenissen heb ge!ezen, van
mensen die ook in het verzet hebben gewerkt, valt er een puzzel in elkaar. Veel
dingen kan ik me nu weer herinneren, maar ik kon het niet plaatsen. Ook vond ik bij
de paperassen van mijn vader vele verslagen van de opzet en het verloop van het
verzet van de laatste bezettingsjaren.
1k zou gaan werken als koerjerster voor Jan van der Veer ('Piet de Jong!) en 'Theo'.
Van der Veer was aangesteld als verantwoordelijke man voor het onderdeel rijdend
oorlogsmateriaal. Als schuj!naam kreeg ik de naam 'Annie.
Mijn taak was een aantal keren per week op de fiets naar Steenwijk te gaan om op
een bepaald adres gegevens te halen. Deze gegevens hadden betrekking op het
rijdend oorlogsmateriaal dat Friesland in- en uitging.
Op het eerste adres dat ik kreeg ben ik nooit aangekomen. 1k ging 's morgens om
ongeveer half negen op weg. 1k fietste tussen de B!esbrug en De Blesse, toen ik werd
aangehouden door een man. 1k schrok en stopte. Bang hoefde ik eigenlijk niet te
zijn. Er kon me inimers niets gebeuren, want ik had nog niets bij me. Hij zei me dat
ik direct terug moest gaan, want het adres waar ik in Steenwijk naar toe moest, was
door de Duitsers overva!len en de mensen waren opgepakt. Later zou ik wel horen
waar ik wel naar toe moest. 1k ging rechtsomkeert en weer naar mijn werk. 1k
werkte toen bij de firma J. van Schoot in Wolvega. Na verloop van een paar weken
kreeg ik tijdens mijn werk bezoek van een mij onbekende persoon. In de paskamer
haa!de hij een zogenaamde Russische pas onder zijn pet vandaan. Deze keer was dat
een sink roze vloeipapier, dat in tweeën was gescheurd. 1k kreeg het ene sink en het
andere sink was op het nieuwe adres dat ik in Steenwijk moest gaan bezoeken. 1k
kreeg ook een papiertje waarop het adres geschreven was, dat meteen verscheurd werd.
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Dit adres in Steenwijk heb ik een paar maanden lang bezocht. De eerste keer dat ik er
kwam, werd mij gevraagd naar mijn 'pas' en naar een gouden kruisje dat 1k altijd droeg.
Toen ik beide voorwerpen kon tonen, werd ik binnengelaten. 1k kreeg de benodigde
gegevens mee. Deze verstopte ik meestal in mijn sokken of beha.
Toen ik in Wolvega terugkwam , beging ik de blunder van mijn leven. 1k moest mijn
gegevens afleveren bij Piet de Jong. 1k wist toen nog niet, of bet was niet goed tot mij
doorgedrongen, dat dit de schuilnaam was van Jan van der Veer. 1k ging heel
onbevangen naar Piet de Jong (de Zonmanufactureiizaak in Wolvega). 1k weet het niet
precies meer, maar hij zal mij wel heel verwonderd hebben aangekeken. Hi] gaf me
echter wel te verstaan dat ik aan bet verkeerde adres was. Hoe ik toen verder ingelicht
ben, kan ik me niet meer herinneren, maar bet was wel een afgang. Hieruit b!ijkt tevens
dat je niet voorzichtig genoeg kon zijn. Van die fietstochten naar Steenwijk kan ik me
verder weinig herinneren.
Ben aantal voorva!len weet ik nog. 1k belde op een morgen op bet mij opgegeven adres
aan en een mevrouw deed open. 1k merkte dat er iets niet klopte. Ze drukte me een
mand met nat wasgoed in mijn armen, met het verzoek dat boven op het platdak op te
hangen. Zo stond ik daar, op een gure novembermorgen, met mijn jas aan, op een
platdak in Steenwijk de was op te hangen.
Wat was er aan de hand? Br was bezoek en ik boorde baar zeggen: "1k !aat mijn hulp
eerst maar even de was ophangen, dan kan ze straks de rest doen." Je moest wel
vindingrijk zijn.
Veel kleding had je niet in die tijd, ik fietste altijd in een geblokte jas. Dat scbeen toch
op te vallen, want ik kreeg het verzoek eens wat anders aan te trekken. 1k heb toen een
groene jagersjas gekregen.
Ben andere keer merkte ik dat ik op de terugweg werd gevolgd door een Duitser. Dat
begon a! in De Blesse. 1k durfde toen niet naar Jan van der Veer ('Piet de Jong') te gaan
en fietste door naar Oldeholtpade. 1k kende daar een boerin die naailes gaL 1k deed bet
voorkomen dat ik voor een naailes kwani.
1k zat net achter een tafel met naaibenodigdheden, toen de Duitser het erf op kwam.
Het hart klopte in mijn keel. Toen bleek dat de Duitser melk kwam halen was bet
gevaar geweken. Ook moest 1k een aantal keren naar Noordwolde om berichten te
halen. Tijdens één van die tochten kwam 1k, toen bet een keer flunk stormde, in een
'mangat' terecht. Met een flinke buil en schaafwonden kwam 1k thuis.
Ben andere taak die ik als koerierster kreeg, was bet verzorgen van de jongens van 'de
Bok'. In oktober 1944 had een zesta! jongens, Roelof Koning, Bauke Span, Willem
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Keetman ('Tommie'), Jan Bosscha ('Johnny'), Gerrit Spiele ('Jerry') en Henk Oord, zich
teruggetrokken in een woonschuit, gelegen in een van de petgaten achter Oldelamer.
Deze was via een grindpaadje te bereiken en gelegen tussen rietkragen en struikgewas.
Deze verzetsgroep zou optreden voor de bevrijding tegen de Duitsers. 1k ging naar de
ouders van de jongens, die ook niet wisten waar hun zonen zaten, om schone kieding
en etenswaren te halen. Met een gele rieten koffer achter op mijn fiets ging 1k dan
richting Oldelamer. 1k volgde het grindpaadje. Na verloop van tijd werd ik met een
roeibootje afgehaa!d, waama de spullen aan de jongens konden worden overhandigd.
Dit werk deed ik van oktober tot december 1944.
In Oldelamer zaten ook veel onderduikers. Een van hen moest daar weg en naar Ter
Idzard worden gebracht. 1k kreeg de opdracht om hem te halen en te zorgen dat hij via
Wolvega in Ter Idzard kwam. Dit alles gebeurde per fiets. 1k had dameskieding, een
hoofddoek, make-up en schoenen met hoge hakken meegenomen, waarmee hij werd
'opgetut'. Toen we in Wolvega als twee wel wat gehaaste maar toch niet opvallende
meisjes aankwamen, werd het werk door een ander overgenomen. De onderduiker
kwam veilig in Ter Idzard aan.
Op het eind van de bezetting verscheen her blad 'De Koerier', een ondergronds blad
met het laatste nieuws van de oorlog in binnen- en buitenland. Dit blad werd weer door
andere verzetsmensen in diverse plaatsen verspreid. Deze gegevens kreeg men onder
andere via Radio Oranje.
Omdat 1k steno kende, werd mij gevraagd een paar weken deze berichten op te nemen.
In de gereformeerde kerk aan de Kerkstraat in Wolvega stond achter het orgel een
radio. Daar heb ik vaak zitten zweten, omdat er vaak storing was en je toch de juiste
berichten moest doorgeven.
Dat dit koerierswerk toch wel gevaar!ijk was, b!ijkt uit het feit dat Bonny Biersma
werd opgepakt en in Crackstate in Heerenveen gevangen werd gehouden. Er werd
steeds gecontroleerd door de Duitsers, de S.D., de spionnen van de Gestapo en daarbij
nog de 'Nederlanders' die verkeerd waren. Toen Bonny Biersma werd opgepakt ben ik
ook ondergedoken. Mijn werkzaamheden ben ik, met een kleine onderbreking, wel
b!ijven doen.
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Als ik na vijfiig jaar deze dingen weer de revue laat passeren en lees wat anderen
allemaal gedaan hebben, ben ik me ervan bewust dat ik maar een hele kleine bijdrage
aan het geheel heb mogen leveren. 1k ben wel blij en dankbaar dat ik dit heb mogen
doen.

Leida Groen-Kruiper
'Annie'.
Meppel
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IJMIE GOUMA-STRUIKMANS
'Dora'

"Geheime stukken konden niet over depost worden veizonden. Dot was veel te
gevaarltjk. Vandaar dot werdgekozen voor een koeriersdienst"
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IJMLE GOUMA-STRUIKMANS

Het werk van een koerierster in oorlogstijd braeht met zich mee, dat je overal goed
moest opletten. Als je jets verdachts zag, ging je even poolshoogte nemen en meidde
dit alleen maar aanje contactpersoon.
We hadden allemaal een schuilnaam. Mijn sehuilnaam was 'Dora'. 's Morgens werd
meestal in Oldelamer vergaderd. Daama gingen we op weg, soms naar Steggerda (naar
Ome Jan, die de post weer doorgaf naar Noordwolde), de Westhoek, Ter Idzard of naar
Hotel Weener in Oranjewoud, waar Bertus en Tukke zaten, die de post voor Sneek
weer meenamen.
We waren net postbodes op de fiets. Soms kregen we bonkaarten, want er moest ook
gegeten worden. In de oorlog moest ieder die op straat was een persoonsbewijs
hebben. De Duitsers noemden dit een 'Ausweis'.
Vaak werd op je persoonsbewijs een andere naam vermeld. Dat ging natuurlijk niet zo
gemakkelijk. Je kon zelf niet naar het gemeentehuis. Gelukkig zat op ieder gemeentehuis wel iemand die dit werk wilde doen. Zo is er veel goed werk gedaan. Omdat de
Duitsers alles controleerden, konden de geheime stukken niet over de post worden
verzonden. Dat was veel te gevaarlijk. Vandaar dat werd gekozen voor een koeriersdienst.
Op bet gemeentehuis te Wolvega was destijds de heer Geldof werkzaam, die ons
geholpen heeft aan persoonsbewijzen, vingerafdrukken, vrij stellingen enzovoort,
kortom alles wat voorkomt bij een gemeentelijke instantie. De heer J. van der Veer was
zijn contactman en ondergetekende koerierster.
Omdat de post soms ook naar andere gemeenten moest worden gebracbt, heb ik heel
wat tochtjes moeten maken. Dit gebeurde natuurlijk op de fiets.
In Heerenveen werkte de heer Huisman op de gemeentesecretarie. Na de oorlog werd
hij burgemeester van Weststellingwerf.
Zo heb ik heel wat tochtjes gemaakt van Wolvega naar Heerenveen of Joure. Het
gebouw 'De Flecke' was destijds bet gemeentehuis, daar moest ik bij de beer De Jong
zijn om mijn post afte geven en om weer nieuwe post mee te nemen. Vandaar met het
pontje, dat nu niet meer vaart, over naar Langweer. Daar in Langweer Rep je erg snel
in de gaten. 1k kon er mijn post moeilijk kwijt omdat er dikwijls veel mensen waren.
De spullen droegen we vaak op ons lichaam, want als je werd aangehouden, werd er
meestal eerst in fietstassen en zakken gekeken.
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De gas/louder van de gasfabriek in Wolvega werd op 15 augustus 1944 door geallieerde
vliegtuigen onbruikbaar gemaakt voor Duits gebruilc.
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We hadden daarom a!tijd een boodschappentas of lege flessen bij ons. Als je toch werd
aangehouden, konje makkelijk een smoes bedenken. Ge!ukkig is dit nooit gebeurd.
Wel heeft een Duitser me in de !aatste dagen van de oorlog nog aangehouden in Ter
Idzard, waar ik ondergedoken was bij Café Heida.
Daar Bonny Biersma door de Duitsers was opgepakt, was het te gevaarlijk om nog
thuis te wonen. De Duitser wi!de mijn fiets hebben. Maarjammer voor hem, ik had een
vrijste!!ing. 1k was namelijk 'hu!p kraamverzorgster', dus ging die v!ieger niet op. Toch
wilde hij graag mijn vrijstel!ing in zijn handen hebben, maar ik dacht die krijg je niet,
dan scheurt hij hem misschien kapot en heb ik het nakijken.
Zo had 1k na de oorlog nog een goede fiets. In de oorlog was ik koerierster voor de
Landelijke vereniging voor hu!p aan Onderduikers (L.O.); er waren ook koeriersters
van de Knokploeg (K.P.) Natuur!ijk hebben we in de oorlog angstige momenten
gekend. Niet zozeer vanwege de Duitsers, maar door de Enge!se jagers, die onze
vrienden waren. Wij woonden destijds op de Haulerweg toen de jagers de gasfabriek
beschoten. De kogels lagen bij ons in de voortuin. Na de bevrijding heb ik ook nog
voor de N.B.S. gewerkt, want toen was de koeriersdienst eerst nog we! nodig.

IJmie Gouma-Struikmans
'Dora'
Joure
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NEL VAN DER VEER-ALGERA

"WJ zjn dankbaar dot wtj dit al/es nog kunnen navertel/en. Er waren immers
zove/en die dat niet meer hebben mogen be/even"
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NEL VAN DER VEER-ALGERA

Ongeveer in t midden van de bezettingstijd ben ik vanuit Lisse in Friesland terecht
gekomen. Mijn vader was van geboorte een Fries en wellicht door 'een verborgen
leiding' ben ik er ook weer tereeht gekomen. 1k heb ongeveer één jaar in Steenwijk
gewoond, maar ging daarna al spoedig naar Wolvega en was daar hulppostbode bij het
verzet. Het werk begon vaak a! 's morgens, dan waren de Engelse berichten over de
oorlogshande!ingen via de radio bekend. Deze berichten werden dan gestencild bij de
familie Heida aan de Schooldwarsstraat en werden dan bij sommige goede vaderlanders thuisbezorgd. Dit was vaak mijn werk.
's Middags waren er dan meestal wel weer andere boodsehappen die bijvoorbeeld naar
Marten, die bij de familie Lubberts in Oldetrijne woonde, moesten worden gebracht.
Ook ging ik naar Oldelamer om m'n post te brengen bij de smid Jaap Stroop. 1k ben
daar ook wel eens met een stempeldoosje geweest om een vingerafdnzk voor een
nieuw persoonsbewijs te halen.
Zo hadden wij allerhande taken. Voor de afwisseling ging ik dan een vo!gende keer
met post naar Siebolt Kerkstra, die ook in O!delamer woonde of ook we] eens met
patronen voor een revolver op pad.
1k heb in die tijd heel wat in de Westhoek rondgezworven; in Scherpenzeel bij smid
Van der Hoef, in Langeli!!e met post voor Pier Tjaarda. Ook heb ik eens in de buurt
van de zuivelfabriek een kaas gehaald, bestemd voor de politic die aan het verzet
meewerkte. Zo werd er ook voor de inwendige mens gezorgd.
We hadden ook nog contactadressen in Dc Blesse bij Dries van Veen, in Steggerda bij
Jan de Vries, waar we zo nu en dan eens kwamen met post en ondergrondse knnten
(Trouw). In Noordwolde ben ik ge!ukkig maar één keer geweest, achteraf bleek dat dit
een gevaarlijk adres was.
De postbode van heden is iets anders dan de postbode van toen. Onze post was nergens
te zien en te vinden. We wisten niets van de inhoud, dus bij een mogelijke arrestatie
konden we er ook niets van zeggen. Het was een tijd vol spanning en afwisseling, maar
ook hebben we nog met werkers en koeriersters een geze!lige middag gehad in Huize
Lindenoord aan de Van Harenstraat. dat thans in gebniik is bij het Waterschap. In de
oor!og was hier het distributiekantoor in gevestigd, waarvan de beer Jansen in die tijd
hoofd was en tevens medewerker in het verzet. Normaal kon je hier bonkaarten ha!en,
die middag was het kantoor echter gesloten en wij vierden die middag in de kelder met
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elkaar waarschijnlijk 'Sinterklaas'. Er was van alles te eten en te drinken, want
daarvoor was koerierster 'Ria' (Bonny Biersma) de haar bekende boeren, slagers,
bakkers en kruideniers langs geweest. (Joed dat de Duitsers niet alles wisten, want dan
waren wij er niet goed afgekomen.
't Was kort voor de bevrijding dat wij onze laatste post konden brengen naar de
Driewegsluis, waar onder andere de N.B.S. zieh had gehuisvest.
Wij zijn dankbaar dat wij dit alles nog kunnen navertellen. Er waren immers zovelen
die dat niet meer hebben mogen beleven.

Nd van der Veer-Algera
Wolvega
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LOLKJE FOKKENS-SCHAPER

Im

"1k ben bkj dot ik deze verhalen flu nog in goedegezondheidkon naven'ellen en
doorgeven oon dejeugd. Opdat zwi niet vergeten 1"

107

LOLKJE FOKKENS-SCIIAPER

Hieronder volgt cen versiag van mijn werk als koerierster. 1k werd op 13 februari 1924
in Wolvega geboren. In de oorlog werkte ik onder de schuilnaam 'Bea'. 1k was de
jongste dochter van Wabe Schaper, expediteur in Wolvega.
Ten tijde van mijn eerste verzetsdaden woonde ik aan de Raadhuisstraat 32 te
Wolvega.
'Tijdens het laatste jaar van de oorlog ben ik koerierster geweest van het verzet in
Friesland. Door wie 1k benaderd ben om koerierster te worden kan ik mij niet exact
meer herinneren. Her kan door Jan Bosscha zijn geweest, maar ook door politieagent
Carper.
1k heb veel met politieagent Carper gewerkt. Dit werk bestond voomamelijk nit het
brengen en ophalen van berichten van diverse verzetsmensen in de buurt van Wolvega.
Het was gevaarlijk werk, maar dat drong toen niet zo tot je door. Je vond dat het moest
gebeuren dus deed je het. Alles moest op de fiets gebeuren, over minder luxe
fietspaden dan tegenwoordig (geen verlichting en geen asfalt) en vaak in weer en wind.
Vaak met de spanning in her lijf dat een boodschap ergens op tijd moest zijn.
Zo ben ik eens een keer op een middag met Bonny Biersma naar De Blesse gefietst,
naar Dries van Veen die manufacturier aan de Steenwijkerweg was. Daar moesten wij
een boodschap afgeven. Je wist natuurlijk nooit welke boodschap je overbracht, dat
was natuurlijk voor de veiligheid. De boodschap zeif bestond soms nit een brief of een
pakje. De brieven verstopte ik zoveel mogelijk op m'n Iichaam. Mocht je gefouilleerd
worden dan hoopte je dat de moffen her niet zagen. Hierna zijn wij doorgereden naar
Jan de Vries in Steggerda, om ook weer een bericht van het verzet door te geven. Vaak
brachtje jets en kreegje ook weer berichten ofpakjes mee terug. Ondanks alles namen
we toen wel de tijd voor een kopje thee. Vandaar reden we naar Noordwolde, naar de
familie Menger (een van de mannen uit dit gezin is later gefusilleerd). Inmiddels was
bet noodweer geworden. Het regende verschrikkelijk en de wind was hard. Maar we
moesten toch weer naar Wolvega terug, waar de familie vaak ook in spanning wachtte.
Dus wij stapten weer op de fiets en dachten via de Kontermansbrug te gaan. We
hebben nog ergens geschuild, maar na overleg besloten we weer terug naar

108

'Ome' Jan de Vries (overleden)

Wolvega 24 met 1941. Trouwstoet voorjuwelier Pautides in de Van Harensfraat
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Noordwolde te gaan. Daar hebben wij bij de familie Menger de naeht doorgebracht. Je
moet natuurlijk wel weten dat je toen 's avonds niet meer onbeperkt over straat kon
gaan. De vo!gende morgen gingen we op tijd weer terug naar huis. Telefoon had je
niet, dus je begrijpt dat de familie thuis wel ongerust was.
Bonny en ik hebben op een zondag ook nog eens een tocht gemaakt naar Eehtenerbrug.
Waarschijn!ijk naar de familie Hot; die midden in het dorp woonde. Daar kregen we
post mee terug. Vandaar zijn we die dag ook nog naar Joure gefietst, naar een zus van
Bonny, orn spullen af te geven. We konden daar ge!ukkig wat meeëten. Vanuit Joure
gingen we niet te laat weer terug want de spertijd naderde. We zijn op onze toehten
gelukkig nooit aangehouden door N.S.B.-ers of Duitsers.
1k heb ook wel met de heer C. van der Linde, ('Theo' was zijn schui!naam) gewerkt.
'Theo' woonde bij de fami!ie Bronger op de Keiweg in Wolvega. Hij gaf me onder
andere opdraehten om naar Oranjewoud te gaan, naar Hotel Weener. Daar zaten
Berths en Tukke (de aehternamen zijn mij niet bekend). Ook hier het bekende verhaa!:
beriehten afgeven en weer opha!en, om in Wolvega weer aan anderen door te spelen.
A!s ik voor 'Theo' naar Heerenveen moest, was er in Oudesehoot een fietsenzaak waar
ik even naar toe moest. Als er een boodschap was, hing er een krant voor de ramen. Zo
kon ik onopva!!end zien of ik er !angs moest gaan of niet. Vaak kreeg ik daar weer
boodsehappen voor Bertus. Veel van de verzetsactiviteiten hadden te maken met het
verva!sen van voedselbonnen en persoonsbewijzen, onderduikers en derge!ijke.
Bovendien kreeg ik opdrachten van Carper, Jan Kooistra (schuilnaam 'Arnold') of
Henk Oord. Henk Oord en 'Theo' kwamen ook vaak bij ons thuis in de Raadhuisstraat.
Bij de familie Keetman op de Sehooldwarsstraat kwam ik regelmatig. De zoon Willem
had af en toe ook iets voor me om weg te brengen. Vaak naar een boer in B!esdijke. Op
een avond moesten Hendrika Dijk en ik naar O!delamer naar de familie Jaap Stroop,
fietsenmaker aldaar. Het was al laat, dus moesten we flunk doorfietsen. Plotseling
kwam er een Duitse wagen aan. Wi] gingen zoveel mogelijk aan de kant. Daar reed ik
in een kuil, die toentertijd vaak !angs de wegen te vinden waren. Waimeer er dan een
!uchtaanval kwam van de Tommies, kon iedereen zich hierin in veiligheid brengen.
Mede door dit ongeluk kwamen we te laat bij de familie Stroop. De eontaetpersoon
van het verzet was daar a!weer weg. De boodsehap was bestemd voor de jongens die
ondergedoken zaten in een boot die ergens hi] de Tjonger in een rietkraag lag. In
Oldetrijne kwam ik rege!matig bij de familie Lubberts, die daar een kruidenierszaak
had. Daar was ene Marten ondergedoken (sehuilnaam voor Jan Douwe Koopmans).
Van hem kreeg ik ook beriehten die ik moest doorgeven aan anderen.
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Met Ymie Struikmans ben ik een keer meegeweest naar Ter Idzard, naar boer Spin.
Ymie kwam daar veel. Je begrijpt dat iedereen zo zijn eigen rayon had. Op de
terugweg kreeg ik een !ekke band. Achteraf realiseer je je dat het een unicum was dat
ik nog op een fiets met luchtbanden reed. Maar goed, de band was lek en daar stond ik
midden in het boerenland. Spertijd op komst. 1k sprong bij Ymie achterop de fiets en
zo zijn we toch nog op tijd via Tuindorp in Wolvega aangekomen. In Tuindorp gaf ik
de fiets af bij Jan van der Veer. Die zou hem voor mij maken. Pas later hoorde ik dat
Jan ook in bet verzet zat.
In de laatste periode van de oorlog werden bij ons thuis in de Raadhuisstraat op zolder
illegale blaadjes gestencild, Trouw en dergelijke.
Toen Bonny Biersma werd opgepakt, ben ik direct ondergedoken bij mijn zus Aagje
Schaper in Groningen, in 't Zandt. Haar man was adjudant van politic, dus dat gaf mij
wel een veilig gevoel. 1k heb daar de bevrijding meegemaakt. Eenmaal bevrijd ga je
dan terug naar je eigen dorp. Toentertijd was de communicatie natuur!ijk beperkt en je
was benieuwd naar en bezorgd over al je makkers uit het verzet. Leefden ze nog?
Na de oorlog ben ik een tijd overspannen geweest. De stress zoals dat tegenwoordig
beet kwam er uit. Pas toen realiseerde ik me bewust aan welke gevaren ik blootgestaan
had. 1k ben blij dat ik deze verhalen nu nog in goede gezondheid kan navertellen en
doorgeven aan dejeugd. Opdat wij niet vergeten!
Lolkje Fokkens-Schaper
'Bea
Hoofddorp
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TRIJNTJE SIEGERSIVIA-HENTO

'Lies'

"Na de bevrtjding kwam iedereen weer naar huis met zjn of haar verhalen.
We waren datzkbaar dat we allemaal nog in leven mochten ztj/n!"
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T1UJNTJIE SIEGERSMA-HENTO

Toen er in 1944 - 1945 moeilijkheden kwamen in verband met het in het openbaar
opereren van het verzet, werden er vrouwelijke personen gezoeht om de taken die
buitenshuis vervuld moesten worden, over te nemen.
Dit werk hield in het overbrengen van beriehten van de ene plaats naar de andere waar
de verzetsmaimen zich bevonden. Het waren veelal brieven die goed weggestopt
vervoerd werden. Alles ging per fiets en daarvoor had je dan een zogenaamde
'Ausweis' nodig. Daar was illegaal wel aan te komen.
Op een zekere dag kwam er bij ons thuis ook de vraag of de dochter hieraan mee wilde
werken. Wie dat gevraagd heeft is mij nooit verteld. Mijn vader en moeder gaven wel
hun toestemming maar met een bezwaard hart, want hun beide jongens (mijn broers
dus) zaten ook al in het verzet, name!ijk bij de N.B.S. en de jongste bij de knokploegen.
Dus a!!e drie kinderen waren in gevaar! Zo werd ik koerierster, en kreeg de sehui!naam
'Lies'. 1k maakte kennis met m'n opdraehtgevers waaronder 'Marten' (Jan Koopmans)
en 'Theo' (C. van der Linde). De namen komen geregeld voor in andere bij dragen. Het
meeste had ik te maken met 'Marten'.
Het was niet zo moei!ijk om hem dage!ijks te ontmoeten, want hij woonde in huis bij
de moeder van mijn vriendin, Marietje Wapstra, waar ik al vanaf m'n zesde jaar over
de vloer kwam. We noemden haar 'moeke Wapstra'. Het was een 'warm nest' en
ondanks dat het oorlog was, hebben we toeh ook veel p!ezier gemaakt.
Wat er a!lemaal gebeurde in het verzetswerk wist ik niet en dat was ook goed. Je moest
je mond kunnen houden en wat je niet weet kun je ook niet verder verte!!en. Alleen dat
ik iedere dag mijn fiets pakte en eindeloze fietstochten maakte met natuur!ijk de
brieven die naar versehi!!ende adressen gebraeht moesten worden.
Eerst woonde 'Marten' nog in O!detrijne bij de familie Lubberts, waar ik dus ook
rege!matig kwam. Andere toehten werden gemaakt naar Echtenerbrug of Oosterzee en
ook we! Heerenveen of Sneek. Dat !aatste was wel de grootste afstand.
Ook ging ik naar De B!esse, Steggerda, Noordwo!de en Spanga en Lange!ille. 1k ben
echter nooit zo eigen met de mensen geworden, dat ik nu nog weet bij wie ik kwam.
Je had altijd het gevoel dat je je opdracht zo snel moge!ijk moest vervu!!en en dan ook
zo snel moge!ijk weer verdwijnen en dat is aehteraf we! spijtig. Je zou nog wel graag
eens weer met deze mensen wi!!en praten over de voorbije tijden. Maar wie zijn er nog
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in leven? Nog steeds begrijp ik niet dat je toen zoveel aandurfde en regen, sneeuw en
storm trotseerde om toch maar te zorgen dat elke dag de post op z'n plaats kwam.
Soms had ik toen wel eens het idee dat er door de heren misbruik van ons werd
gemaakt. Het kwam soms voor dat je pas thuis was van je missie en dat je voor de
tweede keer naar dat ze!fde adres terug moest waar je juist vandaan kwam. Dan
stonden mijn haren wel eens recht op. We wisten vanzelf in het geheel niet hoe
belangrijk die boodsehappen waren.
Eens toen ik naar Noordwolde ging passeerden mij op de Blesbrug twee Duitsers met
hun herdershonden. Ze waren ook op de fiets en waarschijn!ijk op patrouille. Ze
groetten mij en riepen: "Ah die Lise". 1k ben daar enorm van geschrokken en daeht hoe
weten zij mijn naam. Op zo'n moment gaat alles door je been. 1k ben nog wat harder
gaan fietsen, maar gelukkig gebeurde er niets! Het was waarschijn!ijk zo maar een
Duitse groet.
Een adres waar ik kwam was Dries van Veen in De Blesse. Hij woonde in een kleine
winkel aan de Rijksweg. Wat er verkocht werd weet ik niet meer. Dan ging de tocht
verder naar 'Ome Jan' in Steggerda. Hij dreef een kruidenierszaak. Dan op naar
Noordwo!de. Daar woonde Thijs Menger. Daarvan herinner ik mij dat hij op een hoek
woonde en je vanuit de ramen alles in de gaten kon houden. Zijn moeder ontving mij
meestal. Thijs leeft helaas niet meer. Hij is ook het slaehtoffer geworden van zijn
verzetsaetiviteiten.
In Heerenveen moest ik vaak naar de Leeuwarderstraatweg. De naam is mij
ontschoten, maar het was vo!gens mij een bouwbedrijf. Op een keer dat ik daar
aanbelde werd de deur opengedaan door een vrouw (waarschijnlijk de werkster) die
tegen mij zei: "Maak dat je wegkomt, hier is net een razzia geweest en er zijn mensen
meegenomen." Dat was weer op het nippertje, daar had ik ook bij kunnen zijn. Of
Bertus Lugtmeijer, ook een kontakpersoon, die keer is opgepakt weet ik niet meer. 1k
herinner mij nog goed dat Bertus eerst in Mildam zat op de zo!der van het dorpscafé.
Daar was het altijd gezellig. Hij had altijd wel iets te snoepen, zoals ehocolade. Ook
had hij sigaretten enzovoort. Allemaal gedropt, zei Berths dan. Later is hij verhuisd,
naar een bakker in Heerenveen-noord. Een andere keer moest ik met iemand mee
achter op de motorfiets. Wie dat was weet ik niet meer. Het was avond en pikkedonker.
1k had ook nog nooit op een motorfiets gezeten. We bleven in de omgeving. Volgens
hem was er een verrader, die even op zijn nummer gezet of uitgesehakeld moest
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Koarievsters

1-let besin:
3e broav, je P0, je vrind:
"JVl'n grote z1451" "Jvl'n lieve kind!"
"3e weet wel bij die 6oarderj,
de laatste in de nj,
3a kvijst ook ean vnackt ratoin,
Pas acktay' op, de niof list op de loan."
1-let ineisje:
On aen sabandine ne5enjas,
'n le5a n'talkflas in de tas,
op een fiefs met goecle bandan,
en voldoenda karen op de tandan,
een pientane
opn de ,nond een O Je lack.
Hat wark:
Met bnieven an boodsckappan "zeer 5akein",
door ragen, snaetw en nijnl,
worstelend met tagenwind an storm,
naar altijcl in de 5 oecja voryi:
piloten an wapans vervoeran naar 'n veili5 t6is.
Kom k vanavond goad weer tkMis?
Pa bMtrt:
Pie van kiernaast is ook een Fttooie1
ze hap al keel lane met 'die rooia",
dat is voorbij, net wat 1< kad 5edackt,
ze is op pad, sons Fnidden in de nackt.
Ook frnet 5etrowde rnannan zie ja kaar,
die maid wordt vast n05 de "si3aar'.
Pa kistonicMs:
Wat kebben ze prackti5 werk varnickt,
ze zagan ket gewookA als kMn phickt,
kebben de bezafJ-er ow de tin 5ehaid,
door kMn waardevoile 6ezi5kaid.
Contacten 5eha5d en steeds wear ondarkot4den,
an op dat we If niat var5aten zot4den.

Jeep
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worden. In plaats van post had ik flu een revolver met toebehoren op zak. Daar was ik
wel vertrouwd mee, want bij ons thuis verkochten ze die zaken. Een eifld van de plek
vandaan stopten we. Er werd een masker opgezet en ik bleef bij de motorfiets en
wachtte wat er ging gebeuren. 1k vond het heel spannend!
Ook werd ik naar de Westhoek gestuurd met alle attributen voor een nieuw persoonsbewijs.
Daar was bij een familie een Joods jongetje ondergedoken. Hoe, wat en waar zou ik nu
niet meer weten. Het was een bane tocht. Voor het huis lag een smalle plank over een
sloot en daar moest iedereen overheen. Niet erg gemakkelijk om er te komen. Bij de
achterdeur staand met de vraag of ik binnen moeht komen om een persoonsbewijs te
brengen en een vingerafdruk te maken, werd me dit pertinent geweigerd en gezegd dat
ik wel weer weg kon gaan, dat er niemand in huis was die zoiets hebben moest.
Achteraf en vanuit hun oogpunt bekeken was het wel begrijpelijk. Niemand kende mij
en omgekeerd waren zij ook vreemden voor mij. Het is net of je dan een aanwijzing
krijgt, want op goed geluk zei ik: "Peet heeft me gestuurd". Zeif had ik nog nooit een
Pier Tjaarda gezien maar wel over hem gehoord. Direct mocht ik toen binnenkomen en
werd er gezegd "Het is goed". Ook van dat Joodse jongetje zou ik graag weten of het
goed met hem gegaan is. Misschien is het wel dezelfde jongen van dat ongeluk met de
bete me!k, die naar het ziekenhuis van Heerenveen is gebracht.
Alles is al weer heel !ang geleden. Toch herinner ik mij, dat wij als jongeren (ik was
toen 21 jaar) van de ondergrondse in die winter met elkaar gingen schaatsen op de
petgaten. Het was daar stil en niemand zag ons daar. Het was ver van de bewoonde
wereld, maar achterafbezien ook een beetje gevaar!ijk, want de vijand slaapt nooit. Bij
venaad was de ramp niet te overzien geweest. Ook de arrestatie van Bonny Biersma
heeft mij erg geschokt. We hadden weinig contact a!s koeriersters onder!ing. leder had
zo zijn of haar taak, dat was misschien ook heel goed, in het belang van de zaak waar
het om ging. Hoe minder je wist, hoe beter het was. Dezelfde morgen na de overval
waarbij Bonny betrokken was, werden wij ook gea!armeerd en werd ons geadviseerd
om van huis weg te gaan. Samen met 'Dora' ben ik naar een onderduikadres gegaan in
Ter Idzard, naar ik meen naar Café Heida. Daar ben ik een nacht geb!even en toen
doorgegaan naar een tante in Rottum. Daar ben ik gebleven tot de oorlog voorbij was.
Daarom wil ik hier Bonny Biersma nog goede en fijnejaren toewensen samen met haar
man. 1k hoop dat ze toch nog genieten kan van heel veel goeds dat er nog is!
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Daar in Rottum kwam nog een delegatie uit Sneek, waaronder ook de heer Wiersma,
om te vragen of ik daar nog wilde werken en ook Marten' (Jan Koopmans) kwam nog
langs.
Het einde van de oor!og was echter in zicht en mijn ouders hadden ook liever dat ik er
mee stopte. Ge!ukkig was er een opvolgster voor mij. Dat was Dicky Ros uit
Scheveningen, een zus van mijn toekomstige schoonzusje. Tijdens de hongerwinter
was zij geevacueerd en woonde bij mijn ouders in huis, samen met nog twee evacueetjes, namelijk een jongen van elfjaar aflcomstig uit Den Haag en een nichtje van zuster
Visser (van het ziekenhuisje) uit Rotterdam.
Dicky heeft de laatste twee maanden mijn werk overgenomen. Ze kwam ook nog wel
eens naar Rottum, want daar was iedereen welkom.
Na de bevrij ding kwam iedereen weer naar huis met zijn of haar verhalen. We waren
dankbaar dat we er nog allemaal mochten zijn!
Ook mijn jongste broer heefi het samen met zijn commandant van de K.P. mogen
overleven. De anderen zijn er helaas niet meer. Ze hebben onder andere met e!kaar de
gevangenis in Sneek overvallen en de gevangenen emit gehaald.
We zijn nog wel enige tijd naar Crackstate gegaan. Wat we daar precies deden weet ik
niet meer. Wel herinner ik mi] de N.S.B.-ers die daar achter de tra!ies zaten. We
droegen een oranje band met N.B.S. erop en moesten deze mensen hun eten brengen.
Geen vrolijke aanb!ik dus! Na deze periode moesten we a!!emaal aan een nieuwe
toekomst begiimen.
Trijntje Siegersma-Hento
'Lies'
Heerenveen
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JAN KOOISTRA
'Arnold'
(overleden)

"Veel lief en leed is otis deel geworden, maar toch zullen wj allen, meerderen
en minderen, deze tijd niet kunnen vergeten en bl/ven de namen van onze
medewerkers lang in otis geheugen gegnft"

'Ml

JAN KOOISTRA (overleden)

Dc Ncderlandsc Binnenlandse Strijdkrachten
Het begon in september 1944, een uitdrukking, die van toepassing is op alle gemeenten
in het Gewest Friesland, waar het de oprichting van Gevechtsgroepen betreft.
Dit gold ook voor Wolvega in de gemeente Westste!!ingwerf. Toen ik daar aankwam,
was er al een sectie op papier gevormd en wel door de akties van de Landelijke
Organisatie voor hu!p aan Onderduikers (L.O.) en de Verzetscentra!e in Sneek.
Wel waren deze mensen zeif aangezocht door de contactpunten der L.O., maar ze
wisten niet wat hen eigen!ijk te doen en te wachten stond.
Zo stonden aan het hoofd van deze sectie twee groepsconmiandanten. De eerste groep
stond onder leiding van de heer Jan Bosscha (later Johnny), de tweede groep onder
leiding van de heer G. Spiele (later Jerry); de derde groep, die mensen omvatte uit
Noordwolde en Steggerda, was nog niet bezet. Ook ontbrak een Sectie-commandant,
we!ke fimetie ik, na overleg en met algemeen goedvinden, op mij nam. Later werd dat
Gevechtscommandant.
Ons eerste werk was al deze mensen persoonlijk van de ernst van de zaak op de hoogte
te brengen en tevens op hun plichten te wijzen tegenover het vaderland. Het resu!taat
was dat één man zich terugtrok. De anderen konden zich er vo!!edig mee verenigen.
Dit gebeurde nog steeds onder auspiciën van de Verzetscentra!e. Later werd een
Districts Operatie Leider (D.O.L.) gevonden en begon het meer op een militaire
organisatie te !ijken, wat het werken gemakke!ijker maakte. De D.O.L. was tenminste
een realiteit, wat volgens mij van de Verzetscentrale niet gezegd kon worden. Op dat
moment hadden wij een complete sectie bij elkaar: negen onderofficieren, drie
korporaa!s en 31 manschappen. De bedoe!ing was dat de onderofficieren die niet als
Groepscommandanten optraden, patrouillecommandanten zouden worden, wanneer in
kleine groepjes opgetreden moest worden, zodat alien een bepaa!de ifinctie hadden.
Deze sectie was scherp gese!ecteerd, hetgeen later ook bij de uitbreiding werd
volgehouden, zodat zwarte handelaren en derge!ijke geen kans kregen, wat in andere
provinciën en gemeenten soms wel het geval bleek te zijn. Steeds weer werden voor
het werven en inwinnen van informatie contactpunten van de L.O. ingesehakeld. Begin
oktober werd 'de Bokp!oeg' samengeste!d. Het ging hier om mensen uit Wolvega die
!id van onze groepen waren, die moesten onderduiken om te voorkomen dat zij in
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[let P. T T. -gebouwtje te Qldeholtpade.
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Havelte tewerkgesteld zouden worden. Het betrofhier: G. Spiele ('Jerry'), Jan Bosscha
('Johnny'), Henk Oord ('Anton'), Roelof Koning, Bauke Span en Willem Keetman. In
deze tijd werd ook een commandant voor de 3e groep gevonden, de heer H. Dikkers
('Peter') nit Noordwolde. Deze Bokploeg stond steeds met mij in contact en met de
L.O.-man Jan van der Veer ('Piet de Jong'), die als N.B.S.-lid steeds met ons meewerkte.
Gezamenlijk hebben de Bokploeg en wij tweeën de gevaarlijke karweitjes opgeknapt,
zoals wapens ophalen, schoonmaken en weer vervoeren naar de depots in de gemeente.
Zo kwamen Jan Bosscha en ik in Oudehaske plotseling in een razzia terecht, toen wij
aankwamen om wapens op te halen. We hebben altijd veel geluk gehad, al was het
soms op het kantje af.
In onze gemeente hadden wij drie depots: één in Ter Idzard aan de Zandeweg, een in
Oldeholtpade in het P.T.T.-gebouwtje (een prachtige schuilplaats) en één in Wolvega
bij Van der Tuin aan de Bovenweg. Voor iedere groep een depot.
Het vervoer in de gemeente geschiedde steeds in samenwerking met drie
po!itieagenten, te weten de heren Caro, Koopmans en Carper, welke later ook moesten
onderduiken. Terwijl dit alles zijn beslag kreeg, hadden wij instructie van de heer
Prins. Vooral de nieuwe tactiek, waarover hij veel vertelde, was voor ons van groot
belang. Deze instructie werd door ons overgebracht aan de manschappen. Zij waren
enthousiast over de nieuwe wapens. Toen kwam de mogelijkheid tot uitbreiding van de
groepen. Ons doel was in p!aats van drie groepen nu drie secties te vormen. Daarin zijn
wij, met medewerking van de L.O., volkomen geslaagd en al spoedig konden wij aan
de Districts Operatie Leider (D.O.L.) een sterkte van honderd man opgeven.
Met de Districts Operatie Leider (D.O.L.) heb 1k, ook al wisselde hij enige ma!en van
ifinctie, steeds een heel prettige samenwerking kunnen onderhouden.
Ook bij de uitbreiding had weer scherpe selectie plaats. Het resultaat van deze selectie
is dan ook tijdens ons optreden prachtig naar voren gekomen. Niemand trok zich toen
terug, beha!ve één, maar daarover zal ik later meer verte!!en. Ongeveer in dieze!fde tijd
kregen we Wierda op wapeninspectie. Alles was prima voor elkaar. Hij wees ons enige
handgrepen voor het herstellen van kapotte stens. Hij bezocht twee depots. De derde
was te vet afgelegen en Wierda had wel zoveel vertrouwen in de behande!ing dat hij
daarvan afzag, hetgeen ons later tot voordeel is geweest. Daarna kregen we de
instructie van de beer De Jong en de oprichting van de Sabotagegroepen, waarvoor wij
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drie van onze mannen hebben geleverd. De instructie van de beer De Jong was meer
het zetten van de puntjes op de i. We hebben er veel van geleerd, vooral over de
schiethouding welke bij het gebruik van de sten moest worden aangenomen.
Op dezelfde dag dat bovengenoemde instructie gegeven werd, werd één van onze
leden (Thus Menger) uit Noordwolde door de Duitsers gegrepen en moest
sectiecominandant H. Dikkers ('Peter') onderduiken. Deze is tot op her laatst ondergedoken gebleven tot her tijdstip van de operaties. Hij werd door de Duitse politie een
gevaarlijke terrorist genoemd. Onze instructiewapens uit Noordwolde zijn toen
waarschijnlijk ook in beslag genomen, want we hebben ze later niet terug kunnen
vinden. Alle acties werden stopgezet, doch alles ging verder goed, zodat we
langzamerhand weer op gang kwamen. Onze organisatie zag er toen als volgt uit:

EVECHTSCOMMANDANT J. KOOISTRA ('Arnold'
ft sectie
2e sectie
3e sectie
J. Bosscha ('Johnny')
U. Spiele ('Jerry')
H.Dikkers ('Peter')
Jeep Kroondijk
Leo van Egmond ('Harry')
Dirk Hento
Theo van der Vegt
Jan Gevers ('Wolf)
Jan van der Horst
Sipke Wielinga
Jan Vinke ('Tjip')

Plotseling als een dondersiag bij heldere hemel kwam toen de waarsehuwing van de
D.O.L. dat de Gewestelijk Operatie Leider (G.O.L) en de beer Wierda waren gearresteerd. Terstond werden maatregelen genomen, eerst voor de wapens en toen voor
eigen veiligheid. Zeif ben ik naar Steggerda uitgeweken, daar de beer Wierda bij mi]
aan huis was geweest.
Bij deze gebeurtenissen heeft boer J. van der Tuin zich onderseheiden, alsmede zijn
vrouw. Op her laatste moment kreeg hi] bericht dat hij gezocht werd. Hi] smeet de
wapens nog in de sloot en kon ternauwernood uit her zicht van de Duitsers verdwijnen.
Voor degene die de omstandigheden kent, een kranig stukje werk. Later zijn deze
wapens door 'de Bokploeg' en leden van de N.B.S. uit de sloot gehaald, terwijl her
huis, wat we toen nog niet wisten, onder geregelde bewaking van de Duitsers
(Sicherheits Dienst, S.D.) stond. Een landwachter kon later nog een sten en een kistje
met munitie opvissen, war hem de opmerking ontlokte: "Wat een gevaarlijke lui zijn
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bier aan het werk geweest. Het zijn communisten en nog zijn ze ons door de vingers
geglipt..."
De wapens werden eerst naar bakker Bosma aan de Keiweg gebracht, waar ze werden
gedroogd en schoongemaakt. Daarna werden ze onder de vloer van de kapel achter de
Rooms-katholieke kerk verstopt. Ook werd een gedeelte naar de boerderij van de familie Heida in Oldehoitwolde gebracht. Omdat wij steeds gebruik moesten maken van
koeriersters van de L.O., kregen we nu een eigen koerierster, te weten 'Rudi' (D. Ros).
Het hoofdkwartier van de Districts Operatie Leider was door het geval Wierda verlegd
naar de buurt van Oudehaske, zodat een eigen koerierster noodzakelijk was. Rudi heeft
ons steeds trouw door weer en wind gediend en was voor geen kleintje vervaard, hetgeen ook ten tijde van de bevrijding duidelijk gebleken is.
Zo zijn we dan aangeland bij de oprichting van de N.B.S. Wat daarbij allemaal
gebeurd is, wil ik liever overslaan, maar helemaal gaat dat toch niet.
Door het doortastend optreden van de nieuwe Districts Commandant (Die.) zijn we van
enkele elementen bevrijd die ons meer last dan gemak verschaften en zeer doordrongen waren van de geest van de Orde Dienst (O.D.),. die zou optreden na de
bevrijding.
Toch zijn we met twee leidende figuren blijven zitten die de Orde Dienst in de N.B.S.
vertegenwoordigden en daarvan steeds duidelijk blijk hebben gegeven, behalve
wanneer hun baantje gevaar liep. Later hebben zij zich dan ook vol afkeer van die
'wildebrassen' (gevechtsgroepen) afgekeerd.
Door snel en actief optreden van enkele stafleden was echter een organisatie
opgebouwd die kionk als een klok en tijdens de bevrijding prachtig heeft gewerkt.
Intussen werkten we door met de instructie van de leden der Gevechtsgroepen. Alleen
de 3e sectie stagneerde, door ontbreken van de Sectiecommandant. De heer H. Dikkers
('Pete?) was nog steeds ondergedoken. Later werd er toch een Sectiecommandant
gevonden. Deze bleek echter van mening dat hij een reeds gevormde sectie onder zijn
bevel moest hebben: hij zag er niet veel heil in om met deze knapen en dan nog wel
burgerjongens het veld in te trekken. Na de zware tocht van de Driewegsluis naar
Steggerda heeft hij dan ook voor de eer bedankt en is hij naar huis gegaan, tot
opluchting van mij. De derde sectie is geInstrueerd in de kwartieren, terwiji de le en 2e
Sectie op sabotagetochten uitgingen. Dit is ook af te leiden uit de rapporten over onze
krijgsverrichtingen. Om mensen die 'aan de verkeerde kant stonden' te noemen, zou in
dit bestek te ver voeren.
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Aldus een klein stukje gesehiedenis nit Weststellingwerf. Veel lief en leed is ons deel
geworden, maar toch zullen wij alien, meerderen en minderen, deze tijd niet kunnen
vergeten en blijven de namen van onze medewerkers lang in ons geheugen gegrift. We
zullen ze niet anders gedenken dan als Henk, Johnny, Nico of Dirk.
Jan Koo!stra
'Arnold'
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JAN VISSER

"Thans nestend in Heerenveen gaan mjn gedachten wel eens terug naar de
gesneuvelde mannen en vrouwen, die de eindstr/d tegen deze dictatuur niet
he/then mogen meemaken"

131

JAN VISSER

Ten behoeve van het yak heemkunde werd mij gevraagd versiag te doen van mijn
verzetsactiviteiten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Voor ik hieraan begin Iijkt het mij
goed enige persoonlijke gegevens over mijzelfte vermelden.
1k werd op 20 april 1919 bij de Grachtsluis te Munnekeburen geboren.
In 1955 werd ik benoemd tot sluiswachter bij de Driewegsluis. Daarna werd ik als
brugwachter in Heerenveen aangesteld.
De eerste keer dat ik met het verzetswerk in aanraking kwam was toen Pier Tjaarda,
die boer was in Langelille, bij mij om huip kwam vragen voor het ondergrondse werk.
Tjaarda was de eerste die in de Westhoek betrokken was bij her ondergrondse werk.
Na de oorlog is hij geëmigreerd naar Canada.
Als ondergrondse groep kregen wij huip van de heer Veenbaas en zijn won. Tijdens de
oorlog zijn beiden helaas gearresteerd. De heer Veenbaas is tijdens zijn gevangenschap
erg mishandeld en na de bevrijding overleden.
Verder werkten de heer R. Hoekstra, die in dienst was bij de zuivelfabriek en de heer
L. van der Hoef, smid te Munnekeburen, met onze groep mee. Beiden zijn na de oorlog
overleden.
In de Westhoek woonden twee !andwachters, die samenwerkten met de Duitsers.
Als ondergrondse groep werkten wij samen met de groep in Echten, waarvan als
medewerkers Flip Spitsen, Johan Kraak en Willem Reinders (nit Meppel) moeten
worden genoemd. Deze laatste is door de Duitsers geflisilleerd in Doniage. Voor het
plaatsen van onderduikers kregen wij huip nit Wolvega en Joure. De heren Boonstra en
Wiersma uit Joure hebben zich enorm ingezet voor dit werk. Via hun inspamiingen zijn
meer dan honderd Joden op onderduikadressen geplaatst. Uit Wolvega kregen wij
ongeveer 125 bonkaarten, voor voedsel voor de onderduikers.
Een voorval dat zeker niet onvermeld mag blijven is het ongeval dat een Joods jongetje
overkwam. Bij de familie A. de Weerd, die een tuiniersbedrijf had in Spanga, waren de
echtgenote en Salomon, het oudste zoontje van de door de Duitsers vermoorde
Opperrabijn van Leeuwarden, Abraham S. Levisson, enkele jaren lang verborgen
gehouden. Salomon mocht, als er geen onraad was, vrij in de nabije omgeving
rondlopen. Met het overgrote deel van de arbeiders nit Twello die in de barak vlak
naast de woning van De Weerd in Spanga vertoefden had hij geen contact, maar met de
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Remmelt Hoekstra (overlec/en).

Lucas van der Hoef(overleden)

Willem Reinders ult Meppel (overleden).
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kok Theo van Uden destemeer. Hij was vaak bij hem in de keuken en ze moeten heel
wat hebben afgepraat. Mevrouw Levisson leefde zeer teruggetrokken, maar wandelde
soms wel een eindje rond bij het huis.
Op maandag 21 augustus 1944 gebeurde het ongeluk waardoor Salomon in het
ziekenhuis te Heerenveen terecht kwam. Op de een of andere manier trok Salomon een
grote pan met kokende melk van een tafel, waardoor de inhoud zich over hem
uitstortte. Hij werd met de taxi van Willem Lap uit Langelille naar het ziekenhuis
gebracht. Als chauffeur thngeerde Auke van der Baan, die arbeider was op de
zuivelfabriek in Langelille. Ook de wijkverpleegster zuster Ham, die gealarmeerd was
door de plaatselijke huisarts dokter Zondag, ging mee. Als illegale wetter ging 1k zelf
ook mee, daar ik mevrouw Levisson en haar zoontje bij de familie De Weerd had
ondergebracht en hen op gezette tijden van bonkaarten voorzag. Daar ik tot mijn nek in
het ondergrondse werk zat wist ik over mevrouw Levisson en haar zoontje bitter
weinig, want hoe minder je wist in die tijd, hoe minder je kon vertellen.
Op die bewuste maandag werd het patientje, dat ernstige brandwonden had op de borst
en het onderlichaam, in het ziekenhuis te Heerenveen binnengebracht. De jongen leed
verschrikkelijk veel pijn maar hield zich buitengewoon flunk. Hij werd zo snel
mogelijk op een brancard naar een afdeling voor een eerste onderzoek gereden. Bij dit
onderzoek bleek dat het kind besneden was en derhalve een Joods jongetje moest zijn.
Nooit heeft iemand hierover gesproken, ondanks het felt dat medici en verplegend
personeel genoeg wisten. Het jongetje werd in de administratie geboekt als Philip
Kind, zoon van de veehouder Meine Kind en Johanna van der Vegt, aan de Lindedijk
314, in Spanga. Behalve de plaatsnaam waren alle gegevens vals. De verwondingen
van Salomon waren ernstig. Hij had een derde graads verbranding en er zat geen huid
meer op. Hij kreeg een plaatsje op de afdeling waar kinderen met besmettelijke ziekten
werden verpleegd. Dit moet toch wel een veilige plaats geweest zijn want hij
overleefde de ooriog. Ook zijn moeder is gespaard gebleven.
Vlak bij de woning van de familie De Weerd stond op enkele tientalien meters afstand
een groene barak waar ongeveer twintig jonge mannen verbieven, die zich dagelijks
bezig hielden met ontginningswerk in de woeste en mooie contreien van de
Stellingwerven en formeel geen onderduikers waren. De jonge mannen waren alien
arbeiders van de fabriek van Linthorst in Twello, onder Deventer, waar men niets met
de agrarische sector en ailes met vieeswaren van doen had.
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Linthorst was een grote en bekende fabriek, die zowel voor binnenlands gebruik als
voor de export leverde en enkele honderden werknemers had. Dc direktie van dit
bedrijfmoet zoals uit de verhalen blijkt een grote sociale verantwoordelijkheid hebben
gehad. De direktie had het voor het zeggen maar wist ook wat goed voor haar mensen
was en liet de medewerkers dan ook niet aan hun lot over toen de bezetter een greep
deed naar de jongeren, die voor werk in Duitsiand werden opgeroepen.
Linthorst kocht daarom een lap grond bij Spanga, liet er een barak neerzetten en
zorgde, dat de jongens die op het punt stonden naar Duitsland te worden uitgezonden,
daar terecht kwamen. Ze moesten met een schop en kruiwagen het onland in. Op
gezette tijden kwamen zij weer met verlof naar huis.

Dc Liberator
Op 15 augustus 1944 stortte in een weiland bij de boerderij van de heer K. van Stralen,
gelegen aan de Scheenesloot even ten noorden van Nijetrijne, een viermotorige
Amerikaanse bommenwerper, een Liberator, neer.
Van de tien bemamiingsleden vonden er zes de dood. Vier overleefden de crash,
waarvan er drie gevangen werden genomen en een, de radiotelegrafist, via de
illegaliteit in Weststellingwerfkon onderduiken.
Twee dalende parachutisten werden door mij vanaf de grond gadegeslagen. 1k nam mij
voor om tenminste een van die parachutisten uit de handen van de Duitsers te houden.
Terwijl de meeste mensen hun aandacht op het hevig brandende en knallende vliegtuig
richtten, sprongen mijn broer en ik op de fiets en joegen in de richting van de dalende
parachutes. 1k hield voortdurend één daarvan speciaal in het oog, namelijk die welke in
het polderland tussen Munnekeburen en de Scheene zou landen. Na enige tijd gooiden
we onze fietsen tegen de grond en gingen te voet verder het land in. Terwijl we naar de
parachutist gingen die inmiddels was neergekomen, kwamen we een andere vlieger
tegen, die, zoals naderhand bleek, in de dakgoot van de boerderij van de beer J. de
Haan was terecht gekomen. De parachutist naar wie we op weg waren, bleek toen we
bij hem aankwamen dood te zijn. De gebeurtenis was natuurlijk niet onopgemerkt
gebleven. Er stonden al zo'n twintig a vijfentwintig mensen om het lichaam van de
vlieger heen. Toen de tweede Amerikaan, die met ons was meegelopen, zijn vriend zag
liggen, trok hi] wit weg. Op dat moment vroeg een kennis mij of het niet mogelijk
was de andere Amerikaan weg te werken, waarop ik antwoordde: !Met al die Iui hierT'
Er werd snel overlegd. De omstanders werd gevraagd zo snel en onopvallend mogelijk
te verdwijnen. 1k stuurde de Amerikaan in de richting van de Scheene en volgde hem
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op afstand.
Toen we ver genoeg waren verwijderd van de plaats waar hij was neergekomen, gaf ik
een fluitsignaal, waarop de Amerikaan bleef staan. Hij begreep op dat moment dat hij
zou worden geholpen.
Even later kwamen we bij de Scheene aan. Daar kwam juist een man in een roeiboot
langs, die een parachute bij zich had. Hij was een goede bekende van mij. Nadat ik de
Amerikaan duidelijk had gemaakt dat ik na een half uur terug zou komen, verstopte ik
hem onder enkele braamstruiken en stapte in de boot. Het was toen precies twee uur.
De kennis roeide mij naar de boerderij van Kornelis van Stralen aan de Scheene. Die
keek wel even op zijn neus toen ik hem niet alleen om zijn boot vroeg maar ook om
een melkbus, een broek, een overhemd, een jasje, een overj as, een paar sokken en een
paar klompen. Van Stralen had de boot echter zeif voor het melken nodig. Na enig
overleg gaf hij de boot toch af. Toen was alles snel geregeld. De burgerkleding werd in
de melkbus gestopt en zo roeide ik terug naar de Amerikaan. Het half uur was bijna
om. 1k moest nog even zoeken en een paar keer in mijn handen klappen, alvorens de
radiotelegrafist uit zijn schuilplaats kwam.
In mijn eigen taal maakte ik hem duidelijk dat hij zich moest verkleden en dat begreep
hij best. Onderweg kwam ik nog een paar kennissen tegen die op het land aan het werk
waren. 1k verzocht de piloot zijn mond te houden. Anderen die ons tegen waren
gekomen hadden niet eens door dat er een vreemdeling in de boot zat en dachten dat
het mijn broer was.
Onderweg vroeg ik de Amerikaan zijn armband waarin gegevens stonden gegraveerd
in het water te gooien. De Amerikaan voelde hier weinig voor, maar ik bleef
aandringen, waarna hij gehoor gaf aan mijn verzoek. We moesten nog langs een
gevaarlijk punt, namelijk de brug over de Scheene. (ielukkig stonden daar geen
Duitsers. We gingen verder en kwamen terecht achter de boerderij van een goede
kennis, de heer Sjouke Veenbaas, die de leider van de verzetsgroep was. 1k verstopte
de Amerikaan opnieuw, roeide naar Veenbaas en deelde hem mede, dat ik een
'karweitje' voor hem had. 1k vroeg hem om wat eten en drinken voor de Amerikaan en
om een hengel. Met brood, melk en hengel ging ik terug naar de Amerikaan. 1k
beduidde hem dat hij de hengel in het water moest doen en af en toe maar eens moest
ophalen. Hij moest een boerenknecht voorstellen die zat te vissen.
Na twee dagen bij Veenbaas in een schuilhut te hebben gezeten, werd de Amerikaan
door diens zoon per fiets via Munnekeburen naar Wolvega gebracht. Vandaar bracht
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Sjouke Veenbaas (overleden).

Vals persoonsbews van de heer Veenbaas.
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een koerierster hem naar de familie Bethlehem in Nijeholtpade.
Na een aantal maanden ondergedoken te hebben gezeten, vond hij definitief onderdak
bij de pompstationhouder Stuiver te Oldeholtpade, waar hij bleef tot aan de bevrijding
toen hij aan de Canadezen werd overgedragen. De naam van de Amerikaan was
Stephen N. Reiter.
In oktober 1944 werd Sjouke Veenbaas, die destijds een boerderij in Scherpenzeel bewoonde, samen met twee van zijn zonen door de S.D. in samenwerking met de
Landwacht gearresteerd.
De andere zoon was op dat moment niet thuis. Op het adres waar hij op dat moment
verbleefkreeg hij de waarschuwing dat de S.D. en de Landwacht in het dorp waren en
wel eens op zoek zouden kunnen zijn naar zijn vader. De persoon die deze waarschuwing gaf, wist namelijk dat de heer Veenbaas in het verzet zat. De zoon vertrok
direkt naar de ouderlijke woning. Helaas kwam hij te laat. Toen hij bij de woning
arriveerde zag hij een landwachter voor de boerderij op wacht staan. Gelukkig zag hij
nog kans om ongezien aan de S.D. en de Landwachters te ontkomen.
De hele boerderij werd doorzocht. Belastend materiaal werd echter niet gevonden.
Vermoedelijk was er verraad in het spel en had men aanwijzingen dat er onderduikers,
onder wie een piloot, in de boerderij waren ondergebracht. Gelukkig waren er op het
moment van de inval geen onderduikers of piloten aanwezig.
De heer Veenbaas en zijn twee zonen werden gearresteerd en overgebracht naar
Steenwijk. Veenbaas had zijn kinderen weinig verteld over zijn verzetswerk. De twee
gearresteerde zonen konden de S.D. bij de verhoren dan ook niet veel wijzer maken.
Na een aantal dagen mochten ze weer naar huis. Veenbaas zelf werd vreselijk door de
S.D.-ers gemarteld. Hij werd aan handen en voeten gebonden en ondersteboven opgetakeld. Met een zweep met loodjes werd hij op zijn blote rug geslagen, waarbij
bedreigingen werden geuit van: "Als je niets zegt, halen we je vrouw op en dan komt
die naast je te hangen." Omdat Veenbaas niets losliet, werd hij na een verblijf van
ongeveer tien dagen overgebracht naar de strafgevangenis in Leeuwarden. Daar heeft
een medegevangene, die arts was, zo goed en zo kwaad als dat ging zijn gewonde rug
verbonden. Veenbaas heeft de rest van zijn leven veel hinder ondervonden van zijn
mishandeling. Op 8 december 1944 werd hij samen met een vijftigtal andere
gevangenen uit de klauwen van de S.D. bevrijd. Tot na de bevrijding heeft hij in
Leeuwarden ondergedoken gezeten onder de schuilnaam Jellema. Na de oorlog heeft
de heer Veenbaas van de President van de Verenigde Staten een oorkonde ontvangen
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als blijk van dank voor zijn aandeel in de strijd tegen de Duitsers.
Ook waren in De Westhoek slager De Leeuw met zijn twee zonen uit Steenwijk
ondergedoken. Ook zij waren Joden. Gelukkig hebben ook zij de oorlog overleefd.
Ook de chef van het station in Wolvega is na de spoorwegstaking in de Westhoek
ondergedoken.
Natuurlijk was voor het onderduikerswerk geld nodig. Voor dit goede doel heb ik in
die tijd nog f4.500,- van diverse mensen gekregen. Via de beer Steven Brandsma is
dit geld bij de penningmeester terecht gekomen.
Als boerenarbeider, gek!eed in een overall en met een alpinomuts op het hoofd, ging 1k
op de fiets naar Wolvega om her geld bij Steven Brandsma af te leveren. Dit ging
echter niet zonder problemen. Op de kruising bij het gemeentehuis aan de Heerenveenseweg stond namelijk een Duitser te praten met een Westhoeker. Tot mijn grote
sehrik wees deze laatste in mijn richting. 1k ben echter toch langs het tweetal gefietst.
Toen ik de woning van de beer Brandsma aan de Van Helomalaan naderde, zag ik dat
zijn buurman, die NSB-er was, voor zijn woning zat. 1k ben toen maar doorgefietst in
de richting van de Lycklamaweg waar Jan van der Veer woonde. Bij de spoorwegovergang werd echter gecontroleerd door de S.D., waardoor een bezoek aan Van der Veer
onmogelijk werd.
Via de Stationsweg en Haulerweg fietste ik naar 'Theo' die aan de Grindweg woonde.
Daar heb ik me omgekleed als 'heer'. Op deze wijze kon 1k het geld, al was het via een
omweg, bij Steven Brandsma afleveren.
Tijdens de oorlog heb ik nog tijdelijk met een aantal andere mannen in 'de Bok' in de
petgaten ten noord-westen van Oldelamer gewoond. De schuit lag in een petgat aan de
Tjonger, ongeveer drie a vier kilometer vanaf de weg naar Oldelamer. Op een nacht
ging een aantal Duitsers op zoek naar 'de Bok' waar wij op dat moment verbleven. De
Duitsers vroegen de beer Hoekstra, die in de direkte omgeving op een boerderij
woonde, de weg te wijzen naar de schuit. Om te voorkomen dat wij zouden worden
gearresteerd bracht de beer Hoekstra hen op een dwaalspoor. Met opzet bracht hij de
Duitsers bij een turfkeet van de gebroeders Slump, die door hen werd beschoten. Ze
vonden natuurlijk niets, omdat de keet leeg was. Hoekstra verontschu!digde zich door
te zeggen: "Dan ben ik zeker verdwaald." Hierna werd de woonark van de familie
Poepjes, die bij de sluis in de Tjonger lag, doorzocht. Ook hier werd uiteraard niet
gevonden wat de Duitsers zochten.
De heer Ziel die op een boerderij bij de sluis woonde, had inmiddels lucht gekregen

142

Dit Joodsejongetje werd als baby door Jan Visser
in een boterkistje naar een onderduikadres vervoerd.
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van hetgeen er gaande was. Hij stapte op de schaatsen en reed de Tjonger af in de
richting van onze schuilplaats om ons te waarschuwen. De ene helfi van de bokploeg
vertrok richting Wolvega. De rest van de bokploegleden bleef nog in de schuilplaats tot
het moment dat ik een Duitser in het oog kreeg. Dit was voor ons aanleiding om zo
snel mogelijk te vertrekken.
Voor we de schuit verlieten verstopten we eerst nog de radio en bestrooiden we alles
met peper. Ook in de deuropening werd nog viug een zakje met peper opgehangen om
de Duitsers te 'verrassen'. 'De Bok' kon hierna natuurlijk niet meer als onderduikadres
worden gebruikt. Gelukkig wist ik snel een ander onderduikadres te vinden.
Op een avond kregen we een Jodin met een baby van plusminus zes weken op bezoek.
Zij was via 'ome Jan' (wasserij Wiersma uit Joure) bij ons terecht gekomen. Met spoed
werd een onderduikadres gezocht, dat in eerste instantie werd gevonden bij de familie
Ruiter. De baby werd door mij vervoerd in een boterkistje, dat met stro was gevuld. Zo
leek het of ik kleinvee vervoerde. Later werden zij ondergebracht bij Geert en Martha
Pijiman-de Jong.
Tij dens de melkstaking was het in de omgeving van de melkfabriek in Munnekeburen
nogal onrustig. De Duitsers waren via een landwachter nit Wolvega gealarmeerd en
lieten zich met de bus van deze landwachter naar Munnekeburen brengen. Daar werd
echter een stokje voor gestoken. De Oldelaamsterbrug werd namelijk gedeeltelijk
opengedraaid waardoor het vervoer geen doorgang kon vinden. De S.D. in Kuinre
werd snel gewaarschuwd en verseheen enige tijd later in Munnekeburen. Jan Smit
wilde even poolshoogte nemen. Bij café 'Under de Linden' werd hij voor de ogen van
zijn vader en moeder doodgeschoten door een Duitser.
Leden van de Jongelingsvereniging nit Munnekeburen zamelden geld in voor de
begrafenis van Jan Smit. Steenhouwer Eijgelaar vond dit zo'n schitterend initiatief dat
hij gratis de opschriften op de grafsteen verzorgde. Jan Smit werd op het kerkhof te
Munnekeburen begraven.
Bij ons thuis hadden we een schitterende ruimte om onder te duiken. Deze ruimte was
door een oom gecreeerd achter het beschoten dak. Via een 'onzichtbaar luik' kon je in
deze ruimte komen. Tijdens de gehele oorlogsperiode heeft een Jodin als onderduikster
bij ons vertoefd.
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Om de nodige contacten te onderhouden hadden wij de beschikkthg over een aantal
koeriersters uit Wolvega, waaronder Bonny Biersma en JJmie Struikmans. Uiteraard
zullen er meer geweest zijn die voor de berichtgeving en andere zaken zorgden.
Thans rustend in Heerenveen gaan mijn gedachten wel eens terug naar de gesneuvelde
macmen en vrouwen, die de eindstrijd tegen deze dictatuur niet hebben mogen
meemaken.

Jan Visser
He erenve en
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SIKKE DE WEERD

"Door het vertrouwen dot ik genoot van de in Heerenveen aanwezzke Duitse
'Fachberater', kon ik mjn verzetswerk vnj gemakkelijk integreren in mijjn
normale werkzaamheden. Zodoende kon ik tijdens mtjn werkzaamljeden op
kantoor meerdere Iandgenoten uit mfn 'ambtsgebied' vr/waren voor uitzending naar Duitsiand"
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SIKKE BE WEEI4D

Door een Iandelijke reorganisatie bij de arbeidsbureaus kreeg ik in mei 1941 een
aanstelling als Iandbouwbemiddelaar bij het arbeidsbureau Heerenveen.
Op voorspraak van een van mijn nieuwe collega's, de heer Vos uit Wolvega, kreeg ik
per september 1941 een woning in Wolvega.
Aan alle grote arbeidsbureaus in ons land werd een Duitse ambtenaar verbonden in de
ftinctie van 'Fachberater' of wel arbeidsadviseur, die het toezicht kreeg op de uitvoering
van de werkzaamheden op de bureaus. Fachberater was eigenlijk een te mooie
benaming. In werkelijkheid waren het ronselaars van Nederlandse werknemers voor de
Duitse wapenindustrie. Omdat ik van september 1936 tot mei 1940 in Duitsiand had
gewerkt, had ik ervaring in de omgang met de bevoilcing en kende ik de mentaliteit in
de Duitse samenleving onder het Nazi-regiem. Mede doordat ik de Duitse taal vrij viot
sprak, kon ik het met de Duitse ambtenaar goed vinden. We voerden nogal eens gesprekken over het verloop van de oorlog en over het voor en tegen van het nationaal
socialisme.
Tot mei 1943 verliep alles vrij goed op het kantoor in Heerenveen. De top van de
personeelsbezetting bestond we! uit N.S.B.-ers, doch de dames en heren waren meer
baantjesjagers dan principiele N.S.B.-ers.
Toen de tegenslagen van de Duitse veldtocht in Rusland steeds groter werden, nam de
druk om meer mensen te leveren voor het thuisfront toe. Voor de aanwijzing van
werkkrachten werd steeds meer dwang toegepast. Er werd onder meet een systeem van
'Ausweisen' ingevoerd. Ook het verzet in Nederland manifesteerde zich steeds
nadrukkelijker. Het 'Ausweisen-systeem' werd aanvankelijk op het arbeidsbureau
Heerenveen door de Duitser beheerd. Maar na enkele maanden kreeg hij er blijkbaar
genoeg van. Hij nam mij in vertrouwen en machtigde mij de 'Ausweisen' zeif uit te
schrijven en te ondertekenen.
Van deze machtiging hebben enkele 'goede' collega's en ik dankbaar gebruik gemaakt
om werknemers vrij te stellen van uitzending en zo nodig onder te laten duiken.
In die periode kwam ik, zij het anoniem nog, in contact met het verzet in Wolvega.
Hoewel ik niet rechtstreeks aan verzetsactiviteiten deelnam, liep ik om zo te zeggen
naast het verzet in Wolvega mee in het saboteren van de tewerkstelling van
Nederlanders in het buitenland. Concreet was de 'samenwerking' zo, dat ik 's avonds
mijn Ausweisstempel meenam naar huis. Dan kwam af en toe iemand langs met een
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Afschrjft.

In mijn vorig sclirijven deelde 1k U reeds mode, dat er in
ons doru eon jongen was, die erg anti-Duits was, en dat ik
bet 6ezond voor hem achtte eons een poosje voor bet niouwe
Europa to werken.
Het schujnt, dat hij wel bericht heeft gehad, maar dat
hij kalmweg niet gegaan is.
Laatst sprak ik hem, en hij zel honend, dat bet hem wel
"aurdig" toeleek eens eon poosje in Zuid-Frankrijk of op
Tersciieliing bij do Organisation i'odt to werken.
Toen dacht ik bij mezelf: dat kornt in orde knaap.
Zatordag, 24 April a.s. is hij de gohele dag thuis.
Dan kan do S.S. hem t5 middags om 3 uur arresteren en onverwijid naar Zuid-Frankrijk of Terschelling brongen. Dan woot
ook liii eons wet werken is.
1k hoop mijnheer Hase, dat U dit goedkeurt, en dat ik op
Uw gewaardeerde medewerking rekenen kan.
Hot zou werkelijk gozond zijn voor dozen jongen, om eens
do woreld in to gaan on dan to werken voor zijn brood. Do O.T.
lijkt me heel goschikt, on werken to leren. En om eens eon
poosje in Italie to helpen bij do O.T. zal 4em ook niet
hinderen.
Als dan Zaterdagmiddag de overvaiwagen voor zijn huis
stopt, en do S.S.mannen onsingelen die woning, dan is ook
voor horn do tijd aangobroken on in Italie, Zuid-Frankrijk
of op Terschellig moo te helpen, on Europa tegen bet
kapitalisme te beschermen.
Zijn adres is:

Hopende, dat U Uw medewerking hiertoe wilt verlenen,
token 1k,
Roil Hitler.

hoogachtend,

Dergel/ce brieven ontving men /dens de oorlog op het
Arbeidsbureau te Heerenveen.
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stapeltje echte of vervalste Ausweisexemplaren, die ik dan met mijn echte Stempel
afstempelde en met mijn machtigingshandtekening ondertekende, waarna het verzet
naar behoefte naam en aches kon invullen en uitgeven. Enkele tientallen vrijstellingen
zijn zo door mijn handen gegaan.
Na de slag bij en om Arnhem en de daarop volgende spoorwegstaking werd alles
anders en nog moeilijker. Naarmate de Duitsers militair meer in de knoei kwamen,
veranderden soms wekelijks en zelfs dagelijks hun maatregelen. Het 'Ausweissysteem'
kreeg steeds minder waarde. De Duitsers gingen eerst over tot het zogenaamde Z
'Verfahren', waarbij per bedrijf werd bepaald, hoeveel werknemers moesten worden
aangewezen voor tewerkstelling in Duitsland. Later werd er in bevolkingsconcentraties
en woonwijken overgegaan tot het houden van razzia's. De jacht op illegalen nam toe.
De landwacht werd via de arbeidsbureaus ingeschakeld om onderduikers op te sporen.
Het standrecht werd steeds meer en meer toegepast om de bevolking te intimideren. Op
de arbeidsbureaus kon men eigenlijk alleen maar meer saboteren, onder andere door de
landwachters de verkeerde kant op te sturen en intussen de onderduikers die op hun
lijstje stonden, te waarschuwen dat ze verdwijnen moesten van hun onderduikadres.
Wat mij persoonlijk betreft, het volgende: in oktober 1944 namen we een Duitse Jood
in huis, die tot een ploeg behoorde die de dubbelspoorlijn van Leeuwarden naar
Meppel moest opbreken, zodat er een spoor overbleef. Deze huisvesting behoefde niet
geheim te blijven. Ze werd door de Duitsers toegestaan. In november kreeg ik
huiszoeking van de kleine Duitse bezetting in Wolvega. Dit gebeurde onder leiding
van een luitenant van de bezettingstroepen in Steenwijk. Met mevrouw Schlecht van
de apotheek, de beer Klijnsma van het belastingkantoor en de beer Koopmans,
sigarenwinkelier, werd ik naar Steenwijk gebracht. Uit de verhoren die daar volgden
bleek dat men ons eigenlijk van niets ongehoords verdacht, maar men probeerde er wel
achter te komen wat wij van de verzetsactiviteiten wisten en wie wij daarvan kenden.
Mij werd verweten dat mijn vrouw blijkbaar een Judenfreundin was, want men had
haar met een Jood door Wolvega zien wandelen. Blijkbaar hadden onze arrestaties
alleen maar de bedoeling ons wat bang te maken en duidelijk te maken dat er op ons
gelet werd, want precies een week na onze arrestatie werden we alle vier weer netjes
thuis gebracht en voor de deur van onze woning afgezet. Maar het kostte mij wel de
beste van mijn twee fietsen, die ik toen had voor de uitoefening van mijn werk. Een
van de twee fietsen had toen nog luchtbanden. Enkele weken voor deze arrestatie werd
mij een ordner gebracht met allerlei gegevens van personen die openlijk of in het
geheim medewerking aan de bezetters verleenden om 'foutieve' Nederlanders door te
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geven. Dc opdracht was: vul waar mogelijk deze gegevens aan en voeg er zo veel
mogelijk personen aan toe. 1k heb deze ordner enkele weken in huis gehad en er
aanvu!lingen bijgevoegd. Gelukkig was een week voor de bovenvermelde huiszoeking
de ordner weer doorgegeven. 1k ben nooit te weten gekomen, wie de ordner braeht
noch wie deze terughaalde. Bij het brengen en bij terughalen was ik niet thuis en mijn
vrouw kende de betreffende persoon niet. Tegen kerstmis 1944 stond er op een avond
(het was 'Sperzeit') een emmertje met vleeswaren op onze stoep. Herkomst onbekend,
maar we vermoedden dat het afkomstig was van de plaatselijke verzetsbeweging.
Kort na nieuwjaarsdag 1945 kwam het hoofd van de Duitse bezetting, in het café aan
de veemarkt, in Wolvega ons bezoeken met de medede!ing dat we inkwartiering
moesten verlenen aan een dame die bij hen in het café de voeding moest verzorgen.
Deze dame b!eek de vrouw van een Nederlandse SS-er te zijn. Ze behoefde al!een bij
ons te overnachten. Ze was heel spraakzaam en niet lastig. Maar we zorgden wel voor
de nodige afstand. Voor ons was deze inkwartiering een pesterijtje voor mijn vrouw,
die immers als Judenfreundin bekend stond.
Tens!otte merk ik op, dat ik toentertijd weinig afwist van het verzetswerk in Wolvega.
Enkele personen kende ik, zoals de beer Russchen, de heren Datema en Daniels en nog
enkele anderen.
Voor mezeif kom ik nu, a!!es nog eens overdenkend, tot de s!otsom dat ik door mijn
flinctie in Heerenveen aldaar met name het verzetswerk heb ondersteund, maar in mijn
woonplaats, waar ik alleen zaterdags en zondags overdag thuis was, zijde!ings heb
meegeholpen in het verzetswerk.
Als zogenaamd landbouwbemiddelaar bij het arbeidsbureau Heerenveen omvatte mijn
werkgebied de gemeenten Oost- en Westste!lingwerf, Opsterland, Heerenveen,
Schoterland (toen al gevoegd bij Heerenveen), Haskerland, Doniawerstal, Utingeradeel
en Lemsterland. Vanuit Heerenveen kon ik dus gemakkelijk in mijn woonp!aats
opereren. Door het vertrouwen dat ik genoot van de in Heerenveen aanwezige Duitse
'Fachberater', kon ik mijn verzetswerk vrij gemakke!ijk integreren in mijn norma!e
werkzaamheden. Zodoende kon ik tijdens mijn werkzaamheden op kantoor meerdere
laridgenoten uit mijn 'ambtsgebied' vrijwaren voor uitzending naar Duits!and. Toen ik
contact kreeg met de verzetsbeweging in Wolvega, verlegde ik mijn activiteiten op dat
gebied naar de avonduren. 1k ste!de deze eontaeten zeer op prijs, maar terwille van de
persoon!ijke veiligheid van beide kanten werden ze zo schaars mogelijk gehouden.
Sikke de Weerd
Groningen
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JEEP KROONDIJK

Wet was een spannende hjden ook een mooie tid. Er waren gewaagde
opdrachten bzj die uitgevoerdrnoesten worden. Het had dikwtj/s verkeerd
kunnen aflopen. Voor een grote ramp is dit dee/van Westste//ingzoerf
bewaardgebleven, bj het venet tegen een onderdrukker die geen genade
kende"

153

JEEP KROONDIJK

Voonvoord.
Voor de achtergrond van het verhaal lijkt het mij gewenst enkele gegevens te
vermelden over mijn persoon.
1k werd in 1915 geboren aan de Lindedijk onder Nijetrijne. Van 1917 tot 1922 woonde
ik aan de Sinteiweg in Oldelamer. Van 1922 tot 1935 was ik woonaehtig in Mildam en
van 1935 tot 1937 aan de Hoofdweg 146 te Oldeholtpade. Daarna ging ik in militaire
dienst, als sergeant-eapitulant in Assen, Steenwijk en Laren (N.H.). Tijdens de
mobilisatie verbleef ik in diverse legeringsplaatsen in Overijssel. Na de vijfdaagse
oorlog kwam ik bij de douane in Limburg met als standplaatsen: Meerssen, Noorbeek
en Eijsden. Hier ben ik krijgsgevangenen, piloten en joden behulpzaam geweest bij
overschrijding van de Neder!ands-Belgische grens. In 1943 ben ik ondergedoken in
Ureterp en Ommen en vanaf 1 april 1944 op bovengenoemd adres in Oldeholtpade.
Het zal duidelijk zijn dat Wolvega en omgeving geen onbekend gebied waren voor
deze 'onderduiker'. Dit had bepaalde voordelen maar ook nadelen. Zo werd wel eens
gevraagd: "Je hadden toch een possien bij et Riek, hoe bin jow dan hier weer verzeild
raekt?"
Maar nu de zaak zeif. Na 'Dolle Dinsdag' werd mij gevraagd actief mee te werken aan
bepaalde opdrachten.

Dc Bok.
J. Kooistra ('Arnold'), een collega van de grens, nodigde mij eind oktober uit voor een
namiddagfietstocht naar Oldelamer. Dit dow lag achter ons en we reden over een
schelpenpaadje in noordelijke richting. We kwamen terecht tussen water en rietkragen
en verstopten onze fietsen. Na wat dwalen in de mist kwamen we bij een stukje open
water. Arnold foot drie keer en na enkele minuten kwam een roeier met zijn boot op
ons af. We waren geen onbekenden voor elkaar en we belandden even later in een
woonark die daar tussen de rietkragen een ligplaats had gevonden.
Een gezellig stel onderduikers, die ik reeds kende of spoedig leerde kennen. We aten
een pil eigengebakken brood en dronken iets dat voor koffie moest doorgaan. Het was
er gezellig. De mist trok op, doch de schemering begon te vallen. Arnold en ik
vertrokken met de roeiboot waarin tevens een vrachtje werd ingeladen. Bij de fietsen
gekomen hebben we de pakketjes op de dragers geladen. Het was nogal zwaar en
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rijden was er vooreerst niet bij. Arnold verzekerde dat er huip onderweg was. Toen we
bij het fietspad kwamen zagen we ineens drie politiemannen in uniform vanuit de
bosjes te voorschijn komen. Onze vraeht werd over de vijf fietsen verdeeld. We
konden weer rijden en het leek of we werden 'opgebraeht Er was overigens niemand
op de weg. Via de 'Weerdiek' ging het van Oldelamer naar Oldetrijne en zo naar de
heide onder Wolvega, waar Jan van der Tuin zich ontfermde over onze bagage. De
politiemensen bleven anoniem en ieder ging vanaf dat punt weer zijn eigen weg.

Katlijk
Een andere middag enkele weken later. 1k moest naar Spin in Ter Idzard gaan om zijn
paard en wagen, daar zou iemand mij verder de weg wijzen. 1k hielp boer Spin met het
inspannen van het paard en bij het afrijden van het erf was er een politieman die wees
in de richting van de Bult. Van dat moment afbleef Carper, want die was bet, steeds in
de buurt.
Bij de kerk in Oldeholtwolde wees hij naar de Ottersweg, richting Mildam.
Bij de brug over de Tjonger gingen de aanwijzingen in oostelijke richting. Het paard
had er kennelijk zin in en voorbij de boerderij 'Moskou' verliet ik op verstrekte
aanwijzingen de Schoterlandse weg naar het Schar. Bij een boerderij, midden in het
bos, werd halt gehouden. Nadat het paard was uitgespannen en van het nodige werd
voorzien, gingen de politieman en ik naar bimien om ook even op verhaal te komen.
Intussen werd de wagen geladen met de bekende 'pakjes'. Enkele vorken half vergaan
stro werd erover gespreid. We spanden in. De schemering was inmiddels gevallen.
We lieten Mildam achter ons. Ter Idzard gaf nog een klein probleem. Een paar
kinderen wilden een eindje meerijden. Het uniform van de begeleider en de mest
maakten dat ze van het voornemen afzagen. Via de Hamersweg bereikten we
Hoofdweg 146 in Oldeholtpade. Daar zouden de wapens worden schoongemaakt voor
ze werden opgeslagen in de kelder van de telefooncentrale achter het huis van
brigadier Koopmans. Het was helemaal donker geworden. Paard en wagen leverde ik
in bij boer Spin en ik ging per fiets terug naar Oldeholtpade.

Het melkwagentje
Twee onderduikers ( de een. was Bauke Span) hebben de volgende dag 'achter de
koeien' de 'stenguns', de 'brens' en de 'bazooka's' gereinigd, geolied en opnieuw
verpakt. 's Avonds moest alles naar Koopmans worden gebracht. Een afstand van naar
schatting een 800 meter. 1k heb alles stevig op de melkiorrie bevestigd. Enkele zakken
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MILITAIR GEZAG.

OPENBARE

SLIHIINO VAN OPENBARE WEQEN
Krachtens de Verordening van den Chef van den
Staf Illilitair Gezag, getiteld: ,,Verordening op de
sluiting van openbare wegen", wordt hierbij bepaald,
dat deze weg voor burgerverkeer tot nader order
gesloten is.
DII verbod geldt niet ten aanzien van:
1. Voetgangers;
2. Wielrijders
: Motorrijtuigen met een sneiheid van
met minder dan 30 Kilometer.
Overtredeu van bet MJ of kraehtens genoernde verordening bepaalde is strafhaar.
Gegeven ten Stafkwartiere. den 12 September 1944.
DE CHEF VAN DEN STAF MILITAIR GEZAG,
op last,
de Sous-Chef,
de Luitenant-Kolonel,
(w.g.) W. Chr. Posthumus Meyjes.
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kaf (er was net gedorst) als camouflage er bovenop en zo was het klaar voor vervoer
over korte afstand. Henk Oord, die doorging voor Sietse Greijdanus, theologisch
kandidaat en hulpprediker te Munnekeburen, die ook in de woonboot huisde, zou mij
assisteren.
Het was lichte maan. Sietse fietste langzaam voor me uit met een zakiamp in de hand
achter zijn rug. Hij was helemaal in stiji, droeg een donkerblauwe regenjas en een
zwart vilten hoed. Een paar preekboekjes in de binnenzak maakten de zaak compleet.
Alle mensen van de streek waren safe, maar het was beter dat ze mij niet herkenden.
Ter hoogte van de Hamersweg zag ik een rood lampje branden. Direct reed ik het
dichtstbijzijnde erf op. De vrouw des huizes was buiten en zag me komen: "Och lieve
tijd, wat krijgen we flu?!! 1k behoefde geen commentaar te geven. Sietse was er al en
gaf in keurig Nederlands bescheid. Het ging om zijn bloedjes van kinderen die
gedurende de winter ook wat te eten moesten hebben.
Dc vrouw in kwestie was overtuigd en bood aan even achter haar huis te wachten tot
het gevaar geweken was. Gelukkig was er geen onraad meer en even later konden we
ons vrachtje afleveren bij Koopmans, die de zorg voor het bezwarende materiaal van
ons overnam.
De zakken met kaf laadde ik weer op de lorrie en ik aanvaardde opge!ucht de terugtocht. Nauwelijks honderd meter daarvandaan was ik ineens omringd door een zestal
Grunen'. Op hun fietsen waren ze geruisloos uit het donker te voorschijn gekomen. De
zakken werden van het wagentje gescheurd en men zocht ijverig naar een geheime
bergplaats of dubbele bodem. De chef had belangstelling voor mijn vervalste persoonsbewijs. Hij wilde graag weten wat ik met de inhoud van die zakken van plan was.
!Konijnevoer! leek niet onlogisch en blijkbaar stond ik niet zo ongunstig bekend dat
aanhouding noodzakelijk was. "Snel wegwezen!" was een opdracht waaraan ik maar al
te graag gevolg gaf. Ze verdwenen even geruisloos als ze gekomen waren. Koopmans
had gehoord dat het wagentje stilhield en hoorde de stemmen van de Duitsers op
afstand. Ineens was hij weer naast me. "Dat was op het nippertje!" merkte hij op. "Als
het niet goed was afgelopen had ik de heren we! aangesproken." Met de lorrie kwam
ik veilig terug op Hoofdweg 146.

Nieuwe problemen
De wapens, die overal in Friesland waren verstopt, werden door een meester
geweermaker gekeurd. Ze moesten veilig zijn en bij gebruik geen gevaar op!everen
voor de schutter en zijn omgeving. Zo waren ook Oldeholtpade en Wolvega in de route
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Do kelder cinder hot P. T T. - gebouwtje to Oldeholtpade

MILITAIR GEZAG

Waarschuwing
Verbod
handel in Militaire goederen
Ter bestrijding van den HANDEL IN MILITAIRE
GOEDEREN heck de Chef van den Stal Militair Gezag
eon verordening uitgovaardigd. waorbuj bet nan burgers
VERBODEN is eenig good. dt alkonistig is uit voorraden
van Nederlandsche of geal!ieerde strijdkracliten of behoort
heefi lot Lon Ideecling of uitrusting. Ic koopen of te verkoopen.
Ic huron of to verhuren. in to ruilen of to verruilen, als
geschenk ann to nenien of ten gcschenke Ic geven. in pand.
gebruik of bewaring to nenien of te geven. to vel-voeren of te,
verbergen dan wel in bezit of voorlianden to hebbon, tenzij
daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door een oAicior,
die minstens den rang van niajoor bekleedt. en bet toestemmingsbe\vijs nan de politic ian worden vertoond.
Tegen overtreding van bet verboci zijn strenge straffen hedreigd
PROHIBITION OF TRFIC IN MILITARY
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opgenomen en had daar de controle plaatsgehad.
Enige tijd later werd bij een routine controle van het verkeer in Friesland door de S.D.
de auto van de wapenspecialist aangehouden. Daarbij werd de lijst met adressen
gevonden van de door hem gecontroleerde wapens.
Natuurlijk werd direct groot alarm geslagen. De S.D. zou niet rusten voor ze alles
haarfijn hadden uitgezocht. Voor de wapens in Oldeholtpade werd een andere bergplaats gezocht. Aan de Slingerweg onder Oldehoitwolde was een boer, de beer Heida,
genegen het gevaarlijke spul op te slaan. Er zou er een betonnen grafkeldertje worden
afgeleverd. Dit zou in een leeg hooivak moeten worden ingegraven. Bauke Span en ik
moesten gedurende de nacht een gat graven van 2,5 bij 1,5 bij 1 meter. Voor twee
flinke jongelui geen onoverkomelijke opgave. Er was slechts minimale verlichting,
maar wat erger was, op ongeveer 70 cm diepte kregen we last van het grondwater.
Onze laarzen waren niet in optimale staat in het laatste oorlogsjaar en er kwam steeds
minder grond naar boven. Door het vocht zakten de zijkanten telkens in zodat we maar
langzaam vorderden. Tegen de morgen was de kuil gereed en kon in de loop van de
morgen de grafkelder worden geplaatst. In de avonduren werden de wapens overgebracht naar de nieuwe graficelder. Voor dit transport kregen Bauke en ik vrijstelling.
Gelukkig dat dit deel van de wapens veilig was opgeborgen. Van der Tuin op de Heide
zou misschien wat moeilijker te vinden zijn, dachten we aanvankelijk. Maar wie zo
dacht kende de S.D. niet. De volgende morgen kwam Bauke naar mij toesnellen: 'Ze
zijn bij de telefooncentrale en die man is er bij. Hij is danig toegetakeld en vertrouwt
erop dat alles verwijderd is. 1k kan het dorp niet in, daarom moet jij direct Van der
Tuin waarschuwen."
Mijn taak was J.F. Kuipers te waarschuwen, die de boodschap doorgaf aan Van der
Tuin. De boer heeft de wapens in de kruiwagen geladen en daar in de sloot gekiept. Hij
had nauwelijks de laatste kruiwagen Ieeggegooid toen de S.D. met veel vertoon op de
boerderij afstormde. Ook hier vonden ze niets, maar ze dreigden de boerderij in
vlammen te laten opgaan als ze terugkwamen. Collega boeren namen tijdelijk de zorg
voor het vee op zich. Dc inboedel werd met behuip van buren en familie op een wagen
geladen en door mij in Nijeholtpade afgeleverd. Van der Tuin en zijn vrouw kregen
daar onderdak en waren zogenaamde vluchtelingen uit Limburg.
De S.D. kwam inderdaad terug en vond de geheel verlaten boerderij. Waar waren de
wapens gebleven? Een landwachter heeft daar volgens de geruchten persoonlijk een
onderzoek naar ingesteld doch zonder resultaat.
Begin maart werd op een avond een groot aantal onderduikers opgetrommeld. In een
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De exportslagery die destds bij de spoorwegovergang ft Wolvega stond.

Defamilie Mendels was dest(jds eigenaar van de exportslagery te Wolvega.
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boerderij daar vlakbij werd het middernachtelijk uur afgewacht. In een wijde boog er
omheen werden in alle stilte posten uitgezet op de toegangswegen. Een tiental anderen
heefi met tuinharken en ander materiaal het door Van der Tuin aangewezen
slootgedeelte afgevist. Gelukkig is alles boven water gekomen. Bij bakker Bosma te
Wolvega werden de wapens gedroogd. Een gedeelte werd ondergebracht onder de
vloer van de kapel achter de Rooms Katholieke kerk te Wolvega. De rest werd verstopt
in de boerderij van de familie Ileida te Oldehoitwolde. Gelukkig was alles redelijk
goed afgelopen.

Vetvervoer
Ditmaal geen wapentransport doch een overval op de fabriek aan de Heerenveenseweg
bij de overweg in Wolvega.
Jan Bethlehem uit Nijeholtpade had het gerei beschikbaar gesteld. Een eenvoudige
opdracht. Met paard en wagen moest ik op een dinsdagmiddag in maart tussen half vijf
en vijf uur mij bevinden in de buurt van genoemde fabriek. Het was een zonnige
voorjaarsdag en nog volop licht toen ik daar reed. Enkele jongemannen (K.P.ers)
gingen per fiets in dezelfde richting. Ze leken na volbrachte dagtaak huiswaarts te
keren. Terwiji ze passeerden gaven ze geen blijk van herkenning of saamhorigheid. Bij
de fabriek was het anders, daar werd ik direct naar de achterkant gedirigeerd.
Het werk 'binnenskamers' hadden ze al opgeknapt. De grote deuren gingen open en
naar schatting zo'n 300 a 400 kg gesmolten vet in grote plakken werd viug opgeladen.
Het zal duidelijk zijn dat het hier gestold vet betrof, anders was het niet te vervoeren
geweest op een open wagen. Voor camouflage was er wel het een en ander aanwezig,
dit werd er overheen gespreid en in de kortst mogelijke tijd was ik op de terugweg naar
Ter Idzard. Het eerste gedeelte op de Rijksweg ging het in rustig tempo. Bij de afslag
naar de Scheene werd het tempo opgevoerd. Op zeker moment zag ik een tablet aan de
glij gaan en op het wegdek terecht komen. Dat zou voor de vinder een niet te
versmaden 'hapje' zijn maar tevens een aanknopingspunt voor eventuele speurders. 1k
heb het Aug weer opgeladen. Even voorbij de Bult stond een boerderijtje dicht aan de
straat. 1k werd verwacht. De wagen was weldra gelost en de lading veilig opgeborgen.
Tezijnertijd zou het moeten dienen als voeding voor de N.B.S. -ers als ze in actie
zouden komen.
De woensdag daarop was het marktdag en de Duitsers maakten zich nog meer gehaat
doordat ze een groot aantal fietsen vorderden van de marktbezoekers. De 'overval' op
de vetfabriek kreeg daardoor weinig aandacht in de onderlinge gesprekken. Een
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Onder de vloer van de kapel achter de R. K kerk te
Wolvega lagen de wapens verstopt
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dergelijke gebeurtenis werd meestal opgesierd en men verkneukelde zich dan over de
poets die de Duitsers en hun handlangers was gebakken. Nu had men andere dingen
aan het hoofd. Derhalve geen voedsel voor het geruchtencircuit.

Dc laatstc slag
Het was begin april en de eerste zondag na Pasen. Voor dag en dauw waarsehuwde
Bauke mij dat we moesten 'opkomen'. Met twee anderen moest ik mij begeven naar het
laantje naast de Rooms Katholieke kerk in Wolvega. De komuiten, waaronder Willem
Keetman, waren daar op dat vroege uur met hun fietsen en een lange stevige plank
aanwezig. De plank moest voor ons de bermsloot overbruggen. Een bleef achter bij de
fietsen. De andere twee bereikten via de plank de begraatIaats achter de kerk. Met een
meegebrachte sleutel werd de deur van de kapel geopend. Een paar planken uit de
vloer werden losgeschroefd en daar lagen de wapens die we mee moesten nemen.
Vroege kerkgangers maakten de koster opmerkzaam op onbevoegden bij de kapel. De
goede man was echter op de hoogte en verk!aarde dat hij zo meteen wel eens
poolshoogte zou nemen. Wij bereikten met de wapens veilig de collega bij de fietsen.
De wapens werden in meegebrachte overjassen gewikkeld en zo aan de rijwielen
gesjord. Je behoefde geen detective te zijn om te merken dat hier wat bijzonders aan de
hand was.
Wij reden met enige afstand van e!kaar als vermoeide grondwerkers op weg naar een
we!verdiende rust. Het gthg in oostelijke richting, voorbij Tuindorp de Bovenweg op.
Hier konden we rustiger ademha!en. Ter hoogte van Hoofdweg 146 stood Jan
Bethlehem ons achter een bosje met paard en wagen aan de Bovenweg op te wachten.
De wapens werden meteen in de bak van de wagen gelegd. Het gevaar!ijke wapentuig
werd met een aantal takkenbossen bedekt. We zetten onze tocht voort via
binnenwegen. Zonder moeilijkheden bereikten we de boerderij van de familie Heida
met het graflce!dertje in het hooivak. De wapens werden bij de overige wapens
gevoegd en de takkenbossen met touw stevig vastgebonden. Opmerkelijk vond ik dat
van de familie Heida niemand werd gezien. Ook bij de nt van het erf was er geen
menselijk wezen aanwezig. Vervolgens gingen we richting kerk in O!deho!twolde. We
reden !angs de kerk en kwamen bij de Rijksstraatweg.
Het was prachtig weer. Na verkenning of a!!es veilig was staken we ongehinderd de
Rijksweg over. De tocht door Nijeho!twolde verliep zonder problemen. Dit veranderde
op de weg van Nijelamer naar Sonnega. Halverwege kwamen we mij bekende kerkgangers tegen (Van den Berg, De Boer en Oenema), die op weg waren naar O!de- en
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Nijelamer. Dat ze mij niet in de kerk hadden gezien zal hun niet zijn opgevallen. Dat
zij ons daar zondagmorgen omstreeks elf uur in overall met paard eri wagen en een
lading 'takkenbossen' zagen gaan moet wel heel 'opvallend zijn geweest. Via
Oldetrijne reden we naar Nijetrijne. We hebben geen Duitser gezien. Blijkbaar hadden
ze op dat moment andere zorgen aan hun hoofd. We sloegen een 'menninge' in die
leidde naar een boerderij die achteraf van Boersma bleek te zijn. Op het achtererf was
het, dacht ik, Jan Bosscha die zich mijn naam liet ontvallen. Boersma die dit hoorde
vroeg: "Kroondijk? Hier heeft vroeger ook een Kroondijk gewoond aan de 'Lendediek'.
Daar heb 1k mijn ouders wel over gehoord." Mijn reactie was dat het komende
woensdag precies dertig jaar geleden was, dat 1k aan diezelfde Lindedijk het
levenslicht zag. 'De boerderij vanje ouders is afgebroken, maar die heeft daar een paar
honderd meter in oostelijke richting gestaan', zo wist hij zich te herinneren.
Na het lossen van de wapens ging Jan Bethlehem met paard en wagen retour
Nijeholtpade. In de loop van de zondag keerde hij per fiets terug op de basis aan de
Lindedijk. Na veel zorgen en omzwervingen konden de wapens eindelijk uitgereikt
worden aan degenen voor wie ze indertijd gedropt waren: het strijdend gedeelte van de
Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten.
Het was een spannende tijd en ook een mooie tijd. Er waren gewaagde opdrachten bij
die uitgevoerd moesten worden. Het had dikwijls verkeerd kunnen aflopen. Voor een
grote ramp is dit deel van Weststellingwerf bewaard gebleven, bij het verzet tegen een
onderdrukker die geen genade kende. Hij die na 45 jaar dit mag navertellen gelooft in
Gods bewarende hand in zijn leven en in dat van anderen.
Jeep Kroondijk
Zuidhorn
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JAN VAN DER TLJIN
(overlecien)

"Vermeldenswaarthg is hetfeit datgeen der families waar wi] onderdak
vonden kostgeld van otis wilde hebben en dat ze in a/fe opzichten uitstekend
voor otis gezorgdhebben"
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JAN VAN DER TUIN (overleden)

Mijn eerste contact met het illegale werk dateert uit mei 1944, toen Jacob Kuipers uit
Wolvega bij mij kwam om plaats te zoeken voor twee Joodse kinderen.
Door huiselijke omstandigheden kregen we toen een Joods meisje van twintig jaar bij
ons in huis, waarvan werd gezegd dat zij een nichtje was. Vreemden hebben daarover
nooit enige argwaan gehad. Het verblijf kon helaas maar een half jaar duren, omdat wij
over een k!eine woning beschikten en onvoldoende slaapgelegenheid hadden.
Enige tijd daarna, ongeveer half november 1944, kreeg ik bezoek van Jan van der Veer
uit Wolvega, die kwam vragen of ik ook wapens en munitie kon opslaan voor de
ondergrondse. Ondanks het feit dat mijn vrouw bedenkingen had, nam ik die taak op
mij. Zij stond wel achter het doe!, maar was bang voor het gevaar dat daaraan was
verbonden. Afgesproken werd dat het materiaal een paar dagen later tussen zeven en
acht uur 's avonds zou worden gebracht door een paar burgers, met assistentie van een
aantal politiemensen.
Enige dagen later verschenen Jeep Kroondijk, Jan Kooistra en de agenten Carper, Caro
en Koopmans. De vo!gende dag zou Jan Kooistra terugkomen met iemand anders, om
de zaak te controleren. Bij die controle merkte ik al spoedig, dat die andere persoon
een echte beroepsmilitair was. Het bleek de heer Wierda te zijn.
Hiema verstopten de heer Kooistra en ik het materiaal in een donker hoekje boven in
een schuurtje. 1k had deze plaats nog nooit eerder opgemerkt. Het bleek echter wel een
goede schuilplaats voor ratten te zijn.
Op de zolder boven de kamer waar gestookt werd, werd een zak met springstoffen
verstopt. Deze hadden namelijk tijdens het vervoer met een bootje in het water ge!egen
en moesten een paar dagen op de zolder worden gedroogd. Later zou worden
geprobeerd of de springstoffen nog bruikbaar waren.
1k heb nog wel getracht een vei!iger plaats te vinden maar dit bleek praktisch
onmogelijk, omdat er geen andere droge veilige plaats, die voor de vijand onvindbaar
was, voorhanden was. Het materiaal b!eef dan ook op deze!fde plaats.
Enige tijd later werden de wapens op de koestal gepoetst en ingevet door Henk Oord,
Willem Keetman, Roelof Koning en Bauke Span. De kinderen werden die dag met een
boodschap naar mijn zwager gestuurd.
Zo b!eefa!les rustig tot het moment, negen februari 's morgens om half negen, dat mijn
schoonzuster uit Wolvega kwam met het bericht:
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Boerderij van J. v.d. Tuin

"Kuipers is geweest en wat in huis is moet onmiddellyk weg. Gooi het desnoods maar
in een sloot. Je moet zelf ook weg, want de Duitsers kunnen vandaag wel eens komen.
Ze zijn al in Wolvega geweest en hebben Bonny Biersma meegenomen. "
Onmiddellijk daarop heb ik alles met behulp van mijn vrouw in een sloot gegooid, die
op ongeveer honderd meter afstand van ons huis lag. Er was namelijk niet zo snel een
andere mogelijkheid te bedenken om het materiaal voor de Duitsers te verbergen.
Terwijl we daarmee bezig waren, bleef mijn schoonzuster zolang bij de kinderen.
Toen we klaar waren met het werk vertrok mijn schoonzuster. Zij nam nog een fles
melk mee. Hiervoor kwam zij overigens geregeld bij ons. Ik ging direct kijken of er
ook nog sporen van ons werk waren overgebleven. Ik vond nog een paar losse
patronen die in de haast uit een zak waren gerold. Direct nadat ik hiermee klaar was
zag ik mijn schoonzuster snel terug fietsen en roepen: "Maak dat je wegkomt, want ze
komen er al aan." Direct daarop hoorde en zag ik op een afstand van een paar honderd
meter al een Duitse wagen aankomen.
Nu lag er achter ons huis een boswal, met daarachter een stuk land van ongeveer
honderd meter breed en meer boswallen en stukken land. Dit bood mij de mogelijkheid
om mij snel aan de ogen van de Duitsers te onttrekken. Ik maakte mij dan ook
onmiddellijk uit de voeten. Bij die vlucht verloor ik een klomp, daar ik nog een paar
sloten en afrasteringen van prikkeldraad moest nemen. Uiteindelijk kwam ik bij een
andere boerderij terecht, waarvan de boer wel te vertrouwen was. In een paar woorden
vertelde ik welk gevaar er dreigde. Na enig overleg kreeg ik daar een andere klomp en
schep om een eindje verder mollen te gaan vangen en molshopen te strooien.
Ondertussen hield ik de omgeving goed in de gaten. Het duurde niet Lang of ik zag bij
een andere boerderij, die een paar honderd meter van mij was verwijderd, de Duitsers
al rond het huis lopen. Omdat ik bleef doorwerken schonken zij geen aandacht aan mij
en vertrokken enige tijd later. Intussen ging ik nog wat verder van huis, daar ik de
omgeving niet vertrouwde. Na een paar uur kwam ik bij een vertrouwde kennis terecht,
die ik vroeg om bij mijn schoonzuster te informeren hoe het thuis afgelopen was. Hij
kwam terug met het bericht dat er niets gevonden was en dat de Duitsers al weer een
tijdje weg waren.
Daarop ging ik weer naar huis terug. Het was inmiddels al een uur geweest. Daama
ging ik met de fiets naar een neef in Oldelamer.
Achteraf bleek dat we veel geluk hadden gehad. Wij woonden namelijk aan een
zandweg, die bijna een kilometer van de verharde weg lag. De Duitsers waren eerst
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nog hi] een andere boerderi] geweest. Dit had ongeveer een kwartier in beslag
genomen. Misschien is dit opzet van hun gevangene geweest om ons nog wat tijd te
gunnen, maar dit weten we natuurli]k niet zeker.
Er waren bij ons thuis tien of elf man geweest, terwiji nog een paar man met een
vrachtwagen bij de verharde weg bleven wachten. Teen ze bij ons kwamen hadden ze
een geboeide man bij zich, waarmee ze direct naar het hok gingen waar de wapens
gecontroleerd waren. Mijn vrouw begreep direct dat ontkennen niet zou helpen. De
gevangene bleek later de heer Wierda te zi]n. Dat mijn vrouw hem niet heeft herkend
kwam, omdat hi] zo was toegetakeld.
Na lang zoeken kwamen ze tenslotte om mijn vrouw te verhoren. Hun eerste vraag
was, wat mijn schoonzuster hi] ons deed. Gelukkig kon zij haar fles melk laten zien. Ze
mocht echter niet weg. Daarop vroegen ze mijn vrouw waar de takkenbossen uit het
hok waren gebleven waar de wapens onder gelegen hadden. Mijn vrouw antwoordde:
"Oh, die zi]n allang weg, die zi]n hier maar één nacht geweest. Het was ons veel te
gevaarlijk, ik weet niet waar ze zi]n." Toen vroegen ze natuurli]k waar ze dan wel
gebleven waren en wie ze weggehaald hadden en of ze met een wagen gehaald waren.
Daarop antwoordde mijn vrouw dat ze dat niet wist, omdat ze hi] nacht weggehaald
waren en wij er niet hi] mochten zi]n, omdat wi] anders die personen zouden kunnen
verraden. Inthssen vond een Duitser mijn persoonsbewi]s en toen zeiden ze tegen mijn
vrouw dat ik dat voor volgende dinsdag op Crackstate kon terughalen. Als ik hen dan
de waarheid wilde vertellen, zou mij verder niets gebeuren. Als ik niet kwam dan
zouden ze het huis in brand steken. Na veel gevraag en gezoek vertrokken ze na een
paar uur. Ze namen boter, spek en een pas de vorige dag geslacht varken, dat we met
mijn schoonzuster zouden delen, mee. Daarop is mijn vrouw met de kinderen 's avonds
naar kennissen in Wolvega gegaan. Dezelfde avond is het voornaamste van de
inboedel door familie en buren op een wagen geladen en de volgende dag door Jeep
Kroondijk in Nijeholtpade afgeleverd. Een paar dagen later is toen ook al het vee 's
morgens vroeg door de ondergrondse met helpers weggehaald en hi] boeren in
Oldelamer ondergebracht. 1k was op dat moment in Oldelamer, maar de volgende
morgen waren Henk Oord en Gerrit Spiele al om zes uur bij mij om te vertellen dat
mijn vrouw met de kinderen in Wolvega was en de inboedel in veiligheid was
gebracht.
Dezelfde avond werd er nog een foto van mij genomen voor een nieuw persoonsbewijs
en zo was ik dan een paar dagen later J. van der Laan, hoer en veekoopman, geëvacueerd uit Meijel (Limburg). Ook het persoonsbewi]s van mijn vrouw werd daar mee in
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overeenstemming gebracht.
Henk Oord bracht mij een week later naar Oldeberkoop naar A.J. Schotanus, waar mijn
vrouw en het jongste kind de vorige dag al waren aangekomen. De beide oudste
kinderen waren naar mijn schoonouders gebracht in Olde-Ouwer, omdat het voor ons
te gevaarlijk was ze bij ons te houden omdat ze te veel zouden kunnen vertellen.
Nadat we daar ongeveer vijf weken waren geweest, kwamen de Duitsers met drie
wagens aanrijden. Onze eerste gedachte was natuurlijk dat ze voor ons kwamen, omdat
we wisten dat de Duitsers in Wolvega een spion hadden die tot taak had ons te zoeken
en waarvan wij wisten dat hij ook bij familieleden van ons was geweest. Er werd dan
ook al enige tijd naar een andere plaats voor ons uitgekeken, maar er was nog niets
beschikbaar.
Nu waren bij Schotanus nog twee onderduikers. Eén van 20 jaar en de beer P. Meerse
uit Witteveen (Dr.), die in november uit de gevangenis in Assen was bevrijd en
doorging voor Jan Oosterweg, geevacueerd uit Arnhem.
Direct werden wij met zn drieen tegen de muur gezet en gevraagd naar onze namen.
Er werd mij nog gevraagd waar Meijel lag. Gelukkig had ik dat tevoren goed in mijn
hoofd geprent. Ze geloofden ons en vroegen verder niet naar papieren. Daarop vroegen
ze één van ons naar Adam Vondeling, een familielid van Schotanus, waarvan ze
vermoedden dat hij daar zou zijn. Daar wisten wij echter geen van allen jets van. Bij de
huiszoeking werd ook niets verdachts gevonden, zodat ze tot ons aller blijdschap weer
vertrokken. Een gelukkige omstandigheid was dat ze mijn vrouw niet hebben gezien,
want dezelfde mannen die haar thuis het verhoor hadden afgenomen, deden ook hier
huiszoeking. Ze zouden haar welljcht herkend hebben.
Nu was het voor ons wel tijd om zo spoedig mogelijk uit Oldeberkoop te vertrekken,
want als de Duitsers terug zouden komen zou het er voor ons minder goed kunnen
uitzien. Daarop is mijn vrouw dezelfde morgen met het jongste kind naar haar ouders
gegaan, waar ook de beide oudste kinderen waren en daar is ze ook tot de bevrij ding
gebleven. 's Middags werd ik door een koerierster uit Wolvega opgehaald en naar Pier
Dijkstra in Hoornsterzwaag gebracht, waar 1k s!echts vierentwintig uur geweest ben,
want dezelfde morgen waren daar de Duitsers ook geweest om Dijkstra te ha!en, maar
omdat hij tijdig gewaarschuwd was, was hij niet aanwezig. Het was er voor mij dus
ook niet veilig, zodat dezelfde koerierster mij de vo!gende avond naar L.O. man Spin
in Ter Jdzard bracht, die mij op zijn beurt bij Cornelis Groen onderbraeht. Omdat dit te
dicht in de buurt van Wolvega was zou ik met een paar dagen weer verder worden
gebracht, maar er moest eerst een nieuwe p!aats worden gevonden. Dit duurde maar
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liefst veertien dagen. Toen kreeg ik berieht dat er plaats was voor ons gezin in
Nieuwehorne. Na enig overleg gaf ik er echter de voorkeur aan om op dezelfde plaats
te blijven, omdat de Canadezen a! in Drenthe waren aangekomen. Na een week zagen
wij de eerste Canadezen al. Daarmee is mijn korte onderduikersloopbaan geeindigd.
Vermeldenswaardig is het feit dat geen der families waar wij onderdak vonden
kostgeld van ons wilde hebben en dat ze in alle opziehten uitstekend voor ons gezorgd
hebben.

Jan van der Tuin
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JAN BETHLEHEM
'Piebe'

"De dog no de bezetting van de Rlesbrug door de Nederlandse Binnenlanc/se
Strijdkrachten arriveerden de Canadezen in Wolvega luid toegejuicht door de
gehele bevolkitig"
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JAN BETIILEIIIEM

Mijn medewerking aan het georganiseerde verzet tijdens de bezetting 1940/1945 begon
in de zomer van 1944.
Alvorens ik hier nader op in ga, lijkt het mij verstandig eerst enkele gegevens over
mijn persoon te vermelden.
1k werd in 1916 te Donkerbroek geboren. Na een aantal jaren in Terwispel te hebben
gewoond, verhuisden wij in 1929 naar een boerderij aan de Binnenweg te
Nijeholtpade.
In 1936 moest ik als dienstplichtig soldaat mijn militaire dienstplicht vervullen in
Assen.
Tijdens de mobilisatie in 1939 werd 1k belast met de bewaking van de kustlijn te Lisse.
Via Assen en Vleuten bereikte ik deze eindbestemming. Na een paar maanden werd ik
overgeplaatst naar het stafkwartier van het derde legerkorps in Vught, als korporaal/chauffeur.
Toen in mel 1940 de toestand kritiek werd en de verloven werden ingetrokken kreeg ik
opdraeht om met een korporaal van de Militaire Politic ruim vijftig postduiven, die
over elf manden waren verdeeld, bij evenveel grensposten in Brabant en Limburg af te
leveren. De opdracht werd 's naehts uitgevoerd. We Iegden die nacht maar liefst 275
km all De verkeersborden waren toen al verwijderd en telefoonverkeer was niet meer
mogelijk.
Op 10 mei 1940 vielen de Duitsers ons land binnen. Het Staflcwartier van het derde
legerkorps trok zich terug achter de waterlinie. Na een zeer moeilijke en gevaarlijke
tocht door het onder water gezette gebied kwamen we uiteindelijk ten zuiden van
Utrecht, in Meerkerk terecht. Daar zijn wij gebleven tot na de capitulatie.
Eind juni 1940 zwaaiden we af en mochten we naar huis. Dit was geen eenvoudige
zaak, daar het gehele openbaar vervoer stil lag en vele bruggen beschadigd waren. Na
een lange dag kwam 1k uiteindelijk thuis aan in Nijeholtpade en voelde 1k mij heel
gelukkig. Het normale leven kwam weer een beetje op gang.
In het eerste jaar van de oorlog merkten we weinig van de bezetting. De oorlog verliep
voor de Duitsers niet gunstig. De slag om Engeland werd ten koste van veel
vliegtuigen en manschappen verloren. In april 1943 kwam er een oproep van de
bezetter, dat alle jonge mannen zich moesten melden voor tewerkstelling in Duitsiand.
Ook de Nederlandse militairen moesten zich opnieuw melden.
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Deze oproep had tot gevoig dat het gehele Nederlandse yolk ging staken. Ook in de
veehouderij werd spontaan meegedaan (melkstaking).
Om de staking te breken kondigden de Duitsers het standrecht af. Samenkomsten
werden verboden. Deze staking, die maar van korte duur was, heeft helaas aan meer
dan twintig mensen uit Friesland het leven gekost.
Tevens werden er in het hele land razzia's gehouden. Jonge mannen die niet in het
bezit waren van een 'Ausweis' werden opgepakt en naar Duitsland getransporteerd. In
Duitsland werden ze in de oorlogsindustrie tewerkgesteld.
Het is begrijpelijk dat de haat tegen de bezetters steeds groter werd. Het verzet, nu
beter georganiseerd, werd intensiever. Mijn directe betrokkenheid bij het verzet dateert
vanaf augustus 1944, toen in Nijetrijne een Amerikaanse bommenwerper (Liberator)
op de terugweg van een vlucht naar Duitsland werd neergehaald. Van de tien-koppige
bemanning vonden zes de dood en werden drie gevangen genomen. Slechts één
persoon wist te ontkomen. Dat was te danken aan Jan Visser.
De naam van deze Amerikaan was Steve Reiter, radiotelegrafist aan boord van de
Liberator. Via de beer Veenbaas uit Munnekeburen kwam hi] bij ons in Nijeholtpade
op de boerderij terecht. Hij werd daar door een koerierster gebracht.
Vanaf die tijd hoorde ook ik bij die groep mannen en vrouwen die in onze gemeente
het 'verzet' vertegenwoordigden. Mijn schuilnaam was 'Piebe'. Regelmatig had ik
contact met diverse personen uit het verzet, onder wie 'Penning' (Jonker), Arie van
Eck, Henk Oord, Gerrit Spiele en Jeep Kroondijk. Ook kwamen er koeriersters bij ons
aan huis, zoals mevrouw Struikmans en mevrouw Algera.
Om onze Amerikaan het leven zo aangenaam mogelijk te maken kreeg hij gezelschap
van een ondergedoken student, Otto genaamd. Op een verborgen plekje konden ze
dagelijks naar de Engelse zender luisteren.
Tijdens de slag om Arnhem, toen ook het spoorwegpersoneel ging staken, moest voor
deze mensen een onderduikadres worden gezocht. Samen heb ik met iemand van de
L.O. bij meelevende dorpsgenoten geld ingezameld. Dat geld werd onder andere gebruikt voor kostgeid aan gastgezinnen. Toen in Wolvega verzetsmensen werden gearresteerd, onder wie Steven Brandsma, werd het voor de Amerikaan Steve Reiter een
beetje gevaarlijk in Nijeholtpade en daarom is hij verhuisd naar de familie Stuiver, die
woonde bij het pompstation in Oldeholtpade. Daar heeft hi] de bevrijding meegemaakt.
Na de oorlog hebben wij nog met hem gecorrespondeerd.
Een ander aardig en waar gebeurd verhaal dat niet onvermeld mag blijven is het
volgende. Op een zekere dag kwam timmerman Delfsma bij mij op bezoek. Hij ver-
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telde dat de heer Koopmans, die politieagent te Oldeholtpade was, plotseling moest
onderduiken. Voor zijn vrouw en kinderen, die tijdelijk waren ondergebracht bij café
Kromkamp, moest ook een schuiladres worden gezocht. De Landwacht uit Wolvega
was op de hoogte van de verbIijfIaats bij Kromkamp en dreigde het café in brand te
steken. Het gezin kwam toen tijdelijk bij ons op de boerderij. Kromkamp kwam met
zijn verhaal bij Delfsma en vertelde dat hij het jammer zou vinden als zijn prachtige,
dure piano ook in viammen zou opgaan. Toen Delfsma mij dat verhaal vertelde heb ik
aangeboden de piano 's avonds Iaat uit het café te halen. Met huip van derden is dat
gelukt, zodat het goed is afgelopen. Na de oorlog is de piano weer bij de rechtmatige
eigenaar terugbezorgd. Gelukkig is het café destijds niet in brand gestoken.
Toen de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten werden opgericht was ik ook van de
partij. Een paar keer heb ik wapeninstruktie gehad bij de beer L. ten Wolde te Wolvega
en de beer E. Bergsma in Blesdijke. Deze wapens waren atkomstig van droppings en
ondergebracht in depots, onder andere in Oldeholtpade in bet gebouw waar de telefooncentrale was ondergebracht.
Inmiddels was Bauke Span bij ons ondergedoken. Hij was een verzetsman vanaf het
begin en behoorde onder andere tot de zogenaamde 'Bokploeg.
Door de arrestatie van een topman van de L.O., die in het bezit was van adressen van
wapendepots, moesten de wapens met spoed uit het depot worden gehaald. Hoewel ik
andere namen ben vergeten, weet ik me nog te herinneren dat ik onder andere met Jan
van der Veer en Bauke Span met paard en wagen midden in de nacht de wapens heb
opgeladen en via de Hamersweg naar de boerderij van Spin te Ter Idzard heb gebracht.
Uiteindelijk zijn ze opgeborgen in de boerderij van de familie Heida in Oldehoitwolde.
De morgen na bet nachtelijk wapentransport van Oldeholtpade naar Ter Idzard zijn
Bauke Span en ik naar Oldeholtpade gefietst om te zien of er ook Duiters aanwezig
waren bij het P.T.T.-gebouw. Enjawel zij waren er, met in hun midden een gevangene.
Naar ik later hoorde was dat de beer Wierda.
Als contactpersoon voor de L.O. kreeg ik steeds meer te maken met vooral jonge
mensen die moesten onderduiken en voor wie ik een schuiladres moest zoeken. Dat
contact verliep via Jaap Kuipers uit Wolvega. 1k heb onder anderen twee Joodse
vluchtelingen ondergebracht in Nijeholtpade: één van hen was atkomstig uit TsjechoSlowakije en voor de tweede keer op de vlucht voor de Duitsers.
In de hongerwinter van 1940-1945 kwamen steeds meer inwoners uit bet westen van
het land naar Friesland. Ze kwamen op fietsen met massieve banden of lopend achter
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een karretje om hier voedsel te halen. Wij hebben één nacht zes van deze mensen te
logeren gehad. Ze waren zo moe en hongerig dat ze niet verder konden. Na een stevig
maal en een goede nachtrust namen ze de volgende morgen, zéér dankbaar, afscheid.
Het bij het wapentransport van Ter Idzard naar Oldehoitwolde gebruikte paardje en
wagen is ook een keer uitgeleend aan de heer Kroondijk. Deze haalde daarmee illegaal
een partij vet uit de exportslagerij te Wolvega.
Op zondag 8 april 1945 werden de Binnenlandse Strijdkrachten gemobiliseerd. We
kregen opdracht om met paard en wagen de wapens te halen bij de boerderij van Heida
te Oldeholtwolde. 1k ben die zondagmorgen eerst met paard en wagen via de Bovenweg, die toen een zandweg was, richting Wolvega gereden. Tijdens het begin van de nt
kreeg ik ook nog gezelschap van twee personen, die graag wilden meerijden. Zij waren
gevlucht uit Havelte, waar ze te werk gesteld waren. Erg blij was 1k op dat moment
niet met deze passagiers. Gelukkig was hun gezelschap van korte duur. Even buiten
Oldeholtpade kreeg ik het eerste wapenmateriaal op de wagen, dat afkomstig was uit
het depot achter de Rooms Katholieke kerk te Wolvega. Als camouflage werden
takkenbossen gebruikt. Via een landweg gingen we toen richting Oldehoitwolde, naar
de boerderij van de heer Heida. In gezelschap van Bauke Span werden de wapens
opgeladen en bedekt met takkenbossen. Vervolgens ging de nt via de ovensteek van de
Rijksweg en Café 'De Ooievaar', richting Olde- en Nijetrijne. Er werd zoveel mogelijk
gebruik gemaakt van binnenwegen. Het was deze zondagmorgen zéér rustig op de
weg. Met uitzondering van de Engelse jagers die nauwlettend alle verkeer in het oog
hielden. Eén van de jagers vond ons vervoer zo verdacht dat hij plotseling een
duikvlucht naar ons maakte. (}eschrokken van deze manoeuvre sprong ik van de
wagen en zocht dekking in een sloot naast de weg. Toen ik dacht dat het gevaar was
geweken kwam ik drijfhat heel voorzichtig nit de sloot en vervolgden we onze weg.
Het avontuur was goed afgelopen. De wapens en munitie werden gelost op de plaats
van samenkomst bij de heer D. Boersma aan de Lindedijk.
Na het lossen heb ik het paard en de wagen naar Nijeholtpade teruggebracht, droge
kieren aangetrokken en ben ik op de fiets teruggegaan naar de Lindedijk.
De verbIijflaats van de Binnenlandse Strijdkrachten aan de Lindedijk was niet
permanent.
Dc volgende twee of drie nachten plaatsten de Binnenlandse Strijdkrachten
bandenbommetjes op de rijksweg. Van deze weg werd namelijk 's nachts gebruik
gemaakt door terugtrekkende troepen. Deze bommetjes bezorgden de Duitsers veel
schade en overlast.
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Na een paar dagen zijn we met de gehele ploeg via De Blesse de Rijksweg
overgestoken. Een politieagent zorgde voor een veilige oversteek.
Het einde van de reis was in Steggerda-Boven aan de Leemweg, bij veehouder
Hettinga. Hier hielden wij ons voorlopig schuil. Er kwamen nogal wat terugtrekkende
Duitsers langs de boerderij. Het bleek dat de Canadezen al dicht in de buurt waren. Een
munitiewagen van de Duitsers werd vernietigd door een Canadese verkenningspatrouille. We wisten toen dat de bevrijders al heel dicht in de buurt waren. Ook door het
luisteren naar de radio bleven wij goed op de hoogte. Ons peloton kreeg de opdracht
de Blesbrug te veroveren op de Duitsers. Heel voorzichtig zijn wij bij daglicht door de
landerijen getrokken, de Linde overgestoken en werden stellingen achter de spoorlijn
ingenomen. Met een kijker werd geconstateerd dat de Duitsers zich nog op de brug
bevonden. Omdat de meeste bruggen bij vertrek door de Duitsers werden opgeblazen
moesten wij proberen dat te voorkomen.
Via de 'Nieuwe Aanleg' werd de Rijksweg overgestoken. Bij bet passeren van een
boerderij kreeg een groep Duitsers, die achter de boerderij zat, ons in bet vizier. Als
hazen vluchtten ze de boerderij binnen. Ook wij zijn toen maar snel teruggegaan achter
de spoorlijn.
's Nachts hebben wij, na een omweg gemaakt te hebben, enkele salvo's afgevuurd en
daarna bezit genomen van de Blesbrug. De Duitsers waren inmiddels verdwenen. Gelukkig was de brug niet ondermijnd.
De dag na de bezetting van de Blesbrug door de Nederlandse Birmenlandse
Strijdkrachten arriveerden de Canadezen in Wolvega, luid toegejuicht door de gehele
bevolking.
Dit was mijn bijdrage aan de gesehiedenis van het verzet in onze gemeente.

Jan Bethlehem
'Piebe'
Wolvega

ADOLPH SEND JASCOMEIJNS
'Jansen'

"Onze stnjd was geen diepe droom
of een staren naar de sterren,
t Was een worst'Ien tegen de stroom,
Fen overwinnen of een sterven.
I

Het was geen spelen of een avontuur:
dat wringen in knellende banden;
Het was 't bestormen van een hoge muur
met opeengeklemde tanden"
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ADOLPH SENO JASCOMELJNS (Jansen, directeur Distributiedienst Westste1!ingwer

Spreckuur
Er woonde in Wolvega in 1942 een zekere Russchen, mij onbekend. Dat was geen
wonder want er woonden in Weststellingwerf zestien a zeventien duizend mensen, en
1k was daar pas in dienst sedert 1 april van datjaar.
Er was zo Iangzamerhand steeds meer 'op de bon' gekomen en sommigen hadden het
moeilijk met de rantsoenen, vooral wat betreft kieding, schoeisel en beddegoed. Wie
aan de loketten van de distributiedienst geen genoegdoening kreeg zocht het hogerop
en kwam op het spreekuur van de 'baas', en die baas was ik.
In de nj der wachtenden was een beer aan de beurt die mn kamer binnenstapte met een
vriendelijk, min of meer lachend gezicht: "Mijn naam is Russchen en ik kom van het
Nu had het CeeDeeKaa voor distributiewerkers een magische klank: het C.D.K. was de
hoogste autoriteit op distributiegebied, het Centraal Distributiekantoor in Den Haag.
Dus: deze beer was een inspecteur uit Den Haag (dacht ik). "Neen", lachte mijn gast,
"1k ben niet van het C.D.K. dat u bedoelt, maar van het Centraal DUJKELAARS
Kantoor." En hij vertelde van onderduikers, waarvoor hij mijn medewerking inriep.
Min of meer verbaasd reageerde ik: "Hoe durft u! 1k ben hier pas een paar maanden in
dienst en ik kan we! een N.S.B.-er zijn, weet u veel!"
Hij laehte zijn glimlach, bedaard en niet nit het veld geslagen: "Misschien weet ik wel
meer over u dan u zeif."
Dat was Russchen. Een groot man, op weg om landelijk belangrijk te worden in het
verzet.
Zo ontstond in het voorjaar van 1942 in Weststel!ingwerf het schuchtere begin van
hulp aan onderduikers. Dat was toen niet een organisatie, nee, dat was privé-werk van
enkelen voor enkele onderduikers, van wie het aantal in de loop der tijden a!smaar
sneller zou stijgen. 1k denk: Russchen was plaatselijk een pionier. ("Rentenier-boer,
een goed yak", zei Russchen, "als je bet goeie gereedsehap maar hebt.") Het klikte
tussen Russchen en mij en het contact nam hand over hand toe, en bleef bestaan ze!fs
nog toen hij naar het westen was gevlucht nadat zijn huis door de Duitsers was
overvallen.
Het duurde niet lang na het eerste bezoek of daar stond Russchen weer voor mijn neus.
Hij had een stuk of tien bonkaarten nodig. Maar... dat was een opgave! Hoe doe j dat:
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bonkaarten achterover drukken?! We bedachten een constructie die tien bonkaarten
opleverde, en Russchen was even geholpen. Geen moeilijker opgave op dit gebied ooit
gehad dan die eerste tien bonkaarten stelen.
En later ging het aan de lopende band, met honderdtallen tegelijk. Hoe streng de
maatregelen van het CDK uit Den Haag ook werden, we kwamen er altijd weer uit,
hoe moeilijk ook. Het ging er namelijk om een systeem te hebben dat enerzijds voor de
illegaliteit steeds meer bonkaarten zou moeten kunnen opleveren, terwij 1 anderzij ds
geen enkele hoge of lage distributie-ambtenaar daar privé van zou kunnen profiteren.
En zo'n systeem hebben we uitgedacht: een team van vier verwoede anti-Duitsers,
betrouwbaar tot en met. leder had een controlerende en een uitvoerende taak binnen
dat team. 1k zal er niet verder over uitweiden en besluit dit onderwerp met de trieste
constatering dat twee uit het team, Mulder en Slettenaar, door de Duitsers bij de
overval op het distributiekantoor op 3 januari 1945 zijn weggevoerd en nooit teruggekeerd. (Tijdens die overval was ik niet ten kantore, zelfs niet te Wolvega en ik
ontsprong daardoor de dans.)
Nadat Russchen definitief, om onder te duiken, uit Weststellingwerf was vertrokken
naar het westen , heb ik tOch op een of andere wijze met hem verbinding gehad al weet
ik niet meer hoe.
Logisch is te denken dat het van hem uitging, want ik wist zelfs bij benadering zijn
onderduikadres niet. Hij was een stille, koelbloedige man voor wie ik grote bewondering had, hij reisde per trein rond met valse papieren en andere zaken, had een
sleutel van condueteurkastjes in de treinen waarin hij 'verboden waar' verstopte, zodat
bij fouilleren niets op hem gevonden kon worden.
Hij vroeg me om bonkaarten voor het westen. We spraken af elkaar voor het station
Almelo te ontmoeten. Mijn hospita maakte een gordel voor me, waarin honderden
kaarten in bundeltjes van vijftig stuks in een lange ñj achter elkaar werden
opgeborgen, die ik dan om mn blote lichaam bond. Een los hangende regenjas
camoufleerde mijn lichaamsomvang.
o schrik, toen eens op een treinreis naar Russchen Duitse controle werd gehouden in
de rijdende trein, maar gelukkig werd met 'Ausweis'-controle volstaan. Geen fouilleren
zoals ook vaak in de trein gebeurde.
In Wolvega had ik na vertrek van Russchen contact met Steven Brandsma, Jan van der
Veer, Jac. Kuipers, de rondgaande groenteman, 'Theo' en nog anderen, ook uit Sneek.
Then er bij de illegaliteit behoefte aan veilige vcrgaderruimte was ontstaan, stelde ik
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het distributie-kantoor ter beschikking: waar altijd veel mensen komen en gaan, val je
het minst op! Het personeel had ik meegedeeld dat een bepaald vertrek was
gereserveerd voor een inspeeteur van de Prijsbeheersing en voor een controleur van de
Turfcentrale, maar dat ze daarmee niets 'van doen' hadden. Ten bewijze hiervan hing ik
op de deur een groot bord 'TURFCENTRALE'.
Het was m'n gewoonte als daar weer een vergadering van illegalen was geweest, er
even binnen te wippen om te controleren of er geen sporen waren achtergebleven. Wie
beschrijft m'n schrik en woede toen ik op zekere dag de kamerdeur op een kier zag
staan, niemand aanwezig, maar op de tafel, open en bloot, een stapel illegale kranten!!
1k weet niet meer of het de 'Koerier' was of 'Trouw' of een ander illegaal blad. Men had
eenvoudig vergeten die onder elkaar ter verspreiding te verdelen..
Toen er in Wolvega een staking uitbrak, ik denk de melkstaking, hoorde ik daarvan op
weg naar kantoor en stelde m'n mensen voor om mee te staken. Men ging accoord en
de deur van het distributiekantoor ging op slot. Daar slenterden we op de straat langs
het gemeentehuis, te midden van opgewonden mensen. Bimien de kortste keren had ik
daarvan genoeg en nam de trein naar Almelo, naar m'n ouderlijk huis. Daar werd ik
ontvangen met een telegram van de burgemeester van Weststellingwerf, die mij
sommeerde me onverwijid bi] hem te melden. Dus maar weer terug met de trein naar
het noorden.
Het was al avond toen ik tegenover de burgemeester in zijn woning zat, en hij z'n preek
begon: "1k ben diep geschokt dat u leiding geeft aan een staking van uw personeel. 1k
ben alle vertrouwen in u kwijt." Mijn reactie terwijl ik opstond: "Dan hebben we elkaar
weinig te zeggen, burgemeester. Als u alle vertrouwen in mij kwijt bent kan ik niet
meer onder u werken en neem ik hierbij stante pede ontslag." Zo'n reactie had hi] niet
verwacht en hij retireerde dat hi] zijn vertrouwen in mij als directeur distributie niet
kwijt was, maar wêl zijn vertrouwen in mij als mens. Wederom opstaande zei 1k dat ik
ook dan niet meer kon werken en bood opnieuw mijn ontslag aan. Hij capituleerde en
constateerde dat er tussen hem en mij een groot verschil bestond in opvatting ten
aanzien van de Duitsers -wat mij overigens allang bekend was.-, maar dat we moesten
blijven samenwerken. Dit kon hij kort daarna bewijzen.

Wolters
Elke verzetsman in de uitgestrekte contreien tussen Sneek en Wolvega die de naam
'Wolters' hoorde, kreeg tenminste een lichte huivering. Immers deze fanatieke N.S.B.politieman was op eigen verzoek geheel van de normale politiedienst vrijgesteld opdat
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hij zich voor 100% aan de jacht op verzetslieden kon wi]den. De haat was wederzi]ds
en velen had hi] a! gevangen.
Op een kwade dag kwam hi], zoals gebruikelijk zwaar bewapend, in Wolvega en begaf
zich linea recta (verraad?) naar de winke! van Lolkema, de meubelmaker. In de kamer
daar zaten drie verzetsmensen - met 'materiaal' op de tafel- te overleggen. Hi] dwong
met het pistool in de aanslag bet totaal verbouwereerde trio voor hem nit te lopen naar
de Marechausseekazeme. Een siddering ging door het dorp en ook zeif was ik diep
onder de indruk.
Ongeveer een week later zit ik ten kantore in mn kamer rustig te werken. Zonder dat,
zoals gebniikelijk, iemand was aangekondigd ging de deur open en een man zei: "Mijn
naam is Wolters." 1k dacht dat ik door de grond ging. (Nu nOg, als ik eraan terugdenk.)
Daar stond ik van aangezicht tot aangezicht met de man die ik intens haatte en voor
wie ik doodsbenauwd was. Gelukkig had ik binnen enkele seconden mezelf weer onder
controle en zei: "Ja, ik heb van u gehoord. U bent van de politie, gaat u zitten." "1k wil
inzage hebben van het stamkaartenbestand dat u hier op kantoor hebt", snerpte hij.
"Dat kan", zei ik, "maar het geven van toestemming daartoe behoort niet tot mijn
competentie, maar tot die van de burgemeester." Hi] bestreed dat en zei, overigens
terecht, dat het mijn bevoegdheid was, maar stemde na enig geharrewar uiteinde!i]k
toe, zi] het morrende, met mij naar de burgemeester te gaan. 1k belde: "Burgemeester,
bier bij me is meneer Wolters van de politie uit Heerenveen, die een stamkaartenonderzoek wil houden, maar ik heb geen bevoegdheid dat toe te staan. Meneer Wolters
en ik komen even bij u.'
De burgemeester wist niet of hi] die bevoegdheid wel of niet had en wi!de
zekerheidshalve bet CDK in Den Haag vragen. Terwi]! hi] verder met Wolters sprak
be!de ik vanaf zijn bureau het CDK, vroeg naar een mij bekende ambtenaar en kreeg
door de opgewonden stemming waarin ik verkeerde en de wonderlijke formulering van
mijn vraag een duidelijk "neen" te horen. Het mocht niet! Hulde aan die Haagse
ambtenaar, die begreep dat er wat aan de hand was. De burgemeester nam het gesprek
over en kreeg ook weer een "neen" te horen. Inzage niet toegestaan. Woedend ging
Wolters af met het dreigement erop terug te zullen komen. (Wolters werd later door de
K.P. (Knokploeg) doodgeschoten, tot grote op!uchting van de uitgestrekte streek.)

Dc burgemeester van Weststellingwerf
Mr. E.N.W. Maas, ik herinner me z'n voorletters nog a!s de dag van gisteren, was niet
gezien in zi]n gemeente: een lange man met een norse kop, die, a!s ie door de straat
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beende met zevenniijlslaarzen, niemand zag die hem niet groette en dat werden er
steeds meer. Na de bovengenoemde aangelegenheden was onze verhouding verbeterd.
Hij had de naam precies te doen wat de Duitsers wilden, kortom hij was bang en werd
daardoor als Duits-vriendelijk gezien.
Op een morgen belde hij me op viug bij hem te komen. Hij stond me op te wachten
voor het gemeentehuis bij de gemeente-auto en vroeg me de auto te rijden. Hi] vertelde
net een telefoontje nit de Westhoek gekregen te hebben dat de Duitsers daar een razzia
hielden. Met razende vaart bereikten we het doel: geen mens op straat, hier en daar
iemand verscholen bij een huis of schuur, ergens holde iemand weg, ... een schot... en
na enige tijd overhandigde een jonge Duitse officier aan de burgemeester een
identiteitsbewijs: "Den babe ich erschossen auf der Flucht, es ist Krieg, Herr
Burgermeister."
DaM sta je dan als twee grote mannen naast elkaar in de greep van de angst, met overal
Duitse soldaten met het geweer in de aanslag. Diep onder de indruk en zwijgend reden
we terug naar Wolvega.

Joden
"Als je me nog wilt zien voor het laatst, moet je snel komen, want elke nacht kunnen
we worden 'weggerazziaad': Wader, moeder en Jaap met zn vrouw en Karel met zn
meisje..." 1k kende ze allemaal van dichtbij. Joden nit m'n vorige woonplaats Brock op
Langedijk, waarheen ze vrijwillig uit Den Helder waren geëvacueerd. Maar nu:
verplicht verjaagd naar de Jodenbuurt in Amsterdam, met elke nacht razzia's. Het
einde.
Meer dan een halve dag deed de trein er over van Friesland naar Amsterdam. Dat
betekende: pas de volgende dag terug na een slapeloze nacht vanwege de af- en
aanrijdende overvalauto's met opgepakte Joden en angstig geluister: stopt die auto
hier ... of verder... Werkelijk geen oog dicht gedaan die nacht.
"Dag vader, dag moeder", zei ze..., de volgende ochtend, "dag Jaap en Karel en
allemaal..." Een drama... Zouden ze elkaar ooit weerzien... Zeven Joden in een kamer...
ik stond erbij en keek er naar, knarsetandend, machteloos. Tranen, tranen, tranen... Ze
peuterde de Jodenster van haar kieren, hield haar handtasje voor die plek, stapte driest
naar buiten en even later in de tram, waarna 1k; en we deden alsof wij elkaar niet
kenden. Centraal Station: "Twee enkele reis Wolvega alstublieft" 'Toevallig' zaten we
in dezelfde coupe, als vreemden tegenover elkaar. Mijn hospita stond aan het eind van
het perron Wolvega, zoals afgesproken. Die achter me uitstapt, hadden we afge-
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sproken, die is uw niehtje. "Dag tante", "dag Karla", en ze omhelsden elkaar hoewel
elkaar nooit gekend of gezien. Maanden bleef ze in Wolvega in m'n kosthuis met
voortreffelijke medewerking van mijn hospita, mejuffrouw Bonnema. Toen het in dit
huis te onveilig dreigde te worden hebben we haar naar een afgelegen boerderij in
Arum bij Harlingen gebracht.
Op een zondagavond, kort nadat Karla naar Arum was vertrokken, zei m'n hospita: "Er
zijn hier vanmiddag een oom en een tante van u geweest, maar 't konden we! Joden
zijn, dacht ik..." 1k schrok. Had ik niet bij het weghalen van Karla in Amsterdam tegen
haar ouders gezegd: "als u het echt niet meer weet waarheen u kunt gaan, als de grond
echt te beet onder uw voeten wordt, als u in paniek bent, neem dan de trein naar
Wolvega en kom naar de Spoorsinge!, waar juffrouw Bonnema woont en vraag naar
mij." Hulde aan mijn dappere hospita, de toen al niet meer zo jong zijnde mejuffrouw
Bonnema.
Dinsdagmorgen een brief bij de post: "We troffen je niet thuis en zijn daarna weer in
de trein gestapt om er zomaar ergens weer nit te stappen en toen hebben we gelopen,
urenlang... Komje ons opzoeken? Dit is het adres in Nijensleek achter Steenwijk, want
we moeten hier weer weg..."
We haalden hen naar Wolvega, waar een familie Van Dijk woonde aan de
Heerenveenseweg. Dappere mensen... en daar stierf later plotseling in ballingsehap de
moeder van Karla.
Joden, onderduikers, bonkaarten... is dat VERZET?
1k ging eens op een donkere, miezerige winteravond met de trein naar een illegale
vergadering in Akkrum. We zijn er geweest met vier a vijf man nit Wolvega, wat
deden we daar, wat bespraken we met wie?
'k Weet er allemaal niets meer van, niets. Alleen dat we er geweest zijn in die geheime
wereld van het verzet en dat het 'eng' was.. Een mij onbekend dorp in het pikkedonker,
geen straatlantaarn, geen verlicht huis, alleen maar donker, donker, donker...
Naarmate de tijd verstreek werden de Duitse maatregelen strenger, de gevaren groter
en nam de angst toe. Ook bij de burgemeester. Hij zat eigenlijk het verzet in de weg en
moest daarom van het toneel verdwijnen. Belde me op zekere dag op om bij hem te
komen. Daar zaten in zijn kamer twee oudere, aanzienlijke dorpsgenoten en illegalen:
naar ik meen Eijgelaar en Steven Brandsma. De burgemeester, toen ik z'n kamer
binnenkwam: "1k hoef de heren zeker niet aan elkaar voor te stellen?" "1k Wil graag uw
advies," zei ie tegen mij. "Zij wensen dat ik verdwijn en wat vindt u daarvan?"
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"1k kan kort zijn, burgemeester, verdwijnt u zo snel mogelijk want de tijden worden
bar en boos en u wordt daar zeif de dupe van als u in funetie blijft." Zwijgend werden
handen gedrukt. De volgende dag ging de mare door bet dorp dat de burgemeester met
zijn gezin was ondergedoken. De 'moeilijke' gemeentesecretaris Rameijer in paniek.
De burgemeester weg, dus nu kwam alle verantwoordelijkbeid op hem neer. Wat
moest ie toch beginnen. In de icing van het gezin werd gediscussieerd en tenslotte
werd besloten dat de oudste dochter, die op bet distributiekantoor werkte, mij zou
vragen bij hen thuis te komen om advies te geven. Daar zat ik dan in des secretaris'
familiekring van vader, moeder en twee dochters. Mijn advies was kort en bard.
"Secretaris", zei ik, "verdwijnt u hier van het toneel, duikt u onder.'
Dc volgende dag had Weststellingwerf ook geen secretaris meer, en daarna kwam er
een waarnemend burgemeester: een N.S.B.-boer nit de Oppers. Dc N.S.B. dwong hem
tegen z'n zin op deze post. 1k had geen kind aan hem: wat je hem ook voor legde, hij
tekende alles.
Inmiddels sliep ik nooit meer in m'n kosthuis, maar eerst een hele tijd aan de Grindweg
bij Mulder, die later zou omkomen. Daarna bij de schoonouders van Mulder in
Steggerda. Dat betekende elke dag op bet fietsje naar en van Steggerda. Reuze lui: Pen
en z'n vrouw.
We naderden het eind van 1944 toen ik werd opgeroepen naar Almelo te komen, waar
m'n moeder moest worden geopereerd. Dus op de fiets naar Almelo, want openbaar
vervoer was er niet meer.
Op 2 januari 1945 moest ik terug naar Wolvega, om in ieder geval woensdag m'n
gebruikelijke spreekuur te kunnen houden. Echter: de mens wikt, maar ja, wie, wie beschikt?
Op 1 januari kom ik in Almelo een oude kennis tegen die woensdags naar Sneek wilde.
We konden dus mooi samen fietsen. 1k moest naar m'n gevoel persé dinsdag teruggaan,
maar mijn vriend zei zonder aanwijsbare reden woensdag. 's Avonds I januari komt ie
bij me en zegt: "1k heb gehoord dat er woensdag een vuilnisauto naar Sneek gaat om
aardappelen te halen en we kunnen mee!" Vertrek: woensdagmorgen tegen zes uur. 1k
kon dus prachtig op tijd weer in Wolvega zijn en m'n spreekuur waarnemen. Helaas: de
gasauto ging pruttelende en met horten en stoten op weg, tot ie in Steenwijk helemaal
niet meer kon. Het liep tegen half tien, dus ik maar per fiets verder en trappen om
woensdagmorgen tien uur in Wolvega nog te halen. Inmiddels was echter mijn kantoor
door de Duitsers overvallen en mijn vriendin Bonny Biersma, de koerierster, wist dat
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ik woensdags weer m'n spreekuur wilde houden. Dus organiseerde zij dat er posten
werden uitgezet om mij op te vangen. Dat gelukte bij Dc Blesse, een paar kilometer
van Wolvega.
Die dag heb ik bij Homma in Steggerda op de hooizolder gelegen. Tegen de avond, om
zes uur, zou de imniddels gerepareerde vuilnisauto van Almelo weer Dc Blesse
aandoen. Dus bracht de illegaliteit me naar De Blesse. Net werd zes uur, en zeven, en
acht en negen en tien uur... De cabine zat vol, dus ik in de laadbak, waar ik net tussen
de deksels plat op m'n bulk op de aardappels kon liggen. Het was bitter koud en de
terugweg begon, maar elk ogenblik haperde de auto weer.
En onderweg in het holst van de naeht Duitse controles: ik hoorde hen om de auto
heenlopen, de deksels oplichten en op de aardappels kijken: daar lag ik niet op, maar
eronder. Om negen uur 's morgens waren we in Almelo. Door en door verkleumd en op
weg naar een onderduikadres.

"Onze strijd was geen diepe droom
of een staren naar de sterren,
't Was een worst'len tegen de stroom,
Een overwinnen of een sterven.
Het was geen spelen of een avontuur:
dat wringen in knellende banden;
Het was t bestormen van een hoge muur
met opeengeklemde tanden."

Adolph Seno Jascomeijns (Jansen)
Almelo
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JAN DOUWE KOOPMANS
'Marten'

"In Oudeschootzie ik de Canadezen. Onze bevnjders! Nooitheb ik intenser
vreugde beleefd dan toen.
Met meer opgejaagd wild te zijn maar vnj en frank te kunnen leven. Die
vrijheid is duur betaald! Betaald met het leven van veel mensen. Vooraijonge
mannen ook! Waarom ztj? En ik niet! Daar word ik stil van"
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JAN DOUWE KOOPMANS

10 mci 1940
Hoog aan de wolkeloze blauwe hemel een paar vliegtuigen. Door de zon besehenen
lijken het net een paar zilveren vogeltjes. Het lijkt vredig maar het is versehrikkelijk!
Want het zijn Duitse verkenningsvluchten. De Duitsers zijn in de naeht onze grenzen
overgetrokken en komen elke minuut dichterbij. Het is ook voor ons oorlog!
's Avonds rijden mensen van de spoorwegen op het Leeuwarder station moedwillig
treinen op elkaar en steken de seinhuisjes in brand. "Zo, die zullen de Duitsers niet
meer kunnen gebruiken om hun soldaten en wapens naar het front te vervoeren."
De volgende dag zijn ze er. "Alles kapot", zeggen ze.
Maar de rails liggen er nog! Het verwoeste spul ruimen ze op. De seinhuisjes repareren
ze. Verder in het land vinden ze nog genoeg wagons en locomotieven. Het duurt maar
even en dan rijden de treinen weer. Inmiddels heeft onze generaal Winkelman op 14
mei de strijd gestaakt. De vijand is te sterk! Rotterdam is gebombardeerd. Als we ons
niet snel overgeven zal dat lot ook Utrecht en andere steden treffen. Wij capituleren!
De Duitsers delen hier flu de lakens uit. In het begin doen ze lief en aardig. Tegen
mensen die al jaren geen werk hebben en van een armoedige uitkering moeten leven
zeggen ze: "Wij hebben wel arbeid voor jullie, tegen een goed loon." De boeren
kunnen hun produkten bij hen kwijt.
Meer mensen hebben nu werk en anderen verdienen meer. Die vinden het flog niet zo
erg dat ze hier zijn. Je mag werken op vliegvelden. Vandaar gaan de bommenwerpers
Engeland bestoken. Je mag kazematten bouwen, zodat de Duitsers zich des te beter
kunnen verdedigen tegen de mannen die ons moeten komen bevrijden. Je mag ook in
Duitsland komen werken, dan kunnen meer Duitse mannen soldaat worden. Eerst mag
dat, later moet dat. Werken voor de Duitsers betekent wel hen he!pen de oorlog te
winnen en je eigen vrijheid helemaal om zeep te helpen. Van alle Nederlanders zijn er
betrekkelijk weinig die dat van het begin af aan in de gaten hebben. Zij die dat wel
door hebben proberen de anderen wakker te schudden. Dat doen ze onder andere door
krantjes nit te geven. Daarin schrijven ze wat we van de Duitsers niet mogen weten. Er
verschijnen er nogal wat. Om enkele te noemen: Vrij Nederland, De Geuzen, Het
Parool, De Waarheid en Trouw. Omdat het van de Duitsers niet mag zijn ze il!egaal,
tegen de wet. We mogen ook niet meer naar buitenlandse radiozenders luisteren. Met
uitzondering van de Duitse en die in bezette gebieden. Zondagmiddags moeten onze
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Nederlandse zenders het Duitse programma overnemen. Nog later, in 1943, moeten we
onze radiotoestellen inleveren. Dat is strafomdat we aan het staken zijn geslagen! Eind
april komt het bevel dat alle Nederlandse soldaten als krijgsgevangenen naar Duitsland
moeten. We nemen dat niet. Dat wil zeggen, bet begint in Twente en slaat over naar de
noordelijke provincies. In bet westen van bet land staakt men minder. We doen net of
de Duitsers er niet meer zijn. We gaan de boer op en komen met emmers melk thuis.
De vijand is woedend! Mensen op straat worden lukraak doodgeschoten. De opstand
wordt in bloed gesmoord. In de illegale blaadjes schrijven ze dat je noch vrijwillig
noch gedwongen naar Duitsland moet gaan. Je moet onderduiken. Dan moet je wel een
onderduikadres en bonnen hebben. Een man die dat begrijpt is de beer Russehen in
Wolvega. Hij heipt mee te krijgen wat nodig is. Hoe bij dat doet lees je in een ander
verslag.
Een man die contact met Russehen heeft is Krijn van der Helm. Krijn is belastingambtenaar. Twaalf belastingambtenaren, waaronder hij en ik, en verder uit Sneek,
Heerenveen en andere plaatsen, komen geregeld samen in het buis van inspecteur
Evenhuis te Leeuwarden.
Alle Nederlanders moeten een persoonsbewijs hebben. De Joden met een grote J er op.
Zij moeten ook een gele ster op hun kleding dragen. In parken, bioscopen en
restaurants mogen ze niet komen. Ambtenaar mogen ze niet meer zijn. Ook op seholen
mogen ze niet werken. Het wordt nog erger. Ze moeten zieb melden of worden
opgepakt en in beestenwagens van de spoorwegen naar Duitsland of Polen gebracht.
Daar wacht voor de meesten van ben de dood. Jonge mannen moeten nu in Duitsland
werken. Gaan ze niet, dan krijgen ze geen bonnen meer om eten te kunnen kopen. In
treinen en op straat worden de persoonsbewijzen gecontroleerd. Val je in de leeftijd,
dan moetje mee en gaje de grens over. Als we vergaderen praten we erover hoe we ze
kunnen helpen. De K.P. overvalt af en toe een distributiekantoor. Dat levert een mooi
aantal bonnen op. Of een gemeentehuis voor persoonsbewijzen, stamkaarten enzovoort. Er is zoveel nodig. Mijn voornaamste taak is onderduikadressen op te snorren.
Daarvoor klop ik aan bij vertrouwde dominees, pastoors, artsen, politiemensen en
anderen. In hun wijken kunnen zij mensen vragen een onderduiker te herbergen. 1k heb
mijzelf ook een schuilnaam gegeven: TGoedemoed' (later 'Marten). Voorjaar '43 sta ik
's avonds op het perron van bet Leeuwarder station. Een giro-enveloppe half in een
jaszak gestoken. Voor mij wildvreemde jongens, net met de treth uit Amsterdam of
Utrecht aangekomen, komen als ze de enveloppe zien op mij af. Het zijn studenten!
Daar heeft de Duitser bet inmiddels ook op begrepen. Natuurlijk zijn bet elke avond
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maar een stuk of wat, want anders loopt het te veel in de gaten.
Voor één naeht in Leeuwarden en de volgende dag moeten ze naar hun eigenlijke
onderduikadres worden gebracht. Dankzi] de contacten kan dat in versehillende gemeenten. Gelukkig behoef ik ze niet allemaal zeif weg te brengen. Zo zie je bij een
boer een student aan bet hooien of de sehapen of koeien melken. Voor zover nodig
moetje wel zorgen dat ze bonnen kri]gen.
Er is werk genoeg, dat is niet erg. Verve!end is als je vermoeid thuis komt en er de
mededeling is dat een Jodin vanavond nog naar een ander adres moet, omdat de
gas tvrouw bang is geworden en de zenuwen kri]gt.
De eerste jaren gaat bet wat ons betreft lang goed. Dan komt de kiap! Begin juni 1944
wordt K!aas Erik Fokma, een student die bij ons thuis is ondergedoken, op straat
opgepakt. Los daarvan wordt de beer Evenhuis gearresteerd. Beiden worden met onder
andere Boonstra uit Joure op 18 augustus in Vught gefiisil!eerd. Krijn van der Helm
wordt in Amersfoort in een vuurgeveeht doodgeschoten. Op de zolder van een
kaaspakhuis vindt de S.D. de administratie van Evenhuis over ontvangen en uitgegeven geld. De namen zijn gecodeerd. Maar de codesleutel ligt er ook hi] en dat is een
grote fout. Arrestaties vo!gen.
Nu moet ik zelfonderduiken. Waarheen? Uiteinde!ijk kom ik in Wolvega terecht.
In Wo!vega ken ik maar twee mensen: Femmigje de Groot, een Leeuwarder meis]e dat
in betrekking is bij dr. Brous, en Jan Bosscha (Johnny). Jan en ik zaten in dezelfde k!as
toen wij werden opgeleid voor onderwijzer. Dankzij hem kom ik hier. Eén nacht hi]
Struikmans. De vo!gende dag brengt hij mij naar O!detrijne. Bi] Lubberts, die daar met
zijn vrouw een kruidenierswinke!tje heeft, v!ak naast de openbare school. Terwijl wi]
daar been fietsen zien we een Amerikaanse bommenwerper als een herfstb!ad naar
beneden dwarrelen. Het is de Liberator waar Jan Visser meer over vertelt. (Veenbaas
die hy noemt is 8 december 1944 uit de Leeuwarder gevangenis bevryd.) Al spoedig
maak ik kennis met 'Theo' (Chris van der Linde), rayonhoofd van de Landelijke
Organisatie voor huip aan onderduikers (L.O.) De andere verzetters als Daniels,
Woudstra, Hornstra, Brandsma, Kooy, dr. Brous, Kruiper, Wijmenga, Kuipers, Carper,
Lenstra, Spin, Thijs Menger en Engelen ken ik weldra ook. Natuurlijk ook Jan van der
Veer. Van der Veer is smid. V!ak hi] de smederi] is een kantoortje Het is daar soms
net een duiventil. Een komen en gaan van verzetsmensen. Achteraf bekeken veel te
druk. Het mag een wonder heten dat vooral Jan Piet de Jong' niet gegrepen is. Luit]en
Mulder, een K.P.-er uit Lemster!and, die er af en toe ook komt, wordt elders we! gevat.
In Crackstate hebben ze hem 20 misbande!d dat de Duitsers zich daar zelf voor
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schaamden. Ze hebben zijn lichaam met stenen verzwaard in een kanaal geworpen in
de hoop dat hij nooit gevonden zou worden.
Als we in september (dolle dinsdag) menen dat de geallieerden a! bij Breda zijn, neemt
Lenstra het initiatief een collecte te houden. De bevrijding is vlakbij en dan is er veel
geld nodig. (Helaas zal die bevrijding nog een dik half jaar op zich laten waehten. Het
worden voor velen nog de moeilijkste maanden van de oorlog.)
Wij gaan collecteren! Twee aan twee trekken we erop uit. Zo komen we in Sonnega bij
een bejaarde mevrouw: "Ja", zegt ze, "nou moet ik dat goed weten. Mijn zoon zegt:
Moeder je moet niets meer weggeven, want ja ziet u: ik ben a! tachtig. In de bijbel
staat: als je twee hemden hebt, moet je er één geven aan degene die er niet éën heeft.
Maar ik moet er toch ook wel eentje houden om me te verschonen? Willen de heren
ook een pepermuntje?" Geld krijgen we daar niet! De zoon zorgde daar later we! voor.
Na het co!!ecteren weten versehillende mensen dat ik bij het verzet boor. Voorheen
hebben we ze in de waan gelaten dat ik een ambtenaar van de prijsbeheersing ben. We
hebben toch een lokaliteit in het distributiekantoor! Omdat je altijd rekening moet
houden met verraad, slaap ik voortaan in de school.
Elke avond spreid ik mijn bedje op een harde vloer van een Iokaal. De onderwijzeres
die daar overdag achter de lessenaar staat, heefi nooit geweten dat daar 's nachts een
vreemde snoeshaan ligt te pitten.
In december verhuis ik naar mevrouw Wapstra. Zij woont in een zijstraatje van de
Hoofdstraat in Wolvega. Zij is weduwe. Ben van haar zonen is op 10 mei gesneuveld.
Haar doehter Marie is nog in huis. Haar buurman is een boer. Op diens erf is een
mestvaalt. Dc grens van beide erven is een slootje waar het vocht van de mestvaalt in
afvloeit. Op een avond, de straatverlichting mag niet branden, moet ik er nog op uit.
Het is pikkedonker! Plotseling heb ik geen grond meer onder de voeten. Ben rare
gewaarwording is dat. Voor ik het weet hg ik in die vieze shoot. Het karwei waarvoor
ik op stap ga, moet effe wachten. Bij Lenstra in de Kerkstraat doe ik een andere
gewaarwording op. In zijn kantoor zitten een man of wat bijeen. Mevrouw Lenstra
steekt haar hoofd om de deur en zegt: "Er lopen hier Duitsers voor huis." 's Morgens is
de S.D. al bij ds. Streelkerk geweest. Het huis hier tegenover! Enja hoor, daar wordt a!
gebeld. Bij de zijdeur. Als ze iemand komen arresteren doen ze dat in de regel niet zo
netjes. Toch schrikken we ons een hoedje. Lenstra zet zijn pet op en gaat er als een
muis vandoor. Ze!fben ik nog ijzig kalm. Pak een kasboek en denk: als ze bier binnen
komen zeg ik dat ik hier voor de belastingen ben, om de boeken te controleren. Of dat
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geholpen zou hebben betwijfel ik.
Brandsma, die bij Lenstra in de kost is, zegt:" Marten, je kunt hier nog wel door." Hij
Iaat me door de voordeur naar buiten. Daar sta ik op het trottoir. Nu realiseer ik me dat
er niets aan de hand is. Toch is er de reactie dat ik aan de grond genageld sta en lood in
mijn schoenen heb. Even later sjouw ik als een ouwe man met een pijnlijke rug naar de
Raadhuisstraat. Naar het huis van de familie Schaper. Mevrouw Lenstra staat de
Duitsers te woord. Ze zitten in een keet onder Oldelamer. Hun schoorsteen is verstopt.
Of de timmerman het euvel wil verhelpen.
Eën van onze koeriersters is gevangen genomen. De politie weet dat ze geregeld in
Wolvega komt. Ze wordt gedwongen adressen te noemen. Gelukkig weet ze dat 'Theo'
momenteel niet in Wolvega is. Daarom noemt ze zijn adres. Prompt is er bij zijn
duikadres een overval. Direct krijg ik daar bericht van. Dus maar even weg wezen. Bij
mij komen ze niet. Nu weten we waarom niet. Dat adres is in Crackstate niet genoemd.
'Theo' komt nadien niet in Wolvega terug. 1k volg hem op als rayonhoofd L.O.
Een rayonhoofd is de verbindingsschakel tussen het verzet in een gemeente met de
leiders van het verzet in een district, en via hen met het landelijke verzet. Hier dus met
de gemeente Weststellingwerf en district Sneek. Dat district loopt zo ongeveer van
Harlingen naar Leeuwarden. Trek dan op de kaart een streep schuin naar het zuid
oosten. Ooststellingwerf hoort er ook bij. Verzetters houden zich niet zo precies aan
die grenzen. Als we iemand in Drachten nodig hebben doen we dat niet via Sneek maar
doppen wij zeif onze boontjes we!. En omgekeerd gebeurt dat ook. Dan is het een
voordeel dat je ook elders verzetters kent. Maar gevaarlijk is dat ook. Hoe meer je
kent, hoe meer je kunt noemen als je gemarteld wordt. Wat dat betreft ontmoet en ken
ik te veel mensen in Weststellingwerf. En dat in zeer korte tijd! Stel je voor dat ik een
verrader zou zijn geweest.
Als Thijs Menger in Crackstate op zeer pijnlijke wijze gedwongen wordt namen te
noemen mag hij zeggen: 'Marten', verder weet hij van die Marten niets, maar dan ook
niets! Natuur!ijk zu!!en zij er achter proberen te komen wie die Marten is. Hoe meer
mensen iets van die Marten weten hoe groter de kans dat hen dat !ukt.
Zo zijn wij vaak veel te roekeloos. En toch staat ons leven op het spel! Dokter
Verdenius nit Noordwolde heeft in Crackstate zelfhrnord gep!eegd. Naar men zegt
omdat hij bang was, vanwege de vreselijke folteringen, namen te zullen noemen. Het
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BEKENDMAKIJNG.
ll!tre!k!llg Speciale Bonkaarten voor voed!ngsiniddelen le sorb.
De Buirgemeester van WESTSTELLINGWERF maakt bekend, dat cc neast de norinale nitreiking van
bonkaarten, weRe thans plants vindt en gewoon door Mijil gaan, tevens ecu uitrcikiuig zal pints vinden van
SEECIALE KAARTUN. Oak doze speciale hart en ziju ii its lull end bcstemd voor VOEDINGSMIDDELEN.

JW

Tegen inlevering van BON 237 ALGEMEEN van elke thus geldige bonknart ontvangt U ecu speciale

hart, waarvoor U verwezen wordt te:

Westelijk Wolvega Scbipsloolschool
Oostelijk Wolvega Tuindorpscbool
O.L.zSchool
Oldetrijue
Scherpeuzeel
Munnekeburen
19
Oldelamer
99
Oldehoitwoide
19
Oldeholtpa
Boiji
99
Noordwolde Wijk A Oosterstreek
Noordwohle Wijk B Dorpsschool
Steggerda
Dc Hoeve
99
Blesse
Blesdijke
99

op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op

Donderdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag

14
14
15
15
15
15
15
15
15
14
14
15
15
15
15

September van
September van
September van
September van
September van
September van
September van
September van
September van
September van
September van
September van
September van
September van
September van

9: 5 nnr
9: 5 99
9-12
9z 5
90 5
2: 5
9ui1 2
9 5
9 5
9m 5
9a 5
90 5
2: 5
9o12
2 5
19

99

Zij, die b.v. wegins tewerkstclling elders niet in bet bezit zije van deze bonkaart, inoeten bun ontvangst.
bewijs (MD 27) overleggen.
Vow hen, die MET ben 237 der thans geidige bonkaart knnnen overleggen tengevolge van vernilssing, of
omdat zij nietsingezctenen zijn, die toevallig in de gemeente verblijl honden, of Duitsers, of nit een ziekenhuis
outslagen zijn, bestait er gelegenbeid lot de in ontvangstname van de speciale kaart op beI Distribntieiiantoor
te WOLVEGA
op ZATERDAG 16 SEPT. van 941 our,
NOOBDWOLDE op ZATERDAG 16 SEPT. van 9.11 our.
Het geldig warden van bonnen dezer speciale kaarten wordt tijdig door aanplakking bekend gemaakt.
De normale bonkaarten en riuntsoenbonncn blijven geldig.
Wolvega, den 13 September 1944.
Na-uitreiking wordt NIET gehouden.
Dc nieuwe stamkaarten van alic gezinsleden nieebrengen.
Inwoners van dorpen, die niet genoemd zijn, dienen op één
der bovenstaande plaatsen en dagen te verschijnen.
K'_947
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Dc Bnrgemeester voornoenid,
F. N. W. MAAS.

.ZEGT BET VOORT!

mak een wonder heten dat in Westste!!ingwerf betrekke!ijk weinig mensen door de
bezetter de dood vinden. Dat hier gevangen genomen illegalen na korte of langere tijd
vrij worden gelaten! Elders worden ze zonder pardon neergeknald of naar een
concentratiekamp gezonden. Wij overlevenden mogen wel dankbaar zijn dat wij nog in
echte vrijheid mogen leven.
Het zijn de laatste maanden voor de bevrijding. De moffen zijn bloeddorstiger en
wreder dan ooit. In Noordwolde kom ik nog al eens bij Thijs Menger, een jonge
tinimerman. Hij zet de zaak van zijn overleden vader voort. Voor winkeliers en andere
zakenmensen heefi de bezetter ook al een verordening uitgevaardigd. Ze moeten een
zogenaamde Z-kaart hebben. Heb je die niet, dan moet je in Duitsiand gaan werken. Je
snapt dat de Duitsers zeer karig zijn met het verlenen van die kaarten. Mensen die zo'n
kaart niet van hen krijgen wil!en wij er wel aan eentje helpen. Daarvoor zijn gegevens
nodig. Thijs he!pt een aantal mensen bij het invu!!en van een formulier waar die gegevens op komen te staan. Hij verzame!t ze en overhandigt ze aan mij als ik hem kom
bezoeken. Op de fiets terug naar Wolvega en aan de stang een tas met formulieren kom
ik onderweg een stel landwachters (Neder!andse hu!ppo!itie van de Duitsers) tegen.
Mij laten ze ongemoeid passeren. In Noordwolde aangekomen houden ze een razzia.
Thijs gaat ook 'duiken'. De kersttijd wil hij thuis doorbrengen. In deze tijd zullen ze
wel niet komen, maar kerst vieren, vermoedt hij. Maar ze komen we!. Thijs en anderen
in Noordwolde worden gepakt... (P. Wijbenga heeft drie boeken geschreven over het
verzet in Friesland. In één boek kun je !ezen hoe de Duitsers achter de adressen in
Noordwolde zijn gekomen). In Crackstate worden zij bij wijze van spreken als
citroenen uitgeperst om namen te noemen van mensen die bonkaarten hebben gegeven
en hen in het verzet hebben geho!pen. Zo komt het dat begin januari 1945 het distributiekantoor te Wolvega wordt overvallen. De heren Mulder en Slettenaar zijn hier de
s!achtoffers. We hebben ze nooit weer gezien.
In de !aatste maanden van 1944 en begin 1945 zijn we bezig geweest de verzetters
(i!!egalen) zoveel mogelijk samen onder te brengen in de N.B.S. (Neder!andse
Binnenlandse Strijdkrachten). Ze!f krijg ik de taak van verp!egingsofficier. Eerst in
Westste!lingwerf. Uiteinde!ijk in de staf van de Districtscommandant III. Dat betekent
dat ik een adresje in Heerenveen moet zoeken. Voor het zover is fiets ik eerst nog maar
weer eens naar een p!aats in de omgeving van Sneek. Ditmaal moet ik zijn op een
boerderij onder de rook van Scharnegoutum. Het zijn ontmoetingen met de L.O.leiders van district Sneek. Het !oopt al tegen de avond als ik op de bewuste boerderij
aankom. A1!e rayonhoofden zijn opgeroepen. Wel op verschi!!ende tijden, zodat we
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niet met z'n alien tegelijk arriveren. Dat zou mogelijk te veel opvaiien. De hele nacht
vergaderen we. Dat moet we! want 's naehts mogen we niet op straat zijn. De zogenaamde 'spertijd'. Be!angrijk is dat in deze naeht Stichting Sneek 1940-1945 wordt
opgericht. Deze stiehtthg zal de be!angen behartigen van vrouwen en kinderen van wie
de mannen (vaders) door de Duitsers zijn omgebracht. Ook van hen die als invaliden
uit concentratiekampen of gevangenissen terugkomen. Die stichting bestaat vandaag
nog.
Tijdens mijn verbiijf in Wo!vega komen koeriersters berichten brengen of haleri van of
voor de L.O.-staf in Sneek. Die meisjes hebben wat afgefietst en heel wat gevaren getrotseerd. Het adres op brieven voor mij bestemd was: 108M• Meer niet!
In het raadhuis zete!de een N.S.B.-burgemeester. Hij moet straks vervangen worden.
Op advies van en in over!eg met dr. Brons wordt daarvoor aangewezen de heer
Dedden. In de Hervormde kerk preekt zondags ds. Vrijiand. De mensen houden hem
voor een evacué. Een man die door oorlogsgewe!d zijn woonp!aats heeft moeten
verlaten. In werke!ijkheid is het een onderduiker. Als ik me goed herinner ds. J.P.
Honnefuit Vollenhove. Op de boerderij van Roelof Woudstra. in Oldetrijne zit de heer
G.W. Rathenau ondergedoken. Hij is Jood, Rijksduitser en getrouwd met een
Neder!andse. De heer Rathenau is een neef van de in 1922 in Berlijn door
extremistische nationalisten vermoorde minister van buitenlandse zaken. In verband
met de Jodenvervo!ging is Rathenau voor de ooriog naar Nederland gekomen. Hij is
lector geworden aan de Technische Hogeschool in Eindhoven. (Na de oor!og professor
aan de universiteit.) Tijdens de ooriog moet hij in Eindhoven voor de oorlogsindustrie
werken. Bij de invasie in Frankrijk moeten Rijksduitsers zich meiden en opgepakt
worden. Door de ondergrondse in Eindhoven worden maatrege!en getroffen om
Rathenau in veiligheid te brengen. Een po!itieagent brengt hem geboeid naar de
ondergrondse in Wolvega. Steven Brandsma zorgt er voor dat hij kan onderduiken bij
de heer Metseiaar aan de Bioms!aan, die bij de Spoorwegen werkt. Nu zit hij hier. Mm
of meer a!s een gevangene om zijn leven te redden. Een enkele keer komt hij in het
donker naar mijn aches bij Lubberts. Hij b!ijft dan de hele zondag. Praten, eten en
schaken! Hij gaat niet weg voor het weer donker is. Bij de spoorwegstaking moet
Metselaar met zijn vrouw en kinderen onderduiken. Rathenau wordt daarna bij Roelof
Woudstra in Oldetrijne ondergebracht. De fami!ie Woudstra bewoont een grote boerderij en er zijn op dat moment al twee onderduikers. Voor deze drie personen worden
veilige sehuiiplaatsen in de hooischuur gemaakt. Er worden gangen in het hooi gemaakt. Op de boerderij wordt gedurende een periode van zeven maanden iedere avond
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van vijf tot tien uur gewaakt. De wacht At op een slaapkamertje met uitzicht op de
weg. Bij onraad behoeft alleen maar op een knop gedrukt te worden. In het hele huis is
dan een alarmsignaal te horen. Tot in de stal en schuur toe.
Op een avond tegen zessen komt de Polizei. In huis gaat de werner van het alarm.
Rathenau vlucht naar de stal. Door het eerste hooiluik komt hij op de hooizolder. Op
die wider lijkt het net of daar tegen de muur een hoop takken zijn neergegooid. Dat is
schijn. Het is alleen maar een wand van takken. Er achter is een lege ruimte. Vandaar
uit kun j in 'gangen' komen die in het hooi zijn aangebracht. Als Rathenau in één van
die gangen zit, bonst zijn hart zo hevig dat hij bang is dat de moffen het zullen horen.
Maar ze horen en vinden niets en gaan zoals ze gekomen zijn. Op de heenweg hebben
wij ze zien voorbij trekken. Even later weten we waar hun reis naar toe is. Bij het
avondeten doet Lubberts een gebed dat ik nooit zal vergeten.
In Oosterwolde kom ik nog al eens bij Adam Vondeling. Heeft een mof me daar gezien
en kent hij mijn signalernent? Nu heb ik een boodschap voor de directeur van de
Landbouwschool daar. Hij is nog in school. 't Is rond twaalfuur. De leerlingen zijn net
vertrokken. In de school handelen we de zaak af en ik krijg de uitnodiging voor het
middagmaal. We komen achterom zijn huis naast de school binnen. We staan nog en
zien een overvalwagen voor de school stoppen. Mannen in uniform met geweer in de
aanslag springen uit de wagen en gaan langs de muren van het gebouw en dan door de
achterdeur naar binnen. Bij de voordeur wordt gepost. Wat heeft dit te betekenen? Als
ze onverrichterzake heengaari, kijken ze niet eens naar het woonhuis. Is er een verrader
in het spel die mU de school heeft zien binnen gaan? 1k zal het nooit weten. Wat prijs
1k me zelfgelukkig dat we niet meer in de school waren.
Wat 1k mij ook herinner is het overlijden van een Joodse onderduikster. Normaal stelt
een arts de oorzaak daarvan vast. Er moeten getuigen zijn! Er moet aangifle van het
overlijden worden gedaan op het gemeentehuis. En dan de begrafenis of crematie
rege!en. Dit sterfgeval is een schrik! Hoe moet je handelen met een persoon die hier
offieieel niet woont. Niet eens bestaat! De arts is geen probleem: dr. Brous. Getuigen:
dr. Brons, Stniikmans en ik. Naar het gemeentehuis kunnen we niet gaan. Maar gelukkig is de heer Geldof bçreid één en ander te regelen en 'vast te leggen'. De
begraaflaats is in dit geval ook te gevaarlijk. Bes!oten wordt vooriopig daarvoor de
thin te nemen. Opgelucht menen we deze verdrietige kwestie zo goed mogelijk te
hebben geregeld.
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Midden april 1945 fiets ik van Rottum via binnenwegen naar Heerenveen-Zuid
(Oudeschoot). De Duitsers trekken zich terug naar de Afsluitdijk. Langs de weg ligt
een jonge Duitser. Hij moet zeker de aflocht dekken. In Oudesehoot zie ik de Canadezen. Onze bevrijders! Nooit heb ik intenser vreugde beleefd dan toen.
Niet meer opgejaagd wild te zijn maar vrij en frank te kunnen ]even. Die vrijheid is
duur betaald! Betaald met het leven van veel mensen. Vooral jonge mannen ook!
Waarom zij? En ik niet! Daar word ik stil van.

Jan Douwe Koopinans
'Marten'
Apeldoorn
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Lambertus Schelte Carper
(overleden)

"Medewerker aan verzetsactiviteiten is natuur%k niet helemaal zonder gevaar.
Nadat we zeif een aantal onderduikers in huis hadden gehad en een aantal cian
een veilig onderduikadres hadden geholpen moesten we op een gegeven moment
zelfonderduiken"
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LAM]3ERTUS SCHIELTE CARPER(overleden)

1k ben Lambertus Schelte Carper en ben op 20 april 1912 als zoon van een politieagent
in Leeuwarden geboren. Daar mijn vader in Leeuwarden slechts zes gulden per week
verdiende, greep hij de kans om voor acht gulden per week in Coevorden in Drenthe te
komen werken, met beide handen aan, ondanks bet feit dat hij zelf de verhuiskosten
moest betalen.
Toen we naar Coevorden verhuisden was ik ongeveer twee en een half jaar oud. Met
mijn ouders heb ik daar gewoond tot het moment dat ik mijzelf een beetje kon
bedruipen.
Na de lagere school en een aantal jaren H.B.S. ging ik als bakkersknecht werken in een
bakkerij. Toen ik achttien jaar was kwam ik in dienst van de bekende ontginningsmaatschappij, de Grontmij.
Nadat ik mijn militaire dienstplicht in Assen had vervuld, solliciteerde ik bij de politie.
1k kreeg een oproep om me in Amsterdam voor een keuring bij de Rijksveldwacht te
melden. Na een opleiding van een half jaar werd ik als Rijksveldwachter geplaatst in
het Groningse Woldendorp.
In her begin van de oorlog - op 30 mei 1940 - werd ik overgeplaatst naar Erica in
Drenthe. Op een gegeven moment werd mij gevraagd of 1k overgeplaatst wilde worden
naar Den Haag, om daar onder leiding van een N.S.B.-er dienst te doen. Dat heb ik
pertinent geweigerd. Toen ik in Erica werkte kreeg ik problemen met de kantonrechter
in Enimen. 1k weet me nog goed te herinneren dat ik samen met mijn baas een gesprek
met hem heb gehad. Tijdens dit gesprek heb ik me nogal een beetje laatdunkend over
de N.S.B. uitgelaten. Toen we weer buiten kwamen zei mijn baas tegen mij: "Je hebt
hier wat gezegd jongen, dat weet ik niet, dat weet ik niet." 1k zei: "Wat weet je niet. 1k
ben Nederlander, ik heb alleen gezegd wat ik als Nederlander vind." "Ja, maar ik weet
bet niet," zei hij, "want hij is een dikke N.S.B.-er." Waarop ik zei: "En u een bangerik
zeker." 1k moet toegeven, dat ik later de naweeën hiervan wel heb ondervonden.
Daama kreeg 1k opdracht om een zwendel met bonkaarten te onderzoeken. Toen bleek,
dat de man die deze bonkaarten had in verbinding stond met een bakker in Enimen, die
op zijn beurt weer bevriend was met de kantonrechter, hebben we die man gearresteerd
en in Nieuw-Amsterdam in een cel gestopt. Al spoedig kwam de kantonrechter en hij
zei tegen mij: "Wil je die man wel onmiddellijk vrijlaten?" 1k zei: "Nee, deze man is zo
fout als ik weet niet wat en ik weet niet of u het allemaal weet, het heefi met uw zaken
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Het gemeentelijke politiekorps.
Staande v. L n. ii Scthokker, Meppelinic (De Blesse), Brander, Carper, Koopmans (Oldeholtpade,), Wnalda (Boy!),
Caro.
Zittende v. Ln.r. Koorn (Noordwo!de), hoofdgemeentepolitie Kuipers en De Vries (Steggerda).
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niets te maken. Dit is een zaak van de arrondissementsrechtbank in Assen. 1k kan u wel
zeggen dat wij tientallen zakken meel bij deze man in beslag hebben genomen, die hi]
op gekochte bonkaarten heeft gekocht. Hij zit goed in de voorraad, terwiji een ander
niets kan krijgen."
"Wil je hem wel verdraaid vrijlaten", zei hij. "Nee", zei ik, "die man komt niet vrij
meneer, het spijt me wel voor u, maar ik denk er niet aan."
De man werd later overgebraeht naar Assen en is daar veroordee!d door de Arrondissementsrechtbank.

Mijn cerste verzetsactiviteiten
In 1941 kreeg ik in Erica het verzoek van burgemeester Maas, oni po!itieagent in
Westste!Iingwerf te worden. Zonder dat ik behoefde te solliciteren ben ik toen benoemd. Als standp!aats kreeg ik O!de!amer aangewezen. Daar hebben wij negen
maanden gewoond in het kleine stenen huisje bij de brug over de Van He!omavaart.
Daarna zijn we naar Wolvega naar een woning aan de Schoolstraat verhuisd. Aanvanke!ijk had ik vanuit mijn positie weinig contacten. Tot ik op een zekere dag op de
Heerenveenseweg een gesprek had met een kantonnier van Rijkswaterstaat, de heer
Struikmans.
Dit gesprek was voor mij de aan!eiding om nog eens goed over het besprokene na te
denken. 1k kwam al snel tot de conclusie dat wat de heer Struikmans deed goed was.
Op deze manier kwam ik in aanraking met het verzet.
Intussen had ik al enkele contacten, onder andere in Groningen. Via Groningen kreeg
ik onderduikers nit Haarlem en Den Haag toegestuurd. Het was voor sommige onderduikers vaak wel even schrikken als ze mijn uniform aan de kapstok zagen hangen.
Uiteraard heeft dit nooit tot problemen geleid.
De eerste onderduikers vormden direct al een probleem. 1k wist name!ijk niet waar ik
ze moest onderbrengen. 1k heb ze toen ondergebraeht bij onze commandant de heer
Wijma. Nu zu!!en velen zich afvragen waarom ik de onderduikers juist bij de heer
Wijma kon onderbrengen. Het was immers a!om bekend, dat de heer Wijma N.S.B.-er
was. Als politiemensen hebben we daar echter nooit wat van gemerkt. Hi] was altijd
op onze hand. Zonder zijn huip zouden hier veel meer mensen zijn gearresteerd. Op
een gegeven moment kwam ik opnieuw met de heer Struikmans in contact en vroeg
hem: "Zeg Struikmans, kun jij mij ook helpen met het onderbrengen van onderduikers?" "Jawe!," zei hij, "dat kan ik we!." Het gevoig van dit gesprek was dat ik mij
aans!oot bij de groep, bestaande nit de heren Struikmans, Van der Veer en Lenstra, die
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al volop in het verzet zaten. Van de verzetsactiviteiten van de heren Bosscha, Daniels
en Woudstra wist ik toen nog niets af. Pas in een later stadium kreeg ik contact met
hen. Door de contacten met de beer Struiknians rolde ik steeds verder in het verzet.

Dc wapentransporten
De wapens die in het Katlijker Schar en bij Ouwsterhaule werden gedropt, moesten
natuurlijk getransporteerd worden. Zo vonden onder andere wapentransporten plaats
vanuit Katlijk en vanuit 'de Bok', die verscholen lag in de petgaten in de Oldelaamsterpolder.
Natuurlijk ging er bij deze transporten we] eens jets mis. Op een gegeven moment was
afgesproken dat we ons bij Hoekstra in Oldelamer moesten verzamelen. Van hieruit
moesten we via een polderdijk van plus minus twee en een halve kilometer richting
Tjonger gaan naar een petgat, waar 'de Bok' lag. Het regende die avond verschrikkelijk. We gingen naar het petgat en wachtten op de wapens die met een boot zouden
worden gebracht. Toen de boot niet kwani zijn we maar teruggegaan. We kwamen op
een gegeven moment bij de woning van 'Mooi Anne', die als je van de
Oldelaamsterbrug richting Oldelamer rijdt in de reehtse bocht voor Oldelamer staat.
Daar aangekomen gaf ik de anderen een seintje. 1k zag namelijk iets bij een hek in het
weiland staan. Ze stopten en ik ging poolshoogte nemen. Al spoedig kreeg ik in de
gaten dat het de verzetsmensen waren waar wij op hadden gewacht bij het petgat. Ze
zeiden: "Waar blijven jullie toch?" Waarop ik zei: "Ja jongens, we hadden toch een
afspraak bij een petgat aan de Tjonger, vlakbij de boerderij van Wiebe Hoekstra."
"Nee", werd gezegd, "dat was geen afspraak, de afspraak was hier bij 'Mooi Arnie' in
de hoek. Daar zouden wij de wapens brengen met dè boot. Maar het is maar goed ook
dat het is misgelopen, want het stikt van de Duitsers in Oldelamer." Uiteindelijk werd
afgesproken dat de wapens weer met de boot naar 'de Bok' zouden worden gebracht,
omdat ze nat waren geworden. We gingen kijken op de plaats waar de boot lag, maar
we konden hem niet vinden. Nou, dat was ook wat. 1k vroeg: "Waar hebben jullie de
boot gelaten?" "We hebben hem hier vastgelegd," zeiden ze, "dat kun je ook wel zien,
want de stikken staan er nog." Door de zware regenval was de boot echter volgelopen
en gezonken. We stapten in de sloot en probeerden de boot boven water te krijgen. De
wapens werden emit gehaald en met een paar man trokken we de boot op de wal. Toen
de boot weer vaarklaar was werden de wapens weer teruggebracht naar 'de Bok', omdat
ze allemaal nat waren geworden. Daar werden ze gedroogd en gereinigd. Fen paar
dagen later kon het transport opnieuw plaatsvinden en werden de wapens naar Jan van
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MILITAIR GEZAG
De Militaire Cumrnissaris in de provincie - Geld op de bepalingen van Let Besloit Boitengewoon Stra!reck. Staatshldd N0. D.oi van 22 December 1943.
vaarschtiwt

de bevolkiog ertistig

A. legen bet verleenen van htulp in welken vorm 001' aan
personen die in oanmerk-ing komen voor arrestatie oil
hoolde van bet kit dal zij
I deel oitmaken of gemaakt liebben van organisaties a's d
NS.B.. \\.A Germaansche S.S. der Nederlanden, Nt0nale Jeugdstorm. Landwacht. Laiidstorm ed..
2 Wen van de Duitsche \'eerniacht en Doitsche Politic
en Rijk-sdoitschers zijn:
3. Verdacki worden te zijn provocateurs. aanbrengers en
spionnen in Duitschen d115t
i. verdacht worden, zich te liebben schuldig getnaalct aan
eenig niisdrijfi waarbij gebruik is geinaakt of is gedreigd
te Loller, inaken van maclit. gelegenlreid of middel door
d0 viand of bet felt der vijandelijke bezetting geboden.
B. Tegeri bet zonder beko'nen nrnclitigicig van den GewesteIijken Commandant der Binnenlandsche Strijdkraehten.
alderling Politiezaken, goederen te onttrekken aan de besettitigen van gearresteerde 01 gevluchte verdachte personen.
voor zoover daarop door de Binncnlandsche Strijdkrachten
beslag is gelegd of waarvan ht duidelijk is. dat spoedig
beslag sal volgen.
Degenen (lie bel<end worden in 5td te handelen met bet
vermelde 5h a en 6. stellen 1h Woof aan onmiddellijke arestatie en daarop volgeride emstige bestralfing.
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De marechausseekazerne te Wolvega.
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der Tuin aan de Bovenweg (thans Pieter Stuyvesantweg) gebracht.

Be arrestatie van twee verzetsmensen in de trein
Op een gegeven moment werden twee verzetsmensen in de trein gearresteerd door de
alom beruehte Wolters en iemand van de S.D. Ze werden naar de kazerrie aan de
Eikenlaan gebracht, waar ze op een bovenkamer werden opgesloten. Deze bovenkamer
kon van buitenaf met een trap worden bereikt. 1k kreeg bericht dat de twee verzetsmensen waren gearresteerd. 1k ben toen naar de kazerne gegaan, waar de heer Wijma
aanwezig was. 1k vroeg hem: "Wat is er aan de hand?" "Ja, verzuchtte hij, "kom eerst
maar even hier." Hij had allemaal Iijsten met namen van Wolters en de SD-er
gekregen. Er stonden zoveel namen op, dat het onmogelijk was om ze over te nemen.
Hi] zei: "Ga maar even naar de bovenkamer, daar zitten twee mensen die zo snel
mogelijk weg moeten." 1k ging naar hen toe en trof de heer Olivier, die de arrestanten
moest bewaken. 1k zei tegen Olivier: "Je moet ervoor zorgen dat je zo snel mogelijk
met deze mensen wegkomt, anders komt het niet goed." Als dit namelijk niet zou
gebeuren dan stond deze verzetsmensen niet veel goeds te waehten. Caro ging naar
Steven Brandsma toe om te vragen wat we moesten doen. Na een kwartiert]e kwam hi]
terug en zei: "Er staat een auto klaar op de hoek van de Heirweg en de Eikenlaan."
Olivier ging met de arrestanten naar de aangegeven plaats. Er was echter geen auto
aanwezig. Olivier is toen met de twee verzetsmensen naar de smederij van Jan van der
Veer gegaan, waar twee fietsen werden geleend. Samen met verzetsman 'Theo', die bij
Van der Veer was, zijn ze richting Oldeholtpade vertrokken. Later is Olivier gaan
werken bij de K.P. in Echten.

Het vettransport
Bij de spoorwegovergang in Wolvega stond destijds een exportslagerij. Op een
gegeven ogenblik kregen we een tip dat er zo'n 300 tot 400 kilo vet in giote plakken
klaar lag, om gehaald te worden. Het vet was namelijk nodig om mensen te kunnen
voeden. Jeep Kroondijk haalde het vet op met paard en wagen, die door Jan Bethlehem
beschikbaar waren gesteld. 1k begeleidde hem als politieagent. Op het moment dat we
bij de slagerij aankwamen was het personeel al vertrokken. Alleen de administrateur,
Hein de Haan, was nog aanwezig. Om te simuleren dat het hier een overval betrof
werd De Haan vastgebonden op een stoel. Toen het vet in veiligheid was gebracht
maakte hi] zich los. Hierna sloeg hij een nit stuk, verwondde zich en ging hij naar zijn
overbuurman de heer Nijenhuis, waar hi] de Duitsers mededeelde dat er een overval
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had plaatsgevonden en dat er een grote partij vet was verdwenen. De Duitsers
sommeerden De Haan naar hotel De Kroon te komen, waar hij werd verhoord. De
Duitser die hem verhoorde was erg fel en geloofde niets van zijn verhaal. Een andere
Duitser was wat gemoedelijker en liet De Haan 's nachts vrij.
Bij de overval op de slagerij waren twee koeriersters betrokken; zij waren druk pratend
maar zeer goed oplettend op de weg geplaatst, om in geval van gevaar direct te kuimen
waarschuwen.
Enige dagen later had het personeel van de slagerij het licht per ongeluk laten branden,
zonder dat er was verduisterd. De Duitsers, die de slagerij passeerden, trapten de dew
in en deden het licht nit. Ze kenden bet adres van De Haan, lichtten hem van zijn bed
en sommeerden hem wacht te houden bij de fabriek. Ze gaven hem een revolver. Na de
oorlog leverde de beer De Haan bet wapen in bij de politie.

Dc vrijlating van de broer van Wijma en enkele Joden
Op een gegeven ogenblik kwarn de heer Wijma bij mij met de mededeling dat de
Duitsers zijn broer en enkele Joden, die bij hem ondergedoken zaten, gevangen hadden
genomen en dat hij dringend duizend gulden nodig had om hen vrij te kunnen kopen.
1k ben toen naar de penningmeester van de L.O., de beer Lenstra, gegaan, die aan de
Kerkstraat woonde. Hij stelde de benodigde gelden beschikbaar. Wijma is daarna met
het geld naar Leeuwarden gegaan, waar bet hem lukte zijn broer en de Joden vrij te
krijgen. Het mag een wonder worden genoemd dat ook de Joden werden vrijgelaten.

Een burgemeester als onderduiker
Op een dag werd er bij ons aangebeld. Mijn vrouw ging naar de voordeur. Dat
gebeurde niet vaak, want iedereen kwam altijd achterom. Toen mijn vrouw de deur
opende stond er iemand met een schipperspetje op. Het bleek de burgemeester van
Termunten te zijn, die in Woldendorp woonde. Hij vroeg of hij bij ons kon onderduiken. Ondaftks het feit dat we niet veel ruimte meer over hadden, voldeden we graag
aan zijn verzoek. Later werd hij ondergebracht bij Pieter Heida, die op de gasfabriek
werkte.

Wapeninstructie
1k heb ook nog een tijd geholpen bij de wapeninstructie die in een kamertje boven de
schoenenzaak van Ten Wolde aan de Hoofdstraat Oost in Wolvega werd gegeven. Hier
werden ook een tijd modeme wapens gebracht waarmee Jan Bosscha, Jan Kooistra en
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Gerrit Spiele instructie gaven aan leden van de N.B.S.. Ook was ik bij de instructie in
De Blesse. 1k sliep in die periode bij Ten Wolde. Hij bracht mij 's morgens altijd op
weg tot aan de Blesbrug, waarna ik mijn weg via de Turthoek naar Wilhelminaoord
vervolgde, waar ik destijds zat ondergedoken met mijn gezin.
Jemand nit Oosterwolde, met de schuilnaam Anne van Olphen, had hier ook onderricht
gekregen. Hij werd later door de Duitsers gearresteerd en geboeid naar de zaak van
Ten Wolde gebracht, waar hij de plaats waar de wapens waren verstopt moest aanwijzen. De wapens waren altijd achter het bed verstopt. De Duitsers hadden geen
succes, want we hadden de wapens juist op tijd weggehaald. Ten Wolde had twee
onderduikers in huis die werden gearresteerd. Zij moesten daama op het vliegveld in
Havelte gaan werken. De heer Ten Wolde werd gearresteerd en in Crackstate te
Heerenveen gevangen gezet tot aan de bevrijding.

Het vervalsen van de sleutel van de kluis van het
distributiekantoor
Op een gegeven ogenblik kwamen Reinder Knol en Luit Visser van de knokploeg nit
Echten bij mij, omdat zij verlegen zaten om fietsbanden. Er lagen genoeg fietsbanden
in de kluis van het distributiekantoor. Maar ja, hoe kom je zonder sleutel in een kluis.
Nu was het zo, dat als her distributiekantoor gesloten was, de politic de sleutel van de
kluis bewaarde. Al spoedig kwamen we op het idee om met een stuk zeep een afdruk
van de sleutel te maken. De werkzaamheden werden bij ons in de woonkamer uitgevoerd. Je kunt bij dit soort activiteiten echter nooit voorzichtig genoeg zijn. De afdrukken werden namelijk gemaakt in het bijzijn van de kinderen. Zij imiteerden later
het afdrukken van sleutels in zeep. Natuurlijk paste de nagemaakte sleutel niet direct,
maar na verloop van tijd hadden we succes. De sleutel is echter nooit gebruikt. Op een
gegeven moment kwam Knol bij me en zei: "Carper, het hoeft niet meer, want we
hebben fietsbanden geicregen via droppings."

Dc radio van Brandsma
De beer Brandsma, hoofd van de Radio Centrale in Wolvega, besehikte over een radio
waarmee hij berichten nit Engeland kon ontvangen.
Toen hij werd gearresteerd kreeg ik bericht van zijn vrouw dat het huis was verzegeld,
maar dat er onder de vloer in de winkel een toestel zat dat ze graag verwijderd wilde
hebben, omdat dit bezwarend voor haar man kon werken. De Duitsers hadden de zaak
niet direct doorzocht maar wel her huis verzegeld. Ze was bang dat ze nog terug
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zouden komen om de woning te doorzoeken.
Nu was er in Wolvega een zekere ?Kees! (scbuilnaam) die veel bij mij over de vloer
kwam. 1k vertelde hem bet hele verhaal. We besloten te proberen om de radio uit het
pand te halen. Er ging ook nog een jongen mee, die bij ons was ondergedoken. Achter
de woning kiommen we op bet plattedak. Na eerst bet zegel te hebben verwijderd
gingen we via de deur die op bet platte dak uitkwam naar binnen en haalden de radio
onder de vloer vandaan. Na deze operatie nam 'Kees de radio mee. Waar deze daarna
is gebleven weet ik niet. Brandsma is later met andere gevangenen nit de gevangenis
bevrijd bij de zogenaamde 'Leeuwarder kraak'.

Illegale krantjes
In bet begin maakten we bij ons thuis een illegaal krantje. 1k maakte dit samen met
onze onderduiker, Cornelis van Vlaanderen (schuilnaam Henk), die nit Vlissingen
kwam en verschillende talen kende. Henk nam de berichten op en vertaalde deze.
Daarna werd er s avonds een stencil van gemaakt. Ook Willem Keetman was hier
vanaf bet begin bij betrokken. Daarnaast heeft de heer Wijma vaak geholpen met het
vermenigvuldigen van de krantjes.
Als eerste koerierster had ik Lolkje Schaper. Zij bracht de krantjes naar versehillende
plaatsen in de gemeente.
Na Lolkje kreeg ik Zwaantje Buisman, die aehter ons woonde, als koerierster. Die
heeft toen alle adressen bezocht met krantjes. Nadat ik moest onderduiken, werd het
illegale blaadje, dat onder de naam "De Koerier" werd uitgegeven, door anderen overgen omen.

Dc beschieting van de trein en de gasfabriek
Op een gegeven moment was ik met de uitrukploeg op weg van bet distributiekantoor
naar het parochiehuis. Wij kwamen bij de overweg bij bet stationskoffiehuis. De
slagbomen gingen naar beneden en we moesten wachten. Er ging een trein voorbij.
Even buiten Wolvega zagen we vliegtuigen in de luebt die de trein wilden besehieten.
We stonden te kijken en bleven op onze plaatsen staan, want we durfden niet verder te
lopen of fietsen. Toen zagen we hoe de trein bescboten werd. Er kwam een groepje
mensen aan waaronder twee politiemensen, die bleven ook bij ons staan. Ze hadden
Joden bij zich en wisten niet goed hoe ze moesten handelen. Op het moment dat de
trein besehoten werd, maakten ze van de gelegenheid gebruik door samen met de
Joden te vlucbten. Hoe het verder afgelopen is weet ik niet meer. Helaas kwam bij de
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beschieting een meisje om.
Ook heb ik de beschieting van de gasfabriek te Wolvega meegemaakt.

Dc begeleiding van een groep arbeiders naar het vliegveid in
Havelte
Op een zekere dag moesten we een groep arbeiders naar het vliegveld in Havelte
brengen. De groep zou in Steenwijk van ons worden overgenomen. Door een oogje
dicht te knijpen kregen steeds meer arbeiders de gelegenheid te vluchten.
Toen we in De Blesse kwanien vluchtten er nog veel meer arbeiders. 1k ben daama
terug gegaan naar Wolvega, terwiji bet transport werd voortgezet. Er waren natuurlijk
niet voldoende arbeiders in Havelte aangekomen. Er moest dan ook een nieuwe groep
naar Havelte worden gebracht. De beer Wijma vond, dat ik maar weer voor de begeleiding mee moest gaan, maar dat heb ik geweigerd en er is mij niets van overkomen.
1k was op dat moment al voor een groot gedeelte onderduiker, want ik sliep 's nachts
nooit meer thuis. Op het Iaatst moest ik volledig onderduiken met bet gehele gezin.

Onderduiken
Medewerken aan verzetsactiviteiten is natuurlijk niet helemaal zonder gevaar. Nadat
we zeif een aantal onderduikers in huis hadden gehad en een aantal aan een veilig
onderduikadres hadden geholpen moesten we op een gegeven moment zeif onderduiken. We kwamen terecht in Wilhelminaoord bij een tuinbaas van de Tuinbouwschool, die aan de Beukenlaan woonde. Toen we daar ondergedoken zaten, speelden
onze kinderen daar nog vrij rond. We hidden wet een andere naam. We heetten toen
De Vries.
Onze kleine jongen had een kar bij zich waar zijn naam 'Nico' opstond. Vaak gingen
de kinderen naar het bejaardenhuis dat viak achter bet huis stond waar wij zaten
ondergedoken. Op een gegeven moment kwamen ze thuis en zeiden: "Mama, die tante
van dat tehuis, die kent onze papa wet."
1k dacht: dat is niet best. Ze kennen de familie Carper. Dit zou betekenen dat we naar
een ander onderduikadres moesten uitzien. We zijn toen gaan praten met de vader en
moeder van dat tehuis. Ze beloofden nergens over te zullen praten, want ze hadden zeif
ook familieleden die opgepakt waren of ondergedoken zaten. Zodoende liep alles
gelukkig toch nog goed af.
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MAREOHAUSSEE GEWEST GRONINGEN.
POST WOLVEGA (Tel.45)
GRO]'P VESTSTELLINGYERP.

/

No:
Proces-verbaal betreffende bet
besohieten der gasfabriek te WOLVEGA ,geneente VIESTSTELLINGWERF.
Naar aanleiding van bet beechieten der gas.fabriek te WOLVEGA,in de gemeente Weststellingwerf,op 15 Auguz;tus 1944,des namiddags omstreeks
12.45 uur,is door mij,Martinus Olivier,Opperwatht
meester der Marechaussee,behoorende tot bovengenoernde Groep en Post,ter plaatse een onderzoek
ingesteld,waarbij het navolgende bleek:
Op plaats en tijd voornoemd vloog over de
gasfabriek driemaal een vliegtuig van onbekende
nationaliteit,waarbij de beide tanks der fabriek
werden beschoten. Door deze beschieting werden
de kuipen en klokken van deze tanks in ernstige
mate bçscbadigd,tengevolge waarvan ongeveer
1000 in2 gas ontsnapte en gedeeltelijk verbrandde<
De bevolking te WOLVEGA zal verinoedelijk de
eertte dagen zonder gas zitten. E4n der tanks
kan vermoedelijk over ongeveer 2 dagenhersteld
zijn,de andere later.
Tijdens de besehieting beyond zich slechts
44n xnan,n.1. de stoker op de fabriek.
Persoonlijke ongelukken vondon niet plaats.
Waarvan door mij,Opperwachtmeester voornoemd
persoonlijk is opgemaakt dit proces-.verbaal op
den eed,bij den aanvang inijner bediening afgelegd,hetwelk na onderteekening zal worden overgegeven aan den fleer Groepsoommandant,teneinde
te worden verzonden aan den fleer Hoofd der Luchtbescheriningsdienst in de genieente Weststellingwerf,te WOLVEGA.
Gesloten te WOLVEGA, 15 Augustus 1944

Proccsverbaal van de besehieling van de gasfabriek te Wolvega.
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Later ben ik zeif nog verhuisd naar een ander onderduikadres, aan de Kipperegel, bij
de familie Roffelsen (tante Anne).

Lambertus Schelte Carper
Wolvega
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EN NT] TENSLOTTE ... !
Is al het voorgaande de moeite waath geweest? Zoveel spanning? Zoveel gevaar voor
eigen leven en dat van anderen?
Eerst was er vijfdagen oorlog, van tien tot vijftien mei 1940. Daarna vijfjaar bezetting
door de Duitsers, van 1940 tot 1945. Overal in het land werd er verzet geboden en
sabotage gepleegd. Met name toen in mei 1943 Hitler het bevel uitvaardigde dat alle
leden van de voormalige Nederlandse weermacht zich moesten melden, om opnieuw in
krijgsgevangenschap te worden gevoerd. De als gevolg daarvan spontaan uitgebroken
stakingen werden door een meedogenloze bezetter in bloed gesmoord. Het verzet werd
sedert de mei-staking geintensiveerd. De voorgaande bladzijden bevestigen dat. Tot
zaterdag 7 april geschiedde dat in Weststellingwerfondergronds.
Op zondag 8 april '45 werd begonnen met meer bovengrondse acties. Dit beth geduurd
tot vrijdag 13 april. De gehele gemeente was toen van Duitsers gezuiverd en de opmars
van de geallieerde hoofdmacht ut het zuiden kon ongehinderd plaats vinden. Voor het
zover was is er het nodige gebeurd, dat bier aan de hand van officiele rapporten zal
worden weergegeven. De rapporten, die letterlijk worden gevolgd, zijn steeds tussen
aanhalingstekens geplaatst.
Er moest zeer omzichtig te werk worden gegaan. Het verzetswerk vond vooral plaats in
de nachtelijke uren. Begunstigd door de duisternis, vielen de in blauwe overalls gekiede leden van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (N.B.S.) minder op.
Toch had deze werkwijze ook speciale moeilijkheden: sukkelen langs voetpaden en
landwegen in het pikkedonker. Duitse politiemensen waren misschien onderweg,
zonder dat j ze zag. In de stilte van de nacht dragen zwakke geluiden behoorlijk ver.
Het opvliegen van een zwerm vogels en bet aanslaan van een hofhond kan een teken
zijn dat er mensen door bet veld trekken. Verder had je te maken met
terreinhindernissen in de vorm van sloten en andere waterlopen. Het was nodig ons te
verplaatsen van bet westen van de gemeente naar bet centrum. De bevrijders zouden
uit zuidelijke of oostelijke richting naderen. De spoorbaan en de rijksweg van zuid naar
noord waren zowel voor de Duitsers als de geallieerden van strategisch belang.
De Linde was een hindemis die voor de oprukkende Canadezen vertraging kon
opleveren. Zouden de Duitsers de bruggen vemielen om zo de opmars te vertragen?
Het waren vragen waarop niet zonder meer een antwoord kon worden gegeven. Voor
hun eigen terugtocht moesten de Duitsers tot bet laatste moment van deze bruggen
gebniik kunnen maken. Het was zaak de bruggen zo mogelijk onbeschadigd in handen
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te krijgen. Om verwarring en onzekerheid bij de bezetters te veroorzaken werden op 9,
10 en 11 april hier en daar versperringen aangebracht. Enkele bomen werden zodanig
omgezaagd dat de kruinen in elkaar gestrengeld dwars over de weg kwamen te liggen.
Kleine platte bandenbornnietjes, van enkele centimeters doorsnee, werden op scherp
gesteld en op de rijweg gelegd. Bedekt met wat ruigte vielen ze niet op en de Duitse
vrachtauto's en paarden die langskwamen en de bommetjes raakten, waren meteen
uitgeschakeld. Het rijdend materiaal van de bezetter was al niet meet in optimale staat
en dergelijke mankementen kon men bij de terugtoeht beslist niet gebruiken. We gaan
flu verder met het rapport van de districtscommandant:
"Op zaterdag 7 april 1945 ontvingen wij de opdracht am
150 man gereed te houden met de benodigde voertuigen
teneinde in samenwerking met een vliegende colonne uit
Leeuwarden te overwegen de mogelijkheid van een doorbraak naar de geallieerde voorhoederi. Deze opdracht
plaatste ons voor geen geringe moeilijkheden, immers
het gehele District was nog door de Moffen bezet en het
samenbrengen van 150 manschappen in kantonnement bracht
het gevaar van ontdekking met zich mede. Na deze zaak
wel overwogen te hebben, gold echter voor ons: "Bevel
is bevel". Derhalve gaf de operatieleider opdracht aan
weststellingwerf om onmiddellijk maatregelen te treffen, dat twee secties voor optreden gereed stonden. Dc
kantonnementen werden betrokken in afgelegen boerderijen, waar streng wacht gehouden werd. Dc manschappen
ontvingen de benodigde wapens en waxen voorzien van
mondvoorraad voor 48 uur."

In aansluiting op het rapport van de districtscommandant een rapport van een willekeurige groepscommandant:
'Zondag 8 april.
Om 4.30 uur kwam N N me wekken met de tijding dat we zo
spoedig mogelijk ons moesten klaarmaken. De mobilisatie
van de N.B.S. moest om 18.00 uur een felt zijn."
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De boerder(j van de heer D. Boersma aan tie Lindedk by de Driewegsluis,
die werdgebruikt door de N.B.S..

Een gedeelte van tie schuur waarin tie NB. S. -ers werden ondergebracht
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Voor wat betreft het vervoer en de opsiag van wapens wordt verwezen naar hetgeen
hierover in voorgaande rapporten is geschreven.
Door de sectiecommandant wordt die dag gerapporteerd:
"De gehele sectie was om 10.00 uur verzameld op de
plaats van bestemming (boerderij Boersma in de nabijheid van de Driewegsluis)

Het lijkt op rolletjes te gaan, doch vergis je niet:
T!Aan de Gevechtscommandanten en de Districts -sabotageleider;
Hedenmorgen zijn de Dic. en zijn Adjudant door een
grote Duitse overvaltroep gevangen genomen. Er heeft
een schietpartij plaats gehad, waarbij de Dic.
vermoedelijk is verwond. DOL.III en ik hebben nog een
goed heenkomen kunnen zoeken en hebben papieren etc.
nog kunnen redden.
Wij hebben besloten voorlopig de leiding op ons te
nemen, één en ander uit hoofde van onze functie. Het
contact met de G.O.L. en de G.C. is weder opgenomen en
zaken warden op de oude voet voort gezet. Wij hebben
het hoofd nag koel. Ons voorlopig adres is bij Van Wijk
Nieuweschoot. Bij e.v. verandering zullen wij U spoedig
op de hoogte stellen. Hedennacht moet warden doorgegaan
met saboteren waarvan wij spoedig, evenals over de
operaties van de afgelopen nacht rapport willen
antvangen, ter doorzending aan de G.O.L.
Tref de meest strenge maatregelen ter bewaking en
beveiliging van het kantonnement. Zet vooral dubbele
wachtposten uit en laat de mannen, die in het
kantannement moeten achterblijven, hun wapens geladen
bij de hand hebben, am op het eerste bevel van de
Sectiecommandant, onmiddellijk gereed te staan om
desnoods het kantannement te verdedigen. Blijft paraat
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MILITAIR GEZAG.

OPENBARE

B
Inleverillif van zendtoestelleil, wapee
en dergelijke voorwerpe
Kraehtens het S bepaatde in de verordeningen van
dcii Chef van den Stat Militair Gezag, getiteld
en ,.Radio-, Duiven- cii Fotoverordening" wordt hierbij aan een ieder in deze
gerneente gelast out in te leveren:
1. Wapenen, munitie, sprungstoffen en oOrlogstuig, van welken aard ook;
2. Zendtoestellen V0or radiotelegrafie en voor
radiotelefonie.
De thievering moet geschieden ten bureele van het
hoofd van de plaatselijke politie, aan het Gemeentehuis,
OP WOENSDAG 18 APRIL 1945, TE 9 UUR.
Overtreding v. Ii. bepaalde bij of krachtensgenoemde verordeningen is strafbaar
Gegeven ten Stafkwartiere, den 16 April 1945.
DE CHEF VAN DEN STAF MILITAIR GEZAG,
op last,
de Sous-Chef,
de Luitenant-Kolonel,
(w.g.) W. Chr. Posthumus Meyjes.
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en houdt de hoof den koel!
Wees niet ongerust, de Dic. en zijn adjudant zijn niet
bekend met Uw verblijfplaatsen. De moffen zouden er
echter op andere wijze lucht van kunnen krijgen. Wees
dus uiterst opmerkzaam.
Wij blijven gezamenlijk doorwerken in goede trouw en
gehoorzaamheid! Voor Koningin en Vaderland!
10 april 1 45 Dol III'

Natuurlijk gaf een dergelijk bericht extra spanning. We zullen later vertellen hoe het
verder is gegaan met de gevangen genomen Die.
Hier volgt een gedeelte van bet rapport van de commandant van de eerste groep van de
Seetie I:
Twoensaag 11 april
Wachtdiensten, vooral gedurende de nacht van woensdag
op donderdag. Er behoefden nog geen nieuwe opdrachten
te worden uitgevoerd.
In de morgenschemering van 12 april veranderden we van
kwartier en werden verenigd met de rest van de sectie,
die was opgerukt vanuit het westen naar het zuidoosten
van de gemeente.
Donderdag 12 april.
De morgen verliep op de gewone wijze: eten en rusten.
Plotseling omstreeks 11 uur werd mitrailleurvuur
gehoord. Dit werd gevolgd door kleine en grotere
ontploffingen. We begrepen dat we in de frontlijn waren
aangekomen. Spoedig daarna daverden Canadese
pantserwagens door Steggerda. Het drong tot ons door
dat de bevrijding, waarop zo lang was gewacht, een felt
was geworden.
Ongeveer 12 uur kreeg 1k van de Sectiecommandant
opdracht om met mijn groep de spoor- en verkeersbrug

De molen van QooUer in de Lindevallef
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over de Linde onder het dorp De Blesse te verkennen en
zo mogelijk onbeschadigd in handen te krijgen.
Langs binnenwegen bereikteri we de Linde ter hoogte van
de R.K. kerk van Steggerda, ongeveer 2 kilometer ten
oosten van de spoorbrug. Ter plaatse lagen twee schepen
die door ons werden onderzocht of er zich ook Duitsérs
op bevonden. Van één der schippers hoorden we dat de
bruggen onbezet waren, aithans op het moment dat de
schipper daar langs voer. Er waren een paar uur
verlopen na de passage. Voorzichtigheid bleef derhalve
geboden. Vanaf de schepen zijn we met veiligheidsmaatregelen gemarcheerd naar het boerderijtje van
Gooijer. Twee verkenners gingen vooruit tot de
spoorlijn en door deze gedekt vanaf de Rijksweg, naar
de spoorbrug, die onbezet bleek.
Ondertussen had ik vanaf het dak door een verrekijker,
duidelijk een Duitse patrouille op en bij de verkeersbrug waargenomen. De groep kwam toen in stelling langs
de spoorlijn. De bren werd zodanig opgesteld dat we de
verkeersbrug onder vuur konden nemen. De overige
geweer- en stenschutters werden met geringe tussen
ruimte, langs de spoorlijn opgesteld. Vervolgens gingen
twee verkenners voorwaarts in de richting van de
Rijksweg. In het enigszins bedekte terrein kon de
patrouille tot nabij de brug doordringen. Ze rapporteerden dat de brug bewaakt werd door een troepje
Duitsers van ongeveer 10 man, waarvan één op de brug
had postgevat.
Daar oprukken in It front ons onder vuur zou brengen
van de wacht bij de verkeersbrug, gingen we over tot
een ander plan: door een omtrekkende beweging de
bezetting in de rug aan te vallen. Een ordonnans ging
de bevindingen rapporteren aan de Sect ie commandant en
bracht het verzoek over een groep te zenden voor ver-
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sterking. Met leek er op dat na het vertrek van de
ordonnans de Duitsers hun afwachtende houding lieten
varen. Op zeker moment zagen we zes man aan de zuidzijde van de brug. Ze trokken van dekking tot dekking
richting De Blesse. We wisten de sterkte van de wacht
doch konden er niet achter komen of er zich ook
reserves bevonden in de ontruimde woningen in de naaste
omgeving van de brug. Door activiteiten van de moffen
werden we geprikkeld om nog bij daglicht onze opdracht
uit te voeren. Twee man met bazooka en een sten hielden
wacht aan de spoorlijn en zouden om 19.30 uur vuren in
de richting van de verkeersbrug. Wij vertrokken om
17.30 uur om via de Nieuwe aanleg en de Rijksweg viak
langs het dorp ons doel te bereiken: na twee uur de
Duitse wacht in de rug te treffen. Van het ogenblik van
verwarring zouden we gebruik maken om de brug te nemen.
Met begin van de mars verliep viot doch bij de voorgenomen oversteek van de Rijksweg, zagen we enkele
Duitsers in de flank. Om eigen mensen te sparen zijn we
teruggetrokken naar ons uitgangspunt. Intussen was een
groep ter versterking bij de spoorbrug aangekomen.
Net was 21.30 uur voor we opnieuw ons plan uitvoerden.
Door de duisternis zouden we meer tijd nodig hebben.
Daarom werd als tijdstip van bestorming van de brug
vrijdagnacht 2.00 uur vastgesteld. De toegevoegde groep
zou van de zuid kant op dat tijdstip de brug naderen.
Na een lange tocht door het veld, langs rietkragen en
veenpiassen, waarbij we soms tot de knieen door bet
water ploeterden, stonden we 's nachts één uur,
ongeveer 150 meter ten noord westen van de Blesbrug.
Weer gingen twee verkenners vanuit onze opstelling brug
en omgeving verkennen en maakten contact met een
patrouille van de andere groep. Afspraak was dat we
zouden laten horen, wanneer we de brug waren genaderd.
Vanuit onze dekking lieten we enige salvo's horen. De
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twee andere groepen deden hetzelfde. Toen bet stil was
geworden hebben we onderzocht of er ook springladingen
op of aan de brug waren bevestigd. Er werd niets
gevonden. We konden volstaan met een opstelling waarbij
de brug van twee kanten onder vuur kori warden genornen.
Nadat bet licht was geworden werden de groepen
teruggetrokken en voistonden we met
boven in de nabijgelegen molen.

een uitkijkpost,

Natuurlijk werd het nieuws betref'fende de brug die nacht nog doorgegeven aan de
Sectiecomniandant, die op zijn beurt de Canadezen inlichtte.
We vervolgen met het versiag van de commandant van sectie II.
'Op donderdag 12 april ontving 1k de opdracht om
contact te zoeken met de sinds de vroege morgenuren in
onze omgeving zich bevindende wagenspitsen der
Canadezen, teneinde een directe samenwerking tot stand
te brengen tussen de N.B.S. Weststellingwerf en deze
voorhoede. Eerst bracht 1k de eerste pant serwagengroep
op de hoogte van de ligging van ons kantonnement, waar
ze dan oak naar toe gingen. Vervolgens zocht 1k contact
met de pant serwagengroep van ]uitenant Graham, waarmee
ik sindsdien nauw heb samengewerkt. Graham had de
hoofdweg Steenwijk-Wolvega onder vuur. Schoot 4 auto's
in brand. Onderweg een gevangene gemaakt op aanwijzing
van de bevolking. Het was een N.S.K.K. man, uit de
auto's die door Graham in brand waren geschoten en die
zich snel in burgerkieren had gestoken. Aangezien na
aankomst op bet hoofdkwartier der (bier ontbreekt tekst
op bet origineel) nog niet aanwezig waren en de
Intelligence Service bij de pant serwagengroep belangstelling had voor alle inlichtingen die 1k kon geven,
werd 1k daarheen gebracht. Tegelijk leverde 1k daar de
gevangene at. Na de vergadering van de stat werd 1k
verzocht te overnachten, teneinde de volgende rnorgen
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met de pantserwagengroep naar ons hoofdkwartier te
rijden wat gebeurde en waarwij de laatste inlichtingeri
(onze sectie inlichtingen en eigen waarneming) ultwisselden. Tevens werden aan Graham beide groepscommandanten voorgesteld, die 's nachts met hun groepen de
Blesbrug hadden veroverd.
Aangezien wij tevens konden melden, dat Wolvega door
alle fluitsers verlaten was, trok 's middags de tankgroep langs de grote weg over de Blesbrug Wolvega
binnen. Graham liet zich buitengewoon waarderend uit
over ons werk. Oak gaf 1k Graham het adres van een
Amerikaanse piloot, die ondergedoken zat en waarmee 1k
in mijn ondergronds werk contact had gemaakt.
's Middags laat waren er verschillende opdrachten voor
het opsporen van kleine groepjes moffen in de buurt,
waaraan door verschillende groepen werd deelgenomen".

Hier volgt het versiag van zo'n expeditie:
lge mondelinge opdracht van mijn sectiecommandant begaf 1k mij op patrouille met 10 man in de
richtlng van Spanga, over de wegen OldelamerMunnekeburen-Scherpenzeel. Ongeveer ter hoogte van de
Munnekebuurster kerk, ontving ik op mijn vraag aan de
Ttlngevo

burgerij, de mededeling, dat in de boerderij van Jan
Oosting, zijnde de laatste boerderij aan de rechterzijde voor de viersprong Nijelamer-MunnekeburenScherpenzeel-Langelille een viertal in burgerkleding
gekiede personen, zwaar bewapend, vertoefden. In
verband hiermede gaf ik mijn mannen instructie tot
overrompeling der boerderij, in geval van verzet. Vier
mannen posteerden op de hoek der boerderij, de avenge
verdeeld in twee groepen drongen gelijktijdig de vooren achterzijde der boerderij binnen.
Na vruchteloos zoeken in kamers, begaf ik mij naar de
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stal en de haven zalder daarvan. Daar aangekomen met 1
man, zag ik vier personen in blauwe broek en kiel;
gekleed, enigszins onder stra en anderzijds boven het
hooi liggen.
Met sten gewapend sprang ik van de stalzalder in het
haaivak en gelastte de handen haag. Het bleek dat de
heren hun wapens geladen in de kamer hadden
achtergelaten. Met inmiddels taegesnelde graepsleden,
gelastte ik êén dezer mannen ander bedreiging met
anveilig gestelde sten, deze wapens te antladen. In hun
bezit bleken te zijn: 1 machinegeweer, 3 geweren en 3
handgranaten waarvan 2 Hallandse en 1 fluitse
handgranaat, benevens een ijzeren kistje met
bandenpatranen en lasse patranen vaar geweer.
Na antwapening en inbeslagname der wapens, liet ik twee
mijner mannen met een arrestant achter ter bewaking der
wapenen. De avenge drie in de calanne apgenomen
hebbende, mij op de terugweg begaf naar mijn kwartier
en de gevangenen, alsmede de in beslag genamen wapens
aan mijn sectiecammandant averdraeg".

Het !ijkt allemaal van een Ieien dakje te gaan. Eehte fanatieke nationaalsocialisten
waren er niet bij. Of toch we!? Hier volgt kort het verhaal dat even over de
gemeentegrens plaats vond. Een sectiecommandant, !eraar U.L.O., ging op verzoek
mee op een pantserwagen van de Canadezen, als gids en tolk. Bij de beschieting van
een Duitse weerstandspost werd met witte lappen gezwaaid als teken van overgave.
Hier volgt de rapportage:
"De sectie commandant sprang naar voren op order van de
Canadese Commandant am als talk te fungeren. De eerste
Duitser waarmee hij sprak, liet hem door. De 2e en 3e
aok. De 4e maf bleek de commandant van het zaakje. De
sectie commandant bleef even met hem staan praten,
platseling maest hij op last van de maf in de hauding
gaan staan, terwiji hij anmiddellijk zijn pistaal trok

256

Groep NB. S. -en we/ice zich onder andere bezighield met de verdediging van
de Blesbrug en de bewaking van het vliegveld in Leeuwarden.

257

en v.d. L,aan zonder meer neerschoot. Een van de vele
qruweldaden door de moffen ten uitvoer qebracht. Het
spreekt vanzelf dat toen e Canadezen met hun tanks
alles wat naar moffen rook, volkomen en radicaal hebben
uitgeroeid'.

Na dit uitstapje met droeve afloop, over de gemeentegrens, gaan we verder met het in
uitzicht gestelde verhaal van de Die. ofjuister gezegd over de Die.
"Zo bracht onze Dic. zijn tijd door met studie. Niet
omdat hij er enig belang bij zou hebben, maar om de
achtergeblevenen hun goede vaderlandse taak op een nog
zo goed mogelijke wijze te kunnen laten blijven
vervullen. Immers hij kreeg reeds spoedig zijn doodvonnis voorgelezen.
Welk een belang had hij er nog bij om te verklaren, wat
niet waar zou zijn? Gelukkig namen de heren alles wat
de Dic. vertelde voor serleus aan, omdat zeer toevallig
de verkiaringen van zijn adjudant overeenstemden met
die van hem en met hetgeen zij reeds van vroegere
gevangenen hadden gehoord. Het schijnt dat slechts een
enkel geval niet klopte. De S.D.ers brandmerkten de
sabotage als "Communistisch gedoe" en meenden dat de
operaties van de N.B.S. geheel in handen van de
communisten waren en dat de werkelijke leider van de
Ttbende!I Dirk fbi III was, die door hen de grootste
communist van Den Helder werd genoemd.
"Wel", zei de Dic., "als ik dit ook maar één moment
geweten had, en als zij horen dat jullie mij doodschieten, dan gaat het hard tegen hard en nemen zij
direct 10 N.S.B. ers of S.D. ers op de korrel". En toen
de heren tenslotte te horen kregen hoeveel mensen onder
bevel van de Dic. stonden en hoe ze wel bewapend waren
en dat zij zeer wel in staat waren het alle Duitsers
onmogelijk te maken nog langer bij donker op de weg te
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verkeren, toen werden zij inwendig toch vrij nerveus.
Kortorn, de Dic. heeft hen zo bang gemaakt, dat zij
tenslotte het doodvonnis introkken en hem vrijlieten op
voorwaarde, dat hij op vrijdagavond, 13 april 945, te
s avonds 18.00 uur op de Rottumerweg bij Heerenveen
zou verschijnen in gezelschap van Dirk, die door hen de
Communistenleider werd genoemd en voor wie zij een
schrikbarende angst bleken te hebben. Ook zouden van af
die avond alle sabotagedaden moeten worden beeindigd.
Nadat hij de verzekering had gekregen dat hij niet zou
worden gevolgd en hem tijd zou worden gelaten contact
op te nemen met zijn Staf, nam hij op erewoord dit
aanbod aan. En zo kwam de Dic. nadat hij zich had
overtuigd dat hij niet gevolgd werd, na enig zoeken,
weer in contact met het nieuwe kwartier".

Tot zover het verhaal over de goede afloop van de arrestatie van één der
commandanten.
We keren terug naar Weststellingwerf. Onvergeteiijk is de intocht van de bevrijders op
die vroege vrijdagmorgen in Wolvega. Langs de kant van de weg allemaai blijde en
geiukkige mensen: 'Wolvega was bevrijd!'
De driekieur wapperde vanaf het gemeentehuis. Het was een zonovergoten
voorjaarsdag. 0 zeker, er zijn onherstelbare verliezen geleden. Sommigen hebben het
offer van hun leven moeten brengen voor de vrijheid. Een vrijheid die we nu zo
normaai vinden en misschien te weinig waarderen. In 1945 waren alien het erover
eens: een ooriog zoals we die hadden meegemaakt moest in de toekomst, koste wat bet
kost, worden voorkomen.
Nog boor ik de zanger uit Amsterdam in de eetzaal van bet voormalige N.A.D. kamp
in Wolvega, voor ons zingen: 'Ais eens alle, alle moeders om hun kinderen gingen
staan ... !"
Heiaas, deze optimisten hebben geen geiijk gekregen. Ais we alle gewapende
conflicten sedert 1945 zouden opnoemen, zou het een lange hjst worden. Ook vandaag
zijn er op vele plaatsen in de wereld nog brandhaarden, waar bet hard tegen hard gaat.
De Viaamse priester-dichter Guido Gezelie wist een eeuw geleden reeds dat het leven
niets anders dan strijd is. We geven toe dat de dichter een 'andere' strijd bedoelde.
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Kamp 'De Linde' te Wolvega, waar de Nederlandse
Arbeidsdienst was ondergebraeht
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We eindigen met de woorden van het gedicht, die na 100 jaar nog steeds actueel zijn:
"Hat 'even is een

kr9gsban/e#,

c/co/A goec/e en 1< wade Sagan,
gesc/ieur4 gev/e/ct, on/-va//en sc/lie/A:
/</oe/.<i-noec/ig voorwaarts gedi-'agen.
Ij at/even is geen vP'ede a//i/er

geen wapensti/stancl vragen.
F/at Ia van is Se Icr14isbanie,A,
tot in tSIoc/s /lanc/en c/ragen/"

Jeep Kroondijk
Zuidhom
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Wolvega 13 april 1945. De uithundige ontvangst van de Canadese bevrder&
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Aangwepficht roerend
bezit van vijanden
en landverraders,
Bureau van Roerende goederen van vijauden on Iandverraders.
Gemeenfe Wesfstellingwerl.
De Burgemeester van Weststeilingwerf in opdraeht van bet Nederiandse
Militair Gezag inaakt bet publiek met de meeste nadruk crop attent, dat
ecu ieder, die roerende goederen van vijandelijke ouderdanen, N.S.B.=ers,
of andere iandverraders onder zich heeft, verpiicht is, biervan onmiddellijk
aangifte te doen son bovengeweld bureau.
Deze aangilteplicht geldt voor ten ieder, die inlichtingen of aanwijzingen
ken verscbaflen, ointrent deze goederen, iudien zi nit gebouwen, of woningen
zijn outvreemd, of elders zijn opgeslagen, waar zij zich ook bevinden.
Artikel 44 van bet Besluit Vijandelijk Vermogen (Staatsblad No. B. 133)
skit bet nalaten van de aangilte als misdrijf strafbaar met een gevangdniss
straf van ten hoogste 4 jaar of geldboete van ten hoogsie 50.000 gulden.
Bijaldien iemand kennis draagt van handeiiugen, weike tot slrekking
hadden of hebben, goederen aan inbeslagneming te ontireiken, dient ,hij
eveneejis hiervan bet bovengemelde bureau (Bureau van Politic, uaast bet
genteentehuis te Wolvega) keunis to geven.
Dc Burgemeester vooruoemd,
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lijst met afkortingen
Chesta:
Gem.Comm. O.D.:
Geco:
G.O.L.:
G.S.O.L.:
Die.:
D.O.L.:
K.P.:
L.O:
N.B.S.:
N.S.B:
R.A.F.:
S.D.:
SS:

Chefstaf
Gemeentelijk commandant van de Ordedienst
Gevechtscommandant
Gewestelijk Operatie Leider
Gewestelijk Sabotage en Operatie Leider
(dim Wierda)
Districts Commandant
Districts Operatie Leider
Knokploeg
Landelijke Organisatie voor huip aan Onderduikers
Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten
Nationaal Socialistische Beweging
Orde Dienst
Royal Air Force
Sicherheits Dienst;
Schutz Staffel

268

©Heemkundel994
samenstelling & 'vormgeving
Gemeente Weststellingwerf
Mdeling onderwijs

