
Uit: ‘Het was weer een mooie dag vandaag’, levensverhaal van Jaap Boonstra 
(gepubliceerd juni 2004). Geboren 5 augustus 1934, te Sint-Annaparochie. Waar hij 
ook tijdens WOII woonde met zijn ouders en jongere zusje. 
 
 

III 
 

OORLOG  
__________ 

 
 
Er is ėėn uitdrukking van mijn moeder die mij altijd is bijgebleven: “Ik kan er ook 
niets aan doen dat de oorlog nog zo lang heeft geduurd”. Deze zegswijze werd 
meestal gebruikt bij diverse voorvallen waarvan mijn moeder de indruk had dat ze 
aan de oplossing of verbetering weinig kon doen. 
Waar ze dit gezegde vandaan haalde, vermeldt de geschiedenis niet, doch evenmin 
lijkt mij de uitdrukking op waarheid te berusten. Want hoewel ze niet daadwerkelijk 
de oorlog kon bekorten heeft ze, evenals mijn vader, er alles aan gedaan om ons 
gezin, de evacués, de hongerkinderen, familieleden, onderduikers, verzetsmensen, 
buren etc. op velerlei manieren veilig de oorlog door te loodsen. Mijn moeder was 
negenentwintig jaar toen de oorlog uitbrak en mijn vader tweeëndertig. Men zegt en 
wie is men, dat wanneer je jong bent, je veel kunt verdragen. Ze zullen wel gelijk 
hebben! 
 
De eerste jaren 
 
Uiteraard zijn mijn ouders op de hoogte geweest van de maatregelen die de regering 
in de afgelopen tijd had genomen, zodat ze, wanneer de oorlog onverhoopt mocht 
uitbreken, diverse zaken het hoofd konden bieden. 
In hoeverre ze bekend waren met de nationaal-socialistische denkbeelden en de 
daadwerkelijke uitvoering daarvan, zou ik niet durven zeggen. Ze lazen het Friesch 
Dagblad en ongetwijfeld zullen daarin waarschuwende geluiden te lezen zijn 
geweest tegen de opkomst van het fascisme en antisemitisme, zoals zich dat in 
Duitsland al gedurende lange tijd openbaarde. De gehele familie was kerkelijk en de 
genoemde denkbeelden waren zowel in de familie als in de kerk, niet aan de orde. 
En deze gedachten en denkbeelden stonden ook wel zo veraf van hun 
belevingswereld en van het wereldje waarin ze dag in dag uit verkeerden, dat 
inmenging daarin door anderen, met heel andere ideeën, vrijwel onmogelijk leek. En 
ook is het in zijn algemeenheid een gegeven dat mensen met een kerkelijke 
achtergrond, bijna nooit lid werden of zijn geweest van de NSB of aanverwante 
organisaties. 
Ongetwijfeld zullen ze geweten hebben wie in het dorp (en in Het Bildt) lid van de 
NSB (Nationaal Socialistische Beweging) waren of hiermee sympathi-seerden. En 
anders kwamen ze daar in de oorlog al redelijk gauw achter! In 1935 deed deze 
beweging al mee aan de verkiezingen en ook in de provincie Fryslân waren diverse 
groeperingen en kopstukken actief voor de NSB. Voor zover ik dat nu nog kan 
nagaan denk ik dat er in ons dorp ongeveer – ik noem dat dan maar gezinnen – een 
tiental lid was van de NSB. En dan waren er nog die geen lid waren, maar er wel 
mee sympathiseerden. 
Maar Duitsland was ver weg en door diverse maatregelen van de regering werd de 
NSB in die beginperiode vaak de wind uit de zeilen genomen. 
Sint Annaparochie was in die tijd in feite ‘verdeeld’ in twee groepen, je was 
christelijk of niet-christelijk, oftewel ‘openbaar’. Een beetje ruw geschat: ieder vijftig 
procent. 



Naast ons in de steeg, achter de familie Geerts, woonde de familie R., duidelijk fout 
in de oorlog en daarnaast woonde de familie Obermann, ook fout, maar dan in de 
ogen van de Duitsers, want Obermann was communist. Hij zou nog ervaren welke 
consequenties dat had. Want in de zomer van 1941 viel Duitsland Rusland binnen 
en meteen werden ook alle communisten in ons land door de Duitsers opgepakt. En 
ook buurman Obermann was daarbij. 
 
Hoeveel vermoeden het dorp had van oorlogsdreiging begin mei 1940 laat zich 
denken. Op donderdag negen mei waren er al schermutselingen aan de grens met 
Limburg en het werd weldra duidelijk dat op vrijdag tien mei in alle vroegte de 
Duitsers ons land waren binnengevallen. Zelf herinner ik me niets van deze tiende 
mei. 
We zaten ver van de grens af en ook andere oorlogsobjecten, zoals de Afsluitdijk, 
bunkeropstellingen e.d. waren toch nogal ver van ons verwijderd. Ook het vliegveld 
Leeuwarden, dat later gevaarlijk dicht naar Het Bildt werd uitgebreid, stelde in die 
tijd als militair vliegveld in feite niets voor. 
Het was de vrijdag voor Pinksteren en anders dan nu gebruikelijk is had men in die 
tijd geen extra verlof of vakantieplannen voor een lang weekend. Op de vrijdagavond 
waren er nog geen Duitsers in de buurt gesignaleerd. Natuurlijk was de overval op 
ons land het gesprek van de dag. De radio verspreidde telkens berichten, doch een 
algeheel en helder beeld van de situatie, kreeg men in die tijd nog nauwelijks. 
De andere morgen, de elfde mei en de trouwdag (de zevende) van mijn ouders, 
trokken de Duitsers zonder tegenstand te ontmoeten, al vroeg Leeuwarden binnen, 
bezetten de stad en niet te vergeten het vliegveld en waren weldra heer en meester. 
                                                                                   
Waarschijnlijk ben ik die morgen nog naar de bewaarschool geweest. Gewerkt werd 
er op de zaterdag uiteraard ook nog, meestal tot een uur of twaalf. Mijn vader was 
dus, toen de oorlog begon een week of vijf als gemeentetimmerman in functie. 
In de loop van de middag nam mijn vader mij mee, voorop de stang van zijn fiets en 
gingen we het dorp in. Wat hij daar moest weet ik niet meer, waarschijnlijk zijn we 
even bij bep Boonstra langs geweest of bij andere familie, maar even later gingen we 
weer terug naar de Zuiderhoek. Ik weet nog dat er mensen op straat liepen en in 
feite zie ik mezelf ook nog voor op de stang van mijn vaders fiets zitten. 
In de verte, vanaf Berlikum, kwam iets aanrijden. Het waren twee auto’s. Ze 
kwamen dichterbij en nog hoor ik het mijn vader zeggen: ”Daar komen ze aan”. We 
waren toen bij ons huis aangekomen en meteen reden de twee auto’s ons voorbij. Ik 
herinner me alleen de voorste auto, open en met een lange motorkap en ook zie ik 
de militair naast de chauffeur nog zitten. Hij had een grote platte pet op. Ze reden 
door, het dorp in en ik begreep later dat ze naar het gemeentehuis gingen. Van die 
tweede auto herinner ik me niets meer. 
Ik voelde ook instinctmatig aan: “Dit is fout”. Deze gebeurtenis, op die 
zaterdagmiddag van de elfde mei, is mij altijd bijgebleven als één van de 
belangrijkste voorvallen uit de oorlog en die ik mij vandaag de dag heel goed kan 
herinneren. Ik moest toen nog zes worden! 
 
Zo was ik dus, op de grens van ons dorp, getuige van het binnentrekken van een 
vijand. Zonder hier dramatisch over te doen kun je zeggen “geschiedenis en 
historie”, waar ik dan wel met de neus boven opstond. 
En nu, in deze eeuw, kan ik met een grote mate van waarschijnlijkheid wel zeggen, 
dat er geen kans is, dat er ooit iemand nog eens een vijand Sint Annaparochie zal 
zien binnen rijden. 
De oorlog was op dat moment voor het dorp begonnen en dan valt voor mij om zo 
maar te zeggen even het doek, want verder herinner ik me van 1940 en 1941 niet zo 
erg veel meer. 



Mijn leven bestond in hoofdzaak uit bewaarschool, lagere school (vanaf 1941) 
spelen en verblijf bij boer en loonbedrijf. Van de diverse maatregelen die de Duitsers 
direct in het begin al invoerden, zal ik wel wat geweten hebben, doch dat ging dan 
onder het ‘spelen’ door. Ook hebben mijn ouders in het begin al, door hun houding 
en wellicht door af en toe iets los te laten, mij ongetwijfeld ervan doordrongen dat er 
iets fouts aan de hand was en dat mijn wereldje nu in feite verdeeld was in ‘goeden 
en kwaden’. 
In hoofdzaak gaat het in deze jaren ook simpel om voorvallen, die ik thuis, op 
school, op straat e.d. meemaakte, zag, hoorde en aan de lijve ondervond, zonder dat 
dit alles voor mij al te grote consequenties had. 
In het vervolg van dit verhaal zal ik proberen van al die voorvallen een beeld te 
schetsen en mijn indrukken weer te geven. 
 
Diverse maatregelen en hun gevolgen 
 
Eén van de eerste maatregelen die de Duitsers de bevolking oplegden, was dat er 
verduisterd moest worden. Dat wil zeggen, er mocht s’ avonds en in de nacht geen 
licht uit de huizen naar buiten schijnen. Ook de straatverlichting ging uit. Het was 
dan ook gedurende de gehele oorlog aardedonker in het dorp. Vliegtuigen, vanuit 
Engeland b.v. mochten zich niet kunnen oriënteren of zien waar ze zich bevonden.  
 
In ons huis hadden we een aantal zware en dikke gordijnen en ook nog blinden, als 
’t ware houten deuren, voor de ramen, zodat een groot gedeelte van het huis al 
verduisterd kon worden. Maar het was toch nog noodzakelijk om voor een aantal 
ramen andere maatregelen te treffen en dus ging mijn vader aan de slag en maakte 
houten stellingen, waarop stukken karton werden geslagen 
Ik zie hem nog in het houtstek, de ruimte achter de eigenlijke timmerwerkplaats, op 
z’n knieën op de grond liggen. Hoe lang hij met het werk bezig is geweest weet ik 
niet meer, maar het was wel te lang, want hij vatte kou doordat hij op de tocht had 
gewerkt en gelegen. Die kou liep uit op een longontsteking en dat betekende in die 
tijd (1940) een ernstige aandoening die op een bepaald moment een kritiek punt 
bereikte. En dat punt betekende dan weer ‘erop of eronder’. Er werd in de nacht bij 
hem gewaakt en ik weet nog dat oom Dirk, getrouwd met tante Sietske, een zuster 
van mijn moeder, op een avond en in de nacht bij hem waakte. Het liep gelukkig 
goed af en een tijdje later was hij weer op de been. 
 
Het verbod om licht naar buiten te laten schijnen werd door de Duitsers streng 
gecontroleerd. Bekend zijn dan ook de slagen en het gebonk met hun geweren op 
deuren en ramen, wanneer ze iets ontdekten dat niet in orde was. 
 
Eind 1940, begin 1941 werd door de Duitsers het persoonsbewijs ingevoerd. 
Iedereen boven de veertien jaar moest zo’n bewijs hebben en bij zich dragen. Anders 
was het niet best en zag het er slecht voor je uit. 
Het was een soort van legitimatiebewijs en een prachtig controlemiddel voor de 
Duitsers. Er moest ook een foto op en ik weet nog dat mijn vader en moeder op de 
foto moesten. Als ik me het goed herinner gebeurde dat op de bovenzaal van één 
van de plaatselijke cafés.  
Ik heb de beide persoonsbewijzen nog in mijn bezit, compleet met de vingerafdruk, 
van de rechterwijsvinger! Die van mijn moeder is gedateerd op 27 oktober 1941 
onder nummer 003042 en die van mijn vader is van een eerdere datum en wel van 
17 juli 1941, nummer 000494. Achterop het persoonsbewijs bevindt zich nog een 
zegeltje, dat naar alle waarschijnlijkheid moest aantonen dat mijn vader lid van de 
brandweer was. En ook zit er nog een los velletje papier in dat als legitimatie voor de 



luchtbeschermingsdienst moest dienen. “Ingedeeld bij de brandweer” staat er tevens 
op. De datum is van 25 januari 1944. 
 
Er kwam ook een distributiesysteem voor o.a. eten, kleding schoenen, snoep, tabak 
etc. Iedereen kreeg een stamkaart en hiermee kon je op bepaalde tijden bonnen 
ophalen op het distributiekantoor. In iedere gemeente werd een dergelijk kantoor 
opgericht en als ik het wel heb, werkten er vijf tot acht mensen op het kantoor in 
Sint Annaparochie. Later werd er door de verzetsmensen veelvuldig een overval op 
een dergelijk kantoor gepleegd. Mensen die moesten onderduiken konden niet meer 
aan bonnen komen en dan hielp het verzet een handje. Geen wonder dat de 
kantoren daarna altijd werden bewaakt. Mijn vader heeft voor het kantoor in Sint 
Annaparochie een soort van scherm moeten maken, met daarin een spleet, waar de 
bewakers doorheen konden kijken. Het scherm bestond uit twee wanden en daar 
tussenin werd zand gestort. Na de oorlog werd het zaakje opgeruimd en ik zie nog 
het zand bij ons op het erf liggen. Ook werd er door medewerkers van een dergelijk 
kantoor, die ‘goed’ waren ontzettend ‘gerommeld’. 
In de plaatselijke krant stond welke bonnen geldig waren in een bepaalde periode 
en kon je b.v. suiker, snoep, tabak, kleding e.d. krijgen. Later toen er geen krant 
meer verscheen werden deze mededelingen op sommige winkels aangeplakt. In de 
loop van de oorlog werd het aantal goederen steeds minder, totdat er van alles niets 
meer te krijgen was. In het laatst van de oorlog stuurde mijn moeder mij er ook op 
uit om op de aangeplakte lijsten uit te zoeken welke bonnen geldig waren. En ik 
herinner me een keer dat ik in de rij stond bij één van de plaatselijke schilders, die 
ook klompen verkocht, om klompen te bemachtigen. Mook, de politieman in het 
dorp hield daarbij toezicht! 
                                                               
Van mijn ouders heb ik van ieder twee distributiestamkaarten. De regering had op 
dit punt al eerder een vooruitziende blik gehad, want beide eerste kaarten zijn 
gedateerd op 30 september 1939. De Duitsers namen het systeem over; de tweede 
kaart is dan ook van latere datum en wel uit de oorlog.  
En het mooiste is nog wel dat mijn eigen distributiestamkaart er ook nog is! 
Eveneens gedateerd op 30 september 1939. 
We woonden toen in het Plantsoen en als huisnummer hadden we daar 40a 127. In 
1940 verhuisden we dus en het genoemde nummer is netjes doorgehaald en er voor 
in de plaats staat dan 365. De nummering in het dorp liep toen nog door. Een 
tweede kaart is van mij niet teruggevonden. De kaart die er nog is staat vol met 
cijfers en kruisjes. Ik ben dus niet direct van honger omgekomen! En later ook niet 
trouwens. 
Al die bonnen moesten op vellen papier worden geplakt en daarna door de 
winkeliers worden ingeleverd. Een akelig en plakkerig werkje. Op een bepaald 
moment werd ik ook ingeschakeld bij dit werk; bij oom Albert, de melkboer. Ik werd 
zelfs door oom Albert ‘uitgeleend’ aan een andere melkboer in het dorp, Wassenaar, 
om daar te helpen te bonnen op te plakken. 
Ik herinner me een avond dat ik weer naar huis liep, na een avondje bonnen 
plakken en dat het zo donker was - de straatverlichting mocht immers niet branden 
en ook de ramen van de huizen waren verduisterd - dat ik aan de vensterbanken en 
hekjes voelde waar ik mij op dat moment bevond. Een angstige ervaring. 
 



 
 
Zo rond 1939 kreeg ik mijn distr ibutie -stamkaart,  bestemd om -in ti jd van 
oorlog-  levensmiddelenbonnen te kri jgen  

 
 
Dûtsers in ‘t dorp 
 
De Duitsers namen in Sint Annaparochie bezit van een gedeelte van het tehuis voor 
ouden van dagen, het verzorgingshuis zouden we nu zeggen. Ze zouden er tot de 
laatste dag van de oorlog blijven zitten. 
Mijn vader en zijn collega kregen opdracht e.e.a. daarvoor in orde te maken. Het 
gebouw stond aan de weg naar Sint Jacobiparochie. Aan de zuidwestkant werd een 
aantal kamers ingericht, er kwam een schildwachthuisje, er werd een bunker 
gebouwd en dagelijks stond er een soldaat op wacht. Ze behoorden tot de 
Grenzschützpolizei; oftewel Grüne Polizei. Het woord alleen al… 
Als we b.v. naar de familie op het Hoekje of Sint Jacobiparochie gingen, moest je er 
langs. Op zich hoefde dat niets te betekenen, maar ik herinner me dit altijd nog als 
iets ongemakkelijks en bedreigend. 

Ik heb mijn vader in het laatst van zijn leven eens gevraagd hoeveel Duitsers er 
eigenlijk in het tehuis zaten. Zijn antwoord was: “Dat weet ik niet” en hij draaide 
zich om. Dit antwoord en er niet over (willen) praten illustreert een houding van 
willen vergeten en ‘wat heb je daar nu aan’. Een houding die ik trouwens bijna 
overal tegenkom bij mensen, die in de oorlog ouder waren dan ikzelf. Met 
uitzonderingen uiteraard. 
 
Overigens kreeg ik later een boek in handen met oude foto’s over Het Bildt en daar 
staat een foto in waarop de leiding van het tehuis - een vader en moeder noemde 
men dat toen - gefotografeerd staat met de Duitse bezetting in Sint Annaparochie. 
De foto is op oudejaarsavond 1941 in het tehuis genomen en welgeteld staan er tien 
Duitse militairen op. Voor hen, op de grond, staat een bordje en daar is 
opgeschreven: ‘Prost - Neujahr - 1941 - St. Anna Parochie’ . Het zouden er toen nog 
drie oudejaarsavonden voor hen worden. En volgens mij is het aantal van tien de 
hele oorlog door wel ongeveer gehandhaafd. Ze waren geregeld op patrouille door 
Het Bildt, in hoofdzaak per fiets, het geweer over de schouder, kijkend en loerend 



om dan vooral in de nacht toe te slaan. Ook hadden ze vaak een herdershond bij 
zich. 
Inwoners uit het dorp en omgeving, die door de Duitsers werden opgepakt, kwamen 
meestal in de marechausseekazerne terecht en van daar werden ze naar de 
gevangenis in Leeuwarden overgebracht. Met als einddoel vaak het 
concentratiekamp of als je wat geluk had een werkkamp in Duitsland. 
Later in de oorlog kwamen er ook Duitsers vanuit Leeuwarden de dorpen afstropen, 
waarbij het er niet zachtzinniger aan toe ging. Deze kwamen dan meestal met 
overvalwagens, zodat de mensen die ze pakten, meteen meegingen naar 
Leeuwarden. 
Oude Bildtzijl bijvoorbeeld, werd meestal ‘bediend’ door de Duitsers die in Marrum 
gelegerd waren en deze deden voor zaken als speurwerk en intimi-datie niet onder 
voor die in Sint Annaparochie. 
 
Ze moesten ook de kust bewaken en bij Zwarte Haan kwam een bunker en een 
barak. Een watervoorziening was er niet en Bijlsma, het eerder genoemde 
loonbedrijf, kreeg opdracht daar op geregelde tijden water naar toe te transporteren 
Daartoe werden er door de gemeente twee grote tanks gefabriceerd, elk op een 
onderstel dat achter een wagen kon worden gehaakt en door een paard werd 
getrokken. 
Ik ben wel vaak mee geweest naar Zwarte Haan. Dat was niet zo beangstigend, want 
je mocht niet mee naar het eigenlijke onderkomen en je moest dus op de dijk blijven 
wachten, totdat de voerman, meestal één van de zonen van Bijlsma, terugkwam. 
Die was dan, met het hele zaakje, ergens achter het huidige café-restaurant 
verdwenen en kwam even later met de wisseltank terug. Ik kan me de situatie niet 
zo goed meer voor de geest halen, maar ik weet nog dat ik op de weg bij het 
restaurant stond te wachten. Er gingen trouwens ook wel eens andere kinderen 
mee.  
Het betreffende water werd onderweg opgehaald, tussen de Oude en Nieuwe 
Bildtdijk, aan het einde van de bebouwing. Hier stond nl. een brandkraan en die 
mocht door Bijlsma worden gebruikt. De tanks zijn na de oorlog nog jaren gebruikt 
bij het straatmaken. Daar moet je bij het afwerken ook water gebruiken en daarvoor 
waren de tanks een handige oplossing! 
 
Eén van de belangrijkste zaken die de Duitsers in onze omgeving aantroffen was het 
vliegveld bij Leeuwarden. Het ligt en lag o.a. richting Marssum, Engelum, Beetgum  
en Beetgumermolen en in verhouding niet zo ver van Het Bildt vandaan. De 
Duitsers wilden er één van de belangrijkste vliegvelden in Europa van maken en 
breidden het geweldig uit. En ook voortvarend, want al vlak na de inval in mei ’40 
werd dit drastisch aangepakt. De uitbreiding ging ook in de richting van Het Bildt 
en op een bepaald moment was de grens tot aan Sint Annaparochie nog ongeveer 5 
á 6 kilometer, hemelsbreed dan. Maar aangezien vliegtuigen ook ‘langs de hemel’ 
vliegen, was dit niet zo’n aantrekkelijke omgeving.   
Duizenden mensen werden toen op het vliegveld aan het werk gezet, voornamelijk 
mensen die allang werkloos waren en ook mensen uit Het Bildt werden hierbij 
ingeschakeld. Zelfs onze buurman uit het tweede huis uit de steeg was erbij. Zoals 
al eerder gezegd was dat gezin ‘fout’, in ieder geval de vrouw. Hoe het met zijn 
ideeën omtrent de nazi’s was, kon niet meer worden achterhaald, want al spoedig 
werd hij op het vliegveld overreden door een vrachtauto en was onmiddellijk dood. 
Ik herinner me dat er thuis over werd gesproken. Nu zou ik nog wel willen weten of 
mijn ouders ook op de begrafenis zijn geweest! 
Zijn vrouw bleef de gehele oorlog een trouw lid van de NSB. Wel ging ze nog tijdens 
de oorlog samenwonen en verhuisde een eindje verderop in de straat. 



De Duitsers maakten van het vliegveld tevens een soort vesting. Afweer-geschut, 
zoeklichten, bunkers, schijnvliegveldjes - o.a. bij Lieve Vrouwen-parochie - het was 
er allemaal. Als je er langs reed, of via Stiens of via Marssum, je kon er altijd wel 
wat van zien. 
Ook de Engelsen en later de Amerikanen hadden spoedig in de gaten dat hier een 
belangrijke uitvalsbasis van de Duitsers lag. Op ongeregelde tijden kwamen er dan 
ook vliegtuigen over, die bommen gooiden of de zaak beschoten. Ik weet nog goed 
dat bij ons thuis de ramen en deuren rammelden en trilden wanneer er weer een 
zware aanval aan de gang was. Vaak ging het mis en vielen de bommen op de stad 
of op de omliggende dorpen. Met alle gevolgen van dien. Sint Annaparochie is 
volgens mij nooit getroffen. 
De zoeklichten kon je in het donker bij ons niet zien schijnen, althans dat herinner 
ik me niet meer. Ik ben wel langs het vliegveld gekomen op het moment dat ze 
gebruikt werden en ook herinner ik me dat ik in Leeuwarden bij oom Piet en tante 
Trijntje logeerde en s’ avonds voor het zolderraam stond om naar de grote lichten te 
kijken. Zodra deze een vliegtuig in het vizier kregen werd er geschoten en ook de 
jachtvliegtuigen die op het vliegveld onderge-bracht waren, deden een behoorlijke 
duit in het zakje.  
 
In Sint Annaparochie is maar mijn weten nooit een vliegtuig neergekomen. In Sint 
Jacobiparochie wel. Ik herinner me dat op een avond, het was donker, ik in de 
voorkamer in de bedstee lag en dat mijn moeder de deur van de bedstee opendeed. 
Door het raam kon ik over de velden kijken, richting Sint Jacobiparochie en daar 
zag ik een groot vuur. Er was een engels vliegtuig neergeschoten en dat brandde 
nog. De bemanning kwam hierbij om en ligt begraven in Sint Jacobiparochie. Dit 
moet eind 1941 zijn geweest. 
 
Ut fan hûs 
 
Het moet m.i. ook in 1941 zijn geweest dat door de kerken werd geregeld dat 
kinderen uit de grote steden een aantal weken naar het platteland konden gaan om 
aan te sterken. Ook de kerk in Sint Annaparochie deed mee en in de zomer van 
1941 verschenen er zo’n 25 bleekneusjes in het dorp. Ze kwamen uit Rotterdam. 
Wij kregen er ook één, een jongen van een jaar of acht: Teun de Zeeuw. Ik had dus 
meteen een speelkameraad. Ze bleven ongeveer drie weken en gingen dan weer 
terug. Met de trein. Ik weet nog dat we samen speelden en bij Lont en Bijlsma 
waren, maar hoe hij reageerde op dit alles, daarvan is mij niets bijgebleven. Volgens 
mij kwamen ze in de zomer van 1942 nog een keer terug. 
Een oudere broer van hem - Bas heette die - was in Genum ondergebracht, een 
dorpje vlakbij Ferwerd. Daar zijn we een keer op bezoek geweest; op de fiets 
uiteraard. Oom Henk, vaders jongste broer, ging mee. Ik bij mijn vader achterop en 
Teun bij oom Henk. Ik kan het huis in Genum waar zijn broer toen was, nog 
aanwijzen.  
 
Mijn moeder had in die tijd contact met een vriendin, doch vraag me niet hoe en 
wat en wie dat was. Die woonde in Santpoort dicht bij Haarlem. Oom Albert en 
tante Joukje hadden kennissen in Beverwijk, ook niet zo ver van Haarlem. Mijn 
moeder en tante Joukje kregen het voor elkaar om respectievelijk in Santpoort en 
Beverwijk te gaan logeren. En zo vertrokken beide dames op een bepaald moment 
met de trein richting Holland. De beide mannen zouden later volgen. Wel was 
afgesproken dat wanneer dat kon, ik dan mee zou gaan en ook mijn neef Jaap. We 
zaten nu bij elkaar in de klas. Twee dagen later kwam er een kaart en ik weet nog 
dat mijn vader mij die liet lezen. Er stond ‘ja’ op. Ik kon dus mee en neef Jaap ook. 
Een wereldreis, middenin de oorlog! Van de heenreis weet ik niet veel meer. Tijdens 



het verblijf in Santpoort zijn we naar Artis geweest en ik weet nog dat we op een 
middag zijn gaan wandelen in de buurt van Santpoort en Bloemendaal. Er waren 
Duitse soldaten aan het oefenen en mijn vader heeft één van hen nog een vuurtje 
gegeven voor zijn sigaret. Ik zie het nog gebeuren. 
 
Ook zijn we een dag naar Rotterdam geweest om de familie van Teun de Zeeuw te 
bezoeken. Ik herinner me de straat waar ze woonden nog enigszins. Heer 
Daniëlstraat 62a. We kregen daar o.a. druiven en ik zie nog dat mijn moeder de 
pitjes op het bordje legde. Vanaf de trein moesten we er met de tram naar toe en er 
reden veel Duitsers mee. Terug op het station gingen de sirenes loeien en was het 
luchtalarm. We moesten daar blijven wachten tot het afgelopen was en schuilden 
onder een soort van overkapping of tunnel. Van de treinreis terug naar huis weet ik 
nog dat we over de Veluwe reden. Allemaal bos, veel Duitsers en kampementen. We 
gingen op de fiets vanaf Leeuwarden terug naar Sint Annaparochie. 
We hebben na de oorlog nog een keer een brief gehad van Teun. Hij zat toen in 
militaire dienst. Het contact is daarna nooit meer hersteld, ook niet van onze kant. 
In Sint Annaparochie zijn overigens nog wel mensen die contact hebben gehouden 
met hun oorlogs- of hongerkind. 
 
Vorderingen  
 
In de loop van de oorlog werd er in Duitsland en uiteraard ook in ons land, weinig 
meer geproduceerd. De Duitsers losten dat eenvoudig op; ze vorderden van de 
burgers, ondernemers, boeren, gemeenten e.d. alles wat ze nodig hadden of dachten 
te moeten gebruiken. Zo niet goedschiks, dan maar kwaadschiks. 
Aangezien paarden in die tijd nogal een belangrijk onderdeel waren van zowel de 
landbouw als het leger, hadden de Duitsers ook nooit genoeg paarden. Ze vorderden 
ze dan ook gewoon. 
Ik herinner me de paardenvorderingen in Het Bildt nog heel goed. Eigenaren van 
paarden, in hoofdzaak de boeren en loonbedrijven, moesten een deel van hun 
paarden afstaan. Op een bepaalde dag moesten ze deze aanbieden voor de keuring 
en bij goed bevinden werden de paarden door de Duitsers afgevoerd. Deze keuring 
vond plaats in Sint Annaparochie, op het Zuideinde, het verlengde van de 
Zuiderhoek waar wij woonden. De eigenaren met hun paarden moesten achter 
aansluiten en ik zie nog de lange rij van paarden en begeleiders op de weg vanaf 
Berlikum voor ons huis langs komen en langzaam opschuiven naar het Zuideinde. 
De eigenlijke keuring was op de hoek, bij de Hervormde kerk. Daar stond o.a. een 
hoge Duitse militair met een platte pet - een veearts denk ik - die de paarden liet 
draven en bekeek. Ik ging daar uiteraard ook kijken en hoor nog het klappen van de 
zweep, waarmee de paarden aan het schrikken werden gemaakt, waardoor ze 
begonnen te draven. 
Het duurde soms uren voordat de stroom paarden voorbij was. Paarden die 
goedgekeurd werden moesten door burgers weggebracht worden. Naar Leeuwarden 
denk ik. Van één keer herinner ik me dat de landwacht, een soort van hulppolitie, 
toezicht hield op het verloop van de keuringen. 
 
Ook het luisteren naar (buitenlandse) radiozenders werd verboden. Populair en 
illegaal dus, was het luisteren naar de Engelse zender en naar radio Oranje, ook 
vanuit Engeland. 
Alle radio’s moesten worden ingeleverd. Kon men er niet onderuit dan leverde men 
een oud beestje in en hield de nieuwere. Of degene die geen tweede toestel had 
verstopte hem dan meteen maar. Zo kreeg mijn vader ook diverse radiotoestellen  
aangeboden - van familie en collega’s - die hij dan verborg op een zolder in een van 
de minst toegankelijke delen van een loods op het terrein. De situatie nog een beetje 



voor ogen hebbende, denk ik dat ze daarbij op de garage van de brandweerauto 
stonden. 
 
Zoals ik al eerder vertelde was er in begin 1940 nog een nieuwe brandweerauto 
gekomen. Deze kreeg meteen ook een nieuw onderkomen, een soort betonnen 
schoenendoos. Deze werd in genoemde loods ingebouwd. 
Aangezien het gemeentebestuur ook graag wilde dat de wagen - vooral in de winter - 
snel van start zou gaan, werd de garage in de winter verwarmd door middel van een 
kolenkachel. Deze stond weer in de loods ernaast en via een ingenieus systeem van 
buizen, die door de muur waren getrokken, werd warm water tot onder de motor 
gebracht. 
Mijn vader werd tevens tot stoker bevorderd en vooreerst waren er ook nog genoeg 
kolen om de zaak draaiende te houden. Later werd ook ik ingewijd in de geheimen 
van dit verwarmingsapparaat, dat qua mechanisme niet zo moeilijk te bedienen 
was. De hoofdzaak was dat het ding door bleef branden en dat er dus op tijd via het 
deurtje kolen naar binnen werden gekieperd! 
Maar op de radio’s terug te komen, ze stonden dan ook enigszins warm en wat nog 
belangrijker was, ze zijn nooit gevonden. 
 
Mijn vader had op dit punt nog gevaarlijker spul voor de Duitsers verborgen: n.l. 
benzine. Op de een of andere manier was hij er in geslaagd om een vat met benzine 
te verstoppen in een gedeelte van een loods waar het metselzand opgeslagen lag. 
Ook stond hier allerhande gereedschap, bestemd voor het metselen en stukadoren, 
maar het vat lag verborgen onder het metselzand. Het moest er wel een tijdje blijven 
zitten want rond de bevrijding zag ik pas waar de benzine voor bestemd was. 
Het was bedoeld voor de ondergrondse. Af en toe verscheen er dan ook een 
motorfiets of auto op het erf die op provisorische wijze werd bijgetankt. 
Voor een echte brandweerman zoals mijn vader dat was, zal het zomaar ergens 
verstoppen van een vat benzine wel even slikken zijn geweest! Maar wat het zwaarst 
weegt…. 
 
Luchtpost 
 
Al vrij gauw vlogen de vliegtuigen vanuit Engeland naar Duitsland en gooiden daar 
hun  bommen op industriegebieden, steden e.d. neer. Later kwamen daar de 
Amerikanen nog bij. Ook die vlogen vanuit Engeland. Er was één verschil: de 
Engelsen kwamen in de nacht en de Amerikanen vlogen overdag. 
Friesland en in het bijzonder Het Bildt, lag in de aanvliegroute naar de gebieden in 
het noorden van Duitsland, met steden als Hamburg, Bremen, Wilhelmshafen etc. 
Ik herinner me in hoofdzaak de overdag-vliegtuigen. In grote drommen en wel in een 
bepaalde formatie van zoveel vliegtuiten vlogen ze heel hoog over, dit ook om de 
luchtafweer op het vliegveld en op de eilanden te ontlopen. Ze hadden een niet al te 
zwaar geluid. De Engelse bommenwerpers ronkten meer, doch deze waren in de 
nacht op pad en die geluiden hoorde ik dus niet zo vaak. 
Om de vijandelijke radar te misleiden, werden er stroken zilverpapier gedropt. Die 
vond je dan later in het veld of in de omgeving. Ik heb ze ook wel gevonden, maar 
helaas niet bewaard. Verder werden er pamfletten uitgestrooid met opbeurende 
teksten voor de bevolking, maar het was natuurlijk al gevaarlijk wanneer je daar bij 
het zoeken en vinden door de Duitsers op werd betrapt. 
Mijn moeder had een foto van toen nog prinses Juliana en de twee oudste 
prinsessen achter de klok in de kamer verborgen. Deze foto was in Canada 
genomen en via de vliegtuigen op een bepaalde dag boven ons land uitgestrooid. 
Hoe ze er aan kwam weet ik niet en evenmin waar hij is gebleven. Ik noem het maar 
een kleine verzetsdaad van mijn moeder. 



 
Vanuit Nederland vlogen de Duitsers weer naar Engeland om daar hun bom-men te 
gooien en door beschietingen verwarring te zaaien. Bij o.m. de grote havensteden in 
Engeland gebruikten de Engelsen, om de Duitse vliegtuigen bij het aanvliegen te 
hinderen, versperringsballonnen. Dit waren grote en voor het oog echte ballonnen, 
zoals je ze nu ook langs ziet komen, maar deze zaten via een lange kabel met ankers 
vast aan de grond. In zo’n havengebied had men soms dan ook wel meer dan 10 van 
dergelijke ballonnen in de lucht hangen. 
Zoals dat met de techniek vaak het geval is, gaat er wel eens iets mis. In samenspel 
met harde wind en storm raakten er ballonnen los van hun ankers en dreven ze, al 
naar gelang de windrichting was, meteen de ruimte in. 
Op een dag, ik denk dat het in 1944 is geweest, was ik thuis en werd er geroepen 
dat we naar buiten moesten komen. Vanaf ons erf konden we tot aan Sint 
Jacobiparochie zien en heel in de verte, ter hoogte van de toren van Sint 
Jacobiparochie kwam een ballon aanzweven. Gezien de windrichting moet hij vanuit 
Engeland de Noordzee zijn overgestoken, tussen Vlieland en Terschelling zijn door 
gegaan of er overheen en is hij ter hoogte van Koehool of de Westhoek, Het Bildt 
binnengezweefd. 
Dichterbij gekomen zag ik ook de lange kabel heen en weer slingeren. Doordat hij 
een lange tocht had gemaakt, was de ballon al aardig verzwakt en zakte hij tussen 
Sint Jacobiparochie en Sint Annaparochie nog meer naar de grond. Op een bepaald 
moment had hij het dorp bereikt, kwam op de Zuiderhoek aanzweven - de kabel al 
gevaarlijk dicht bij de grond-  en passeerde op een afstand van 50 meter ons huis. 
Een paar tellen later had hij het Achteromtsy bereikt, sloeg hier met de kabel het 
raam van een huis kapot (bij Keizer) en bleef vrijwel direct achter het huis aan de 
rand van een grote boomgaard in een boom vast zitten. 
De gemeente moest er toen op los en uiteraard ook de Duitsers. Bij ons achter op de 
tuin kon je mooi zien hoe een Duitser in de boom klauterde om het ding naar 
beneden te halen. Het was voor hen ook interessant om te weten hoe zo’n 
vijandelijke ballon er nu precies uitzag. Ze zullen hem wel in Leeuwarden hebben 
moeten inleveren. 
 
Nog meer vorderingen 
 
De gemeente was uiteraard ook een dankbaar object voor de Duitsers om iets te 
vorderen. Nu viel daar niet zo veel te halen, want de gemeente was in die tijd nog 
niet zo gemechaniseerd of gemotoriseerd als vandaag de dag en evenmin had men, 
tenminste niet bij onze gemeente, paarden in dienst. 
Ik herinner me een dag dat ik uit school thuis kwam en dat er veel drukte op het erf 
was; de Duitsers waren bezig de reinigingsauto mee te slepen en ik zie ze nog in de 
weer. De auto was niet zoals nu met een hoge laadbak, doch deze leek meer op een 
oplegger waar men dan afwisselend huisvuil en dan weer de tonnetjes in en op kon 
laden. Foetsie dus en Bijlsma’s loonbedrijf kon nu voortaan met paard en wagen de 
tonnetjes ophalen. Ritjes door mij met de tonnenwagen, in dit geval met de oude 
wagen, kwamen niet voor of waren verboden, óf door de reinigingsmannen, óf door 
mijn ouders. Dat deed je gewoonweg niet! Maar later toen Bijlsma het voortouw 
moest nemen, was die de baas over zijn wagens en hadden de reinigingsmannen 
daarover niets in te brengen. En ook mijn ouders keken er toen zeker wat anders 
tegenaan; hoewel… de inhoud van de tonnetjes veranderde  niet!  Ik reisde mee, o.a. 
de Oude Bildtdijk langs weet ik nog en dan weer terug naar de dwinger - tussen 
Sint Annaparochie en Berlikum - waar de tonnetjes geleegd werden. 
Opmerkelijk is dat de brandweerauto nooit is gevorderd. Er zat waarschijnlijk toch 
nog enig eigen belang bij de Duitsers. Ook de oude brandweerauto is blijven staan. 



Na de oorlog is daar een vrachtauto’tje van gemaakt, dat nog een aantal jaren als 
zodanig bij gemeentewerken heeft dienst gedaan. 
 
Zo rond 1942/43 kregen de kerkbesturen die een klok of klokken in bezit hadden 
bericht dat deze gevorderd zouden worden. De Duitsers konden deze klokken die 
meestal uit brons gegoten waren, goed gebruiken voor het maken van o.a. 
kanonnen. 
Een landelijk aannemersbedrijf werd belast met het moeilijke karwei om de 
klokken, vanuit een meestal een hoge kerktoren, veilig op de grond te krijgen. Ook 
de klok uit de Hervormde kerktoren in Sint Annaparochie moest eraan geloven. Op 
de dag dat dit werk zou gebeuren had ik de mannen wel bij de kerk bezig gezien, 
maar aangezien dit een verboden handeling was zal ik wel gewaarschuwd zijn of 
aangevoeld hebben, dat het niet passend was om bij deze roof te blijven staan 
kijken. 
Toen ik thuis kwam uit school, zei mijn vader: “Ga maar even naar de bovenste 
zolder, daar kun je nog wat meer zien”. (Er waren in de werkplaats in feite drie 
zolders). Ik weet niet meer of mijn vader toen mee ging naar boven, maar daar 
aangekomen zag ik voor het geopende dakvenster, een verrekijker op een statief 
staan. Die kijker was denk ik nu, de kijker die bij het opmeten door de opzichter 
van de gemeente werd gebruikt en nu door mijn vader op de zolder verborgen werd 
gehouden. Hij stond precies gericht op de toren. Hierin was een open ruimte met 
een hekwerk erom heen en daar hing ook de klok. 
De kijker kon de zaken aardig dicht bijhalen en vergroten - de afstand van ons huis 
tot de kerk was ongeveer 400 meter -  en ik herinner me dat ik, toen ik er doorkeek, 
middenin het gezicht van één van de arbeiders zag. Ik moet van schrik een stap 
achteruit hebben gedaan. Later zag ik nog dat de klok over de balustrade bungelde. 
Ook foetsie dus; veel klokken zijn wel teruggekomen, maar die van Sint Anna-
parochie volgens mij niet. 
 
(On)Menselijke vorderingen 
 
Toen de Duitsers aankondigden dat alle oud-militairen zich moesten melden, brak 
er in het hele land een staking uit. Dat was in mei 1943. Op bepaalde plaatsen 
sloegen de Duitsers de staking met harde hand neer, tientallen burgers werden 
doodgeschoten. 
In Sint Annaparochie werd wel gestaakt, doch na een paar dagen ging ieder weer 
aan het werk. Ik kan me niet herinneren of mijn vader staakte, maar dat was voor 
hem ook niet zo moeilijk; het werk was meestal in de werkplaats en tussen de eigen 
deur en die van de werkplaats was maar een paar stappen. Hij kon dat dus soepel 
oplossen. 
Op één van die stakingsdagen was ik s’ morgens al vroeg bij Lont op de boerderij 
(volgens mij stonden de koeien nog op stal) en heb ik tegen Tjeerd van der Veen, de 
arbeider die altijd de koeien verzorgde en molk gezegd: “Er wordt gestaakt”. Waarop 
hij zei: “Ja dat weet ik wel, ik ga direct ook weer naar huis”. 
Ergens heb ik gelezen dat er in die dagen in Het Bildt nog wel een kloppartij met de 
Grûnen is geweest (de Polizei), maar verder liep de staking met een sisser af. 
 
Eén van de grootste ellenden die de Duitsers de bevolking aandeden waren de 
razzia’s. Mannen in een bepaalde leeftijd - die hoe langer de oorlog duurde telkens 
lager werd - kregen een oproep en moesten zich melden voor werk in Duitsland. En 
deden ze dat niet, dan werden ze opgehaald of opgepakt. Meestal organiseerden de 
Duitsers dan grote klopjachten of razzia’s in een dorp of buurt, drongen de huizen 
binnen en pakten de mannen op. 



De Duitsers  in Sint Annaparochie kregen later in de oorlog ook wel hulp van de 
Duitse bezetting uit Leeuwarden. Die kwamen dan in grote vrachtwagens 
(overvalwagens) en doordat ze voortdurend door de provincie reden, hadden die een 
grote ‘bekendheid’. Er was toch weinig verkeer op de weg en dus vielen die wagens 
wel op. Het was meteen een waarschuwing. 
Mijn vader had een beschermde functie, d.w.z. werk bij de gemeente en de 
brandweer. Ik herinner me een morgen dat er een brief binnen kwam waarin stond 
dat hij zich ook moest melden. Mijn vader en moeder praatten daarover en ik werd 
deelgenoot gemaakt van deze ramp. Waarschijnlijk was de brief er door geslipt of op 
de een of andere manier was zijn functie over het hoofd gezien. Zijn baas, de 
directeur van gemeentewerken, is er toen achteraan gegaan en de zaak werd 
opgelost. Later heb ik nooit weer van problemen op dit punt gehoord. Het was wel 
even schrikken. 
In Sint Annaparochie zijn in de loop van de oorlog ook een paar grote razzia’s 
geweest. In november 1944 zijn er tientallen mannen opgepakt en afgevoerd. Ook 
oom Dirk, getrouwd met tante Sietske, was daarbij. Duitsland lag toen al niet meer 
zo voor de hand en daarom werden de meeste mannen afgevoerd naar Drenthe. 
Daar moesten ze dan tankgrachten e.d. graven. Oom Dirk kwam in het voorjaar van 
1945 terug. 
Individuele arrestaties herinner ik me ook wel. Zo werd Ouwe Bijlsma, van het 
loonbedrijf, opgepakt en met een motor met zijspan afgevoerd. Ik was op dat 
moment aan het spelen op het Zuideinde en de motor reed vlak bij me langs. Ouwe 
had het moeilijk en ik zag hem huilen. Na een tijdje was hij volgens mij weer terug 
op het bedrijf. 
Ook een neef van mijn vader, Geert Boonstra, die vlakbij ons woonde, werd gepakt. 
Ik was onderweg naar huis en terwijl ik op de hoek van het Achteromtsy en de 
Zuiderhoek liep, botste ik op 2 Duitsers, die Geert in hun midden hadden. Hij had 
de handen op de rug en het staat me tevens nog duidelijk voor ogen dat hij een pet 
op had en een manchestèren jas en broek droeg.  Ik ben blijven staan en heb de 
droeve stoet nog achterna gekeken. Geert kwam wel terug, wanneer weet ik niet, 
maar hij stierf al vrij snel na de oorlog. 
 
Oom Jurjen, een broer van mijn moeder, was veehandelaar aan de Nieuwe Bildtdijk 
en hield tevens zelf koeien. Het fijne weet ik er niet van, maar de zwarte handel deed 
hem de das om. Zwarte handel wil zeggen, handel in grotere hoeveelheden, zonder 
dat de Duitsers daar van wisten of hun deel kregen. Hij werd opgepakt en met nog 3 
anderen naar Leeuwarden gebracht. Dat ging met een platte wagen; er werd een 
soort van omheining opgezet, een paard ervoor en klaar was de arrestantenwagen. 
De wagen kwam bij ons op de Zuiderhoek langs, de Duitsers erom heen en ik zie de 
mannen nog op de wagen zitten. Mijn moeder in tranen. Hij kwam terug en ook hij 
overleed een jaar na de oorlog. Of deze sterfgevallen in beide gevallen versneld zijn 
door de oorlog, kan ik niet beoordelen,  maar het zit er wel in denk ik. 
 
Gebeurden deze arrestaties bij dag, veel erger waren die in de nacht waarbij het 
lawaai van schreeuwende Duitsers, zwaaiende zaklampen, blaffende honden en het 
bonzen met hun geweerkolven op ramen en deuren veel mensen hun hele leven is 
bijgebleven. Zelf herinner ik me nog de razzia in de herfst van 1944 waarbij de 
Duitsers s’ nachts  bij  de buren - Geerts - binnen drongen en de lambrisering 
(houten wand) onder de trap wegbraken. Ze dachten altijd en overal aan 
schuilplaatsen. 
Ik lag in de slaapkamer naast de steeg en de afstand tot de deur van de buren was 
maar een meter of 10. Geerts zelf zat nog dichterbij, n.l. bij ons in het 
onderduikershol, dat naast de steeg lag. Hij kon duidelijk horen dat de Duitsers in 
zijn huis bezig waren en zijn vrouw afblaften. Mijn vader en moeder lagen op bed, 



hoorden ook alles en wachten trillend af wat er nog meer zou gebeuren. De Duitsers 
gingen niet verder de steeg in, kwamen terug, liepen ons huis voorbij en gingen 
naar de andere buren. Ze hadden blijkbaar instructie om niet bij ons binnen te 
vallen. 
In de eerste dagen na de oorlog is er door de ondergrondse geprobeerd de chef van 
de Grûnen uit Sint Annaparochie op te sporen. Maar hij was tussen alle duizenden 
krijgsgevangen genomen Duitsers verdwenen. 
De leden van de ondergrondse wilden nl. wel eens weten hoe hij altijd zo goed op de 
hoogte was waar mensen of andere zaken in Sint Annaparochie of op Het Bildt 
verborgen waren of waar iets viel te halen. Want vast staat dat er ook in Sint 
Annaparochie door diverse burgers verraad werd gepleegd, die of via briefjes of 
mondeling de Duitsers op de hoogte brachten waar o.a. onderduikers verborgen 
zaten. 
 
Vaak werd door de ondergrondse het bevolkingsregister uit de gemeentehuizen 
weggehaald, zodat de Duitsers niet meer via dat systeem de mannen konden 
oproepen voor de dwangarbeid in Duitsland. Zo ook in de gemeente Het Bildt. In 
september 1943 werd van een zaterdag op zondag het gehele register weggehaald en 
meegenomen door de ondergrondse. Het werd in een bakkersoven verbrand. Voor de 
leden van de ondergrondse die aan deze overval meededen, liep het slecht af. Door 
verraad viel een aantal in handen van de Duitsers en werd later dood geschoten. 
Een gedenkteken in het gemeentehuis herinnert aan deze gebeurtenissen. 
Zelf herinner ik me die zondagmorgen ook nog. We liepen naar de kerk en dus bij 
het gemeentehuis langs. Daar was veel geloop van mensen, politie en Duitsers wat 
normaal dus niet het geval was op de zondagmorgen. Verder is me hiervan niet veel 
bijgebleven. In hoeverre mijn vader van dit alles wist is mij nooit duidelijk 
geworden. Het lag voor de hand dat hij, als onderhoudsman van de gemeente, 
bekend was met de diverse ingangen, sloten, sleutels en ontsnappingsroutes van 
het gemeentehuis en daardoor in vertrouwen was genomen. Daar zal ik dus wel 
nooit meer achterkomen! 
 
Huiselijk leven 
 
Ondertussen leefden wij met ons gezin, mijn vader, moeder en zus Marijke (2 jaar 
toen de oorlog uitbrak) en ikzelf het leven van alle dag. Veel variatie zal er niet in 
hebben gezeten denk ik. Mijn moeder was thuis en mijn vader werkte 6 dagen in de 
week. Vakantie kon en werd en in die tijd in feite niet meer gehouden, behalve dan 
het uitstapje in 1943 naar Rotterdam. En op vrije dagen bleef je thuis, fietste een 
eindje of bezocht de familie. Inclusief die in Leeuwarden woonden er in een straal 
van 10 kilometer rondom ons huis, niet alleen mijn grootouders, doch ook nog een 
stuk of 10 ooms en tantes. En niet te vergeten zo’n 25-tal neven en nichten, die 
toen dus allemaal nog bij hun ouders woonden. Zondags werd er twee keer naar de 
kerk gegaan en ik ging zeker 1 keer mee. Dat moet al begonnen zijn toen ik een jaar 
of vier was. 
 
Door de maatregelen die de Duitsers op allerlei gebied uitvaardigden werd het voor 
mijn moeder vaak moeilijk om het huishouden draaiende te houden. Niet alleen was 
er weinig te krijgen, maar ook het vuur, zeg maar gas, om e.e.a. op te koken en te 
verwarmen was soms mondjesmaat en in het laatst van de oorlog helemaal niet 
meer aanwezig. Aardappels, groente en fruit waren er wel, het groeide bij wijze van 
spreken om ons heen en ook melk - hoewel streng verboden om het zelf bij de boer 
te halen - was er ook nog wel. Alleen de bijkomende ingrediënten waren een 
probleem: b.v. het maken van jus was al moeilijk, want zout, vet en boter was bijna 
niet te krijgen en ook het vlees was op de bon. Ik herinner me een keer dat mijn 



moeder bezig was vlees te braden, met weinig of niets erbij en dat ze mijn vader en 
mij het vetpannetje liet zien. “Het wil niet” zei ze en ze barstte in snikken uit. 
Het aanrecht met kooktoestel was in de gang, althans zo noem ik dat maar, want 
wanneer je de buitendeur, hier dan de achterdeur, vanaf het erf opendeed, stond je 
bijna meteen voor het aanrecht. Hier was ook de kraan voor het leidingwater 
aanwezig. 
Koffie en thee kwamen uit het toen wel erg verre buitenland en wanneer je zo 
handig was geweest om aan het begin van de oorlog een voorraadje in te slaan, kon 
je op bepaalde dagen nog eens op koffie en thee trakteren. Ik geloof niet dat mijn 
ouders zover vooruit hadden gekeken en daardoor was er van deze genotmiddelen in 
ons huis weinig voorhanden. 
Buitenlands fruit, zoals bananen en sinaasappels waren na 1940 al helemaal niet 
meer te krijgen. Op een bepaald moment middenin in de oorlog verschenen er 
sinaasappels op de scholen en zo ook op de lagere school waar ik toen op zat. De 
leerlingen kregen er elk één! Marijke, mijn zus, die toen ook al op school zat, vertelt 
nu dan ook aan haar kleinkinderen: “In de oorlog heeft Bep één sinaasappel gehad!” 
Om zonder bonnen aan wat extra melk te komen moest je dus naar de boer. Wij 
hadden daarvoor twee adressen, nl. boer Lont, waar ik dus vaak speelde en oom 
Jurjen en tante Maaike aan de Nieuwe Bildtdijk. Deze hielden melkkoeien. Ik werd 
het vaakst belast met het organiseren van deze extra melkvoorziening en moest dan 
maar zien hoe ik veilig en wel met het kostbare vocht thuis kwam. De afstand naar 
de boerderij van Lont was niet een groot punt; het was in feite vlakbij. Lont stond 
dan, na het melken, met een melkbus in de schuur, een trechter ging op de fles en 
met een pannetje goot hij de melk zo in de fles. Waarna ik voorzichtig en omzichtig 
met de fles naar huis liep. 
 
Veel moeilijker en lastiger was de melkvoorziening vanaf de Nieuwe Bildtdijk . Ik 
weet niet hoe vaak ik daar ben geweest - er zat m.i. niet zo’n vast patroon in -  maar 
ik weet wel (en nu nog!) dat het een vreselijk eind lopen was. Ik schat het op een 
kilometer of vier en uiteraard weer terug. Twee flessen zaten er in de tas en ik weet 
nog dat toen oom Dirk door de Duitsers was opgepakt, ik voor tante Sietske ook nog 
melk moest meenemen. Niet alleen was de afstand groot, doch 2 flessen en soms 4, 
gevuld met melk waren even zwaar als een paar bakstenen. In die tijd was ik zo 
rond de 9 of 10 jaar. Ik zie mezelf nog naar de Nieuwe Bildtdijk ‘bonkelen’. De 
flessen werden door mij afgeleverd, ik struinde daar dan nog wat rond en een half 
uur later kon ik met de volle flessen de sokken er weer inzetten om een uurtje later 
veilig en wel in Sint Annaparochie te arriveren. 
Ook heb ik op verzoek van mijn moeder bij Lont wel ‘gebedeld’ om rapen. Het was 
een groot soort rapen, die in die tijd wel gebruikt werden om hutspot van te maken. 
Ze waren nu denk ik alleen geschikt voor veevoer. 
 



 
 
Dit zijn dan die bonnen die gebruikt moesten worden om - zoals hier- brood te kunnen kopen 

 
Een ander schaars product was het brood. Wel voorzagen de distributiebonnen in 
een bepaald aantal grammen brood voor iedereen, maar er werd ook getracht om dit 
rantsoen wat aan te vullen en met eigen middelen zelf brood e.d. te bakken. 
Dat gebeurde bij ons dan ook. Mijn moeder had daarvoor een langwerpig bakje, 
uiteraard vuurvast, waarin dan een brood werd klaargestoomd. Eén van de 
middelen die je daarvoor uiteraard moet hebben is graan. Dat moest dan wel 
gemalen worden, maar daar vond men wel wat op. Het bekendst zijn de 
koffiemolens als graanmalers, want die maalden anders de koffiebonen, maar 
aangezien die er toch niet meer waren was dit een prachtige oplossing.  
Het graan zelf was een groter punt om te verkrijgen. Wij hadden twee manieren: de 
eerste en bewerkelijkste was om zelf aren te lezen. Aren lezen betekent dat wanneer 
er graan geoogst werd er altijd wel halmen op het veld bleven liggen. Daar deed de 
boer niets mee, althans ze werden door hem niet van het veld gehaald. Wanneer je 
daar om vroeg mocht je op het land van die boer de aren gaan oplezen. Mijn vader 
had op een keer ook zo’n operatie geregeld bij een boer aan de Nieuwe Bildtdijk. Ik 
meen dat het bij Sies Rodenhuis was. Mijn moeder en ik gingen daar op de fiets 

naar toe. Een grote zak voor de aren en twee scharen om de stengels er af te 
knippen gingen mee. Ik kan me dat veld nog wel herinneren en ook dat ik, wat iets 
gemakkelijker was, aren van de schoof begon te knippen! Hetgeen door mijn moeder 
als zwaar zondigen tegen de regels van het arenlezen werd gezien en ten strengste 
werd verboden. s’ Avonds of in de loop van de middag kwam mijn vader ons 
ophalen. Die zette de grote zak met aren achterop de fiets, ik bij mijn moeder 
achterop en zo kwamen we het dorp weer binnenrijden. Het graan moest toen nog 
wel gemalen worden. 
De tweede manier om aan graan te komen was aan de ene kant gemakkelijker en 
aan de andere kant ook moeilijker. Je kon nl. ook wachten tot het graan gedorst 
werd en dan rechtstreeks naar de boer gaan en om graan vragen. Je hoefde dan 
niet op een warme zomerdag op het open veld rond te lopen om al bukkende de 
aren te lezen. Maar de boer moest, aan de andere kant, er wel zin in en durf voor 
hebben om je graan mee te geven. Want ook dat mocht niet en daarbij kwam dat je 
meestal niet alleen als ‘bedelaar’ daar aanwezig was. Niet te veel mensen dus en 
vooral niet opvallen. 



Ik herinner me twee tochten die ik voor dat doel heb gemaakt. De eerste was met 
neef Jaap van oom Albert en tante Joukje. 
We gingen naar een boer tussen Sint Annaparochie en Vrouwenparochie, naar boer 
Jensma als ik het nog goed heb. Waarschijnlijk kende oom Albert deze boer. Zoals 
ik al zei was het een handicap dat je bijna nooit alleen was, er waren natuurlijk veel 
meer mensen die deze vorm van zelfvoorziening aangrepen. Ik herinner me dat we 
bij Jensma in ieder geval nog een vrouw aantroffen, die een pleidooi - dat woord 
kende ik toen nog niet - hield tegen de boer om haar niet met legen handen weg te 
sturen. De vrouw praatte “hollands”. De dochter van de boer stond naast hem, die 
was ongeveer even oud als ons. Hoe dan ook, wij zullen ons prevelementje ook wel 
gehouden hebben, we kregen graan mee en hoefden dus niet met lege handen weer 
thuis te komen. 
 
De tweede graantocht was in het begin van 1945. Toen ging ik op pad met Ane 
Schat, die een eindje verderop woonde. Mijn ouders en zijn ouders waren bevriend 
en kenden elkaar goed. De band werd ook ineens sterker want vlak daarvoor was 
zijn vader door de Duitsers opgepakt. Heel zeker door verraad, want midden op de 
dag stond er op eens een Duitser in de gang en Schat kon mee gaan. Hij werd naar 
Wilhelmshafen in Noord-Duitsland getransporteerd, maar kwam na de oorlog 
heelhuids terug. Er zal wel afgesproken zijn dat beide jongens, Ane was twee jaar 
ouder dan ik, op graantocht moesten. Op de één of andere manier had ik toen nog 
een fiets en het fietsen had ik geleerd op die van mijn vader en moeder. Ik moet toen 
een jaar of acht zijn geweest. 
Ik arriveerde bij het huis van Ane; die kwam op datzelfde moment bij de trap neer 
en had een fiets op de nek. Zonder banden. 
De fiets was op zolder verstopt, maar moest nu wel worden gebruikt en te 
voorschijn gehaald worden. Ane stapte zonder blikken of blozen op de fiets en we 
vertrokken naar een boer, ergens tussen Sint Annaparochie en Sint Jacobiparochie.  
Die boerderij stond nog voor het Hoekje waar pake en bep Van der Kooi woonden. 
De fiets van Ane ratelde als een gek over de straatstenen van de Westerdijk en je 
kon ons al van ver horen aankomen. Want ander verkeer was er overigens toch al 
niet meer. Zo jong als je was schaamde je je toch ook wel een beetje. Ane niet denk 
ik, want dat was nog al een harde. Ik weet nog dat we het tehuis passeerden waarin 
de Duitsers zaten en dat de schildwacht ons lachend nakeek. Ook deze boer was 
niet onwillig en we kregen weer graan mee naar huis. 
 
Alle keren dat ik op ‘etenstocht’ was kwam ik veilig met de producten thuis. Ik kan 
me ook niet herinneren dat we honger leden, maar smakelijk, voedzaam en 
vitaminerijk was het allemaal zeker niet meer. Ook was er allang geen snoep, 
chocola, frisdrank of zo meer te krijgen. Wel was het zo dat als ik ergens iets te eten 
kreeg, ik nooit iets afsloeg. Je kreeg ook niet vaak een tweede kans! Ik lustte in die 
tijd om het zomaar te zeggen ‘alles’ en ik denk wel eens dat dit ‘alles lusten’ van 
vandaag de dag, nog uit die tijd stamt. 
 
Verjaardagen werden al nooit uitbundig gevierd. Bij mijn weten waren daar toen 
nooit vriendjes bij. En waar moest je in die tijd ook op trakteren? Er was immers 
niets meer te krijgen. En de cadeaus’s werden meestal door mijn vader zelf 
gemaakt. 
 
Waar we in feite geen gebrek aan hadden was hout. Hout dat gebruikt moest 
worden om de kachel en het fornuis te stoken. Bij de gemeente was altijd wel wat 
houtafval te vinden en anders vond mijn vader er wel wat op. Bep Boonstra en tante 
Sietske werden af en toe ook voorzien van wat hout. Tussen ons huis en de 
gasfabriek stond een rijtje kleine bomen. Er zal op zo’n terrein ook wel niet veel 



hebben kunnen groeien, maar er was toch een afscheiding ontstaan. Die boompjes 
stonden er in feite op te wachten om gekapt te worden. En af en toe kapte ik er een, 
die door mijn vader dan een kopje kleiner werd gemaakt. 
In de winter van 1944 op ’45 ben ik wel langs de Zuidervaart gestruind om hout te 
zoeken dat op het water kwam aandrijven. Doordat er bijna en soms helemaal niet 
meer werd gemalen, stond het water in de vaart die winter heel hoog. Het hout dreef 
dan ook dicht langs de berm en de weg, zodat ik het gemakkelijk kon opvissen. Ik 
sleepte het dan naar huis, waarna mijn vader het liet drogen en zo nodig in stukken 
zaagde. 
Op een bepaald moment werden er ook zeepalen bij de mensen rondgebracht. Die 
zeepalen werden gebruikt bij de landaanwinning in de Waddenzee en werden 
rechtop en dicht naast elkaar in zee geplaatst. Nadat de zoveelste maatregel van de 
Duitsers van kracht was geworden, waren ook deze zeepalen niet meer veilig en 
werden ze als brandstof aangewezen. 
Loonbedrijf Bijlsma werd aangewezen om de palen vanaf de zeedijk bij Zwarte Haan 
op te halen en ik kon weer een keer mee op pad. Het uitventen lang de huizen 
begon direct al bij binnenkomst in het dorp. Dat was aan de Noorderweg. Meester 
Strikwerda liep mee om de uitdeling te regelen. Hij had klas 5 en 6 in onze school, 
maar omdat er toch geen school gehouden kon worden, zal hij door de Duitsers en 
hun handlangers wel zijn aangewezen om dit uitdelen te begeleiden. Bij de woning 
van de familie Bouma, die een kiosk had waar in betere tijden rookwaar werd 
verkocht, maakte meester Strikwerda het rokersgebaar. Bouma stond in de kamer 
en schudde met zijn hoofd van ‘nee’. 
De palen moesten daarna nog door de mensen zelf worden gezaagd en ik betwijfel of 
ze wel goed droog waren als ze opgestookt werden. We zullen zelf thuis ook wel een 
paar palen toegewezen hebben gekregen. 
 
Doordat in de laatste maanden van de oorlog er helemaal geen zout meer te krijgen 
was, heb ik een keer gezien dat men melkbussen met water uit de zee haalde. Men 
probeerde dan om uit dit water op een bepaalde manier zout te winnen. Of dit 
allemaal is gelukt, vertelt de geschiedenis niet. 
 
Achter het gemeentehuis lag een aardig plantsoen en voor die tijd ook vrij groot. De 
Duitsers vonden dat een gedeelte van dit plantsoen wel gebruikt kon worden als 
volkstuin. En zo bloeiden er op een bepaald moment geen bloemen of stond er gras 
in de perken, maar waren er rode kool, spruitjes, boerenkool e.d. te bewonderen. 
Het was in ieder geval een welkome aanvulling op het rantsoen van diverse burgers. 
Ik geloof niet dat wij er gebruik van gemaakt hebben, want achter het gebouw van 
gemeentewerken hadden we zelf nog een behoorlijke tuin. Mijn vader had daar 
aardappelen, aardbeien, diverse groenten en ook stonden er twee grote 
seringenbomen. Een rode en een witte. 
Een ‘hobby’ van mijn vader was dat hij graag rookte. Dat ging in de oorlog slecht, 
want tabak en sigaretten waren ook op de bon en dus mondjesmaat verkrijgbaar. 
De vindingrijkheid op dit punt was echter groot, want je kon ook zelf tabaksplanten 
gaan opkweken. Mijn vader deed daar ijverig aan mee en zo was een groot gedeelte 
van onze tuin op een bepaald moment bezet met deze planten. Ik herinner me dat je 
er tussendoor kon lopen en dat ze zo hoog waren dat je er niet overheen kon zien. 
De bladeren moesten daarna geplukt worden en werden aan lijnen op een van de 
zolders opgehangen om te drogen. Ze werden dan bruin van kleur en of er dan 
verder nog wat me moest gebeuren weet ik niet meer. Maar even later was het dan 
tabak geworden en kon er gerookt worden. 
 
 
 



School  
 
Intussen zat ik op de lagere school. In april 1941 was ik ‘ingelijfd’ op de Slotschol en 
kwam ik bij juffrouw Plet in de eerste klas. De tweede zat in het zelfde lokaal  en in 
totaal waren dat zo’n 35 kinderen. Juf Plet was een lange en statige dame. Ze was 
niet getrouwd. Officieel woonde ze in Leeuwarden en door de week was ze, zoals 
toen gebruikelijk, bij een oudere mevrouw in Sint Annaparochie in de kost. Ze was 
erg streng en ik herinner me niet dat ze vaak lachte of grapjes maakte. Toen ik een 
keer langdurig ziek was, kwam ze bij ons thuis weet ik. Ik lag toen in de bedstee. 
De Slotschool was al een oud gebouw. Ik zie het allemaal nog duidelijk voor me. De 
lange en hoge gang voor de jassen en de klompen, met echte klompen-bakken en 
aan weerszijden twee lokalen. In ieder lokaal waren twee klassen ondergebracht. De 
ramen zaten zo hoog dat je als kind al op de bank moest staan om naar buiten te 
kunnen kijken. De meesters en de juffrouw hadden, wanneer ze klein van stuk 
waren, daar ook moeite mee. Maar de school is er om te leren en niet om naar 
buiten te zitten staren!  
Achter de school maar wel onder één dak, was indertijd het schoolhuis gebouwd. 
Vroeger denk ik het huis van de bovenmeester of zoals dat nu heet de directeur van 
de school. In mijn tijd was dat al niet meer zo en woonde de familie Tulner erin. Zij 
hielden de school schoon en de kolenkachels brandende. 
 
De oorlog ging in die tijd enigszins aan mij voorbij denk ik. Wel leerden we om onder 
de bank te kruipen, want bij onverhoopte aanvallen en dan werd gedacht aan 
bommen e.d. was het wel handig dat je nog enigszins beschutting had; en die ook 
zo snel mogelijk kon bereiken. Het vliegveld werd in feite direct na het begin van de 
oorlog al aangevallen, dus zo gek was dit duiksysteem dan ook niet. 
Griffel en lei behoorden nog tot de standaarduitrusting en voor het overige zal het 
lesmateriaal toen nog wel wat op peil zijn geweest. Uiteraard werden er Bijbelse 
verhalen verteld en versjes geleerd, zeg maar psalmen. Altijd is me bijgebleven dat 
we zongen “ik zal mij buigen op uw eis, naar uw paleis”. Nou paleis was geloof ik 
nog wel duidelijk, maar dat “ijs”. Ook het lied “een vaste burcht is onze God” droeg 
een probleem in zich, want wist ik veel wat een burcht was. Mijn interesse voor 
geschiedenis en dergelijke moest toen nog komen! 
Ik leerde lezen en dat was een openbaring, ook in de zin dat ik daarin een 
behoorlijke tijdvulling kreeg. Op school bestond het systeem dat de leerlingen van 
de tweede klas een keer per week een leesboek mochten ophalen uit de 3e  en 4e 
klas. Ik maakte van die mogelijkheid dankbaar gebruik. Er zaten uiteraard boeken 
bij van W.G. van der Hulst en ik zal ze wel net zo mooi gevonden hebben als nu 
mijn kleinkinderen en daarvoor ook mijn eigen kinderen. Van pake en bep Van der 
Kooi kreeg ik in die tijd het boekje “Het wegje in het koren”, ook van Van der Hulst. 
Ik heb het nog in bezit. 
 
Ik heb het rapport van die lagere schoolperiode ook nog. Over het eerste schooljaar 
1941/42 waren de cijfers als volgt: 
                                1e rapport 2e 3e 
Bijbelse geschiedenis   8½  8½ 8½  
Lezen     6½  7- 7½  
Schrijven    6 6- 6- 
Rekenen    7 7 ½ 7½  
Gedrag    8 8 8 
Vlijt     8 8 8 
Verzuim(ziek)   16 8 32 
 



In 1943/44 zat ik in klas 3 en 4 bij meester Van Houten. Een markante man, hij 
kon prachtig vertellen en schreef boeken. Maar daar was ik mij toen nog niet zo van 
bewust en evenmin van het feit dat hij in de gevaarlijke leeftijd zat. Of met andere 
woorden, hij was oud-militair. Hij had de eerste oorlogsdagen in mei 1940 
meegemaakt, was heelhuids teruggekomen en liep nu (1943) dus gevaar weer door 
de Duitsers gepakt te worden omdat alle oud-militairen zich moesten melden. Hij 
was er dan ook vaak niet. Dat was op zich niet zo erg, een geluk bij een ongeluk 
zeggen we dan, want in bepaalde perioden in de laatste oorlogsjaren was de school 
toch dicht. Brandstof om de grote kolenkachels te stoken was er niet meer. 
Zo zwabberde ik wat door de 3e en 4e klas heen en kwam ik in april 1945 officieel in 
klas 5. In die maanden daarvoor had ik uiteraard de school maar heel weinig van 
binnen gezien. In het rapport is daar niet zoveel van te merken. Ieder jaar kreeg je 
drie keer het rapport mee en al die jaren zijn de cijfers ook ingevuld. Behalve in het 
schooljaar 1944/45: daar zijn maar twee keer de cijfers ingevuld. Hoeveel ‘oogjes’ 
zouden er zijn dichtgeknepen in die tijd?  
 
Van verzetjes en pretjes was in die tijd geen sprake. Vervoer was moeilijk, voor de 
mannen was het vaak gevaarlijk om onderweg te zijn en zoveel viel er in die jaren 
ook niet te beleven. Ik herinner me een keer dat we op schoolreisje gingen. Mijn zus 
Marijke was mee, dat weet ik ook nog. Het was rond 1944 denk ik nu. Of de hele 
school meeging weet ik niet meer, maar we gingen op platte wagens, een paard 
ervoor, aardappelkistjes erop en voorwaarts. Volgens mij gingen we via Hallum en 
Oenkerk naar Zwartewegsend. Daar was toen nog een speeltuin. Ergens onderweg 
werd er gestopt langs de kant van de weg en kregen we wat te eten en te drinken. 
Eén van de bestuursleden van de school, H.P. van der Meer, was op de fiets en 
begeleidde aldus de stoet van wagens en paarden. Ook weet ik nog dat we 
Leeuwarden binnenreden op de terugweg en binnendoor, vlakbij het vliegveld langs, 
naar Sint Annaparochie teruggingen. Het werd al schemerig en het vliegveld lag er 
spookachtig bij. Er moest wel worden doorgereden want de avondklok ging om 8 
uur in. Dat betekende om 8 uur binnen zijn. Ieder kwam zonder al te veel 
problemen weer veilig thuis. 
 
Joodse mensen 
 
Veel vriendjes had ik in die jaren niet. We woonden enigszins buiten het dorp, er 
waren ook geen of weinig jongens in de buurt en de oorlogssituatie maakte e.e.a. er 
ook niet beter op. Wist jij veel wat er allemaal in de huizen van de andere kinderen 
aan de hand was? Je kon er dan ook beter maar niet komen of het moest al heel 
bekend zijn dat het daar ‘veilig’ was. Mijn ouders zullen daarin ook wel een vinger in 
de pap hebben gehad denk ik. En ook bij onszelf was het niet altijd pluis! 
Bij boer Lont verscheen op een dag een jongeman, ik schat hem op een jaar of 
achttien, die niet alleen op de boerderij ging werken, maar ook bij hen in huis werd 
opgenomen. Hij heette Andries en was een jood; niet als zodanig te herkennen, noch 
qua uiterlijk, noch qua gewoonten. Hij deed  gewoon mee met het werk op de 
boerderij, met paard en wagen rijden, wieden, ploegen, herstelwerk e.d. Hij kwam 
uit Amsterdam, dus het boerenwerk zal hem eerst wel vreemd zijn geweest, maar 
dat was voor hem geen reden om niet meteen aan te pakken. Verder zal er wel een 
aardige mouw aangepast zijn om hem frank en vrij te kunnen laten rondstappen. 
Als boerenarbeider had je ook bepaalde vrijstellingen. Ik herinner me niet zo goed 
meer of ik door had dat hier iets niet klopte en ik neem maar aan dat ik pas na de 
oorlog wat meer over de achtergronden hoorde. Hij was een plezierige jongen en ik 
trok vaak met hem erop uit. Op een keer was hij ziek en lag hij in de grote 
slaapkamer, die aan de weg naar Berlikum grensde. Ik ben daar nog bij hem 
geweest en ik weet ook nog dat ik later voor het raam naar hem heb gezwaaid. 



Misschien dat het in diezelfde tijd was dat we in de Zuidhoek onder Sint 
Annaparochie een paard gingen ophalen. We gingen met een platte wagen, een 
arbeider voorop, een paard voor de wagen, ik mee voorop en Andries achterop. Hij 
hield op de terugweg het paard bij de teugel dat rustig achter de wagen mee 
draafde. Andries was toen inderdaad denk ik pas ziek geweest, want op een bepaald 
moment - misschien had hij met de arbeider over zijn kwaal gepraat - riep hij: “Als 
ik nu een wind laat, is de hele wagen bruin!” Hij zal het wel in het Bildts hebben 
geroepen, want dat kon hij ook wel een beetje en dan klinkt het nog weer heel 
anders! Je kunt je een mooier verhaal voorstellen, maar ik ben het nooit vergeten. 
Ook was ik wel met hem op het land wanneer hij moest ploegen of eggen en hielp 
hem dan met het paard of de paarden in het gareel te houden. Dat hoort zwaarder 
dan het is want de paarden waren over ’t algemeen erg mak, echte werkpaarden en 
ze leken niet op de vurige Friese paarden, die we nu bij ons in de buurt kennen. 
In die tijd hield ik konijnen. Die moest ik dan wel zelf verzorgen en er op letten dat 
er voldoende voer voor hen was. Ik zocht dan in hoofdzaak en vooral 
paardebloemen, die waren in de bermen van de Zuiderdijk altijd wel te vinden. Zo 
kreeg ik ook jonge konijntjes en soms waren dat er nogal veel. Andries heeft ze wel 
van mij gekocht en ik weet nog dat hij in één keer meer dan tien jonge konijntjes 
meenam. 
Hij is de oorlog goed doorgekomen, was na de oorlog ook spoedig weer uit Sint 
Annaparochie verdwenen en veel later hoorde ik dat hij in Israël woonde. Of er veel 
joden in Sint Annaparochie of op Het Bildt ondergedoken zaten weet ik niet. Ik heb 
nooit gehoord dat buiten alle razzia’s, arrestaties e.d. om er joden in Sint 
Annaparochie zijn gevonden en of opgepakt. Bij de familie Beimers aan de 
Zuiderdijk, tussen ons dorp en Berlikum, zaten joden ondergedoken bleek later en 
ik zag in de bevrijdingsdagen een jongetje dat bij mensen aan de Westerdijk had 
ondergedoken gezeten. 
 
Uit een gedenkboekje van “Friesland 50 jaar vrij”, citeer ik op dit punt nog het 
volgende: (iemand vertelt daar) “Wij hadden hier de meeste joden uit het Bildt.  
Gelukkig hebben we nooit arrestaties gehad. Zelf heb ik ook eens een jood gehad. Zijn 
vrouw zat hier dicht in de buurt en die moest bevallen. Ik ben in regen en storm erop 
uitgeweest voor een stamkaart voor haar. De man bij wie ze ondergedoken was heeft 
het klaar gemaakt dat ze in het ziekenhuis kon bevallen, maar toen moesten wij voor 
de papieren zorgen. Het is klaar gekomen.” 
Uit het zelfde boekje nog een stukje. Er staat boven “Ik heb het poppie toch in 
Stiens gekregen”.  
“We hadden hier een gemeenteambtenaar die met vrouw en kind moest onderduiken. 
Het kind zou apart worden weggebracht door de vrouw van de opzichter. Ze had zelf 
ook een kind en legde het andere kind  bij haar in de wagen.  Ze mocht natuurlijk niet 
gezien worden en ging daarom buiten het dorp om. Het kind zou naar Stiens gebracht 
worden. Zij zou het halverwege brengen en daar zou het kind overgenomen worden. 
Wij fietsten ’s morgens weg. Boonstra zou het kind verder brengen naar Stiens. 
Halverwege haal ik haar in en sta even met haar te praten. Daar heeft onze melkboer 
ons beide gezien, maar ik heb het poppie toch in Stiens gekregen. Daar heeft Jaap 
haar afgeleverd.“ 
Het is wellicht familie die hier genoemd wordt, maar wie dit is weet ik niet. 
 
 
Dit waren zo globaal de eerste vier oorlogsjaren. Van het laatste oorlogsjaar staat 
me nog het meeste bij en dat heb ik hierna apart opgetekend. 

 
 



IV 
 

HET LAATSTE OORLOGSJAAR 
________________________________ 

 
 
Hardere maatregelen 
 
Zo rond de zomer van 1944 begonnen de Duitsers en hun handlangers nog harder 
om zich heen te slaan en het oppakken van burgers voor o.a het verrichten van 
werk in de industrie in Duitsland of voor graafwerk ten behoeve van 
verdedigingswerken in eigen land, ging onverminderd door. Ook werd er verbeten 
jacht gemaakt op de leden van de ondergrondse beweging. Heel veel mannen en 
vooral de jongere, zag je in die maanden nooit meer op straat. Complete gezinnen 
uit het dorp verdwenen ook van de ene op de andere dag en begonnen aan een 
zwervend bestaan door de provincie (of nog verder) en probeerden zo diep mogelijk 
onder te duiken. Ik herinner me in dit verband de familie Van der Meer (de 
manufacturier in het dorp) en de familie Nieboer (Nieboer was werkzaam op het 
gemeentehuis) die op een bepaald moment ook waren verdwenen. En dat was niet 
omdat ze zo graag het dorp uit wilden of ‘met de noorderzon wilden vertrekken’, 
maar simpelweg vanwege het feit dat de Duitsers naar hen op zoek waren. En soms 
zag ik wel eens mensen die ik kende op een andere plaats, dan waar ze hoorden en 
dan dacht ik:”Hé, wat doen die hier?” 
Inmiddels was het ook 6 juni geweest en hadden de geallieerden in Europa voet aan 
land gezet en rukten ze gestaag maar langzaam op naar het Noorden. Ook dat zal de 
Duitsers wel niet lekker gezeten hebben. 
De ambtenaren op het gemeentehuis in Sint Annaparochie kregen het ook steeds 
moeilijker omdat ze aldoor mee moesten werken aan diverse maatregelen die de 
Duitsers uitvaardigden. En die waren nooit in het belang van de burgerij. De 
ambtenaren doken uiteindelijk allemaal onder. 
 
Ook de burgemeester met zijn gezin dook onder en werd door de ondergrondse 
ergens in Het Bildt ondergebracht. Ze woonden in een mooi huis aan de Westerdijk 
in Sint Annaparochie. Het is dan 18 september 1944. Aan het eind van die middag 
komen vanuit Leeuwarden een paar Duitsers op een motor met zijspan het dorp 
binnen rijden, stappen bij het huis van de burgemeester af en steken het in de 
brand. De brandweer wordt wel meteen opgetrommeld, maar dat is alleen maar om 
het huis ernaast nat te houden en te beschermen. Mijn vader is dus ook in actie en 
de brandweermannen proberen nog iets te redden. Af en toe valt er water in het 
brandende huis, maar de Duitsers blijven bij de brand rondstappen en houden 
streng toezicht op de beperkte taak van de brandweer. Het huis brandt volledig af. 
Op die 18e september was ik ergens in het veld - aan het Hoogpad -  met nog andere 
kinderen aan het spelen. Het was nl. midden in de oogsttijd, dus overal waren 
activiteiten aan de gang om de nog op het land staande producten eraf te halen. 
Ook herinner ik me nog dat het mooi weer was. En veel later realiseerde ik me nog 
dat het een maandag moet zijn geweest, want op zondag 17 september begonnen de 
landingen bij Arnhem. Opeens zagen we even verderop in het dorp, de rookwolken 
van het brandende burgemeestershuis opstijgen en hoorden we al gauw wat er aan 
de hand was. 
Mijn reactie moet toen geweest zijn: “dit is foute boel” en omdat ik allang wist dat 
alles wat met de Duitsers te maken had, meestal niet goed afliep, had ik maar één 
gedachte: “naar huis”. 
Maar omdat ik ook wist dat mijn zusje Marijke op het plein van onze school aan het 
spelen was, ben ik om haar op te halen, naar het schoolplein begonnen te rennen 



om haar op mijn manier veilig naar huis te brengen. De angst en de gedachte aan 
het onheil dat over ons dorp was gekomen, gaf mij waarschijnlijk vleugels en binnen 
de kortste keren waren we samen op weg naar huis. Ik voelde ook aan dat ik dan 
niet door het dorp moest gaan, maar weer via het Hoogpad, dus binnendoor en over 
de voorakkers en sloten ons huis moest zien te bereiken. Dit lukte - ik zal Marijke 
wel achter me aangesleept hebben - en we kwamen met natte kleren aan thuis. 
Marijke was toen zes jaar, maar ze weet het nog precies! 
 
Mijn moeder was intussen vreselijk ongerust over ons geworden. Ze besloot toen om 
ons te gaan zoeken en ging op de fiets het dorp in. Wie wist wat er nog meer zou 
gebeuren; de Duitsers waren tot alles in staat. Ze kon ons echter niet vinden, 
waarschijnlijk waren wij toen al op weg naar huis en ze besloot weer om terug te 
gaan. Toen ze door het dorp terugfietste zag ze in de verte de motor met zijspan van 
die Duitsers, die naar Leeuwarden teruggingen, vanaf de Westerdijk aankomen. 
Het zekere voor het onzekere nemend is ze snel afgestapt en daar ze vlakbij het huis 
en de praktijkruimte van de veearts was, is ze daar naar binnen gelopen en achter 
de deur van de praktijkruimte gaan staan. Mijn moeder vertelde later dat de hond 
van de veearts even bij haar was komen kijken, maar verder had niemand haar 
daar gehoord of gezien. Zodra de Duitsers voorbij  waren  is ze weer op de fiets 
gestapt en naar huis gereden, waar ze ons in grote ongerustheid aantrof. Mijn vader 
bij de brand, moeder op de fiets het dorp in om ons te zoeken - wat wij toen niet 
wisten - en de Duitsers die in het dorp vreselijke dingen aan het doen waren. 
 
Later bekwamen de gemoederen weer een beetje en ben ik zelfs nog bij het huis van 
de burgemeester gaan kijken. Waarschijnlijk heb ik mijn vader toen meteen eten 
gebracht. Van mijn vader mocht ik ook even op het erf komen en kon ik met eigen 
ogen van dicht bij de puinhoop bezien. 
Maar als dit een vergeldingsactie van de Duitsers is geweest en dat was het 
natuurlijk ook, dan is het dorp en ook de gemeente er nog genadig van afgekomen. 
De oorlog was die dag wel weer heel dicht bijgekomen! 
Mijn vader kwam later op die avond weer thuis. Het enige wat hij had kunnen 
redden was een kaas; die lag in de kelder van het burgemeestershuis. De 
burgemeester zal het ons wel niet kwalijk genomen hebben dat we die hebben 
opgegeten. 
 
Op zondagmiddag 15 april 1945 kwam de burgemeester in Sint Annaparochie 
terug. Hij was bij een boer aan de Oude Bildtdijk ondergedoken en de onder-
grondse vond het goed dat hij op dat moment terugkeerde. Hij zat bij een lid van de 
ondergrondse achter op de motor en ik stond, toen hij op de hoek bij de kerk van de 
motor stapte, er met mijn neus bovenop.  
Op de dag van bevrijding heeft mijn vader, op verzoek van de burgemeester, de vlag 
op de ruïne van het burgemeestershuis geplaatst. Hij heeft er verscheidene dagen 
gewapperd. 
 
En het bovenstaande verhaal toont eigenlijk ook wel aan, dat onderduiken een 
oplossing, of eigenlijk dé oplossing was om uit handen van de Duitsers te blijven. In 
mijn gedachten begon het grote onderduiken in die zomermaanden op gang te 
komen. 
 
Onderduikers 
 
Op een bepaald moment hadden we opeens ook een logé. Het was een zwager van 
oom Henk (vaders broer). Torensma heette hij. Hij woonde in Leeuwarden, was 



bankbediende en de grond werd hem in die tijd zeker ook te heet onder de voeten. 
Dat werd dus onderduiken. 
Via oom Henk zal deze “logeerpartij” wel geregeld zijn, denk ik. Ik kreeg niet het idee 
dat deze onderduiker een diepe schuilplaats moest hebben. Maar ons huis en de 
gebouwen daarbij waren hier en daar met beperkte middelen goed in te richten als 
tijdelijk onderkomen, zodat hij vrij snel verborgen kon worden. 
Deze onderduiker zat meestal in de keuken te lezen en als ik uit school kwam keek 
ik even hoeveel bladzijden hij die dag gelezen had. Hij las nl. zo lang-zaam, dat het 
mij al opviel. Nu las ik in die tijd al alles wat ‘los en vast’ zat en ik deed er echt niet 
lang over. Maar dit lezen en de  niet al te snelle voortgang in het boek van hem 
vielen op en we hadden er met z’n allen veel lol om. 
Hij is volgens mij niet zo lang bij ons geweest en na en tijdje was hij gewoon weer 
verdwenen. Er werd mij niet (en terecht) aan de neus gehangen waar hij nu naar toe 
was gegaan. 
 
Ik weet ook nog van een spannende dag dat mijn vader met iemand op pad moest. 
Wie ‘die iemand’ was ben ik nooit achter gekomen. In ieder geval had hij opdracht 
gekregen deze man ergens naar toe te brengen. Dit moest per fiets gebeuren en ik 
herinner me nog dat ze ‘om de noord’ gingen, d.w.z. via Hallum, Ferwerd etc. Daar 
had je de minste kans op controle door de Duitsers of hun handlangers en 
bovendien ontliep je dan Leeuwarden. Want bij Leeuwarden hadden de Duitsers op 
de invalswegen naar de stad nl. dikke betonnen muren met nauwe doorgangen 
opgericht. Ik herinner me de bouw van één van die muren nog goed. Die twee 
richting Het Bildt stonden respectievelijk dicht bij Jelsum en de ander op de weg 
naar Marssum. Ze waren eigenlijk bedoeld om de vijand tegen te houden of in ieder 
geval ze de toegang tot Leeuwarden en het vliegveld zo moeilijk mogelijk te maken. 
Maar later ontdekten de Duitsers dat je hierdoor ook heel gemakkelijk controle kon 
uitoefenen. Alles en iedereen die naar en uit Leeuwarden kwam, moest er doorheen, 
dus een paar Duitsers in de doorgang en je kon je maar klaar maken voor controle 
op je papieren (en soms andere door de Duitsers verboden zaken). 
En waar mijn vader naar toe moest weet ik evenmin, maar wel blijft mij altijd bij dat 
mijn moeder die dag vreselijk ongerust was en mij daarvan deelgenoot maakte. Mijn 
vader had wel de juiste papieren om op pad te zijn, maar in gezelschap van een 
ander, die zich blijkbaar minder goed kon bewegen, zeg maar moest verdwijnen, ben 
je wel aan de verliezende hand. 
Hij kwam s’ avonds gelukkig heelhuids terug. Ook voor deze zaak is het later nooit 
bij mij opgekomen om hem nog eens te vragen wat er toen precies aan de hand was. 
Toch vertrouwde mijn vader het ook niet altijd. In die jaren was hij lid van de 
commissie van beheer van onze kerk en zoals dat toen gewoonte was, moest hij de 
vaste bijdragen, zeg maar het geld voor de kerk, iedere maand bij de leden in onze 
omgeving ophalen.  
Op een bepaald moment werd ik gebombardeerd tot geldophaler en zwierf ik langs 
de Zuiderdijk, het Achteromtsy en omgeving om het kerkengeld te innen. Eén lid 
van de kerk woonde zeker op twee kilometer afstand bij ons vandaan. En zoals dat 
toen gebruikelijk was moest je, wanner je ‘volluk’ had geroepen, bij de mensen 
binnenkomen. Eerder heb ik al eens verteld dat je nooit wist wat er in de huizen 
van anderen in die tijd gebeurde. Bij Lont kwam ik vaker, dus dat was wel bekend 
en bij Beimers zaten Joden ondergedoken en weet ik wat ze daar nog meer onder 
het hooi hadden verborgen. 
Dan moest ik nog verder de Zuiderdijk op, links om wat nu de Sudhoekster-
middelweg heet - daar woonde een arbeidersgezin - en dan weer terug naar de Kaai 
en het Achteromtsy. Maar terugkomend op de veronderstelling dat mijn vader het 
niet vertrouwde, denk ik dat hij in al die huizen niet door de Duitsers betrapt wilde 
worden. Of dat hij vond dat hij de schijn moest wegnemen zodat eventuele verraders 



niet zagen dat Boonstra daar-en-daar wel wat vaak naar binnenging. Ik deed in 
ieder geval ervaring met geld op, moest met de mensen praten en niet mijn mond 
voorbij praten en het geïnde geld aan mijn vader afleveren. Het klopte volgens mij 
altijd. 
Achteraf denk ik wel eens dat ik toen, op een leeftijd van 10 jaar, met het 
vrijwilligerswerk ben begonnen! 
 
Het zal in de herfst van 1944 zijn geweest dat ik ziek op bed lag. Als ik er zo over 
nadenk, dan zijn mij toen niet veel ziektes bespaard gebleven. Het schoolrapport 
vermeldt nl. van het schooljaar 1941/42, dus de eerste klas en nu groep drie, als 
ziekteverzuim: 56 dagen. En in het tweede schooljaar: 7 dagen. Later wordt het niet 
meer bijgehouden. 
Gedurende die dagen dat ik op de slaapkamer verbleef, hoorde ik vlakbij bij mij een 
luid geklop en gehamer. Aan de andere kant van de muur van mijn en ook van de 
andere slaapkamers was de schilderswerkplaats. Deze werd beheerd door Ganzinga, 
hij was de enige schilder bij de gemeente. 
Voor zover er in dat laatste oorlogsjaar nog schildersmateriaal en verf was, stond 
dat in die ruimte uitgestald op planken en in kasten. Tot de inventaris behoorde 
ook een grote werkbank. De deur was altijd afgesloten. 
Op de één of andere manier was al eerder ontdekt dat er zich een grote ruimte 
onder de vloer van deze werkplaats bevond. In feite waren het twee ruimten, ieder 
ongeveer van zes vierkante meter. 
Ganzinga had een zoon, Jouke, die was toen een jaar of twintig en zat dus in de 
gevaarlijke leeftijd. Bij de gemeente werkte ook Sietse Hitman, een werkman voor 
het onderhoud van de wegen. Deze had ook een zoon, Piet, ongeveer van dezelfde 
leeftijd als Jouke. Beide gezinnen woonden dicht bij elkaar, midden in het dorp in 
een huurhuis. Deze mannen waren dus collega’s van mijn vader, maar ik heb nooit 
het idee gehad dat hij veel contact met hen onderhield. Bij een kleine gemeente als 
Het Bildt in feite was, kende je elkaar toch wel vrij goed en bovendien woonden ze 
allemaal al jarenlang in hetzelfde dorp. In ieder geval is er gepraat en overlegd. 
Beide jongens zaten thuis ondergedoken en niet al te goed waarschijnlijk. Er waren 
dan ook betere mogelijkheden. Het praten en overleggen resulteerde erin dat de 
mannen vonden dat deze schilderwerkplaats een mooie schuilplek voor 
onderduikers kon zijn en dat hun jongens er dan in ieder geval in ondergebracht 
moesten worden. Er zal ook wel met mijn moeder gepraat zijn, want hoewel de 
jongens niet direct onder ons eigen dak, zeg maar de ambtswoning, verstopt 
werden, zaten ze toch wel in het gebouw waarin ook wij woonden. En je kon 
binnendoor, vanuit ons huis, bij de werkplaats komen. En omdat mijn vader door 
de dag zijn werk had en ook vaak de gemeente in moest, was het zeker mogelijk dat 
mijn moeder op bepaalde tijden bij het oppassen en opletten het voortouw diende te 
nemen.  
Mijn moeder vertelde mij op die eerste “klop- en hamerdag” meteen maar wat er aan 
de hand was en ook mijn zusje Marijke, toen bijna 7, werd in vertrouwen genomen.  
Het was duidelijk dat er spannende dingen stonden te gebeuren! 
Met het kloppen en hameren dat ik op die dagen dus hoorde, trof men de 
voorbereidingen om het leven onder de grond zo aangenaam mogelijk te maken. 
Allereerst werd de muur door gebroken die de beide ruimten van elkaar scheidde, 
werden de andere muren wat bijgewerkt en maakte mijn vader een luik in de vloer. 
Dit laatste was een zwakke schakel in het geheel, weet ik nog. Er waren echter op 
dit punt twee ‘ontsnappingsmogelijkheden’. In de eerste plaats maakte mijn vader 
vlak onder de toegang - zeg maar het luik - van een paar latten een 
ophangmogelijkheid voor een bak of kistje dat de gehele opening vulde. In dat kistje 
deed Ganzinga een paar nieuwe kwasten en wat verf - hoe was het mogelijk dat hij 
deze zaken nog had - en zette dat op de aangebrachte latten. Daarna werd het luik 



gesloten. En mocht het luik, dat een aardig geheel met de vloer vormde, toch 
ontdekt en open gemaakt worden, dan stuitten de Duitsers eerst nog op het kistje 
met materiaal. Mijn vader zou dan verklaren dat het ging om nieuw materiaal, 
waarvan men bang was dat het gestolen zou worden en daarom hier onder de grond 
verborgen was. Mooi gevonden, maar de Duitsers moesten dus niet al te slim zijn. 
Zodra de onderduikers via een laddertje in het hol waren afgedaald, werd door mijn 
vader of moeder het kistje op zijn plaats gezet, het luik gesloten, de deur op slot 
gedraaid en de sleutel verborgen. 
Want een tweede reden waardoor het moeilijk was om de schuilplaats te vinden, 
was dat de deur van de schilderwerkplaats altijd afgesloten was en alleen Ganzinga 
had een sleutel. Uiteraard kregen mijn ouders er nu ook één, maar dat hoefde 
niemand te weten, in ieder geval de Duitsers niet. 
Mijn ouders zouden dus altijd kunnen verklaren dat alleen Ganzinga de sleutel had. 
De grootste pech zouden ze kunnen hebben als Ganzinga op het moment van een 
inval, in de werkplaats was!  
De schilderwerkplaats lag aan de steegkant en van buitenaf had je ook geen directe 
toegang. Wel waren er ramen aan de steegkant. Hier woonde ook de familie Geerts 
en je kon vanuit de werkplaats bij hen op de keukentafel kijken. En omgekeerd was 
er natuurlijk ook ‘inkijk’. Dit probleem werd echter allang geleden opgelost door de 
ramen met verf te beschilderen. Je zag dus niets meer naar buiten. Om wat frisse 
lucht in het onderduikerhol te krijgen maakte mijn vader aan diezelfde kant in de 
steeg, onder in de muur een paar kleine gaten, waardoor frisse lucht naar binnen 
kon stromen. Nog vele jaren later was daarvan nog één opening in de muur te zien. 
En zo verschenen er dus op een avond in oktober 1944 op de Zuiderhoek twee jonge 
mannen met hun spulletjes. Ze verdwenen in de schilderwerkplaats onder de grond. 
Een tijd van opletten, aandacht en verzorging was voor ons begonnen. 
 
Wat de verzorging betrof ging het nogal gemakkelijk, want beide oudergezinnen 
woonden in het dorp. En beide vaders werkten bij de gemeente. Zo werd het warme 
eten aangevoerd in pannetjes en trommeltjes, soms overdag, maar vaak nog in de 
avonduren bij donker. Veel variatie in het eten was er natuurlijk ook niet, dus 
verwend werden de jongens in geen geval. Daarbij kwam dat het distributiesysteem 
een belemmering vormde om zomaar ergens met méér bonnen in de winkel te 
komen, dan ons gezin groot was, zodat het brengsysteem een vrij aardige oplossing 
was. Alleen bepaalde mensen moesten de vaders uiteraard niet te vaak met de 
trommeltjes zien lopen! 
 
De tijd werd door de onderduikers doorgebracht in de werkplaats of in de 
schuilplaats onder de grond.  
‘s Avonds waagden de jongens het om boven de grond te komen en kwamen ze bij 
ons in de keuken. Mijn ouders vertrouwden dat blijkbaar. We hadden nog een 
kamer in dat huis, maar die gebruikten we meestal door de week niet, alleen op de 
zondagen. In de winter, wanneer het erg koud was, werd hij wel door de week 
gebruikt, want deze kamer was beter warm te krijgen. Ook hadden we in die kamer 
twee bedsteden. 
De jongens konden binnendoor en dus ongezien bij ons in huis komen. Overdag 
prutsten ze een beetje en maakten ze verschillende voorwerpen. Voor mij hebben ze 
toen twee boekensteunen gemaakt. Van hout, met op ieder steun een soort van 
kubus. En er onder groene viltjes, zodat ze niet konden glijden. Het is nu ik dit 
schrijf, 59 jaar geleden dat deze boekensteunen zijn gemaakt, maar ze zijn er nog 
steeds en ik gebruik ze ook nog! 
Jouke Ganzinga ‘deed’ iets bij de PTT of PEB (telefoon of elektrisch) meen ik en Piet 
Hitman was timmerman. Beide jongens konden dus wel aardig klussen en 
knutselen. Verder werd er veel gelezen. Ik ben wel om boeken uit geweest naar hun 



huis en kwam dan omzichtig met een paar boeken voor hen terug, waarbij ik ook 
aan mijzelf had gedacht. Bulletje en Bonestaak, Alleen op de wereld, Bruintje Beer, 
Karl May, het waren onbekende werelden voor mij. Ik las in die tijd nogal veel denk 
ik. Dat viel s’ avonds niet mee, want veel licht was er niet. Ik heb op de hoek van 
tafel bij een theelichtje of wat daar voor door ging, wel zitten lezen. Vlak na de 
oorlog werd ontdekt dat mijn ogen niet al te best waren. Later heb ik me wel eens 
afgevraagd of dat lezen bij in ieder geval veel te weinig licht, hieraan heeft 
bijgedragen. 
 
De ouderen moesten zich ook maar vermaken; kranten waren er niet meer, t.v. was 
nog niet uitgevonden en de radio was in handen van de Duitsers. En s’ avonds was 
er de avondklok, dus uitgaan en familiebezoek kon je wel vergeten. De kerk runde 
een bibliotheek en ook was er in het dorp een Openbare Bibliotheek. Ik neem aan 
dat daar veel gebruik van werd gemaakt. Mijn vader damde nog wel eens. Thijs 
Tuinstra, die vlakbij woonde, kwam dan langs en in mijn herinnering zaten de beide 
mannen dan uren zwijgend tegenover elkaar aan het dambord. 
Later heb ik wel eens gelezen dat men over de oorlogstijd en vooral het laatste jaar, 
sprak als een tijd van grenzeloze verveling.  
Piet Hitman was dus timmerman, maar hij had een in mijn ogen geweldige hobby: 
goochelen. En dat kon hij goed, want na de oorlog trad hij wel op in zalen en bij 
feestelijke gelegenheden. En hij oefende natuurlijk altijd door. Zijn vingers moesten 
lenig blijven. Soms gaf hij s’ avonds in de kamer een voorstelling. Een beetje eng 
vond ik het wel, want goochelen is ook een beetje toveren en bij zoveel 
geheimzinnigs zijn jongetjes van een jaar of 10 ook nog klein! Ik weet nog dat hij 
guldens uit mijn neus en oren goochelde en ze even snel weer liet verdwijnen. De 
geheimzinnigheid werd nog vergroot doordat alle ramen en deuren potdicht zaten, 
er geen elektrisch licht meer was, of mondjesmaat en dat we in die tijd de kamer 
nog enigszins verlichtten met een kaarsje of waxinelichtje én door middel van de 
uitvinding van de fietsverlichting. Dat systeem werkte dan zo dat je de fiets in de 
kamer had staan, waardoor je of via een installatie  waarbij je op de fiets kon zitten 
en dus kon trappen, of waarbij de fiets op de kop werd gezet en je handmatig het 
wiel kon laten draaien. In beide gevallen leverde de dynamo dan stroom op, al was 
het maar een beetje. Het werd in veel huisgezinnen op deze manier gedaan. Zelfs in 
het gezin van dominee Koster was de fiets het middel om nog wat licht te krijgen. 
Mijn vader had nog iets uitgevonden om aan stroom te komen. Hij zal dat wel 
samen met Jouke hebben bedacht, want op een bepaald moment werd er door hen 
een windmolen in elkaar gezet. Waar ze het materiaal van haalden is mij nog altijd 
een raadsel, maar op een dag klom mijn vader op het dak van de werkplaats en 
bevestigde daar het apparaat. Of het veel stroom heeft opgeleverd weet ik niet meer, 
maar alle beetjes hielpen, vooral in die tijd. 
Ook is er door Jouke nog wel eens ‘geknoeid’ met de stroomlevering. Op een keer 
was hij in de gang bij de meter van het elektrische licht bezig en moet daar iets in 
veranderd hebben. Waarschijnlijk konden we dan dagelijks voor een wat langer 
moment stroom krijgen. Er is een keer controle geweest, want toen de man aan 
mijn vader vroeg: ”Hebt u er wat mee gedaan?” of iets dergelijks, zei mijn vader: ”Ik 
niet”. Met de nadruk op ‘ik’. We hebben er niets weer van gehoord. 
 
Ik schat en voor zover ik me dat nog bewust ben, zijn de jongens een keer of vier 
ontsnapt aan ontdekking of nog erger. En mijn vader - deze werd meestal als de 
hoofddader aangemerkt - uiteraard ook. Eén keer was niet direct een erg gevaarlijke 
ontdekking en het liep goed af. Mijn vader was in die tijd, zoals ik al eerder aangaf, 
lid van de Commissie van Beheer van de kerk. Maandelijks werden de 
collecteopbrengsten geteld, in zakjes gedaan of er werden rolletjes van gemaakt. Die 
gingen dan weer naar de winkeliers en kreeg de kerk papiergeld terug. Dat tellen en 



verzamelen gebeurde in het laatst van de oorlog bij iemand aan huis. Zo ook deze 
keer en wel bij ons thuis in de keuken. 
De onderduikers waren ‘boven’ en zaten in de voorkamer met mijn moeder en wij 
als kinderen. Het werk moest voor acht uur klaar zijn, want dan ging de avondklok 
in en moesten de overige tellers weer thuis zijn. Beide kamers waren door een gang 
met elkaar verbonden of gescheiden kun je ook zeggen. Mijn moeder had de 
mannen een schaal geleend om het kleingeld in te doen. Na afloop of na gebruik van 
het voorwerp kwam één van de mannen dit aan mijn moeder terugbrengen. Waarom 
hij dat deed is een raadsel gebleven, maar opeens stond hij in de voorkamer. Ik zie 
hem daar nog in de deuropening staan en mijn moeder kaarsrecht en zo breed als 
ze zich kon maken voor hem, zodat hij zo weinig mogelijk zou zien wat en wie er in 
de kamer zaten. Mijn vader had niet direct in de gaten dat hij was weggelopen, 
maar ‘pakte’ hem meteen toen hij door de gang terugliep. “Jij hebt daar niets 
gezien”, “Nee, hij had niets gezien”. De man was ook wel vertrouwd, maar we waren 
allemaal wel erg geschrokken. Dus in het vervolg nog beter opletten! De man heette 
Hilverda weet ik nog. 
 
De jongens moesten zich ook wassen en scheren. Het aanrecht was in de gang, 
maar wel met de deur op het eind en deze kwam uit op het erf. Ieder die bij ons 
moest zijn, kwam door die deur naar binnen. De jongens gebruikten het aanrecht 
niet altijd, maar op een keer ging het toch nog bijna mis, toen de vrachtrijder een 
pakje afleverde. De deur stond overdag los en een bel was er niet. Je deed de deur 
open en riep “volluk”. Zo gebeurde het ook deze keer, maar op de één of andere 
manier hadden de jongens iets horen aankomen en waren ze al achter de deur naar 
de werkplaats verdwenen. 
Omdat je overdag in ieder geval niet voor 6 uur, de deur op slot deed - dat was ook 
een beetje verdacht - losten mijn vader en moeder het zo op dat wanneer de jongens 
beslist bij het aanrecht moesten zijn, ik naar buiten zou gaan en bij de deur zou 
blijven rondlummelen. Mocht er iemand aankomen, wie dan ook, dan zou ik dat 
voorzichtig en omzichtig doorgeven. Het is voor zover ik weet niet weer voorgekomen 
dat de jongens op die manier werden verrast. 
Wel op een andere manier. Op een dag zaten we tussen de middag te eten en dat 
was altijd warm - voor zover er iets was van die strekking - toen mijn vader die 
vanaf zijn plaats aan tafel op de weg kon kijken, plotseling riep: “Duitsers”! Wellicht 
hadden mijn ouders daarover afspraken gemaakt, want mijn moeder springt op, 
vliegt naar de werkplaats, trekt 2 deuren achter zich dicht en roept: “Weg, weg”. De 
jongens waren op dat moment boven de grond en ik weet niet hoe snel mijn moeder 
ze in het hol had, het kistje op zijn plaats en het luik dicht, maar ik denk dat ze op 
die dag in ieder geval het record op de 100 meter - met hindernissen - heeft 
verbeterd! 
Mijn vader loopt intussen rustig naar de achterdeur en daar stapt wel geteld één 
Duitser van zijn fiets. Hij had een simpele vraag aan mijn vader: hij wilde graag een 
plankje voor een knutselwerkje waar hij in het tehuis mee bezig was. Met ‘liefde’ 
heeft mijn vader het hem meegegeven. In het andere geval was het ‘meegeven’ niet 
met zoveel liefde gepaard gegaan, denk ik. Maar de zenuwen hadden het die dag wel 
even druk! 
 
“Mem, Dûtsers in ’t dorp”. Het is een gevleugelde uitdrukking gebleven: zelfs  
vandaag de dag als we een auto met een Duits nummerbord in het dorp zien rijden, 
komt deze kreet er nog uit. 
De oorzaak zit hem in het feit dat ik een keer het dorp inging, bij de kerk de hoek 
omliep en daar vlakbij een paard en wagen zie aankomen. En op die wagen allemaal 
Duitsers. Ze kwamen niet uit de richting van het tehuis - die liepen of fietsten 
trouwens altijd - maar uit de richting van Leeuwarden en dat was in mijn ogen niet 



pluis. Rechtsomkeert dus en als een haas terug naar huis. En daar aangekomen 
moet ik geroepen hebben: “Mem, Dûtsers in ’t dorp”. Er zullen toen thuis wel 
passende maatregelen zijn genomen. 
Ik weet niet wat de oorzaak is geweest dat de Duitsers een wagen met soldaten 
ergens anders vandaan lieten aanrukken. Het ligt bijna voor de hand dat het voor 
een razzia is geweest. 
 
Op een avond klopte buurman Geerts bij ons aan. Het moet in de late herfst van 
1944 zijn geweest. “Er komt vanavond en vannacht een razzia” was zijn mededeling 
aan mijn ouders. Er was verraad in het dorp, maar soms ging het ook wel eens 
andersom en werd bekend wat de Duitsers van plan waren. 
Mijn vader en moeder namen, om het zomaar te zeggen, kennis van zijn mededeling 
en deden verder of hun neus bloedde. Ik zie buurman Geerts daar nog bij ons in de 
keuken zitten. 
Toen hij weer weggegaan was, zei mijn moeder tegen mijn vader: “Had je het niet in 
de gaten, hij kwam om een plekje”. Mijn vader stond op, liep meteen naar de buren 
en even later zat buurman Geerts bij ons in het onderduikershol. Eerder heb ik al 
beschreven hoe hij in die nacht kon horen dat de Duitsers zijn huis binnendrongen, 
de boel openbraken en zijn vrouw afsnauwden. Hij is een tijdje bij ons gebleven en 
naar ik meen later vertrokken naar Menaldum om daar onder te duiken. Hij is bij 
mijn weten nooit gepakt. Hij vertelde toen ook aan mijn vader dat hij wist dat er 
onderduikers bij ons waren. Op een stille avond was hij toevallig buiten in de steeg 
en kon toen horen dat mijn vader de jongens “welterusten” toewenste. Een teken 
temeer voor mijn vader en moeder om nog voorzichtiger te opereren, want in 
diezelfde steeg woonde ook een NSB-vrouw en die maakte geen geheim van haar 
Duitse sympathieën. 
 
Laatste schermutselingen 
 
In de eerste twee maanden van 1945 is het nog wel echt winter geweest, al herinner 
ik me dat niet zo goed meer. Het was op een middag in februari dat ik met een paar 
andere kinderen buiten speelde, ongeveer 100 meter van ons huis vandaan. We 
hoefden in ieder geval niet naar school. Wat we speelden weet ik niet, waarschijnlijk 
hinkelden we of deden we ‘verlos aan de paal’. Marijke was er volgens mij ook bij. 
De bevrijding kwam gestaag dichterbij, maar niemand had in die wintermaanden 
een idee wanneer dat grote ogenblik zou aanbreken.  
De Engelsen en hun bondgenoten hadden in de lucht al vrij spel en vlogen 
betrekkelijk veilig boven ons land rond. En ze beschoten alles wat zich op de weg en 
het water voortbewoog en hen verdacht voorkwam. Auto’s, paard en wagen, treinen, 
boten, niets was veilig voor hen. En ook andere zaken waarvan ze dachten dat ze 
voor de oorlogsindustrie gebruikt werden, kregen er van langs. 
 
Op die middag - het was 9 februari 1945 - stroopte een viertal Engelse jacht-
vliegtuigen het noorden van Friesland af. Ze hoefden niet meer vanuit Engeland te 
komen, want het zuiden van Nederland was al bevrijd evenals een deel van het 
midden van het land. En een vliegveld in dat gebied was er ook nog wel. Daar 
hadden de Duitsers wel voor gezorgd. Wellicht hebben de vier een ‘bezoek’ gebracht 
aan het vliegveld van Leeuwarden, maar daar viel in het laatst van de oorlog niet 
veel meer te halen. 
Waarschijnlijk keken ze alleen maar uit naar zaken die hen verdacht voorkwamen 
en een beschieting waard waren. Plotseling waren ze boven Sint Annaparochie en 
vlogen ze over de Zuiderdijk in westelijke richting, ongeveer tussen Bijlsma en Lont 
in. En rechts van hen stond de gasfabriek, met de beide opslagtanks voor het gas. 
“He, what’s that? Een opslagtank, nee twee zelfs. Terug boys, naar rechts en twee 



bij twee.” Tijdens die omkerende beweging moeten ze vlakbij in de Koudevaart een 
aantal schepen hebben zien liggen, die bezig waren met het laden van aardappelen. 
”Even in de gaten houden”. Nu eerst de tanks en op ongeveer 50 meter hoogte 
zetten ze, 2 bij 2, de aanval in. Een hels kabaal brak los, ze openden met hun 
mitrailleurs en boordkanonnen het vuur op de gasfabriek en dan in hoofdzaak op 
de beide gastanks. Nog een keer, keren en opnieuw een salvo. 
 
Ik weet niet meer of ik stijf van schrik stond, maar mijn reactie was wel: “niet naar 
huis” . Want om in militaire termen te spreken, ons huis lag nu wel in de vuurlinie. 
Mevrouw Van Leer, die een paar huizen bij ons vandaan woonde, had dat ook in de 
gaten. Ze trok ons haar huis binnen en stopte ons bij haar in de kelder. Daar zat ik 
dan met nog een paar kinderen bij de familie Van Leer in de kelder. Via het raampje 
kon je op de Zuiderdijk kijken. Het bleef even stil en meteen begon het schieten 
verderop weer. De vliegtuigen hadden de schepen in de Koudevaart op de korrel. Die 
waren daar ook dingen aan het doen die volgens de vliegers niet door de beugel 
konden. Dus, rettetet, rettetet, beng, beng .…, voor zover we nog niet wisten wat 
oorlog was, konden we het op deze manier ook eens ervaren. 
Toen het stil werd draafden we naar huis, waar mijn moeder ons opving en Marijke 
en mij direct bij de onderduikers in het hol stopte. Veilig of niet, we waren in ieder 
geval uit het zicht en uit de gevaarlijke omgeving. Het bleef stil en de vliegtuigen 
kwamen niet terug. 
Het effect van het beschieten van de gasfabriek was in feite nihil; de gastanks waren 
al leeg. De gehele wand van de tanks was omringd met water, dat nu door de 
kogelgaten uit de tanks liep. De gaten zijn later weer dicht gesoldeerd. 
Mijn moeder was thuis en waar mijn vader op dat moment was weet ik niet. We 
waren wel ontsnapt aan akelige dingen, want even later vonden we de 
patroonhulzen - en niet zulke kleintjes -  tussen ons huis en de gasfabriek in. Ik 
heb ze nog lang bewaard, maar ze zijn inmiddels verdwenen. 
Aan de andere kant van de gasfabriek, op het erf van Bijlsma, werd wel een jongen 
door een scherf in zijn bovenbeen geraakt. Harke Kuiken was dat. Hij werd met de 
ambulancekar, ook echt een kar met hoge wielen, afgevoerd naar de dokter. Ik zie 
hem nog voorbij komen. Hij heeft er gelukkig niets van overgehouden. 
 
De Duitsers wierpen in het laatst van de oorlog nog een geheim wapen in de strijd. 
De V1’s. Dit was een raket die op bepaalde plaatsen in ons land werd afgeschoten 
en dan richting Engeland vloog. Het geheim zat hem hierin dat de lanceerinrichting 
vrij snel verplaatst kon worden. Ze waren dus moeilijk te vinden en dus ook moeilijk 
te vernietigen. Zo was er opeens ook een dergelijk geval opgesteld in Gaasterland, in 
het zuiden van de provincie.  
Eén keer heb ik in ieder geval een V1 zien vliegen. Dat was op een achternamiddag 
toen ik op de Zuiderdijk met de tonnenwagen mee reed naar de dwinger, waar de 
tonnetjes geleegd moesten worden. Ik zat voorop en ik meen me te herinneren dat 
Piebe de Grijs de voerman was. Nog zie ik de raket, tegen de avondlucht, in het 
zuiden vliegen, ongeveer boven Berlikum. Het was een groot voorwerp, met een 
vuurkolom achter zich aan. Het was een mooi, maar ook een beangstigend gezicht 
weet ik nog. 
 
Sommige zaken kwamen - zoals de voorgaande voorvallen al aangegeven - geheel 
onverwachts over je heen rollen. Zo was het ook op een bepaalde dag in december 
1944. Opeens waren er Duitsers op het erf en nog erger, ze liepen in de 
timmerwerkplaats rond. Mijn vader vertelde later dat hij ze zo ver mogelijk van de 
deur van de schilderwerkplaats had proberen te houden. Wat ze precies in hun 
schild voerden werd ik niet gewaar, ze namen niets mee en zochten ook niet ‘diep’ of 
iets speciaals. De brandweerauto had, volgens mijn vader wel hun belangstelling, 



ook die dag, doch deze heeft in de oorlog alle roverijen overleefd. Wellicht kwamen 
ze de boel verkennen om later terug te komen en om dan bepaalde zaken mee te 
kunnen nemen. Maar het ergste was nog dat er een Duitser in de opening van de 
achterdeur stond. Op zich al een reden om heel ongerust te zijn of te worden. Wij, 
mijn moeder, Marijke en ik stonden in de keuken en ik weet nog dat er een 
zenuwachtige sfeer heerste. Op de één of andere manier wilde mijn moeder ons het 
huis uit hebben. We trokken de jas al aan en ook de handschoenen moesten aan. 
Handschoenen is in Het Bildts “hannemoffen” en “moffen” is weer het scheldwoord 
voor de Duitsers. Op dat moment zei mijn zusje Marijke: “we moeten de 
hannemoffen nog aan”, waarop ik angstig en zacht reageerde met: “we moeten de 
handschoenen nog aan, mem. Ik voelde aan dat ik het woord met “moffen” erin, 
moest vervangen door handschoenen nu de Duitsers in feite bij ons in huis 
stonden. We zijn toen de deur uitgelopen, bij die Duitser langs; ik zie hem nog voor 
me, een grote zware man, hij zei niets en liet ons ongestoord lopen. Waar we naar 
toegingen is mij niet bijgebleven, maar even later waren we weer thuis. En wat het 
belangrijkste was, er waren geen erge dingen gebeurd. 
Maar het bovenstaande toont wel weer aan dat je telkens er op bedacht moest zijn 
dat er ieder moment van de dag iets als hierboven omschreven kon gebeuren. En 
voor mijn ouders betekende dit voorval opnieuw een aanslag op hun zenuwen. 
 
In diezelfde winter van 1944-1945 kwam ook de gaarkeuken in beeld. Deze 
gaarkeuken werd ingesteld omdat veel mensen zelf bijna geen eten meer konden 
koken, omdat er domweg geen brandstof meer te krijgen was. Van gemeentewege 
werd daarom in grote hoeveelheden eten gemaakt, dat in hoofdzaak bestond uit 
aardappels, rapen, kool, wortels e.d. Een soort van stamppot of hutspot, maar dan 
wel zonder vlees en wat nog belangrijker of erger was, zonder zout. Want zout was 
ook al niet meer te krijgen. 
Het eten werd klaar gemaakt in Sloep’s jamfabriek. In die tijd had Sint 
Annaparochie een heuse jamfabriek, die helaas een tijdje na de oorlog weer is 
verdwenen. Maar hier was dus nog vuur om te koken en aardappels, wortels, kool 
etc. waren er ook genoeg. Daarna werd het spul in grote vaten gedaan, op een 
wagen geladen en hup daar ging het naar de Kaai, waar de garage van 
busonderneming de Labo als uitgiftepunt dienst deed. Deze garage stond uiteraard 
toch leeg en werd aldus gebombardeerd tot uitdeelcentrum voor het dorp.Een en 
ander werd denk ik geregeld door de medewerkers van het distributiekantoor en je 
hoefde het eten niet te betalen. 
Ik herinner me het eten nog goed; ik zie het ook nog zo voor me. En als ik het nu op 
dezelfde manier voorgeschoteld krijg, roep ik direct: “Het lijkt wel gaarkeuken-eten”! 
Best was het dus niet, het smaakte nergens naar en als we er in die winterperiode 
tien keer gebruik van hebben gemaakt, is het al veel denk ik. Maar we zaten wel 
eens klem, want er aten ook anderen mee in die tijd. Zoals familie, onderduikers, 
evacués etc. Tante Sietske en de kinderen zijn nog bij ons geweest en ook buurman 
Geerts bleef een tijdje bij ons ‘logeren’.  
Ik heb het eten wel opgehaald - het was in feite vlak om de hoek - en vaak 
scharrelde ik daar ook wat in de garage rond. Het was er gezellig druk en elke dag 
een aardig verzetje. En het wordt eentonig, maar soms mocht je naar en van de 
jamfabriek mee rijden, een gelegenheid die ik bijna nooit liet liggen. 
 
In januari 1945 kwam de stroom evacués uit Limburg opgang. Ze waren door de 
Duitsers uit hun provincie verdreven omdat deze vrij spel wilden hebben nu de 
bevrijders vlakbij waren. De meeste evacués kwamen uit Venlo. Ze arriveerden, via 
Leeuwarden, op platte wagens in Sint Annaparochie, nadat ze eerst een vreselijke 
reis vanuit het Zuiden hadden gehad. 



Ze werden ondergebracht in het gymnastieklokaal en in de openbare lagere school 
aan het Noordeinde. Mijn vader was er druk mee, want alles moest daar ingericht 
worden voor de opvang. Overigens werd er naar mijn mening niet zoveel drukte 
gemaakt: wat stro op de grond en klaar was het verblijf. Want de mensen moesten 
daarna zo snel mogelijk ondergebracht worden bij gezinnen in het dorp en in de 
omgeving. Je had niet veel te willen, van beide kanten niet, maar er werd natuurlijk 
door de indelers wel gekeken naar de samenstelling van het gastgezin en de 
beschikbare woonruimte. En als men bij de organisatie op de hoogte was met de 
aanwezigheid van onderduikers, werd daar wel rekening mee gehouden. Geloof 
speelde geen rol, alle evacués waren immers toch katholiek!  
 
Ik herinner me ook een groep die in het lokaal achter onze kerk werd opge-vangen. 
Sietske Kuiken hielp daar mee om de mensen te verzorgen. Ze was de verloofde van 
Piet Hitman, onze onderduiker. We kenden elkaar wel, maar nu deden we alsof we 
niet voor elkaar bestonden! Ik was nog te jong om wat te doen of om mee te helpen, 
maar ik stond wel met mijn neus vooraan om maar niets te missen van deze 
mensen, met hun vreemde taaltje. Ook in het lokaal van de Hervormde kerk werden 
ze opgevangen en ik herinner me daarvan, dat er iemand van de evacués, voordat 
hij het lokaal binnen ging, een lied begon te zingen. Dat was het nu nog bekende 
lied ‘als de klok van Arnemuiden’! 
Na een paar weken hield de stroom op en werden de lokalen weer ontruimd en 
ontsmet. Mijn vader vond op een gegeven moment een wandelstok onder het stro. 
De eigenaar is nooit achterhaald of er is geen werk van gemaakt. Maar diezelfde 
stok ligt nog steeds bij mij op zolder 
Zelf kregen we thuis niet direct evacués toebedeeld. De toewijzers wisten 
waarschijnlijk ook wel van de andere gasten die af en toe bij ons ondergebracht 
werden. Bep Boonstra kreeg een oude mevrouw ingekwartierd. Of dat klikte weet ik 
niet of dat bep toen ziek werd, maar deze mevrouw werd ook een tijdje bij ons 
ondergebracht. Er was bijna geen suiker, maar ze snoepte uit de suikerpot! Verder 
was er de familie Janssen, die ook bij bep of bij ons bivakkeerden. Volgens mij was 
die zelfde oude mevrouw weer familie van hen. De zoon van de Janssens was bij 
slager Katsma ondergebracht. Ze kwamen eveneens uit Venlo en woonden daar aan 
de Vierpaardjes. 
Bij slager Hettema was ook alleen een jongen als evacué ondergebracht. Die kwam 
weer uit Tiel. Aard heette die en daar speelden we af en toe wel mee. Zijn moeder 
was tevens ergens in Sint Annaparochie gestationeerd. Zo werd het dorp middenin 
de winter opeens opgezadeld met een groot aantal extra inwoners, die ook hun eten, 
onderdak en verdere verzorging nodig hadden. 
Na de oorlog verdwenen ze weer. De mensen uit Tiel vertrokken op 29 juni 1945. Ik 
ben die morgen vroeg opgestaan om Aard uit te zwaaien. Toen ik naar huis 
terugging stak de koster de vlag uit omdat prins Bernhard die dag jarig was. Die 
gebeurtenissen en datum zijn me altijd bijgebleven. Ook de andere evacués waren, 
als ik het goed heb, toen al weer vertrokken. 
Vlak na de oorlog, het moet in de zomer van 1945 zijn geweest, is mijn vader alleen 
naar het zuiden gereisd en is toen ook in Venlo geweest. Het was een moeilijke reis 
want er was nog veel kapot en het spoor was natuurlijk nog lang niet weer op orde. 
Maar avontuurlijk als hij nu eenmaal was, moest hij dit een keer meemaken en met 
eigen ogen zien wat er nog van dit deel van Nederland over was. 
Hij vertelde later dat er overal langs de kant van de weg nog munitie opgesteld en 
opgestapeld stond en dat hij dat maar knap gevaarlijk vond. 
Toen ik later in militaire dienst was, kwam ik met de trein door Venlo gereden en ik 
herinner me dat we vlak langs de Vierpaardjes kwamen, de straat waar onze 
evacués toen woonden. Van verdere contacten met deze mensen heb ik nooit weer 
iets vernomen. 



 
Veel ziekte hadden we in dat laatste jaar van de oorlog niet, ondanks het feit dat 
alle zaken die een jong mens gezond moeten houden en doen opgroeien, voor een 
groot deel geheel ontbraken. En de apotheek van de dokter was ook leeg! Wel 
hadden we als kinderen last van luizen, schurft en zweren. Van deze laatste plaag 
had ik zelf geen hinder, maar Marijke wel weet ik nog. Mijn ouders hadden diverse 
huismiddeltjes of kregen van anderen door hoe je deze toestanden onder controle 
moest krijgen. Maar dat viel niet mee, de schurft dook zelfs ver na de oorlog weer op 
en ik had er toen ook weer last van. 
We hadden nog wel wat brandstof, o.a. oud hout uit de werkplaatsen en ik vertelde 
al eerder dat ik boompjes omzaagde, die tussen ons huis en de gasfabriek 
instonden. Ook ben ik de Zuidervaart wel langs geweest om er hout uit op te vissen. 
Voor bep Boonstra haalden we sjudden op bij haar familie aan de Oude Bildtdijk. 
Sjudden is afval dat ontstaat bij de verwerking van vlas; er bleef dan een soort van 
vezel over en deze was goed brandbaar. Vooral bij het kachel aanmaken was dit een 
probaat middel. Neef Jaap van oom Albert werd met mij aangewezen om dit werk op 
te knappen. Het was in ieder geval in de winterperiode toen we op pad waren, want 
we kregen de slee van oom Albert mee. Dat was niet zomaar een sleetje, maar een 
hele grote joekel van een slee, die door oom Albert in de winter werd gebruikt bij het 
uitventen van de melkproducten in het dorp. Normaal gebruikte hij de bakfiets, 
maar wanneer er sneeuw lag, kwam de slee op de proppen. Jaap en ik schoven over 
het ijs van de Noordervaart naar de Oude Bildtdijk en meldden ons bij de familie, 
een oud-oom en tante dus: Izak-om en Jaantje-muoi. Ik weet het nog goed, die 
moesten eerst eens precies weten wie wij waren! We kregen een paar balen met 
sjudden mee en zo gleden en stiefelden we weer over de vaart naar Sint 
Annaparochie, waar we het spul bij bep afleverden. 
 
Op naar de bevrijding 
 
Zo verliepen de wintermaanden in het begin van 1945. Of ik zelf idee had dat de 
oorlog op zijn eind liep, weet ik niet zo goed meer. De zorg voor eten, brandstof, de 
veiligheid, de onderduikers en de Duitsers die overal in de provincie en ook in het 
dorp nog erg actief waren, hadden een grote prioriteit in het dagelijkse leven. Je 
was, zo jong al je nog was, onderdeel van een beperkt wereldje geworden, maar wel 
één waarin je voortdurend geconfronteerd werd met zaken, die je je nu niet meer 
kunt voorstellen. School was er niet meer en dus bracht ik mijn dagen thuis door, 
lezend, binnen of buiten spelend en af en toe naar Bijlsma of Lont. En verder waren 
er dan de zaken waarbij ik werd ingeschakeld om mee te helpen de huishouding, 
om het zo maar te zeggen, draaiende te houden. 
Begin april 1945 hoorde ik, of begreep ik althans dat de bevrijding niet ver meer 
weg kon zijn. Van het drama in Dronrijp weet ik nog dat daarover werd gesproken - 
13 mensen door de Duitsers doodgeschoten - en ook dat we op vrijdag 13 april 
mensen op het Zuideind tegenkwamen, die ons vertelden dat de Canadezen al in 
Heerenveen waren. De Canadezen hadden dit gedeelte van Nederland toegewezen 
gekregen om het te bevrijden van de Duitsers. 
Van zaterdag 14 april herinner ik me nog dat ik in de loop van die dag op straat 
was, op de hoek bij de kerk, en dat er een aantal platte wagens met een paard 
ervoor, voorbij kwam. En op die wagens allemaal Duitsers met hun bezittingen. Dit 
was de bezetting uit de dorpen langs de kust, o.a. uit Marrum die nu nog via Het 
Bildt naar Harlingen probeerde te ontkomen. Boeren uit de omgeving van Marrum 
werden gedwongen om wagens en paarden te leveren en tevens om zelf mee te gaan 
om de Duitsers naar Harlingen te brengen.  
Ik begreep later dat de bezetting uit Sint Annaparochie die zaterdag op dezelfde 
manier uit het dorp was weggetrokken. Via het Hoekje over de Koudeweg en verder 



over Minnertsga. Over Sint Jacobiparochie kon niet, want de ondergrondse had een 
gedeelte van de weg tussen Sint Annaparochie en Sint Jacobiparochie opgebroken. 
Via de Koudeweg was veel gevaarlijker voor de Duitsers, want die weg was zo kaal 
als een biljartbal en voor eventueel stropende vliegtuigen was dit een ideale 
omgeving en gelegenheid om hen aan te vallen. Langs die andere weg stonden veel 
bomen, die boden nog wat bescherming, maar die mogelijkheid was dus hier 
afgesloten. Voor de begeleidende boeren was dit ook een minder prettige gedachte, 
maar voor zover ik weet zijn ze onderweg niet in gevaar geweest. 
En zo kon het dus gebeuren dat ik op zaterdag 11 mei 1940 getuige was van het 
binnentrekken van de Duitsers in ons dorp en dat ik op zaterdag 14 april 1945, dus 
bijna vijf jaar later, hun terugtocht kon gadeslaan. Die was dus minder glorieus dan 
de binnenkomst. 
In de loop van die week bliezen de Duitsers op het vliegveld bij Leeuwarden alles op 
wat los en vast zat en smeerden hem zo snel ze konden. 
 
15 april was een zondag. Die begon met de kerkgang om half tien. Kerkgang ging 
altijd door. Ik herinner me tenminste niet dat er geen kerkdienst werd gehouden. 
En dan was er altijd nog wel het probleem van de brandstof om de kerk te 
verwarmen. Het zal soms wel erg koud zijn geweest en in sommige perioden zaten er 
niet veel mensen in de kerk. Altijd was er ook de dreiging van een razzia en de kans 
dat de Duitsers een val bij de kerk opzetten om de mannen en jongens op te 
pakken. Het zou tenminste niet de eerste keer zijn dat de Duitsers of hun 
handlangers deze tactiek toepasten. Ik herinner me trouwens niet dat het bij onze 
kerk gebeurd is. Een hele tijd was het ook niet meer mogelijk om s’ avonds kerk te 
houden, want de avondklok ging al om acht uur in. Op Goede Vrijdag en op de 
Oudejaarsavond was het moeilijk om s’ avonds naar de kerk te gaan en ik meen dat 
we dan om vier uur al kerk hadden. 
Op die bewuste zondagmorgen liepen we naar de kerk en werden we ingehaald door 
de platte wagens die een dag eerder de Duitsers uit Marrum naar Harlingen hadden 
afgevoerd. Ze keerden nu terug, leeg uiteraard. Al lopend naast een wagen maakte 
mijn vader nog een praatje met één van de voermannen. Van die zondagmorgen-
kerkgang weet ik niets meer en evenmin hoe de sfeer in en bij de kerk toen was. 
Een paar uur later was het weer kerk - twee keer hoorde bij het normale leven - en 
ging ik alleen naar de kerk. Misschien dat mijn ouders er ook waren, maar ik mocht 
zeker alleen want ik zat in ieder geval niet bij hen. Onze vaste plek was op de kraak, 
al die jaren door en nergens anders. 
Maar op deze zondagmiddag zat ik beneden en ik weet nog waar: achter de 
ouderlingenbanken. Piet Tulner zat naast mij. Piet was een zoon van Piet en Selie 
Tulner, zij waren goede kennissen van mijn ouders. Hoe ik zo bij Piet terecht kwam 
weet ik niet. We voelden wel aan dat er iets stond te gebeuren en waarschijnlijk 
hebben de sfeer en de omstandigheden er toe bijgedragen dat we beide vonden dat 
we wel bij elkaar konden zitten. Ik herinner me ook dat de kerk niet vol was. We 
stonden op het punt om bevrijd te worden, de Duitsers waren al uit het dorp 
verdwenen, maar je wist maar nooit. De communicatie was ook alleen maar 
mondeling en wat je toevallig hoorde uit andere dorpen was telefonisch doorgegeven 
of door iemand die nog onderweg was, meegedeeld. Of er nog Duitsers in de buurt 
waren of niet, was dus moeilijk te zeggen. Dominee Koster was onze predikant. Een 
kleine donkere man, met een snorretje, die met zo’n donker uiterlijk wel voor een 
Jood kon doorgaan. Hij is een keer door de Duitsers opgepakt - ik weet niet waarom 
- maar hij kwam spoedig weer vrij. Hij is de hele oorlog op zijn post gebleven.  
 
Waar die zondagmiddag over gepreekt werd kan ik mij niet meer herinneren. In 
Drachten ging het die zondag over psalm 124 vers 7: “Onze ziel is ontkomen als een 
vogel uit de strik van de vogelvangers, de strik is gebroken, en wij, wij zijn 



ontkomen”. In meerdere kerken werd deze psalm aangehaald. En nu lezen we zelf 
op de 15e april deze psalm ook heel vaak. 
Maar in ieder geval was de situatie zo dat aan het einde van de dienst het 
Wilhelmus werd gezongen. Ik zie ons nog staan. Ondanks alle geboden en verboden 
van de Duitsers was het Wilhelmus ons als jeugd niet onbekend. Het zal ons 
waarschijnlijk stiekem op school nog wel zijn bijgebracht. Ik voelde dit moment aan 
als iets heel bijzonders. 
 
De kerkdienst begon om half drie en om een uur of vier bevonden Piet en ik ons 
weer op straat. Daar was het vrij onrustig, in die zin dat er veel mensen op straat 
waren. We zijn de Nieuwe Kamers omgelopen en even later bevonden we ons op het 
Oosteind, bij de hervormde kerk. Daar scharrelden we wat rond - het werd ook 
steeds drukker op straat - en op een bepaald moment hing bakker Piebenga, of 
liever één van zijn zoons, de vlag uit. Wat al spoedig door een lid van de 
ondergrondse werd verboden. De vlag werd weer ingehaald. 
Even later kwamen er een paar auto’s uit oostelijke richting het dorp binnen rijden. 
Hierin zaten mensen van de ondergrondse beweging. Voor het eerst in mijn leven 
zag ik gewone burgers met wapens bij zich. Ze zaten waarschijnlijk achter de laatste 
vertrekkende Duitsers aan, want ik herinner me nog dat ze vroegen: “Die kant op”? 
en weg waren ze, richting Sint Jacobiparochie. 
Een poosje later kwam vanaf de Oude Bildtdijk een man met de fiets aan de hand 
aanlopen, die een Duitser bij zich had. De man was Van der Ploeg, die een paar 
huizen bij ons vandaan woonde. Op Zwarte Haan hadden de Duitsers één soldaat 
achtergelaten, die waarschijnlijk daar op de spullen paste en onraad moest 
doorgeven. Van der Ploeg is er toen op afgestuurd op hem te overreden zich over te 
geven. Hoe en wat dan ook, toen ze dichterbij kwamen hief Van der Ploeg zijn hand 
op, wat betekende mensen blijf rustig. Van der Ploeg en de Duitser kuierden ons 
voorbij en ik weet niet wat er verder met die Duitser is gebeurd. Waarschijnlijk is hij 
in de marechausseekazerne opgeslo-ten. 
 
De menigte op de hoek bij de kerk werd gestaag groter. Het idee dat we nu spoedig 
geheel bevrijd zouden zijn en dus weer vrij rond konden stappen, groeide met het 
uur. Het was zo rond een uur of vijf denk ik, dat er vanuit de richting van de 
Westerdijk een motor aan kwam rijden. Het was een lid van de ondergrondse en bij 
hem achterop de motor zat de burgemeester - Kuperus - van Het Bildt. In de zomer 
van 1944 was hij ondergedoken bij een boer aan de Oude Bildtdijk en de Duitsers 
hebben hem nooit kunnen opsporen. Eerder vertelde ik al dat de Duitsers in 
september 1944 uit wraak zijn huis in brand hadden gestoken. Ook zijn gezin was 
ondergedoken. 
Op het moment dat hij de hoek bij de kerk naderde stond ik bij wijze van spreken 
op de plek waar hij van de motor zou afstappen. Voor de man was dit in velerlei 
opzicht een emotioneel moment. Want niet alleen was hij een minuut eerder zijn 
eigen huis voorbijgereden, of liever de puinhoop die de Duitsers ervan gemaakt 
hadden, maar op dat ogenblik stond hij, na maanden ondergedoken te zijn geweest, 
weer midden tussen zijn eigen burgers. Nog niet helemaal vrij, maar toch! Hij liep 
toen, met alle mensen achter zich aan, naar het huis van dokter Kliphuis. Daar zal 
hij wel onderdak hebben gekregen. 
Maar voor hij naar binnenging hield hij, staande op de hoge stoep van het 
dokterhuis, en korte toespraak. Daarvan herinner ik me niets meer, maar wel dat 
de verzamelde menigte hem luid toejuichte. De laatste en de enige keer dat ik een 
burgemeester heb horen toejuichen. Maar ik heb later in mijn leven ook nooit weer 
zo’n situatie meegemaakt! 
 



Daarna ben ik naar huis gegaan. Even later scharrelde ik buiten voor ons huis op 
straat rond. In de vaart aan de kade lag in ieder geval één schip. Dat kwam uit Urk. 
Op een bepaald moment ben ik op dat schip gegaan en even later zat ik daar in de 
kajuit. Twee mannen runden het schip en ze waren hier waarschijnlijk om 
aardappels te laden. Ze kwamen wel vaker in Sint Annaparochie. Er waren mensen 
op het Zuideinde, door de raampjes van de kajuit kon je de straat over zien en 
waarschijnlijk trok men zich ook niets meer aan van de avondklok. Op een bepaald 
moment klonk er een schot. Even verder op het Zuideinde woonde een handlanger 
van de Duitsers. Achteraf bleek dat dit een gewiekste man was die er geen been in 
zag om afwisselend met de Duitsers en de Canadezen aan te pappen. Maar nu 
probeerde de ondergrondse hem te vangen en dat zat hen nog niet zo glad. Maar als 
ik me het goed herinner hebben ze hem wel meegenomen. Ik ben direct daarna de 
weg overgestoken en naar huis gegaan. 
Het grote “oppakken” van iedereen die in het dorp met de Duitsers had 
samengewerkt of anderszins had blijk gegeven van Duitse sympathieën, was op dat 
moment begonnen. 
Mij wachtte, wat ik toen nog niet wist, opnieuw een aantal historische dagen. 
 
De Canadezen 
 
Op de maandagmorgen van de 16e april ging mijn moeder met mij het dorp in, naar 
een winkel aan de Smalle Kant waar nog feestartikelen te koop waren! Ik kreeg een 
vlaggetje en een feestmuts; een soort fez was het, in een rode kleur. Aldus uitgedost 
wachtte ik de komende gebeurtenissen af. Die kwamen vrijwel onmiddellijk. Het 
was toen een uur of tien, elf denk ik. In de verte, vanaf de oostelijke kant van het 
dorp, klonk een luid geratel. Ik stond nog op de Smalle Kant, bij diezelfde winkel, 
daarnaast was de vaart die dwars door het dorp liep en aan de andere kant het 
Oosteind en over dat Oosteind daverde een in mijn ogen reusachtige tank voorbij. 
De Canadezen waren er! Hoog in het geopende luik van de tank stond een 
Canadees, hij stak zijn hand op en de tank reed onverstoorbaar verder. Via het 
Oosteind, de Westerdijk langs en zo de richting van Sint Jacobiparochie uit. Vanaf 
dat moment waren we dan echt bevrijd. Later kwamen er nog meer tanks, 
vrachtwagens, gevechtswagens, kanonnen e.d. voorbij. 
De hele dag was het onrustig in het dorp. Ik herinner me dat de mensen in 
hoofdzaak rond het gemeentehuis verbleven en klaarblijkelijk wachtten op de 
dingen die nog zouden gebeuren. In de loop van de middag kwam er een grote 
vrachtauto met leden van de ondergrondse het dorp binnen rijden. Ze schoten 
daarbij in de lucht. Ik schrok me een hoedje. Maar dit waren vreugdeschoten! Een 
deel van hen had meegedaan aan de bevrijding van Dokkum en kwam nu weer in 
Het Bildt terug. 
s’ Avonds, het was al donker, kwam er nog een stroom tanks en ander materiaal het 
dorp binnenrijden. Een deel bleef en de rest ging door naar de andere dorpen en in 
de richting van Harlingen. De eilanden waren nog niet bevrijd en dat zou ook nog 
wel even duren. Daarom werd er op de dijken en in de dorpen langs de kust 
gewaakt, ook door leden van de ondergrondse. De Duitsers konden eens een poging 
wagen om te ontsnappen of aan te vallen. Op die avond heb ik nog een eindje 
meegereden op een gevechtswagen, althans zo noem ik dat ding nu maar, want ik 
kon er zo opklimmen. Er lag een Canadees op, half en half in slaap weet ik nog. 
Mijn Engels was toen nog niet zo ontwikkeld en halverwege de Westerdijk ben ik er 
maar weer afgeklauterd. De tanks kwamen ook maar langzaam vooruit - er was 
telkens een grote massa mensen op straat - en al die mensen wilden contact maken 
met de Canadezen, hun de hand reiken en weet ik al niet wat. 
 



Harlingen was nog niet bevrijd en werd door de Duitsers verdedigd. Ook probeerde 
een groot gedeelte van de Duitse bezetting uit het Noorden, via Harlingen - over zee 
en over de Afsluitdijk - naar Holland te ontkomen. En zo werd vanuit de wijde 
omgeving op die maandag de stad door de Canadezen ingesloten. Tegen de avond 
gingen de Canadezen met meer dan 1500 man tot de aanval op Harlingen over. De 
hoofdmacht viel aan vanuit Franeker. Het kanongebulder was tot in de verre omtrek 
te horen. Ook bij ons op de Zuiderhoek konden we de kanonnen horen schieten. We 
hebben op de Zuiderdijk in de richting van Harlingen, staan kijken, maar je kon er 
niets van zien. Zo rond middernacht werd Harlingen door de Canadezen ingenomen 
en konden hon-derden Duitsers worden afgevoerd. 
 
Ik ging op de avond van deze hectische en verwarrende dag naar bed, met het 
geratel van de tanks, de geweerschoten en het kanongebulder nog in de oren. Maar 
ik denk dat ik daar op die leeftijd nog niet veel last van heb gehad. 
Van de situatie thuis weet ik in feite niets. Hoe mijn ouders reageerden, hoe blij ze 
waren of er plannen voor de toekomst werden gemaakt, of er veel aanloop was van 
familie en vrienden, het zal allemaal wel zijn gebeurd. Ik werd ook betrekkelijk vrij 
gelaten om naar buiten te gaan, de straat op. Dus van dat alles maakte ik in die 
dagen thuis niet zo veel mee en uiteraard beleefde ik op straat des temeer . 
De beide onderduikers waren intussen verdwenen. Ik meen dat ze al in maart 
vertrokken waren en nu gewoon thuis probeerden de bevrijding af te wachten. Ze 
hadden daar niet zoveel kans op onderduiken, maar ze verkozen het eigen huis toch 
boven de niet al te comfortabele positie van het onderduikershol.  
 
Afrekening 
 
De volgende dag, dinsdag 17 april, was ik al weer vroeg op. En om ongeveer acht 
uur riep mijn vader, die buiten op het erf stond, dat er iets aan de hand was. Ik 
naar buiten. Een eindje verderop, op het Zuideinde, zie ik een grote groep mensen 
op straat staan. Ik zwaai nog naar mijn moeder en Marijke, die  op dat moment 
door mijn moeder werd aangekleed en ren weg, richting het Zuideinde. 
Dat rennen hoefde niet zo lang te duren, want na 100 meter vanaf ons huis, ben ik 
al bij de grote groep mensen die daar op de weg en het trottoir staat te wachten en 
te kijken. In de woning op die plaats woonde een gezin, waarvan zowel de man als 
de vrouw zwaar NSB’er waren. Zij was erg fanatiek en hij ook niet minder. Hij fietste 
dagelijks met een geweer op de nek ons huis voorbij, naar het vliegveld bij 
Leeuwarden, waar hij bij een soort van bewakingsdienst was ingedeeld. Dat vraagt 
dus vroeg of laat om problemen en die waren nu aangebroken. De leden van de 
ondergrondse stonden op de stoep. Ik herinner me een keer dat ik met mijn vader 
naar Leeuwarden fietste - we gingen via Stiens - en dat we bij de ingang of één van 
de ingangen van het vliegveld langs reden. Daar stond hij op wacht. Ik hoor het 
mijn vader nog zeggen: “Andere kant opkijken”! Het was een groot gezin en wat in 
die tijd ook heel bijzonder was, ze hadden prachtig speelgoed, dat niemand in het 
dorp verder ook had. Maar omdat wij al vanaf het begin van de oorlog waren of 
werden doordrongen van het feit dat het daar in dat gezin niet pluis was, gingen we 
in feite niet met deze kinderen om. 
Op het moment dat ik bij de toeloop van mensen aankwam werd de moeder van de 
man, die ook bij ons in de buurt woonde, door de ondergrondse tegen gehouden. Ze 
wilde naar het huis van haar zoon en ze had nu waarschijnlijk wel in de gaten hoe 
laat het was. De ondergrondse was streng: staan blijven. Het lukte mij om over het 
trottoir tot voor het huis te komen. Op dat moment zie ik dat er al een man 
opgepakt is. Het was nog een vrij jonge man, die op het Achteromtsy woonde. Ik 
herinner me dat zijn vrouw wel op de hoek van het Achteromtsy en het Zuideinde 
stond. Dat was op zich al vreemd en instinctief had ik dan al het gevoel van dat dat 



niet klopte. Zij werd niet opgepakt en de reden van zijn arrestatie is mij ook niet 
bekend. Maar hij stond in ’t boek en dus mee. 
Op datzelfde moment werden ook de man en de vrouw naar buiten gebracht  
Behalve leden van de ondergrondse was er ook een lid van de plaatselijke politie bij. 
Ik zie nog dat hij de jongeman een draai om zijn oren geeft. Waarschijnlijk deed hij 
iets fout of zei iets dat niet goed was. 
Bij de kijkers op het trottoir stond ook een mevrouw de Jong. Ze was met haar 
kinderen uit Groningen gekomen, nadat haar man door de Duitsers was opgepakt. 
Ze wist dat toen uiteraard nog niet, maar een maand later zou haar man alsnog in 
Duitsland overlijden. Toen die drie daar op de stoep stonden en wachtten om te 
worden afgevoerd, riep ze: ”Hang ze maar op”. Een reactie, die denk ik op dat 
moment wel begrijpelijk was. 
Het bleek dat de ondergrondse nog even wachtte op een ander persoon die op 
hetzelfde moment werd opgepakt. Een oudere man, ook van het Achteromtsy, die 
denk ik achteraf niet veel op zijn kerfstok had, maar dus wel op het lijstje van de 
ondergrondse voorkwam. Een lid van de ondergrondse liep achter hem aan en 
duwde hem het hek binnen waar de andere drie nog stonden te wachten. Daarna 
was dit gedeelte van het dorp waarschijnlijk ‘schoon’ en ging het hele gezelschap, 
met de vier gevangenen, naar de Kaai. 
 
Het is duidelijk dat ik niets van dit alles wilde missen en dus vrolijk met het hele 
gezelschap mee draafde naar de Kaai. Eerder heb ik al verteld dat er in de steeg 
naast ons, ook een NSB-gezin woonde. Na het overlijden van haar man is de vrouw 
later verhuisd en woonde ze op de Kaai. Zij was het volgende doel van de 
ondergrondse. Ze werd, nadat ze uit haar huis was gehaald, voor op de weg 
neergezet en moest daar wachtten. Inmiddels waren er al meer kinderen verschenen 
en sommigen hadden nog steeds een vlaggetje bij zich. Op dat moment werd er een 
rood-wit-blauw- vlaggetje van een kind afgenomen en bij haar in de jas gestoken. 
Een potsierlijk gezicht, maar wel duidelijk. Zo werd het groepje afgevoerd, ik meen 
de mannen naar het gymnastieklokaal en de vrouwen naar het Volksgebouw. 
De volgende persoon op het lijstje van de ondergrondse was aan de beurt. Tegenover 
de hervormde kerk, als je op de brug stond kon je het goed zien, ging de 
ondergrondse een huis binnen. Hier werd de man opgepakt. Hij komt naar buiten, 
de radio onder de arm - de ondergrondse wilde ook wel op de hoogte blijven van het 
nieuws - blijft voor zijn huis staan en brengt de Hitlergroet. Over fanatisme 
gesproken. 
Op naar het volgende adres. We draven achter de ondergrondse aan, de Noorderweg 
uit, tot aan de Bosbrug. Het Bos werd zo genoemd omdat er na de brug een lange 
bomenrij kwam en verder stond het gebied erachter vol met fruitbomen. Er woonde 
daar een vijftal gezinnen en één ervan was fout. 
Althans de man en ik meen zijn beide dochters. Deze laatste waren bij de 
Jeugdstorm aangesloten, een soort van organisatie waar de jeugd bij werd 
betrokken, maar dan wel op Duitse manier. Het leek de ondergrondse beter dat het 
publiek niet verder meeging en dus werd veldwachter Mook, die inmiddels de 
gelederen was komen versterken, belast met de bewaking van de toegang van de 
brug. 
We zijn toen maar op de hekjes van de huizen tegenover de brug gaan zitten. Van 
alle sensatie zou je ook moe worden. Een half uur later kwam de ondergrondse het 
Bos weer uit met de bewuste man in hun midden Een geweer, dat hij klaarblijkelijk 
ook had, werd meegenomen. 
Het kan zijn dat er onderweg nog meer mensen zijn opgepakt, doch dat is me dan 
ontschoten. 
Wel weet ik dat we even later in het dorp waren en dat de ondergrondse weer met 
een stuk of vier NSB’ers in hun midden aan kwam lopen. Ze hadden de handen in 



de nek. Drie ervan herinner ik me nog goed, ze woonden aan de oostkant van het 
dorp. We zijn er toen achteraan gaan lopen en hebben flink gezongen van o.a.: “De 
W.A marcheert als een kreupel peert, naar ’t concentratiekamp”. (De WA was een 
semi-militaire afdeling van de NSB). Waar dat lied opeens vandaan kwam weet ik 
niet en hoe we dat zo gauw onder de knie kregen evenmin! Ook deze mannen 
werden in het gymnastieklokaal opgesloten. En volgens mij werden op die dag alle 
NSB’ers in Sint Annaparochie opgepakt en achter slot en grendel gezet. 
Voor mij was de dag ook al weer lang genoeg geweest en met de gedachte van “wat 
zal ik morgen weer beleven” ben ik vast en zeker in slaap gevallen. 
 
Die volgende morgen was dan woensdag 18 april. Aan het begin van de morgen 
kwam vanuit de richting van het dorp een vrachtauto aanrijden. Er zaten vier 
mannen in. De zwaarste gevallen onder de opgepakte NSB’ ers uit de gemeente, 
werden op dat moment naar Leeuwarden afgevoerd. 
Voor ons huis werd gestopt. Mijn vader had benzine verborgen en daarvan werd nu 
een aantal liters in de tank van de vrachtauto overgeheveld.  
Zoals dat vroeger heel gewoon was, was er achter op het erf bij ons een plaats om te 
plassen. Deftiger gezegd; een urinoir. Op dat moment moesten er ook een paar van 
de gevangenen plassen. Dat mocht en ik zie ze nog over het erf lopen, een lid van de 
ondergrondse achter hen aan en tijdens het plassen prikte hij hen bijna met zijn 
geweer in de broek. Ik herinner me dat alles onder groot stilzwijgen van het mijn 
inziens niet zo talrijke publiek gebeurde. Eén van de gevangenen was de man die 
dicht bij ons woonde en bewaker op het vliegveld was. Hij werd dus ook als een 
zwaar geval gezien. 
 
Bevrijd 
 
Intussen zat het dorp aardig vol met Canadezen. Ze hadden huizen en garages in 
gebruik. Die huizen waren van NSB’ers en de garages waren van mensen die auto’s 
hadden of liever auto’s hadden gehad, want die waren allang door de Duitsers 
ingepikt. Ook hadden ze het gebouw achter onze kerk in gebruik.  
Er waren telkens veel mensen bij hen te vinden en ik scharrelde daar ook bij rond. 
Ik weet nog dat veel meisjes uit het dorp het ook heel plezierig vonden bij de 
Canadezen. Voor het eerst zag ik weer wittebrood en chocola en zag ik dat een 
Canadees een heel ei in één keer op at! 
Ook maakten Canadezen de kerkdienst in onze kerk mee. Dat was heel bijzonder, 
want dominee Koster kon goed Engels en maakte daar in die diensten dan gebruik 
van. 
Later in die weken kwamen er militaire vrachtwagens die uit de aardappelloodsen 
aardappels ophaalden. Die waren bestemd voor de mensen in de grote steden, die 
een niet al te beste winter en voorjaar achter de rug hadden. 
 
Zo werd het donderdag 19 april. Ik was in het dorp met andere kinderen aan het 
spelen toen meester Boersma aan kwam fietsen. Hij was het hoofd van onze school 
of zoals we nu zeggen de directeur. Bij ons aangekomen roept hij: “Morgen weer 
naar school, zegt het voort”. We wisten toen meteen weer hoe laat het was en het 
mooie leventje van de laatste vier dagen was voorbij en gelukkig de minder mooie 
honderden dagen van daar voor ook. 
Van de 5e mei herinner ik me nog dat er verteld werd dat heel Nederland nu vrij was 
en dat de Duitsers overal gevangen genomen of gevlucht waren. 
Dan ben ik veel kwijt van die zomermaanden. Ik weet nog van een voetbalwedstrijd 
tussen de voetbalclub van Sint Annaparochie en leden van een Engels regiment. 
Deze Engelse militairen waren gelegerd in Sint Jacobiparochie. Later hoorde ik dat 
meester Van Houten deze ontmoeting geregeld had en toen later herdacht werd dat 



we 50 jaar bevrijd waren is het de Bildtkerts nog gelukt mannen van datzelfde elftal 
te achterhalen en te ontmoeten.  
We kregen een geweldig bevrijdingsfeest in Sint Annaparochie. Dat was op of rond 5 
september 1945 als ik het goed heb. Kinderspelen, een grote optocht met versierde 
wagens, een revue, versierde straten, de muziekkorpsen in actie en weet ik niet wat 
nog meer. Zelf deed ik o.a. mee aan de optocht. We hadden met nog meer jongens 
uit het dorp een wagen met daarop een boot en wij waren de matrozen. Het bleek 
voor onze vaders en moeders mogelijk om zelfs vlak na de oorlog van die 
matrozenpakjes te maken en een boot op te tuigen. Een groot gedeelte van het feest 
vond plaats in de ”Waaie” een groot sportveld in het dorp. 
 
Zo waren dan de vijf oorlogsjaren voorbij. Een tijd die ik vanaf bijna zes tot aan mijn 
elfde jaar heb meegemaakt. Het grootste gedeelte is gelukkig onbewust en 
spelenderwijs aan mij voorbij gegaan. Wat mij is bijgebleven zijn behalve de mooie 
dingen zoals de geborgenheid thuis, het familiegebeuren, de school, het spelen bij 
de boer en het loonbedrijf, ook het gevoel van angst, onzekerheid, het verschil weten 
tussen goed en fout en van alles niets bezitten of hebben. Ik denk dat het een 
voordeel is geweest dat we vóór 1940 ook al weinig hadden en dat het steeds minder 
worden met eten, kleren, lekkere dingen, speelgoed etc. geleidelijk aan is gegroeid, 
zodat niet van de ene op de andere dag het verschil direct te merken was. Met 
andere woorden, je wist ook niet beter en waarschijnlijk werd je ook mede op de 
been gehouden door de telkens weer kerende opmerking: “Als de oorlog voorbij is, 
komt dit en dat wel weer”.  
Mijn ouders zijn er goed doorheen gekomen. Wel heb ik mijn vader, ver na de 
oorlog, tegen een oom uit Amerika horen zeggen “Wik is in de oorlog grijs 
geworden”.  
Ook de familie van beide kanten heeft de oorlog goed doorstaan. Concentratie-
kampen, langdurige gevangenisstraf, werkkampen of zomaar doodgeschoten 
worden, zijn aan de familie voorbij gegaan. 
Bekend is het verhaal in de familie van een neef van pake Jacob - wel verre familie 
dus - maar een treffend voorbeeld van een slachtoffer van de Duitse praktijken. Hij 
was geboren op Het Bildt en tijdens de oorlog politieman in Grijpskerk. Hier krijgt 
hij de opdracht om de Joden in de omgeving op te pakken en weg te brengen. Alle 
politiemensen in die groep weigeren dat en worden gevangen genomen. Na in 
verschillende kampen te zijn geweest, sterft hij uiteindelijk in september 1944 in 
het kamp Hersbruck bij Neurenberg. 
 
Het gedeelte van het tehuis in Sint Annaparochie waar de Duitsers gedurende de 
oorlog waren ondergebracht werd weer in de oude staat hersteld. Mijn vader wist 
daar wel raad mee. Wat daar verder werd aangetroffen weet ik niet. Bekend is dat 
begin april de Duitsers naast het tehuis bezig waren met het verbranden van hun 
papieren. Wellicht hebben ze nog meer kapot gemaakt en verbrand. Niet kapot was 
in ieder geval een “etensbord” dat mijn vader daar nog aantrof en mee naar huis 
heeft genomen. Het heeft in mijn ogen historische waarde, want behalve dat het van 
goed materiaal gemaakt is, staat er op de achterkant een hakenkruis met de 
adelaar. Het bord heeft jarenlang bij mijn ouders in de kast gestaan en ik denk dat 
ik het nu al weer een jaar of dertig in mijn bezit heb. Ook bij ons staat het in de 
kast. Gebruiken doen we het nooit. 
 
De oorlog is nooit voorbij las ik eens. Het valt me ook op dat je nu, bijna zestig jaar 
later, nog altijd met die tijd geconfronteerd wordt. Is het niet via kranten, 
tijdschriften, t.v., radio, dan wel door toevallige opmerkingen en gesprekken, het 
gaat nooit over. Eerder schreef ik al dat de oudere generatie weinig spraakzaam en 
mededeelzaam is over die tijd. Sommige familieleden, vrienden, kennissen, die ik 



goed ken, heb ik er nog nooit over gehoord. Geen interesse, teveel meegemaakt, 
teveel gezien of dat is voorbij en nu maar gauw verder. 
En voor mezelf? Geschiedenis en historische feiten en achtergronden hebben mij 
later altijd aangetrokken en nieuwsgierig gemaakt. Is de oorlog en het van nabij een 
beetje meemaken daarvan de basis geweest? Wellicht, maar ook door veel lezen, het 
ontbreken van andere hobby’s en een zeker natuurlijk gevoel voor historie, hebben 
denk ik gemaakt dat mijn belangstelling nog altijd wordt gewekt en levend is voor 
onze geschiedenis. 
En voor zover je aan bepaalde geschiedenissen en feiten op dit punt plezier kunt 
beleven, heb ik dat tot nu toe altijd behouden. 
 
De school begon weer. In diezelfde maand april kwam ik in klas 5, bij meester 
Strikwerda. We begonnen vol goede moed, en och arme, zodra het begon te vriezen 
was het weer gebeurd. Geen brandstof en dus maar gauw naar huis. Zelfs in de 
winter van 1946 op ’47 zaten we opnieuw thuis bij de kachel. 
In november 1945, om precies te zijn de 11e, waren mijn vader en moeder 12½ jaar 
getrouwd. Volgens mij werd ons dit feit pas op de dag zelf verteld. Mijn ouders 
waren toen respectievelijk 38 en 35 jaar. Er was, voor zover ik nog weet, niets 
extra’s aan eten en drinken en dergelijke. Ik herinner me ook geen bezoek van de 
familie. Wel kwamen de beide onderduikers, Jouke en Piet langs. Ik zie ze nog in de 
keuken zitten. Ze hadden als cadeau een groot schilderij mee gebracht. Er stonden 
zonnebloemen op en het heeft nog lang bij ons in de kamer gehangen. Waar het 
uiteindelijk is gebleven kan ik niet meer achterhalen. 
 
En zo eindigde in mijn gedachten het beruchte en beroemde jaar 1945 en begon een 
periode waarin ook wat meer aandacht en energie aan mijn verdere toekomst kon 
worden gegeven. 



 


