Onderduikers in IJlst
Tijdens de oorlogsjaren duiken naar schatting 30.000 Joden onder. Velen denken,
vooral in de beginjaren, dat het niet zo’n vaart zal lopen; slechts weinigen zien het
nazigevaar. Stap voor stap worden echter maatregelen ingevoerd, die uiteindelijk de
dood van tienduizenden Nederlanders tot gevolg hebben, vooral Joden, maar ook
verzetsmensen en oud-militairen. Volgens schattingen zijn honderdduizenden
mensen vanaf 1942 ondergedoken om aan de Duitsers te ontkomen. Ook IJlst zet
zich verhoudingsgewijs massaal in om onderduikers, en dan vooral Joden, onderdak
te bieden. De verhalen van de onderduikers en hun duikgezinnen zijn divers, maar
hebben vele overeenkomsten.
Onderduikers bij mevrouw Nooitgedagt - Wiersma
Begin 1943 neemt mevrouw Janke Nooitgedagt - Wiersma op verzoek van haar
broer Sjoerd Wiersma, actief LO-man uit Joure, onderduikers in huis. Mevrouw
Nooitgedagt - Wiersma is de tweede vrouw van Jentje Nooitgedagt. Haar eigen
huwelijk blijft kinderloos, maar uit het eerste huwelijk van haar man en diens eerste
vrouw zijn vijf kinderen geboren, de zonen Fokke (boer), Jarig, Tjitte en Jan Jentjes
en dochter Akke (na de oorlog getrouwd met Fokko Alberts Omta, burgemeester van
Stedum, later Wieringerwerf). Het gezin Nooitgedagt woont in een groot huis aan de
Galamagracht nummer 5. Het huis leent zich bij uitstek voor het onderbrengen van
onderduikers. Er zijn twee zolders, de tarwezolder waar gedroogde appeltjes liggen,
en een zolder waar groenten liggen. Op deze ruime zolder wordt het uit vier
personen bestaande gezin van Jakob de Jonge ondergebracht, terwijl beneden nog
eens drie kinderen worden opgevangen. Daarnaast zijn er regelmatig tijdelijke
onderduikers, waardoor er soms wel veertien personen in huis zijn. De kinderen
weten niet precies wat er in huis speelt. Na het eten worden ze vaak de tuin
ingestuurd om zogenaamd frisse lucht in te ademen. In de tussentijd wordt het eten
voor de volwassen onderduikers naar boven gebracht. In het huis zijn voorzieningen
getroffen, waardoor de onderduikers in geval van nood kunnen vluchten. Door een
raam op de overloop kunnen ze in de dakgoot stappen van het naastgelegen pand
Galamagracht 6, de woning van Michiel Troelstra, die actief is in het plaatselijke
verzet. Achter dat pand is een kamer gebouwd met een plat dak. Via deze route
kunnen ze het pand snel verlaten. Het gezin van mevrouw Nooitgedagt en ook haar
onderduikers beschikken steeds over voldoende voedsel. Foppe Nooitgedagt heeft
een boerderij, eerst in Warns, later in Lollum. Hij zorgt er mede voor, dat de familie in
IJlst voldoende aardappelen en groenten krijgt. De extra benodigde bonnen voor de
overige levensmiddelen etc. worden door de ondergrondse verstrekt. Deze bonnen
zijn bij overvallen op distributiekantoren buit gemaakt. Het valt Eelke Kooistra, één
van de leveranciers van levensmiddelen, direct op dat bij mevrouw Nooitgedagt meer
spullen geleverd moeten worden, dan voor het gezin strikt genomen nodig is.
Kooistra heeft zelf onderduikers in huis en begrijpt wat er aan de hand is. Uiteraard
doet hij er het zwijgen toe. Het huis van mevrouw Nooitgedagt is de gehele
oorlogsperiode bovendien illegaal aangesloten op het elektriciteitsnet. Beide buren,
enerzijds bakker Sijtsma, anderzijds de elektriciteitszaak van Michiel Troelstra,
beschikken over elektriciteit. Tussen beide panden loopt een elektriciteitsdraad,
welke voor mevrouw Nooitgedagt is afgetapt. Op het moment, dat mevrouw
Nooitgedagt besluit onderduikers in huis te nemen, is Jan Jentjes niet meer thuis. Hij
is vrijwillig werkzaam in Duitsland. Hoewel hij niet echt geschikt is voor dit werk,

achtmevrouw Nooitgedagt het beter dat hij gaat om de verdenking van de familie af
te wenden.
Zoals gezegd verblijft de familie De Jonge gedurende enkele jaren bij mevrouw
Nooitgedagt en heeft zij ook enige kinderen in huis. Wat zijn hun achtergronden en
op welke wijze komen zij in IJlst terecht.
Familie de Jonge
Duitsland voor en tijdens de Eerste Wereldoorlog
Het verhaal van Jakob de Jonge is illustratief voor het lot van vele uit Duitsland
gevluchte Joden. Om inzicht te verkrijgen in de omstandigheden, waarin zij in HitlerDuitsland werden behandeld en onder welke omstandigheden zij uiteindelijk naar ons
land zijn gevlucht, om daar naderhand opnieuw met de Duitsers geconfronteerd te
worden, is het levensverhaal van Jakob de Jonge een goed voorbeeld.
Jakob de Jonge wordt op 21 april 1874 geboren in het plaatsje Weener in
Ostfriesland. Na zijn studie komt hij bij zijn vader in dienst en werkt hij in diens
manufacturenzaak in Weener. Jakob is echter meer geïnteresseerd in techniek en
besluit uiteindelijk een machinehandel te beginnen. Het begint met de inkoop van
Nederlandse fietsonderdelen, die hij in zijn eigen werkplaats monteert. De fietsen
brengt hij op de markt onder de merknaam ‘Jongia’. Ook verkoopt hij naaimachines
en landbouwwerktuigen en later ook motoren en (vracht)auto’s. Als Weener
aangesloten wordt op het elektriciteitsnet begint hij eveneens met de aanleg van
elektriciteit in woningen. Op 24 december 1912 trouwt hij met Jeanette Hess en op
23 september 1913 komt hun eerste zoon, Heinrich, ter wereld. Als in augustus 1914
de eerste wereldoorlog uitbreekt, heeft dat negatieve gevolgen voor de zakelijke
activiteiten van De Jonge. Zoals zo velen vindt ook hij, toen reeds 40 jaar oud, het
zijn patriottische plicht zich vrijwillig aan te melden voor militaire dienst. Op grond van
zijn technische kennis en vaardigheden en omdat hij motorfietsen en auto’s kan
besturen, wordt Jakob de Jong in de zomer van 1915 ingedeeld bij de nog jonge
gemotoriseerde transporttroepen. Zijn basisopleiding krijgt hij in Frankfurt am Main.
In augustus 1915 vertrekt hij naar Rusland. Rond 12.000 Joodse geloofsgenoten
vallen in het uniform van het keizerlijke Duitse leger aan de oorlog ten offer. Meer
dan 30.000 krijgen na de oorlog een medaille wegens betoonde moed. Als op 11
november 1918 in het bos van Compiègne de Duitse nederlaag wordt bezegeld, zit
Jakob de Jonge in de buurt van Odessa.

Jakob de Jonge als militair in 1915
Duitsland na de Eerste Wereldoorlog
Na het verlies van de oorlog wordt in bepaalde kringen gezocht naar middelen en
wegen om de eigen verantwoordelijkheid te ontlopen en om hun heerschappij weer
te herstellen. Dat gebeurt door aan te zetten tot Jodenhaat. Als dit plaats vindt is
Jakob de Jonge nog steeds in Rusland. Pas in de loop van 1919 komt hij weer terug
in zijn vaderland. Zijn ouders zijn tijdens de oorlog gestorven en de ouderlijke
manufacturenzaak is in 1918 door zijn jongere broer Heinrich overgenomen.
Duitsland beleeft van 1918 tot 1923 economisch moeilijke jaren met een hoge
inflatie. Ook de machinehandel van Jakob de Jonge lijdt erg onder deze
omstandigheden. Dan al wakkert de Nazistische propaganda de Jodenhaat aan. Op
4 maart 1921 wordt het tweede kind geboren, Ruth. Op 18 maart 1922 wordt de firma
Jakob de Jonge, machinehandel, met een nieuw adres in Weener in het
Handelsregister ingeschreven. Op 13 juni 1925 wordt het derde kind, Joachim Max,
geboren. In dat jaar krijgt Jakob de Jonge de vertegenwoordiging van Opel auto’s in

Weener. Later krijgt hij ook de vertegenwoordiging van Zündapp motorfietsen. Ook
verkoopt
hij
grammofoons
en
langspeelplaten.
Buiten
zijn
eigen
geloofsgemeenschap is hij ook secretaris van de Weener gymnastiekvereniging.
Hoewel hij geen nauwe connecties met niet-Joden kan opbouwen, zoals later wel in
Nederland, blijft hij dan nog wel verschoond van persoonlijke antisemitische
vijandigheden. Begin 1920 verschijnen overigens al wel regelmatig aankondigingen
voor bijeenkomsten van de ‘Deutschvolkischen Schutz- und Trutzbundes’ met de
mededeling, dat Joden geen toegang hebben. Datzelfde geldt later ook voor
aankondigingen van de Nazipartij. In die twintiger jaren zijn vergaderingen, waarop
antisemitische propaganda uitgedragen wordt, dus al voor Joden verboden. Blijft
Jakob de Jonge in de twintiger jaren nog verschoond van persoonlijke, gewelddadige
aanvallen, zo verandert dat in het begin van de dertiger jaren, als de NSDAP, zoals
in geheel Duitsland, ook in het toen ca. 4.300 inwoners tellende Weener snel een
grote aanhang verwerft. Naast de woning van De Jonge is het hotel ‘Zum Weinberg’
gelegen, met een grote zaal, waar de SA en de SS hun bijeenkomsten en feesten
houden. Als de bezoekers, vaak dronken, ’s nachts de zaal verlaten, heffen zij antiJoodse spreekkoren aan en roepen beledigingen voor de ramen van De Jonge. Ook
vliegen er stenen door de lucht, verpakt in papier, waarop de ergste verwensingen en
bedreigingen geschreven zijn. Het is beangstigend. Jakob de Jonge laat het er niet
bij zitten, doet het raam open en reageert gepast. Gelijktijdig roept hij om de politie,
maar die verschijnt nooit. Politiek gezien is Jakob de Jonge partijloos, omdat hij vindt
dat hij als middenstander geen partij kan kiezen, omdat hij dan klanten kan verliezen.
Zijn sympathie ligt echter bij de Demokraten.
De terreur neemt toe
Na de verkiezing van Hitler tot Rijkskanselier op 30 januari 1933 neemt de terreur
toe. Ook komt er op 1 april 1933 een anti-Joodse boycot. Op een zaterdag wordt ook
de machinehandel van Jakob de Jonge getroffen. Vanaf de zaak tot het
tegenoverliggende belastingkantoor wordt een spandoek gespannen met het
opschrift: Deutsche, kauft nicht bei Juden. In Weener wordt zelfs eerder dan in
andere Duitse steden overgegaan tot boycotacties. Al op 29 maart 1933 meldt de
plaatselijke krant dat een groep SA-mannen de Joodse winkeliers opdraagt hun
zaken te sluiten, hetgeen vrijwillig gebeurt! Bij huiszoeking bij Jakob de Jonge door
tot hulppolitieagenten benoemde SA-lieden worden twee wapens gevonden. Een
bajonet, vermoedelijk een oorlogsaandenken, en een oude revolver, die meer dan 20
jaar geleden ter reparatie is aangeboden en door de eigenaar nooit meer werd
opgehaald. Het wapen wordt in beslag genomen en tegen Jakob de Jonge wordt
proces-verbaal opgemaakt wegens onbevoegd wapenbezit. Op 27 juli wordt Jakob
de Jonge door de politie en drie SA-mannen gearresteerd, urenlang verhoord op het
politiebureau en vervolgens afgevoerd naar de gevangenis van Weener, waar hij tot
4 augustus 1933 blijft. Dan wordt hij overgebracht naar de gevangenis te Leer. Ook
Leer is een tussenstation, want al op 12 augustus 1933 wordt hij met ongeveer 850
gevangenen afgevoerd naar het concentratiekamp Börgermeer. Zijn arrestatie is niet
gebeurd op politieke gronden, maar, in relatie met zijn Jood-zijn, op zakelijke
gronden. Hij zou zich bezig gehouden hebben met zaken, die buiten zijn branche
vielen. Aangekomen in het kamp is er eerst een verhoor en vervolgens moet hij zijn
persoonlijke zaken afgeven, waarna hij gevangeniskleding krijgt. Eén en ander gaat
regelmatig gepaard met slaan en intimidatie. Vanaf het begin wordt Jakob de Jonge
het slachtoffer van de gemeenste pesterijen en mishandelingen. Hij moet o.a. de

door de vele met buikloop kampende gevangenen sterk verontreinigde houten
latrines met de hand schoonmaken. Ook worden Jakob de Jonge en een Joodse
jongen uit een andere barak gedwongen zich in te smeren met menselijke
uitwerpselen. Maar het ergste moet nog komen. Twee weken na zijn aankomst in het
kamp, op de avond van 27 augustus 1933, als hij door de SS in het arrestantenlokaal
geworpen wordt. In één van de cellen staat een bureau dat bij verhoren ook gebruikt
wordt als martelbank. In de cel bevinden zich slechts een houten ledikant zonder
dekens maar met strozak. Er zit een klein raampje in de cel en er is een kachel. Deze
kachel is bestemd voor twee cellen. De SS gebruikt de kachel om de cellen overdag
gloeiend heet te stoken, terwijl hij tijdens de koude nachten uit gaat en blijft. SSScharführer Johann Peter Kern wordt de grootste kwelgeest voor de gevangenen. Hij
is bij de gevangenen bekend om zijn uiterst wrede mishandelingen. Hij bedient zich
daarbij van een dikke stok, een knuppel, met een verdikt uiteinde met scherpe
uitsteeksels. Bij het slaan dringen deze uitsteeksels in het vlees. Ook Jakob de
Jonge ondervindt de onmenselijkheid van de SS-er. Op zeker moment wordt hij door
de SS-man Kern met meerdere bewakers opgehaald. Kern slaat hem direct
onbarmhartig met een gummiknuppel. Over het hele lichaam mishandeld, wordt hij
meegevoerd naar de arrestantenbarak, waar hij over de tafel wordt gelegd. Gelegen
op de tafel wordt De Jonge door vijf bewakers over zijn gehele lichaam geslagen met
gummiknuppels. Daarna wordt hij weer naar zijn cel gesleept. Op alle mogelijke
manieren wordt De Jonge mishandeld en vernederd. De mishandelingen gaan
dagelijks verder, week na week. Uiteindelijk komt er na zes weken een einde aan
deze kwellingen. Op 7/8 oktober 1933 mag hij de arrestantenbarak verlaten. Daarna
begint het ‘normale’ kampleven. De mannen moeten vele pesterijen doorstaan bij de
talloze appèls, het exerceren, bij de zogenaamde sport en bij de arbeid, binnen en
buiten het kamp. In de late avond van 18 oktober 1933 komt De Jonge met zijn
metgezellen aan in het concentratiekamp Lichtenburg bij Prettin aan de Elbe. In
Börgermoor was ondanks de mishandelingen geen dode gevallen. In Lichtenburg
gaan de mishandelingen gewoon door met dien verstande, dat daar wel mensen
vermoord c.q. zo mishandeld worden, dat de dood er op volgt.
In de achterliggende maanden heeft mevrouw Jeannette de Jonge vertwijfelde
pogingen gedaan om inlichtingen te verkrijgen over het lot van haar man en neemt zij
alle denkbare stappen om zijn vrijlating te bewerkstellingen.
Op 26 januari 1934 wordt De Jonge wegens verboden wapenbezit tot twee maanden
gevangenisstraf veroordeeld. Bij de behandeling van het hoger beroep, twee
maanden is een hoge straf en zonder twijfel politiek gemotiveerd, blijkt dat Justitie op
dat moment nog niet geregeld in de geest van het nationaal-socialisme oordeelt. In
hoger beroep wordt de gevangenisstraf omgezet in een boete van 75 Reichsmark.
Op 21 april 1934 viert Jakob de Jonge in Lichtenburg zijn 60e verjaardag. Op 5 of 6
juni 1934 kan hij het kamp verlaten en wordt hij overgebracht naar de
gerechtsgevangenis van Aurich. Ook na het vonnis blijft De Jongen nog meer dan
twee weken in de gevangenis van Aurich, waaruit hij pas op 27 juni 1934 wordt
ontslagen. Er zijn wel voorwaarden aan zijn vrijlating verbonden. Zo wordt hij uit
Weener verbannen en ook uit Reiderland. Ook mag hij Aurich zonder toestemming
van de politie niet verlaten. En hij verplicht zich voor vier weken te vestigen in
Eschwege bij Kassel. Later zal hij in Aurich woonruimte zoeken.

Het kamp Borgermoor in de tweede helft van de jaren dertig

Het concentratiekamp Lichtenburg

Beperkende maatregelen tegen de Joden
Tijdens de afwezigheid van haar man heeft Jeanette de Jonge de zaak alleen
voortgezet met behulp van haar oudste zoon. Het wordt voor Joden echter steeds
moeilijker zakelijk te overleven. Uiteindelijk wordt de zaak verhuurd en de familie gaat
naar Aurich, zodra daar woonruimte is gevonden. In 1935 komt de
oorlogsvoorbereiding echt op gang. De bewapening kost veel geld en dat leidt tot
prijsstijgingen bij o.a. levensmiddelen. De levensstandaard zinkt bij de werkende
klasse en dat veroorzaakt onvrede, ook bij de aanhang van de NSDAP. Parallel aan
deze ontwikkeling nemen ook tegen de Joden gerichte acties toe. De partijleiding van
de NSDAP gebruikt dit middel om de aandacht af te leiden van de sociale gevolgen
van de bewapening. Zij moeten bovendien de ergernis en teleurstelling van de eigen
aanhang over de niet ingetreden sociale verbeteringen afleiden. Daarom worden de
acties tegen de Duitse Joodse minderheid aangewend om de Duitse bevolking
geestelijk voor te bereiden op een oorlog. In veel plaatsen verschijnen borden,
waarop het Joden verboden wordt cafés, badinrichtingen en soms zelfs hele wijken
te betreden. Ook de boycot van Joodse zaken wordt in volle hevigheid voortgezet en
de acties tegen Joodse burgers nemen toe. Het reeds gemeubileerde huis van de De
Jonge’s in Aurich wordt door SA-mannen vernield. Op deze wijze worden de Joden
gedwongen hun woonplaatsen te verlaten. Jakob de Jonge probeert van alles om
een nieuwe woonplaats in de regio te krijgen, maar overal wordt hij geweerd.
Uiteindelijk verhuist hij op 26 juli 1935 met dochter Ruth naar Oldenburg. Een week
later volgen echtgenote Jeanette en de beide zonen met hun spullen. Ze zitten
zonder werk en zonder inkomen. Jeanette de Jonge en haar zoon Heinrich gaan nog
een paar keer naar Weener om delen van de zaak te verkopen. Van dat geld wordt
geleefd. Een tijd lang leven de De Jonge’s in een tamelijk rustige sfeer. De oorzaak
hiervan is gelegen in het feit dat in september 1935 de Nationaal-Socialistischeleiding de acties tegen Joodse burgers stopt in verband met de aanstaande
Olympische spelen, die in Duitsland (Berlijn) gehouden zullen worden.
Emigratieplannen
Joachim Max de Jonge gaat in Oldenburg eerst naar de basisschool en later naar de
middelbare school. In die tijd komt bij de familie De Jonge de gedachte aan emigratie
op. De oudste zoon, de middentwintiger Heinrich, heeft in Duitsland nauwelijks
perspectief op werk. Ook verdere opleidingen op het technische vlak zijn voor hem
als Jood niet meer weggelegd. Dat alles leidt bij Heinrich de Jonge uiteindelijk tot het
besluit op 26 augustus 1937 naar Nederland te emigreren. Na ruggespraak met zijn
vader vertrekt hij daadwerkelijk. Vader de Jonge heeft reeds een deel van zijn
vermogen naar Holland gebracht en de oudste zoon zal voor de familie in Nederland
een nieuw bestaan kunnen opbouwen. Joodse emigranten mogen dan al geen
contact geld meenemen naar het buitenland, maar wel waardevolle persoonlijke
bezittingen als klokken, horloges, fototoestellen, verrekijkers etc. Heinrich de Jonge
neemt bij zijn vertrek de nieuwe Mercedes van het type 170 V van de familie mee,
die dan 4.000 Rijksmark kost. Met zijn Mercedes rijdt Heinrich naar Groningen, waar
een oom en een tante wonen. Hij krijgt echter geen toestemming zich in Groningen te
vestigen omdat ‘men daar genoeg Joden heeft’. Vervolgens gaat hij naar
Leeuwarden, naar een andere oom en tante, de familie Wolffs, die daar in 1936 een
pension met koosjere spijzen hebben geopend. Ondanks enorme moeilijkheden
bouwt Heinrich de Jonge een nieuw bestaan in Leeuwarden op door in de

elektromotoren- en werktuigmachinebranche te gaan. Jakob de Jonge blijft voorlopig
in Oldenburg. Als in de zomer van 1938 in heel Duitsland een golf van
huuropzeggingen plaatsvindt, wordt ook Jakob de Jonge gedwongen tot een
wisseling van woning en wel op 1 september 1938.
Opnieuw gearresteerd
De moord op de Duitse diplomaat Ernst vom Rath in Parijs door de Joodse emigrant
Herschel Grynszpan heeft grote gevolgen voor de in Duitsland levende Joden. Hitler,
Goebbels en andere gezagsdragers van Duitsland houden op dat moment al minder
rekening met de publieke opinie in het buitenland. Het Rijnland is inmiddels weer
gemilitariseerd, in maart 1938 volgt de aansluiting van Oostenrijk en de annexatie
van de Tsjechoslowaakse staatsgebieden (September/oktober 1938) en de
westelijke staten hebben dat gepikt. Om de oorlogsstemming te verbeteren wordt
bevel gegeven tot een pogrom. Alle Joodse zaken moeten door SA-mannen vernield
worden. Joodse synagogen moeten in brand gestoken worden. De brandweer mag
niet ingrijpen, alleen maar om bezittingen van arische Duitsers te beschermen. Joden
moeten ontwapend worden en bij tegenstand doodgeschoten. Dit alles zogenaamd
uit wraak voor de moord op Vom Rath. In de vroege morgen van 10 november 1938
tegen één uur verschijnt een groep van ca. 20 dronken SA-mannen voor de
synagoge, vernielt de toegangsdeur en dringt het gebouw binnen. De synagoge
wordt in brand gestoken en Joodse buurtbewoners worden mishandeld. Ook het
Joodse gemeenschapshuis en de school gaan in vlammen op. Om ongeveer drie uur
komen de SA-mannen in de straat waar ook de familie De Jonge woont. Alle Joodse
bewoners worden de straat opgejaagd. Zij worden in colonne naar de Paardenmarkt
gebracht en in een ruimte in de daar gelegen oude kazerne opgesloten. Om zeven
uur worden alle namen voorgelezen om te zien wie present is. Om negen uur worden
vrouwen en kinderen vrijgelaten en kunnen zij naar huis terugkeren. De mannen
blijven gevangen. Bij terugkeer zien de vrouwen en kinderen dat de etalageruiten
ingegooid zijn, de winkels vernield en dat winkels en woningen geplunderd worden
door SA-mannen en burgers. De Joden worden uitgescholden. Nog diezelfde dag
worden Jakob de Jonge en de andere Joodse mannen te voet door de SA door de
binnenstad van Oldenburg gevoerd en naar de gevangenis gebracht, waar ze de
nacht doorbrengen. Behalve twee oorlogsinvaliden en de zeventigplussers, worden
alle anderen op de morgen van 11 november 1938 met een autobus naar de kazerne
aan de Paardenmarkt teruggebracht. Daar zitten inmiddels al meer in de streek
Oldenburg en in Ostfriesland gearresteerde Joden. De ca. 500 Joodse mannen
moeten vervolgens onder bewaking naar het station marcheren. Per trein gaat het
dan naar het concentratiekamp Sachsenhausen. Op het station van Bremen worden
wagens met aldaar opgepakte Joden aangekoppeld. In totaal gaan er 938
gevangenen in deze speciale trein. Zij worden begeleid door Gestapobeambten.
Zodra de trein ’s avonds 11 november 1938 in het kamp stopt beginnen de
beledigingen en mishandelingen. De mannen zijn in een hel terechtgekomen.
Verscheidene gevangenen raken zodanig gewond, dat zij overlijden.

De voettocht van Oldenburger Joden van de Pferdemarktkazerne naar de
Gerechtsgevangenis. Omcirkeld: Jakob de Jonge.
De vlucht naar Nederland
Jakob de Jonge komt relatief snel op vrije voeten vanwege zijn leeftijd; hij is ouder
dan 60 jaar. Na zijn vrijlating uit het concentratiekamp Sachsenhausen is Jakob de
Jonge, zoals vele andere ex-gevangenen, eerst door de Joodse gemeente in Berlijn
verzorgd. Daar ook wordt hij in de gelegenheid gesteld zijn familie in Oldenburg over
zijn terugkeer te informeren. De Joodse gemeente in Berlijn betaalt zijn treinkaartje
en geeft hem een jas. Het geld voor het treinkaartje stuurt hij na thuiskomst direct
naar Berlijn en de jas gaat ook terug. Als Jakob de Jonge eind november 1938 naar
Oldenburg terugkeert, is een groot aantal verdere anti-Joodse verordeningen en
decreten van kracht geworden en in werking getreden. Door maatregelen van het
Reichswissenschaftsministerium van 15 november 1938 is het voor de jongste zoon
van Jakob de Jonge definitief onmogelijk geworden een hogere schoolopleiding te
volgen. Op basis van zijn ervaringen in de Reichspogromnacht en in de
concentratiekampen is het Jakob de Jonge duidelijk, dat er voor hem en zijn familie
geen plaats meer is in dit Duitsland. Hij wil nu zijn kinderen in veiligheid brengen.
Omdat de oudste zoon reeds in Nederland woont en daar over een vast materieel
bestaansrecht beschikt, is het relatief eenvoudig in het bezit te komen van geldige
inreispapieren. Jongste zoon Joachim Max, 13 jaar oud, reist per trein naar Weener.
Begin december 1938 gaat hij per trein met een Nederlandse oom van Weener naar
de grens bij Nieuweschans. Daar wordt hij zes uur vastgehouden door de
Nederlandse grensbeambten, omdat er geen toestemming is Joodse vluchtelingen
door te laten. Intussen heeft zijn broer de vereiste inreis- en verblijfsvergunningen
voor Leeuwarden verkregen. Hij haalt zijn broertje ’s avonds af. Deze wordt
ondergebracht bij zijn oom en tante in Leeuwarden. Zijn grootouders en een oom,
Nederlander uit Weener, volgen met zijn zuster Ruth eind december 1938. Zijn

grootouders hebben een huis in Groningen gehuurd en zijn zuster komt naar
Leeuwarden. Terwijl Jakob de Jonge op de Nederlandse visa voor hemzelf en voor
zijn vrouw zit te wachten, moet hij in grote haast de verkoop van zijn grondbezit in
Weener regelen. Onder de druk der omstandigheden en door de regelgeving van de
Nazi’s wordt zijn bezit voor een zacht prijsje verkocht. Een deel van zijn vermogen
moet hij bovendien afdragen aan het Rijk als onderdeel van de boetedoening van de
Joden. Via allerlei maatregelen wordt het vermogen van emigrerende Joden fors
afgeroomd. Beroofd van praktisch alle bezittingen passeren Jakob en Jeanette de
Jonge de Duits-Nederlandse grens. Aan contant geld hebben zij 10 Rijksmark per
persoon bij zich, het maximum dat emigranten toegestaan wordt mee te nemen. Het
echtpaar De Jonge gaat direct op weg naar Leeuwarden, waar ze eerst onderdak
vinden in het pension van de familie Wolffs aan de Willemskade 29. Met vreugde en
trots kan Jakob de Jonge zich er dan van overtuigen dat zijn oudste zoon in korte tijd
inderdaad een bestaan heeft opgebouwd voor zichzelf en zijn familie. Heinrich de
Jonge heeft een zakenpand gehuurd in het centrum van Leeuwarden en noemt de
firma ‘H. de Jonge – Huis der Techniek’. De hele familie is hier werkzaam. Ook is het
verheugend dat jongste zoon Joachim Max zich goed aanpast en snel Nederlands
leert. Al gauw kan Joachim Max toelatingsexamen doen voor de
Rijkshogereburgerschool (RHBS).
De Duitse inval
Na zes jaren van ontmoedigingen en pesterijen, van vrijheidsberoving en folteringen,
de voortdurende zorgen en angst, de bedrieglijke hoop en het volhouden lijkt het er
nu eindelijk op dat rustige tijden voor Jakob de Jonge zullen aanbreken. Maar deze
rust is bedrieglijk. Op 10 mei 1940 is het zover. De Duitse Weermacht overvalt het
neutrale Nederland. De familie De Jonge is dus niet meer dan ruim een jaar relatieve
rust vergund. Veel Joden, die vanuit Duitsland naar het buurland zijn geëmigreerd
c.q. gevlucht, vallen nu opnieuw in handen van Duitse fascisten. De familie De Jonge
wil de gebeurtenissen niet afwachten en vlucht met veel moeite achter de waterlinie
en probeert via de havens aan de Noordzeekust naar Engeland te ontkomen. Maar
dat gelukt niet. Op 15 mei 1940 capituleert het Nederlandse leger voor de grote
overmacht, nadat Rotterdam zwaar gebombardeerd is, en voor Utrecht en
Amsterdam hetzelfde lot dreigt. Op 15 mei 1940 reist de familie De Jonge met een
angstig voorgevoel weer terug naar Leeuwarden. SS, Gestapo en de Nederlandse
nazi’s hebben de macht gegrepen. De grote vertwijfeling, die zich na de Duitse
overval onder de Nederlandse Joden verspreidt, leidt er toe dat in die weken veel
Joodse burgers uit vrees voor verwachte arrestatie door de Gestapo voor zelfmoord
kiezen. Het leven gaat verder en in juni 1940 legt Joachim Max de Jonge met goed
gevolg het toelatingsexamen voor de RHBS af, maar dezelfde ellende, die zij in
Duitsland beleefd hebben, herhaalt zich binnen de kortste keren in Nederland. Vanaf
20 augustus 1940 mag er niet meer ritueel geslacht worden. Op 20 november 1940
worden alle Joodse ambtenaren ontslagen, ook de leraren. Op 10 januari 1941
moeten alle Joden zich melden om geregistreerd te worden. De Joden krijgen een
persoonsbewijs met een grote letter ‘J’ daar op gedrukt. In augustus 1941 moet het
vermogen overgemaakt worden naar een Duitse Bank in Amsterdam. Men mag
maximaal ƒ 1.000,00 behouden. Na augustus 1941 mogen Joodse scholieren alleen
maar Joodse scholen bezoeken. Dat betekent het einde van de RHBS-periode van
Joachim Max. Twee maanden later is het Joodse lyceum klaar en kan hij daar zijn
studie voortzetten. Er volgt een stroom van antisemitische verordeningen. De radio’s,

fietsen, sieraden en onroerende goederen moeten door de Joden afgegeven worden.
Ze mogen geen openbare bijeenkomsten bezoeken en ze mogen hun woonplaats
niet verlaten. Op 29 april 1942 wordt het dragen van de Jodenster verplicht gesteld.
Vele Joden zijn dan al als gijzelaars gearresteerd en op transport gesteld met als
bestemming Mauthausen. Het bedrijf is de familie De Jonge dan al afgenomen; een
Duitse beheerder drijft de zaak verder. Voor Jakob de Jonge en zijn familie treedt
acuut levensgevaar op. Dan stelt het onder Duits toezicht staande Leeuwarder
Belastingkantoor begin 1942 een bedrijfscontrole in van het ‘Huis der Techniek’. In
de boeken zijn ook bedragen vermeld, die Jakob de Jonge eens ‘illegaal’ van
Duitsland naar Nederland overgebracht heeft. Als dit feit bij de Duitse instanties
bekend wordt, zal dat ernstige consequenties kunnen hebben. Als de
belastingambtenaar, Krijn van den Helm, verschijnt, ontstaat er een vertrouwensband
tussen beide mannen, waarna Jakob de Jonge hem op basis van zijn eigen
ervaringen duidelijk maakt welke gevaren er dreigen voor de Nederlandse Joden
door de Duitse bezettingsmacht. Van den Helm aarzelt geen moment. Na
ruggespraak met zijn chef Jan Evenhuis wist Van den Helm alle sporen uit in de
belastingaangifte en de administratie van het bedrijf. Van den Helm legt bovendien
de sleutel van zijn woning Beetgumerstraat 11 te Leeuwarden, welk huis hij sinds
september 1941 met zijn vrouw bewoont, op tafel. Hij zegt: ‘Gebruikt u deze sleutel
als het gevaarlijk wordt. Mijn huis staat open voor uw familie, en uw dochter Ruth kan
daar blijven, zo lang zij wil’.

Krijn van den Helm

De deportaties beginnen
Vervolgens begint de deportatie van Joden. Zij moeten zich, nadat zij daartoe een
oproep hebben ontvangen, met hun bagage op bepaalde tijden en bepaalde
verzamelplaatsen melden voor verder transport naar het doorgangskamp
Westerbork. Volgens de papieren zal daar een medische keuring plaatsvinden voor
eventuele deelname aan onder politieopzicht staande arbeidsinzet in Duitsland. De
eerste golf betreft de leeftijdsgroep van de 16 tot 40 jarigen van beiderlei geslacht.
Op 17 juli 1942 komen de eerste drie transporten uit Westerbork en het
concentratiekamp Amersfoort in Auschwitz binnen. Ongeveer in juli/augustus 1942
krijgt de familie De Jonge uit de kennissenkring de waarschuwing, dat ook hun
oudste zoon Heinrich binnenkort bericht zal ontvangen dat hij zich moet melden voor
de arbeidsinzet in kamp Westerbork. Zijn naam verschijnt inderdaad op een
transportlijst met nog eens 78 mannelijke Joden in de leeftijd tussen 17 en 59 jaar,
die in augustus 1942 door de Duitse afdeling van het districtsarbeidsbureau in
Leeuwarden is samengesteld. Als transportdoel en –reden is opgegeven: Weg- en
railbouw in Westerbork. Op dat moment zijn trouwens nog geen details bekend van
wat zich bij het laadperron van Auschwitz en daarna in het vernietigingskamp zelf
afspeelt. De Nederlandse ondergrondse pers laat er echter geen twijfel over bestaan,
dat de Joden na het bereiken van het transportdoel het ergste staat te wachten. Op
basis van zijn eigen ervaringen in Duitsland is het voor Jakob de Jonge zonneklaar,
dat nu de tijd om te handelen is aangebroken. Direct wordt in de kring van vrienden
beraad gehouden op welke wijze ondergedoken kan worden. Twee van de klanten
reizen dagenlang door Friesland om een illegaal onderkomen te vinden. Het zijn
Harm Kingma, die een timmerfabriek en aannemersbedrijf heeft op het einde van de
Oldegalileën aan de Dokkumer Ee, en Jacob Oostwoud, directeur van Oostwoud
N.V. in Franeker, een fabriek waar ziekenhuismeubelen en ander
ziekenhuisinventaris geproduceerd wordt, die op de avond van 15 augustus 1942
met succes terugkomen, waarbij ook Krijn van den Helm aanwezig is. Van den Helm
en Kingma staan dan al in verbinding met een verzetsorganisatie van Amsterdamse
studenten, die zich tot doel heeft gesteld vervolgde Joden en in het bijzonder Joodse
kinderen, te redden. Aan het hoofd van die organisatie staat Piet Meerburg, die de
schuilnaam ‘Piet van Doorn’ draagt. Deze is via een Doopsgezinde dominee te
Sneek, waar een nicht van hem werkt, in contact gekomen met de Doopsgezinde
dominee F. van der Wissel in Leeuwarden. Hij heeft dominee Van der Wissel
gevraagd naar geschikte en betrouwbare verbindingslieden in de provincie Friesland
en deze noemde toen zijn twee gemeenteleden Van den Helm en Kingma. Er wordt
afgesproken dat de De Jonges ’s morgens 16 augustus 1942 na het einde van de
spertijd die voor Joden geldt, voor het huis in een zijstraat zullen wachten. Alleen wat
ondergoed en kleding mogen ze meenemen. Om 8.00 uur, na de spertijd, gaan
vader en moeder de Jonge en de zoons Heinrich en Joachim Max, de Jodenster op
de kleding, naar een stille straat, waar Krijn van den Helm hen in de auto van het
belastingkantoor zal afhalen. Er zijn echter problemen met de auto, zodat de De
Jonge’s een uur moeten wachten, een heel lang uur. Eindelijk komt de auto die de
familie De Jonge onder begeleiding naar de plaats van bestemming brengt. De
begeleiding wordt verzorgd door Jacob Oostwoud, die met zijn auto ongeveer 300
meter voor de auto van het belastingkantoor uitrijdt om hen te waarschuwen als er
gevaar dreigt. Alles gaat goed. Sterren en passen worden vernietigd en men bereikt
de schuilplaats in Heerenveen. Intussen heeft dochter Ruth de woningsleutel aan
een monteur van de firma De Jonge afgegeven, opdat deze levensmiddelen etc. uit

het huis kan halen. Omdat de destijds 22-jarige Ruth (Roetie) nauwelijks uiterlijke
kenmerken vertoont, die de rassenhaters van het derde rijk als typisch Joods kunnen
beoordelen, is besloten dat zij - met valse papieren – bij de driehoofdige familie Krijn
van den Helm onder zal duiken. Twee dagen later, op 18 augustus 1942, pogen de
Duitse bezetter en hun Nederlandse collaborateurs tevergeefs oudste zoon Heinrich
het bevel te overhandigen dat hij zich in het werkkamp Westerbork moet melden. Op
grond van dat bevel heeft Heinrich zich op 20 augustus 1942 precies om 6.35 uur op
de telplaats van de Leeuwarder beurs moeten melden, waar hij op aanwijzing van de
Duitse ambtenaren bij het arbeidsbureau te Leeuwarden naar het
werkverruimingskamp te Westerbork gebracht zal worden. Behalve Heinrich zijn nog
vier Joden ondergedoken. Op 20 augustus om 12.20 uur worden door de SS en de
SD de arrestatiebevelen openbaar gemaakt.

Ruth de Jonge (1941)
Ondergedoken in Heerenveen
De schuilplaats van Jakob de Jonge, zijn vrouw en beide zonen bevindt zich in een
huis net even buiten Heerenveen. In een kleine woning, onder het dak, hebben zij
een kamer tot hun beschikking. Daarnaast is nog een kamer, waar twee jonge
Joodse mannen verstopt zijn. Het closet is achter het huis en mag slechts gebruikt
worden als het donker is. Alles went, maar de verveling slaat op den duur toch toe.
De familie maakt eten, leest, speelt kaart en ’s avonds wordt naar de Engelse zender
geluisterd. Dat is heel belangrijk. De BBC zendt ook in het Duits uit. Bovendien
hebben de Britten de Nederlandse regering in ballingschap een eigen zender –
Radio Oranje – ter beschikking gesteld. Via de radio horen de De Jonges ook van de

op 19 augustus 1942 ondernomen geallieerde landing bij Dieppe. Zij denken dan nog
even dat de oorlog misschien nog een maand zal duren, maar die hoop vervliegt snel
als de gelande Canadese troepen nog op dezelfde dag teruggeslagen worden. Niet
alleen de De Jonges hebben zich ingesteld op een korte duur van de oorlog, maar
ook hun onderdakverschaffers. Dezen handelen niet zo zeer uit naastenliefde of
solidariteit, maar allereerst vanuit materiële gronden. Om in de zomer van 1942
plaats te vinden voor het echtpaar De Jonge en de twee zoons was nog niet zo
eenvoudig. Daarbij spelen in Friesland verschillende argumenten:
• Iedereen kent iedereen.
• Het is gevaarlijk om een vreemde in huis te nemen, zeker als die er ook nog
Joods uitziet.
• Duitsland is nog niet aan de verliezende hand. Hoe lang gaat de oorlog
duren?
• Tenslotte zitten met name sommige Gereformeerden met de vraag of de
Jodenvervolging niet te maken heeft met het oordeel dat Joden over zichzelf
afgeroepen zouden hebben door Christus te kruisigen.
Met veel moeite lukt het dus toch een onderduikadres te vinden. De vrienden van de
De Jonges hebben voor hun opname echter een grote som geld betaald, 5000
gulden handgeld per persoon, dat is 20.000 gulden plus 15 gulden per week kostgeld
plus bonkaarten. Met dit geld willen deze mensen zich later een boerderij kopen. Ook
de beide Joodse mannen betalen dit kostgeld. De verzorging door het gastgezin is
goed. Door zijn werk beschikt de man over goede contacten met boeren. Er worden
heimelijk schapen geslacht en wagens met groenten, aardappelen, tarwe en rogge
worden naar dat huis gebracht. Anderszins is de verzorging van de onderduikers een
groot probleem, omdat onder de Duitse bezettingsmacht de levensmiddelen op
rantsoen gezet zijn en eigenlijk slechts op bonnen uitgegeven worden. De Duitsers
beginnen steeds feller te jaren op onderduikers. Mensen die Joden helpen
onderduiken raken hun vermogen kwijt en worden afgevoerd naar een
concentratiekamp. Ook wordt er een premie gezet op het aangeven of arresteren van
Joodse onderduikers. Misschien onder deze druk zet de onderduikgever de bij hem
ondergedoken Joden van de ene op de andere dag letterlijk op straat. Het is 2
januari 1943 dat de familie De Jonge met nog twee Joden ’s avonds laat onder
miserabele weersomstandigheden buiten de deur gezet wordt, omdat hun
schuilplaats verraden zou zijn. De Knokploeg zorgt er later trouwens voor dat de
betaalde 20.000 gulden terugkomt. In deze uiterst precaire situatie begin 1943
herinneren de De Jonge’s zich de woorden van een klant, die eveneens in
Heerenveen woont. Betonfabrikant Wessel Sikma heeft steeds gezegd:’Als jullie
problemen hebben, kom dan bij mij’. Nu is hij hun enige hoop. De nachtelijke tocht
over de landstraat wordt door een sneeuwstorm bemoeilijkt, maar zorgt anderzijds
ook voor een zekere bescherming tegen ontdekking. Als de De Jonge’s eindelijk bij
hun zakenrelatie aanbellen, zegt deze:’ Zijn jullie er eindelijk? Kom gauw binnen.’ Er
is echter een nijpend ruimteprobleem. In het huis heeft net daarvoor de in
Leeuwarden geboren, maar in Amsterdam wonende handelsreiziger Sal(omon) de
Jong met zijn bloedverwanten onderdak gevonden. Maar die zeggen:’Blijven jullie
maar hier, wij kunnen op een andere plaats terecht’. Sikma zorgt er later voor, dat
Ruth de Jonge geplaatst wordt op het adres Leeuwarderstraatweg 52 te
Heerenveen. De De Jonge’s hebben bij Sikma de beschikking over twee mooie
kamers op de eerste verdieping. Ze moeten echter de gehele dag erg rustig zijn. Er is
niet veel te lezen, maar ’s avonds wordt weer naar de Engelse zender geluisterd.
Omdat de verzetsmensen daar hun bijeenkomsten houden, krijgen de De Jonge’s

vaak bezoek van hun vrienden en zo horen ze ook wat over hun dochter en zuster. In
de betonfabriek worden illegaal bakken/containers gemaakt, waarin wapens, munitie
etc. worden opgeslagen en begraven. Deze wapens etc. zijn afkomstig van
droppings. Ook worden thuis neergeschoten geallieerde vliegers, die zich met hun
parachutes hebben kunnen redden, ondergebracht. Soms zitten op de kleine zolder
tien Engelse of Amerikaanse piloten, die in burgerkleding door de Duitse linies
gebracht worden. Voor deze mannen moeten pakken komen. Hun vriend heeft op
zeker moment alleen nog maar het pak, dat hij draagt. Het probleem van de
verzorging is groot. Dit probleem noodzaakt Krijn van den Helm zijn afkeer tegen de
gewapende strijd te overwinnen, want met wapengeweld worden bijvoorbeeld de
dringend noodzakelijke levensmiddelenkaarten buit gemaakt.
Hulp aan Joodse onderduikers
Sinds begin 1943 staat Krijn van den Helm aan het hoofd van een groep bewapende
verzetsstrijders, een Knokploeg (KP), die hij later in provinciaal verband zal gaan
leiden. De door hem opgebouwde verzetsgroep heeft en houdt als hoofddoel de
redding van Joodse vervolgden. Met het oog op deportatie duiken veel Joden onder
en geven zij hun kinderen in vreemde handen in de hoop hun een kans op overleving
te verschaffen. Bij de redding van deze kinderen is al spoedig Ruth de Jonge
betrokken. Zij registreert zo enkele honderden kinderen, die door mannelijke en
vrouwelijke studenten uit Amsterdam naar Leeuwarden gebracht worden. Deze
registratie van de kinderen zal behulpzaam zijn om, als de ouders na de oorlog
zouden terugkeren, de zonen en dochters aan hun ouders te kunnen teruggeven. Na
registratie worden de kinderen door goede lieden afgehaald. Behalve de redding van
Joodse kinderen levert Ruth de Jonge een actieve bijdrage in de strijd tegen de
Duitse bezetter. Onder andere draait zij verscheidene maanden als undercover in
een ziekenhuis. Zij werkt daar als verpleegster. In het ziekenhuis liggen 17 jonge
mannen van de organisatie, die door de Duitsers aangeschoten zijn en met wie
contact opgenomen moet worden. ’s Nachts is zij verkleed als vroedvrouw op straat,
om de nummers van voorbijtrekkende Duitse auto’s te noteren. De autonummers
worden naar Groot-Brittannië doorgegeven, waar men dan kan nagaan hoe de
Duitse troepensterkte is en kan men troepenbewegingen in kaart brengen. Ook
dragen de De Jonge’s bij aan de Nederlandse verzetsbeweging door hun Mercedes
170 V uit 1937 beschikbaar te stellen aan verzetsstrijders. Dit type Mercedes wordt
veel gebruikt door de Duitsers, waardoor de Nederlandse verzetsbeweging grote
interesse heeft in zo’n wagen. De auto staat sinds 15 mei 1940 zonder accu en op
houtblokken in een kleine garage. Op 24 juni 1943 krijgt hun monteur, die nog steeds
onder de Duitse beheerder in de zaak van De Jonge werkt, van de Duitse
bezettingsmacht de opdracht de auto de volgende morgen om 9.00 uur volgetankt en
rijklaar voor de zaak neer te zetten. Hij zal dan van de autoriteiten een bewijs van
ontvangst krijgen. Met dit bevel gaat de monteur direct naar de dan nog bij Krijn van
den Helm verblijvende Ruth de Jonge. Die zegt dat hij het bevel moet uitvoeren en
de auto in plaats van om 9.00 uur al om 8.00 uur voor de zaak moet parkeren. Dat
gebeurt en om 8.00 uur komen twee Nederlanders in marechaussee-uniform, geven
de monteur de ontvangstbevestiging en rijden naar Dokkum. Het gaat om de beide
verzetsstrijders Bram en Wim van der Linde, die voor de organisatie van Krijn van
den Helm werken. In Dokkum wordt de rode auto in een blauwe politiekleur
gespoten. De volgende morgen rijdt Krijn van den Helm met de auto, waarvan de lak
nauwelijks droog is, naar Leeuwarden, waar uit het districtsarbeidsbureau de

cartotheek met de jaargangen 1917-1924 gehaald wordt. De mannen van deze
jaargangen zullen voor de arbeidsinzet in Duitsland opgeroepen worden. Van
tevoren hebben de verzetsmensen het voor de gehele provincie werkzame
arbeidsbureau met een gefingeerd telefoontje laten weten, dat een politiecommando
langs zal komen om het tijdens maandenlange werkzaamheden aangelegde
kaartenbestand naar de Duitse SD te brengen. De cartotheek wordt naar Dokkum
gebracht en bij een boerderij begraven. De Mercedes wordt steeds vaker door Krijn
van den Helm gebruikt, want alleen hij mag in de auto rijden. Maar eens, als een
ander de wagen rijdt, valt hij bij een overval in handen van de Grüne Polizei. De
wagen staat dan in Zwolle in een Weermachtgarage. Als de ondergrondse hem daar
weg wil halen, is de motor in reparatie. Toen de cartotheek gestolen werd, waren de
De Jonges, behalve dochter Ruth, reeds op weg naar een andere schuilplaats. Dit
was uit veiligheidsoverwegingen noodzakelijk geworden. Door de actie in
Leeuwarden is de verwachting dat de razzia’s en controles in geheel Friesland in
versterkte mate doorgevoerd zullen worden. Los daarvan brengt het gebruik van een
huis zowel als ontmoetingsplaats van het verzet en als schuilplaats voor
onderduikers een verhoogd risico met zich. Er is echter nog een reden. De
behandeling op dit adres is prima, maar er is stomweg te weinig voedsel. Dat is niet
overdreven, want de De Jonge’s lijden gedurende lange tijden aan ondervoeding. Bij
Joachim Max is zelfs hongeroedeem zichtbaar! Een nieuw onderduikadres is dus
noodzakelijk. De Nederlandse verzetsstrijders laten het transport verzorgen door een
binnenschipper, die de vervolgde Joden met zijn schuit, waar hij anders zand mee
vervoert, over de kanalen naar een nieuw onderduikadres brengt. Ondertussen zijn
de Dienststellen van de Duitse bezettingsmacht druk bezig de woningen van Joden
te plunderen. De voorbereidingen van ‘Actie M’ (meubelactie) lopen al vanaf begin
1942. Als steeds meer Duitse gezinnen hun spullen verliezen door de geallieerde
bombardementen is het de bedoeling het thuisfront rustig te houden door hen onder
gunstige condities schadeloos te stellen met meubilair en huisraad van
gedeporteerde of vermoorde Joden. Ook Jakob de Jonge verliest dan een groot deel
van zijn bezit. Niet alleen de nog in Oldenburg gekochte meubels, maar ook bedden
en ander huisraad, kleren, onderkleding, alles is verdwenen. Alleen de piano, die
tijdig elders is ondergebracht, blijft behouden.
Een nieuw onderduikadres in IJlst
Het nieuwe onderdak voor Jakob de Jonge en zijn vrouw en beide zonen, bevindt
zich in IJlst. Het vervoer wordt verzorgd door de LO/KP in Leeuwarden, die daarvoor
gebruik maakt van een ziekenauto van eigenaar De Vrij uit Leeuwarden. Het gebruik
van een ziekenauto heeft vele voordelen. De Duitsers zijn bang voor besmettelijke
ziekten en een ziekenauto mag zich ’s nachts op de weg bevinden. Eigenaar De Vrij
moet niets van de Duitsers hebben en de kilometerprijs, die Van den Helm betaalt, is
goed. De Vrij heeft benzinebonnen voor ziekenvervoer en de KP kan zelf ook nog
wel eens aan benzine komen. Garage De Vrij heeft vijf man personeel in dienst,
waarvan chef-monteur Allard Bons, die boven de garage woont, meestal de
ziekenauto bestuurt tot hij in september 1944 moet onderduiken. Met de ziekenauto
wordt door heel Friesland gereden, maar ook naar Eibergen en Groningen en zelfs
naar Noord-Brabant. Het is dan ook Bons, die De Jonge, de eerste Joodse
onderduiker van Van den Helm en Kingma, met zijn gezin naar IJlst brengt, naar een
adres, waar voldoende voedsel beschikbaar is en waar de LO niet voor hen behoeft
te betalen. Ze worden ondergebracht bij een zuster van een vriend uit het verzet,

Sjoerd Wiersma uit Joure. Deze zuster, mevrouw Janke Nooitgedagt - Wiersma, is
de weduwe van één der directeuren van Nooitgedagt N.V. Ze komen terecht in een
zeer groot huis, waar reeds een Joods meisje van zeven jaar en een Joodse jongen
van drie jaar ondergebracht zijn. Later komt er nog een Joodse baby bij en een
Jodin, die daar sterft. Uit veiligheidsoverwegingen wordt de aanwezigheid van de De
Jonge’s ook voor de daar verborgen gehouden kinderen geheim gehouden. De De
Jonge’s kunnen niet naar buiten, tenminste niet overdag. De beide zonen gaan ’s
avonds wel eens even de tuin in om wat frisse lucht te krijgen. Zij willen ook niet naar
buiten, omdat ze dan de mensen die hen helpen, maar ook zich zelf in gevaar
zouden brengen. De kinderen, die in huis zijn, hebben nooit iets gemerkt. Tijdelijk
worden ook verzetsstrijders, die gevaar lopen, vaak met hun familie, en Joodse
onderduikers opgenomen. Onder het dak hebben de De Jonge’s een kleine kamer
en de grote zolder tot hun beschikking, met een werkbank, veel gereedschap en hout
van de fabriek. Zij kunnen daar werken en maken houten speelgoed,
gebruiksvoorwerpen als boekensteunen, lampen, sigaren- en sigarettenstanders,
medicijnkasten, zweefvliegtuigjes etc., alles voorzien van de nationale kleuren en
teksten. Zo hebben ze steeds een verrassing voor hun vrienden, als die hen
bezoeken. Achter een houten wand staat een radio voor de berichten. De radio is
een uiterst belangrijk instrument om het doorzettingsvermogen van de onderduikers
en het vaste vertrouwen van de verzetsstrijders op peil te houden. Daarom heeft de
Duitse bezettingsmacht al op 13 april 1943 voor de niet nazistische bevolking de
inlevering van radiotoestellen bevolen. Veel Nederlanders hebben echter hun
radiotoestel verstopt. Elk succesvol bombardement op Duitse steden, die de BBC
meldt, iedere terugtocht van de Duitsers, voedt bij de De Jonge’s de hoop op het
einde van de angst voor ontdekking, de hoop op een spoedige bevrijding van het
fascisme. Van bijzondere betekenis zijn uiteraard de meldingen over de op 6 juni
1944 gelukte invasie van de geallieerden in Normandië. Maar er komen niet alleen
maar hoopgevende berichten via de radio. Vele uitzendingen roepen pijnlijk het
bewustzijn op, welk verschrikkelijk lot vele vrienden en familieleden, met wie de
verbinding al lang verbroken is, intussen moeten ondergaan. Na de verhuizing van
de De Jonge’s van Heerenveen naar IJlst is dochter Ruth bij de familie Krijn van den
Helm gebleven. Aan zijn zijde zet zij de strijd tegen de Duitse bezetter voort. Voor
Van den Helm wordt de toestand in 1944 onhoudbaar. De familie van den Helm,
Ruth en nog een klein Joods meisje uit Amsterdam, dat bij de familie ondergebracht
is, vluchten naar Amersfoort, naar de schoonouders van Van den Helm. Van den
Helm wordt inmiddels door de Duitsers aangeduid als terrorist nr. 1. Hij wordt in
aanwezigheid van dochter Ruth door verraad doodgeschoten. Zijn chef, Jan
Evenhuis, treft hetzelfde lot, evenals ontelbare andere dappere mensen, die zich
voor de redding van mensenlevens inzetten. En hoeveel mensenlevens heeft Van
den Helm gered? Ontelbare! Als Krijn van den Helm op 25 augustus 1944 door een
Nederlandse agent van de Duitse SD wordt doodgeschoten, doet Ruth de Jonge zich
met grote tegenwoordigheid van geest voor als dienstmeisje. Zo gelukt het haar op
het laatste nippertje te vluchten, waarbij ze ook het door haar verzorgde Joodse
meisje mee kan nemen. Zij gaat weer naar Friesland, om de haar bekende
verzetsstrijders in te lichten over het lot van Krijn van den Helm. Ook voor Jakob de
Jonge en zijn familie verloopt het leven alles behalve zonder gevaar. Nadat de Duitse
SD in de Nederlandse verzetsbeweging in Friesland is doorgedrongen, bestaat het
gevaar dat de SD ook het spoor naar IJlst kan oprollen. Daarbij komt, dat de Duitse
bezetters sinds september 1944 massale razzia’s houden om dwangarbeiders te
verkrijgen. Het verzet voorziet het echtpaar De Jonge van vervalste

persoonsbewijzen, waaruit blijkt dat zij geëvacueerd zijn uit Limburg, waar inmiddels
gevochten wordt tussen Duitsers en Amerikanen. Voor de beide zonen, die in de
leeftijd zijn dat ze ingezet kunnen worden voor de arbeidsinzet, bieden vervalste
persoonsbewijzen intussen weinig zekerheid, om welke reden zij tijdelijk een andere
onderduikplaats moeten zoeken. Daarbij speelt ook een rol dat ongeveer te zelfder
tijd een broer van mevrouw Nooitgedagt, Gerlof Wiersma, is gearresteerd en een
paar dagen in de gevangenis verblijft. De Duitsers hebben niet in de gaten dat hij
actief betrokken is bij het verzet. Hij wordt naar Drenthe gebracht en daar als
dwangarbeider ingezet voor het graven van loopgraven. Dat is voor hem een soort
bevrijding, want na enige dagen vlucht hij. Als de gevreesde bezoeken door de SD
en Nederlandse collaborateurs uitblijven, keren de beide zonen na twee weken in het
huis van de familie Nooitgedagt terug. Voor het gevaar van routinematige of speciale
razzia’s zijn de De Jonge’s in het vervolg echter nooit zeker. Door een dakvenster
kunnen de De Jonge’s bij de buren komen, waar een bijzonder goede schuilplaats is.
Die hebben zij vaak gebruikt, omdat er vele huiszoekingen plaatsvinden. Gezocht
wordt naar Joodse onderduikers, verzetsstrijders, fietsen, radio’s, mannen voor de
arbeidsinzet, levensmiddelen etc. In deze schuilplaats zitten de De Jonge’s achter
een houten wand en kunnen zij hun vervolgers Duits horen praten. Als uitkomst van
het illegale verblijf bij de familie Nooitgedagt houdt Jakob de Jonge zijn jongste zoon
voor, dat zij daar veel afwisseling, spanning en angst hadden, maar geen honger.
Honger wordt vooral geleden in de bezette westelijke delen van Nederland. Om hun
stellingen beter te kunnen verdedigen is het fascistische Duitse bezettingsregime al
in het voorjaar van 1944 begonnen grote oppervlakten landbouwgrond onder water
te zetten. Een verdere vermindering van levensmiddelen is het gevolg. Nog zwaarder
weegt, dat de bezettingsmacht als reactie op de in september 1944 ingezette
algemene staking van de Nederlandse spoorwegmannen een embargo voor de
West-Nederlandse steden instelt, waarbij tegelijkertijd op grootschalige wijze
transportmiddelen tot en met fietsen in beslag worden genomen. De gevolgen zijn
desastreus. Er is gebrek aan het allernoodzakelijkste. De verwarmingssituatie is
zorgwekkend. Gas en elektriciteit zijn eind december 1944 niet meer beschikbaar.
Alle bomen worden gekapt.

De zolder van Galamagracht 5 te IJlst
De bevrijding
Bedreigend in de hongergebieden is de situatie voor de ondergedoken
verzetsstrijders en de vervolgden. Voor hun ondersteuning kunnen Jakob de Jonge
en zijn familie hun inbreng leveren. In plaats van het maken van speelgoed en
andere voorwerpen maken zij zich nu verdienstelijk bij de productie van
gebruiksgoederen om te kunnen overleven. Vanaf september 1944, als de
spoorwegstaking uitbreekt en in het westen van Nederland honger wordt geleden,
krijgen zij van het verzet veel levensmiddelen om te verpakken voor de verzending
naar de hongergebieden. Hoofdzakelijk verzetsstrijders en onderduikers danken hun
leven aan deze hulp. Ze krijgen spoorbielsen, die als brandhout in stukken worden
gezaagd, en schapenwol, waarvan zij garen spinnen. Vooral mevrouw De Jonge
heeft een grote productie. Ondanks deze hulp sterven in de winter 1944/45 rond
22.000 Nederlanders aan de gevolgen van honger en kou. Aan deze toestand komt
een eind, als begin april 1945 het Britse leger en het Canadese 1e leger vanuit de
reeds in september 1944 bevrijde zuidelijke gebieden doorstoten in de richting van
Ostfriesland en Oldenburg. In dit kader komt op 15 april 1945 ook voor Jakob en
Jeannette de Jonge, voor Ruth, Heinrich en Joachim Max het lang verwachte uur van
de bevrijding.

Na de bevrijding: voorste rij zittend van links naar rechts Jopie Blitz en Ies Leefsma;
tweede rij zittend van links naar rechts Jeannette de Jonge, Janke Nooitgedagt –
Wiersma met Sjoerd Nooitgedagt op schoot, Jakob de Jonge; achterste rij van links
naar rechts Akke Nooitgedagt, Heinrich de Jonge, Tjitte Nooitgedagt, Jarig
Nooitgedagt, Joachim Max de Jonge en hulp in de huishouding Jollie Buma???
Anekdote
De thuiskomst
Als Jakob de Jonge en zijn familie na 2 jaar en 8 maanden in hun woning in
Leeuwarden terugkeren, is er eerst de schok van de volledig geplunderde inrichting.
Ook blijken alle spullen te zijn verdwenen, die de familie De Jonge, voor dat zij
onderduikt, aan kennissen in bewaring heeft gegeven. Waarschijnlijk heeft men niet
op de terugkeer van de familie gerekend! Deze problemen worden snel overwonnen,
want zij hebben hun leven immers gered. Zij hebben de onderduikperiode zonder
noemenswaardige lichamelijke of geestelijke problemen overwonnen. Pas als de
verkeers- en postverbindingen hersteld zijn, wordt duidelijk voor Jakob de Jonge welk
offer in de familiekring is gebracht. Van de 665 Rassejuden, die de Duitse
bezettingsmacht op 1 oktober 1941 in Leeuwarden en naaste omgeving registreert,
zijn 547 gedeporteerd. Van hen zijn 540 vermoord en slechts 7 keren uit de kampen
terug. 107 Joden duiken onder; 96 overleven als onderduiker en door verraad komen
11 ondergedoken Joden om. Het jongste slachtoffer was 3 maanden oud, de oudste
85 jaar. Van de 140.000 Nederlandse Joden, zijn ca. 110.000 gedeporteerd, waarvan
105.000 vermoord zijn. Jakob de Jonge steekt zijn nog resterende krachten in de
wederopbouw van de firma van zijn oudste zoon, die naast het ‘Huis der Techniek’

ook nog de firmanaam ‘Jongia’ voert, waarmee Jakob de Jonge eens in Weener de
eerste zelfgemaakte fietsen opgesierd heeft. Al in mei 1945 maakt zijn zoon Heinrich
in een advertentie in de Leeuwarder Courant bekend, dat het ‘Huis der Techniek’ aan
het Zaailand 96 weer klaar staat voor zijn klanten. Tevens dankt hij daarin voor de
hulp van goede vrienden, die de familie De Jonge het mogelijk maakten te overleven.
Niet zonder trots kan Jakob de Jonge al een jaar later mededelen, dat het bedrijf
grote machinelagers, werktuigmachines, motoren etc. verkoopt en een
reparatiewerkplaats heeft, waar op dat moment 25 man werken, ingenieurs,
monteurs en bureaupersoneel. Als de jongste zoon Joachim Max het bedrijf in 1990
verlaat, werken er zestig mensen bij ‘Jongia’, zoals het bedrijf naderhand heet. De
zaken lopen weer erg goed, omdat ze ook bij de overheid groot vertrouwen genieten.
Joachim Max kan de RHBS vervolgen om later met een specialistische opleiding in
De Jonge’s firma te kunnen werken. Toch lijdt Jakob de Jonge zeer onder de
omstandigheden van de bijna drie jaar die hij ondergedoken heeft gezeten. Hij is te
oud en zijn organen hebben te zeer geleden in zijn kamptijd en daarna. Voor zijn
familie probeert hij zijn pijn te verbergen en klaagt hij nooit. Zijn vrouw en zonen
hebben op de zolder in IJlst al gemerkt dat er iets niet deugt. Jakob De Jonge sterft
op 10 juni 1947 in de leeftijd van 73 jaren.
Anekdote
Staatloze burgers
Na de oorlog wil de familie De Jonge niet meer terug naar Duitsland. Ze voelen zich
thuis in Nederland en vooral in Friesland, waar ze in moeilijke tijden opgenomen zijn.
Na de oorlog verblijft de familie lange tijd in Nederland op een onderduikverklaring.
Ze zijn staatloze burgers en mogen het land niet verlaten. De vreemdelingenpolitie
geeft hen te verstaan dat staatloze burgers in Nederland niet worden erkend. Ze
kunnen de Duitse nationaliteit krijgen. Het is een bittere tijd. De Nederlandse staat
heeft besloten geen onderscheid te maken tussen Joodse en niet-Joodse mensen.
Het enige onderscheid dat wordt gemaakt, is dat tussen Nederlanders en nietNederlanders. Zo kan het gebeuren dat staatloze Joden als Duitsers te boek worden
gesteld en in sommige gevallen als vijandelijke personen worden bejegend. Voor
zoon Joachim Max de Jonge duurt het tot 1956 voordat hij de Nederlandse
nationaliteit krijgt, tegen betaling. Dat gebeurt een dag voor zijn huwelijk.
Anekdote
Voorbeeldige onderduikers
Na de oorlog zei mevrouw Nooitgedagt altijd dat de De Jonge’s voorbeeldige
onderduikers waren. Jakob de Jonge had in Duitsland in een concentratiekamp
gezeten en hij wist heel goed wat hun van de Duitsers te wachten zou staan als ze
gepakt zouden worden. Hij had in Duitsland genoeg meegemaakt voor en tijdens de
oorlog. De enige, die wel eens lastig kon zijn, was zoon Heinrich. Deze jongeman
wilde niet altijd op zolder zitten, maar wilde ’s avonds wel eens naar buiten. Toen
Heinrich op zeker moment zei: ‘Ik kan wel even een ommetje maken’, zei mevrouw
Nooitgedagt: ‘Dat is geen probleem. Het is hier geen gevangenis, maar als je er uit
gaat, kom je er niet meer in.’ Natuurlijk bleef Heinrich toen binnen. Wel zijn ze in het

donker in de tuin geweest om bijvoorbeeld wat te roken, maar ze zijn nooit op straat
geweest.
Er waren ook andere onderduikers, mensen die niet zo gemakkelijk waren, die veel
eisen stelden. Zo was er een Joodse man in Scharnegoutum ondergedoken, die van
zijn gastgezin verlangde, dat er koosjer voor hem gekookt werd, omdat hij rabbi was.
Van zijn gastheer kreeg hij te horen, dat hij maar moest eten wat de pot schafte en
dat hij anders maar op moest krassen.
Anekdote
Hulp voor Joodse vrouwen
Ook de De Jonge’s hebben hulp verleend tijdens hun onderduikperiode. Op verzoek
van de familie De Jonge heeft Wessel Sikma met zijn illegale organisatie in maart
1943 twee jonge Joodse vrouwen (oorspronkelijk uit Wenen afkomstig) uit
Amsterdam gehaald. Zij hadden de oproep voor Westerbork al ontvangen. De
ongehuwde Lizzy Hohn-Weiss, geboren 20 januari 1913, woonde voorheen te
Groningen op het adres Oude Kijk in het Jatstraat 38A. Zij wordt door Sjoerd
Wiersma in Oosterzee geplaatst. Na de oorlog vertrekt zij naar Leeuwarden, waar zij
intrekt bij de familie De Jonge, Zaailand 96. Lizzy Weiss trouwt eind 1947 met
Heinrich de Jonge. Hertha Dermuth-Moldauer, geboren 4 maart 1915, voorheen
wonende te Voorschoten, Burg. Treubstraat 36, wordt eveneens door Sjoerd
Wiersma in het rayon geplaatst en door F. Kalsbeek in Delfstrahuizen ondergebracht.
Zij wordt gesteund met f. 60,00 per maand door Kuipers. Na de oorlog gaat zij
eveneens naar Leeuwarden, Zaailand 96, waar zij onderdak vindt bij de familie De
Jonge.
Anekdote

zie separaat toegezonden mail met bijlagen.

Wrange humor
Een Jodin, die ondergedoken zat bij mevrouw Nooitgedagt - Wiersma in IJlst, is daar
overleden. Dat leverde een groot probleem op, want wat moest er met het stoffelijk
overschot gebeuren? Het lijk is toen in een zak gedaan en van de verdieping naar de
begane grond overgebracht. Bij het naar beneden brengen ontsnapte hoorbaar lucht
uit de longen, waarop één van de mannen zei: ‘Stil Jantsje’. Het lijk werd achter op
de fiets vervoerd naar Scharnegoutum. Het lag over de bagagedrager. Twee
mannen, Gerlof Wiersma en Jaap Hilverda, hebben zich hier mee belast. Ze zijn over
de oude Hemdijk naar Scharnegoutum gereden en daar is het lijk begraven,
waarschijnlijk bij een boerderij. Onderweg ontsnapte er nog eens lucht uit de longen
van het lijk. De fietser keek dan eens om en zei opnieuw ‘Stil, Jantsje’. Galgenhumor,
om de eigen angsten te verbergen!
Isac Leefsma
In de herfst van 1942 krijgt de Jouster wasbaas Sjoerd Wiersma van een vrouwelijke
klant in Gorredijk wasgoed toegezonden, met het verzoek dit terug te willen zenden
aan haar man, Jozef Leefsma, in Westerbork. De volgende dag staat Wiersma bij
Bep (Rebecca) Leefsma op de stoep. Hij dringt aan de was zelf naar Westerbork te
brengen om op deze manier met haar man te kunnen praten. Tevens dringt hij er bij

haar op aan zelf onder te duik. Zij weigert, maar stuurt hem door naar haar nicht,
Matje Leefsma-Wolf. Dat gezin Leefsma bestaat uit vader, moeder en zoontje Isac.
Vader Leefsma is inmiddels vrijwillig vertrokken naar het kamp Westerbork. Hij is er
van overtuigd, dat als hij zich vrijwillig meldt, zijn vrouw en kind niet vervolgd zullen
worden! Wiersma gaat daarop naar Matje Leefsma en deze geeft hem haar zoontje,
de twee-jarige Isac, mee naar Joure. Zelf duikt ze pas onder op de avond voordat
ook zij weggevoerd zal worden. Op 7 december 1942 wordt zij door Sjoerd Wiersma
bij zijn vader Foppe Wiersma en zijn zuster Wobbigje in Scharnegoutum gebracht.
Tot juli 1943 blijft zij daar voor iedereen verborgen, maar daarna mag ze zich vrij
bewegen. Omdat zij geen Joods uiterlijk heeft en vader Wiersma aan een langdurige
ziekte lijdt, kan zij voor hulp in de huishouding doorgaan. Maar op woensdagmiddag
1 maart 1944 stappen plotseling drie mannen het huis binnen, één in uniform en
twee in burger. Het blijkt het beruchte trio Grundmann, Lammers en Sleijffer te zijn.
Grundmann eist inzage van de persoonsbewijzen en vraagt meteen wie van de
aanwezigen Matje Leefsma is. Het persoonsbewijs van Matje ligt boven op een
kamertje en is volkomen arisch. Maar de Jodenjagers zijn zeker van hun zaak en via
Sneek wordt Matje naar het huis van bewaring in Leeuwarden gebracht. Daar deelt
zij een cel met mevrouw Hellinga - van Houten uit Nij-Beets, die dezelfde dag is
gearresteerd bij een algemene razzia. De volgende dag wordt Matje uit de cel
gehaald voor verhoor. Als ze ruim drie uur later terug komt, moet ze bij het lopen
ondersteund worden. Op de gangvloer laat ze een bloedspoor achter. Terwijl de
bewaarster haar in bed legt, fluistert zij: ‘Vraag me maar niets, vraag me niets’. Ze
heeft het erg benauwd en als de bewaarster en mevrouw Hellinga haar kleren
losmaken, blijken haar dijen van de knieën tot het onderlichaam volledig blauw,
paars en zwart te zijn. Ze zijn zo opgezet, dat het vel opengesprongen is en het
bloed er uit sijpelt. Als de bewaarster zich even verwijdert barst Matje in huilen uit en
roept niets anders dan: ‘O God, wat heb ik gedaan, wat heb ik gedaan!’ Even later
wordt zij door de bewaarster met boorzalf en paraffine ingesmeerd. Pas dan blijkt dat
zij van achteren net zo erg is toegetakeld als van voren. Pas de volgende dag kan
Matje een samenhangend verhaal geven van de verschrikkingen die ze doorgemaakt
heeft. Grundmann heeft haar verhoord. Hij wil weten van wie zij haar persoonsbewijs
en levensmiddelenkaarten heeft gekregen. Als Matje dit niet wil zeggen, beveelt hij
haar de directoir uit te trekken en met haar benedenlichaam ontbloot op twee stoelen
te gaan liggen. Daarop slaat hij haar met een gummiknuppel, van de knieën tot
boven haar geslachtsdelen. Af en toe onderbreekt de sadist zijn orgie, om met
jenever zijn wellustgevoelens nog hoger op te voeren. Twee keer raakt Matje in een
weldadige bewusteloosheid, maar nadat ze weer bijgekomen is slaat Grundmann,
met nieuwe geestdrift door de alcohol, nog driftiger op zijn weerloze slachtoffer los.
Het duurt langer dan een week, voordat Matje weer enigszins normaal kan lopen.
Nog een halve week later wordt zij afgevoerd naar Westerbork, het doorgangshuis
naar het kamp Auschwitz, waar zij om het leven zal worden gebracht. Het zal wel
altijd een raadsel blijven hoe de Duitsers achter de ware naam van Matje Leefsma
zijn gekomen. Slechts drie Wiersma’s zijn daarvan op de hoogte en verder enige
lotgenoten. Het kan haast niet anders of een andere ondergedoken Jood moet haar
naam aan de Duitsers genoemd hebben. Dat de moedige Matje tenslotte zelf ook
enkele namen heeft genoemd, valt haar niet kwalijk te nemen. Haar uitroep ‘wat heb
ik gedaan’ komt voort uit schuldgevoelens. Gelukkig is op haar verhoor geen
kettingreactie gevolgd: zij vertelt hoofdbewaarder Jan Zijlstra wat zij uiteindelijk heeft
losgelaten en als de SD in Scharnegoutum komt, zijn de gewaarschuwde vogels net
gevlogen.

Nadat Sjoerd Wiersma het zoontje van Matje Leefsma, de twee jarige Ies (Isac Gerrit
Heiman), schuilnaam Thys of Thijs, heeft meegenomen, komt deze, nadat hij eerder
op verschillende andere adressen is geweest, in 1943 bij zijn zuster, mevrouw Janke
Nooitgedagt - Wiersma op de Galamagracht nr. 5 in IJlst. Op dat moment loopt men
als het ware met de kleine Isac te leuren. Het was de bedoeling dat nicht Vera, die in
het kamp Westerbork verbleef, naar buiten werd gesmokkeld en dat zij de zorg voor
hem op zich zou nemen. Maar omdat vaker mensen naar buiten waren gesmokkeld,
vaardigen de Duitsers de maatregel uit dat als er weer iemand uit het kamp wordt
gesmokkeld, een aantal bewoners van het kamp geëxecuteerd zal worden. Om deze
reden wordt er van afgezien Vera uit het kamp te smokkelen. Mevrouw Nooitgedagt
heeft op dat moment al Joodse onderduikers in huis en wil ook nog wel een kind
opnemen. Eigenlijk heeft ze liever een meisje, maar omdat de nood hoog is, wordt
Isac door haar in huis genomen. Het is de bedoeling, dat hij daar enkele weken zal
verblijven en dan naar een ander onderduikadres zal gaan, maar hij blijft uiteindelijk
de gehele oorlogsperiode bij mevrouw Nooitgedagt.
Behalve Isac zitten ook Jopie Bakker (echte naam: Johanna Blitz) en een baby
ondergedoken bij mevrouw Nooitgedagt, die in de volksmond ‘de Voorzienigheid’
wordt genoemd. De baby, genaamd Hans Bernhard en waarschijnlijk geboren op 24
oktober 1943, gaat door voor een kind van de zuster van mevrouw Nooitgedagt. Na
de oorlog wordt getracht de achternaam van de baby te achterhalen. Mevrouw
Nooitgedagt, die wel mededeelt, dat zij contact had met de moeder van de baby,
weigert echter aan burgemeester Langman en de directeur van de Commissie voor
Oorlogspleegkinderen zijn achternaam bekend te maken. Het jongetje wordt door
haar geadopteerd en wordt Sjoerd Nooitgedagt genoemd, naar Sjoerd Wiersma. De
kinderen gaan door voor evacués. Naast de drie kinderen, die niet boven mogen
komen, verblijven ook nog vier volwassenen (de familie De Jonge) bij mevrouw
Nooitgedagt in huis, op de zolder.

Ies Leefsma

Anekdote
Een voogdijkwestie
Na de oorlog blijkt, dat Isac Leefsma geen naaste familie meer heeft. Wel zijn er nog
enkele achterneven en -nichten. Dezen proberen de voogdij over Isac te verkrijgen,
maar mevrouw Nooitgedagt wil zelf de voogdij over hem. Deze voogdijkwestie dient
voor de rechtbank en naderhand het gerechtshof. De rechter bepaalt uiteindelijk, dat
mevrouw Nooitgedagt de voogdij over Isac verkrijgt. Isac blijft tot 1959 bij mevrouw
Nooitgedagt, die hij altijd ‘mem’ heeft genoemd. In dat jaar verlaat hij IJlst om in
Arnhem te gaan studeren aan de Christelijke Academie voor Lichamelijke Opvoeding
(CALO).
Johanna Blitz
Johanna Blitz (schuilnaam Jopie Bakker), is in 1936 te Amsterdam geboren. Zij duikt
met haar ouders in 1941 onder in Deventer. Begin 1942 moet zij naar een ander
onderduikadres en komt via Sjoerd Wiersma in IJlst terecht, waar zij tot augustus
1945 bij diens zuster, mevrouw Nooitgedagt - Wiersma, op het adres Galamagracht 5
zal verblijven. In het begin van haar verblijf in IJlst is Jopie niet gemakkelijk. De
eerste veertien dagen praat ze niet, want ze had opdracht gekregen van de mannen
van de ondergrondse dat ze niets mocht vertellen. Ze vat dit wel erg letterlijk op door
twee weken te zwijgen! Ook wil ze niet eten en niet spelen, kortom, ze wil niets.
Mevrouw Nooitgedagt en haar omgeving hebben veel geduld met haar en na
veertien dagen wordt hun geduld beloond.
Jopie, en ook de andere kinderen die ondergedoken zitten bij mevrouw Nooitgedagt,
leven een normaal leven. Jopie gaat gewoon naar school, waar ze in de klas zit bij
tante Jenny, de latere schoondochter van mevrouw Nooitgedagt en bij meester
Dijkstra. Juf Jenny wordt na de oorlog Jenny Nooitgedagt-Oranje. Zij trouwt met Tjitte
Nooitgedagt, bij welke gelegenheid Jopie bruidsmeisje is. Jopie zit onder meer bij
Pieter Buma in de klas. Pieter, maar ook de andere kinderen, weten dat zij Joods is.
Haar zwarte haar is rood gekleurd. Op een morgen komt er onverwacht een Duitse
soldaat de school in lopen en stapt de klas van Jopie en Pieter binnen, zijn geweer
over de schouder. Hij loopt heen en weer en bekijkt alle kinderen. Pieter denkt: ‘Wie
heeft het verteld’. Maar de soldaat loopt de klas ook weer uit en iedereen haalt
opgelucht adem. Achteraf blijft natuurlijk de vraag of hij het meisje wel of niet heeft
opgemerkt. Ongetwijfeld moet hij haar gezien hebben, maar heeft hij haar bewust
genegeerd. Jopie speelt ook gewoon buiten op straat en heeft vriendinnetjes, waar
ze over de vloer komt. Ook gaat ze mee naar de kerk. Jopie gaat in IJlst door voor
een nichtje uit Rotterdam, uit de Haring Bakkerstraat, een straat die in de eerste
oorlogsdagen gebombardeerd is. Jopie speelt veel met baby Sjoerd, die eind 1943 in
het gezin komt, en met Antje Goelema, dochter van gemeentesecretaris Goelema,
die aan de Stadslaan woont. Ook speelt zij met de kinderen van dominee Van der
Bom van de Gereformeerde Kerk. Jopie moet ook vaak boodschappen halen bij
Eelke Kooistra op de Stadslaan en brengt ook wel eens soep, die mevrouw
Nooitgedagt heeft gekookt, naar bejaarden en kraamvrouwen. Mevrouw Nooitgedagt
kookt namelijk veel en vaak en in grote porties. Verder breit zij babykleertjes en naait
z veel kleding. Op zondag moet Jopie drie keer naar de kerk. Voor elke dienst krijg zij
een dubbeltje mee voor de collecte en uiteraard heeft zij dan pepermunt bij zich. In
plaats van het dubbeltje verdwijnt er echter vaak een pepermuntje in de collectezak

en is Jopie elke zondag een paar dubbeltjes rijker. Zij mag trouwens alleen met
kinderen van Gereformeerde huize spelen; de anderen zijn Heidenen! Als er razzia’s
in IJlst gehouden zullen worden, wordt de familie Nooitgedagt door de ondergrondse
of door de politie gewaarschuwd. Die informatie gaat ook direct naar de
Gereformeerde school. Juf Jenny zegt dan tegen Jopie, dat ze maar vlug naar huis
moet. Als er daadwerkelijk razzia’s worden gehouden, wordt royaal met lysol gewerkt
in het huis aan de Galamagracht. Door de indringende geur en de vrees van de
Duitsers voor besmettelijke ziekten, ontkomt de familie veelal aan huiszoeking of is
deze slechts van korte duur. Jopie komt ook vaak over de vloer bij beppe Weltje van
der Wal-Nooitgedagt, die op Uilenburg woont, maar eigenlijk komt ze overal. Haar
zwarte haar wordt door mevrouw Nooitgedagt zo vaak met waterstofperoxide
gebleekt, dat het uiteindelijk behoorlijk ‘dood’ blijkt te zijn.
Na de oorlog blijft het de eerste tijd onduidelijk of de ouders van Jopie nog leven. Met
hulp van Sjoerd Wiersma komt de vader van Jopie in IJlst terecht. Op zekere dag
wordt zij door haar vader uit IJlst opgehaald. Hij bedankt op school voor wat er voor
zijn dochter is gedaan door de kinderen te trakteren op beschuit. De moeder van
Jopie is op haar schuiladres verraden en opgepakt door de Duitsers. Zij belandt in
een concentratiekamp, beleeft daar de bevrijding, maar is er slecht aan toe. Ook zij
keert weer terug naar Nederland. Omdat man en vrouw in verschillende kampen
hebben gezeten, weten beide echtelieden van elkaar niet dat zij de oorlog overleefd
hebben. Na verloop van tijd vindt echter de hereniging plaats en vestigt het gezin
zich in Hilversum.
Anekdote
Koper en tin
Koper en tin moeten op zeker moment worden ingeleverd. Mevrouw Nooitgedagt
heeft nogal wat koperen en tinnen voorwerpen, maar is niet van plan dat in te
leveren. Alle voorwerpen worden in een grote zak gedaan en in de regenwaterput
gegooid met de woorden: ‘Ik wil niet met mijn eigen theepotje doodgeschoten
worden’. Na de bevrijding wordt de zak met inhoud weer uit de put gevist en wordt
het door het dienstmeisje weer keurig opgepoetst.
Anekdote
Fiets weg
Mevrouw Nooitgedagt zet bewust voor in de gang fietsen neer. Als er een razzia
komt, dan moeten de Duitsers over de fietsen struikelen, zo is de bedoeling. Het zijn
fietsen met cushionbanden. Er is echter één probleem, de Duitsers houden ook wel
eens razzia’s om juist aan fietsen te komen. Dochter Akke heeft haar fiets daarom
achter de serre, de voormalige Franse school, neergezet, tegen de schutting van
buurman Troelstra. Zij heeft er echter geen rekening mee gehouden, dat de Duitsers
ook bij Michiel Troelstra kunnen komen. En inderdaad, als bij een razzia één der
Duitsers bij Troelstra in de tuin rondneust en een blik over de schutting werpt, ziet hij
de fiets van Akke staan. Daarop komen de Duitsers de fiets alsnog halen. Mevrouw
Nooitgedagt is boos op Akke omdat zij de fiets daar heeft neergezet en niet in de
schuilplaats. Het was één van de weinige goede fietsen die de familie had en op die
fiets werd melk gehaald.

Anekdote
Een eervolle uitnodiging
Na de oorlog wordt mevrouw Nooitgedagt-Wiersma, samen met twee andere
vrouwen, uitgenodigd voor een diner bij de Koningin vanwege haar verdiensten in de
oorlog.
Anekdote
Dank
De vader van Jopie Blitz ruilt na de oorlog in Sneek zijn trouwring voor een zilveren
slacouvert. Dit slacouvert schenkt hij aan mevrouw Nooitgedagt uit dankbaarheid
voor de zorg voor zijn dochter Jopie.
Bettie Hadassa Loopuit
Bettie Hadassa Loopuit wordt op 2 augustus 1939 geboren te Amsterdam. Het gezin
Loopuit bestaat uit vader, moeder, Bettie en haar zusje. In huis wonen de moeders
van zowel vader als moeder Loopuit. Hun beider mannen zijn voor de oorlog al
overleden. Begin 1943 neemt het gevaar voor Joodse burgers toe. De ouders van
Bettie zorgen er dan voor dat hun beide dochtertjes onder kunnen duiken. De
meisjes worden van elkaar gescheiden en duiken onder in verschillende plaatsen. De
ouders en de beide grootmoeders van Bettie verhuizen in april 1943 binnen
Amsterdam in de hoop dat zij veiliger zullen zijn. De vader van Bettie wil namelijk niet
onderduiken; dat is niets voor hem. Als ze gepakt zullen worden, dan zullen ze
hooguit in Duitsland te werk gesteld worden, denkt hij. De moeder van Bettie wil wel
graag onderduiken, maar zij volgt haar man, evenals de beide oma’s. Ze worden toch
opgepakt en vervolgens naar het doorgangskamp Westerbork gebracht. In het kamp
overlijdt de moeder van meneer Loopuit aan longontsteking. Het kamp en wat daarna
zal volgen blijven haar bespaard. De heer en mevrouw Loopuit en de moeder van
mevrouw Loopuit worden naar Sobibor overgebracht, waar ze om het leven worden
gebracht.
Bettie komt eerst voor enige weken op een onderduikadres in Heeg. Dan wordt ze in
mei 1943 met drie andere kinderen per boot naar IJlst gebracht, waar burgemeester
Langman zich sterk maakt om de kinderen onder te brengen. Toevallig is Andries
Schepel aanwezig als de boot IJlst binnen vaart. Andries Schepel woont met zijn
vrouw Neeltje Schepel-de Vries op Geeuwkade nr. 16. Het echtpaar Schepel is
ongeveer zeven jaar getrouwd en het huwelijk is kinderloos gebleven. Ze verlangen
beiden erg naar een kind en Andries Schepel besluit spontaan één van de kinderen
mee naar huis te nemen. Hij kiest Bettie uit het viertal. Omstreeks koffietijd komt hij
met haar thuis, bij zijn vrouw, en stelt voor het kind in huis op te nemen. Eerst wil
mevrouw Schepel hier niets van weten. ‘Doe me dat niet aan’, zegt ze tegen haar
man. ‘Ik ga me aan dat kind hechten en dan kan ik er geen afstand van doen als ze
weer weg moet’. Haar man zegt daarop dat ze niet aan zich zelf moet denken, maar
aan het kind, dat een veilig onderdak moet hebben. Uiteindelijk mag Bettie blijven.
De schuilnaam van Bettie is Bettie de Vries. Voor de buitenwereld is zij een
hongerevacué en woonde ze in de Kortmakerstraat nr. 7 in Rotterdam. Bij

huiszoekingen gaat de hele familie in de kelder onder het huis. Bettie komt niet echt
op straat, maar speelt wel om het huis. De hele buurt weet dus van haar
aanwezigheid, maar zij is immers een evacueetje en geen Jodinnetje. De familie
woont trouwens naast een NSB-er, Uiltje Reitsma, met wie Bettie ook contact heeft.
Zij noemt hen buurman Reitsma en tante Pietje. Begin 1944 komt er ook nog een
Joodse vrouw in huis bij de Schepels. Zij is zo dankbaar voor het geboden onderdak,
dat zij wil bidden voor mevrouw Schepel dat zij spoedig een kind mag krijgen. Een
maand later is mevrouw Schepel zwanger en op 9 december 1944 wordt een zoon
geboren. Na de oorlog worden er nog twee dochters geboren worden in het gezin
Schepel, dat in september 1946 vanuit IJlst verhuist naar Sneek. De ouders van
Bettie keren na de oorlog niet uit het kamp terug. Begin 1946 wordt duidelijk, dat een
oom en tante van Bettie in Amsterdam wonen. Bettie blijft echter bij de familie
Schepel, waar zij als kind wordt aangenomen.
Naomi Waas
Na verraad moet Naomi Waas, een Joods meisje, uit haar onderduikadres in de
Haarlemmermeer weg en wordt ze als ruim eenjarige naar Sneek gebracht.
Herkenbaar aan een beertje om haar hals wordt ze door Pieter Kuipers en zijn vrouw,
Cornelia Wilhelmina Kuipers - Roodenburg, uit IJlst afgehaald en in het eigen gezin
opgenomen. Pieter Kuipers, bij het bombardement op Rotterdam in de begindagen
van de oorlog ernstig gewond geraakt, is actief In het verzet. Vele mensen vinden
onderdak in het huis vlakbij molen ‘De Rat’. Naomi wordt als 'eigen' kind opgenomen
in het gezin Kuipers. Gelukkige factor bij dit alles is het feit dat Naomi geregistreerd
staat als wees uit Rotterdam, zodat haar aanwezigheid in IJlst de bezetter niet al te
sterk opvalt. Datzelfde geldt trouwens voor veel onderduikers. Die komen
zogenaamd uit één van de gebombardeerde straten van Rotterdam. Zo komt Naomi
van de Schiedamse weg en heet zij Loeki Molenaar. Na afloop van de oorlog blijft
Naomi nog een tijd bij de familie Kuipers. Haar vader vindt het moeilijk direct voor zijn
dochter te zorgen, ook vanwege het feit dat zijn vrouw het concentratiekamp Sobibor
niet heeft overleefd. Naomi verblijft vervolgens na verloop van tijd een paar weken bij
haar vader, maar mevrouw Kuipers haalt haar daar weer weg, omdat ze
verwaarloosd wordt. Ze spreekt als tweejarige al een mondje Fries, hoewel dat
gezien haar leeftijd beperkt is. Als ze maanden later bij Joodse pleegouders komt,
moet er onderscheid gemaakt worden tussen de beide pleeggezinnen en worden
Pieter Kuipers en zijn vrouw door haar vanaf dat moment ‘andere mamma’ en
‘andere pappa’ genoemd.
Anekdote
Het beertje
Het beertje, of eigenlijk is het een soort hondje, waaraan Naomi voor de familie
Kuipers herkenbaar was, is nog steeds in het bezit van Naomi Waas. Eigenlijk moet
gezegd worden, dat het weer in haar bezit is, want zij heeft het pas in 1982
teruggekregen.
Anekdote

Hoge Israëlische onderscheiding voor de familie Kuipers
Op Initiatief van Naomi Waas zijn Pieter Kuipers (postuum) en zijn vrouw, Cornelia
Wilhelmina Kuipers - Roodenburg, onderscheiden met één van de hoogste
onderscheidingen, welke Israël kent, de Yad Vashem Onderscheiding. Hun
verdienste was dat ze in al hun bescheidenheid onderdak verleend hebben aan vele
(Joodse) onderduikers voor korte of langere tijd. De uitreiking van de onderscheiding
vond plaats in de synagoge van de Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam. De
leus van Yad Vashem is: ‘Wie een mens redt, redt de hele wereld!’
Ewald Cohen
Ewald Cohen wordt in 1925 in Leeuwarden geboren. Op 11 november 1942 moet de
familie Cohen, bestaande uit vader, moeder, vier zoons en een dochter,
onderduiken. Zijn ouders en zijn oudste broer komen in Warga terecht bij de familie
Van der Werf van de gelijknamige scheepswerf. De andere broers zitten in
Oppenhuizen en Dalfsen en zijn zus in Rotterdam. Ewald zit samen met zijn broertje
van ca. 12 jaar eerst een half jaar op een boerderij tussen Koudum en Hindeloopen.
De schuiladressen krijgen ze door bemiddeling van de ondergrondse, waarbij de
familie Boomsma uit Koudum een voorname rol speelt. Als koerier fungeert Rinke de
Boer oftewel Rinke Zijlstra (echte naam). Op de boerderij, waar de beide jongens
verblijven, wordt clandestien geslacht en er wordt boter en kaas gemaakt. Het
broertje van Ewald brengt op zekere dag op de fiets een pakket vlees naar de boot
Staveren-Enkhuizen. Het pakket achter op de fiets lekt echter bloed en hij wordt
aangehouden door de politie. De jongen treft gelukkig goede politiemensen, want zij
zeggen tegen hem dat hij moet maken dat hij wegkomt. Bij terugkomst op de
boerderij wordt iedereen onmiddellijk gewaarschuwd. Ewald gaat daarop naar een
reserve-schuiladres in Workum. Hij gaat op de fiets naar Workum en krijgt daar een
nieuw onderduikadres opgegeven, dat uiteindelijk in IJlst blijkt te zijn. Lopend via de
spoorlijn komt hij in IJlst aan, waar hij in het voorjaar van 1943 ondergebracht wordt
bij Tjipke Post en zijn vrouw op het adres Geeuwkade 10. Hier zal hij tot het eind van
de oorlog blijven. Tjipke Post werkt bij Woudstra en is ook bij de Luchtbescherming,
die op het stadhuis gevestigd is. Ewald komt in IJlst niet op straat en niemand weet
van zijn aanwezigheid, behalve politieman Van Dalfsen. Als de Duitsers in IJlst
razzia’s houden gaat de brug open opdat niemand Oud-IJlst in of uit kan en worden
huis aan huis huiszoekingen gedaan. Tjipke Post heeft een schuilplaats op zolder
gemaakt, waar Ewald en hij zich tijdens razzia’s schuil houden. De duiknaam van
Ewald is Roel van Asperen. Deze naam staat ook in zijn persoonsbewijs, een
vervalsing uiteraard, verstrekt door de ondergrondse. In zijn eigen originele
persoonsbewijs staat behalve zijn werkelijke naam natuurlijk ook een grote J. Het
kostgeld voor zijn verblijf bij de familie Post wordt regelmatig door iemand van de
ondergrondse uitbetaald. Naderhand krijgt de familie Post trouwens ook nog evacués
in huis!
Anekdote
In militaire dienst
Het gezin Cohen overleeft de oorlog en is één van de weinige gezinnen, die
compleet zijn gebleven. Na de oorlog gaat Ewald met zijn familie weer terug naar

Leeuwarden, waar hij in de zaak van zijn ouders en grootouders komt. Hij wordt
echter al snel opgeroepen voor militaire dienst en vertrekt voor 4 jaar naar toenmalig
Nederlands Indië. Later zit hij nog 2 jaar in het Marokkaanse Casablanca, waar hij
een fabriek opzet voor de productie van babyvoeding.
Anekdote
Liever dood dan in Duitse handen
Geruime tijd na de oorlog wordt tijdens verbouwingswerkzaamheden aan de woning
Geeuwkade 10 een zakje met vergif gevonden. In geval van ontdekking door de
Duitsers lag dit klaar voor gebruik om uit handen van de Duitsers te blijven!
Rosalina Weijl
De familie Weijl moet op 31 december 1942 onderduiken. Vader Weijl is in 1936 al
overleden. Moeder Fokje Weijl en naar dochters Roselina, roepnaam Rosalie, en
Henriette gaan naar Sneek. Daar komen ze terecht bij familie, de familie Kuijt, die
ondergedoken zit in een wachtpost langs de spoorlijn Leeuwarden – Staveren, vlakbij
Sneek. Tot de spoorwegstaking, die op 17 september 1944 door de Nederlandse
regering vanuit Londen wordt uitgeroepen, kunnen ze hier verblijven, de eerste tijd
zonder bonkaarten en bonnen. Als de spoorwegstaking uitbreekt moeten ze uit de
wachtpost vertrekken. De drie dames komen vervolgens terecht bij de familie Jacob
de Jong, Galamagracht 62. Vandaar komen ze bij Sjoerdje Sijperda terecht, een
handwerkonderwijzeres, die op Stadslaan nummer 8 woont, onder de toren van de
Gereformeerde Kerk. Tijdens de hongerwinter 1944/45 komen er nog evacueetjes bij
uit Rotterdam. Ook juffrouw Jennie Oranje, later gehuwd met Tjjitte Nooitgedagt,
woont bij Sjoerdje Sijperda. Roselina gaat door voor een evacueetje uit Arnhem en
heet Weida. Na de slag om Arnhem in september 1944 komt zij af en toe buiten,
omdat zij zogenaamd een evacueetje is. Voor de rest van de tijd moeten ze altijd
binnen blijven, want het gevaar van verraad loert altijd en overal. Tijdens die
oorlogsjaren hebben ze dan ook geen enkel contact met de buitenwereld.

De woning van mej. Sjoerdje Sijperda
Anekdote
Gebruik eigen naam
Ruim een halve eeuw na de oorlog is Roselina Weijl bevreesd haar eigen naam te
noemen. Zij leent bijvoorbeeld muziekstukken uit zonder haar naam daar op te
vermelden, een gewoonte uit de oorlog!
De heer en mevrouw Mok - Schechter
De heer en mevrouw Mok - Schechter uit Amsterdam zoeken, evenals vele andere
Joden, in de bezettingsjaren een veilig onderkomen. Eerst duiken ze onder in de
Nederlandse Hervormde pastorie in Oosthem. Naderhand komen ze in huis bij het
gezin van gemeentesecretaris Goelema aan de Stadslaan. Vandaar gaan ze naar
mevrouw Weltje van der Wal - Nooitgedagt op Uilenburg nummer 10. Beppe Weltje
brengt hen onder op zolder. Uit veiligheidsoverwegingen houdt zij de voordeur altijd
op slot. Zonder al te veel problemen verblijven de heer en mevrouw Mok tot de
bevrijding in IJlst. Na de bevrijding vertrekken zij naar hun vroegere woonplaats
Amsterdam. Helaas zijn hun beide kinderen in Duitse handen gevallen en keerden
nimmer terug.
Anekdote
Schilderij
Ter gelegenheid van haar negentigste verjaardag wordt mevrouw Van der Wal door
de heer en mevrouw Mok verrast met een bijzonder geschenk, haar portret,
geschilderd door de kunstschilder A. van Gogh. Mevrouw Van der Wal staat hier op
afgebeeld met de Friese kap. De heer Mok zegt in een toespraak ten huize van de
jarige, dat hij het schilderij heeft laten vervaardigen uit waardering voor hetgeen de

90-jarige voor hem en zijn vrouw heeft gedaan, maar ook om daarmee hulde te
brengen aan verzetslieden in het stadje IJlst, waar vele Joden dank zij hun moedig
werk een schuilplaats hebben kunnen vinden. Een inscriptie op een koperen plaatje
op het schilderij luidt: ‘Mevrouw Van der Wal - Nooitgedagt. In haar symboliseren wij
het verzet, dat de stad IJIst heeft geboden gedurende 1940-1945. Aangeboden door
J. en B. Mok - Schechter’. Aan de schenking van het schilderij is de clausule
verbonden, dat het na het overlijden van beppe Weltje geschonken moet worden aan
de gemeente IJlst. En zo is geschied. Op 26 januari 1959 gaat de gemeenteraad van
IJlst akkoord met de aanvaarding van deze schenking. De overdracht van het
schilderij wordt een hele gebeurtenis met ontvangst door de familie op het stadhuis.
Enkele maanden later, op 1 april 1959, overlijdt de heer Mok in zijn woonplaats
Amsterdam. Het schilderij krijgt een prominente plaats in de raadszaal. Eén van de
latere burgemeesters vindt echter, dat het schilderij in de hal moet hangen, voor
iedereen zichtbaar. Vanaf die tijd hangt het inderdaad in de hal. Verschillende
familieleden, die in het stadhuis van IJlst in de echt worden verbonden, worden
gefotografeerd met het schilderij van beppe op de achtergrond. Het schilderij bevindt
zich thans in het Verzetsmuseum te Leeuwarden.

Schilderij beppe Weltje
Emilie (Milly) Mijntje Sophia Swaab - Oostra
Jannie Spijksma, dochter van Gerrit Spijksma, is in 1940 getrouwd met Pieter
Sijtsma, die samen met zijn vader werkt in de bakkerij op het adres Galamagracht 4.
Het gezinnetje Sijtsma telt begin 1944 drie kinderen. Om acht uur ’s avond is het
spertijd en mag niemand op straat komen. Op een donkere avond in december 1943
bezoekt Jannie ondanks dat verbod toch haar ouders. Lopend door de tuinen van de
huizen aan Uilenburg bereikt zij het ouderlijk huis. Als ze binnen is, gaat even voor
negen uur de deurbel. Mevrouw Spijksma gaat vlug naar boven om Klaas en Janny
in hun schuilplaats te helpen, die Spijksma daar voor hen heeft getimmerd. Klaas en

Janny zijn een Joods echtpaar, dat al bijna 1,5 jaar op Uilenburg 35 verblijft.
Spijksma heeft geen haast om bij de deur te komen, waardoor zijn vrouw meer tijd
krijgt de onderduikers te helpen zich te verbergen. Spijksma is verrast als hij een
goede vriend van hem op de stoep ziet staan, Johan de Jong, die een slagerij heeft
op de Galamagracht nr. 18 in IJlst. Deze vraagt Spijksma of hij hem onder vier ogen
kan spreken, waarop de beide mannen naar het kantoortje gaan. De Jong vraagt
Spijksma hoe Klaas en Janny het maken. Spijksma vertelt, dat ze goed gezond zijn
en geen problemen voor de familie veroorzaken. Dan komt Johan de Jong met zijn
vraag: ‘Zouden jullie een jong Joods meisje in huis willen nemen, dat in februari een
baby verwacht?’ Spijksma wil dat bespreken in aanwezigheid van zijn vrouw, omdat
zij verantwoordelijk zal zijn voor het extra werk en de nodige zorg. Mevrouw Spijksma
luistert naar De Jong en zegt tegen haar man: ‘Gerrit, het is onze Christenplicht om
te helpen en bedenk ook dat het één van onze eigen dochters zou kunnen zijn’.
Johan de Jong vertelt dan, dat hij bewust de familie Spijksma benadert, omdat hun
dochter Jannie een baby van een maand oud heeft, Richard, en dat die situatie benut
kan worden om de komst van de nieuwe baby te camoufleren. Nadat ze gezamenlijk
gebeden hebben, roept Johan de Jong Jannie en vraagt haar om te helpen als de
baby ter wereld komt. Jannie zegt dit graag toe. De jonge Joodse vrouw blijkt de in
1922 geboren Emilie Swaab te zijn. Zij woont met haar man en met hun beider
ouders en familieleden in Amsterdam. Op een nacht, het is 1943, is er een razzia,
waarbij een hele stadswijk wordt afgezet door Duitse militairen. Alle Joden worden uit
hun huizen gehaald. Zij mogen niets meenemen en worden samengedreven in een
schoolgebouw. Emilie is zwanger en moet nodig naar het toilet. Een erg jonge Duitse
soldaat staat dicht bij de deur en laat haar naar de gang gaan. Hij fluistert: ‘Ik geef je
tien minuten’. Vanaf dat moment verliest zij elk contact met haar man en familie.
Emilie gaat naar het toilet en verlaat de school. Ze loopt en loopt tot ze aan de rand
van de stad komt. Het is vroeg in de morgen en een toevallig passerende boer stopt
bij haar. Hij biedt haar een lift aan op zijn wagen met lege melkbussen. Emilie vertelt
hem wat er is gebeurd. Later herinnert ze zich daar weinig van. Alleen dat ze moe en
erg koud was en dat ‘iemand’ haar in veiligheid bracht. Die ‘iemand’ werkt bij de
ondergrondse en zoekt een onderduikplaats voor haar. Haar man, S.J. Swaab, heeft
minder geluk. Hij wordt bij de razzia eveneens opgepakt en op 29 maart 1943 naar
kamp Westerbork gevoerd. Vandaar gaat hij op transport naar een Duits
vernietigingskamp om nooit meer terug te keren. Emilie wordt naar Friesland
gebracht en woont bij een ouder echtpaar op een klein eilandje in het midden van
een meer in de buurt van Joure. Ze krijgt extra bonnen om levensmiddelen en
andere spullen te kunnen kopen. Voor een tijdje is ze hier veilig, maar ze kan daar
niet blijven als de baby geboren moet worden. De ondergrondse zoekt daarom een
meer passende plaats voor haar. In december 1943 vertrekt ze naar een nieuw
onderduikadres. Zij wordt in het rayon geplaatst door Sjoerd Wiersma en Leo van
Gelder en laatstgenoemde brengt haar, door bemiddeling van Johan de Jong, onder
bij Spijksma in IJlst. Materiële ondersteuning zal plaats vinden door het NSF. De
jonge vrouw, zeven maanden zwanger van haar eerste kind, wordt ’s avonds na
achten in het donker door de ondergrondse per auto van Joure naar IJlst gebracht.
Het is winter, stormachtig en flink koud, ook in de onverwarmde auto. De sneeuw ligt
meters hoog opgewaaid tegen de huizen. Emilie Swaab wordt naar een haar
onbekend adres gebracht. In de gegeven omstandigheden is het beter om niets te
weten, geen naam, geen adres. Het enige dat zij weet is, dat zij en haar nog
ongeboren kind op het nieuwe onderduikadres welkom zijn. De reis eindigt in IJlst, bij
het huis Uilenburg 35 van aannemer/timmerman Gerrit Spijksma en zijn vrouw

Baukje van der Wal. De auto stopt en Emilie Swaab stapt uit. De voordeur gaat open
en zij komt in een flauw verlichte lange gang. De man, die de deur open heeft
gedaan, is lang, dun en mager en heeft een vriendelijk gezicht met ogen die haar
aankijken door een ijzeren brilletje. Spijksma spreekt met moeite en met een zwaar
Fries accent een beetje Hollands. Hij gaat Emilie, die vanaf dat moment als Miep
Smit door het leven zal gaan, voor naar een heerlijk verwarmde huiskamer, waar de
hele familie rond de mooie, hoge, zwartglimmend gepoetste potkachel zit. Vooral dat
grote zilverkleurige deksel met zo’n dikke knop erop zal ze zich altijd blijven
herinneren. Moeder, zoon en drie dochters staan op, het gesprek stokt en iedereen
kijkt Miep aan. Deze voelt zich op dat moment een indringster en ze schaamt zich
voor haar lichamelijke en geestelijke positie. Ze steekt haar hand uit naar moeder
Spijksma en stelt zich voor als ‘Miep’. ‘Noem mij maar beppe’, zegt mevrouw
Spijksma, ‘dat betekent oma.’ Het gezelschap gaat zitten en drinkt koffie van cichorei.
‘Zoudt u mij zo vlug mogelijk de Friese taal willen leren?’ vraagt Miep aan het hele
gezelschap. Dan is het ijs gebroken en diezelfde avond krijgt zij haar eerste les. Miep
leert vervolgens in veertien dagen Fries. De mannen van de ondergrondse nemen
afscheid en als het kaarsje, dat op de grote tafel staat, bijna uitgaat is het tijd om
naar bed te gaan. Haar slaapplaats is een bedstee op de zolder, waar een klein
kamertje is, voorzien van een lampetkan en een waskom. En een nachtemmer, want
het ‘húske’ is achter in de tuin. Het kost haar wat moeite om in de bedstee te
klauteren, maar met een kistje ervoor lukt het wel. Haar weinige persoonlijke
bezittingen heeft zij in een boodschappentas meegebracht. Eén van de dochters van
Spijksma geeft haar wat van haar kleding en Jannie, die opgeleid is tot naaister,
maakt positiekleding en ondergoed voor haar. Af en toe komt tante Afke van der Wal,
de baakster uit de ‘Kazerne’, een nicht van mevrouw Spijksma, even naar haar
kijken. Op de ochtend van de 3e februari 1944, als Miep de huiskamervloer ligt te
wrijven, kondigt de baby zich aan. Beppe zorgt er voor dat Miep in bed komt te liggen
en waarschuwt Afke. Afke constateert dat de baby niet eerder dan die nacht geboren
zal worden en vertrekt met de mededeling dat zij ’s avonds om negen uur terug zal
komen. Miep vindt het allemaal heel angstig. Zij is door haar man tot vrouw en
moeder gemaakt en daar ligt ze nu in een vreemd bed, met een vreemde taal, bij
vreemde mensen, die wel heel lief voor haar zijn, maar ze heeft zoveel vragen, die ze
wel aan haar moeder of man zou durven stellen, maar voor geen goud aan deze
mensen. Ze verlangt vreselijk naar een arm om haar heen, naar iets eigens. Maar
alles wat zij liefheeft en wat haar liefheeft is door de Duitsers via Westerbork
doorgestuurd naar concentratiekampen. Ze wil er echter niet aan denken, ze moet
flink zijn, flink voor hun kind, dat zij aan de Duitsers heeft ontfutseld. Met veel moeite
komt ze weer uit de bedstee om zoveel mogelijk in beweging te blijven. ’s Avonds
tijdens het eten beginnen de weeën pas goed. Miep trekt wit weg en kan geen eten
meer zien, waarop beppe haar met zachte hand naar de achterkamer stuurt. ‘Ik kom
zo met een pot thee’ zegt ze tegen Miep. De achterkamer is speciaal voor Miep
ingericht. Een grote potkachel staat er te snorren, het wiegje staat klaar en alle
toebehoren voor de baby ligt op een aankleedtafel: een groot pak watten, gekookt
water, baby-olie, talkpoeder en een stapel luiers. Dat heeft Miep allemaal zelf
verzorgd en meegenomen uit Amsterdam. De bevalling laat lang op zich wachten,
ook nog als Afke om tien uur die avond binnenkomt. Om twee uur ’s nachts vindt
Afke het tijd om de dokter te roepen. Beppe en pake Spijksma slapen in het
tussenkamertje en worden wakker gemaakt. Er is inmiddels een flinke sneeuwstorm
op komen zetten. Pake gaat de storm in om de dokter Goinga van de Popmawal te
halen. Een half uur later staat deze bij het bed van Miep en drukt een ijskoude

stethoscoop op haar buik. Dokter Goinga boent vervolgens zijn handen met zeep en
trekt rubberen handschoenen aan. De weeën komen nu veelvuldiger en houden
langer aan. Het duurt niet lang of het kindje wordt geboren, een dochter, Yvonne. Het
kindje huilt direct en Afke pakt het pak watten. Ze trekt er een stuk uit en terwijl ze dat
doet valt er een gele jodenster uit. Miep ziet het gebeuren en verstijft van schrik. Afke
pakt de gele ster op, wisselt een blik van verstandhouding met dokter Goinga en
gooit de ster in de brandende kachel. Er wordt verder met geen woord over
gesproken. Jannie geeft Miep de helft van haar babyspullen, die zij heeft van haar
negen weken oude zoontje en ze hebben elders een wieg geleend.
Miep houdt zich in de oorlogsjaren niet verborgen. Hoewel ze uiteraard wel donker
haar heeft, bezit ze verder weinig Joodse trekken. Daarom gaat zij door voor Miep
Smit, een nichtje uit Oosterbeek, dat na de Slag om Arnhem geëvacueerd is naar
Friesland en ondergebracht is bij haar IJlster familie. Zij kan daarom normaal over
straat en de IJlsters zien haar regelmatig met de kinderwagen door IJlst wandelen. In
het voorjaar worden de beide baby’s (van Jannie en Miep) buiten gezet in de frisse
lucht. De beide kinderwagens staan naast elkaar. Ook gaat Miep met de familie
Spijksma mee naar de Gereformeerde kerk om geen argwaan te wekken.

Baby Yvonne Swaab

Emilie (Miep) Mijntje Sophia Swaab

Trotse moeder Miep met baby Yvonne
Anekdote
Hoe ging het verder
Miep blijft tot de bevrijding in IJlst en gaat na 5 mei 1945 met haar dochtertje zo snel
mogelijk naar Amsterdam, met als enig bezit een koffertje met kleren. In Amsterdam
wordt haar verteld dat niemand van haar familie, noch haar man en zijn familie de
oorlog heeft overleefd. Vijfendertig van haar geliefden zijn overleden in de
gaskamers in Dachau.
Gedurende de oorlog is een neef van de man van Miep, ook Charlie Swaab
genoemd, in Zwitserland met zijn twee zoons om zijn vrouw te bezoeken. Deze is in
Davos stervende aan tuberculose. Juist in die tijd wordt Polen bezet door de Duitsers
en naar verwachting zullen de Joden in Nederland niet veilig zijn. Als de Duitsers
Nederland binnentrekken, gaan Charlie Swaab en zijn twee zoons naar Frankrijk,
waar zij tot mei 1945 verblijven. Ook zij gaan na de bevrijding terug naar Amsterdam,
waar Miep in contact komt met deze weduwnaar. Na enige tijd trouwen ze en wonen
ze in Alkmaar, waar het paar een schoenenwinkel heeft. Charlie overlijdt later aan
een hartaanval en de winkel wordt verkocht. Haar dochter Yvonne vestigt zich na
haar huwelijk in Portugal. Het contact tussen Miep en de familie Spijksma is altijd

gebleven. Er is persoonlijk contact, maar ook wordt er veel geschreven en
getelefoneerd. Miep woont in later jaren ook de begrafenis van de heer en mevrouw
Spijksma bij en plant in maart 1979 een boom op het graf van Gerrit Spijksma sr.
Familie Van Wesel
Nog voor de Tweede Wereldoorlog wordt het assortiment van de NV Nooitgedagt
uitgebreid met houten kinderspeelgoed. Om te overleven moet het bedrijf In de
crisisjaren namelijk alles aanpakken wat maar van hout gemaakt kan worden, zoals
houten wc-brillen, kaasplanken en speelgoed. Dit speelgoed wordt eerst van
afvalhout gemaakt en later, als dit product blijkt aan te slaan, van nieuw hout. Dat de
keus op de productie van houten speelgoed valt heeft te maken met de
aanwezigheid van machines, vakbekwaam personeel en deugdelijk beukenhout.
Spoedig blijkt echter dat het maken van speelgoed een apart vak is. Het speelgoed
moet namelijk verantwoord zijn, het kind moet het leuk vinden en de ouders moeten
het willen kopen. De drijvende kracht achter de ontwikkeling van het speelgoed is de
heer J. van Wesel, die op 1 januari 1939 in dienst treedt van het bedrijf. Van Wesel
heeft jarenlang bekende speelgoedfabrieken in Duitsland vertegenwoordigd, maar is
vanwege antisemitische wetten van het nazi-regime aan de kant gezet. Met zijn rijke
ervaring werkt hij er aan mee, dat de naam Nooitgedagt ook een begrip wordt in de
speelgoedwereld. Hij komt met nieuwe ideeën en draagt er mede zorg voor, dat het
Nooitgedagt-speelgoed voldoet aan de eis, die de consument hieraan stelt. Het
speelgoed moet sierlijk zijn, maar moet tegelijk zijn doelmatigheid behouden om er
mee te spelen, terwijl het door zijn spreekwoordelijke sterkte zelfs de grootste
onderzoeksdrift der kleuters weerstand moet kunnen bieden. Als het voor de familie
Van Wesel te gevaarlijk wordt, duiken Van Wesel, zijn vrouw en hun zoon onder bij
Izaak Kuipers, die in het huis naast het kantoor van Nooitgedagt woont.
Waarschijnlijk vertrekt het gezin Van Wesel na verloop van tijd naar Amsterdam,
want op 22 juni 1943 schrijft zoon D. van Wesel vanuit die plaats aan de directie van
Nooitgedagt, dat zijn ouders naar Westerbork moesten vertrekken. Zelf is hij niet
vertrokken, maar zijn ouders wel. De zoon wil nu graag pakjes zenden aan zijn
ouders, omdat zij het hard nodig hebben, maar hij heeft geen geld. Hij vraagt daarom
aan Nooitgedagt een deel van zijn vaders toelage door te sturen naar Cuperus,
Pretoriusplein 2 III te Amsterdam. Na de oorlog blijkt, dat de heer en mevrouw Van
Wesel via kamp Westerbork naar Duitsland zijn afgevoerd en dat zij na de bevrijding
niet terug zijn gekeerd.

Brief van D. van Wesel aan Nooitgedagt
Onderduikers bij Eelke Kooistra aan de Stadslaan
Eelke Kooistra heeft met zijn gezin een winkel in levensmiddelen, galanterieën,
huishoudelijke artikelen etc aan de Stadslaan. Veel klanten, die aan de noordzijde
van Geeuw en Vaart wonen, komen zelf hun spullen in de winkel halen. De klanten
aan de zuidzijde van de brug worden door Kooistra aan huis bezocht. Als hij op
dinsdag en vrijdag aan het ‘suteljen’ is, komt Kooistra natuurlijk bij veel gezinnen over
de vloer. Op zekere dag, als hij bij mevrouw Nooitgedagt - Wiersma aan de
Galamagracht komt, neemt deze hem in vertrouwen. Zij moet extra etenswaren
hebben, want zij heeft onderduikers in huis. Kooistra zegt toe hier voor te zullen
zorgen, omdat hij als kruidenier wel wat mogelijkheden heeft. Bovendien zorgt de
ondergrondse voor de de nodigde extra bonnen, want alles is inmiddels alleen nog
op de bon verkrijgbaar. Kooistra ziet de onderduikers bij mevrouw Nooitgedagt
overigens nooit, ook niet na die bewuste dag. Kooistra zelf bewoont een groot huis.

Beneden bevinden zich de winkel en het woongedeelte en boven loopt een grote
zolder over het hele huis. Op deze zolder zijn enkele kamertjes afgetimmerd.
Op zekere dag komt de ondergrondse met de vraag of Kooistra geen Joodse
onderduikers wil opnemen in zijn huis, want hij heeft immers voldoende ruimte. Die
vraag is begrijpelijk, want soms zit de ondergrondse echt omhoog met mensen, die
direct een (ander) onderduikadres moeten hebben. De familie Kooistra begrijpt het
probleem en wil zelf ook wat doen voor de goede zaak. Zo kan het gebeuren dat op
een avond, het zal begin drieënveertig geweest zijn, twee mensen gebracht worden,
een Joods echtpaar uit Amsterdam. Leuke, aardige mensen, met een duidelijk Joods
voorkomen. Het zijn arme mensen, die al een groot persoonlijk verlies hebben
geleden. Zij hadden namelijk één kind, een dochter. Als de Joden uit Amsterdam op
transport moeten, heeft deze dochter gezegd: ‘Ik ga wel weg. Ik ga op transport, dan
kunnen jullie mooi thuisblijven’. Het meisje gaat inderdaad op transport en de ouders
hebben hun dochter nooit weer teruggezien. Het echtpaar krijgt twee kamertjes tot
zijn beschikking. Het ene wordt gebruikt als slaapkamer en het andere, dat een
schoorsteen heeft, wordt de woonkamer. De kamertjes zijn sober ingericht en de
ondergrondse zorgt voor een kacheltje in de woonkamer. Dit kamertje heeft een
dakraampje. In de slaapkamer bevindt zich een groot raam. De Joodse vrouw blijkt
erg handig en creatief te zijn. Kooistra verkoopt in zijn winkel ook manufacturen en in
de winkel liggen diverse stalen van gordijnen, overgordijnen etc. De vrouw zegt op
zeker moment, dat zij daar best mooie kussens van kan maken. Omdat Kooistra zelf
ook wel bedden, kapokmatrassen etc. maakt, zijn alle verdere benodigdheden voor
het maken van kussens aanwezig. De vrouw gaat aan de slag en zij maakt
inderdaad prachtige kussens. Enkele van die kussens hebben jarenlang op de
banken in de Gereformeerde Kerk gelegen. Op zeker moment heeft ze weer een stuk
of vier kussens klaar en die liggen op de toonbank in de winkel. Op een
zaterdagmiddag komt een klant de winkel binnen en ziet die kussens liggen. ‘Jonge,
jonge, wat ha jimme hier een rommel. It liket wol in jodesaak’, zegt hij. ‘Nou’, zegt
Kooistra, ‘wie it mar wer so fier dat de Joden in saak hawwe koe’.
Enige tijd later verschaft de familie Kooistra nog een paar Joden onderdak. De
ondergrondse zorgt dat er voor deze mensen een extra ledikant komt. Dit echtpaar
komt in de avonduren in IJlst aan. In die tijd gaat iedereen nog vroeg naar bed, want
men moet ’s morgens ook weer vroeg op. Ook de familie Kooistra gaat die avond
rond tien uur naar bed. Eelke Kooistra slaapt beneden, in de bedstee. Rond een uur
of halfelf komt er een auto aangereden. Dat is iets bijzonders in die tijd, omdat er
nauwelijks auto’s rijden en zeker niet in de avonduren. Op een gegeven moment
komt Kooistra in zijn lange onderbroek naar boven en zegt tegen zijn dochter Joukje:
‘Der binne in pear’. Achter hem aan komt een stel mensen naar boven. Normaal
slaapt Joukje in een kamertje op de zolder, maar op dat moment slaapt zij op een
andere plek. Het tweede echtpaar wordt dan in haar kamertje ondergebracht. In dat
kamertje staat een ledikant en de man vraagt op een wat eigenaardige manier:
‘Moeten wij hier slapen?’ ‘Ja’, zei Joukje, ‘of bent u misschien niet getrouwd?’ ‘Ja
hoor’, haast de man zich te zeggen, ‘wij zijn wel getrouwd’. Wat blijkt later? De vrouw
is vier jaar ouder dan Joukje en de man is even oud als Eelke Kooistra. Het is het
tweede huwelijk van de man. Zijn eerste vrouw is overleden en naderhand is hij met
een veel jongere vrouw getrouwd. Deze mensen worden Klaas en Jannie genoemd,
maar heten eigenlijk Leo en Rebecca. De man krijgt een spinnewiel tot zijn
beschikking en zit overdag veel te spinnen. Verder gaat het leven zo zijn gangetje.
Het eerste echtpaar komt niet buiten vanwege hun typisch Joodse uiterlijk. Het
tweede paar, dat uit Den Haag komt, ziet er minder Joods uit en deze mensen gaan

wel naar buiten. De vrouw gaat door voor een nicht van de familie en zij gaat ook
mee naar de kerk. Zij heeft voor haar vlucht uit Den Haag naar het noorden haar
haar vuurrood geverfd met waterstofperoxide. In paniek heeft ze een veel te grote
hoeveelheid van die vloeistof gebruikt, waardoor ze ernstige gezondheidsproblemen
had kunnen krijgen. Haar rode haarkleur redde haar echter wel toen zij in de tram
iemand zag zitten, die ze kende en waarvan ze wist dat die verkeerd was. Door haar
vuurrode haar herkende hij haar echter niet en kon zij zonder problemen ontkomen.
Het haar moest wel elke week even bijgewerkt worden, een klusje voor Joukje. In
1944 trouwt de oudste zoon van Kooistra, Hendrik.De jongste zoon Ruurd en dochter
Joukje wonen dan nog thuis.
Een tijdje later is Joukje voor een paar dagen naar Dokkum. Eelke Kooistra is op pad
en jongste zoon Ruurd is alleen thuis. Juist op dat moment komt er een controleur
met de boodschap, dat hij het hele huis moet doorzoeken op de aanwezigheid van
verboden spullen. De controleur zal uiteraard ook naar boven gaan, waarop Ruurd
Kooistra zegt dat het niet goed past omdat er boven een patiënt ligt. Maar de
controleur gaat wel naar boven. Ruurd gaat mee en zegt, wijzend naar het kamertje:
‘Hier ligt de patiënt’. Hij hoopt dat alle vier de Joodse onderduikers in dat kamertje
zitten en dat de controleur daar niet naar binnen zal gaan. Maar in het voorste
kamertje zit de Joodse man te spinnen! De controleur heeft natuurlijk direct door wat
er aan de hand is. Als hij weer beneden komt zegt hij tegen Ruurd: ‘Ik heb wel in de
gaten wat jullie hier doen, maar dat is niet vertrouwd. Toevallig ben ik een goede,
maar er kan ook een andere controleur komen, die niet te vertrouwen is’. De familie
Kooistra worstelt dan met de vraag of de man nu wel of niet goed is. Hij zelf heeft
gezegd van wel, maar is dat ook zo? Uiteindelijk komen ze tot de conclusie dat ze
geen risico mogen nemen en dat de onderduikers direct weg moeten. Diezelfde
nacht, het zal in de zomer van 1944 zijn geweest, vertrekken de beide Joodse
echtparen en alles wordt met de hulp van de ondergrondse opgeruimd, opdat elk
spoor, dat zou kunnen wijzen op de aanwezigheid van onderduikers, ontbreekt. De
beide Joodse stellen moeten dus van het ene op het andere moment vertrekken. Het
paar uit Den Haag gaat naar de familie Spijksma op Uilenburg, waar ze trouwens niet
zo lang zullen verblijven. De vrouw is in verwachting en na de bevalling, in het
Verpleeghuis te Sneek, gaan ze met een boot naar Gaasterland. Voor het
Amsterdamse paar, dat ome Jaap en tante Sien wordt genoemd, moet ook een plek
worden gezocht. Zij gaan uiteindelijk naar een voor de familie Kooistra onbekend
adres in IJlst, want wat niet weet, wat niet deert. Toch komt de familie Kooistra er al
snel achter waar ze zitten. Deze Joodse vrouw, tante Sien, is erg bedreven met
naald en draad. Toen ze nog bij de familie Kooistra ondergedoken zat, heeft Joukje
een jurk genaaid uit een lap stof. Tante Sien zag dat er een lapje stof overbleef en
bood aan daar een leuk tasje van te maken. Met behulp van wat karton maakte zij zo
een mooi enveloptasje. Als de familie Kooistra, na het vertrek van het Amsterdamse
echtpaar, op een zondag in de kerk zit, kijkt Joukje de kerk eens rond en zegt dan
tegen haar broer: ‘Ik weet ook waar ome Jaap en tante Sien zitten, ik kan het zien.
Kijk maar naar de tasjes van die vrouw en haar dochter’. Die vrouw heeft een zelfde
enveloptasje in de stof van haar jas en haar dochter heeft een tasje in de stof van
haar jurk. Een paar dagen later komt er iemand van de ondergrondse in de winkel.
Joukje zegt tegen de man: ‘Ik wil je wat vragen, maar je hoeft niets te zeggen. Zitten
ome Jaap en tante Sien bij Jaap de Vlugt aan de Galamagracht?’ Zijn reactie is
veelzeggend. ‘Hoe weet jij dat’, vraagt hij. Joukje legt dan uit hoe zij via de
enveloptasjes tot de conclusie is gekomen, dat ‘hun’ onderduikers bij De Vlugt
moeten zitten. Later vertrekken deze mensen ook weer bij De Vlugt en worden ze

(waarschijnlijk) ondergebracht bij de familie Molenaar op Zevenpelsen. Als de Joodse
onderduikers weg zijn, is het huis van de familie Kooistra natuurlijk leeg en hebben zij
het gevoel niets meer te doen voor de goede zaak, een onaangenaam gevoel.
Op een zomeravond gaat Joukje even weg. In die tijd moet iedereen voor acht uur
binnen zijn en ook Joukje komt voor acht uur thuis. Als ze binnen komt zit daar een
voor haar vreemde man. Wat is het geval. Slager Johan de Jong is met die jongeman
bij de Kooistra’s gekomen. Hij zoekt een onderduikadres voor hem. ‘’We weten dat
jullie ruimte hebben’, aldus De Jong. De jongeman blijkt erg zwijgzaam te zijn en gaat
zijn eigen weg. Hij noemt zich Tom van der Valk. Zijn echte naam wordt al gauw door
Joukje achterhaald. Als zij de was doet zit daar ook een onderbroek bij van Tom. In
de broek staat zijn naam: Koekoek. Hij blijkt afkomstig te zijn uit Assen, zit in het
verzet en is betrokken bij wapendroppings. Kooistra heeft een radiotoestel verborgen
en met dit toestel wordt regelmatig geluisterd naar Radio Londen. Tom luistert naar
de uitzendingen, waarin ook gecodeerde berichten voorkomen. Bij het horen van een
bepaald gecodeerd bericht staat hij soms ineens op en zegt dan dat hij een paar
dagen weg moet. Hij vertrekt dan ’s nachts en Joukje zet dan wat eten voor hem
klaar op de tafel. Een paar dagen later is hij er dan opeens weer. In die tijd houden
de Duitsers regelmatig razzia’s in IJlst. Vanuit Sneek komt dan een groepje Duitse
militairen naar IJlst op zoek naar mensen of naar fietsen. Op een zondagmorgen is er
ook weer een razzia. Alleen Tom, de onderduiker uit Assen, is dan nog in huis. Voor
hem is een schuilplaats gemaakt onder de vloer. In de vloer is een luik gemaakt en
over dat luik ligt weer een vloerkleed om het luik aan het oog te onttrekken. De ruimte
onder de vloer is met kleden enigszins comfortabel gemaakt. In geval van nood kan
Tom zich hier verbergen. Als de Duitsers die zondagmorgen IJlst binnen komen
waarschuwt Joukje Kooistra direct Tom, maar die zit op dat moment net op het
‘húske’. Vlug wordt het kleed aan de kant getrokken, het luik geopend en Tom kruipt
snel in de schuilplaats onder de vloer. Het luik wordt dadelijk weer dicht gedaan en
het kleed erover getrokken. Gelukkig komen de Duitsers niet binnen voor een
huiszoeking en nadat ze weer vertrokken zijn naar Sneek kan Tom weer uit zijn
schuilplaats bevrijd worden. Tom blijft tot een paar dagen voor het einde van de
oorlog bij de familie Kooistra.

Links de winkel van Eelke Kooistra

Anekdote
Verwaterd contact
De familie Kooistra heeft na de oorlog nauwelijks contact meer met Tom
onderhouden. Wel stuurt hij een cadeautje bij het huwelijk van Joukje en Harm
Wierda. Ook met de Joodse onderduikers is later weinig contact. Joukje is nog wel
een lang weekend bij het Haagse echtpaar geweest. Die hebben niet alleen de
oorlog overleefd, maar ze hebben ook hun zaak en woonhuis ongeschonden en met
alles er in teruggekregen.
Anekdote
Een te grote broek
Als het Joodse echtpaar uit Amsterdam bij de familie Kooistra binnenkomt, wordt er
uiteraard eerst kennis gemaakt. Daarna wordt er wat gepraat en op een gegeven
moment vraagt jongste zoon Ruurd aan de man wat hij voor de kost doet. Deze
vertelt dat hij sigarenfabrikant is.’ Nou’, zei Kooistra jr.,’ tref ik dat, want ik ben met
mijn tabaksdiploma bezig. Dan kunt u mij wel helpen’. Het blijft dan akelig stil. Later
vertelt iemand van de ondergrondse dat de man met sigaren op de markt stond!
Anekdote
Rekenfoutje
De vrouw van het echtpaar dat van Kooistra naar Spijksma op Uilenburg gaat, raakt
in verwachting als ze nog bij Kooistra ondergedoken zit. Het paar zegt altijd, dat ze
een kindje zullen maken als de oorlog voorbij is. Op zeker moment zegt de vrouw
echter: ‘Ik kan toch niet in verwachting zijn? We rekenen het altijd goed uit, want een
broer van mijn man is arts en die heeft ons precies uitgelegd hoe het zit en wat te
doen’. Maar er is dus wel een kindje gemaakt voor de oorlog voorbij is. Dokter
Goinga wordt er bij gehaald en de vrouw vertelt opnieuw dat ze het altijd zo goed
uitgerekend hebben. ‘Dan hebben jullie deze keer verkeerd gerekend’, is de nuchtere
reactie van dokter Goinga. Het kindje wordt naderhand in het Verpleeghuis te Sneek
geboren, waar trouwens heel veel Joodse kinderen zijn geboren.
Anekdote
Een verkeerde keuze
Op zekere morgen wordt er weer een razzia in IJlst gehouden. Al snel wordt duidelijk
dat het de Duitsers om fietsen gaat. Bij Kooistra staat een schuurtje achter het huis
en in dat schuurtje staan hun fietsen. Kooistra is die dag naar Sneek. Normaal gaat
hij altijd op de fiets, maar deze keer is hij lopend naar Sneek vertrokken. Als de
Duitsers over de Stadslaan gaan, zien ze door de ramen van het schuurtje de fietsen
staan. Ze willen ze meenemen, maar Joukje Kooistra verzet zich heftig.’ Wij moeten
die fietsen gebruiken voor de winkel’, roept ze uit, ‘jullie moeten die fietsen laten
staan.’ Dat is uiteraard tegen dovemansoren gezegd en om problemen te voorkomen

wordt ze door de anderen gemaand zich verder rustig te houden. Drie fietsen worden
uiteindelijk door de Duitsers meegenomen; één fiets blijft achter. Was Kooistra nu
toch maar op de fiets naar Sneek gegaan!
Margareta Friedmann
Het IJlster gezin Weerstra, de in 1907 in Wons geboren Marten en zijn vrouw
Taetske Weerstra-Poepjes, emigreert in 1930 naar de Vereniging Staten, naar
Chicago. Ze keren echter al gauw terug naar Nederland, omdat Marten Weerstra
daar geen werk kan vinden. In IJlst vindt hij wel werk; hij wordt machinist bij
Nooitgedagt. Het gezin vestigt zich weer in IJlst, in een kleine woning aan de
Galamagracht, op nummer 55. Het huis telt weinig kamers en er zijn veel
geïmproviseerde kleine bedsteden gemaakt voor het kinderrijke gezin. In 1941
worden de Weerstra’s betrokken bij het werk van de ondergrondse. Voor dat illegale
werk maakt Marten Weerstra gebruik van de schuilnaam ‘van der Berg’. Het
verzetswerk begint met de vraag aan Taetske Weerstra of zij en haar man een
vierjarig Joods meisje, Leah, onderdak kunnen verlenen. Het kind is bij een razzia
door de Duitsers ontkomen door zich in de wc te verstoppen. Haar vader wordt
doodgeschoten en haar moeder wordt naar een concentratiekamp gezonden. Leah
gaat in het gezin Weerstra door voor een nichtje uit het gebombardeerde Rotterdam.
Vervolgens komt Margareta Friedmann bij hen in huis. Het meisje is ca. 10 jaar oud
als zij en haar ouders door de Duitse vervolging worden getroffen. Zij wordt op 1 mei
1943 via een zekere familie Goldfeder naar de familie Weerstra in IJlst gebracht.
Margareta wordt dan Greetje of Grietje Faber genoemd. De Weerstra’s sturen haar
na enige tijd door naar een familie Hoekstra in Abbega. Het verblijf bij Hoekstra
verloopt evenwel niet zonder problemen en op 25 of 26 oktober 1943 komt Greetje
geheel overstuur weer bij de familie Weerstra in IJlst terecht. Daarna wordt zij door
mevrouw Weerstra ondergebracht bij de weduwe Terpstra in Wons. Door haar
gedrag is ze ook daar niet te handhaven en komt ze opnieuw terug in IJlst, bij de
Weerstra’s, waar het wél goed gaat. Ze speelt er met de kinderen van het gezin,
maar omdat ze zoveel praat, wordt ze nooit alleen gelaten. Ze blijft bij de Weerstra’s
tot het voorjaar van 1944.
Jacob Speijer en Flora Speijer - Bolle
Op 8 november 1939 trouwt de in 1912 te Amsterdam geboren Jacob (Jaap) Speijer,
met de in 1915 eveneens te Amsterdam geboren Flora Bolle. Het jonge paar vestigt
zich in hun geboortestad. Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog duiken zij in
april 1943 onder. Ze verblijven op verschillende adressen, onder meer bij de familie
C. Rijsmus, Javastraat te Amsterdam (de familie Rijsmus emigreert later naar ZuidAfrika), bij de familie R. Krommendijk, Nachtegaalstraat 63, eveneens in Amsterdam,
en bij een familielid van Piet Bosboom in Zaandam. In de loop der tijd wordt de
situatie voor Jaap en Flora Speijer steeds moeilijker. Daarom zorgt verzetsman Piet
Bosboom (schuilnaam Piet Bakker) er voor, dat zij in juni 1944 naar Friesland kunnen
gaan om daar onder te duiken. Ze reizen met de boot van Enkhuizen naar Staveren
en vervolgens vandaar per trein naar Sneek. Ze zijn in het bezit van valse papieren,
die geleverd zijn door de LO - LKP Sneek. In Sneek worden ze door Piet Bosboom
naar de bakkerij van ‘Tante Martha’ Stroop en haar man ‘Ome Manus’ gebracht, een
‘zwaar adres’ in Sneek. Volgens afspraak brengt Jaap Speijer vervolgens de heer
Krommendijk van hun vertrek naar Friesland op de hoogte door middel van een

telegram met een codebericht. Kort na hun aankomst in Sneek worden ze door de
IJlster verzetsman Marten Weerstra ondergebracht in diens eigen woning aan de
Galamagracht nummer 55, waar ze tot het einde van de oorlog zullen blijven. Ook de
moeder van mevrouw Speijer, mevrouw Sara Bolle-Melkman, en haar jongste zoon
Nico Bolle, duiken onder en wel in Ureterp. Flora Speijer wordt bij de Weerstra’s Tea
genoemd. Zij gaat door voor de jongere zus van mevrouw Weerstra. Ook de buren
worden van haar bestaan op de hoogte gebracht. Mevrouw Weerstra vertelt hen, dat
Tea naar IJlst is gekomen om te helpen met het grote huishouden. Voor de meeste
buren klinkt dit erg logisch. Buurman Sipke Schilstra weet echter dat Weerstra
onderduikers heeft en steunt de familie o.a. door fruit van zijn appel- en perenbomen
te leveren. ‘Tea’ spreekt na korte tijd al een aardig woordje Fries. Omdat ze
donkerblond is kan.ze zich redelijk vrij bewegen in en rond het huis. Jaap Speijer
daarentegen heeft pikzwart haar en een duidelijk Joods uiterlijk. Daarom moet hij
overdag absoluut binnen blijven. Buurman Gerrit Muizelaar (‘de huuskeman’) houdt
zich actief bezig met het verzet. Hij vervoert wapens, die hij naar verschillende
adressen brengt, o.a. naar Marten Weerstra. Ook vervoert en bezorgt hij illegale
kranten. ‘s Avonds en 's nachts, vooral als het erg donker is, helpt Jaap Speijer hem
wel met het rondbrengen van verzetskranten als Het Parool en Je Maintiendrai. Hij
loopt daar weliswaar risico mee, maar Muizelaar en Speijer zijn niet bang uitgevallen.
Marten Weerstra is echter bang dat de mannen een te groot risico nemen en hij
vreest verraad. Zijn vrouw wuift die bezorgdheid weg. Zij is trouwens in huis de spil
waar alles om draait. Vanuit haar levensovertuiging en hang naar avontuur is zij
degene, die besluit onderduikers te helpen. Het is de vraag of zij zich het grote
gevaar dat zij en haar gezin lopen wel realiseert. Jaap Speijer heeft een schuilplek,
waar hij, mede om de tijd te doden, garen spint op een spinnewiel. Op een dag in de
herfst van 1944, het is nog vroeg in de ochtend, wordt in IJlst een razzia gehouden.
Jaap Speijer is op dat moment bij buurman Schilstra in de schuur, waar hij zich kort
schuil houdt. In geval van gevaar kan hij daar trouwens altijd terecht. In geval van
onraad wordt Jaap ook wel door Gerrit Muizelaar naar de boerderij van de familie
Kingma aan het Sneekerpad nr. 13, halverwege IJlst en Sneek, gebracht. Niet alleen
boer Kingma stelt zich actief op in die periode, maar ook diens dochter Ida. Deze
razzia en naderhand nog een tweede gaan gelukkig aan Galamagracht 55 voorbij.
Uit veiligheidsoverwegingen gebruikt de familie Weerstra een geheime code: drie
korte klopjes, gevolgd door een harde tik. Ook wordt gebruik gemaakt van bepaalde
wachtwoorden. Als zich iemand aan de deur meldt, die zich bedient van de geheime
code, dan stellen de Weerstra’s de vraag: ‘Hoe laat is het?’ Als de persoon aan de
andere kant van de deur antwoordt met de juiste tijd, dan weten ze dat er iets niet
deugt. Maar al hun voorzorgsmaatregelen kunnen niet voorkomen dat ze worden
verraden. Ruim een week voor de bevrijding, op 5 april 1945, overvallen de Duitsers
het huis van de familie Weerstra op zoek naar munitie en wapens. Tijdens deze inval
liggen op de schoorsteenmantel in de woonkamer enkele paperassen, die wijzen op
contacten met de ondergrondse. Als de Duitse commandant in de kamer staat, doet
Theresa een schietgebedje en laat de papieren in een onbewaakt ogenblik onder
haar kleding verdwijnen. Als de Duitsers uiteindelijk vertrekken en Marten Weerstra
meenemen, denkt dochter Jeltje dat ze haar vader nooit meer terug zal zien. Ook
Marten Weerstra zelf denkt zijn vrouw en zes kinderen nooit meer terug te zien. Bij
gerucht hebben ze namelijk vernomen dat twee mannen, waarmee Marten Weerstra
samenwerkte, geëxecuteerd zijn. Ook Jacob Speijer wordt opgepakt en
meegenomen naar Sneek. Maar na enkele dagen worden zowel Marten Weerstra als
Jacob Speijer op onverklaarbare wijze weer vrijgelaten. Als Flora Speijer in augustus

1944 zwanger raakt, simuleert Theresa Weerstra dat zij in verwachting is. Op deze
wijze kan naderhand de geboorte van een kind in het huis van de Weerstra’s
uitgelegd worden. Het echtpaar Speijer slaapt dan niet meer in één van de krappe
bedsteden. Flora slaapt nog wel in het overvolle huisje, maar Jacob brengt de
nachten door in een schuurtje op het erf. Vanaf het begin van haar zwangerschap
heeft Flora Speijer het moeilijk. De krappe ruimte in huis zorgt voor constante
stresssituaties. Bovendien is ze voortdurend bang voor verraad, arrestatie en
deportatie. Na de laatste grote razzia van 5 april 1945, waarbij haar echtgenoot wordt
gearresteerd en afgevoerd, verslechtert de situatie van Flora Speijer. Hoewel haar
man spoedig terugkeert, worden de spanning en de fysieke ongemakken door de
zwangerschap haar teveel. Mevrouw Weerstra wil dat Flora in het huisje aan de
Galamagracht bevalt, maar de ondergrondse heeft daar een andere mening over.
Daarom wordt Flora door Gerrit Muizelaar met een roeibootje naar het Sint
Antoniusziekenhuis in Sneek gebracht, waar ze rustig zal kunnen bevallen. Maar
mevrouw Weerstra vindt het maar niks dat de baby in Sneek geboren zal worden en
zegt Muizelaar de hoogzwangere Flora weer terug te brengen naar IJlst, naar háár
huis. Zij vindt het namelijk prachtig als die ‘bevrijdingsbaby’ in haar huis aan de
Galamagracht geboren zal worden... Op 18 april 1945, een paar dagen na de
bevrijding, wordt een jongetje geboren, Albert. Bij de geboorte wordt Flora geholpen
door huisarts Thijs Goinga (Lietse Thys) van de Popmawal. Na de geboorte zegt
dokter Goinga: ‘Dit is een bevrijdingskind’. Hetzij door alle spanningen of vanwege
een fysieke oorzaak heeft Flora Speijer na de geboorte van haar zoontje problemen
met het geven van borstvoeding. Toevallig en tot haar geluk kent zij Meintje de Jong,
de vrouw van Jaap de Jong goed. Meintje was o.a. werkster bij Joodse kennissen
van haar, de heer Van Praag van de Commelinstraat in Amsterdam, die in de Joodse
gemeenschap bekend was als mohel (besnijder). Meintje is op 4 maart 1945 bevallen
van een zoontje, Douwe Ruurd (die op 8 januari 1953 door verdrinking om het leven
zal komen), en van Meintje krijgt Albert af en toe bijvoeding. Direct na de bevrijding,
als iedereen weer op straat komt, ontmoet het echtpaar Speijer andere in IJIst
ondergedoken Joodse mensen, zoals Meijer Mossel, die later voorzanger en
leraar wordt van de Joodse Gemeente in Den Haag, Dirk Geismar (geëmigreerd
als Durk Geismar naar de Verenigde Staten) en de familie Locher uit
Amsterdam, die daar een viskraam had op de Albert Cuypmarkt. Rond 15 april
1945 gaat Nico Bolle op zoek naar Jaap en Flora Speijer - Bolle. Via de LO - LKP
Sneek vindt hij ze na enige tijd in IJlst bij de familie Weerstra. Zowel Jaap als Flora is
totaal ontredderd. Jaap door zijn kortstondige gevangenschap bij de SD in Sneek en
Flora door alle spanningen rond de gevangenneming van haar man en door de
bevalling van haar zoontje Albert, die onder primitieve omstandigheden plaatsvond.
Drie maanden na de bevrijding krijgt het echtpaar Speijer toestemming om samen
met hun zoontje Albert naar hun oude woonplaats Amsterdam (Andreas Bonnstraat
34-I) terug te keren. De reis naar Amsterdam vindt plaats met een Marinevliegtuig
vanaf de vliegbasis Leeuwarden.

Het gezin Weerstra

Jaap en Flora Speijer

Albert Speijer
Anekdote
Piet Bosboom alias Piet Bakker
De in 1915 geboren Amsterdammer Piet Bosboom, schuilnaam Piet Bakker, wordt na
de oorlog onderscheiden met het Zilveren Verzetskruis en de Erepenning Yad
Vashem. Hij redde tijdens de Tweede Wereldoorlog tweeduizend mensen uit de
handen van de Duitsers, onder wie tussen de twaalfhonderd en veertienhonderd
kinderen, die in de Hollandsche Schouwburg zaten. Hij bracht Joden naar
onderduikadressen, haalde kinderen uit de Hollandsche Schouwburg, zocht
onderdak voor neergeschoten oorlogsvliegers, vervoerde wapens en zorgde ook
voor nazorg. Honderden Engelse en waarschijnlijk ook Amerikaanse piloten hebben
hun leven aan hem te danken, waarvoor hij later van de militaire autoriteiten in die
landen erkenning heeft gekregen. Bosboom was betrokken bij vele verzetsgroepen,
was ook actief in Haarlem en Rotterdam. Hij werkte bijvoorbeeld nauw samen met
Truus Menger en ds. Leen Overtuin. Ook was hij betrokken bij overvallen. Piet
Bosboom is op 5 december 1998 overleden in Het Joodse Verzorgingshuis ‘Beth
Shalom’ in Amsterdam (Buitenveldert).

Anekdote
Onderscheidingen
Marten Weerstra ontvangst na de bevrijding een onderscheiding van president
Truman ‘for the American Government’, getekend door generaal Eisenhower. Van de
Britse regering ontvangt hij eveneens een onderscheiding. Voorts ontvangt hij een
handgeschreven brief plus een medaille van Prins Bernhard.
Anekdote
Hoge Israëlische onderscheiding voor Teatske Weerstra
In 1949 emigreert het gezin van Marten Weerstra opnieuw naar de Verenigde Staten
van Amerika, waar zij zich in het district Holland in de staat Michigan vestigen. In
Amerika wordt ook hun zevende kind geboren. Marten Weerstra overlijdt in 1968. In
het jaar 2000 woont Taetske Weerstra, die zich nu Theresa noemt, in Grand Rapids.
In dat jaar ontvangt zij (en haar man postuum!) op 92-jarige leeftijd in de
‘Congregation Ahavas Israel’ in Grand Rapids een hoge Israëlische onderscheiding,
namelijk de titel 'Righteous Among the Nations’, voor verleende hulp aan Joodse
mensen tijdens de Holocaust. Bovendien wordt haar naam vermeld op het Yad
Vashem Monument in Jeruzalem.
Anekdote
Een late beloning
Begin jaren vijftig gaat het gezin Speijer op bezoek bij huisarts Thijs Goinga, die dan
inmiddels in Ysbrechtum woont. Omdat Jaap en Flora Speijer hem destijds niet voor
zijn diensten konden betalen, brengen ze als verlate vergoeding een grote zware kist
Jaffa-sinaasappelen mee, die dokter Goinga glimlachend in ontvangst neemt. Hij
beschouwt de rekening daarmee als vereffend.
Anekdote
Familie Stroop
Bakker Egbert Stroop en zijn vrouw Martje Feringa wonen met hun vier kinderen aan
de Kloosterhof 31 te Sneek. Via het huis van de familie Stroop worden in de loop der
jaren enkele honderden kinderen naar een onderduikadres gebracht. Deze kinderen
komne uit Holland, van de centrale Zaandam, uit Haarlem van de groep Bosboom,
van de groep Enschede en van de groep Hilversum. Naderhand komen ze ook via
anderen bij Stroop terecht. Mevrouw Stroop brengt de kinderen veelal weg naar hun
onderduikadressen.
Henriëtte (Hannie) Bernarda Julia Polak
De in Wageningen geboren Hannie Polak groeit op in haar geboorteplaats, waar
haar vader docent is aan de Landbouwschool. Reeds voor de oorlog overlijdt haar
moeder. Hannie studeert tot medio 1943 aan de Academie voor Lichamelijke

Opvoeding te Amsterdam. Vlak voordat ze zelf moet onderduiken slaagt zij voor deze
opleiding. Vanuit haar kamertje in de woning Pl. Kerklaan 9B kan zij het plein zien,
waar de Joden verzameld worden, voor zij op transport worden gesteld. Dan moet
Hannie ook onderduiken. Ook haar vader, broer en twee zusters duiken onder, maar
die zitten op andere plaatsen. Allen overleven echter de oorlog.
Voor dat Hannie in IJlst terechtkomt, zit ze ondergedoken bij de domineesfamilie
Tasseron in Goïnga. Hier moet ze weg, omdat ze gezocht wordt.
In de loop van 1943 worden mevrouw Geertje de Vries-Nauta en haar dochter
Sjoerdtje, die op het adres Galamagracht 13 te IJlst wonen, gevraagd of zij
onderduikers in huis kunnen en willen opnemen. Dit verzoek wordt gedaan door een
hen onbekende man van buiten IJlst, waarschijnlijk iemand uit het westen. Deze man
heeft ongetwijfeld van de een paar huizen verderop wonende verzetsman slager
Johan de Jong te horen gekregen, dat moeder en dochter met een dergelijke vraag
benaderd kunnen worden. Na hun bevestigende reactie krijgen ze op zekere dag
bericht, dat zij een oudere mevrouw uit Amsterdam in huis zullen krijgen. Op de
bewuste zaterdagavond dat deze dame zal komen, zitten beide vrouwen gespannen
te wachten, maar er gebeurt niets en de volgende dag ook niet. Pas twee dagen later
horen ze dat deze mevrouw onderweg naar IJlst is opgepakt en is overleden. Dit
maakt een bijzonder diepe indruk op hen.
Toch komt er een onderduikster in huize De Vries, Hannie Polak. Op maandagavond
16 augustus 1943 wordt zij in het donker met een auto naar IJlst gebracht, naar de
dames De Vries. Hannie, in het bezit van een vals persoonsbewijs op naam van
Jacoba Bouwman uit Zeeland, is in het rayon geplaatst door Gerlof Wiersma en Leo
van Gelder. De familie De Vries zal bonnen ontvangen van het NSF; betaling vindt
nooit plaats. Trouwens, het is waarschijnlijk Leo van Gelder geweest, die de dames
vooraf heeft bezocht met de vraag of zij een onderduikster kunnen plaatsen. De dag
na de komst van Hannie klaagt de buurvrouw dat er ’s avonds laat nog een auto is
langsgereden en dat die auto haar poes heeft doodgereden!
Hannie Polak heeft, evenals Sjoerdtje de Vries, donker haar en zij heeft een typisch
Joods uiterlijk. Op de zolder krijgt zij een slaapkamertje, waar zij altijd verblijft en ook
eet. ’s Avonds, als het donker is, komt ze wel eens beneden en een enkele keer gaat
Hannie dan wel eens naar buiten, achter, in de tuin. Er is geen schuilplaats in het
huis en de dames De Vries nemen het risico van ontdekking. Tot twee keer toe vindt
er een huiszoeking plaats. De eerste keer is Hannie zogenaamd aan het werk in de
tussenkamer, de alkoof. Bij die eerste huiszoeking constateren de Duitsers blijkbaar
niets bijzonders, want ze gaan onverrichterzake weer weg. Bij de tweede huiszoeking
hebben de Duitsers twee honden bij zich. Mevrouw de Vries blijft in de voorkamer
zitten, dochter Sjoerdtje is in de achterkamer bezig en Hannie is boven, aan het
werk. De Duitsers gaan ook de tuin in, naar het schuurtje. In dat schuurtje staat een
nieuwe fiets van broer Ybele. De deur van de schuur zit echter op slot. De Duitsers
vragen Sjoerdtje om de sleutel, maar zij zegt niet te weten waar deze is, hoewel die
in haar zak zit. De Duitsers laten het verder rusten en gaan weer weg.
Hannie Polak is een erg rustige jongedame, een hele gemakkelijke onderduikster. Zij
wil de familie op geen enkele wijze tot last zijn. Op zondag 22 augustus is mevrouw
De Vries jarig. Pas dan vertelt Hannie dat zij afgelopen donderdag 19 augustus jarig
is geweest en dat zij die dag 28 jaar is geworden. Uit bescheidenheid durfde zij dat
echter niet te zeggen. Zij wil immers niemand tot last zijn!
Bijna niemand, ook niet binnen de familie, weet trouwens dat moeder en dochter De
Vries een onderduikster in huis hebben. Als op 22 september 1944 de trein in Nijezijl
verongelukt, komt de vrouw van Ybele de Vries met de kinderen naar Galamagracht

13. Zij weet ook niet van de onderduikster boven in het kamertje. Aaltje de Vries
slaapt die nacht beneden, terwijl Sjoerdtje naar boven gaat om te slapen.
In de laatste winter komen er veel evacués uit de omgeving van Arnhem naar IJlst.
Veel kinderen arriveren per schip. De dames De Vries kunnen dan niet goed
uitleggen, waarom zij in dat grote huis geen evacués kunnen opnemen. Voor een
hele korte periode komen er dan toch enkele evacués in huis, maar dat is niet
houdbaar met Hannie op zolder. Later wordt in overleg met de ondergrondse
besloten van de nood een deugd te maken. Hannie wordt op het stadhuis
aangegeven als evacué. Op een maandagmorgen gaat Sjoerdtje naar het stadhuis
om dat te regelen. Zij vertelt aan de betreffende ambtenaar, zelf ook een evacué, dat
er gisteren, op zondag, een evacué bij hen is gekomen. Dat kan niet, is de reactie
van de ambtenaar, waarop burgemeester Langman, die even verder op de secretarie
zit, zich omdraait en zegt dat dat wel kan, omdat de familie De Vries zich al lang
geleden bij het Rode Kruis aangemeld heeft voor de opvang van evacués. Daarmee
is de kous af. Vanaf dat moment kunnen er ook meer evacués in huis genomen
worden, waarvoor trouwens wél betaald wordt.
Op zondag 15 april 1945 wordt IJlst bevrijd. De volgende dag gaat Sjoerdtje de Vries
met Hannie naar haar broer Ybele de Vries op Zevenpelsen. Ze gaan achterom en
komen de keuken binnen. Dan zegt Sjoerdtje de Vries: ‘Dit is niet Jacoba, maar dit is
Hannie Polak’. Het blijft lang stil, tot dat Ybele antwoordt: ‘Had dat eerder gezegd,
dan had ik jullie kunnen helpen’.

Rechts naast het hoge pand in het midden de woning van mevrouw De Vries
Anekdote
Blijvend contact
Na de bevrijding gaat Hannie Polak terug naar Wageningen, waar zij docente wordt
aan de Landbouwschool. Zij heeft zich steeds zeer dankbaar getoond tegenover de
familie De Vries. De hechte band en het contact met moeder en dochter De Vries zijn
dan ook altijd gebleven. Hannie is erg op moeder De Vries gesteld en als deze ziek

wordt en kort daarna overlijdt, is Hannie direct bij haar. Ook daarna blijft het contact
tussen Hannie en Sjoerdtje bestaan.
Onderduikers bij de familie Heeringa
Schilder Jaap Heeringa en zijn vrouw verlenen in hun woning Galamagracht 8
onderdak aan de Jood Jaap Speijer en zijn vrouw. De man heeft duidelijk Joodse
kenmerken, maar zijn vrouw heeft blond haar en lijkt absoluut niet Joods. Het
echtpaar heeft een slaapplaats op de verdieping in de voorste slaapkamer, en blijft
ook altijd boven. Op de zolder boven de werkplaats is ook ruimte voor hen. De
Heeringa’s hebben een radio in huis, verstopt achter het behang, en gezamenlijk
wordt geluisterd naar radio Londen.
Op zeker moment wordt er in IJlst een razzia gehouden. Izaak Kuipers belt direct
naar de familie Heeringa om te waarschuwen. De Duitsers gaan dan al van huis tot
huis, en helaas heeft zoon Douwe van de familie Heeringa vergeten de deur op slot
te doen. De Duitsers kunnen daarom zomaar binnenstappen. Eén van de Duitse
soldaten vliegt onmiddellijk de trap op naar de overloop, waar mevrouw Heeringa
staat. Beiden raken in een worsteling en hebben elkaar stevig beet. Eén van beiden
dreigt naar beneden te vallen, maar mevrouw Heeringa is vastbesloten om, als zij zal
vallen, de Duitser in haar val mee te nemen. Verrast door de snelle binnenkomst van
de Duitsers kan Jaap Heeringa niet zo snel in zijn schuilplaats komen, welke
verborgen is in een kast met kleren. Hij laat zich daarom in de slaapkamer achter het
bed vallen. Vanachter het bed ziet hij een Duitse militair in vol ornaat. Deze Duitser
schijnt met een zaklantaarn onder het bed. Hij moet Heeringa zien, maar laat niets
merken. De Joodse onderduikers, die in hun schuilplaats achter de lambrisering op
de verdieping hebben weten te komen, worden toch gevonden en meegenomen naar
Sneek. De familie Heeringa wordt op dat moment met rust gelaten, maar het is
duidelijk dat ze in IJlst niet meer veilig zijn. Daarom duikt de hele familie direct onder.
Heringa en zijn vrouw komen eerst terecht bij boer Abma op Piekezijl en gaan
vervolgens naar boer Cnossen in de buurt van Nijland. De vier kinderen worden
verdeeld over enkele gezinnen. Siemen en Douwe worden ondergebracht bij
groenteboer Postma in Nijland en Gerrit en Tjerkje zitten bij slager Doele, op
Galamagracht 73.
Als mevrouw Heeringa later in hun huis in IJlst is om iets te halen, verschijnen er
weer Duitsers en moet zij vluchten. Ze klimt over de schutting en komt terecht in de
tuin bij Van der Schouw op Galamagracht nr. 7. Daar verstopt ze zich in een lege
regenwaterbak. Haar zoontje Siemen, die bij haar is, blijft achter in de tuin van het
ouderlijk huis en staat hartverscheurend te huilen voor de schutting met naast zich
een Duitse soldaat. Mevrouw Heeringa wordt echter niet gevonden en keert met
Siemen naderhand weer terug op haar onderduikadres.
Jaap Speijer en zijn vrouw komen na verloop van tijd weer vrij, maar worden
naderhand opnieuw opgepakt en afgevoerd naar Westerbork, waar ze het einde van
de oorlog beleven. Na de bevrijding gaat Speijer naar Rotterdam, waar hij importeur
wordt van Fijffes bananen.

Uiterst rechts de woning van de familie Heeringa
Onderduikers bij de familie Troelstra
Het is 11 november 1943 als mevrouw Troelstra, die met man en kinderen op
Zevenpelsen nummer 23, tegen haar kinderen zegt: ‘Mem moet vanmiddag even
naar Sneek’. Ze komt pas weer thuis als het allang donker is. Ze tilt een mand van de
bagagedrager van haar fiets en zet deze op tafel. ‘Kijk eens wat ik heb
meegenomen,’ zegt ze en verwijdert enige lappen en een dekentje. In de mand ligt
een baby met lang pikzwart haar, een Joods meisje. Mevrouw Troelstra heeft de
mand met het kindje op het perron van het station van Sneek overgenomen van een
man, die ze niet kende. Hij maakte zich kenbaar door eenmaal met een zaklantaarn
te knipperen. Vanaf dat moment staat er een box in de hoek van de huiskamer,
waarin een klein meisje speelt. Er is slechts één probleem… Het jongste zoontje van
mevrouw Troelstra sliep al toen zij die bewuste avond weer thuiskwam. ‘Wie is dat?’,
vraagt het ventje de volgende ochtend. ‘Dat kindje is vannacht uit de hemel gevallen’,
zegt zijn moeder. Het jongetje gelooft het niet. ‘Als dat zo is, zou het dood zijn.’ Maar
er wordt verder niet meer over gesproken. Onder alle omstandigheden luidt het
consigne: ‘Jullie weten van niks. Bek dicht.’ Het meisje moet natuurlijk ook een naam
hebben en ze wordt Marti genoemd. Ze is namelijk bij de familie Troelstra gekomen
op de dag van de heilige Martinus. Marti hoort helemaal bij het gezin en dat is altijd
zo gebleven. Marti is erg bang voor stemmen en geluiden. Waarschijnlijkheid heeft
dat met haar voorgeschiedenis te maken. Later wordt namelijk verteld, dat ze al in
Westerbork zat, waar ze samen met duizenden anderen gereed stond voor transport
naar een vernietigingskamp. Door omkoping van een bewaker heeft iemand haar het

kamp kunnen laten uitsmokkelen. Marti slaapt in haar onderduiktijd altijd bij mevrouw
Troelstra in bed, want het kind is pas rustig als mevrouw Troelstra bij haar in de buurt
is.
Anekdote
Een band voor het leven
Na de oorlog wordt duidelijk, dat Marti geen familie meer heeft. De band met de
familie Troelstra, en in het bijzonder de speciale band tussen Marti en mevrouw
Troelstra, blijft. Daarom trouwt zij ook vanuit het huis van de Troelstra’s. Marti en
mevrouw Troelstra bellen elkaar altijd elke dag even op, tot mevrouw Troelstra op
hoge leeftijd overlijdt.
Meijer Mossel en Debora Mossel-Roos
Benjamin Hamburger, Mathilda Hamburger - de Beer, en hun zoons Abraham
Willem en Willem
De familie S.O. de Vries groeit in de loop van de oorlog langzaam toe naar het
verlenen van hulp aan onderduikers. Ze nemen eerst een zekere Hamburger, een
Joodse textielhandelaar, met zijn zoon in huis. Het gezin Hamburger bestaat uit vier
personen. Benjamin Hamburger, geboren in 1893 en gehuwd met Mathilda de Beer,
is afkomstig uit Overveen, Adriaan Stooplaan 134. Samen met hun beide nog thuis
wonende zoons, de in 1923 geboren Abraham Willem en de in 1924 geboren Willem,
worden zij geplaatst en ondergebracht door Johan de Jong in zijn eigen huis aan de
Galamagracht nummer 18 te IJlst. Gedurende twee maanden vindt financiële
ondersteuning plaats door het NSF. Vanuit dit schuiladres moet de familie
Hamburger noodgedwongen naar een ander onderduikadres gebracht worden.
Omdat het niet mogelijk blijkt te zijn vier personen tegelijk op één adres te plaatsen,
worden vader Hamburger en één van de zonen bij S.O. de Vries ondergebracht.
Moeder Hamburger en de andere zoon worden op een ander adres in de buurt
geplaatst. Deze laatste zoon studeerde voor dokter; de zoon die bij De Vries zit, is
gehandicapt. Hij heeft een enorm groot hoofd en ziet er verschrikkelijk uit. Op een
avond, mevrouw De Vries is al naar bed, staan ze samen op de stoep. De Vries
schrikt als hij de jongen ziet. Ze worden gebracht door Michiel Troelstra, die diep in
het verzet zit. Hij zegt: ‘Dizze minsken mutte hjir mar hinne, want dêr binne wy
hartstikke mei verlege’. Er wordt voor hen een kamertje vrij gemaakt en als mevrouw
De Vries daar de volgende morgen komt, schrikt ook zij zich rot. Deze eerste Joodse
onderduikers verblijven permanent op een kamertje op de eerste verdieping en de
vader van De Vries heeft de gewoonte om regelmatig binnen te lopen, want er is op
de houthandel toch niets te doen. Hij loopt op een dag wel een keer of vier vijf van
het kantoortje naar het huis van zijn zoon en schoondochter om koffie of thee te
drinken. Als mevrouw De Vries hem aan ziet komen, zet zij een emmer water onder
de kraan, opdat er maar wat leven in huis is. Ook wordt er dan een seintje naar
boven gegeven om rustig te zijn, want vader De Vries mag niet weten, dat er Joodse
onderduikers in huis verblijven. Als vader en zoon Hamburger een week of vijf bij de
familie De Vries zitten, zegt De Vries tegen Troelstra dat hij een andere plek voor
deze mensen moet zoeken. Kort daarop vertrekken ze naar Remswerd, vlakbij
Blauwhuis.

Nadat vader en zijn zoon Hamburger naar een ander adres zijn overgeplaatst, komt
er een nieuwe onderduiker in huis. Meijer Mossel, geboren in 1910 en afkomstig uit
Amsterdam, Gerard Doustraat 248, en gehuwd met Debora Roos. Meijer Mossel is in
het rayon geplaatst door Piet Bosboom uit Zaandam. Hij wordt uiteindelijk in IJlst
ondergebracht door de familie Stroop uit Sneek. Financiële ondersteuning vindt
plaats door de LO IJlst. Meijer Mossel, een Joodse voorzanger, komt samen met zijn
vrouw eerst terecht bij J. Molenaar, Zevenpelsen 15 in IJlst. Vandaar gaat hij na
bemiddeling door Johan de Jong of Michiel Troelstra naar de familie S.O. de Vries op
Zevenpelsen 19. De echtgenote van Meijer Mossel, Debora Roos, geboren in 1909,
wordt door Marten Weerstra ondergebracht bij gemeentesecretaris J.P. Goelema op
Stadslaan 20. Ook voor haar wordt financiële ondersteuning verleend door het NSF.
In dezelfde tijd dat Meijer Mossel bij De Vries verblijft, zit ook de IJlster dominee
Jansen daar ondergedoken. Behalve deze beide mannen biedt de familie De Vries
ook nog onderdak aan Gerrit Gerritsen, een ingenieur die getrouwd is met Anna
Bakker, een (achter)nicht van de Bakkers in IJlst, die op de Geeuwkade wonen. Daar
is een prachtig mooie schuilplaats voor hem gebouwd, maar daar wil hij niet in. Bij de
familie De Vries deelt hij met ds. Jansen een ruimte helemaal in de nok van het huis,
achter een dubbel schot. De Vries brengt hen er ’s avonds naar toe. Hij schuift beide
mannen dan in hun slaapplaats. Ze krijgen elk een fles mee om ‘s nachts een plasje
te kunnen doen. Als ze in hun schuilplaats zitten, wordt daar een ledikant voor
geschoven, waar Hennie, het dienstmeisje van de familie De Vries, in slaapt.
Overdag is Gerritsen niet in huis bij De Vries. Meijer Mossel en ds. Jansen zitten
overdag wel in huis, in de kamer, aan het zicht onttrokken door een piano. Ds.
Langman, de vader van de naast hen wonende burgemeester Langman, houdt hun
af en toe gezelschap.
Meijer Mossel is een prettige man in de omgang en wordt door de kinderen De Vries
al snel oom Dick genoemd. Hoewel Mossel zelf vindt dat hij er niet uit ziet als een
Jood, is op honderd meter afstand al te zien, dat hij wel degelijk Joods is. Hij moet
zich daarom echt schuil houden. Hij is wel erg slordig en laat ook alles slingeren,
zoals zijn gebedskralen etc. en dat zou hem bij een bezoek van de Duitsers kunnen
verraden. Mossel heeft ook grote moeite zich in zijn schuilplaats op te houden. Hij is
doodsbenauwd en heeft een bijna fobische angst in die kleine ruimte. De Vries heeft
namelijk tussen plafond en verdiepingsvloer een schuilplaats gemaakt, die via een
keukenkast en een opening in het plafond te bereiken is. In deze ruimte ligt stro en er
is verlichting, maar Mossel wil er niet in. ’s Nachts moet hij daar absoluut verblijven
en De Vries heeft hem wel eens met geweld moeten dreigen om in zijn schuilplaats
te gaan. Na een week of vier is Meijer Mossel niet meer te handhaven. Zijn onwil in
zijn schuilplaats te verblijven en zijn slordigheid veroorzaken spanningen en leveren
risico’s op. Bovendien wil mevrouw De Vries niet dat hij beneden rookt, want ze zegt
altijd tegen iedereen dat haar man niet thuis is, en dan stinkt het in huis wel naar
tabaksrook. Meijer Mossel wordt vervolgens ondergebracht bij de familie Heeringa,
Galamagracht 8. Een paar weken later, op vrijdag 15 december 1944 wordt geheel
IJlst opgeschrikt, doordat de Duitsers het stadje volledig afzetten. Ze zijn er van 's
morgens zes tot elf uur. Iedereen, die voorbij komt, lopend of met de boot, wordt
aangehouden. Ook doorzoeken ze de huizen, op zoek naar mannen tussen de 17 en
50 jaar. Ook het huis van de familie Heeringa wordt doorzocht. Meijer Mossel zit op
dat moment niet in zijn schuilplaats. Hij wordt opgepakt en door de Duitsers
meegenomen. In totaal vallen er die dag vijf slachtoffers in IJlst, namelijk Gerrit
Walstra, Ruurd Vlieger, Jan Tigchelaar, Nolke Planting en een ‘logé’ van Heringa,
oftewel Meijer Mossel. Er wordt nog een andere jongen weggevoerd, maar die komt

later weer vrij. Alle mannen, die opgepakt worden, worden naar Sneek gebracht,
naar de Bonifatiusschool aan de Leeuwarderweg. Bij Brekeveld (Galamagracht 33)
willen de Duitsers Sjoerd meenemen. Ze worden echter omgekocht met boter. Later
zijn er trouwens nog meer soldaten, die zich laten omkopen!
Ruurd Vlieger wordt dus ook gesnapt. Hij vaart op het Zuideind langs met een
roeiboot met een schaap er in. Dat schaap heeft hij clandestien gekocht voor de
slacht, maar dat feest gaat niet door; alles wordt in beslag genomen en Ruurd Vlieger
moet mee. Als de vader en moeder van Ruurd Vlieger komen aanlopen en zien wat
er gebeurt, slaat mevrouw Vlieger haar handen om de hals van Ruurd en smeekt de
Duitsers haar zoon te laten gaan, maar Ruurd moet mee.
Vervolgens komt visser Gerben Dam aanroeien. Ook hij moet uit de boot, maar mag
na controle van zijn papieren weer verder gaan. Ze moeten namelijk jonge mannen
hebben. Nolke Planting zit bij zijn ouders in de keuken in de Kerkhofsteeg als de
Duitsers daar binnenvallen. Ook hij wordt meegenomen.
Evert Scheltus Westerdijk en zijn broer Bouke ontspringen de dans. Evert Westerdijk,
werkzaam bij Woudstra, woont in de oorlogsjaren met zijn familie achter op de
Galamagracht, in het pand Galamagracht 107, waar timmerbaas Veenstra voorheen
zijn timmerwerkplaats had. Uit voorzorg heeft de familie Westerdijk in het voorste
huis in een ouderwetse schoorsteen een schuilplaats gemaakt, waar zich in geval
van nood drie personen kunnen verstoppen. De broer van Evert, Bouke Westerdijk,
komt ook regelmatig over de vloer. Bouke is vreselijk bang voor de Duitsers, omdat
hij bij de Spoorwegen werkzaam is.
Ten tijde van deze razzia is er al een tijdje geen elektrisch licht meer en de familie zit
's avonds bij het licht van een ‘drijvertje’, een glas water met wat olie en daarin een
drijvertje. Brandstof voor de kachel is op en ook niet meer te krijgen. Om niet in de
kou te zitten, gaan Evert en Bouke er op uit om hout voor de kachel te
bemachtigen. Een oom van Evert, oom Jelle???, houtzager op molen 'De Rat',
is al eens gepolst of hij voor wat hout kan zorgen. Begin december 1944 heeft
oom Jelle inderdaad wat brandhout voor de familie Westerdijk en de beide broers
gaan op een avond met de roeiboot hout halen. De missie lukt en ze komen met een
boot vol hout en schors weer thuis. Omdat het inmiddels te laat is geworden om het
hout nog te zagen, spreken ze af de volgende morgen om zes uur op te staan om
dan het hout te zagen. Bouke zegt nog tegen Evert: ‘Zullen de Duitsers ons ook
kunnen overvallen met een razzia?’. Evert denkt dat die kans niet erg groot is, want
zo vroeg komen de Duitsers normaal gesproken niet naar IJlst. Ze zijn de volgende
ochtend echter goed en wel aan het zagen en kappen, als ze tot hun grote schrik een
groep Duitsers aan zien komen, op de fiets. Toch een razzia! Daar staan de beide
broers; ze kunnen geen kant meer op. De commandant draagt hen op te stoppen
met hun werkzaamheden. Vervolgens wordt de hele omgeving afgezet, worden er
commando’s geroepen en een groep Duitsers gaat de keuken van de familie
Westerdijk binnen. Bouke Westerdijk heeft intussen kans gezien zich stiekem uit de
voeten te maken. Hij ontsnapt door de kamerdeur en kruipt in de schuilplaats in de
grote schoorsteen. Evert, 43 jaar oud, moet zijn persoonsbewijs laten zien, maar
wordt verder met rust gelaten.
Nadat Meijer Mossel is opgepakt, duikt de familie Heeringa direct onder. Een juiste
beslissing, want de volgende dag komen de Duitsers opnieuw bij hen aan de deur
om nog eens naar de ‘logé’ te informeren. De hele familie is dan al lang verdwenen.
Als ze niemand thuis treffen, gaan ze naar buurman Troelstra, waar ze voor een
bedrag van ƒ 400,00 aan radiolampen meenemen. Ook gaan ze nog naar kapper
Dirk Wiersma (Galamagracht 44), waar ze scheerzeep vinden en meenemen.

Politieman Harmen van Dalfsen waarschuwt ook De Vries om voor alle veiligheid een
paar dagen weg te gaan. Deze gaat daarop inderdaad voor enkele dagen weg, tot
het bericht komt dat het weer veilig is in IJlst.
Op 20 februari 1945 komen alle jongens, die met de razzia in december opgepakt
zijn, weer terug. Ook Meijer Mossel beleeft de bevrijding in IJlst. Na de oorlog gaat hij
naar Den Haag, waar hij een officiële functie in de Joodse Gemeenschap vervult.
Anekdote
Een verkleedtruc
Bij de razzia van 16 december 1944 wordt ook de zestienjarige Gurbe van Brug
opgepakt en naar de Bonifaciusschool in Sneek gebracht. Zijn moeder is ten einde
raad en wil proberen de jongen vrij te krijgen. Froukje, de zus van Gurbe, gaat samen
met een grote groep vrouwen naar de Bonifatiusschool. Zij wil haar vriend, die ook
opgepakt is, en haar broer kleren brengen. Ze heeft voor hen een jurk en een
hoofddoek meegenomen. Terwijl Froukje wat aan het ‘sjanzen’ is met de Duitsers,
vormen de andere vrouwen een dichte rij waarachter Gurbe de vrouwenkleren kan
aantrekken. Hij is maar klein van stuk en op deze manier merken de Duitsers niet dat
hij tussen de vrouwen in naar buiten loopt.
Dirk Geismar (geëmigreerd als Durk Geismar naar de Verenigde Staten.
Ook had mijn moeder contact met dhr. Dirk Geismar, White Birchroad, Weston
06883, Connecticut, USA. ‘Durk’ Geismar heb ik persoonlijk ontmoet in 1994 op het
RAI-congres (A'dam) over ‘Children of the Holocaust’. Hij vertelde over zijn onderduik
in o.a. IJlst en dat hij mijn moeder kende, wist van hun onderduik bij de fam.
Weerstra. Geismar zou bij een familie ondergedoken geweest zijn, die een
sigarenwinkel had, of zo'n winkel als buren. De Vlugt???
Aanvullen De Vlugt
Joseph en Rebecca Velleman
Joseph Velleman en zijn echtgenote Rebecca Velleman - Mok wonen in Sneek op
het adres Amaliastraat 41. Ook zij moeten op zeker moment onderduiken en komen
terecht in de Schoolstraat nummer 40 in Sneek. Naderhand duiken zij onder bij G.
Muizelaar, Zevenpelsen 26 te IJlst. Zij zijn in het rayon geplaatst door Johan de Jong
uit IJlst en ondergebracht door H. Waltje te Nijezijl.
Jacques Schuler
De in 1921 geboren en uit Amsterdam afkomstige ongehuwde Jacques Schuler
wordt in het rayon geplaatst door Johan de Jong uit IJlst en door H. Waltje van
Nijezijl ondergebracht bij Teike Buma te Nijezijl.
Jacques en Kathleen Mary Manheim
Jacques Manheim, geboren in 1910, afkomstig uit Amsterdam, Vechtstraat 109,
gehuwd met Kathleen Mary Burrows, in 1911 geboren in Groot Brittannië, worden

beiden geplaatst en ondergebracht door J.H. de Vries en K. Molenaar. Financiële
ondersteunding vindt plaats door de groep Lever uit Sneek. Het echtpaar Manheim
wordt ondergebracht bij brugwachter Auke Bijlsma, Uilenburg 4 te IJlst.
Jacob en Sippora Lisser
De in 1895 geboren Jacob Lisser is afkomstig uit Amsterdam, Archimedeslaan 23 en
is gehuwd met Sippora van Tijn. Beiden worden in het rayon geplaatst door Gerlof
Wiersma en Leo van Gelder en ondergebracht door Johan de Jong bij J. Molenaar,
Zevenpelsen 15. Financiële ondersteuning vindt plaats door het NSF.
Mozes Locker en Clara Locker-Hamerslag
Mozes Locker, geboren in 1905, is afkomstig uit Amsterdam, Wagenaarstraat 23 en
is gehuwd met Clara Hamerslag. Mozes Locker heeft een viskraam op de Albert
Cuypmarkt. Het echtpaar wordt in het rayon geplaatst door Wiersma en
ondergebracht door Johan de Jong bij Jentje Andela, Galamagracht 84. Financiële
ondersteuning vindt plaats door het NSF.
Abraham en Elisabeth Kuijt
Abraham Kuijt, geboren in 1899, woont in Sneek aan de Jachthavenstraat 27 en is
gehuwd met Elisabeth Maarsen. Het echtpaar wordt, zonder ondersteuning, in het
rayon gebracht en geplaatst door J.H. de Vries en K. Molenaar bij K. Ypma,
Lohmanstraat 13 te Sneek. Een zuster van de heer Kuijt, mevrouw Kuijt - Kuijt,
weduwe van Jos Kuijt, zit met twee kinderen ondergedoken bij mejuffrouw Sjoerdje
Sijperda op het adres Stadslaan 8 te IJlst. Mevrouw Kuijt -Kuijt is oorspronkelijk
afkomstig uit Leeuwarden, Goudenregenstraat 20. Zij wordt geplaatst door de
Centrale en ondergebracht door Marten Weerstra, op Stadslaan 8 te IJlst.
Ondersteuning vindt plaats door het NSF.
Abraham en Elisabeth Kuijt
Paula Siebenborn, geboren in 1884, wonende te Amsterdam, v. Eeghenstraat 95, en
gehuwd met M. Gonsenheimer, wordt door Boeijenga ondergebracht bij H. Woudstra
aan de Geeuwkade te IJlst en vandaar bij mejuffrouw E. v.d. Brug te Woudsend.
Hendrina Polak
De ongehuwde Hendrina (Tiny) Polak, geboren in 1925 en wonende te Amsterdam,
Waterlooplein 72, wordt in het rayon geplaatst door de familie Stroop uit Sneek. Zij
wordt ondergebracht door Marten Weerstra bij S. Vellenga achter op de
Galamagracht te IJlst. Financiële ondersteuning vindt plaats door het NSF.
Toni Louise van Leer
Toni Louise van Leer, geboren in 1919 en afkomstig uit Amsterdam, Overtoom 283,
ongehuwd, en geplaatst in het rayon door Karel Boomsma. Zij wordt ondergebracht
door Johan de Jong in zijn eigen huis, Galamagracht 18 te IJlst. Gedurende twee

maanden vindt financiële ondersteuning plaats door het NSF. Haar ouders zitten
ondergedoken in Amsterdam - C, op de Spiegelgracht 30.
Ali de Lange
De in 1912 geboren en ongehuwde Ali de Lange komt uit Amsterdam, Pl.
Middenlaan 23. Zij wordt in het rayon geplaatst door juffrouw De Boer uit Amsterdam
en ondergebracht door H. van Dalfsen uit IJlst in Sneek.
Marie Jet Baars
Marie Jet Baars, geboren in 1921, wonende te Haarlem, Kemptruisstraat 26, is
ongehuwd en wordt in het rayon geplaatst door H. den Ouden uit Haarlem. Zij wordt
ondergebracht door Marten Weerstra bij G. de Vries, Geeuwkade 11, met financiële
steun van het NSF.
Harry Velleman
Al in 1943 heeft J. Schuurmans, Het Zouw 8, een Joodse onderduiker in huis, Harry
Velleman, schuilnaam Wim Visser. Harry Velleman gaat zo nu en dan naar kapper
Dirk Wiersma, Galamagracht 44, die zijn haar rood verft. Hij is nogal praterig en gaat
overal naar toe en dat is eigenlijk niet vertrouwd. Harry Velleman is om die reden bij
de familie Schuurmans weggehaald en elders ondergebracht. Op de boerderij van
Schuurmans gebeuren namelijk dingen, waar beslist niet over gesproken mocht
worden, zoals het verbergen en verzorgen van wapens.

Boerderij familie Schuurmans aan Het Zouw
Hans Visser
In de herfst van 1943 komt ook nog een Amsterdamse jongen, Hans Visser, bij
Schuurmans op Het Zouw. Het is een Joodse jongen van ongeveer 12 jaar oud.
Deze jongen zit in IJlst ondergedoken bij dominee van der Boom, Zevenpelsen 7.
Hans komt uit een wat a-sociaal gezin. Hij is nat en smerig en kan niet bij de
dominee blijven, want deze krijgt regelmatig bezoek over de vloer. Hans moet dus

een ander onderduikadres hebben en komt terecht bij de familie Schuurmans. Hoe
jong hij ook nog is, Hans handelt! Hij gaat ook wel eens naar Sneek, omdat hij niet zo
snel opvalt. Hij kan zich, gezien zijn leeftijd, makkelijker bewegen, dan iemand van
twintig jaar. Hans gaat ook wel naar de markt en komt dan wel eens met konijnen
thuis. In de laatste oorlogswinter komen op zekere dag een paar mensen, een man
en een vrouw, aanlopen over de polderdijk. Hans zit op dat moment voor het raam en
zegt: ‘Het lijkt mijn moeder wel, maar die man is mijn vader niet.’ De man en de
vrouw staan voor de vaart en worden met de roeiboot opgehaald. Als ze
binnenkomen bij Schuurmans zien ze onder de zolder droge worsten hangen, die
boven de kachel worden gedroogd. ‘Droge worsten’, zegt de man, ‘droge worsten’.
Ze hebben nogal honger en gebruiken de maaltijd bij Schuurmans. Ze blijven een
dag en vertrekken dan weer. Hans Visser blijft tot na de bevrijding bij de familie
Schuurmans en vertrekt dan naar Amsterdam. De familie Schuurmans heeft nooit
weer iets van hem gehoord.
Echtpaar Alexander Verdooner – Betje Klara Bilderbeek
Ellie en Rita Polak
De uit Wassenaar afkomstige Pieter J. Frekenhorst maakt deel uit van de eind 1942
in Friesland opererende verzetsgroep van Theodorus Dobbe (schuilnaam Ome Jan).
Na de beroving van het distributiekantoor van Joure op 14 oktober 1942, de eerste
overval op een distributiekantoor in Nederland, gaan de mannen naar het jachthuis in
Mildam, waar zij sinds hun terugkeer in Friesland verblijven. Na deze beroving gaan
de Duitsers op jacht naar de daders en vinden er diverse arrestaties plaats. Tijdens
hun speurtocht naar de daders wordt ook het jachthuis ontdekt, waar de mannen zich
hebben opgehouden. Bij binnenkomst ziet men dat er ongenode gasten zijn geweest.
De kachel is nauwelijks koud en in de asla liggen sigarettenpeukjes en half
verbrande resten van bonkaarten. In de kamer worden nog enkele gebruikte
bonkaarten gevonden en spoorkaartjes. Ook worden op het terrein slordig begraven
spullen gevonden; behalve lege flessen en kruiken ook foto’s, brieven en briefjes met
namen. Bij de gevonden papieren zitten ook onderduikadressen van Joden. Enkele
van deze Joden zijn door Frekenhorst naar Friesland gebracht.
Frekenhorst, die zich ook wel Piet Feenstra noemt, komt in 1942 weer in contact met
zijn vroegere Haagse onderwijzeres, mevrouw Elizabeth Mulder – Seelig, die in IJlst
woont, op het adres Nijezijl 16. Binnen de kortste keren verlooft hij zich, zij het voor
korte duur, met haar dochter Jetty. Hij haalt beide vrouwen over hem te helpen bij het
plaatsen van onderduikers.Mevrouw Mulder en haar dochter nemen daarop twee
zussen in huis, Elly en Rita Polak, dochters van professor Polak uit Wassenaar.
Frekenhorst, die wel bij de familie Polak over de vloer komt, haalt hen in juni 1942
van huis om ze onder te laten duiken teneinde aan vervolging te ontkomen. Hij
neemt ze mee naar het huis van mevrouw Mulder te Nijezijl, waar hij hun
persoonsbewijzen inneemt. Ook Ome Jan (Theodorus Dobbe) komt in Nijezijl over de
vloer en dus leren de zusters ook hem kennen. De zussen verblijven altijd in huis,
maar gaan wel een keer met Ome Jan en Dick van Veen naar Sneek, naar café
‘Onder de Linden’ aan de Marktstraat. Dobbe en Dick van Veen zijn trouwens niet
onbekend in Nijezijl, want in de zomer van 1941 hebben zij gebruik gemaakt van het
woonschip van Willem Santema uit Sneek, dat toen bij Nijezijl lag. De uit de grote
stad afkomstige zussen passen zich echter moeilijk aan op het platteland. Vooral de
avontuurlijk aangelegde Elly veroorzaakt de nodige problemen. Nadat ze een maand
bij mevrouw Mulder zijn geweest, worden ze elders geplaatst om dat mevrouw

Mulder ze niet langer in huis wil hebben. Rita wordt door Jetty Mulder naar
IJsbrechtum gebracht, naar dominee Wagenaar, waar ze als hulp in de huishouding
werkzaam is. Jetty Mulder brengt haar na enige tijd naar ds. Postma in Heeg, waar
ze uiteindelijk wordt aangehouden.
Elly vertrekt op eigen gelegenheid naar Sneek, waar ze een kamer huurt in hotel
Poelman. Dit wordt te gevaarlijk geacht, vooral door Ome Jan (Theodorus Dobbe) en
daarom wordt zij na twee dagen voorlopig ondergebracht in het jachthuis te Mildam.
Na een maand, op 22 september 1942, wordt zij door Dick van Veen naar een
veiliger adres in Utrecht gebracht, waar zij op kamers woont in de Bellamystraat.
De beide zusters corresponderen echter uitgebreid met elkaar en daardoor wordt
Rita’s adres gevonden. Zij wordt in Heeg gearresteerd, tegelijk met de 69-jarige
Michaël Joosten die daar ook in huis is. Rampzalig is het, dat Rita haar
correspondentie met andere ondergedoken Joden heeft bewaard. Verscheidene
adressen worden zo bekend.
De uit Amsterdam afkomstige diamantbewerker Alexander Verdooner en zijn
echtgenote Betje Klara Bilderbeek worden hiervan ook het slachtoffer. Het echtpaar
verlaat op dinsdag 14 juli 1942 hun woonplaats om aan de Jodenvervolging te
ontkomen. Ze gaan naar Zwolle, naar de vader van mevrouw Verdooner, de heer
Bilderberg. De volgende dag reizen ze door naar Sneek, naar oom Lorion van
Gelder, die aan de Stationsstraat woont. Deze oom durft hen geen onderdak te
bieden en daarom vertrekken ze volgende dag weer. Door bemiddeling van hun oom
komen ze wel in contact met een hun onbekende man en vrouw. Als ze in de tram
zitten, die hen naar Heerenveen zal brengen, waar ze de trein naar Amsterdam
zullen nemen, wordt er bij de eerste halteplaats, nog in Sneek, op het raam geklopt.
Een hen onbekende man en vrouw maken hun duidelijk dat ze moeten uitstappen.
De man en vrouw brengen hen naar de Kerkstraat te Sneek, waar ze door dezelfde
man en vrouw op maandag 20 juli weer worden afgehaald. Ze worden naar een
bootje gebracht, die hen naar IJlst zal brengen. In IJlst moeten ze naar de familie
Blanken, naar het treinstation. Als het bootje in IJlst aankomt, worden ze afgehaald
door Jetty Mulder van Nijezijl, die hen naar de familie Blanken, Stationsweg 1 te IJlst,
brengt. Daar slapen ze op zolder. Ze komen niet op straat en als er bezoek komt,
worden ze voorgesteld als een neef en nicht van de familie. Op 30 juli is het echter
feest voor het echtpaar Blanke. Stationschef Ulbe Blanke is die dag 25 jaar in dienst
bij de Spoorwegen. Dat is tevens de reden dat Alexander Verdooner en zijn vrouw
weg moeten. Ze worden door een lange blonde jongeman, Piet Frekenhorst, de
verloofde van Jetty Mulder, naar ds. Wagenaar in IJsbrechtum gebracht. Dominee
Wagenaar spreekt Piet Frekenhorst trouwens aan als Feenstra. Ze verblijven slechts
één dag bij de dominee, want zowel dominee Wagenaar als zijn vrouw willen hen niet
verbergen. Mevrouw Wagenaar brengt hen daarop naar de ouders van hun
dienstbode, Yde de Boer, IJsbrechtum 14, waar ze verblijven tot 26 oktober. Het
kostgeld, dat voor hen betaald wordt, en de distributiebescheiden worden door
mevrouw Wagenaar bij De Boer gebracht.
Op zondag 7 november 1942, na de arrestatie van dit Joodse echtpaar, slaan velen
op de vlucht, o.a. dominee Wagenaar van IJsbrechtum en zijn vrouw, boer Speerstra
uit Tjalhuizum, een verpleegster uit Nijland en dominee Postma en zijn vrouw uit
Heeg.
Anekdote

Meerdere onderduikadressen
IJlst biedt aan nog meer (Joodse) onderduikers een schuilplaats. Het is ook een
publiek geheid, dat Joodse kinderen op de openbare lagere school en op de beide
bijzondere scholen zitten. Er zitten o.a. Joodse onderduikers bij Jaap de Vlugt,
Galamagracht 45 (Dirk of Durk Geismar???), bij Jisk Cnossen, Eegracht 70, bij
lange Sjoerd Nooitgedagt aan de Galamagracht, achter de Nooitgedagtfabriek en
bij Wally Oppedijk.
Simon Fallmann en Johan Ulrich Weiss
Op basis van uitgevaardigde voorschriften meldt burgemeester Langman van IJlst bij
schrijven van 24 februari 1941 aan het Hoofd van de Rijksinspectie
Bevolkingsregisters te ’s Gravenhage, dat zich in de gemeente IJlst twee legale
vluchtelingen bevinden, die geheel of gedeeltelijk van ‘Joodsche bloede’ zijn,
namelijk de beide schooljongens Johan Ulrich Weiss en Simon Fallmann, die beiden
één Joodse grootouder hebben. Zij verblijven bij de Doopsgezinde predikante
mevrouw Johanna Hendrika van der Slooten aan de Galamagracht te IJlst.
Simon Fallmann wordt op 4 november 1931 in het Duitse Neurenberg geboren. Hij
bezit de Duitse nationaliteit, maar had daarvoor de Oostenrijkse nationaliteit. Op 20
februari 1939 komt hij in Rotterdam in de quarantaine-inrichting. Simon wordt op 14
april 1939 overgebracht naar ‘Fredeshiem’ in Steenwijkerwold. Op 28 juni 1939 wordt
hij ondergebracht in Huis Johanneshof te Dieren (Gld.) en na de ontruiming van dit
gebouw wordt hij, na eerst tijdelijk bij particulieren ondergebracht te zijn, opgenomen
in het huis van ds. Van der Slooten, die dan nog in Hindeloopen woont.
Johann Ulrich Weiss is op 27 januari 1928 in het Duitse Weener geboren en bezit de
Duitse nationaliteit. Hij moet al voor het uitbreken van de oorlog uit Duitsland
vluchten en verblijft vanaf 30 maart 1939 in een quarantaine-inrichting te Rotterdam,
waar hij Somin Fallmann ontmoet. Op 5 mei 1939 wordt ook hij van Rotterdam
overgebracht naar Steenwijkerwold, naar ‘Fredeshiem’. Vandaar vertrekt hij op 28
juni 1939, samen met Simon, naar Huis Johanneshof in het Gelderse Dieren. Als dit
Huis ontruimd moet worden, wordt ook hij tijdelijk bij particulieren ondergebracht. Op
25 augustus 1939 komen hij en Simon gezamenlijk bij ds. Van der Slooten in
Hindeloopen. Precies een maand later verhuizen beide jongens met hun
pleegmoeder naar IJlst, naar de Galamagracht nummer 29.
Beide jongens bezoeken de openbare lagere school in IJlst en kunnen zich vrij
bewegen. Als Joodse kinderen van school verwijderd moeten worden, richt
burgemeester Langman zich bij schrijven van 29 augustus 1941 tot de secretarisgeneraal van het departement van opvoeding, wetenschap en cultuurbescherming te
Den Haag met de vraag of Simon Fallmann op de school blijvend mag worden
toegelaten, omdat hij niet als vol-Jood kan worden aangemerkt. Simon is als
natuurlijk (onwettig) kind geboren, door zijn vader erkend, maar heeft de achternaam
van zijn moeder behouden. De moeder van Simon is vermoedelijk een Jodin, die
echter al enkele jaren geleden is overleden. Over de (vermoedelijke) vader, Georg
Fuchs, zijn geen verdere gegevens bekend. Dit verzoek wordt reeds na enkele
dagen gehonoreerd. Daarmee zijn de problemen nog niet ten einde. Op 24 juni 1942
komt er een schrijven van de Zentralstelle für Jüdische Auswanderung te
Amsterdam, waarbij beide jongens opgeroepen worden zich in Amsterdam te
melden. Uiteraard verzet hun pleegmoeder, mevrouw Van der Slooten, zich hier fel
tegen, gesteund door burgemeester Langman. Beiden zijn van mening, dat de

jongens niet naar Amsterdam behoeven te gaan en dat de oproep op een
misverstand moet berusten. Na enige correspondentie volgt op 14 september 1942
opnieuw een oproep. De jongens moeten zich op 18 september aan het bureau
melden om vast te kunnen stellen of zij in aanmerking kunnen komen om van de
tewerkstelling te worden vrijgesteld. Mevrouw Van der Slooten blijft van oordeel, dat
er sprake is van een misverstand, omdat de kinderen niet vol-Jood zijn en beiden
hoogstwaarschijnlijk slechts één Joodsche grootouder hebben of hebben gehad. De
kinderen behoeven daarom dan ook niet als vol-Jood te worden beschouwd. Om
deze reden hebben zij zich destijds ook aangemeld bij de arische afdeling van de
politieofficier te Leeuwarden en bezoeken beiden de school, waaromtrent positief
advies is verkregen van het departement van opvoeding, wetenschap en
cultuurbescherming. De pleegmoeder verzoekt daarom via de burgemeester van IJlst
om goed te vinden, dat de kinderen die bewuste dag niet in Amsterdam verschijnen.
Op 3 april 1943 richt burgemeester Langman zich opnieuw tot de Rijksinspecteur van
de bevolkingsregisters te Den Haag. Onder verwijzing naar voorgaande
correspondentie stuurt hij de oproepingen voor de kinderen J.U. Weiss en S.
Fallmann terug, daar deze stellig op een misverstand berusten. Per dezelfde datum
richt de burgemeester zich tot de Zentralstelle für Jüdische Auswanderung te
Amsterdam. De Zentralstelle heeft beide jongens opgeroepen om naar het bureau te
Amsterdam te komen om daar een verblijfsvergunning in ontvangst te nemen.
Burgemeester Langman verwijst naar eerdere correspondentie en stelt dat hier
sprake zal zijn van een misverstand. Een aantal weken geleden is namelijk ook al
iemand, wellicht van bedoeld bureau, thuis geweest bij mevrouw Van der Slooten en
deze persoon heeft verklaard dat beide kinderen niet aangemerkt worden als Joden.
Zij zijn geen Joden op basis van de dan geldende voorschriften, waarin sprake moet
zijn van het hebben van drie of meer Joodse grootouders. De burgemeester is dan
ook van mening dat de jongens zich niet hoeven te melden. Daar komt nog eens bij,
dat de jongens, gelet op hun leeftijd, niet alleen kunnen reizen en hun pleegmoeder
‘ernstig ongesteld’ is, elders verpleegd wordt en dus niet met hen naar Amsterdam
kan komen. Op 13 april 1943 komt er uiteindelijk een positieve reactie van de
Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters. Het Hoofd van de Inspectie laat dan
weten, dat de namen van de kinderen J.U. Weiss en S. Fallmann ten onrechte op de
zogenaamde Zurüchstellungsliste zijn geplaatst en dat zij door hem van die lijst zijn
afgevoerd.

De Doopsgezinde pastorie
Anekdote
Omgekomen in het concentratiekamp
Op 10 maart 1945 overlijdt in de ziekenbarak van het concentratiekamp te BergenBelsen de Doopsgezinde predikant ds. Andree du Croix. Ds. du Croix is in de periode
1936-1939 verbonden geweest aan de Doopsgezinde gemeente van IJIst.
Liquidatie Joden
Soms is het noodzakelijk Joodse onderduikers te liquideren, omdat het absoluut niet
anders kan, daar de betreffende persoon te veel van de ondergrondse organisatie
weet. Uiteraard wordt hiertoe pas in uiterste noodzaak toe overgegaan en wanneer
alle andere middelen om een dreigende ontsporing te voorkomen zijn uitgeput. Soms
hopen deze onderduikers door verraad familieleden van een zo goed als zekere
dood te redden door hun diensten aan de SD aan te bieden. Anderen komen er toe
uit eigen lijfsbehoud of maken, vereenzaamd temidden van hen hatende Duitsers en
hen, voor hun gevoel, slechts duldende Nederlanders, uit vertwijfeling problemen,
omdat zij geen uitweg meer zien.
Er zijn zes gevallen bekend van liquidaties van Joden. Vier hiervan berusten op
besluiten van het Sneeker verzet en twee op besluiten van het Drachtster verzet.
Eind januari 1944 krijgt het Sneeker verzet, dat te maken heeft met de zogenaamde
grote Zuidwesthoek, ineens een tip uit Franeker. Daar heeft een vrouw die bij de PTT
werkt een aan de Ortskommandant gerichte brief achtergehouden. In die brief blijken
gegevens te staan over Joodse onderduikers in de buurt van Sneek. De brief is
geschreven door het oorspronkelijk uit Duitsland afkomstige Joodse echtpaar Herz Guttmann, dat bij Witmarsum ondergedoken zit. Het paar was voordien woonachtig
in Amersfoort. Ook lopen ze regelmatig op straat. Het verzet vergadert over de zaak.
Omdat de Gereformeerde ds. Touwen uit Makkum nog geholpen heeft om hen onder
te brengen wordt hij er ook bij gehaald. De echtelieden Herz blijken bijzonder lastige

en moeilijke mensen te zijn, met wie de gastgezinnen grote problemen hebben. Of
de brief uit boosheid geschreven is of een poging is om door anderen te verraden het
eigen leven te redden is niet duidelijk. De eindconclusie is dat dit Joodse echtpaar
onmiddellijk geliquideerd moet worden omdat het risico voor andere Joden en hun
gastgezinnen in de grote Zuidwesthoek te groot is. De Sneeker KP haalt de man en
vrouw op met de auto van Rinnert de Jager en onder Abbega bij de Stoterse Tille
worden ze op 30 januari 1944 doodgeschoten. Rond een uur of negen die avond
horen enkele bewoners van Piekezijl, waaronder de jeugdige Koos van der Zee die
daar op een boerderij woont, een auto rijden. Even later horen ze schoten. Hun
lichamen worden in de Pykemar gegooid en daar later door de politie gevonden. Op
zondagmorgen 30 januari 1944 worden ze gevonden en uit het water gehaald. Op de
lijken worden geen persoonsbewijzen gevonden, maar duidelijk is dat het om Joden
gaat.
Koos van der Zee en enkele andere buurtbewoners gaan ter plekke kijken. Koos ziet
beide mensen liggen. De man heeft een wekker in zijn binnenzak, die stil is blijven
staan op 9.00 uur. Vervolgens worden de lijken opgehaald met de lijkkoets van
Hanenburg uit Sneek.
De jeugdige Tine Woudstra ziet de lijken nog net, als ze een lijkkoets in worden
gedragen. Als de door een paard getrokken lijkwagen langs het station in IJlst rijdt,
ziet de jonge Meine Jansma vanaf het erf van de boerderij van zijn vader op
Uilenburg hem langsrijden, om weg naar Sneek. Daar worden ze begraven. De
gemeente Sneek zorgt voor een grafsteen met het opschrift, dat deze mensen door
de nazi’s zijn gedood om hun Israëlitisch geloof.
Het domineesgezin Jansen
Eegracht 43, de prachtige pastorie van de Hervormde Gemeente van IJlst. Achter de
pastorie bevindt zich een mooi aangelegde tuin met fruitbomen, kastanjebomen en
een tuinprieel. Voor de kinderen zijn er twee schommels en een wip geplaatst. Op 15
november 1931 komt ds. Johan C.M. Jansen, gehuwd met Emmerentia M.E. Mulder,
als predikant van Zevenhuizen naar IJIst. Zowel ds. Jansen als zijn echtgenote zijn
bijzonder actieve mensen. Ds. Jansen is één van de oprichters van het zangkoor
‘Euphonia’ en hij is ook, zoals gebruikelijk, vele jaren voorzitter van het schoolbestuur
van de Hervormde lagere school. Mevrouw Jansen - Mulder is één van de
oprichtsters van de afdeling IJlst van de Nederlandse Christelijke Vrouwen Bond,
waarvan zij ook een tijd lang presidente is. Ondanks het feit dat het gezin Jansen
acht kinderen telt, is iedereen altijd welkom in de pastorie.
De Tweede Wereldoorlog gaat ook niet voorbij aan de Hervormde pastorie. Waar
nodig wordt hulp geboden en ondanks het eigen grote gezin kunnen in de pastorie
ook anderen hun toevlucht zoeken. Als meester Borsje in krijgsgevangenschap zit,
komt zijn gezin, mevrouw Borsje met drie kinderen - na eerst bij boer Keulen aan Het
Zouw te zijn geweest - bij het domineesechtpaar in huis. Later wordt ook nog een
Joods echtpaar in de pastorie opgenomen. Deze mensen verblijven hoofdzakelijk op
hun eigen kamer, waar timmerman Fokke Lanting een schuilplaats heeft gemaakt. In
de pastorie, maar ook bij anderen, worden 'verboden' culturele avonden gehouden.
Hinne Feenstra, zoon van kolenhandelaar Feenstra van Uilenburg en
vertegenwoordiger voor Nooitgedagt, houdt in de pastorie een declamatieavond,
waarvoor veel belangstelling is. De Joodse onderduikers luisteren vanuit hun
schuilplaats mee. Bij de familie Oppedijk, die tegenover de pastorie woont, treedt een
gezelschap Wit Russen op met muziek en zang.

Op zondagmorgen 19 november 1944 is heel IJlst in rep en roer. Om ongeveer kwart
over negen komen vijf Duitsers IJlst binnen. Ze gaan bij Abe Sijperda maar binnen,
omdat ze, naar ze beweren, daar een man voor de ramen hadden gezien. Het hele
huis wordt overhoop gehaald, maar er wordt niets gevonden. Dan gaan ze weer
verder, naar de Hervormde pastorie om dominee Jansen op te halen. Deze is echter
niet thuis. Hij zal deze morgen preken en is al in de consistoriekamer. Ook hier wordt
het gehele huis onderzocht, maar opnieuw zonder resultaat. Met de mededeling, dat
ze terug zullen komen, vertrekken de Duitsers. Ds. Jansen duikt direct onder. Met de
hoge hoed, die hij altijd draagt, in de hand weet hij tussen de kerkgangers aan de
Duitsers te ontkomen. Bij bakker Wassenaar aan de Galamagracht vindt hij in eerste
instantie onderdak. Op zondagavond komt er iemand met een roeiboot voor de wal
bij S.O. de Vries aan de Zevenpelsen. Er worden een paar kalkkuipen gebracht,
waarin een deel van de boedel van dominee Jansen blijkt te zitten. Of de dominee bij
De Vries onderdak kan krijgen. Dat kan en voor de kinderen van de familie De Vries
wordt hij prompt oom Han. In de Hervormde kerk wordt die morgen geen dienst
gehouden en in de Gereformeerde kerk wordt alleen ’s middags een dienst
gehouden.
Begin december oefent een Duitse patrouille in IJlst. Omdat de IJlsters niet weten
wat dit betekent, brengt dit nog al wat schrik teweeg. Rond de middag komen er twee
Duitsers in een auto naar IJlst. Ze gaan eerst naar smid Taeke Visser, een NSB-er,
en dan gaan ze vervolgens met zijn drieën naar de Hervormde pastorie. Oudste zoon
Mardick Jansen zit in de keuken te studeren, als de 'heren' weer aan de deur komen.
Mardick hoort Duits spreken, rent door het washok, ondertussen zijn studieboeken
tussen het wasgoed gooiend, en gaat via de achterdeur naar buiten. Hij springt over
de schutting bij buurman Windsma en verdwijnt via de achtertuinen. De Duitsers
doorzoeken het huis. Ze trappen de deur van de logeerkamer in en nemen een
elektrisch straalkacheltje mee. Het kolenfornuis willen ze ook hebben, maar dat weet
Visser tegen te houden door te wijzen op het grote gezin. Vandaar gaat het
gezelschap naar Jan A. Nooitgedagt. Daar vinden ze een damesfiets en enkele
vaten carbid. Bij Oppedijk halen ze niets weg, maar bij Sipke Woudstra wordt een
fornuis meegenomen.
Die middag delen Taeke Visser en zijn zoon Joop het carbid gratis uit bij hun garage.
Visser houdt ook een stuk carbid voor zich zelf, dat hij gebruikt voor acetyleen lassen
c.q. autogeen lassen. Hij krijgt zelf wel carbid toegewezen, maar dat is niet
toereikend. De rest van het carbid wordt uitgedeeld, waardoor vele IJlster gezinnen
hun carbidlampen weer kunnen laten branden.
Als de Duitsers de pastorie doorzoeken worden ze woedend over het feit dat op de
piano een grote kaart van Europa staat, waarop met blauwe (Duitsers) en oranje
(Amerikanen, Russen) vlaggetjes staat aangegeven hoever de legers zijn gevorderd.
Er is een klein 'kristal- ontvangertje' (radio) in huis, maar de Duitsers kunnen die niet
vinden. Aan de hand van de berichten, die over dat radiotoestel worden gehoord, is
de bewuste kaart bijgewerkt. Ook de Joden worden niet door de Duitsers gevonden.
Deze worden later door zoon CarI Jansen in een roeiboot onder een dekzeil
weggebracht en door Sipke Vellinga overgenomen. CarI is klein van postuur en zal
geen argwaan wekken, maar Piet Kroeze, die langs de gracht zit te vissen, heeft wel
iets in de gaten. Er steken namelijk een paar voeten onder het zeil uit. Piet denkt
echter dat het de ouders van Carl zijn.
Mevrouw Jansen verblijft nog wel in huis, maar als de Duitsers op vrijdag 15
december 1944 de huizen in IJlst doorzoeken naar mannen tussen de 17 en 50 jaar
en bij de familie Heeringa een Joodse onderduiker, Meijer Mossel, wordt opgepakt,

moet mevrouw Jansen van de ondergrondse onderduiken. Men is bang, dat de
opgepakte onderduiker zal verraden, wie hem daar gebracht heeft, en dat is namelijk
mevrouw Jansen. Mevrouw Jansen komt eerst bij vroedvrouw Afke van der Wal in
‘de kazerne’ op Uilenburg. Naderhand duikt het echtpaar Jansen onder bij dr. Bruins
in Heeg. De kinderen worden ondergebracht bij gemeenteleden in IJlst. Dochter
Annariek wordt ondergebracht bij de weduwe Feenstra op het ‘Oarein’, op
Galamagracht 108. Als er een razzia wordt gehouden, ziet Annariek tot haar stomme
verbazing dat Bram Feenstra en Bauke Haga, de verloofde van Botje Feenstra, in de
regenput kruipen, waar op de één of andere ingenieuze manier een zitplaats is
gemaakt. De pastorie blijft overigens niet onbeheerd achter, want overdag is de
trouwe Neeltje Buma in de woning aanwezig. Als de kust weer veilig is, keert
mevrouw Jansen weer naar huis terug.

De Hervormde pastorie aan de Eegracht te IJlst
Anekdote
Carbidlampen
Taeke Visser maakt duizenden carbidlampen, in twee uitvoeringen, gewoon en lux..
De door Visser vervaardigde carbidlampen worden in grote aantallen verkocht naar
Zeeland. Met een transportkarretje worden de verpakte carbidlampen naar het
postkantoor gebracht voor verzending. Uiteraard is Visser niet in staat om in zijn
eentje zoveel lampen te produceren. Overdag staat Visser met zoon Joop in de
werkplaats. ‘s Avonds wordt er doorgewerkt, met karton voor de ramen ter
verduistering. Ze krijgen dan bovendien hulp van Auke Bootsma en Jisk Meijer. De
lampen worden vervaardigd van zink. Op de lampjes worden ventieldopjes (dopjes
waarmee het ventiel op de binnenband wordt geschroefd) gesoldeerd en daarin past
precies een pitje, de brander van de lamp. Als de lampjes klaar zijn worden ze

geverfd en in de natte verf wordt een plakketje gedrukt met de firmanaam. Niet alleen
in de werkplaats van Visser worden lampjes gemaakt. Ook veel loodgieters uit heel
Friesland produceren dergelijke lampjes in opdracht van en voor Visser. Loodgieters
beschikken nog over de benodigde materialen. Zij krijgen zink toegewezen voor het
maken van dakgoten, maar door het zink te gebruiken voor het maken van
carbidlampoen kunnen ze het nodige verdienen. Ook maakt Taeke Visser
kooktoestellen die op carbid werken. Een kooktoestel bestaat uit In een grote ketel
met daarin weer een kleinere ketel. Op die ketel zit een afneembaar dekseltje en in
die ketel komt carbid. De ketel wordt vervolgens gevuld met water, dat net tegen het
carbid aankomt, waardoor gasvorming ontstaat. Het gas drukt het water weg en het
carbid staat weer droog. Het ontwikkelde gas wordt verbrand en zorgt voor licht c.q.
warmte. Als het gas opraakt komt het water weer tegen het carbid aan en herhaalt
zich het proces
Inkwartiering
IJlst kent gedurende de gehele oorlogsperiode geen Duitse bezetting. Maar op een
zaterdag begin maart 1945 is IJlst is in rep en roer. Er zal namelijk een bezetting
komen van Duitsers. Alle drie schoolgebouwen zijn gevorderd. De firma Nooitgedagt
moet 20 pakken stro leveren. Eerst komen de kwartiermakers, een officier en enkele
soldaten. De leerlingen van de Gereformeerde school moeten dan uitwijken naar de
Hervormde school. De officier wordt ingekwartierd bij meester Van Dijk. Het materiaal
voor de soldaten wordt naar IJlst overgebracht en de voorkamer van de Hervormde
pastorie, aan de kant van bakker Windsma, wordt ingericht als toekomstig
hoofdkwartier van de Ortskommandant. Mevrouw Jansen laat Fokke Lanting direct
sloten maken op de slaapkamerdeuren, bang als ze is voor de Duitsers, die hun
slaapvertrekken op dezelfde verdieping hebben. Gelukkig komt er gauw een eind
aan deze situatie. Het duurt zegge en schrijve één dag en dan komen de Duitsers bij
boer Jansma op de Uilenburg het erf op. Een officier laat Jansma het paard voor de
wagen spannen en hij moet met paard en wagen alle reeds aangevoerde ransels
weer naar Sneek terug brengen. De kwartiermakers hebben bevel gekregen dat de
inkwartiering niet door gaat. De Duitsers voelen zich in het geïsoleerde IJlst, volledig
door het water ingesloten, niet veilig. Bovendien is door de hoge waterstand een
gedeelte van de Stadslaan blank komen te staan. Er wordt ook verteld dat de
bezetting van Sneek naar het front moet en dat de bezetting van IJlst naar Sneek
gaat om over drie weken naar het front te vertrekken. Jansma zet de hekken op de
wagen en rijdt, met zijn zoontje Meine, naar de Hervormde school. De spullen voor
een groep van 50 tot 100 manschappen, die hier ingekwartierd zouden worden,
worden opgeladen en Jansma rijdt met een afgeladen wagen naar Sneek, naar een
school in Sperkhem.
Nu de Duitsers weer vertrokken zijn en de voorkamer van de pastorie weer
beschikbaar is, kan de familie Hoovers uit Maasdriel, die inmiddels als evacués in de
pastorie zijn opgenomen, weer terug naar de voorkamer. In de 'kletsbuurt' zitten op
het eind van de oorlog een Joodse moeder met haar twee dochters, Hetty en
Rosalie, ondergedoken. Om de dagelijkse sleur voor hen wat te doorbreken, moet
dochter Annariek Jansen van haar moeder daar een paar keer per week op bezoek
om voor wat afleiding te zorgen.
Honger heeft het gezin Jansen in de oorlogsjaren niet gekend. Het eten uit de
gaarkeuken, koolraap met aardappelen, wordt aangevuld met pap, driemaal per dag
pap. Melk wordt stiekem bij de boer gehaald. Een emmer wordt gevuld met lege

flessen. Daar bovenop komen schillen en dan naar boer Van der Kooi aan de
Geeuwkade nr. 9. Bij de grote brug over De Geeuw is wel eens controle; dan is het
uitkijken geblazen. Tweemaal gaat Annariek Jansen op de fiets naar Zevenhuizen
(Groningen) om erwten, bonen, tarwe en rogge te halen. De eerste keer op de
jongensfiets van Siep Dokkum. Ze neemt zoveel mee, dat de volgeladen fietstassen
de fiets doen steigeren. Bakker Windsma bakt brood en roggebrood van de
meegebrachte granen. Een deel hiervan gaat naar de familie Dokkum. Later maakt
Annariek nog zo’n tocht, samen met haar zuster Ems. Ze blijven noodgedwongen
veertien dagen weg , omdat ze ingesneeuwd raken en beslist niet op de fiets terug
kunnen.
Anekdote
Feest in de pastorie
Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 1 oktober 1945 ter gelegenheid van het 25jarig huwelijk van de heer en mevrouw Jansen in ‘Ons Gebouw’ aan de Eegracht
wordt een lied gezongen, dat ook op de oorlogsjaren betrekking heeft. De tekst luidt
als volgt:
De oorlog is nu weer voorbij,
Wij leven nu weer frank en vrij.
De bruidegom moest duiken gaan
Dat heeft ons allen slecht gedaan.
En even later ging de Bruid
Er ook zo stiekem tussenuit.
Er werd gevraagd, er werd gevist,
Maar niemand, die het rechte wist.
En later ook de Kinderschaar,
De één was hier, de ander daar.
Het ging soms als een bezemveeg,
De hele pastorie kwam leeg.
Gij zijt nu allen bij elkaar,
Gelukkig weg is dat gevaar.
Gezellig bij elkaar vergaard,
God heeft U voor een ramp bewaard.
Onderduikers van buiten IJlst
IJlst telt niet alleen maar Joodse onderduikers. Ook duiken hier mannen en soms
hele gezinnen onder, die de grond, om wat voor reden dan ook, te heet onder de
voeten wordt. Sommige van deze onderduikers komen uit de provincie, anderen uit
het westen van het land. Een paar voorbeelden.
Lourens Wildschut uit Wijckel

Veehouder Lourens R. Wildschut woont en werkt met vrouw en vijf kinderen in
Wijckel. In augustus 1944 wordt hij bij het illegale werk betrokken. Ook zijn vrouw
werkt mee, maar de verdere familie wordt onwetend gehouden. Zijn taak bij de KP is
het vervoeren en verbergen van wapens en het verlenen van alle mogelijke hulp bij
en aan leden van de KP en de NBS. Hij werkt bovendien mee aan enkele kraken en
aan het illegaal slachten van koeien, voor welk doel hij zelf de eerste koe geeft. In
februari 1945 vervoert de KP Echtenerbrug een vracht wapens, die verborgen zullen
worden bij de boerderij van Lourens Wildschut. Onderweg krijgt men onverwacht
oponthoud en men moet snel verder. Lourens Wildschut vraagt daarop zijn neef Jeen
Hornstra, eveneens woonachtig in Wijckel, of de wapens voor één nacht in diens
schuur mogen blijven. Wildschut zal de wapens de volgende dag weer afhalen en
naar zijn eigen boerderij brengen. Hornstra, die zich nooit met illegale activiteiten
heeft ingelaten, stemt hiermee in. Waarschijnlijk zijn er na arrestaties namen
genoemd, feit is dat de SD juist op dat moment een bezoek brengt aan de boerderij
van Hornstra. De wapens worden gevonden en Hornstra gearresteerd. Na de nodige
mishandelingen bekent Hornstra dat de wapens bestemd zijn voor Lourens
Wildschut, waarop hij de Duitsers de weg moet wijzen naar diens boerderij.
Wildschut voorvoelt echter wat er gaat gebeuren en gooit de wapens in het water.
Deze worden later door enkele NBS-ers weer boven water gehaald en in orde
gebracht. Naderhand vallen ze echter alsnog bij toeval in handen van de Duitsers.
Lourens Wildschut duikt op 22 februari 1945 direct met zijn gehele gezin onder. Het
vee van Wildschut wordt tijdig uit de boerderij gehaald en ondergebracht bij
verschillende veehouders in de omgeving. De boerderij wordt vervolgens op 26
februari 1945 in brand gestoken.
Maar waar is het gezin Wildschut gebleven? Zij gaan met een boot richting IJlst. Ze
varen over de Wymerts en vervolgens legt de boot aan op de Zevenpelsen, vlak bij
de familie Troelstra. De leden van het gezin Wildschut worden van elkaar gescheiden
en ondergebracht bij J.B. Troelstra, S.O. de Vries en J. Muizelaar. De familie
Wildschut beschikt niet over valse PB’s, maar heeft wel vluchtelingenverklaringen en
evacuébewijzen. Wildschut heet nu Jan de Vries, afkomstig van de Achterweg
nummer 34 te Roermond. Voor alle gezinsleden worden evacuévergoedingen en
kwartiergelden betaald door de Staat.
Rienk de Jong
Rienk de Jong uit Rotterdam moet in de meidagen van 1943 onderduiken. Hij
behoort tot de jaarlichting, die voor tewerkstelling naar Duitsland moet. Zijn neef
Rienk Akkerman, schilder aan de Galamagracht te IJlst, raadt hem aan onder te
duiken en wel bij hem in huis, in IJlst. Zo komt Rienk de Jong dus in IJlst terecht. Na
enige tijd moet hij naar een ander adres, want mevrouw Akkerman is in verwachting.
Hij komt bij Sjoerd Nooitgedagt in huis, Lange Sjoerd, die achter de fabriek van
Nooitgedagt woont. Hier brengt hij zijn tijd door en maakt hij zich nuttig met het
beschilderen van zogenaamde bevrijdingsplankjes. Van Sjoerd Nooitgedagt gaat hij
naar Jelle Visser aan de Zevenpelsen en tenslotte, eind 1943/begin 1944, naar zijn
laatste IJlster onderduikadres, Jan A. Nooitgedagt, Galamagracht 78. Hier verblijft hij
tot het eind van de oorlog, waarna hij terugkeert naar Rotterdam. In het grote huis
van Nooitgedagt verblijven nog enkele onderduikers, Johan Rodenhuis uit Holwerd
en een verpleegster, en ook nog enkele evacués uit de Betuwe.
Rienk rookt niet en daarom verkoopt hij zijn tabaksbonnen. Voor dat geld koopt hij
een spinnewiel en spint wol, evenals zovele andere IJlsters. Hij spint o.a. voor

meester Van Dijk, het hoofd van de Gereformeerde school, en voor één der
dominees. Het spinnen doet hij in een hok achter op het erf. Een prachtige plek, waar
hij vrij uitzicht heeft over de landerijen. Regelmatig varen er mensen met hun bootje
door de Oostelijke Dijgracht, maar één van hen kijkt steeds strak naar het hok als
Rienk daar zit te spinnen. Deze vindt het altijd wat beklemmend als Henk Huizenga,
want dat is degene die naar hem kijkt, langs roeit. Pas na de bevrijding komt hij er
achter dat Henk actief was in het verzet en dat hij dus niets behoefde te vrezen.
Rienk heeft veel bewegingsvrijheid en hij heeft het erg druk, niet alleen met spinnen,
maar ook met het villen van wild, dat Nooitgedagt schiet. Nooitgedagt is ook
gedurende de oorlogsjaren in het bezit van een vergunning om enkele jachtgeweren
in bezit te mogen hebben en daarmee te jagen. Hij kan zijn jachtvergunning en
geweren behouden dankzij zijn vriendschap met burgemeester Langman. Deze
geweren staan in een kast in de kamer. Dankzij de jacht kan Nooitgedagt af en toe
voor vlees zorgen in de vorm van hert, haas en eend (uit de spoorputten).
Nooitgedagt heeft, mede voor de jacht, twee honden en een vos. Onder het nachthok
van de honden is een schuilplaats gemaakt, waar Rienk languit in kan liggen.
Als op 22 september 1944 een trein in Nijezijl in het water stort, vluchten alle
mannelijke inwoners van IJlst en Nijezijl uit angst voor represailles het veld in. Ook
Jan A. Nooitgedagt, zijn zoon Aldert en Rienk gaan er met de roeiboot vandoor. De
nacht brengen zij in de boot door, op het water in het riet.
Op het eind van de oorlog voelt de familie Nooitgedagt zich niet meer veilig in IJlst.
De vrees bestaat dat Jan A. Nooitgedagt, als fabrikant en vooraanstaand burger van
IJlst, tijdens een razzia opgepakt wordt en bij wijze van represaille zal worden
geëxecuteerd. Uit veiligheidsoverwegingen brengen ze de laatste oorlogsweken
daarom de nacht door bij Douwe Kunst, enkele huizen verderop. Tijdens de op 5
april 1945 gehouden grote razzia in IJlst gaan de Duitsers gelukkig hun deur voorbij.
Anderhalve week later is IJlst bevrijd.

Links de woning van Jan A. Nooitgedagt aan de Galamagracht

Henk Leeuwerink uit Zaandam
Henk Leeuwerink woont in Zaandam en werkt bij een aannemer in de Zaanstreek,
die voor de Fordfabrieken werkt. Deze aannemer maakt houten onderstellen voor
vrachtwagens, die bestemd zijn voor het Duitse leger. Henk werkt in de werkplaats
en maakt mottenkasten voor de Bijenkorf in Amsterdam. Hij heeft dus niets te maken
met de productie voor het Duitse leger. Maar omdat hij bij die bewuste firma werkt,
krijgt hij wel een Ausweis, een vrijstelling voor tewerkstelling in Duitsland. Als die eind
1943 komt te vervallen, voelt hij zich niet meer veilig. Omdat hij bang is voor
tewerkstelling in Duitsland besluit hij onder te duiken, omdat hij pertinent niet voor de
Duitsers wil werken. Henk heeft dan verkering met de uit IJlst afkomstige Hillie
Veenstra, die in Zaandam bij een fabriek werkzaam is. Henk en Hillie hebben elkaar
leren kennen op de ijsbaan. Als Henk moet onderduiken is het eigenlijk
vanzelfsprekend, dat hij onderduikt bij de ouders van Hillie, de familie Veenstra van
‘Het Wapen van IJlst‘. Hij komt met de trein naar IJlst, wat dan nog vrij gemakkelijk
gaat. In IJlst valt ook eigenlijk niets van de oorlog te merken en hij loopt dan ook
frank en vrij rond. Hij heeft in IJlst zelfs contact met een tweetal NSB-ers, waaronder
Uiltje Reitsma, waar hij goed mee op kan schieten. Henk maakt zich verdienstelijk
voor de familie Veenstra. ’s Ochtends staat hij altijd vroeg op en gaat naar boer
Hidde van Beenen op het eind van de Popmawal om melk te halen. Henk wil zelf de
kost verdienen en gaat wol spinnen. Hij krijgt daar een zekere vaardigheid in, want
iedereen wil graag wol van Henk hebben, omdat hij zo mooi kan spinnen. Hij heeft
een levendige handel en spint twee knotten per dag. Hij doet dat in de kamer boven
de gelagkamer. Deze kamer heeft een zijraam, waardoor Henk op de brug kan
uitkijken. Hij ziet zo precies wat er in IJlst gebeurt. Henk heeft geen rooie cent als hij
in IJlst aankomt en daarom maakt hij een oude trapnaaimachine, die bij de
Veenstra’s in huis staat, geschikt om te spinnen. Op zeker moment heeft hij genoeg
geld verdiend om een echt spinnewiel te kunnen kopen, dat gemaakt is bij de firma
Woudstra. Deze firma levert spinnewielen voor ƒ 75,00 en een aantal tabaksbonnen.
Een hele investering, maar met het spinnen van wol is geld te verdienen. Hoewel het
vrij rustig is in IJlst, maakt hij toch verschillende incidenten mee. Eén van die
incidenten vindt plaats als de trein bij Nijezijl op 22 september 1944 in het water rijdt.
Alle mannen van IJlst duiken onder uit angst voor Duitse represaillemaatregelen.
Veenstra durft ook niet thuis te blijven en uiteraard moet Henk ook weg. Omdat
Veenstra ook doodgraver (grafdelver) is gaat hij met Henk naar het kerkhof, waar zij
zich in het lijkenhuisje verstoppen. Veenstra denkt dat de Duitsers bang zijn om in
een lijkenhuisje te komen en gaat er van uit dat ze daar voorlopig veilig zijn. Samen
brengen ze daar de nacht door.
Omdat Henk dagelijks bij Hidde van Beenen komt, weet deze natuurlijk dat Henk wol
spint. Als Henk op zekere dag weer bij Van Beenen komt, wijst deze hem op een
schaap en zegt: ‘Moet je eens zien wat een mooi schaap. Die kun je van mij kopen.’
Henk heeft zoiets nooit eerder bij de hand gehad, maar ziet wel dat het schaap een
hele mooie vacht heeft. Hij gaat naar Reitsma en legt hem de situatie uit. Het is
winter en er ligt ijs. Over het ijs van de Geeuw gaan beide mannen naar Van
Beenen. Reitsma, die veehandelaar is, keurt het schaap en zegt: ‘Koop hem maar, ik
heb nog nooit zo’n schaap gezien’. Henk koopt het schaap en gaat er mee naar huis.
Thuisgekomen zegt Reitsma: ‘Weet je wat er aan de hand is? Dat schaap is ziek. Het
heeft een bepaalde bloem gegeten en daardoor is zijn lever aangetast.’ In een hok
achter het café slacht Reitsma het schaap. Hij snijdt de lever open en Henk ziet dat

de lever krioelt van de beestjes. Deze zouden de lever volledig opgegeten hebben,
waardoor het schaap zou sterven. Voor de rest is het schaap echter helemaal
gezond. Het vel met de vacht wordt er afgesneden en dat hangt Henk boven op de
zolder te drogen. De Veenstra’s zijn blij met het vlees en ook de ouders van Henk
krijgen er nog wat van. Henk heeft namelijk contact met mensen, die
aardappeltransporten verzorgen. De schepen, die de aardappels naar het westen
vervoeren, komen door IJlst en liggen wel eens voor de brug. Hun uiteindelijke
reisdoel is Amsterdam, via Staveren, waar ze het IJsselmeer op gaan. Via een
beurtvaartschipper zorgt Henk er voor, dat zijn vader, moeder en broertje in
Zaandam vlees krijgen. Henk kent deze beurtschipper nog uit Zaandam. Hij kan
namelijk goed voetballen en speelde voor zijn vertrek naar IJlst bij KFC, waar hij
heeft gevoetbald met de zoon van deze schipper. Helaas komt dit vleespakket nooit
aan.
Henk leert in IJlst veel mensen kennen. Naast ‘Het Wapen van IJlst’ zit bakker
Sijtsma. Hij komt veel in de bakkerij en helpt wel eens mee met het bakken van
roggebrood. Tussen het café en de bakkerij is een brede steeg en daar is een
schuilplaats overheen gebouwd. Boven, in de grote zaal, zit een los paneel, dat
verwijderd kan worden en daar achter bevindt zich een schuilplaats voor twee
personen, waar alle noodzakelijke voorzieningen in zijn gemaakt. Henk heeft hier
één keer gebruik van gemaakt. Hij heeft bij de familie Veenstra de taak ’s avonds, als
de familie naar boven gaat, de cafédeur op slot te doen. Hij kwijt zich nauwgezet van
zijn taak, maar één keer vergeet hij dat. Normaal gebeurt er nooit iets, maar juist die
avond is er een patrouille Duitsers, die aan het oefenen zijn geweest. Eén van die
Duitsers pakt voor de aardigheid de deurkruk om zogenaamd naar binnen te gaan.
Maar omdat de deur niet op slot zit, kan hij inderdaad zomaar binnen stappen. En zo
zit er binnen de kortste keren een heel bataljon Duitsers in het café. De dochters van
Veenstra raken helemaal van streek. Henk en Rink Koersen, een onderduiker uit
Heeg, die samen op één slaapkamer liggen, houden zich slapende. Henk redeneert,
dat als de Duitsers kwaad in de zin hebben, ze al lang boven waren geweest.
Eén keer maakt Henk wél een razzia mee. Hij zal melk halen bij Van Beenen, doet
de poort een eindje open en hoort fietsen voorbijgaan. Hij denkt bij zich zelf: dat klopt
niet. Hij doet de deur weer dicht en kruipt vlug samen met zijn medeonderduiker in de
schuilplaats. Dat is de eerste en enige keer, dat hij daarvan gebruik maakt. De
Duitsers komen tijdens deze razzia wel het huis binnen, maar de beide mannen
worden niet gevonden.
Ze roken ook wel eens een sigaret van eigen teelt. Om aan vloeitjes te komen gaat
Henk af en toe in het gezelschap van enkele andere IJlsters naar Sneek, naar de
sigarenwinkel van Tromp op de Oosterdijk. Ze gaan dan niet via de Hemdijk, maar
lopen langs de spoorlijn. Henk gaat ook eens naar Sneek met Hennie, een evacué
uit Arnhem, die elders in IJlst is ondergebracht. De mannen gaan in Sneek de winkel
van Tromp binnen en als ze weer naar buiten komen staat daar een hoge SS-officier,
die alle mannen controleert, die naar buiten komen. Hennie heeft zijn
evacuatiepapieren bij zich. Hij laat ze zien en het is in orde. Dan komt Henk met zijn
armzalige persoonsbewijs. Hij laat hem zien en wijst op de geboorteplaats:
Amsterdam. Henk zegt tegen de SS-er: Amsterdam – Amsterdam, wijst ondertussen
op zijn mond en zegt: ‘Honger – honger’. De SS-er kijkt nog eens en laat Henk dan
gaan. Even verderop staan een paar oude mannetjes, die het tafereel hebben
gadegeslagen. Als hij hen voorbij loopt zeggen ze tegen hem: ‘Jongen, wat had jij
een mazzel.’

Op het eind van de oorlog lopen Henk en Hennie weer samen langs de spoorlijn.
Hennie zegt op zeker moment: ‘Dekken’. Wat blijkt; allemaal soldaten. De mannen
duiken direct de onderwal in en houden zich rustig. Maar ze kunnen daar niet blijven
en moeten verder. Ze vervolgen hun weg langs de spoordijk en komen al gauw de
Duitse soldaten tegen, allemaal jonge jongens. Die jongens zijn zo bang als een
wezel. Ze weten niet waar ze zijn en vragen de weg aan de beide mannen. Na enige
uitleg mogen die hun weg vervolgen. Dat is wel even spannend, maar het loopt goed
af.
In de zomermaanden gaan Henk en Rink wel mee met Piet Sijbesma, de schipper
van het beurtschip ‘Johanna Jacoba’. Piet Sijbesma is getrouwd met een zuster van
Veenstra. Halverwege IJlst en Sneek ligt een mooi weiland, waar Sijbesma hen wel
eens af zet en waar de mannen dan gaan zwemmen. Als de ‘Johanna Jacoba’
terugkomt, neemt Sijbesma ze weer mee naar IJlst.
Henk maakt in IJlst de bevrijding mee. Na de bevrijding komt echter de mededeling,
dat de mannen niet naar huis mogen. Er wordt gezegd dat zij, die in Duitsland
gewerkt hebben, allemaal naar huis mogen en de onderduikers niet. Na enige
maanden gaat Henk naar Sneek, waar hij een schipper vindt, die met een konvooi
(vijf/zes schepen achter een sleepboot) naar het westen zal varen. Deze schipper is
bereid hem mee te nemen en pikt hem op de kade in IJlst op. Bij het IJsselmeer
aangekomen, is het stormachtig weer. De schippers durven niet over te varen. Ze
liggen daar een nacht en varen de volgende dag toch uit. Ze bevinden zich
nauwelijks op het IJsselmeer of het begint weer te stormen, maar ze halen gelukkig
veilig Amsterdam. Daar stapt Henk op een beurtvaartschip over, dat hem naar
Zaandam, naar huis brengt.
Afbeelding

Onderschrift
Voor zijn vertrek uit IJlst naar Zaandam krijgt Henk een zgn. duikkaart van de LO.

Stadsherberg ‘Het Wapen van IJlst’
Abe Schuurmans uit Sneek
Abe Schuurmans uit Sneek duikt tijdens de oorlog verschillende keren onder bij de
familie Jippe Bulthuis op de hoek van de Stadslaan en de Rinnert Anemastraat. De
eerste vrouw van Bulthuis overlijdt en hij trouwt later met zijn huishoudster, Pietje
Buma uit Oosthem. Een zus van Pietje, Wiepie Buma, zit in het verzet. Het gezin
Bulthuis heeft een gehandicapt Joods jongetje in huis, Isac Frank. Zijn vader is
overleden in een concentratiekamp. Zijn moeder, Annie Frank, zit ondergedoken.
Isac wordt tijdens de oorlog Jappie genoemd. Er zitten in de laatste oorlogsperiode
ook nog twee evacués uit het westen, Koos en Yme. Ook is er nog een jongeman in
huis, die Tjalling wordt genoemd. Direct na de oorlog gaat Abe Schuurmans als
klompenmaker bij Jippe Bulthuis werken.
Tom Mollinga en Paul de Vrij uit Leeuwarden
De familie Mollinga uit Leeuwarden is bevriend met de familie Feenstra uit IJlst, die
woont op het adres Eegracht 105. In de loop van 1944 moeten hun zoon Tom
Mollinga en zijn vriend Paul de Vrij onderduiken omdat zij weigeren naar Duitsland te
gaan voor de Arbeitseinsatz. Zij duiken onder in IJlst, bij de familie Feenstra, waar ze
teruggetrokken leven. Wat niet weet, wat niet deert. Zij blijven daar tot de bevrijding.

