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Zestig jaar
bevrijding
. . als mensen worden gesteld voor een
onafwendbare keus tussen goed en fout,
is er geen zekerheid dat zij de juiste
beslissing zullen nemen
.. de meesten verkozen zo gewoon mogelijk
door te leven in de hoop vooral zelf te
overleven

Voorwoord:
Op donderdag 14 april 2005 is het precies
zestig jaar geleden dat de gemeente
Dantumadeel werd bevrijd. Dat was het
grootste feest van de twintigste eeuw en
daarover gaat deze lesbrief.

.. dankbaarheid overheerst als we
terugdenken aan hen die een voorbeeld
gaven in hun persoonlijke keuze tegen het
kwaad

Over de Tweede Wereldoorlog in onze
omgeving kun je wel duizend verhalen
schrijven. Je leest er hier tien. Die verhalen
heb ik geschreven aan de hand van een
dagboekje van mijn schoonmoeder, een
sigarendoosje van mijn oom, foto’s uit het
archief van Dantumadeel en een paar boeken
uit de bibliotheek. Het schrijven van die
verhalen is heel erg leuk werk. Ik hoop dat ik
met deze verhalen jou kan stimuleren om
zelf aan de slag te gaan. Kom ook met
verhalen. Hoe je dat kunt doen dat lees je in
deze lesbrief.

Koningin Beatrix, kersttoespraak 1994

Damwoude 2005 Dirk Corporaal

.. anderen werden willoos slachtoffer van
het regime zij hadden geen keus
.. sommigen kozen totaal verkeerd; na vijftig
jaar dragen volgende generaties daarvan
nog de littekens

Geschiedenisproject
Chr. Mavo ‘De Saad’
Damwoude
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1. De bezetting van
Dantumadeel

verdedigen. Een waterlinie van Zoutkamp tot
Lemmer moet de Duitsers keren.

Het is 9 mei 1940. Het is stralend mooi
lenteweer. De tweede wereldoorlog is in
september 1939 begonnen, maar Nederland
doet niet mee. Wij zijn neutraal. Hitler heeft
beloofd dat als Nederland strikt neutraal blijft hij
ons land niet aan zal vallen. Vanuit Duitsland
komen berichten dat Nederland niet buiten de
oorlog zal blijven. Majoor Sas een Nederlander
in Berlijn heeft contact met een secretaris van
het bureau van Hitler. Deze Duitser geeft
geheime oorlogsinformatie door. Dat kost hem
later zijn leven. Op 9 mei, ’s avonds, belt Majoor
Sas de regering in Den Haag op:
‘Morgenochtend bij het krieken van de dag. Hou
je taai’. Dat is duidelijke taal, maar het is niet de
eerste keer dat majoor Sas met deze boodschap
komt. De aanval op Nederland is al een paar
keer uitgesteld. Daardoor komt het dat niet
iedereen de boodschap even serieus neemt. Het
Sast ook weer zeggen ze. ’t Zal wel weer met
een sisser aflopen.
Op vrijdag10 mei 1940 blijkt dat de belofte van
Hitler waardeloos is. Negenhonderd Duitse
vliegtuigen vallen ons land aan. Sommige
toestellen komen laagvliegend over
Dantumadeel. Die dag komen de eerste Duitse
troepen tot de stad Groningen

Het Nederlandse leger heeft de opdracht om
zoveel mogelijk bruggen op te blazen om het
Duitse leger te keren en daarna terug te trekken.
In het noorden moet de Afsluitdijk de Duitsers
keren. De bezetting van Friesland gaat veel
sneller dan de regering verwacht. Op het kaartje
hieronder kun je zien hoe de Nederlandse
regering het noorden van ons land wil
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Bij Dokkumer Nieuwe Zijlen en bij Zoutkamp
worden de sluizen open gezet. Het water in de
Zwemmer begint te stijgen. De mensen die in de
buurt van de Zwemmer wonen (Driesum,
Wouterswoude en Zwaagwesteinde), krijgen
bezoek van de politie. Zij moeten met hun vee
direct dit gebied verlaten en verhuizen naar
hoger gelegen stukken. In Dantumadeel moeten
15 gezinnen in de buurt van de Zwemmer
evacueren. Eén gezin weigert en doet niet mee.

De evacuatie is een heel gedoe. Vooral het vee
geeft veel drukte. In Kollumerland moeten 3500
mensen en 7000 stuks vee verhuisd worden. Op
de foto zie je enkele evacués in Dokkum. Het
water in de Zwemmer stijgt langzaam. Zout
water drijft de Zwemmer in. Veel
zoetwatervissen kun je nu zo pakken. Het water
stijgt, maar overstroomt het gebied niet. Het
terugtrekken van het Nederlandse leger richting
de Afsluitdijk verloopt snel. ’s Middags komt het
bevel om het onderwater zetten te stoppen en
de volgende dag keren allen weer naar hun
huizen en boerderijen terug. Bij niemand is die
nacht ingebroken.
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Op 11 mei trekt het Duitse leger over de
Groninger straatweg naar de Afsluitdijk. ’s
Middags half vier rijdt de eerste Duitse
gevechtswagen via Damwoude naar Dokkum.
Over de Groningerstraatweg trekt het Duitse
leger verder. Lange rijen paarden en wagens
met vermoeide en soms slapende soldaten. Pas
bij de Afsluitdijk komt de opmars die dag tot
stilstand. Zo’n 225 soldaten in moderne
kazematten met wanden van drie meter beton
kunnen het Duitse leger keren.

Op een gebouw in Leeuwarden staat het met
grote letters te lezen.
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Met reclame probeert Hitler meer aanhang te
krijgen. Voor de oorlog stemde zo’n 4% van de
bevolking op de NSB. Aan het begin van oorlog
neemt het aantal leden van de NSB toe van
50.000 naar 80.000. Sommige mensen geloven
in de nieuwe orde die Duitsers in Europa willen
brengen. Anderen worden lid om gemakkelijk
aan een baantje te kunnen komen.

Bij de verovering van Friesland sneuvelen 22
Nederlandse soldaten. Buiten Friesland komen
113 Friese soldaten om. Jochum Fennema 28
jaar uit Wouterswoude is de enige soldaat uit
Dantumadeel. Hij sneuvelt bij de gevechten bij
vliegveld Valkenburg. De oorlogsschade in
Friesland valt vergeleken met de andere
provincies enorm mee.
Op 15 mei geeft het Nederlandse leger zich
over. Na een paar weken worden de soldaten uit
de krijgsgevangenkampen vrij gelaten. De
soldaten uit Dantumadeel zijn voor eind mei
weer terug in de gemeente. Keimpe D. Bosch
vlucht naar Engeland en komt 5 jaar later weer
terug in Zwaagwesteinde.
De Duitsers gedragen zich correct. Dat is op
bevel van Hitler. Ze kopen van alles en rekenen
keurig af. Hitler probeert het Friese volk achter
zich te krijgen. Dat lukt de eerste jaren heel
aardig. Van verzet is voor eind 1942 nog niet
veel te merken. Duitsland wint op alle fronten.

In Zwaagwesteinde mogen ze tijdens de oorlog
tegen dit bord op het spoorwegstation aankijken.
Wie probeert om het eraf te halen of om het te
bekladden en daarbij gepakt wordt, kan rekenen
op een forse straf.
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In het begin gaat de welvaart vooruit. De 7.000
mannen die op het vliegveld werken krijgen
goed betaald. De prijzen voor de boeren zijn
goed en veel Friezen denken: ‘Tot nu toe valt
het mee.’
Maar helaas, het valt niet mee. Naarmate de
bezetting langer duurt verandert de houding van
de Duitsers en neemt de weerzin tegen hen toe.
Er komt een eindeloze stroom van regeltjes.
Hoe meer regels hoe gewoner het wordt om die
regels, als het enigszins kan, niet op te volgen.
In Duitsland ontstaan tekorten en alles wat ze
kunnen gebruiken wordt uit Nederland
weggehaald. De distributie wordt uitgebreid en
uiteindelijk is op de bonnen haast niets meer te
krijgen.

Klok Dantumawoude voorjaar 1943

Na de slag bij El Alamein in Egypte eind 1942
en de slag bij Stalingrad in januari 1943 wordt
het voor veel Friezen duidelijk dat Duitsland toch
niet onoverwinnelijk is. De geallieerden dringen
Duitsland langzaam terug. De hoop op
bevrijding groeit en een aantal mensen in onze
regio besluit om geen genoegen te nemen met
de bezetting en actief een bijdrage aan de
bevrijding te leveren.
Op 14 april is het precies zestig jaar geleden dat
onze regio bevrijd werd. Is dat de moeite van het
vieren waard of wordt het zo langzamerhand tijd
om daar een punt achter te zetten. De volgende
verhalen proberen daar een antwoord op te
geven.

14 april 2005
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2. Dagboeken over de Tweede
Wereldoorlog

een beetje, want ze hield vanaf 1941 tot aan
haar dood een dagboek bij en dat heb ik
gelezen. Uit het eerste dagboek heb ik een paar
stukjes gekopieerd en aan de hand daarvan
vertel ik je iets over de tweede wereldoorlog in
Friesland. Wacht, ik zal je even voorstellen aan
mijn schoonouders.

Iedereen kent natuurlijk het wereldberoemde
dagboek van Anne Frank. Op www.annefrank.nl
vind je er veel informatie over. Naast dit
dagboek zijn er ook in Friesland hele goede
dagboeken geschreven. Een hele mooie is die
van To Hofstra uit Sneek. Als tienermeisje
maakt zij de tweede wereldoorlog mee. In de
oorlog schrijft ze een dagboek en ze verzamelt
van alles over die oorlog. Stukjes in de krant,
bonnen, foto’s alles heeft ze verzameld. Als je
wilt weten wat een tienermeisje in de oorlog
meemaakte, dan moet je zeker haar dagboeken
eens gaan bekijken. Haar dagboeken staan
volledig op het internet. Op
www.oorlogsschriften.nl vind je al de
dagboeken en veel achtergrond informatie.
Vooral haar dagboek waarin ze de bevrijding
van Sneek beschrijft, heb ik als een spannend
boek gelezen.

Naast zulke beroemde dagboeken zijn er
natuurlijk nog veel meer dagboeken en bronnen
over de oorlog. Ga thuis of bij je familie maar
eens op zoek en vraag dan naar foto’s, brieven,
persoonsbewijzen, bonnetjes en voorwerpen uit
de oorlog. Een heleboel mensen hebben dat
bewaard. Al die bronnen vertellen hun eigen
verhaal over de oorlog. Als je geluk hebt dan
heb je ook een familielid of een kennis die toen
een dagboek bijhield. Zo’n dagboek werkt net
als een tijdmachine. Door de regels heen neem
je een kijkje in de wereld van zestig jaar
geleden.
Hier zie je een foto van mijn schoonouders. Het
zijn Foeke Donga en Sietske van Schepen. Vlak
voor de oorlog zijn ze getrouwd. Mijn
schoonmoeder heb ik nooit ontmoet, want toen
Hiltsje (mijn vrouw) 12 jaar was stierf haar
moeder en zo jong hadden wij nog geen
verkering. Toch ken ik mijn schoonmoeder wel

Zo daar staan ze dan. Mijn schoonvader heet
Foeke en mijn schoonmoeder heet, net als mijn
oudste dochter, Sietske. Het is het jaar 1937 en
dit is hun trouwfoto. Mijn schoonvader heeft
maar vijf klassen van de lagere school gehad.
Hij komt uit een gezin met negen kinderen en
van zijn ouders moet hij, als hij elf jaar is, mee
om bij de boer te werken. Tijdens de oorlog
werkt hij op de melkfabriek in Berlikum. Hij is
daar kaasmaker. Naast hem staat Sietske van
Schepen. Ook zij heeft alleen maar lagere
school als opleiding. Op de lagere school heeft
ze het beste rapport van de klas, maar een
meisje ging in die tijd niet studeren en zeker niet
een meisje uit een arbeidersgezin.
Sietske komt uit Vrouwenparochie. In dat dorp
spreken ze Bildts. Tijdens de oorlog wonen ze in
Beetgum. Daar spreken ze Fries. Om het Fries
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goed te leren schrijft Sietske haar dagboek in
het Fries. Beetgum ligt hemelsbreed dicht bij
vliegveld Leeuwarden. Als de Duitsers Friesland
hebben ingenomen, maken ze vliegveld
Leeuwarden tot Fliegerhorst Leeuwarden. Voor
de oorlog bestond het uit een kleine start- en
landingsbaan en de Duitsers breiden dat uit tot
één van de grootste militaire vliegvelden van
Noord-Europa. Meer dan 7500 Friezen werken
aan de aanleg van dat vliegveld. Vooral veel
arbeiders uit de Wouden werken daar aan mee.
Een werkloze die dat werk weigert krijgt geen
uitkering.

14 april 2005
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Vrijdag 26 februari 1943

Deze keer hoeft Foeke gelukkig niet mee
naar Duitsland. Van het fabriek moeten er
zes vrijgezellen heen. Wie dat zijn is nog
niet bekend. In juni komen ze weer om
mannen op te halen. Enfin, dan zien we dan
wel weer.
In het begin moeten alleen werkloze mannen
naar Duitsland om te werken. In 1942 worden
ook mannen aangewezen die werk hebben
maar eventueel gemist kunnen worden. In 1942
gaan er 4695 mannen naar Duitsland om te
werken. In het voorjaar van 1943 kunnen alle
mannen tussen 18 en 45 jaar worden
aangewezen om in Duitsland te gaan werken.

Vrijdag 5 februari 1943.

Vergeleken met vorig jaar gaat het prima
met het weer. Geen vorst. Wel zijn er wat
buien en vorige week maandag stormde het.
Dit weer is beter dan dat het vriest. Van de
melkfabriek moeten er ook weer mannen
naar Duitsland om daar te werken. Als
Foeke er deze keer niet bij is, dan valt me
dat enorm mee.
Het dagboek gaat elke dag even over het weer.
Verder natuurlijk over alle dingen die een
huisvrouw toen moest doen. Twee keer per jaar
‘húshimmelje’ elke week de was met de hand
doen, kleren maken, voedsel inwekken enz. enz.
Geregeld komt de familie over de vloer en zo nu
en dan komt er een klein stukje over de oorlog.
Werken in Duitsland hangt als een steeds
terugkerende dreiging boven het leven in de
oorlog. Als Foeke er maar niet bij is.

Om de Duitsers zoveel mogelijk economische
schade toe te brengen beschieten de
geallieerden de treinen. Hieronder zie je een
foto van de trein van Leeuwarden naar Zwolle.
De foto is vlak voor de beschieting in 1944
gemaakt.

Zodra de machinist in de gaten heeft dat de
‘Tommies’ de trein zullen gaan beschieten
brengt hij de trein tot stilstand. De reizigers
vluchten uit de trein. Op dat moment wordt deze
foto gemaakt door Wiebren Kuipers die daar
vlakbij onderduiker is. Hierna duiken de
vliegtuigen richting de trein en doorzeven de
locomotief. Er vallen ook daar gelukkig geen
doden of gewonden.
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alle kerkhoven oorlogsgraven. Op
www.verzetsmuseum.nl kun je alle plaatsen en
alle namen van de omgekomen bemanning
vinden.
In Friesland hebben we in de oorlog de Duitse
tijd. De Duitsers willen geen tijdverschil met
Duitsland. Ook de Duitse zomertijd wordt
ingevoerd. ‘s Nachts moet iedereen binnen zijn.
Wie dit overtreedt krijgt een boete. Verder
moeten alle huizen ’s avonds verduisterd zijn,
want anders kunnen de geallieerde vliegtuigen
zich gemakkelijk oriënteren.
30 maart 1943
Het is niet voor te stellen hoeveel vliegtuigen
over ons huis naar Duitsland gaan. Het geluid
duurt wel anderhalf uur. Er staat vandaag in de
krant dat wij ’s avonds om tien uur binnen
moeten zijn, want het is weer zomertijd. Dat was
eerst van elf uur tot ’s morgens drie.
De geallieerden bombarderen Duitsland bijna
dagelijks. Ze doen dit al vanaf 1942 met grote
regelmaat. De Duitsers proberen met
luchtafweergeschut zoveel mogelijk vliegtuigen
te raken. Bij Marrum en op Terschelling staan
radarinstallaties en vanaf Leeuwarden kunnen
de Duitse jagers opstijgen. Om zoveel mogelijk
vliegtuigen te behouden gaan de Engelsen en
Amerikanen met grote aantallen tegelijk vliegen.
Ze gaan daarbij gewoon over Leeuwarden heen.
Ze verstoren de radarinstallaties door
zilverpapier te strooien. De condens strepen
van de vliegtuigen geven de Friezen moed. In
de nacht van 29 op 30 maart worden Berlijn en
Bocholt door een grote groep vliegtuigen
gebombardeerd. Ze vliegen in groepen van zo'n
400 vliegtuigen.

Veel vliegtuigen worden in Duitsland geraakt.
Ook in Friesland op de heen- of terugweg wordt
er geregeld een vliegtuig naar beneden
geschoten. In onze gemeente vind je op bijna

Zaterdag 1 mei 1943
Wij beleven momenteel rare dagen. Er is in ons
land, voor zover wij dit weten, een algemene
staking uitgebroken. Het hele voormalige
Nederlandse leger moet weer op komen om zich
op te laten sluiten en nu is die staking het
gevolg. Foeke heeft gisteren de hele dag niets
gedaan. Hier in de buurt ligt alles stil. De
winkelman komt ook niet meer en melk halen we
bij de boeren, want de melk wordt niet
opgehaald. Nu is Foeke zo even naar de fabriek
geweest en er zit een proclamatie op de deuren
geplakt. Als de mensen niet beginnen (te
werken) worden er een aantal doodgeschoten.
Op 29 april wordt bekend dat alle mannen die in
mei 1940 soldaat waren, als krijgsgevangene
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naar Duitsland moeten. Dan breekt op vrijdag 30
april in Nederland de april-mei staking uit. Een
algemene staking tegen de Duitsers. Na een
dag wordt er weer gewerkt. In Friesland staat
die bekend onder de naam melkstaking. Hier
wordt langer gestaakt. Bij de melkfabrieken
staakt het personeel. Er wordt geen melk naar
de fabriek gebracht. Bussen met melk die de
melkrijder nog moet ophalen worden
leeggegoten. De boeren verkopen een deel van
de melk rechtstreeks aan de bevolking. De rest
gieten ze in de vaart.

mannen zich bij het arbeidsbureau melden. Wie
dat niet doet krijgt geen stempel op z’n
distributiestamkaart en krijgt dus ook geen
nieuwe distributiebonnen voor voedsel en
kleding. Foeke werkt in een melkfabriek.
Mannen die werken bij de voedselvoorziening
krijgen vrijstelling van de plicht om in Duitsland
te gaan werken.

27 mei 1943
Vrijdag 7 mei
De staking is hier weer voorbij. Maandagmorgen
is de fabriek weer begonnen en dinsdag
woensdag en gisteren de andere bedrijven
weer. Wij moeten ’s avonds om 8 uur binnen
zijn. Eerst was dit 7 uur, maar dat zal voor het
werk wel te schadelijk geweest zijn. De
studenten die de verklaring dat ze loyaal tegen
de Duitsers zullen zijn, niet hebben
ondertekend, moeten ook opkomen. Hoe het
allemaal nog eens een keer zal aflopen? Er zijn
al verschillende mensen doodgeschoten. Uit de
hele omgeving.
De Duitsers pakken de staking hardhandig aan.
Samenscholing van meer dan vijf mensen wordt
verboden. Duitsers schieten vanuit rijdende
auto’s zonder waarschuwing op groepjes
mensen. Daarbij vallen 20 doden en tientallen
gewonden. Er worden 192 mensen
gearresteerd. De staking wordt in bloed
gesmoord. Voor straf wordt de avondklok
vervroegd naar 8 uur ’s avonds. Dan moet
iedereen binnen zijn. Op 7 mei moeten alle

Foeke zijn broer Auke is vrijdag een week
geleden naar Duitsland gegaan. Alle jongens die
in 1924 geboren zijn moeten weg. Het kan zijn
dat er nog vier of vijf lichtingen volgen. Dat
hangt er van af hoe lang het duurt. Het gaat
momenteel raar. Foeke heeft gister gehoord dat
ze het arbeidsbureau in de stad ónder handen
hebben genomen’.. Op dinsdag na Pinksteren
hebben wij de radio ingeleverd. Foeke moest
hem naar Beetgumermolen brengen, want de
toestellen zijn allemaal verbeurd verklaard.
Behalve voor leden van de partij (NSB).
Zo’n 10.000 Friezen worden net als Auke als
dwangarbeider naar Duitsland gestuurd. Ze
komen daar in Duitse werkkampen terecht en
zijn bang voor de bombardementen van de
Britten en Amerikanen. Ze klagen over de kou,
het slechte eten en dat ze door de Duitsers
worden toegeschreeuwd. Gelukkig krijgen
mannen die betrokken zijn bij de
voedselvoorziening vrijstelling. Dat zijn er
duizenden in Friesland. Hieronder zie je zo'n
vrijstelling van mijn omke Pieter.
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Duitsers en geloven toch niet wat radio Oranje
te vertellen heeft.

De Friese KP (knokploeg) valt het
arbeidsbureau van Leeuwarden binnen en
neemt de hele administratie voor het
gedwongen werken in Duitsland mee. Een
poosje later gebeurt hetzelfde in St
Annaparochie. Zeven mannen vallen het
gemeentehuis binnen, nemen het
bevolkingsregister mee en verbranden het in
een bakkersoven. In 1944 verstrekt het verzet
enige duizenden valse vrijstellingen voor werken
bij de voedselvoorziening. Hieronder zie zo’n
vervalste vrijstelling.

In de zomer van 1943 beginnen meer mensen
zich te verzetten tegen de Duitsers. Het verzet is
dan goed georganiseerd. Er zijn nu meer
mogelijkheden om onder te duiken. Bovendien
gaan steeds meer mensen geloven dat het
einde van de oorlog in zicht komt. Dit horen ze
voor radio Oranje. Nu de Duitsers aan het
verliezen zijn krijgen de mensen moed. Hier
hebben de Duitsers een hekel aan. Daarom
moeten de radio’s worden ingeleverd. Dit geldt
niet voor leden van de NSB. Zij staan achter de

Maandag 22 november 1943
De dag is vandaag raar begonnen. Wij hebben
de voeten nog maar net van bed en daar heb je
de overvalwagens. Ze nemen onze buurman
Wibe en een jonge man die even verderop
woont mee. Je wordt er beroerd van.
In de laatste oorlogsjaren zitten er zo’n 20.000
mannen die in Duitsland moeten werken en
Joden ondergedoken. De Duitsers houden dan
in bijna alle plaatsen razzia’s. Op 18 februari
1944 wordt in Akkerwoude (deel Damwoude)
zo’n razzia gehouden. Alle mannen tussen 18
en 45 jaar moeten zich bij de lokalen van de
scholen melden. Ook degenen die een
vrijstelling wegens werken bij de
voedselvoorziening hebben. De leerlingen
hebben die dag vrij. Alle andere bewoners
moeten binnen blijven. Het hele dorp wordt huis
voor huis uitgekamt. Sybe Johannes Bruning,
een 63 jarige boer, fiets door de weilanden naar
het dorp. Hij is slechthorend en hoort het bevel
van de Duitsers dat hij moet stoppen niet. Hij
wordt neergeschoten. Er worden 20 mensen
gearresteerd en naar Duitsland gestuurd. Twee
van hen overleven de oorlog niet. Piet Cohen,
een joodse onderduiker, komt om in een
concentratiekamp en Heine Koonstra overlijdt in
Leipzig.

Zestig jaar bevrijding Dantumadeel

14 april 2005

11

17 september 1944
Het is half twee, midden in de nacht. Wij zijn net
als de weerlicht uit bed gesprongen. Het gaat
weer raar. Ze vliegen en ze schieten als nooit te
voren. Het zakt nu geloof ik iets af. Maar met
zo’n kleine jongen dicht bij het raam ben ik er
niet gerust over.
Op 30 april 1944 hebben Sietske en Foeke een
jongetje gekregen. Ze noemen hem heel
origineel Foeke. In het dagboek heet hij ‘kleine’
Foeke. Dat is mijn zwager. Ze wonen niet ver
van Fliegerhorst Leeuwarden. Op 24 februari en
in de nacht van 16 op 17 september wordt het
vliegveld zwaar gebombardeerd. In de nacht die
Sietske beschrijft gooien de Engelsen 240 ton
bommen op het vliegveld. Er vallen ook enkele
verdwaalde bommen buiten het vliegveld.
Hierdoor sterven in Beetgummermolen zeven
mensen, in Engelum 2 en bij Dyksterhuzen zes.

Er wordt na september 1944 gedurende de
oorlog niet meer gevlogen vanaf vliegveld
Leeuwarden. De Duitsers herstellen het
vliegveld nog wel maar blazen op 13 april, twee
dagen voor de bevrijding, de vliegbasis op.

Donderdag 15 februari 1945
Er is ’s avonds niet zoveel aan, want wij zitten bij
een klein lichtje. Er is al vijf weken geen
elektrisch meer. Het went overigens al een
beetje, maar je hebt het smoor wel eens in.
Laatst gooide ‘grote’ Foeke de kaars om.
Daardoor ontstond een groot plak kaarsvet in
het tafelkleed.

Je ziet hier een Amerikaanse bommenwerper
boven vliegveld Leeuwarden op 24 februari
1944. Door de rook heen kun je de twee starten landingsbanen, die er nu nog liggen, zien.

Er zijn veel oorzaken waardoor de Duitsers de
oorlog verliezen. Eén van die oorzaken is het
tekort aan energie. Hitler slaagt er niet in om de
oliebronnen in Rusland in handen te krijgen. Het
Duitse leger lijdt in Rusland enorme verliezen.
Alle beschikbare energie in Nederland is
bestemd voor het Duitse leger. Er rijden in heel
Friesland nog maar 126 gewone auto’s. Slechts
26 daarvan zijn particuliere auto’s. Enkele auto’s
en bussen rijden op gas, zoals deze van de
firma H Smit die hier geparkeerd staat in
Harlingen.
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aan in de randstad. Er sterven daar 25.000
mensen van de honger. De mensen houden
hongertochten naar Friesland om aan voedsel te
komen. Naast de 20.000 onderduikers voedt
Friesland ook nog zo’n 60.000 evacués. Die
komen vooral uit het noorden van Limburg. Wie
in Holland woont en familie in friesland heeft
brengt hier ook de hongerwinter door. Hilbrandt
is het neefje uit Den Haag dat mooi met evacué
Pierre, die hier Pier genoemd wordt, kan spelen.

In september krijgen alle scholen bericht dat de
brandstof op is. Veel scholen sluiten.
Bij de slag om Arnhem roept de Nederlandse
regering vanuit Londen via radio Oranje het
spoorwegpersoneel op om te staken. ‘De
kinderen van Versteeg moeten allen onder de
wol’ zo luidt de codeboodschap. Het
spoorwegpersoneel duikt onder en ook het
treinverkeer in Nederland komt tot stilstand.
Alleen per schip is er nog een beetje contact
tussen Friesland en Holland. Ook de schepen
worden beschoten en in de strenge winter van
’44 ’45 vriest het IJsselmeer dicht

Hier zie je een foto van de Hervormde kerk bij
de Kruisweg in Damwoude. Meneer pastoor
houdt voor de evacués een mis. De Limburgers
moeten wennen aan de Friese taal en sûpenbrij
en de friezen verstaan niets van het Limburgs.
Gelukkig is er een oplossing. De Nederlandse
taal zorgt voor communicatie.

16 februari 1945
Er zijn hier een stuk of negen baby’s gekomen.
Die komen uit de grote steden van Holland.
Daar hebben de mensen er geen eten voor. Het
vervoer is zeer slecht. De spoorwegen staken
sinds september en de meeste auto’s zijn
opgehaald. In Vrouwenparochie zijn veel
evacués uit Limburg. Mijn zus Trijntje heeft een
jongetje van zeven jaar. Een mooie kameraad
voor Hilbrand t
De laatste oorlogswinter staat bekend als de
hongerwinter. Er komt veel te weinig voedsel

1 maart 1945
Keimpe is naar Assen om te graven. Zijn tijd zit
er maandag op maar wij weten niet of hij al thuis
is. En Tiede is er ook drie weken geweest. Jan
is opgepakt en waar die zit weten ze niet, want
daar hebben ze nooit bericht van gekregen. Van
Auke kwam vorige week een brief die op 15
januari geschreven is.
Keimpe en Jan zijn broers van Foeke. Jan komt
na de oorlog totaal uitgehongerd uit Duitsland
terug. Na oktober 1944 moet Friesland 13.000

Zestig jaar bevrijding Dantumadeel
mannen in de leeftijd tot soms 55 jaar leveren
om verdedigingswerken te graven. De
burgemeesters moeten per gemeente een
aantal leveren. Officieel hoef je maar drie
weken, maar als de burgemeester niet tijdig
nieuwe gravers stuurt moet je langer graven. De
verdedigingslinies kunnen de Canadezen niet
keren en op 14 en 15 april wordt Friesland
bevrijd.

5 mei 1945
Vrede, tenminste in ons land. In Noorwegen en
Zuidwest-Duitsland hebben de Duitsers het nog
niet opgegeven.
Opdracht: ga naar www.oorlogsschriften.nl en
klik vervolgens op educatief. Wanneer je daar
de cursor op houdt, zie je het woord leerling
staan. Klik daar op. Nu zie je dertien opdrachten
die je kunt doen. Kies één van die opdrachten
en voer die uit.

14 april 2005

13

14

Zestig jaar bevrijding Dantumadeel

14 april 2005

3. Sa'n âld sok foar de klas

voedsel te distribueren en door iedereen te
registreren en persoonsbewijzen te geven.
Eigenlijk was de bedoeling van alle persoonsbewijzen dus vals. We kregen persoonsbewijzen.
Ik heb er hier twee bij me. Eén met m'n eigen
naam en één als Hendrik Lammertsma uit
St.Annaparochie. Deze man was net overleden,
maar was met opzet niet uit het persoonsregister van St. Annaparochie geschreven. Ik had
dus een vals persoonsbewijs dat klopte. Bij
navraag in St. Annaparochie zou er niets aan
mankeren. Hendrik Lammertsma stond daar
immers nog ingeschreven

Woensdag 3 maart hebben 2 mensen van het
verzet bij ons op school, iets verteld over hun
werk in de tweede wereldoorlog. Hieronder volgt
het verhaal van Teunis van der Laan.
"Mijn naam is Teunis van der Laan. Ik kom uit
Dokkum. Ik ben al lang gepensioneerd en jullie
zullen wel zeggen: "Wat docht sa'n âld sok foar
de klas." Ik hoor bij een groep van 20 mensen in
Friesland die jaarlijks aan 12.000 leerlingen ons
verhaal over de 2e W.O. vertellen. Wij doen dat
omdat we na de oorlog zeiden: "Dit nooit weer!"
Bij het verzet
Ik ben opgegroeid in Dokkum. Mijn vader was
daar veearts en later ben ik hem als veearts
opgevolgd. In 1941 studeerde ik in Wageningen
en toen moesten alle studenten een loyaliteits
verklaring ondertekenen. Een verklaring dat we
niets tegen de wil van de Duitsers zouden
ondernemen. Ik tekende die verklaring niet. Wie
niet tekende, moest zich melden in Ommen en
werd dan in Duitsland in een fabriek aan het
werk gezet. Ik meldde mij daar niet en moest onderduiken. Ondergedoken bij een boer zag ik
dat een geallieerd toestel in Warfstermolen bij
de Leegte, naar beneden kwam. Toen viel voor
mij de beslissing: Als zulke buitenlandse
jongens hun leven wagen om ons te bevrijden,
kan ik niet zo maar gewoon het einde van de
oorlog afwachten. Ik sloot me aan bij het verzet.
Rebecca
"Myn faam" was een dochter van de bakker.
Daar hadden ze een joods meisje als
onderduikster. Zij was 4 jaar toen ze nog met
haar vader en moeder in Amsterdam woonde.
Het gezin was al van plan om onder te gaan
duiken, maar helaas, vlak daarvoor werd de
vader gearresteerd. Rebecca was toen vier jaar,
maar beelden van de arrestatie staan in haar
geheugen gegrift. Vader werd tussen twee
mannen meegesleept
Rebecca en haar zusje van drie werden direct
daarna opgehaald om hen in Friesland onder te
laten duiken. Moeder die met de kleine baby ook
zou onderduiken, werd opgepakt en evenals
vader naar Westerbork vervoerd. Alle drie zijn in
Duitsland omgekomen. Bettie (zo noemden wij
haar) en haar zus hebben de oorlog overleefd.
Ik ontmoet haar nog geregeld.
Een "vals" persoonsbewijs
Je vraagt je misschien af hoe de Duitsers
controle over een heel land kregen. Door het

Wapendropping
Boven Dokkum, bij Aalsum op het land van
boer Veeninga, werden in de oorlog wapens
gedropt. Ik was daarbij. De eerste keer wisten
we niet precies hoe het zou gaan. Wij dachten
dat er een kist uit het vliegtuig gegooid zou
worden en hadden het er nog over, dat we die
niet op onze kop moesten krijgen. Toen
verscheen in de verte het vliegtuig. Met rode en
witte lampen die alleen omhoog schenen en een
seinlamp gaven we het droppingsveld aan. Met veel lawaai kwamen er toen
allemaal containers aan parachutes uit het
vliegtuig. Wij dachten dat ze het lawaai in Dokkum (waar de Duitsers lagen) wel konden horen.
Maar gelukkig, alles ging goed.
Op het nippertje
Wij zaten met vier man bij een boer in Niawier
te wachten op een wapendropping. Om de tijd te
doden kaartten we. Plotseling kwam de boerin
er aan. "Duitsers, wegwezen!"
Wij wisten wat we moesten doen, dat hadden
we al eens geoefend. De koffiekopjes in het
afwasteiltje. De kaarten in de zak en snel op
sokken de zolder boven de stal op, om ons in
het stro te verstoppen. Toen wij over de zolder
liepen, liepen de Duitsers door de stal. Doordat
ze laarzen met spijkers hadden hoorden ze ons
niet. Aangekomen op de plaats waar de
stropakken zich moesten bevinden, schrokken
we hevig. De stropakken waren weg en de Duitsers waren onder ons. Gelukkig kwamen ze niet
op de zolder. De Duitsers vonden een onderduiker: daar was het hun om te doen. Waarschijnlijk
hadden ze een tip gekregen. Toen ze die hadden zochten ze niet verder. Zo ontsnapten we
op het nippertje. Hadden ze verder gezocht dan
hadden ze ons op die zolder ontdekt. Dat zou
een ramp geweest zijn, want er lag bovendien
een hele lading wapens verstopt

15

Zestig jaar bevrijding Dantumadeel

14 april 2005

Nei de faam
Op een avond wou ik even naar m'n faam. 'In
tút helje.' Toen ik daar aankwam zag ik dat ze
blauwe plekken op het gezicht had en ik vroeg
haar hoe dat kwam. Ze vertelde dat ze die
middag huizoeking gehad hadden. De
landwacht, Jan Hagel, (N.S.B.-ers met alleen
maar een jachtgeweer met hagelpatronen) had
het hele huis doorzocht, speelgoed vertrapt,
geslagen, gestompt, kortom ze waren als beesten te keer gegaan.
Terwijl ze me dit vertelde, kwam die avond één
van die landwachters terug. Ik kende hem wel.
Zijn zoon was net zo oud als ik. Daar had ik voor
de oorlog vaak mee gezwommen. Dit was een
gevaarlijke situatie. Bettie (het joodse meisje)
zat er bij en ik was als onderduiker hier ook niet
veilig.
Deze landwachter kwam vertellen dat het 's
middags bij de huiszoeking te gek was gegaan.
Daarom kwam hij mijn a.s. schoonvader zo'n
beetje excuus aanbieden. Hij zei: "Dit hie hjoed
sa net moatten. Ik ha om it goed te meitsjen in
kistsje Bokking foar jim mei naam."
Mijn a.s. schoonvader zei toen:
"Nim mar wer mei, do kinst der om my in
smoare."
Toen zag de landwachter mij: "Hé Teunis, do
hjir."
Ik zei: "Ja, ik haw ferkearing, dit is myn faam."
"Teun, do hoechst net bang te wezen, ik sil dy
net ferriede om't myn soan Berend in kameraad
fan dy wie. Berend hat foar de Dútsers yn
Ruslân fochten en is dêr deasketten. Ik haw fan
de Dútsers in echt pistoal krigen as
ûnderskieding foar myn soan."

weerspiegeld door allemaal spiegels zodat je
duizenden vlammen ziet. Heel indrukwekkend.
Al die vlammetjes voor die 1.500.000 kinderen
en een stem op de achtergrond die hun namen
roept.... Om stil van te worden.

Hij hield z'n woord niet. De volgende dag was er
opnieuw huiszoeking. De Duitsers moesten Teunis hebben, zeiden. Ik zat allang ergens anders.
Israël
Bettie, woont nu in Israël. Ik ben daar geweest.
We zijn daar naar een oorlogsgedenkplaats geweest. Daar staat een gedenkteken voor de 1,5
miljoen Joodse kinderen die in de oorlog zijn
omgekomen. Als je daar komt zie je twee
afgebroken pilaren. Al die jonge levens die
werden afgebroken.

In een donkere ruimte zo groot als deze school
branden zeven kaarsen. De vlammen worden

( Opmerking D.C. De verhalen die je hier leest
zijn bijna allemaal in 2005 geschreven. Dit
verhaal van Teunis van der Laan is iets ouder. Ik
heb dat in 1992 opgeschreven).
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4. Het dagelijks leven in de oorlog
Wat merken de mensen van de oorlog? Aan de
hand van wat fotokopieën uit het
gemeentearchief van Dantumadeel en een paar
foto's wil ik proberen om daar een antwoord op
te geven.

Via aanplakbiljetten wordt duidelijk gemaakt wat
wel en wat niet mag. Nu lijkt mij een verbod op
wapens vrij redelijk. Maar de Duitse bemoeienis
ging nog veel verder.

Duiven bijvoorbeeld zijn verboden. Hier lees je
een berichtje van de burgemeester van
Dantumadeel over het verbod van het houden
van postduiven. Het bericht is van 7 augustus
1942. De Duitsers zijn bang dat postduiven
gebruikt worden om informatie door te geven en
daarom is er van eind 1941 af een verbod op het
houden van postduiven. Lees wat er met de
duiven gebeurt.
In het archief liggen de lijsten van de
ingeleverde ringen van de duiven en de namen
van de duivenhouders die met hun hobby
moesten stoppen

Het bonnenstelsel wordt voor de oorlog al
ingesteld. De distributie wordt per gemeente
geregeld. Elke gemeente heeft zijn eigen
distributiekantoor. Deze dienst zorgt er voor, dat
ook kleine dorpen van bonkaarten worden
voorzien. Op vaste tijden komen mensen van
deze dienst in het dorp om kaarten af te geven
op vertoon van de distributiestamkaart. Elke
inwoner krijgt zijn distributiestamkaart. Deze
stamkaart van mijn tante staat op naam en is
persoonlijk eigendom.

Met deze stamkaart moet je naar het
distributiekantoor gaan en daar krijg je
bonkaarten, waarop weer bonnen voor allerlei
producten staan die op de bon zijn. Voor de
oorlog zijn maar enkele artikelen op de bon,
zoals suiker en erwten. Tijdens de bezetting
komen daar al gauw veel producten bij. Het
wordt steeds moeilijker om aan allerlei artikelen
en levensmiddelen te komen zonder
bonkaarten.
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oplossing. Dit is het dunste papier wat er te
krijgen is. Je ziet wel de muzieknoten aan de
buitenkant van een gerolde sigaret. Maar een
verslaafde roker heeft dat er wel voor over. Ook
voor koffie en thee zijn er surrogaatproducten te
krijgen.
Geleidelijk aan is er bijna niets nieuws meer te
krijgen. Je kunt wel bonnen voor schoenen
hebben maar dat wil niet zeggen dat de
schoenmaker ook schoenen voor jou heeft
liggen. Iedereen maakt dus van oud weer nieuw.
Ruilen kan natuurlijk ook. In de krant staan dan
advertenties zoals: Wie wil een trouwjapon
ruilen tegen een werkbroek. Niets wordt
weggegooid. Er wordt ook clandestien geslacht.
Ook hierop staat een straf.
Koop je melk dan wordt de melkbon van de
kaart afgeknipt. De winkeliers moeten de
bonnen die ze krijgen op een vel papier plakken.
Ook hij krijgt alleen producten waar hij bonnen
voor inlevert. Je snapt dat er een levendige
handel in zulke bonnen ontstaat. Als je zelf niet
snoept dan kun je jouw bon ruilen tegen
tabaksbonnen. Voor zulke bonnen worden hoge
bedragen betaald. Sommige mensen weten met
deze zwarte handel enorme bedragen te
verdienen. De Duitsers zijn fel tegen deze
handel in bonnen. Als je gepakt wordt levert dat
celstraf op.

Eigenlijk is er zo langzamerhand niet veel dat
niet strafbaar is. De meeste mensen trekken
zich daar steeds minder van aan en proberen zo
goed mogelijk door de tijd te komen.
Ook rookartikelen worden schaars. Veel mensen
kweken dan hun eigen tabaksplanten. Ze
noemen dit éigen teelt’. De bladeren van die
plant worden gedroogd en als surrogaattabak
gerookt. Op een boerderij waar ik vroeger altijd
speelde vinden we op een middag zulke tabak
op een zolder. Wij roken er stiekem van. Het
stinkt verschrikkelijk en we worden kotsmisselijk.
Wie in de oorlog 'eigen teelt’ rookt, herken je
aan de stinkende geur. Vloeitjes zijn ook
schaars, maar daarop biedt het psalmboek een
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Zeep is er nauwelijks, wel is er een
surrogaatzeep, de zogenaamde kleizeep. In het
dagboek van mijn schoonmoeder staat dat ze
nog maar één keer per twee weken de was doet
omdat er te weinig zeep is. Door het gebrek aan
zeep vervuilen de mensen. De kinderen hebben
vaak last van luizen. Mijn moeder heeft vele
jaren na de oorlog een grote doos met blokjes
zeep op zolder staan. Toen ik vroeg waarom
daar een doos met blokjes zeep staat,
antwoordde ze: "Voor het geval het nog een
keer oorlog wordt, dan hebben we in ieder geval
zeep'.

Hier is wel voldoende te eten, maar door
vitaminegebrek en geen zeep, krijgen veel
mensen een huiduitslag die ze ‘schurft’noemen.
Veel mensen gaan in die tijd zelf broodbakken.
Ze halen tarwe bij de boeren en malen dat in de
koffiemolen tot meel. Het lukt alleen goed als de
tarwe wel goed droog is.

Brandstof is niet meer te krijgen. In de laatste
winter gaat de stroom eraf en in Leeuwarden
waar ze stadsgas hebben stopt de levering van
gas. In de Wouden is gelukkig nog voldoende
hout te vinden om het eten klaar te maken. In
Holland heerst tijdens de laatste winter de
hongerwinter. Op de foto zie je een gezin in
Amsterdam waar ze bieten koken.

Ook in Duitsland ontstaat een groot tekort aan
grondstoffen. Daarom worden de klokken uit de
torens gehaald en afgevoerd naar Duitsland.
Veel klokken zijn overigens na de oorlog weer
teruggekomen.
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vervolgens wordt de stroom in een accu
opgeslagen.
Het is ’s avonds donker en stil. De radio is
ingeleverd, de spertijd gaat soms al vroeg in en
buiten is niets te horen. Veel mensen worden
angstig en neerslachtig. Er is bijna geen nieuws
en dus ook niet veel om over te praten. De
gesprekken stoppen als er wel iets buiten te
horen is. Hoor je een automotor dan zijn er
twee mogelijkheden. Loopt de auto op gas dan
is er niets aan de hand, de Duitsers rijden niet
met een gasgenerator. Loopt de auto op
benzine dan kan dat een razzia betekenen.
Zoeken ze iemand? Zo wachten de mensen af.
Wachten op de bevrijding.
Ook fietsen en bijvoorbeeld koper moeten
ingeleverd worden. Wie nog wel een fiets heeft,
die kan moeilijk aan nieuwe banden komen.
Daarom doen sommige mensen houten banden
om hun fiets. Als zo’n fiets door een steeg rijdt is
het een lawaai van jewelste. Zulke fietsen
hoeven de Duitsers meestal niet.

Op zaterdag 14 's avonds om kwart over zeven
is het zover. De Canadezen rijden door
Damwoude. Uitzinnig van vreugde wordt er feest
gevierd. Het begin van het grootste feest van de
twintigste eeuw. Een feest voor jong en oud.

Op 12 september wordt er in Leeuwarden nog
een keer een groot bevrijdingsfeest
georganiseerd. Ze kunnen er maar niet genoeg
van krijgen.
De onderduikers zijn weer gewone vrije mensen.
De evacués zijn naar huis en ook de postduiven
in Dantumadeel kunnen weer in vrijheid hun
vleugels uitslaan.

Als er geen stroom meer is proberen de mensen
op allerlei manieren toch nog wat licht in huis te
krijgen. Knijpkatten, carbid-lampen en kaarsen
worden gebruikt. Sommigen gebruiken
windmolens of een fiets in de kamer, waarbij je
door te fietsen een dynamo aandrijft en
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5. Kiezen tussen goed en
kwaad; daar gaat het om

Kiezen tussen goed en kwaad dat doe je in elke
tijd opnieuw.
In mijn vorige woonplaats had ik een hele goeie
kennis; Rieks de smid. Hoewel hij veel ouder
was, had ik heel veel contact met hem. De smid
leerde mij lassen, buizen solderen, paling
peuren en snoekbaars vissen. We gingen heel
vaak zaterdags het Lauwersmeer op om, onder
het genot van een pilsje, te vissen. We spraken
dan over alles wat ons bezig hield.
Zo hebben we het een keer over de oorlog. Dan
vertelt Rieks mij iets waar ik behoorlijk van
schrik. Hij zegt: ‘Mijn vader was bij de NSB. Ik
ben opgegroeid in een NSB-gezin. Mijn vader
geloofde voor de oorlog in de Duitse aanpak en
de nieuwe orde die Hitler beloofde’.
Ik kijk Rieks ongelooflijk aan. Zijn vader lid van
de NSB? ‘Ja kijk maar niet zo. Het valt me mee
dat ze je dat in het dorp nog niet verteld
hebben’. ‘Hoe kwam jouw vader daar bij?’, vroeg
ik.
‘In de jaren dertig is er grote werkloosheid. In
1933 zijn er veel werklozen in Duitsland’. Meer
dan zes miljoen’, zeg ik. ‘Ja zoiets, zegt Rieks,
‘en dan komt Hitler. Hij belooft de werkloosheid
op te lossen. Heel veel mensen zien het niet
meer zitten. De democratische regering lijkt het
probleem niet op te kunnen lossen. Hitler is
onze laatste hoop, zeggen ze en daar maakt
Hitler met een perfecte propaganda handig
gebruik van. Hij wint de verkiezingen en komt
aan de macht.

Want FRIJHEIT is een KAR dwaan
tusken GOED en KWEA
en dêr foar STEAN
en der as’t MOAT
foar FALLE
Want VRIJHEID is een keuze maken
tussen GOED en KWAAD
en daar voor uitkomen
en als het MOET
daar voor sterven.
Dit is het monument aan de Hoofdweg te
Damwoude. Jaarlijks, op vier mei, worden hier
kransen gelegd en de doden van de tweede
wereldoorlog herdacht.
Na de oorlog is het niet zo moeilijk om uit te
maken wie goed was en wie voor het kwaad
koos. Kiezen terwijl je er voor staat en niet weet
hoe het af zal lopen is veel moeilijker. Toch gaat
het daarover op het monument bij de Hoofdweg.
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‘Mijn vader is in de jaren dertig ook smid’, vertelt
Rieks. ‘In die tijd hebben de boeren het heel
moeilijk. Als de boeren het moeilijk hebben
verdient een smid weinig. In het Duitsland van
Hitler gaat het met de economie een stuk beter.
Er worden autowegen aangelegd en de
werkloosheid is opgelost.

Dan daalt de werkloosheid in Duitsland en in
Nederland blijft de werkloosheid maar stijgen. In
Nederland heb je dan de NSB, die heeft het over
de puinhoop die onze regering ervan maakt. Elk
jaar meer werklozen. Vierhonderdduizend
werklozen; vijfhonderdduizend werklozen; een
heel leger van werklozen. Als de NSB in
Nederland aan de macht komt, zal ook in
Nederland de werkloosheid dalen, net als bij
Hitler in Duitsland.

Mijn vader was alleen maar lid van die partij’,
vervolgt Rieks. ‘Hij heeft nooit iemand verraden
of zo, maar wij werden er na de oorlog wel heel
lang op aangekeken. Mijn vader koos de
verkeerde partij, maar was hij echt fout’? Rieks
kijkt mij aan. Wat moet ik hierop zeggen? Ik heb
wel een mening over de NSB, maar nog nooit
met iemand gesproken die er van huis uit alles
mee te maken heeft.
‘Kijk’ zo gaat Rieks verder, ‘ik ken hier ook
enkele boeren die niet lid waren van de NSB,
maar die verkochten tegen veel te hoge prijzen
voedsel aan de mensen die bij de hongertochten
naar Friesland kwamen om nog wat eten te
krijgen. Daar hebben ze leuk aan verdiend en
daar zijn ze nooit voor gestraft. Zijn dat wel
goeie Friezen?’
Over dit gesprek op het Lauwersmeer van bijna
dertig jaar geleden moet ik denken als ik de
tekst op het monument van Damwoude lees.
Over de mensen die goed gekozen hebben is
een heleboel bekend. Gosse Minnema heeft een
boek geschreven over: Dantumadeel in de jaren
1940 – 1945. Uitgebreid komt de oorlog van
dorp naar dorp daar in voor. Als je iets over jouw
dorp wilt weten moet je dat boek lezen.
Wanneer je alle verzetsdaden in dat boek over
de oorlog achterelkaar leest, dan krijg je het idee
dat de helft van de bevolking hier bij het verzet
zat. Het is niet zo dat Gosse Minnema dat
beweert, maar hij noemt alle verhalen. De
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verhalen van de mensen die fout waren zijn veel
schaarser. Daar schamen ze zich voor. Dat
vertel je niet aan een journalist van de krant. Als
het enigszins kan, houd je daarover je mond.
Daar zijn ze al genoeg mee gepest.

hoe was het verzet in Dantumadeel
georganiseerd?

Hoe zit het nu met goede en foute mensen in de
oorlog? Hoeveel waren er goed en hoeveel
waren er fout? Wat was de houding van de
meerderheid en wat zou jij gekozen hebben?
Lees eerst even wat koningin Beatrix hierover
zegt:
. . als mensen worden gesteld voor een
onafwendbare keus tussen goed en fout,
is er geen zekerheid dat zij de juiste beslissing
zullen nemen
.. de meesten verkozen zo gewoon mogelijk
door te leven in de hoop vooral zelf te overleven
.. anderen werden willoos slachtoffer van het
regime zij hadden geen keus
.. sommigen kozen totaal verkeerd; na vijftig jaar
dragen volgende generaties daarvan nog de
littekens
.. dankbaarheid overheerst als we terugdenken
aan hen die een voorbeeld gaven in hun
persoonlijke keuze tegen het kwaad
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Jacob Klok is in de oorlog hoofd van de
openbare school in Damwoude. In de oorlog is
hij één van de drie leiders van het verzet in
Dantumadeel. De andere twee zijn: Klaas
Wybenga uit De Valom en Douwe de Vries
hoofdcommies op het gemeentehuis in
Damwoude. Deze drie mannen vormen de
leiding en zij hebben per dorp weer drie mannen
gezocht voor het verzet per dorp. In elk dorp één
voor de illegale lectuur, één voor het
onderbrengen van onderduikers en één voor het
ophalen van geld voor onderduikers en het
verzet. Onderling kennen deze mannen elkaar
en de mannen uit de andere dorpen meestal
niet. Hoe minder je weet hoe beter het is. Naast
deze namen moet ik ook agent Van der Meulen
uit Zwaagwesteinde noemen. Hij speelt ook een
heel belangrijke rol. Ik zal hier een paar dingen
noemen die zij gedaan hebben. Wie meer wil
weten moet het boek ‘Dantumadeel in de jaren
1940 tot 1945 lezen.
In de oorlog krijgt iedereen een persoonsbewijs.
Hieronder zie je het persoonsbewijs van mijn
vader:

Koningin Beatrix, kersttoespraak 1994
Er zijn in de oorlog 80.000 mensen lid van de
NSB. Mensen zoals de vader van Rieks.
Sommigen zijn alleen maar lid, anderen werken
samen met de Duitsers en een behoorlijk aantal
gelooft zo sterk in Hitler dat ze zich vrijwillig
opgeven voor het Duitse leger. Zo’n 25.000
Nederlandse jongens vechten mee in het Duitse
leger. Duizenden van hen komen om in de
verschrikkelijke oorlog tegen de Russen.
Gestorven voor een foute keus.
In Nederland zijn zo’n 45.000 verzetsstrijders.
Daarbij horen bijvoorbeeld de 2.500 leden van
de Friese NBS (Binnenlandse Stijdkrachten). De
grote meerderheid van de bevolking hoort niet
bij het verzet en hoort ook niet bij hen die
samenwerken met de Duitsers. Het zijn gewone
mensen die maar één hoop hebben. Het einde
van de oorlog en de oude vrijheid weer terug,
liever vandaag dan morgen.
In Damwoude staat aan de Voorweg nog een
monument. Het is van verzetsheld Jacob Klok.
Elke week bij het hardlopen kom ik er een paar
keer langs. Altijd staan er bloemen bij. Heel
vaak verse bloemen. Wie was Jacob Klok en

Het persoonsbewijs is ontworpen door een heel
ijverige Nederlander. Hij maakt zo’n goed bewijs
dat het bijna onmogelijk is om het na te maken.
Op dit persoonsbewijs van mijn vader staat een
stempel. Wie zich op 10 november 1944 in
Leeuwarden meldt en niet naar Duitsland hoeft
om te werken, krijgt zo’n stempel met daaronder
de handtekening van de Duitser Heidriock. Deze
handtekening zie je op veel Duitse documenten
staan. Bij het Friese verzet zit iemand die dat
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stempel en die handtekening precies kan
namaken. Volgens mijn vader krijgt hij dit valse
stempel en de handtekening op zijn
persoonsbewijs van het verzet.

Ook worden er 1500 kaarten uit het
bevolkingsregister gehaald van jongens die in
de leeftijd zitten dat ze in Duitsland moeten
werken. Daarnaast worden er duizenden
bonkaarten ‘geregeld’ voor de vele
onderduikers. Even een voorbeeld hoe dat
‘regelen’ ging.
Op een zaterdagavond in maart 1944 wordt
Douwe de Vries door zijn buurman geroepen. Er
is telefoon voor hem en De Vries heeft zelf thuis
geen telefoon. Aan de andere kant van de lijn
staat Kornelis Huizinga uit Damwoude. Hij werkt
bij de post en bevindt zich op dat moment op het
hoofdkantoor in Dokkum. Om zeven uur zijn 9
pakken met elk duizend bonkaarten
aangekomen. Bonkaarten voor heel Noordoost
Friesland. Volgens Kornelis is hij de enige die
hier van weet en hij is tot half negen op het
postkantoor. Douwe de Vries regelt een auto en
ze halen de 9000 bonkaarten op. De bonkaarten
worden eerst verstopt in de schuilkelder op het
erf van Klaas Wybenga in De Valom.

Aan valse persoonsbewijzen komen is veel
moeilijker. Daarvoor heeft het verzet de
medewerking van ambtenaren van het
gemeentehuis nodig . Die lopen daarbij groot
risico. Door ambtenaren op het gemeentehuis
van Dantumadeel worden minstens 70 valse
persoonsbewijzen voor het verzet geleverd. Zij
hebben daar niet een stapel bewijzen liggen,
maar moeten elk persoonsbewijs
verantwoorden. Om valse uit te geven moeten
ze knoeien in het bevolkingsregister. Zo krijgt
Marga Minco, de Joodse schrijfster van het
boek: Het bitter kruid, van een ambtenaar uit
Tytsjerksteradeel het persoonsbewijs van een
overleden meisje uit Suwâld.

Na deze daad missen ze natuurlijk deze grote
hoeveelheid bonkaarten. Er volgt een
onderzoek. In Dokkum hebben ze
‘niets’ontvangen. Op het N.S.station in
Veenwouden weten ze er niet van. Een beambte
in Groningen weet zeker dat de bonkaarten in
Groningen met de trein verstuurd zijn. Zijn ze
misschien doorgestuurd naar Leeuwarden?
Gelukkig wordt de ware toedracht niet bekend.

Met dat persoonsbewijs overleeft ze de oorlog.
In het boek Het Bittere Kruid schrijft ze daar het
volgende over:
In de bus bekeek ik het persoonsbewijs. Mijn
foto met het lichte haar en mijn vingerafdruk. Ik
las de naam.
Het was of ik aan mezelf werd voorgesteld. Ik
zei hem een paar keer zacht voor me heen.
Later, toen we langs een smalle vaart liepen,
wees Wout naar een laag, oud huis. ‘Hier is het,’
zei hij. ‘Je zult er volkomen veilig zijn.’ We
gingen een bruggetje over met een ijzeren hek.
Een lang blond meisje in een overall kwam ons
tegemoet. Ik zei mijn naam, mijn nieuwe naam.

Zulke mensen verdienen een monument. Maar
ook aan de kant van wat wij de foute
Nederlanders noemen is veel geleden. Wie van
de oorlog alleen maar onthoudt dat de Duitsers
fout waren en wij goed heeft er nog niet genoeg
van geleerd. Vrijheid blijft alleen bestaan als wij
er elke keer weer in slagen om een goede keuze
te maken tussen goed en kwaad.
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6. Wapendroppings Aalsum Dokkum

was ongeveer 20 jaar en mijn vader, die daar tijdens de oorlog boer was, was 58 jaar, toen er bij
ons wapens werden gedropt. Onze boerderij
noemden ze toen "De Rimboe". Hij lag niet aan
een verharde weg.

Op 20 oktober 1944 worden er voor het eerst
door de geallieerden wapens gedropt in
Friesland en wel bij Aalsum. Die wapens zijn
voor de Nederlandse Binnenlandse
Strijdkrachten (NBS). De NBS wordt ook wel de
BS genoemd en dit is het verzetsleger dat moet
helpen bij de bevrijding van Friesland. In totaal
zijn er in Friesland 2500 leden van de NBS. Op
het volgende kaartje zie je de plaatsen waar in
Friesland wapens voor het verzet gedropt zijn.

Ik zal je vertellen hoe ik bij die wapendroppings
terecht gekomen ben. Op een dag kwamen er 3
mannen op bezoek. "Wij komen in opdracht van
onze regering in Londen", zeiden ze. "Wij
vragen toestemming om uw land te mogen
gebruiken voor een wapendropping. Ze droppen
wat, wij nemen het direct mee en vertrekken
weer." Mijn vader gaf z'n toestemming en zei:
"Het zal wel wat meevallen".
De bovenste plaats Aalsum bij Dokkum ligt dicht
bij onze woonplaats. Piet Veeninga woont
tijdens de oorlog op de boerderij die nu
droppingahiem genoemd wordt. Hij is vaak bij
ons op school geweest en dit is zijn verhaal.

Droppingahiem
“Mijn naam is Piet Veeninga en ik ben boer
geweest op Droppingahiem boven Dokkum. Ik

De eerste keer
Dat was dus het begin. We wisten niet waar we
aan begonnen waren. We dachten dat er een
kist met pistolen zou vallen. De eerste keer
hadden we het er nog over dat we die kist niet
op onze kop moesten krijgen. We wisten niet
eens dat ze met een parachute kwamen. De KP
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(knokploeg) had revolvers nodig, maar uit
Engeland gooiden ze ook wapens neer voor de
NBS (de Nederlandse Binnenlandse
Strijdkrachten). De NBS moest die wapens
gebruiken om te helpen bij de bevrijding van
Nederland.

"De worm heeft rode haren"
Als we de slagzin: "De worm heeft rode haren",
's middags half twee voor de radio hoorden
wisten we dat er 's avonds bij ons een dropping
kwam. Bij zo'n dropping waren ± 40 man betrokken. Die kwamen uit verschillende richtingen
naar onze boerderij. Elke keer hadden wij een
wachtwoord zoals Rode School bijvoorbeeld.
Wij kenden elkaar niet. Dat was een voorwaarde
voor het verzet, want stel dat je opgepakt werd,
hoe minder je wist, hoe beter het was. Daarom
kwamen de verschillende K.P.-ploegen overal
vandaan. Eén van die knokploegen bij de eerste
dropping, kwam uit Dantumadeel en die stond
onder leiding van Klaas Wijbenga van De
Valom. De knokploegen dienden o.a. als bewakingsposten. Ik stond hen dan op te wachten om
hen naar hun wachtpost te brengen en daar
waakten zij dan de hele nacht in de berm van de
sloot. Wij hadden met hen de volgende tekens
afgesproken:
• Eén lichtflits: Er is een Duitse patrouille
onderweg.
• Twee lichtflitsen: De Duitsers merken
iets.
• Met de lamp een cirkel maken: De Duitsers komen eraan, maak dat je weg
komt.

Het toestel dat de wapens kwam droppen kwam
uit Engeland en vloog tussen Ameland en
Schiermonnikoog door laag over het water. Ze
moesten zo laag vliegen om het luchtafweergeschut te ontwijken. Over het wad aangekomen,
ging het recht op onze boerderij af. Wij stonden
dan in het land. Soms hadden we al uren staan
wachten. Degene die de leiding had, had de
touwtjes stevig in handen. Wij mochten niet in
groepjes bij elkaar staan en we mochten niet roken. Een brandende sigaret is in het donker op
grote afstand te zien. We hadden zaklampen
met daaromheen een buis waarmee we recht
omhoog schenen, zodat alleen de piloot deze
lampen, die ook de windrichting aangaven, kon
zien. Eén van ons seinde in morse de letter K.
Angst
De spanning was te groot om bang te zijn. Wij
wisten wat we moesten doen. Wij voelden het
als een stukje bevrijding wanneer dat Engelse
toestel contact met ons had en z'n wapens dropte. De vrouwen thuis waren bang. Ze wisten
niets en maakten zich de meeste zorgen. De
mannen zeiden niet meer dan: "Wij moeten
vanavond even weg!". Veel vrouwen waren
echte verzetshelden. Zij waren bang, maar
namen toch een onderduiker in huis. De rol van
de vrouw in het verzet is veel te weinig belicht.
De dropping
Als het vliegtuig kwam, altijd een zware bommenwerper, dan vloog die over het land van
onze boerderij en dan door richting Damwoude.
Eerst moesten ze namelijk de aanvliegroute
tegen de wind in bepalen. Dan kwamen ze terug
en dropten de containers met wapens tegen de
wind in, terwijl ze boven het land van onze
boerderij, vol gas, zo steil mogelijk en met veel
lawaai omhoog klommen. Wij dachten dat ze het
lawaai in Dokkum (waar de Duitsers lagen) wel
konden horen. Maar gelukkig ging alles goed.

Zestig jaar bevrijding Dantumadeel

14 april 2005

De containers vielen er achter elkaar uit en
lagen op de grond vaak niet meer dan 20 m uit
elkaar. De wapens zaten in grote containers met
een parachute eraan en een stootkussen
eronder. De kleur van de parachute zorgde ervoor dat we direct wisten wat er in zat.

oorlog hebben meegemaakt, ons daar kwaad
om, want dan gaat het verkeerd. Verpest voor
elkaar het leven niet, maar maak er iets van.

Het vervoer
Meestal ging het vervoer van de wapens per
schip verder. 's Nachts haalden we de wapens
uit de containers. De containers zelf lieten we
naar de bodem van de vaart zakken en de
parachutes verstopten we. Eerst op onze
boerderij, maar toen dat te gevaarlijk werd
ergens op het land. Soms vervoerden we de
wapens in lijkkisten en we hebben ze ook wel
eens op het kerkhof onder een grafsteen
verstopt.
Mist
Tijdens 4 droppings zijn er in totaal 87 containers met wapens gedropt. Eén keer hadden we
sterke grondmist. Wij zaten met de lampen op
elkaars schouder, maar de piloot zag ons niet.
Hij kwam wel steeds overvliegen, maar is
daarna met de wapens weer naar Engeland
gegaan.

Hier zie je de bakfiets van bakker Van der Veen
uit Leeuwarden. Hierin werden de wapens die bij
Aalsum waren gedropt in Leeuwarden vervoerd.
Ze waren bestemd voor de Binnenlandse
Strijdkrachten.
Gastdocenten
Waarom gaan wij eigenlijk bij de scholen
langs? Vrijheid is nu zo normaal en het leven
kan gelukkig zo mooi zijn. Maar als wij nu zien
dat er ergens gepest wordt, gediscrimineerd of
ergens onvrijheid is, dan maken wij, die de
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7. Bevrijders uit de lucht

de nacht vliegt er over Rinsumageest een fel
brandend vliegtuig. Het is een Stirlin, een zware
bommenwerper. Sommige inwoners horen aan
het afwijkende motorgeluid dat er iets niet in
orde is. In Damwoude bij de Borken stort het
toestel neer.

De geschiedenis van de tweede wereldoorlog
leert dat het niet gemakkelijk is om je van een
verderfelijk systeem zoals het fascisme te
bevrijden. Aan onze bevrijding op 14 april 1945
gaat heel wat vooraf. In de Sovjet Unie
sneuvelen maar liefst 8.000.000 Russische
soldaten in de strijd tegen Hitler. Heel langzaam
dringen zij de Duitsers terug. Bij de herdenking
van de bevrijding van Auschwitz, nu 60 jaar
geleden, spreekt Poetin van 25.000.000
omgekomen Russen. Onvoorstelbaar veel. Wij
zijn bevrijd door de Canadezen en door de
Binnenlandse Strijdkrachten, maar zonder de
hulp van de Russen, de Amerikanen en de
Engelsen zou dit niet gelukt zijn.

Er liggen op veel alle Friese kerkhoven piloten
en bemanningsleden van de geallieerde
luchtmacht begraven. Ze staan allemaal op de
site van het verzetsmuseum. Ik tel 535 namen
en dat zijn alleen nog maar de mannen die
boven Friesland naar beneden gekomen zijn.
Achter al die namen zit een gezicht en een
verhaal. Ik loop geregeld langs de begraafplaats
van Akkerwoude in Damwoude. Vanaf het
trottoir zie je duidelijk de grafstenen van de
omgekomen geallieerde vliegers. Daarom kies ik
deze grafstenen uit en ik wil proberen om met
een verhaal die witte grafstenen een beetje kleur
te geven.

Hoewel je ’s nachts niet naar buiten mag, gaan
een paar mensen toch kijken. Misschien kunnen
ze nog hulp bieden. Onder hen is Jacob Klok.
Tussen de resten van het vliegtuig vinden ze vijf
lichamen en even verderop vinden ze nog
iemand die waarschijnlijk geprobeerd heeft om
het vliegtuig te verlaten maar zijn parachute ging
niet open. Zes bemanningsleden zijn
omgekomen. De Duitsers komen en zij bewaken
dagenlang de brokstukken.
Op maandag vindt de begrafenis plaats. Dat is
tijdens de melkstaking. Om de staking te breken
hebben de Duitsers het standrecht afgekondigd.
Dat betekent dat overal waar een groepje
mensen bij elkaar staat, dat daar op geschoten
kan worden. Toch komen veel mensen kijken bij
de kerk van Akkerwoude om zo de laatste eer
aan deze jongens te brengen. Het zijn:
Arther Emms; A.E. , boordschutter
Ernest C. Hallding; piloot, 22 jaar
Louis Nutik; radiotelegrafist, 20 jaar
Norman A. Peachey; bommenrichter 32 jaar
Harold Sobel; H. boordschutter, 20 jaar
Geoffrey Wragge; navigator en piloot, 23
jaar
Als je de graven een beetje beter bekijkt dan zie
dat er twee bij zijn met een Davidsster. Dat zijn
de graven van L. Nutik en H. Sobel. Die zijn van
Joodse afkomst. Alle bemanningsleden behoren
tot de Royal Air Force, de Britse luchtmacht.
Er is nog een zevende bemanningslid. Het is
sergeant Curley Painter. Hij landt met zijn
parachute bij Galgehoog in Rinsumageest. De
boer, die ’s morgens vroeg de paarden in de wei
laat, vindt hem. De dokter van Damwoude wordt
gebeld en deze verzorgt hem. De piloot is
behoorlijk gewond en daarom kunnen ze hem
niet buiten de Duitsers om naar Engeland
smokkelen. Bovendien zijn er al teveel mensen
die de piloot gezien hebben.

Het is 1 mei 1943. In Dantumadeel is de
melkstaking aan de gang. Het zijn angstige
dagen. De bevolking mag van acht uur ’s
avonds niet naar buiten. Om kwart voor drie in

In 1969 schrijft deze Painter in een brief wat er
die nacht is gebeurd. Aan de hand van die brief
beschrijf ik op de volgende bladzijde zijn
verhaal.
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Dichtbij de Nederlandse kust raakt een lange
stroom granaten ons van onderen.

‘Ons vliegtuig is een Stirling, een viermotorige
bommenwerper. Wij behoren tot het 7e squadron
van de basis Oakington in Engeland. Wij moeten
Bocholt in Duitsland bombarderen. Daarvoor
hebben we 2000 pond bommen aan boord.
Ieder van ons heeft zijn eigen taak. Ik ben
boordwerktuigkundige, dat betekent dat ik de
technicus ben. Ik zorg voor de motoren e.d..
Hieronder zie je de navigator, hij moet onderweg
precies bijhouden en uitzoeken waar we ons
bevinden en waar we heen moeten.

Vlak voor Bocholt hebben we problemen en
volgens voorschrift in die omstandigheden keren
we om. Op de terugreis merken we dat een
Duitse jager achter ons zit. Onze schutters
proberen hem kwijt te raken maar dat lukt niet.

Bij die aanval wordt onze piloot, onze
bommenwerper en onze navigator gedood.
Dicht bij mij ontploft zo’n 20 mm granaat. Ik raak
gewond aan mijn linkervoet. Er ontstaat brand in
de bomtrechter en in de romp. Ik zie dat de
beide rechter motoren en de rechter vleugel,
waar onze brandstof in zit, in brand worden
geschoten.
Even later bevind ik mij in het achterste deel van
de romp. De rook is er dicht, maar ik slaag erin
de achterdeur te openen. Beneden me zie ik
duidelijk de grond en ik besef dat we naar
beneden storten en dat we het toestel niet meer
onder controle hebben. Ik zie van de andere
bemanning geen teken van leven meer. Alleen
maar allemaal vlammen in de romp. Ik wil niet
verbranden en laat mij uit het toestel glijden,
daarbij klap ik met mijn hoofd tegen het
staartstuk. Mijn helm redt mij. Vrijwel op dat
moment ontploft het toestel. Door de explosie
vliegen zelfs mijn laarzen weg en opent zich
mijn parachute. Ik kan me niet herinneren dat ik
aan het ripcord (de greep waarmee je de chute
opentrekt) getrokken heb. Kort daarna raak ik de
grond. Ik ben gewond maar ik ben vooral blij dat
ik nog leef.
Tijdens de nacht probeer ik weg te komen, maar
door de wonden aan mijn handen en voeten en
door bloedverlies kom ik niet ver. Het wrak van
mijn vliegtuig brandt en ik kan de munitie en
bommen horen exploderen. Als het licht wordt,
kan ik een boerderij zien. Gelukkig komt er
iemand aan. Ik zie een jongeman en daarom
fluit ik. Hij komt gelukkig direct. De man haalt de
dokter die mij verzorgt en mij daarna naar de
politiepost in Damwoude brengt. Het is dan
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ongeveer zes uur in de ochtend. Aangezien ik
ziekenhuishulp nodig heb en veel mensen mij
gezien hebben, besluiten ze mij aan de Duitsers
over te leveren. De Duitsers brengen mij naar
het ziekenhuis in Leeuwarden. Ik word daar
goed behandeld. Daar hoor ik van de Duitsers
dat al mijn bemanningsleden zijn omgekomen
en op de begraafplaats van Damwoude
(Akkerwoude) liggen.

luchtdoelartillerie, door de weersomstandigheden gehandicapt werd. Des Zaterdags
werden in West-Duitschland en op verscheidene
plaatsen in de bezette gebieden in het Westen
de resten der neergeschoten, meest verbrande,
vijandelijke vliegtuigen gevonden.

Van Leeuwarden ga ik per brancard naar
Frankfurt. In juni wordt ik naar een
oorlogsziekenhuis in Kassel gebracht. Daar blijf
ik tot oktober 1943. Dan zijn mijn wonden
genezen.
Hierna kom ik in een kamp bij Memel helemaal
ten oosten van Stettin. In dit kamp zitten 4000
Amerikaanse en 600 Engelse vliegeniers en
bemanningsleden. De behandeling in dit kamp is
slecht. Soms laten de Duitsers de honden los
om de gevangenen aan te vallen. Aangezien de
Russen van het oosten uit oprukken moeten wij
geregeld verhuizen. We moeten weken lang
lopen en krijgen soms niets anders te eten dan
rauwe aardappels. Tijdens mijn twee jaar als
oorlogsgevangene behandelen de Duitsers ons
in het algemeen in overeenstemming met de
Conventie van Geneve.( In de conventie van
Geneve is vastgelegd hoe krijgsgevangen
behandeld moeten worden.) Het voedsel bestaat
in alle kampen uit kleine rantsoenen, maar
gelukkig ontvangen we wel voedselpakketten
van het Rode Kruis.
Half april 1945 beginnen de Duitsers alle
gevangenen naar het noorden te verplaatsen. Ik
heb genoeg van het marcheren en verberg mij in
het kamp. Na twee dagen keert de groep terug
omdat de weg door de Britse troepen is
afgesneden. Het elfde pantserdivisie bevrijdt ons
dan’.
Hieronder zie je uit andere bronnen nog een
keer een beschrijving van wat er op 1 mei 1943
gebeurt.
De luchtaanval op het Roergebied Berlijn 1
Mei (D.N.B.)
Naar het D.N.B. verneemt heeft de Britse
luchtmacht den luchtaanval op het Roergebied
in den nacht van 30 April op 1 Mei bij
laaghangende wolken uitgevoerd, zoodat zij
haar bommen meest lukraak moest uitwerpen.
Zij verloor, naar kon worden geconstateerd,
daarbij dertien zwaare gevechtsvliegtuigen,
niettegenstaande de Duitsche afweer, vooral de

Hier zie luitenant Heinz Grimm. Hij is piloot op de
basis Leeuwarden en schiet op 1 mei de Stirling
die op een hoogte van 4000 m vliegt naar
beneden.
Om 2.52 uur stort het toestel neer.
Hij wordt zelf in oktober 1943 neergeschoten. Hij
heeft dan 27 vliegtuigen neergehaald.
Marechaussee gewest Groningen groep
Dantumadeel, neerstorten vliegtuig
In den morgen van 1 Mei 1943 te 2.45 ongeveer
hoorde ik, Paul August Knijft, veldwachter te
Akkerwoude, gemeente Dantumawoude,
behoorende tot opgemelde groep, afweervuur
vermoedelijk afkomstig van boordwapens van
vliegtuigen uit de richting Zuidwest.
(Leeuwarden)
Ik begaf mij onmiddellijk naar buiten en
constateerde dat er een vliegtuig aangeschoten
werd. Terwijl dit in brand geraakte gleed dit af in
vrijwel noordelijk richtingen kwam ten zuiden
van de Borkenslaan, een weg gelegen te
Akkerwoude, gemeente Dantumadeel. Even
voordat het vliegtuig de grond bereikte zag ik dat
er zich een parachute opende en met dezelfde
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snelheid daalde als het vallende vliegtuig.
Onmiddellijk gaf ik kennis aan den
onderluitenantgroepscommandant te
Murmerwoude (M. van der Sluis).
Op voornoemde plaats gekomen constateerde ik
dat dit een Engelsch vliegtuig was. Na eenig
zoeken vond ik de parachute, dewelke verward
was in het staartgedeelte van dit vliegtuig,
liggende in de tochtsloot. De parachutist bevond
zich levenloos in het water van deze tochtsloot.
…. Hierop is door ons met de inmiddels
gearriveerde Duitsche manschappen der
Weermacht het lijk van de parachutist geborgen.
De commandant van de aanwezige
manschappen nam hierop de leiding.
Op 1 mei 1950 komt Painter voor de tweede
keer naar Friesland. Hij logeert bij dokter R.D.
Tuin die hem in de oorlog behandeld heeft. Ze
bezoeken de plaats in Rinsumageest waar
Painter geland is. Ze gaan naar de plek waar het
toestel met zijn bemanningsleden is neergestort
en natuurlijk bezoekt Painter de graven op de
begraafplaats van Akkerwoude.
Op de begraafplaatsen van Murmerwoude
liggen 8 bemanningsleden, in Westergeest ook
8 en in Driesum 4. Jonge mannen die allemaal
een stukje hebben bijgedragen aan onze
bevrijding.
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8. Beschieting bij de Valom
Op 13 januari 1945 ontdekken de Duitsers bij
een huiszoeking op de boerderij van Benedictus
bij Aalsum wapens. Deze boerderij lag in de
buurt van het wapendroppingsterrein bij Aalsum
en de wapens waren ook van een dropping
afkomstig. De arbeider, Geale Postma uit
Driesum, werd gearresteerd. Daarna volgen er
een aantal arrestaties. Eén van de arrestanten is
dr. Gunster de apotheker in Dokkum. Deze
apotheker woonde toen in het Blokhuis, dat
schitterende huis met trapgevels tegenover het
stadhuis in Dokkum. Deze apotheek was het
hoofdkwartier van de NBS in deze streek. De
apotheker speelde een belangrijke rol in het
verzet en hij kende de gehele verzetsorganisatie in deze buurt. Het verzet had er
groot belang bij om de apotheker uit handen van
de Duitsers te krijgen.
De Valom
Op 19 januari worden drie arrestanten,
waaronder Gunster, van Dokkum naar
Leeuwarden vervoerd. De route gaat via De
Valom, waar toen nog een opklapbrug was.

topman SD Leeuwarden

Belgische chauffeur

Grundmann
In de auto zit ook de SD commandant
Grundmann. Hij overleeft de aanslag en weet te
ontkomen. Hij is woedend en wil represaille
(wraak) voor wat er gebeurd is. De bevolking in
De Valom houdt haar hart vast. Veel mannen
duiken onder. Grundmann verzoekt de Duitse
legerleiding om Dokkum te bombarderen. Dit
gaat de Duitsers te ver. Ze besluiten om 20
gevangenen, afkomstig uit de gevangenis van
Leeuwarden en Groningen, bij Dokkum neer te
schieten.
22 januari 1945
Op 22 januari 1945 werden aan de Woudweg bij
Dokkum twintig gevangenen neergeschoten.
Een aantal van hen (zoals Geale Postma) kwam
uit onze streek. De lijken bleven een dag liggen.
Dit is de grootste massa-executie die er in
Friesland heeft plaatsgevonden.
Monument aan de Woudweg
Op de plaats waar deze misdaad zich voltrok
staat nu een monument. Op twee stenen staan
de namen van de twintig slachtoffers.

Het verzet besluit om bij De Valom de
arrestanten te bevrijden. Ze draaien de brug een
klein stukje open waardoor de auto moet
stoppen. Het was de bedoeling om bij deze actie
geen schot te lossen maar het gaat mis. Van
beide kanten wordt geschoten.
Eén Duitser, een topman van de S.D.
(Sicherheits Dienst = veiligheidsdienst) komt
om en de Belgische chauffeur die voor de
Duitsers werkte raakt zwaar gewond. Hij sterft
later aan zijn verwondingen. De bevrijdingsactie
lukt, alleen Gunster raakt gewond aan zijn knie

Heinrich F.W. Krohne, Groningen
Hendrik Lommert, Leeuwarden
Jan.W. Bukers, Leeuwarden
Harm E. Blaauw, Groningen
Aris Heijdenrijk, Leeuwarden
Freerk Walters, Oude-Pekela
Herman I. van Gelder, Groningen
Abraham E Sachs, Winschoten
Hendrik Boersma, Stedum
Hendrik Woldring, Groningen
Jarl Ruinen, arts te Ee
Jan van Dijken, Dokkum
Geale Postma, Driesum
Louwrens Hulshoff, Dokkum
Wilhelmus Moorman, Beek
David Adler, Hongarije
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Ernst Meinsma, Nes
Hinne Krolis, Leeuwarden
Arnold Frensdorf, Amsterdam
en Jan Duursma, Groningen
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9. De bevrijding en het
sigarenkistje van omke Pieter

ID-kaart die vanaf 1 januari 2005 iedereen van
14 jaar en ouder bij zich moet hebben. Toch
wordt het persoonsbewijs een verschrikkelijk
wapen in de handen van de Duitsers. Hiermee
krijgen ze het Nederlandse volk stevig in hun
greep. Joden krijgen een J op hun persoonsbewijs. Het wordt de eerste stap naar hun
vernietiging. Van de ruim 700 Joden in
Leeuwarden worden er 616 gedood. Je kunt hun
namen vinden op: www.verzetsmuseum.nl
Als je even zoekt onder de knop algemeen dan
zie je daar al die namen staan.

Hier zie je het sigarendoosje van mijn omke
Pieter. In dit doosje zitten oude vergeelde
papieren van tante Aaltsje en omke Pieter Ze
leven niet meer, maar de papieren kunnen nog
wel het een en ander over de oorlog en over het
leven toen vertellen. Ik moet die papieren er met
een pennetje uit peuteren, want sommige
papiertjes zitten tegen de zijkant vastgeroest.
Het lijkt wel of de inhoud er in geen zestig jaar is
uitgehaald. Als ik de inhoud voor me op de tafel
een beetje probeer te ordenen dan zie ik
bonkaarten, stamkaarten, persoonsbewijzen en
een paar papiertjes die me brengen bij de
bevrijding van Friesland. Wacht ik leg ze even
onder de scanner dan kun je ze ook zien.

Maar weer terug naar het sigarenkistje. In het
kistje zit twee keer een vrijstelling voor het
hebben van een fiets. De Duitsers proberen in
het begin van de oorlog goede vrienden met de
Friezen te worden. Ze gedragen zich fatsoenlijk.
Rekenen keurig af in de winkels en de Friese
economie gaat er zelfs op vooruit. Dorpsfeesten,
voetbalwedstrijden het gaat allemaal gewoon
door. Twee keer wordt de elfstedentocht
gereden en de Duitsers tonen grote interesse in
dit sportgebeuren.

Allereerst het persoonsbewijs van mijn oom. Het
is een totaal verkleurd persoonsbewijs. Op het
persoonsbewijs staat de datum 6 november
1941. Vanaf eind april ’41 krijgt iedereen zo’n
persoonsbewijs. Je kunt je voorstellen dat de
fotograven toen leuk verdiend hebben aan deze
actie van de Duitsers. Veel verzet is er volgens
mij niet tegen de invoering van het
persoonsbewijs. Het gaat net zo soepel als de
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Maar naarmate de oorlog langer duurt verandert
de houding van de Duitsers en van de
Nederlanders. Auto’s, paarden, koper en fietsen
worden in beslag genomen.
Wie nog een fiets heeft moet een vrijstelling
hebben.

Omke Pieter is melkrijder en voor zijn werk mag
hij volgens dit papiertje van 4 mei 1943 tussen
acht en elf uur ’s avonds buiten zijn.

Het volgende papiertje brengt ons bij de
bevrijding van Friesland. Je ziet dat Pieter
Wieling lid is van de Nederlandse Binnenlandse
Strijdkrachten. Op 5 september 1944 wordt de
NBS opgericht. Het is een verzameling van alle
verzetsgroepen. Commandant van de
Binnenlandse Strijdkrachten is prins Bernard. In
Friesland zijn 2500 BS-ers. Zij helpen de
geallieerden bij de bevrijding van Friesland. In
het verhaal wapendroppings kun je lezen hoe ze
aan wapens komen.
Je ziet hier zo’n vrijstelling. Eén in het
Nederlands uit 1942 en nog één uit 1945 in het
Duits. Ik denk dat de fiets van omke Pieter de
oorlog overleefd heeft.
Tussen elf uur en ’s morgens vier uur mag je
tijdens de oorlog niet op straat komen. Na de
melkstaking van begin mei gaat de spertijd al
om acht uur ’s avonds in. Alleen sommige
mensen mogen dan voor hun beroep nog buiten
zijn.
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In maart 1945 steken de geallieerden de Rijn
over. Op 8 april worden er Franse parachutisten
bij Appelscha gedropt en ondertussen trekken
de Canadezen naar Friesland. Op diezelfde
achtste april klinkt er een boodschap via radio
Oranje. De mededeling is: “De fles is leeg”. Dit is
het teken voor de BS om met sabotagedaden te
beginnen. Bruggen worden opengedraaid,
spoorwegen geblokkeerd, wegen met bomen
versperd en richtingsborden verwijderd.
Troepenverplaatsing van de Duitsers worden zo
behoorlijk belemmerd.
Onder begeleiding van BS’ers worden ze
afgevoerd. Je kunt je voorstellen hoe de mensen
naar deze dag hebben uitgekeken. Helaas zijn
er op 15 april nog steeds Duitsers die bereid zijn
om zich dood te vechten. Die Krieg is nog niet
helemaal zum ende.

Op vrijdag 13 april rijden de eerste Canadezen
Appelscha binnen. De binnenlandse
strijdkrachten bewaken de bruggen en delen de
Canadezen mee waar zich Duitsers bevinden en
waar ze heen trekken. Op veel plaatsen wordt
gevochten tussen de BS en de Duitsers. Bij al
die gevechten sneuvelen 31 BS’ers. Een
Canadese bevelhebber zegt dat de friezen
zichzelf hebben bevrijd, maar uit de verhalen
blijkt dat het niet zonder de hulp van de
Canadezen kan.
In de nacht van 13 op 14 april worden door de
BS de wegen van Veenwouden naar Dokkum
afgezet. Op 14 april rijden de Canadese tanks
via Drachten richting Veenwouden. Om tien uur
loeit in Veenwouden nog de sirene. Er wordt
geschoten tussen Duitsers en de BS. s’Middags
komt een groep van zo’n 40 Canadezen
Veenwouden binnen. In Damwoude arriveren ze
om kwart over zeven. De bevolking is ontzettend
blij met de komst van de bevrijders.
Vervolgens gaat de tocht die zaterdagavond
verder naar de markt in Dokkum.
Veel Duitse soldaten geven zich over. Die Krieg
ist zum ende, zeggen ze en ze leveren de
wapens in.

Op zondagmiddag 15 april, tijdens de
kerkdienst, rijdt een paard en wagen van
Rinsumageest naar Damwoude. Op de wagen
zitten een aantal Duitsers die waarschijnlijk via
Oostmahorn willen proberen om naar Duitsland
te gaan. Naast de kar loopt een boerenknecht
die gedwongen wordt om de Duitsers en hun
munitie te vervoeren. Zes BS’ers bij de
Gereformeerde kerk krijgen de kar met Duitsers
in de gaten. Ze schieten op de kar. Met een
enorme knal explodeert de munitie. Vier
Duitsers en de boerenknecht komen om. De
andere Duitsers vluchten en één geeft zich daar
over. Even later vindt er verderop aan de
Achterweg een gevecht plaats tussen BS’ers en
een paar van de gevluchte Duitsers. De Duitsers
dwingen het publiek om om hen heen te gaan
staan, want dan zullen de BS’ers niet op hen
schieten. Uit Dokkum komt een Canadese
pantserwagen en die maakt een eind aan het
gevecht. Weer een Duitser geeft zich over en
een andere Duitser en een Nederlandse SS’er
gaan er op de fiets vandoor. Deze twee fietsen
terug langs de plaats waar de munitiekar is
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ontploft. Even verder staan Jan Kaper en
Harmen Brouwer van de BS van Dantumadeel.
Zij springen tevoorschijn en roepen dat de twee
moeten stoppen. De Duitser en z’n
Nederlandse maat schieten direct. Op de dag na
de bevrijding sneuvelen Jan Kaper en Harmen
Brouwer. Op die plaats aan de Achterweg staat
nu dit monument.

Aan de inwoners van Dantumadeel,

Na deze schietpartij verstoppen de daders zich
in een boerderij. De BS vraagt hen opnieuw om
zich over te geven. Even lijkt het erop dat de
Nederlander daar gehoor aan geeft maar dan
gooit hij een handgranaat die nog een BS’er
doodt. Daarna wordt de Nederlander
doodgeschoten en uiteindelijk schiet een
Canadese tank op de boerderij waar de Duitser
in zit. De boerderij vliegt in brand en de Duitser
komt om.
Bij de bevrijding van Dantumadeel worden
ongeveer zestig Duitsers en Nederlanders die
met hen samenwerken gevangen genomen.
Daarnaast worden er nog een groot aantal
NSB’ers gearresteerd.
Op zondagmorgen 15 april wordt er in het
gemeentehuis van Damwoude een proclamatie
opgesteld. Er staat boven:
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Nederlanders! Sedert 14 april zijn wij weer vrij!.
Dank zij onze dappere Geallieerden en de
opofferende en de stoutmoedige daden van
onze ondergrondse soldaten kunnen wij weer
leven, bevrijd van spionage en roof, van
dwangarbeid en concentratiekampen, van
moord en doodslag. Vrij van het dwangjuk van
Hitler en zijn trawanten – vrij om weer te zeggen
wat wij denken – vrij om weer te doen , waartoe
wij als mens geroepen zijn – vrij om weer te
wezen zoals wij zijn: Vrije Nederlanders in ons
eigen Friesland! God zij daarvoor gedankt!En in
ieders hart stijge de bede omhoog dat spoedig
geheel Nederland weer verenigd om onze
geëerbiedigde Koningin en Haar Huis, zijn
arbeid zal kunnen hervatten tot opbouw van
Staat en Maatschappij! Maar dan ook samen de
hand aan de ploeg en ieder aan zijn dagelijkse
taak, op het veld en in de bedrijven. Toont hierin
dat gij de pas verworven vrijheid een van Gods
schoonste gaven, waardig zijt. Met weemoed
gedenken we hen die voor het Vaderland hun
leven lieten of door beulshanden werden
vermoord en niet met ons het feest der
bevrijding hebben mogen vieren. Blijft verder
rustig, totdat alle vijanden voorgoed zijn
vertrokken en er geen nodeloze slachtoffers
meer vallen. En u – Nederland verwacht, dat
Friesland zijn plicht zal doen!
Leve het vaderland!Leve de Koningin!
Oranje boven!
Bij Makkum wordt op 18 april nog hevig
gevochten. Hier bevinden zich Duitsers die zich
nog niet willen overgeven. Canadezen en BS’ers
moeten lang schieten voordat de laatste
Duitsers in Friesland zich overgeven. Om drie
uur op die woensdagmiddag is het gevecht
afgelopen. De Duitsers geven zich over en
Friesland is, op de Waddeneilanden na, bevrijdt.
Omke Pieter is als lid van de NBS bij die
gevechten in en rond Makkum aanwezig. Hij
woont 2 kilometer onder Makkum. Ik weet daar
niet veel meer van dan dat omke Pieter één van
de 2500 NBS’ers was. Ik kan je niet vertellen
wat hij bij de bevrijding precies gedaan heeft,
dat vertelt het boek Makkum 1940 – 1945 mij
niet en ook het sigarenkistje kan weer dicht. Op
die vraag geeft het geen antwoord.
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Kleur bekennen
Kleur bekennen. Kies een kleur.
Kies wit als je het er mee eens bent.
Kies grijs als je het er niet helemaal mee eens en ook niet helemaal mee oneens bent.
Kies zwart als je het er mee oneens bent.
Wat vind jij ervan. Lees de volgende stellingen en kies een kleur en vul daarna het antwoord aan.
Pas als je een keuze gemaakt hebt vergelijk je jouw antwoord met dat van de anderen in jouw
groep.
Eerst even één om te oefenen
1.) Toen ik net een maand meester bij het lager onderwijs was kwam er een nieuw hoofd van de
school. Hij kreeg van mij een groep leerlingen. Ik zou hem toen van sommige leerlingen even wat
achtergrondinformatie geven. Toen zei hij stop! Dat wil ik niet. Elke leerling begint bij mij als een
wit stuk papier. Ik wil zelf uitmaken wat voor een persoon het is.
Wat vind jij hiervan:
Wit

want,

Grijs

want,

Zwart want,
Dat weet ik
nog niet

want,

Opschrift op het monument in Damwoude
2.) Want FRIJHEIT is een KAR dwaan tusken GOED en
KWEA en dêr foar STEAN en der as’t MOAT foar FALLE
Want VRIJHEID is een keuze maken tussen GOED en
KWAAD en daar voor uitkomen en als het moet daar voor
sterven.
Wit

want,

Grijs

want,

Zwart want,
Dat weet
ik nog
niet

want,
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3). De keuze van Ben Bril
In 1936 organiseert Duitsland de Olympische spelen. De Nederlander Tinus Osendarp wint twee
bronzen medailles bij het hardlopen. De Nederlandse bokser Ben Bril gaat niet naar Duitsland
omdat hij gezien heeft hoe Duitsland de Joden behandelt. Wat vind jij van de keuze van Ben Bril?
Wit

want,

Grijs

want,

Zwart want,
Dat weet ik
nog niet

want,

4.) De Tweede Wereldoorlog is de schuld van Hitler
Wit

want,

Grijs

want,

Zwart want,
Dat weet ik
nog niet

want,

Nederlanders helpen bij de aanleg van een 5.) Werken op de vliegbasis
Er zijn meer dan 7.000 Friezen die in 1940 op
vliegveld voor de Duitsers.
het Duitse Vliegveld Leeuwarden werken.
Wat vind jij van de man in het verhaaltje
Een van mijn eerste illegale bezigheden is
geweest des morgens vrij vroeg de arbeiders, hiernaast die zegt dat deze arbeid
ontoelaatbaar is?
tegemoet te fietsen en dan omkerende met
deze arbeiders op te rijden in de richting van
Wit
want,
het vliegveld. Dan poogde ik een gesprek aan
te knopen en deze werklozen van weleer te
overtuigen dat deze arbeid ontoelaatbaar
Grijs want,
was. Ik vroeg hoe zij dit werken voor de
vijand verantwoorden konden. Dan heb ik
voor de zoveelste keer een blijk geslagen in
een wereld van maatschappelijk leed. Hun
Zwart want,
klerenkasten waren leeg, enig spaargeld
hadden zij niet, hun kinderen waren veel
tekort gekomen en nu kregen zij de kans een Dat weet want,
vrij hoog loon te verdienen.
ik nog
(Van J.H.Scheps, uit E. Werkman, Dat kan
niet
ons niet gebeuren 1980)
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6). Je moet nog steeds oppassen met die Duitsers. Ze hebben niets geleerd en het is nog
steeds een gevaarlijk volk.
Frankrijk wordt door de Duitsers in 1870, in 1914 (eerste wereldoorlog) en in 1940 (tweede
wereldoorlog) aangevallen. Wat vind jij van de volgende stelling.
Wit

want,

Grijs

want,

Zwart want,
Dat weet ik
nog niet

want,

7). Klasgenoten
Een stel jongens loopt door de gangen van de school. Volgens de krant hebben zij hakenkruizen op de
weg bij het asielzoekerscentrum gekalkt en met stenen gegooid. Sommigen worden verdacht van poging
tot brandstichting van het asielzoekerscentrum. De politie heeft hen verhoord en ze zijn voor het eerst
weer op school. Een paar klasgenoten slaan hen vriendschappelijk op de schouder.
Wat vind je van die klasgenoten:
Wit

want,

Grijs

want,

Zwart want,
Dat weet ik
nog niet

want,
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8.) De houding van de kranten
De kranten mogen in de oorlog alleen nog maar schrijven wat door de Duitsers goedgekeurd is. Het
Friesch Dagblad houdt zich daar niet aan en Hendrik Algra levert kritiek op de Duitse bezetting.
Bijvoorbeeld op het Duits als verplicht vak op de lagere school en op de NSB. In het voorjaar van 1941
moeten de journalisten zich verplicht aansluiten bij het verbond van Nederlandse journalisten. Dit
weigeren ze en dan besluit de directie van de krant om het uitgeven van de krant te staken. De meeste
andere kranten passen zich aan. Wat vind je van de houding van de kranten?
Wit

want,

Grijs

want,

Zwart want,
Dat weet ik
nog niet

want,

9). Behandeling NSB-ers na de oorlog
Na de oorlog worden er in Friesland 5000 NSB’ers opgesloten. Toen hun straf erop zat mochten ze weer
naar huis. In het dorp waar ik ben opgegroeid woonde een oud NSB’er. Ik weet niet of die NSB’er in de
oorlog echt mensen verraden heeft of alleen maar lid was van de NSB-partij. Ik weet wel dat wij toen wel
eens riepen: ‘Lou verkoop je vrouw. Nee ik wil haar niet missen, want zij kan dubbeltjes pissen.’
Wat vind jij van zulke dorpsstreken?
Wit

want,

Grijs

want,

Zwart want,
Dat weet ik
nog niet

want,

10). Canadese bemoeienis
Na de bevrijding worden in Dokkum NSB’ers mishandeld en vernederd. Meisjes die met de Duitsers
omgingen worden kaal geknipt en met teer ingesmeerd. In Dantumadeel moeten de NSB’ers dagenlang
tussen de tramrails wieden. De Canadezen zeggen hier wat van tegen de leiders van de Binnenlandse
Strijdkrachten. Daarna komen er geen klachten meer binnen over mishandelingen.
Wat vind jij van die Canadese bemoeienis?
Wit

want,

Grijs

want,

Zwart want,
Dat weet ik
nog niet

want,
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11). Doorwerken ambtenaren tijdens de melkstaking
Tijdens de april-mei staking in 1943 staat er een hele groep stakers op de Kruisweg bij het
gemeentehuis in Damwoude. Ze maken zich boos over de ambtenaren die niet staken maar door
werken. De staking is het gevolg van het feit dat de Duitsers bekend hebben gemaakt dat alle jonge
mannen die in mei 1940 in het Nederlandse leger zaten nu naar Duitsland moeten om te werken. De
ambtenaren die door werken halen op dat moment 1500 kaarten uit het persoonsregister van de
gemeente. Die kaarten duiken onder. Het zijn alle kaarten van de jongens die opgeroepen zouden
kunnen worden voor werk in Duitsland.
Wat vind jij van het doorwerken van die ambtenaren?
Wit

want,

Grijs

want,

Zwart want,
Dat weet ik
nog niet

want,

12). Nederlandse politiemannen en de Hitlergroet
Hieronder zie je een bijeenkomst van Nederlandse en Duitse politiemannen. Als je wat langer naar de
foto kijkt dan zie je dat niet iedereen de Hitlergroet brengt. Wat vind je van die agent links die op de
gewone manier groet?

Wit

want,

Grijs

want,

Zwart want,
Dat weet ik
nog niet

want,
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13). De loyaliteitsverklaring
Voor 10 april 1943 moeten studenten de volgende verklaring ondertekenen.

Wie tekent mag doorstuderen. Wie niet tekent loopt het risico om voor werk naar Duitsland gestuurd te
worden. Slechts veertien procent tekent deze loyaliteitsverklaring. Wat vind je van de studenten die
tekenen?
Wit

want,

Grijs

want,

Zwart want,
Dat weet ik
nog niet

want,
14). Tegen asielzoekers
Deze NSB-tekening komt uit blad VOLK en Vaderland
van 18 nov. 1939. Op 1 november is de tweede
wereldoorlog begonnen maar Nederland is nog niet
aangevallen. Er vluchten voor de oorlog veel Joden naar
Nederland. Denk maar aan de familie van Anne Frank.
Je ziet op deze discriminerende tekening wat de NSB
daar van vindt.
Ook nu zijn er mensen die vinden dat Nederland vol is
en dat asielzoekers beter bij onze buurlanden kunnen
aankloppen.
FRIJHEIT is een KAR dwaan tusken GOED en KWEA.
Het is niet altijd gemakkelijk om een keuze te maken
tussen goed en kwaad.
Wat vind jij? Mag ik mensen die tegen asielzoekers zijn
vergelijken met de NSB’ers van het plaatje?
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want,

Grijs

want,
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Zwart want,
Dat weet ik
nog niet

want,

16) Kennismaken met vluchtelingen
Uit de Leeuwarder Courant van 11 febr. 2005 heb ik het volgende stukje gehaald:
‘Kennismaking met vluchtelingen helpt hen op andere gedachten te brengen. Een harde
aanpak van vernieling of agressie helpen en kledingvoorschriften halen de spanning uit de
lucht’.
Wat vind jij? Helpt dit?

Wit

want,

Grijs

want,

Zwart

want,

Dat weet ik nog niet

want,
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12 Kom met verhalen

heb ik even bij mijn moeder geïnformeerd (het
sigarendoosje van omke Pieter) daarnaast kun
je iemand interviewen (het verhaal van Piet
Veeninga). Je kunt een foto van een
verzetsmonument maken en daar een verhaal
bij schrijven. Kies het liefst iets wat nog niemand
anders gekozen heeft. De bibliotheek heeft een
hele verzameling boeken over de oorlog. Je kun
op internet zoeken, video’s bekijken enz. enz. .

‘Kom vanavond met verhalen
Hoe de oorlog is verdwenen,
En herhaal ze honderd malen:
Alle malen zal ik wenen’.
(gedicht Leo Vromans)
In deze lesbrief staan 10 verhalen over de
bevrijding van onze regio. Het schrijven van die
verhalen is heel erg leuk werk. Aan jou de taak
om het elfde verhaal te schrijven. De verhalen
tellen mee voor een cijfer voor geschiedenis en
daarnaast zoeken we de mooiste verhalen er uit
en die komen in de schoolkrant te staan. Het
zou heel mooi zijn als het ook een verhaal over
onze regio zou zijn, maar dat hoeft niet persé.
Wel moet het natuurlijk eigen werk zijn. Het
moet een nieuw verhaal worden, dus niet een
verhaal overschrijven of via knippen en plakken
van internet halen. Je mag wel een gedeelte uit
een boek in eigen woorden weergeven, maar
dan moet je de bronnen vermelden. Je kunt
kiezen uit honderden onderwerpen als het maar
iets te maken heeft met de oorlog, de bevrijding,
de gevolgen van de oorlog of racisme in onze
tijd.
Hoe kom je aan een onderwerp en aan
materiaal?
Ik heb eerst even gekeken wat ik thuis had (het
dagboekje van mijn schoonmoeder, vervolgens

Wat moet je inleveren?
Je mag het doen op een manier die jou het
meeste aanspreekt. Kun je goed tekenen,
probeer dan een strip te maken of maak eigen
illustraties. Eventueel neem je een behangrol en
zet je daarop je verhaal. Of je verzamelt uit
kranten stukjes over 60 jaar bevrijding. Plakt die
op A4-formaat papier en schrijft er bij: welke
krant, datum en dan jouw commentaar. Er is van
alles mogelijk.
Een verhaal zonder woorden
Hieronder zie je tekeningen van Alfred Kantor,
uit Tsjechië. Van eind 1943 tot juni 1944 verblijft
hij in Auschwitz en daarna in een werkkamp in
Schwarzheide bij Dresden. In juni 1945 maakt
hij in twee maanden 127 tekeningen over zijn
verblijf in het kamp. Het is een verhaal zonder
woorden. Misschien inspireert dit je tot een
gedicht, tekening, affiche, verhaal …..
In ieder geval, veel succes.
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12 Verantwoording en bronnen
Bij het schrijven van de verhalen heb ik gebruik gemaakt van onderstaande
bronnen. Ook veel afbeeldingen komen hier vandaan. De rest van de
afbeeldingen komt van publicaties op het internet, van eigen foto’s en van foto’s
van het archief van de gemeente Dantumadeel. Aangezien de afbeeldingen bijna
allemaal 60 jaar of ouder zijn, vermoed ik dat daarop geen copyright meer berust.
Dit lesboekje is zonder enig winstoogmerk gedrukt voor Chr. Mavo ‘De Saad’
(Nieuwe Weg 1, 9104 DK Damwoude). Mocht iemand menen dat hij/zij recht heeft
op een vergoeding wegens het overnemen van een afbeelding, dan kan diegene
contact opnemen met de school.

Bronnen:
G.J.Minnema; Dantumadeel in de jaren 1940- 1945
Archief gemeente Dantumadeel
Dr. J.J. Huizinga; Friesland en de tweede wereldoorlog
Bv Friese Pers; Friesland 1940-1945
Ab A. Jansen; Wespennest Leeuwarden, deel 1, 2 en 3
Bericht van de tweede wereldoorlog
J.Hoeksema en A.P.Aukema-Moora; Makkum 1940-1945
Geschiedenismethode Memo; Malmberg; deel 3
Geschiedenismethode Sporen; Wolters Noordhof; deel 3
Stappen in de tijd deel 3; Van Walraven
P. Wijbenga; Bezettingstijd in Friesland

Dirk Corporaal, Damwoude, maart 2005
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