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Van de Redactie
Het jaar 2020 had het grote herdenkingsjaar van 75 jaar bevrijding moeten worden. 
Het werd, totaal onverwacht, een coronajaar. Lockdowns, sociale versobering en onbe-
stemde angstgevoelens, die in de grote verte wel herinneringen opriepen aan de Tweede 
Wereldoorlog, drukten bijna alle voorgenomen manifestaties weg uit de aandacht. Zo 
ook de plannen van het HGB voor de feestelijke onthulling op 5 mei van een fietsroute 
door de polder langs locaties waar in de oorlog bijzondere dingen zijn voorgevallen. 
Gelukkig kwamen er toch borden te staan en werden er boekjes geproduceerd die onze 
oorlogsgeschiedenis aan de vergetelheid ontrukken.

Wie schrijft die blijft. Dat zal Afra 
(Aaf) Ruijter niet onmiddellijk voor 
ogen hebben gestaan toen zij op 31 
december 1944 met haar dagboek 
begon. Het toen 17-jarige meisje van 
de Volgerweg noteerde in een beel-
dende taal (met hier en daar wat fout-
jes) wat zij meemaakte in het dagelijks 
leven tijdens de bezetting. De redactie 
selecteerde aantekeningen die de lezer 
het gevoel geven er zelf bij te zijn 
geweest. Hiernaast een foto van haar 
van vlak na de bevrijding.

Totaal andere ervaringen deed Wouter Sas op die als een van de eersten in de Beemster 
gedwongen tewerk werd gesteld in Duitsland. Tientallen brieven schreef hij naar huis 
aan de Westdijk en nog meer aan zijn meisje en latere vrouw Hillie Weijman. Wie wat 
bewaart heeft wat: zijn brieven en briefkaarten, een schenking van de erven Sas aan 
het HGB, mochten wij gebruiken om Wouters buitendijkse oorlogservaringen onder 
woorden te brengen. Zijn bevrijding en reis terug vormen een verhaal apart – ook hier 
weergegeven.

Het verhaal van de nep-K.P.’ers die een overval op een boerderij aan de Wormer-
weg wilden plegen, is ook oorlogsgeschiedenis. Dergelijke overvallen zijn er meer 
gepleegd en de redactie ontvangt graag meer van dergelijke verhalen.

Uniek is de gevelsteen die na de oorlog in de boerderij ‘de Platluis’ werd ingemetseld. 
De boerderij kreeg brandbommen op zijn dak en brandde finaal af. Voor zover bekend 
is dit de enige BWB-tegel in de Beemster. Nu te zien in de tentoonstelling in Agrarisch 
Museum Westerhem.

De geschiedenis van de Beemster forten van de Stelling van Amsterdam sluit dit oor-
logsnummer af. De afbeeldingen in dit nummer zijn deels bekend, maar vaker onbe-
kend – een extra reden om dit nummer goed te bewaren. De redactie dankt de sponsoren 
die een financiële bijdrage aan deze aflevering van ons verenigingsblad schonken.

Aaf (links) en zus To Ruijter op de motor van zwager Jaap 
Schagen. Aaf is dan 18 jaar dus het is 1945 

(bron: Toos Schagen, Middenbeemster)
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Fragmenten uit het oorlogsdagboek 
van Afra Ruijter 1944 - 45

In de oorlog hielden verschillende mensen een dagboek bij om die bijzondere tijd later 
in herinnering te kunnen roepen. In De Nieuwe Schouwschuit, jaargang 13 (2015), werd 
geciteerd uit het dagboek van meester Gerrit Köhne, uit het dagboek voor Gerrit, zoon 
van Trien Houtman-Prins, en uit het dagboek van meester Willem Porte.
Van mevr. Truus Bleeker-Schagen kreeg de redactie een kopie van het oorlogsdagboek van 
Afra (Aaf) Ruijter, destijds zeventien jaar oud en deel uitmakend van de katholieke min-
derheid in de polder, gericht op Westbeemster. Het dagboek, dat loopt van 31 december 
1944 tot midden 1946, geeft een heel goed beeld van het leven van alledag in oorlogstijd. 
De redactie citeert hier (wegens ruimtegebrek selectief) uit de tekst tot medio augustus 
1945. Een fotokopie van dit deel van het dagboek – omvang 115 schriftvellen – is aanwezig 
in de boekencollectie van het HGB, afdeling Beemster Erfgoed (wordt niet uitgeleend).

Afra Ruijter, roepnaam Aaf, geboren in 1927 
en op 89-jarige leeftijd overleden in 2016, 
was de jongste dochter van Klaas Ruijter en 
Catharina Beers. Haar ouders hadden een 
boerderij op Volgerweg 18 (voorheen 20) 
en daar speelde het leven van het gezin in 
oorlogstijd zich af. Aaf heeft in haar jeugd  
kinderverlamming gehad, een aandoening 
die medisch behandeld werd, maar haar 
veel ongemak bezorgde. De r-k kerk in 
Westbeemster, onder leiding van pastoor 

A.H.I. van Leipsig, speelde een grote rol in 
haar leven. Aaf trouwde in 1952 met Wim 
Schouten uit Oost-Blokker. Het echtpaar 
kreeg negen kinderen.

Oudenjaarsavond 1944  31 Dec. ’44.
Op de laatste dag van het jaar 1944 ga ik 
eens heel officieel aan m’n dagboek begin-
nen. We zijn nu al in ʼt 4de jaar van de oor-
log. Er valt niets meer te beleven. Vorige 
zomer toen ging ’t nog wel, maar nu is ’t 
petje.
Zo langzamerhand komen de jongens ook 
nog eens op de bon. Hitler haalt er hoe lan-
ger hoe meer weg.
Vanmorgen ben ik eerst naar de Hoogmis 
geweest met ’t wagentje. Uit de kerk even 
doorgewarmd, en toen weer op huis aan. 
Het is heel aardig winterweer. En niet te ver-
geten, met mooi, glad sterk ijs. En ik ben dol 
op schaatsen, maar aangezien ik ’t in m’n 
rechterbeen heb, en met een stok loop, kan 
ik niet schaatsen. […]
To [zuster van Aaf] vraagt of ik op ’t schaats-
baantje kom, ’t is er reuze gezellig. Nu daar 
ben ik dadelijk voor te porren. Gauw bij Arie 
[Schouten] achter op de fiets. Ik zie er rijd 
heel wat volk. Over de weg sloot. Ha! daar 
ben ik al bij ’t baantje. Hallo die Aaf! Ken ik je 
schaatsen niet lenen? Het spijt me wel, maar 
die heb ik uitgeleend aan Theo Hogendijk.

Fotokopie van pagina 1 oorlogsdagboek van Afra Ruijter 
(collectie HGB)
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Als ik even op de baan ben komt er een 
sneeuwbui, en niet zo’n kleintje ook. Het 
hele baantje wordt ruim we gaan allen 
schuilen bij de Jong in de koestal. Als ’t 
ophoud sneeuwen gaan de meesten naar ’t 
ijs. Alleen Buurman, Buurvouw, N. de Jong, 
N. Conijn en ’n jonge v. Nanne gaan naar 
binnen. Ook ik ga even mee, om de middag 
om te krijgen. Ik zit heerlijk voor ’t raam, 
kan dus precies de schaatsenrijders volgen.
Om half vijf zie ik To vertrekken, ja die 
moet melken. Om 5 uur gaat haast alles ver-
trekken, ik ook. Laat ik even boffen, ik ben 
vrij van lopen, want ik mag weer mee rijden 
achter op de fiets. Als To en ik mogen, gaan 
we vanavond bij de Jong van Oud op Nieuw. 
Maar hoe we ook praten, thuis blijven is de 
boodschap. Pech gehad.
Dus gaan we van 1944-’45 maar slapen.

Dinsdag 2 Jan. ʼ45
[…] En nu horen we het vreselijke nieuws 
dat, van Oud op Nieuw Joris [Ruijter, neef 
van Afra] is weggehaald. Dat ging zo: Het 
was ’n uur of elf geloop voor ’t huis, een 
mof doet z’n hand door ’t raampje in de 
voordeur en maakt zo de deur los, en voor 
ze er erg in hebben, staan ze in de kamer. En 
dan beginnen ze te commanderen: de vrou-

wen mogen zitten blijven, maar alle mannen 
ook de twee Arie’s die er logeerden moesten 
tegen de muur, de handen omhoog. 

Neef Joris Ruijter,
gefusilleerd 6 februari 1945

Al de zakken van hun werden nagezocht, 
maar er zat geen bijzonders in.
Toen gingen ze het hele huis doorzoeken, ze 
vonden gelukkig niets behalve twee rood-
wit-blauw vlaggetjes die ze mee namen en 
’n chocolade letter die de Engelsen uitge-
gooid hadden. Die mocht Tante houden.
En toen de moffen vertrokken zeiden ze dat 
Joris mee moest. Toen hij weg ging zal hij 
wel gedacht hebben: zal ik nog ooit weer 
terug keren. Naar de mensen praatjes zit 
Joris in Alkmaar.

Zondag 7 Jan. ʼ45
Wat heb ik vannacht een rotnacht gehad. We 
hebben moffen op bezoek gehad. Ik sliep lek-
ker toen er opeens ’n gebom op de ramen en 
op de deur wakker werd. En toen ze nog geen 
gehoor kregen begonnen ze te schieten. We 
hoorden ook iemand tikken met de sleutel en 
dat ie wat riep, maar wat ie riep konden we 
niet horen.
Pa schreeuwde eerst nog ga maar naar ’n 
ander, maar hij moest er toch uit.
Eerst [zoon/broer] Jan gauw gewekt, die weg. 

Boerderij ‘Buitenrust’, Volgerweg 18 (nu 20), met water- 
inlaatsluis op de voorgrond, in werking in mei 1940 en 
1944-45 

(bron: beeldbank Hist. Gen. Beemster, foto nr. 01794)
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En toen ging Vader ̓ m aankleden. Het duurde 
te lang naar hun zin, toen begonnen ze nog 
erger te bommen. Wij waren allemaal eerst uit 
bed behalve To en ik. Maar de dames mochten 
wel te bed gaan.
Toen vroegen ze eerst hoeveel jongens of 
we hadden. Ja, twee zei m’n Vader één in 
bed en één te logeren. O! o! nu dan maar ’t 
huis kijken..
Eerst in de kamer onder de bedden in de kas-
ten. En hadden ze weten moeten ik lag met 
alle sieraden te bed. Toen gingen ze naar 
achteren. Eén mof bleef er bij de kamerdeur 
staan. Ook liepen ze nog op zolder, met die 
zware laarzen, ’t was ’n leven als ’n oordeel.
Toen nog even in de kelder. Ja zei er zo’n 
hoge Piet, wel heel wat boter staan. Maar na 
even praten mochten we dat houden.
O zei die mof bij de deur “Wat woont u hier 
eenzaam, wat scheun.”
Maar afijn om half twee verlieten ze de keet 
weer. Maar van slapen kwam niet erg veel.
We hoorden dat ze de kant van de Jong [buren] 
op gingen. En ook schoten ze nog ’n keer.

Zondag 7 Jan.
We horen al heel gauw de andere morgen 
dat ze bij de Jong zijn geweest. Daar wilden 
ze ook ’t bed niet uit komen, toen duwden 
ze maar een raam stuk.
Daar moesten ze de persoons-bewijzen zien. 
Ook ’t hele huis. En verdorie, daar vonden 
ze ’t radio toestel. Daar gingen ze mee weg 
achter op de fiets.
Jan en Vroon [zuster van Aaf] gaan naar de 
Vroegmis. Als ze thuiskomen horen we dat 
Oom Jan [Ruijter, vader van Joris] is mee-
genomen. Want Oom was, dat ze bij ons 
vandaan gingen met ’n paar moffen naar 
huis gegaan. En vlak bij Oom Jan raakte 
er wat stuk aan een van beide fietsen. Afijn 
kom maar even, dat zal ik wel maken. Nou 
toen dat klaar was, zeiden ze: Ruijter rijd 
nog even mee naar de Oosthuizerweg. Da’s 
goed zei m’n Oom, maar dan ook niet ver-
der, want dan wordt ’t tijd om te voeren.
Maar al wat kwam geen Oom Jan. De Moffen 
hadden hem meegenomen naar Oosthuizen.

Oom Jan Ruijter,
gefusilleerd 9 februari 1945

Dinsdag 9 Jan.
[…] Als Pa uit Purmerend komt horen we dat 
Oom Jan  naar Alkmaar vervoerd is. ’s Mid-
dags komt [neef] Arie [Ruijter] en dan horen 
we hoe ’t verlopen is. Oom Jan met nog ’n 
man ’n zekere Beuring (schapendief) werden 
op ’n wagen vervoerd. Maar mochten later 
voor de kou er achter lopen. En zo was Arie 
met de fiets in de hand mee gelopen. Bij de 
Alkmaarse brug moet Arie terug keren van 
de moffen. Anders konden Arie en ik ’n hele 
tijd kletsen, maar nu loop ik langs hem heen, 
en voor de rest niet. Arie is geknakt in één 
week je broer en Vader, wat zijn ze toch hard.

Zondag 21 Jan.
[…] Ook komt Hen Beers weer eens opda-
gen. Dat is ’n reuze tijd geleden. Maar hij 
komt natuurlijk met ’n ergje. Voor de trouw-
jurk van Vroon Beers. Hij zal ook proberen 
voor ’n lap stof voor m’n winterjas.
Jan gaat te melken naar N. v/d Lee. Piet 
Konijn blijft brood eten. Hij heeft ’n leren 
handschoen van ’n Engelse piloot. Een die je 
electrisch kunt verwarmen, pracht ding.
’s Avonds gaan ze te rozenkrans bidden 
naar Oom Willem [Van der Lee]. Is plotse-
ling overleden. Een hartverlamming was de 
oorzaak. Oome zou even ’n pannetje melk 
warmen voor Amsterdammers. Maar hij 
valt achterover en is vrij wel op slag dood. 
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’s Avonds is ’t lichte maan. Ga ook mee te 
rozenkrans bidden. Oome ligt er mooi bij. 
Op ’n paar schragen en ’n wit overhemd aan. 
Helemaal niet eng.

Donderdag 25 Jan.
Vandaag de uitvaart van Oom Willem v.d. 
Lee. Het weer is droog maar daar is ’t mee 

gezegd. Joris en ik gaan samen naar de kerk. 
We rijden achter elkaar over de gladde weg. 
Pa moet de fam. V.d. Lee rijden. Moeder de 
vrouw mag van Dokter nog niet naar de kerk. 
De Oomes zijn allen tegenwoordig, maar de 
Tantes zijn er niet allen.
In de kerk mag je Oome ook nog zien.
De begrafenis is droevig.

Gedenk in uw godvruchtige gebeden de ziel van onze dierbaren overleden
Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader

Wilhelmus v/d. Lee
geboren te Beemster 16 Aug. 1883; plotseling overleden 20 Jan. 1945

en begraven de 25e d.a.v. in ’t familiegraf op ’t R.K. kerkhof aldaar

Zondag 28 Jan. ʼ45
De dag waar ik zo lang naar heb uitgezien is 
aangebroken. Vandaag, Zondag 28 Jan. ben ik 
jarig. Het is mijn 18 verjaardag, wat ’n leef-
tijd.
Gisteren, en vannacht en ook nu nog, valt er 
aldoor sneeuw. Ik weet niet of er wel veel volk 
zal komen.
Afijn eerst maar eens te kerk en bidden voor 
mooi weer. […]
Jo is alleen te gast ’s middags komen Alie 
Smit, Tr. de Wit, Tr. Tuyp, Ali v. Diepen en 
Eef Velzeboer. Rie Duin, Tr. v. Verdort (?) 
en Rie Koning waren niet gekomen van de 
slechte weg. Ook Afra de Jong was niet geko-
men want Vrijdag 26 Jan. is Klaas Burgering 
verongelukt n.l. onder ’n boom geraakt, en 
daar ging ze heen te condoleren.1

Ook Jo Beers en Truus Droog, komen wan-
delend uit de Rijp. Arie Ruyter en Jan Ruy-
ter van Nibbix[woud] zijn er ook.
Zo was ʼt ’n hele rondte, maar we hebben 
lekker geborreld. De naaiclub ging om ’n 
uur of vijf weg. Jo Beers en Truus Droog na 
’t brood eten, en Jo v. Etten werd ook voor 
achten gehaald door J. Dekker.
Eef Velzeboer en Alie v. Diepen blijven slapen.
’s Avonds aan ’t kaarten geweest, maar To 
viel zo wat in slaap. Ook kwamen Dirk de 

1    Zie V.S.E. Falger, De prijs van de Tweede Wereldoorlog. Biografische achtergronden bij de herinneringsplaquette 
in Middenbeemster, Hist. Genootschap Beemster (2020), p. 63

2   Hendricus Josephus (Hen) Beers was een neef van Aaf aan moederszijde. Zie De prijs van de Tweede Wereldoorlog 
(2020), p. 55

Jong en N. v/d. Lee nog. Nic had ’n trap van 
de hengst gehad.
Om half tien ging er nog een V1 over met 
veel geweld die neerkwam in de W. Meer.

Dinsdag 6 Febr.
[…] Wat gaan er anders weer ’n vliegtui-
gen. ’t Is vanmorgen weer vreselijk. Als ik 
klaar ben met aardappelen schillen, roept 
Vroon: “Aaf kom eens kijken! Parachutis-
ten.” Maar net als ik buiten ben, zijn ze al 
gedaald. Ik vraag aan Jan waar ze gedaald 
zijn. Ja, hij denkt van onder de Rijp.
Verders horen we de hele morgen niets. 
’s Middags ga ik gewoon naar naailes, er 
wordt wel over gesproken, maar ’t fijne 
weten ze er niet van.
Op ’t eind van de naailes komt Vrouw de 
Jong en die zegt dat er ’n zekere Beers is dood 
geschoten. En nog ’n paar, maar daar weet ze 
de namen niet van. Ik denk natuurlijk direct 
aan m’n Oome.
Gauw naar huis, en daar hoor ik, dat ze Hen 
Beers hebben doodgeschoten, met ’n jongen 
van Woestenburg en ’n zekere Beumer.2

Woensdag 7 Febr.
De andere morgen horen we hoe ’t gegaan 
is. De jongens hoorden dat er moffen in de 
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3  Joris Arien Ruijter was ook een neef van Aaf, nu van vaderszijde. Zie aangehaald werk, p. 43-44

Neef Hen Beers,
doodgeschoten 6 februari 1945

wel te wachten, maar toch krijg je ’n rare 
draai in je lijf.
Ik zit te brood eten, maar heb niets geen 
honger meer. Wat zou je ook, twee neven 
doodgeschoten op één dag, zulks gaat je niet 
in je kouwe kleren zitten.
To en Vroon gaan zich dadelijk klaar maken, 
want gaan mee te rozenkrans bidden.

Donderdag 8 Febr.
’s Morgens met ’t wagentje te kerk er is ’n 
mis voor Joris. De hele dag denk je dan aan 
Joris en dan aan Hen Beers.
’s Middags ga ik te rozenkrans bidden naar 
de Rijp, dat is om 5 uur. Daar aangekomen 
is er alles droevig. Het Rozenkrans bidden 
is in de kamer. Hen ligt in de binnenkamer, 
maar we mogen hem niet zien.
Dinsdags en Woensdagmorgen was hij erg 
mooi, maar toen ze Woensdags uit de kerk 
kwamen was hij erg leelijk. Na ’t bidden 
nog even gezeten.
[…] Toen naar Tante Ma [Ruijter]. Uit de 
Rozenkrans komt er ’n jongen binnen, die 
voor Tante naar Amsterdam was, om ’t lijk 
van Joris vrij te krijgen, maar geen succes.

Vrijdag 9 Febr.
Ivonne [nicht] gaat ’s morgens vroeg weg, 
want ze gaat naar Amsterdam. Naar ’t 
gebouw van de S.D. om ’t lijk van Joris vrij 
te pleiten.
Om 8 uur ga ik ook weg, want ga naar De 
Rijp te kerk. Hen wordt van huis naar de 
kerk gedragen. Na ’t Evangelie zegt Meneer 
Pastoor dat ’t lijk is vrijgegeven, want nog 
steeds was ’t lijk niet vrij.
Na de mis blijft ’t lijk in de kerk, de familie 
gaat brood eten, later wordt Hen van de kerk 
naar de Beemsterdijk gedragen, en vandaar 
met de rouwkoets naar ̓ t [rooms-katholieke] 
Beemsterkerkhof, daar werd hij weer gedra-
gen door de dragers uit de Beemster. Het was 
’n droevige begrafenis. Want z’n wens was 
altijd bij z’n moeder begraven te worden. ’s 
Middags ga ik naar de kniples, dat verzet wat.

Rijp waren, want die zochten de Engelse 
piloten. Ook zochten ze naar ’n jongen van 
Bakker, want die hadden ze door de Rijp 
zien lopen, met ’n piloot.
Toen vonden ze maar ’t beste om ’t ouwe 
land in te varen. Wat wil nou ’t geval. Ze 
zitten goed en wel en varen even. Of daar 
zien de moffen het. Halt!!!! Roept er één 
zo’n mof. Maar hij roept en schiet tegelijk. 
Arie en Piet steken nog gauw hun handen 
omhoog, maar Hen niet direct. En de kogel 
die ze losten trof precies Hen in z’n hart.

Gauw vaarden de jongens naar de kant, en 
droegen Hen in huis. ’n Dokter er bij. De 
Pater er bij. Hij was steeds goed bij. Maar 
bij ’t H. Oliesel was hij overleden.
God zij mij genadig(laatste woorden v.d. 
overledene).
Als de plechtige [laatste sacramenten] zijn 
afgelopen dragen Arie en Piet hem naar 
huis. Daar waren ze natuurlijk hevig ont-
steld. ’s Morgens gaat ie gezond de deur uit, 
en omstreeks één uur brengen ze je jongen 
dood thuis.[…]
’s Avonds onder ’t brood eten komt Clasien 
Velzeboer met ’t droeve bericht: Dat gister 
Dinsdag 6 Febr. te Hoogkarspel gefuseleerd 
is Joris Ruyter.3 Je was ’t alle dagen zowat 
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Zaterdag 10 Febr.
Het is vreselijk slecht weer. Eerst mogen 
we niet te kerk, maar later wel. Vader en 
Moeder gaan met de wagen en Jan past op.
Voor de kerk wordt ik aangesproken door 
Heerneef. Die vertelt dat Oom Jan ook 
dood is.4 
Wat ’n vreselijk [bericht].
Arie staat nu alleen voor de boerderij.
Dus nu is de mis voor J. en J. Ruyter. Dat is 
’n week die we kunnen onthouden. Begra-
ven is er niet dus om half twaalf zijn we 
thuis.
Dan beginnen To en ik aan het werk. Als we 
praten dan praten we over Oom Jan, Joris 
en Hen Beers. Wat toch ’n akelige week.

Vrijdag 6-4-ʼ45
Kees v. Diepen komt en die vertelt van de 
overval bij Huiberts. Vannacht zijn er vijf 
mannen bij Huiberts geweest. Ze vroegen 

aan Buurman, om slaapgelegenheid. Nee 
zegt Buurman, dat doe ik niet meer. Ze 
duwen de deur open en twee mannen stap-
pen binnen. Buurman en Jan willen ze er 
uit gooien, maar als er nog twee komen, 
kunnen ze, ze niet meer aan. Ze hebben 
messen en nog meer spullen mee. Later 
als ze weg zijn gaat Buurman naar Mayer. 
Maar er staat nog ’n kerel op de brug. Maar 
bouw (?) bikken, hij kreeg zelf de laag. 
Messteken en weet ik wat.

Maandag 9-4-ʼ45
Nu komen er 10 van de Veldgendarmerie 
voorbij. Maar toen we ze zagen, hebben we 
gauw ’t slot om de poort gedaan, en waar-
achtig ’t geeft, ze gaan door. Wel schoten ze 
op eenden, maar ook al mis. 
’s Middags zonder weten toch ’n paar mof-
fen in stal. Die krengen gingen er toch maar 
achter om.

4  Johannes (Jan) Ruijter, broer van Aafs vader Klaas Ruijter. Zie aangehaald werk, p. 44

Boerderij ‘Buitenrust’, Volgerweg 18, in de jaren ʼ30. Achter v.l.n.r. Piet de Lange (sterke Piet), Vronie Ruijter, Marie 
Ruijter, Voor v.l.n.r. Joris Ruijter, Jan Ruijter, Tony Ruijter, Afra Ruijter      (foto: collectie Cor Roet)
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Woensdag 11 Apr.
Voor de zoveelste keer, hebben we ook nu 
weer vier onverwachte gasten. Je wordt er 
soms wel eens akelig van, maar alle ‘beter te 
geven als te ontvangen!’ zegt ’t spreekwoord.

Donderdag 12-4-ʼ45
We hebben vandaag 3 onverwachte gasten. 
Ap Druif, Jan Ruyter en Pijper van ’t scha-
penstamboek. ’t Is wonderlijk maar we heb-
ben altijd genoeg eten.

Vrijdag 13 April
’s Morgens ga ik straatje wieden. De voorbomen 
beginnen al te bloeien, de Beemster wordt weer 
mooi. Na de middag ga ik water tappen, want de 

waterleiding gaat weg, behalve de Rijperweg en 
de Purmerenderweg. Altijd de zelfde die boffen.

Donderdag 19-4-ʼ45
Vandaag beginnen we aan de schoonmaak. 
En ’t is maar loop aan met ’t volk, je schiet 
geen bliksem op.
’s Middags ben ik aan ’t handelen met ’n Volen-
dammer. Ik kan vijf pond paling krijgen voor 
de doos met de handwerken van school. Maar 
dat vind ik ’n beetje weinig. We doen vandaag 
’n bed en ’n kast. We zullen ’t kalm inzetten, 
anders mochten we het niet volhouden. Vroon 
en ik willen alles opruimen. Maar Moeder zit 
overal zo vast aan! Daar is geen denken aan. 
Mussert hebben ze ook te pakken.

De tienjarige Henk Tol tekende in 1945 de voedseldroppings die ook in de Beemster plaatsvonden 
(later gebruikt als omslagtekening van de herdenkingsboekjes in 1995)
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Zondag 22 April
Pastoor preekt prachtig over de clandestiene 
dansgelegenheden. Het is ook vreselijk. Als je 
hoort hoe vele mensen er dood geschoten wor-
den, dan is ’t daar toch helemaal geen tijd voor.
’s Middag voor de zoveelste keer moffen aan 
de deur. Moeder geeft ze wat, afijn we zullen 
hopen dat ze gauw opschieten.

Maandag 23 A.
Vandaag hebben we de schoonmaak was. Bibo 
is vamorgen komen te schoonmaken.  Eerst 
maken ze de dars schoon, en later beginnen ze 
aan de koestal. Als ’t werk af is, geven wij de 
pronkkast ’n beurt. ’s Avonds gaan we de stal 
nat oosen. En volgens Bibo is de eerste emmer 
voor mij. Maar ik blijf wel uit de kattevoeten.

Maandag 30 A.
Vandaag gaan er prachtige geruchten, zo 
wat te mooi om te geloven. Duitsland heeft 
gekappituleerd. Nu ik mag leiden dat ’t waar 
is. Maar geloven doe ik ’t toch niet.

Woensdag 2 Mei
Met Moe samen naar de Rijp te kerk. Want van-
daag trouwt Vroon Beers.
Als we op de Beemsterdijk rijden komen er 10 
vliegtuigen heel laag aan glijden.
Ze komen voedsel pakketten uitwerpen. 
De Bruid is keurig. Nee werkelijk ’t is af. Als we 
in de kerk zitten, gaat er een vliegtuig zo laag, 
daar zie je helemaal de schaduw van. Bij Willem 
Duin zijn veel pakketten gevallen. Ook vielen er 
4 bij N. v/d. Lee in ’t land. Er zit van alles bij.

Donderdag 3 Mei
Vandaag gaan we de kamer doen. Het is prachtig 
weer. Er gaan weer steeds vliegtuigen.
Ik ga buiten staan te kijken. De gasfietsers zijn 
er ook. Daar ga ik eerst eens kennis mee maken. 
Ik moet zeggen dat ’t ’n paar aardige snijbonen 
zijn. Ze kunnen zo lekker Wormerveers praten.
De vliegtuigen gaan prachtig laag. Je ziet ze ver-
schillen, de een heeft de wielen niet ingetrok-
ken, en de andere heeft de klep open staan.
Maar al roep en zwaai ik nog zo hard, ’t geeft 
niets. Ze gooien niets uit.

Vrijdag 4 Mei
Gisteren avond had ik goede plannen gemaakt 
om vanmorgen te kerk te gaan. Maar ’t is wel 
zulk rot slecht weer dat ik niet ga. […]

Zaterdag 5 Mei
Wonderlijke geruchten doen de ronde:
Duitsland heeft gekappituleerd! Als de gastrap-
pers komen, dan moet ik de vlag voor de dag 
halen. Als ik ’t niet doe, raak ik in de koelbak.
Om 10 uur heb ik me moeder zo ver, dat ze ‘m 
geeft. Jan zegt hij gaat boven op de schuur, en 
van Vader mag ’t niet. Maar de aanhouder wint.
En hij staat hoog en droog op de schuur. Vandaag 
komen er ook weer vliegtuigen. En waarachtig 
er vallen twee pakjes of zakjes in ’t land. Er hol-
len verschijdenen heen. Het valt bar tegen, want 
’t is ’n zakje meel en ’n zakje eierpoeder. Ik had 
zo geflanst op sigaretten en chocolade. Het is 
nog niet goed en wel achter ’t huis of de brand-
weer komt ’t al ophalen.
De gasfietsers mogen ’t meel mee naar huis hebben.
’s Avonds gaan we naar de buurt.
Er wordt niet gesproken zoals men zei.
Maar de Fanfare heeft gespeeld. Heel plechtig.
Er waren nog N.S.B.ers ook, maar dat zal ook 
niet lang meer duren, of die halen ze ook op. 
Dan gaan de jongelui om de muziektent hossen. 
Kon ik ook maar mee doen. Maar ’t mag niet 
zo wezen.

Zondag 6 Mei
Als ik wakker word, denk ik O je, de vlag, ’t 
heeft vannacht hard geregend, nu zal ie wel 
doorgelopen wezen. ’t Stormt nog geweldig.
Bij de kerk hoor ik ’n grote fuif bij Jan Smit, 
de hele nacht door. ’s Avonds is er zingen bij 
van Etten, maar ik heb geen zin, om heen te 
gaan. Krijg bij m’n Moeder ’n lekker borreltje.

Maandag 7 Mei
Vandaag komt de N.B.S. = Nederlandse Bin-
nenlandse Strijdkrachten voor goed voor de 
dag. Je kijkt er van op wie er allemaal bij 
zijn. Steeds snorren ze voorbij op motors of 
in auto’s. ’n Klucht om te zien.
Er gaan nog enkele vliegtuigen, maar nu 
loopt ’t op z’n eind.
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Dinsdag 8 Mei
Het is nu weer vrij voor de jonge mannen, dus 
gaan er weer heel wat naar Purmerend. Want 
ja, gisteren zijn de Canadezen niet gekomen, 
maar nu komen ze toch vandaag wel.

Woensdag 9 Mei
Als ik ’s morgens  nog druk aan ’t werk ben 
komt Vader Swart en Annie Brinkhof, Tiny 
halen. Want ’t is zo mooi in Amsterdam met 
de Canadezen, dat die moeten dat ook zien.
Ik mag ook mee, maar Vader vindt dat ik 
beter in de Beemster blijven kan. Want eten is 
er hoe genaamd nog niet, dus dat wordt niets.
’s Middags ga ik naar Purmerend. De hele 
Kaasmarkt staat vol mensen nog steeds op de 
Canadezen te wachten.
Later ga ik naar de jongensschool. Daar zijn 
de ondergrondsen aan ’t marcheren. Allen 
zowat bekenden. Je kijkt er van op, wie er 
allemaal bij zijn. Ook plentie zwarthandela-
ren zitten er tussen.
Uit Purmerend zijn ze aan ’t N.S.Bers ophalen. 
Ik denk er geen ogenblik aan, om naar huis te 
gaan, maar ga zo achter de auto aan. Als ik ze in 
gehaald heb zitten er al verscheidene mensen 
op. Het duurt verduvelt lang, want sommigen 
zijn nog achter in ’t land aan ’t melken. En 
dan eindelijk gaan we vol gas naar de lagere 
school aan de Rijperweg om ze af te lossen.
’n Tijd op de buurt gestaan. Maar daar worden 
we niets wijzer. We gaan naar de Mussertweg. 
Daar komen er heel wat uit. En dan nog een 
moeder en haar twee dochters, en daarna 
een  vader en moeder en zoon. Deze wagen 
is goed vol. Ook naar de Buurt toe. Er staan 
heel wat mensen op de buurt. Nu gaat ’t naar 
Lis[t] toe. Maar Lis wil er niet uit komen. En 
’t wordt al laat en donker, en stommert dat ik 
ben, sta ik aan Kl. Smit z’n kant. Nu mogen 
er geen mensen meer door. Afijn ’t wordt al 
later, en ik knijp ‘m want als ik vandaag laat 
thuis kom, mag ik morgen niet. Afijn later aan 
zo’n ondergrondse gevraagd, en dan mag ik 
er door.
Om half elf ben ik thuis, van vanmiddag 2 uur 
al niets meer gehad, even gedronken, en vlug 
naar bed.

Donderdag 10 Mei
Na ’t eten ga ik vlug weg. De Middenweg 
op.
Even over de Buurt kom ik Arie Ruyter en 
Nic Conijn tegen. ’n Hele tijd staan bomen.
[Later] gaan we naar Marie brood te eten. 
We zien, als we bij Afra zijn, nog Canadezen 
langs gaan. En zwaaien en roepen.
We horen dat ze weer ’n meid hebben kaal 
geknipt.
’s Avonds komen Arie en Nic. ons halen 
om ’n eindje op te fietsen. Maar ik heb 
natuurlijk weer ’n lekke band. ’t Mag de pret 
niet drukken, ik heb evengoed ’n fiets.
Eerst rijden we naar de Buurt. Daar wordt 
de ondergrondse ’n beetje gedrild. Maar er 
is niet veel aan, dus gaan we weer fietsen.

Vrijdag 11 Mei
Gert Zwart is te melkhalen, en die vertelt 
dat er weer ’n meid is kaal geknipt. Hij 
moest haar op de foto zetten, maar dat deed 
ie niet. De N.S.Bers zijn naar de H.B.S. in 
Purmerend vervoerd. Mijn benieuwen wat 
ze met die lamstralen doen. Ze kunnen ze 
van mij stuk voor stuk afmaken.
Ik heb vanavond nog ’n ritje want ik ga m’n 
fiets ruilen. Je kunt verdorie niet langs de 
weg, of je komt zowat alle N.B.Sers met 
’n meisje tegen. Is dat nou nog dienst? Ze 
krijgen net zo’n manie als de moffen.

Zaterdag 12 Mei
Vandaag is ’t feest in Purmerend. Er wordt 
gesproken op de Kaasmarkt, en gezongen 
en weet ik wat nog al meer.
Ga ’s middags naar de buurt en meteen de 
broden halen. Ik meende eerst nog naar Pur-
merend te gaan, maar ik blijf maar thuis.

Dinsdag 15 Mei
Het lijkt wel of we in ’t land van belofte 
zijn: 7 mooie witte broden, en 2 busjes 
smeerkaas, suiker, eierenpoeder, aardap-
pelmeel……
M. v/d. Lee is thuis. Ze heeft goede berich-
ten van Thijs. Hij schijnt wel heel wat mee-
gemaakt te hebben, maar afijn hij leeft nog.
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Vrijdag 18 Mei
Vandaag ’n moorddag want we krijgen bis-
cuits thee en chocola. Het laatste artikel waar 
we zo erg naar verlangd hebben.

Pinksterzaterdag vandaag!
Het water is van ’t land af, ’s middags komt 
B. Hogendijk, maar weet niet veel. ’s Avonds 
moeten Tiny en ik nog tabak snijden. De 
jongens zijn oervervelend.

Donderdag [24 Mei]
Hedenmiddag om 3 uur wordt de Burge-
meester ingehaald. Een hele schaar mensen 
staan voor ’t Stadhuis. Ook Tiny en ik staan 
te wachten. Hij komt voor in ’n prachige luxe 
auto. Spreekt ’n paar woorden en gaat dan 
naar binnen. Na geruime tijd komt ie weerom, 
dan speelt de Fanfare ’n paar stukjes. Maar 
voor de rest was ʼt ’n ouwe drukte. Daarna ’n 
tijd met Jan Dekker staan te bomen.

Woensdag 30 Mei
[…] Ook is vanmorgen de Radio op de prop-
pen gekomen. Hij ziet er nog aardig uit. Mij 
benieuwen of ie ’t nog zal doen, zo lang onder 
’t hooi. Ik betwijfel het.

Zaterdag 2 Juni
Er komen al meer jongens thuis. Arie Beers 
is ook thuis.
 
Zondag 3 Juni
Bij de kerk hoor ik dat Lours Droog ook thuis 
is. Wel met veel horten en stoten, maar hij is 
er. Maarten Koning van de Hobrederweg is 
ook dood.5
Om ’n uur of 5 ontvangen ze bij Huiberts 
bericht dat Joop 8 Oct al is overleden te 
Zwartsluis.6 Wat ’n klap voor die mensen.

5
   Martinus (Maarten) Koning was parochiaan van de r-k parochie Joannes de Doper in Westbeemster. Hij overleed op 
4 januari 1945 in concentratiekamp Neuengamme bij Hamburg. Zie aangehaald werk, p. 59

6   Johannes Nicolaas (Joop of Jo) Huiberts werd op 8 oktober 1944 te Zwartsluis gefusilleerd. Zie aangehaald werk, p. 56
7  De elfde naam, Koen Rozendaal, wordt pas eind augustus 1945 toegevoegd

Maarten Koning,
omgekomen in concentratiekamp Neuengamme op 

4 januari 1945

Joop Huiberts,
Gefusilleerd 8 oktober 1944

Maandag 4 Juni
’s Avonds gaan we allen op één na te Rozen-
krans bidden naar Huiberts.

Dinsdag 5 Juni
Ga naar de mis van 7 uur, die wordt gelezen 
voor Joop. Er is heel wat volk te kerk.
Siem Buth is ook thuis gekomen uit Duitsland.
Uit de naailes ga ik even kijken naar ’t monu-
ment. Er staan tien namen op: Cornelis ten 
Hope, Nic Jonk, Jan Ruyter, Joris Ruyter, 
Arie Prins, … Prins, Doets. Groot en nog 
twee onderduikers van de Prinsen.7

Trien Verdort [van Dort?] haar broer was 
ook j.l. Zaterdag thuis gekomen.

Vrijdag 1 Juni
[…] Van Siem But hebben ze gehoord dat ie 
bij Zwolle zit.
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Eind mei 1945: Werknemers van Bouwbedrijf Wittebrood uit Zuidoostbeemster bouwen het monument voor de gevallen 
verzetsstrijders op het Landje in Middenbeemster. Het monument is opgericht op initiatief van van de Binnenlandse 
Strijdkrachten in de Beemster en is een van de eerste definitieve oorlogsmonumenten in Nederland (fotograaf onbekend; 
bron: Nieuwe kroniek van de Beemster (2012), p. 217)          (foto: collectie Cor Roet)

Dinsdag 12 Juni
Gisteren is er ’n dropping geweest in de 
Zomerdijk. Hoe het in de oorlog ging, met 
munitie naar beneden werpen. Toen ging ’t 
natuurlijk ’s nachts en nu was ’t overdag.8

Woensdag 13 Juni
Vandaag is de Uitvaart van Maarten Koning. 
Door uitputting gestorven in Duitsland.

Donderdag 14 Juni
Thijs is nog net de zelfde van vroeger.

Zaterdag 16 Juni
Het is volop hooitijd, maar ik heb er met dat 
zere been, niet veel last van.

Woensdag 20 Juni
Wat ’n genot, we worden aangesloten bij ’t 

8  In 2015 is hierover een documentaire gemaakt. Zie www.anderetijden.nl ‘Wapendroppings in Noord-Holland’

Woensdag 6 [Juni]
Vanmorgen ’n H. Mis voor de gevallen 
Vaderlanders. Daar ga ik ook heen.

Donderdag 7 Juni
Van Woensdag op Donderdagnacht is een 
meisje kaal geschoren. Ze moet vreselijk 
gegild hebben volgens de buren.

Vrijdag 8 Juni
Piet Beers komt ook weer eens aanzeilen, 
na z’n avontuurlijke reis in moffenland.

Zondag 10 Juni
[…] Als we net thuis zijn komt Vader ook 
thuis. Met ’t verheugelijke nieuws dat Thijs 
v/d. Lee is thuis gekomen. Eerst wel wat van 
streek, dat ie z’n vader niet meer terug zag 
[intussen overleden]. Maar ook dat bedaarde.
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electrisch. Heerlijk, nu kan de radio weer 
aan, en ’t licht weer branden en de gasmotor, 
en weet ik wat nog al meer.

Woensdag 27 Juni
Vanavond spreekt de Koningin en daarna 
Prof. Ir. Schermerhorn. Wel ’n uur lang. Het is  
tenminste ̓ n hele toer om steeds niet te praten.

4 Juli 1945: pelotons van de Binnenlandse Strijdkrachten marcheren op de Rijperweg in Middenbeemster (foto collectie HGB)

4 juli 1945]
De B.S. er bij te marcheren, en er werd door 
verschillende [mensen] gesproken. Na afloop 
werden er bloemen gelegen [bij het monument]. 
Dan gaan we naar de Ned. Herv. Kerk. Daar 
wordt door vijf geestelijken ’t woord gevoerd. 
Er [wordt] af en toe gezongen. Anders ’n gezel-
lige boel in de kerk. Je hoeft niet te knielen, 
en je gaat meteen zitten. Er zijn ook banken 
met ’n trappetje en ’n deurtje er in. Nee … je 
kijkt je ogen uit. Na afloop om ’n uur of half 
zes gaan we naar huis. Verders is er vandaag 
niets te doen.

Donderdag 4 Juli
Ga vroeg naar Purmerend, zit om 9 uur al bij 
Koedel [bijnaam van de kapper (red.)] om m’n haar 
te laten kammen.
Kom To net tegen in de Kerksteeg. Wacht even 
op haar. Zie dan Tony de Wolf en Fr. Kramer 
nog. Ga eerst naar huis, maar later toch naar de 
Buurt. Er is kinderspelen en ’n filmvoorstelling. 
Anders ’n kouwe drukte. Ga ’s middags weer.

Dan is er volksspelen. En ook ringsteken op 
versierde fietsen. Het touwtrekken trekt van 
alles toch wel de meeste aandacht. Ben de hele 
middag zo’n beetje bij Eef Velzeboer en Gre 
Boots.
Ga ’s avonds weer heen. Eerst is er gymnas-
tiekuitvoering op ’t landje. Nu dat is de moeite 
waard. Ik denk zo wat van ’t mooiste van ’t hele 
feest. En later kan je gaan dansen. Maar ’t is 
overal zo stik vol, geen doorkomen aan.
Om half elf wordt ’t vreugdevuur ontstoken. 
Eerst wordt er door Meneer Hemmer nog ’n 
woordje gesproken en dan doet Henk Oosterink 
nog één keer zijn best om Hitler na te praten in 
zijn redes. Nu ik moet zeggen dat was net echt.
Van ’t landje krijg ik steeds Siem Conijn achter 
me aan.
Om 1 uur ga ik naar huis, want ik loop me dood 
te ergeren. Maar nergens kunnen ze me fiets 
vinden – Jaap Velzeboer dito. Hij heb z’n fiets 
toch eerder als ik. […]

Vrijdag 5 Juli
Het feest is weer achter de rug. Je hoort nu nie-
mand die erg genoten heeft. Het was ook een 
erge saaie boel. Ben niks slaperig. Wat zou je 
ook, van een zo’n nachtje. Dan moeten het er 
minstens drie of vier wezen.
Zaterdag 6 Juli
Vol spied aan ’t werk, want me dag is goed heb 
’n nieuwe Engelse dunlop band gekregen. Wat 
zal ik nu weer rijden, en wat zal ik ver gaan.
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Zondag 8 Juli 
Wat ’n heerlijk weertje is ‘t. Ga lekker op de 
fiets naar de vroegmis. Daar hoor ik van Joop v. 
Etten, dat Jo Huiberts gister bij hun in de auto-
garage is gebracht. Ze wilden hem liever niet 
thuis hebben. Ook ’n gekke bedoening vind ik.

Dinsdag 10 Juli
Volgens afspraak komt Tiny Swart me vandaag 
halen, om ’n tijdje in Amsterdam te logeren. 
[Afra mag dan tot zondag mee en de twee meis-
jes gaan op de fiets naar Tolstraat 88 III, een zij-
straat van de Van Woustraat in de Diamantbuurt]

Woensdag 11 Juli
[’s Middags gaan ze naar de film op de Ceintuur-
baan.] Sergeant York heet de film. Speelt in de 
oorlog 1914-1918. Nee ’n prachtige film. Kwart 
voor vijf waren we weer thuis. Wel ’n beetje 
hoofdpijn van ’t staren, maar dat had ik er best 
voor over. ’s Avonds gaan we naar de Wetering-
schans waar ’n tijdje terug zo veel mensen zijn 
neergeschoten. De kogelgaten zitten in de bomen. 
Er was ook nog ’n meisje van 16 jaar doodgescho-
ten. Als je dit ziet dan haal je al die herinneringen 
uit de oorlog weer voor je geest. Dan gaan we nog 
’n eindje de stad in en zo langs de Amstel weer 
naar huis.’s Avonds gaan m’n gedachten nog even 
naar de Beemster, waar ’t stoffelijk overschot van 
Joop Huiberts ter aarde is besteld.

Vrijdag 13 Juli
Het is hopeloos warm en drukkend in de stad. 
Tiny doet ’n voorstel om vanmiddag naar 
de Amstel te gaan. We gaan door ’n mooi 
gedeelte van de stad. Ook gaan we langs de 
wolkenkrabber. We gaan even kijken naar 
Rozenoord, waar toen zoveel mannen zijn 
neergeschoten.9

Zondag 15 Juli
Om 4 uur ga ik fietsen. Ze vroegen me om 
nog ’n nachtje te blijven, maar dat durf ik 
niet van mijn Vader. Swart zelf brengt me 
tot huis aan toe. Want hij vindt ’t onverant-
woord om me alleen naar de Beemster te 
laten fietsen. Als ik thuis ben ga ik heel lui de 
hele avond op de deken liggen. En dan vertel 
ik van m’n 5 dagen [onleesbaar] in Mokum.

Woensdag 8 Aug.
De Zuid-Oost Beemster gaat feest vieren. Ik ga 
’s morgens kijken naar de optocht. Nu die is bui-
tengewoon. Doet niets onder voor Purmerend.

Donderd. 16 Aug.
Vandaag of liever gezegd vanavond is ’t vre-
desfeest over ’t gehele land.10 En voor ons 
natuurlijk in M.Beemster. Maar aangezien 
m’n fiets stuk staat, kan ik er niet heen.Later 
hoor ik dat ’t wel erg gezellig was.

Zondag  19 Aug.
Vandaag is er volksspelen bij van Etten. Het 
moet n.l. ’t Bevrijdingsfeest van W.Beemster 
voorstellen. Ik weet niet hoe ’t komt, maar 
heb er zo maar nu geen zin in.

9    Op de fusilladeplaats ‘Rozenoord’ werden op 8 maart 1945 45 verzetsstrijders doodgeschoten. Een van hen was vee-
houder Jaap Groot uit Middenbeemster, genoemd op het oorlogsmonument op het Landje. Zie De prijs van de Tweede 
Wereldoorlog (2020), p. 46

10  Een dag eerder, 15 augustus 1945, capituleerden de Japanse strijdkrachten en kwam er een eind aan de Tweede Wereldoorlog

Het dagboek is nog lang niet ten einde, maar aan de oorlog wordt vrijwel niet meer gerefereerd.

Van 7 tot 9 augustus werden in Zuidoostbeemster feestelijk-
heden ter gelegenheid van de bevrijding gevierd. Hier de 
feestpoort op de hoek Purmerenderweg-Noorderpad (foto-
graaf onbekend; bron: Nieuwe kroniek van de Beemster 
(2012), p. 220)        (foto: collectie Cor Roet)
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Beemsterling Wouter Sas schreef brieven
vanuit nazi-Duitsland

De geschiedenis van de verplichte tewerkstelling in Duitsland is een minder bekend hoofdstuk 
in de beschrijving van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. De Arbeitseinsatz resulteerde in 
dwangarbeid van ruim een half miljoen Nederlanders van wie er meer dan 30.000 in Duits-
land om het leven kwamen. Andries de Vries heeft op basis van het inwoneraantal van de 
Beemster in 1940 becijferd dat tussen de 600 en 800 mannelijke Beemsterlingen een oproep 
voor tewerkstelling kregen. Het is tot nu toe onbekend hoeveel jongens daadwerkelijk zijn 
gegaan en hoeveel er zijn ondergedoken om hieraan te ontkomen. Wouter Sas van de Westdijk 
ging wel, met tegenzin weliswaar,1 en omdat hij veel brieven naar huis en naar zijn meisje 
schreef die bewaard zijn gebleven, kunnen we iets van zijn ervaringen reconstrueren. Zijn te-
rugreis was een verhaal apart dat hij in de vorm van een dagboek ook op schrift heeft gesteld.

Wouter Sas, geboren op 22 juni 1924 in de 
Beemster als zoon van Klaas Sas en Marie 
Klinkenberg, moest twee dagen na zijn 19e 
verjaardag naar Duitsland om daar verplicht 
het arbeidstekort aan te vullen. Op weg naar 
zijn bestemming schreef hij, nog in Neder-
land, twee briefkaarten naar zijn meisje, Hillie 

Weijman in Driehuizen. De volgende dag (25 
juni) ging de eerste brief vanuit Rehbrücke 
bij Potsdam, waar een groot verzamelkamp 
was, naar Hillie. Zij ontving die brief pas op 
4 augustus 1943. Alle volgende brieven zou 
zij in volgorde van ontvangst nummeren. 
Daarvan zijn er 60 bewaard gebleven.

De tweede brief van Wouter Sas aan zijn meisje in Driehuizen, geschreven 27 juli 1943.
De censuur heeft de envelop geopend, de brief gelezen en daarna gesloten met de strook links.2 

De postzegel is in een album terechtgekomen

V.S.E. Falger

1    De familie Sas van de Westdijk had Fok Otjes als buurman. Otjes was een felle NSB’er die in april 1945 door het 
verzet zou worden geliquideerd

2    Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd bijna alle post van en naar Duitsland door de censuur geopend en gelezen. 
Sluitstroken en stempels zijn de stille getuigen van deze censuur. Soms werden in een brief onwelgevallige passages 
onleesbaar gemaakt, soms werd post teruggestuurd of vernietigd. Er werd vaak ook chemische censuur toegepast 
om te controleren of de brief (of briefkaart) geen met onzichtbare inkt geschreven teksten bevatte. Die censuur is te 
herkennen aan de penseelstreken in lichte kleur (meestal blauw). Informatie aangeleverd door redactielid John Dehé
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Die eerste maand was duidelijk zwaar, 
hoewel Wout – zoals hij zijn brieven 
vaak ondertekende – voorwendt geen 
heimwee te hebben en zich groot houdt. 
Zijn brieven zijn een mengsel van heel 
alledaagse gebeurtenissen – eten, slapen, 
de was doen, optrekken met andere Hol-
landse jongens – afgewisseld met de bij-
zonderheden die hij natuurlijk ook mee-
maakt. Als hij na twee weken eindelijk 
een werkplek krijgt toegewezen in een 
fabriek op een half uur sporen afstand 
van zijn Lager (kamp), is hij timmerman 
geworden (hij werkte in Purmerend op 
zuivelfabriek Hollandia) en korte tijd 
later rijdt hij mee op een vrachtwagen 
om zand te scheppen. Iedereen doet het 
heel kalm aan en geregeld gaat het over 
plezierige uitstapjes naar de bios, een 
zwemgelegenheid, bramen plukken en 
op zondag uitslapen. Maar vooral uit de 

brief aan Hillie, nadat hij op 5 augustus 
1943 haar eerste brief heeft ontvangen, 
blijkt wel hoe hij hunkerde naar nieuws 
uit Holland en hoe hij het gemis van haar 
gezelschap extra voelde: “Hier kom ik aan 
de weet, hoeveel je voor mij betekent.” 
Hij heeft altijd een mooie foto van haar 
bij zich en die eerste brief geeft hem het 
gevoel dat hij haar weer heeft gesproken. 
In de bijna twee jaar dat hij gedwongen 
in Duitsland verblijft is Hillie zijn anker. 
Ook de band met zijn ouders en broer Jan 
is hecht en belangrijk, maar kwantitatief 
is zij zijn grootste steun; in een half jaar 
tijd schreef ze meer dan 100 brieven aan 
hem. Jammer genoeg zijn haar brieven, 
evenals die van thuis, niet bewaard geble-
ven. Vader Klaas Sas beschreef wekelijks 
in dagboekvorm wat er thuis was voor-
gevallen. Alle post is helaas in Berlijn 
verloren gegaan.3

Achterkant van dezelfde envelop, verzonden vanuit het verzamelkamp Rehbrücke, niet ver van Berlijn.
Niet terugschrijven naar dit adres!              (collectie HGB, schenking erven Sas)

3   Van dit dagboek in briefvorm door Klaas Sas heeft Wouter een bewerking gemaakt over de periode 5 september 
1944 tot 6 mei 1945 onder de titel Brieven van Klaas Sas aan zijn zoon Wouter. Die werd in 1995 gepubliceerd 
t.g.v. 50 jaar bevrijding als onderdeel van de tentoonstelling ‘Wel gefeliciteerd, het is Vrede’
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Wat in alle brieven opvalt is dat Wou-
ter nooit precies vertelt wat voor werk 
hij doet in wat voor soort fabriek.4 Zijn 
brieven werden regelmatig geopend door 
de Duitse censuur en het is duidelijk dat 
exacte informatie verboden was. In alge-
mene zin schrijft hij wel over de bombar-
dementen op Berlijn. Hij maakt geregeld 
luchtalarm mee en op 26 augustus 1943 
maakt hij zijn eerste grote bombarde-
ment van dichtbij mee. Jammer genoeg 
beschrijft hij dat in een brief naar de 
Westdijk die niet bewaard is gebleven en 
verwijst daarnaar in de brief aan Hillie. 
Hij was er diep van onder de indruk want 
in volgende brieven heeft hij het er nog 
over. Vooral de luchtdrukbommen zijn 
zeer verwoestend. Met de brandbommen 
heeft hij minder moeite; die zijn trou-
wens vaak snel geblust, tot zijn spijt. Dit 
bombardement doet hem opnieuw besef-
fen hoe goed het hem doet dat hij Hillie 
heeft. “Ik ben toch maar heel gelukkig 
dat ik jouw heb. Ik heb hier altijd meelij 
met de jongens die geen meisje hebben 
in Holland, want die gaan hier veelal het 
verkeerde pad op. En zolang ik weet dat 
jij in ons goede Holland op me wacht, zal 
en kan ik sterk zijn, liefste.”

Maar Wouter Sas zit niet voortdurend 
angstig te wachten op het volgende bom-
bardement. In zijn brieven probeert hij 
nieuws te brengen. Hij heeft succes met 
zijn kookkunst, vooral als hij pannenkoe-
ken bakt met meel dat hij via pakketjes 
van thuis opgestuurd krijgt. Daarin zit-
ten altijd brood en andere voedingswa-
ren, ook fruit dat echter soms in slechte 
staat aankomt. Brieven en pakketten zijn 
immers gauw twee weken onderweg en 
soms langer. Als er sigaretten zijn bijge-
sloten is dat heerlijk want na het avond-

eten moet er gerookt worden. Ze zijn 
ook goed tegen de zenuwen als hij weer 
de schuilkelder in moet bij luchtalarm. 
Aan het sigarettenrantsoen – in de eerste 
maanden per tien dagen 20 gram shag 
en 20 sigaretten – heeft hij duidelijk niet 
genoeg.

Afleiding zoekt hij vooral in het opzoek-
en van jongens die hij uit de Beemster 
kent of van de ULO in Middenbeemster. 
Zo gaat hij op bezoek bij Piet Slooten 
die ook in Berlijn zit, en hij noemt nog 
andere namen: Willem Prijs uit de Zuid-
oost, Jaap van Kluijve, Jan Geusebroek 
en Gerrit de Jong. Gerrit heeft een mooi 
baantje: hij is timmerman bij de beroem-
de filmstudio’s van UFA in Berlijn en 
verkeert regelmatig tussen de filmster-
ren. Zijn beste vriend is Geert Smit uit 
Amsterdam; met hem zou hij zijn hele 
leven contact houden. Als groep gaan ze 
zo nu en dan de grote stad in en maken 
het daar natuurlijk zo bont mogelijk, al 
lezen we nooit over problemen met de 
politie. Een andere keer komt hij in de 
drukste straat van de miljoenenstad Ber-
lijn een bekende uit de Beemster tegen 
– helaas noemt hij geen naam. Op deze 
manier en ‘thuis’ in het Lager maken ze 
wat er onder de moeilijke omstandighe-
den van te maken valt, want, zo schrijft 
Wouter ergens, als je de hele dag loopt 
te mopperen maak je het jezelf en de 
anderen niet gemakkelijk. De pietjes en 
luchtalarm zorgen ervoor dat het toch 
geen vakantiekolonie wordt. Dat wordt 
wel duidelijk als Wouter beschrijft dat 
een van de kameraden uit het Lager met 
ziekteverlof naar huis mag. Dat wordt 
hem van harte gegund maar wat hebben 
de jongens er de smoor in dat ze zelf niet 
mee mogen.

4   Rond 1995 vertelde hij aan Geert Heikens dat hij terecht kwam in een fabriek in het zuiden van Berlijn waar ze 
in vrachtwagens zend- en radioapparatuur plaatsten (transcriptie ongedateerd interview zonder titel; aanwezig 
in de HGB-bibliotheekcollectie)
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De moed erin houden klinkt als grondtoon 
door in alle brieven aan Hillie en het thuis-
front. Hij is zelden uitgesproken negatief 
terwijl daar toch echt wel aanleiding toe 
is. Het (gedwongen) werk neemt hij zo 
luchtig en licht mogelijk op – er wordt 
voortdurend veel uitgerust – maar het 
helpt bij het doorkomen van de tijd die 
daardoor ook sneller gaat dan Wouter zelf 
had verwacht. En natuurlijk wordt er wel 
eens geklaagd over het eten, maar de rela-

tieve tevredenheid daarover overweegt. 
Zelfs vermoedt hij dat hij het beter heeft 
dan de achterblijvers in Holland. Maar 
hij krijgt dan ook wel geregeld een kistje 
met etenswaren uit de Beemster waar ook 
goede gaven van buren en andere familie-
leden in zitten. Die bijvoeding scheelt ook 
in de kosten van zijn levensonderhoud, 
zoals een gedetailleerde weergave van 
zijn verdiensten en uitgaven in een brief 
van 26 september 1943 uitwijst:

Brief van 15 november 1943 aan Hillie
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      In het begin had ik 64 pfennig in het uur, 
dat is dus ongeveer 50 ct. Dat vond ik 
te weinig en ik heb verhoging gevraagd 
en nu krijg ik vanaf 5 September 1943 
71 pfennig in ’t uur. Vrijdag heb ik 
mijn loonbriefje gekregen en dat was 
als volgt: het loopt over vier weken: 
Totaalbedrag 147,65 mark, daar gaat 
van af: diverse verzekeringen 13,16, 
lagerkosten [huisvesting] 28,--,

      loonbelasting 9,10, winterhulp 0,25, 
Arbeidsfront 2,20, dus blijft er over 
94,94, dus per week ongeveer 24,--.

      Dan moet ik mijn reisgeld zelf betalen, 
dat is weer 2,-- mark. En dan het brood 
dat ik bijkopen moet, 8 mark per 1000 
gram aan bonnen, dus dan moet je het 
brood nog kopen. Al met al kan ik precies 
rondkomen, maar dan blijft er geen cent 
over. Van sparen is hier geen sprake. 
Het is met alle jongens hetzelfde. Brood 
is de grootste uitgave hier.

Het verblijf in dit Lager draagt ook bij 
aan de algemene ontwikkeling van Wou-
ter, in de zin van zelfredzaamheid. Koken 
doet hij graag omdat het hem goed afgaat, 
maar de was vindt hij rotwerk al doet hij 
die regelmatig. Sokken stoppen is moei-
lijk en allengs krijgt hij de slag te pak-
ken door een jampotdeksel als stopknol 
te gebruiken. “Je zal versteld staan, als ik 
weer terugkom, en je ziet hoe een han-
dige ‘huisman’ ik hier ben geworden,” 
schrijft hij Hillie op 21 december 1943, 
bijna een half jaar na het begin van zijn 
verplichte arbeidsinzet. Drie dagen later 
kijkt hij terug op die periode: “De tijd is 
vlug gegaan, maar wel heb ik in die zes 
maanden meer meegemaakt, dan in heel 
m’n vorige leventje.”

December is een moeilijke maand voor 
iedereen. St. Nicolaasavond brengen ze 
gezamenlijk door met lekker eten en een 
loterij, maar met weemoed denkt hij terug 
aan thuis waar zo’n gelegenheid het top-

punt van gezelligheid is. Toch maken ze 
er ook nu het beste van. Kerstmis is net 
zoiets: alle registers van genot – eten en 
roken (over drinken lezen we nooit wat) 
– gaan open en de twee kerstbomen in de 
kantine van het Lager krijgen zelfs verlich-
ting met elektrische kaarsen. Dat is wel 
niet zo mooi als thuis maar het brengt wel 
sfeer. De kachel brandt ook en zo is het heel 
behaaglijk. Als nu de Engelsen maar weg-
blijven. Op oudejaarsavond moet iedereen 
meedoen en Wouter meldt dat hij van zijn 
leven nog niet zo veel heeft gegeten. Dat 
sloeg wel een bres in zijn voorraden maar 
dat was het waard en ze hebben gezellig 
geboomd waardoor de avond is omgevlo-
gen. “Het is een avond geweest die we niet 
gauw zullen vergeten.” Het nieuwe jaar 
1944 wordt welkom geheten met het Wil-
helmus en het Franse volkslied.

Het beste ervan maken, lijn trekken in het 
werk, de kameraden stangen, geregeld 
de bios in en onderlinge gezelligheid – 
er wordt veel gezongen – komen steeds 
weer terug in de brieven naar huis en Hil-
lie. De verzekering dat hij het wel redt en 
dat ze zich thuis maar geen zorgen moeten 
maken verhullen niet de grote onzeker-
heden die Wouter doormaakt tijdens de 
bombardementen op Berlijn. Zijn eerste 
ervaringen op 26 augustus 1943 komen 
bij ieder luchtalarm weer boven en als 
er echt bommen in de buurt vallen is hij 
op van de zenuwen. En dat gebeurt vaak, 
meestal midden in de nacht. Veel kan hij 
niet over de bombardementen schrijven – 
censuur – maar hij maakt er een gewoonte 
van om na iedere grote aanval, die ook in 
Holland bekend wordt, te laten weten dat 
hij ‘weer geluk heeft gehad’.

In Berlijn loeien de sirenes in vooralarm, 
echt alarm als de aanval wordt ingezet en 
het sein veilig als die voorbij is. Bij ieder 
aanvalsalarm moeten ze de schuilkelder 
in. Bij hun Lager is er ook een, maar Wou-
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ter en zijn vriend Geert Smit vertrouwen 
die niet meer en ze ‘verhuizen’ naar de 
bunker op het Alexanderplatz, Berlijn-
centrum (waar nu de DDR-tv-zendtoren 
staat), vlakbij hun onderkomen. “Dat is de 
beste kelder van heel Berlijn en daar zitten 
we veilig.” Zelfs als daar vlakbij zware 
luchtdrukbommen vallen merken ze er 
nauwelijks iets van. Maar de uitwerking 
van de bombardementen in de stad maakt 
diepe indruk op hem. Hier een impressie 
van een Beemsterling die een heel andere 
oorlog meemaakt dan de poldergenoten 
thuis:

      Van de week [laatste week van 1943] 
is er weer een aanval geweest, maar 
ze zijn deze keer niet in onze buurt 
geweest gelukkig. Ik hoop, dat ze zich 
in ’t nieuwe jaar een beetje rustig hou-
den. Of ze nou tien of twintig woon-
wijken in elkaar gooien, daar schieten 
ze niets mee op, de haat wordt alleen 
steeds erger en aan de duur van de oor-
log verandert het niets. Ik ben vandaag 
de stad ook nog in geweest en wel een 
deel dat zwaar is getroffen. Hele wij-
ken, straat achter straat, zijn van onder 
tot boven uitgebrand. De muren staan 
meestal nog overeind, alleen als er een 
brisantbom of een luchtmijn is neerge-
komen zijn die ook naar beneden geko-
men. Het is een troosteloos gezicht, al 
die holle gaten van de ramen, zonder 
glas en de muren alles zwart berookt. 
Een heel groot deel van de stad ziet 
er zo uit. Het centrum, westen, noor-
den en zuiden van Berlijn is voor het 
grootste deel volledig vernield. (Brief 
aan Hillie, 1 januari 1944)

Begrijpelijk dat hij, al eerder trouwens, 
herhaaldelijk de wens uitspreekt dat ze 
in de toekomst bewaard mogen blijven 
voor nieuwe bezoeken van de Engelsen, 
want ze hebben er allen schoon genoeg 
van. “In Holland heb ik er wel eens 

anders over gesproken, maar als je zoiets 
niet hebt meegemaakt, kan je er niet 
over oordelen, zoiets vreselijks is het.” 
Hoewel hij in iedere brief wel laat weten 
of er luchtaanvallen zijn geweest en zo ja, 
of die zwaar en in de buurt zijn geweest, 
probeert hij er in het algemeen zo luchtig 
mogelijk over te doen: “Afijn, genoeg 
over al die beroerdigheid,” schrijft hij 
op 17 juni 1944. Een maand later schrijft 
hij ironisch over zijn benoeming tot 
Gruppenführer bij de bedrijfsbrandweer 
en dat zijn acht ondergeschikten hem 
in geval van inzet “onvoorwaardelijk 
hebben te gehoorzamen, dus je begrijpt 
dat ik me ‘enorm’ voel”. Op zijn uniform 
is hij niet bijster gesteld al zal het er 
wel indrukwekkend uitzien met een 
staalhelm op met een groot hakenkruis en 
een koppelriem met bijl. Later wordt hij 
ingezet bij enkele nachtelijke branden en 
dat zijn fysiek en emotioneel uitputtende 
ervaringen waarbij hij totaal verkleumd en 
kletsnat raakt en in groot gevaar verkeert.

Onherroepelijk krijgen de brieven naar 
Hillie en thuis in toenemende mate een 
hoog herhalingsgehalte. Dat weet hij 
zelf ook wel en hij probeert toch zoveel 
mogelijk ‘nieuws’ te vertellen, nieuws 
dat variaties zijn op bekende thema’s. 
Hij is dan ook blij als hij echt iets nieuws 
kan vertellen, bijvoorbeeld dat hij op een 
gegeven moment aan het trainen is voor 
boksen. Hij waarschuwt Hillie alvast voor 
een lelijke neus die hij eraan denkt over 
te houden. Ook de omgang met Duitsers 
in het openbaar vervoer wordt uitvoerig 
besproken. De Duitsers kunnen sowieso 
weinig hebben, maar van buitenlanders al 
helemaal niets. In de drukke ondergrondse 
beginnen ze dan al snel te schelden maar 
omdat de Hollandse jongens allemaal 
genoeg Duits kunnen verstaan en spreken 
om een grote mond terug te geven, binden 
de Duitsers meestal snel in want dat zijn 
ze niet gewend. Ook met zijn baas heeft 



21

Wouter zo nu en dan een flinke aanvaring 
die eindigt in een scheldpartij. Met de 
wegens verwondingen afgekeurde oost-
frontsoldaten kan hij het overigens goed 
vinden; die hebben helemaal genoeg van 
de oorlog. Hoewel hij geregeld spot met 
zijn eigen aandeel in de ‘totale oorlog’ 
en hoopt dat die spoedig voorbij zal zijn, 
geeft hij in zijn brieven niet openlijk blijk 

van anti-Duitse gevoelens of van kritiek 
op het nazisme. Hij lijkt de oorlog en zijn 
gedwongen tewerkstelling te aanvaarden 
als iets wat hem nu eenmaal overkomt en 
die hij moet zien te overleven, want thuis 
wachten zijn Hillie en de familie. Niet 
kankeren is ook een overlevingsstrategie 
als er geen alternatieven zijn. En onge-
twijfeld speelt de censuur een rol.

De persoonsbewijzen van Wouter Sas en Hillie Weijman uit 1941.
In 1950 trouwden zij en kregen twee kinderen

(collectie HGB, schenking erven Sas)
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Nadat Wouter op 28 augustus 1944 zijn 
zestigste brief aan Hillie heeft geschreven 
houdt de stroom brieven aan haar op. Het-
zelfde geldt voor de brieven aan de familie 
aan de Westdijk.5 Zelf heeft hij dan al bijna 
200 brieven ontvangen (stand 27 februari 
1944), waarvan meer dan 100 van Hillie. 
Hij bewaart die zorgvuldig in zijn koffer 
maar ze hebben het verdere verblijf in het 

Lager aan de Landsberger Strasse niet 
overleefd. Er ontbreken dus zo’n zeven 
maanden ofwel in principe veertien brie-
ven, want met ingang van 1944 mochten 
er nog maar twee brieven per maand naar 
huis worden geschreven. Briefkaarten stu-
ren was niet aan beperkingen onderhevig. 
De eerste briefkaart dateert van 4 februari 
1944; zie de afbeelding.

Eerste briefkaart uit Duitsland aan Hillie Weijman nadat nog maar 
twee brieven per maand mochten worden verstuurd 

(collectie HGB, schenking erven Sas)

Die ontbrekende ruim zeven maanden tot 
april 1945 zijn niet anders verlopen dan 
de maanden ervoor. De toestand veran-
derde pas echt toen de slag om Berlijn los-

barstte en de Russen de stad binnenvielen. 
Hiervan deed Wouter zelf verslag in een 
dagboek. Wordt vervolgd in het volgende 
artikel.

5   Vader Sas meldt in zijn brievendagboek (zie noot 3) dat hij op 19 september 1944 een brief van Wouter heeft 
ontvangen, gedateerd 26 augustus. “Er komen dus nog berichten door, maar het zal nu wel afgelopen zijn, want 
het [Nederlandse] spoorwegpersoneel is in staking gegaan.”
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Van Berlijn naar de Beemster in voorjaar 1945

Wouter Sas †

De bevrijding en thuisreis van dwangarbeider Wouter Sas in zijn eigen woorden

Als de oorlog op zijn einde loopt zijn de communicatiemogelijkheden per post al 
lang verbroken. Omdat Wouter het thuisfront toch wil laten weten wat hem in de 
periode april-juni 1945 is overkomen, houdt hij een dagboek in briefvorm bij in een 
stevig schrift van Engelse origine. Het handschrift is in potlood en daardoor moeilijk 
leesbaar. De transcriptie werd verricht door Dick Sas, de jongste zoon van Wouter en 
Hillie. Het navolgende is hoofdzakelijk een letterlijke weergave van dit dagboek. De 
kaart met de route is speciaal voor dit nummer gemaakt door Theo Molenaar.

Omslag schrift (18.5x12cm) waarin Wouter Sas zijn belevenissen vastlegde.
GR = George Rex, koning George VI van Groot-Brittannië (uitgave aug. 1939).

Hoe kwam Wouter hieraan, middenin zwaargebombardeerd Berlijn?

Berlijn, 19 April 1945
Lieve vader, moeder, Jan en Hillie.
Jammer genoeg kan ik jullie niet meer 
schriftelijk bereiken maar ik wil toch 
niet nalaten m’n belevenissen hier op te 
schrijven, zodat jullie ze later nog eens 
kunt lezen.
Het is al lang geleden dat ik jullie iets 
heb geschreven, dus ik zal maar begin-
nen met een overzicht over de laatste 
maanden.
In October van het vorige jaar ben ik heel 

toevallig Cor Peters hier in de stad tegen-
gekomen. Hij werkt hier als botermaker 
op een melkfabriek in Spandau en heeft 
het best getroffen. Ik ga nu iedere zater-
dag naar hem toe en eet dan weer een echt 
Hollands potje. Ook drink ik er veel melk 
en iedere keer geeft hij me iets mee, de 
ene keer wat boter, dan weer eens melk 
of quark. Het is een hele steun nu de pak-
ketjes uit Holland wegblijven.
De winter is heel wat kouder dan vorig 
jaar en ik mis m’n warme kleren, die ik 
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naar huis heb gestuurd. Vooral met de 
Kerstdagen is het gemeen koud.
Ik loop weer een paar keren in de ziek-
tewet, vanwege steenpuisten en een zwe-
rende vinger.
Nadat de winter tamelijk weinig lucht-
activiteit heeft gebracht, krijgen we in 
Februari en Maart een paar zeer hevige 
dagaanvallen te slikken. ’s Nachts is er nu 
bijna ieder maal alarm.
De 3e Februari bracht m’n eerste inzet als 
brandweerman. Ik heb een hele tijd aan 
de straalpijp gestaan en was na afloop 

doodmoe en kletsdoornat. Gelukkig heb 
ik er niets anders dan een verkoudheid 
van overgehouden. We hebben het huis 
weten te blussen, maar ongeveer twintig 
mensen, die in de kelder zaten en er niet 
uitkonden zijn levend verbrand. Vreselijk, 
als je weet dat er onder je voeten men-
sen zo’n verschrikkelijke dood sterven. 
Tijdens dagalarm op de fabriek was ik 
steeds met Henk Eimers in een rioolbuis 
die onder een hoge spoordijk liep, maar 
dat is nu voorbij want ik moet van baas 
Schmitt op de fabriek in de kelder blijven.

Eerste pagina uit het dagboek van Wouter Sas, begonnen op 19 April 1945 
(collectie HGB, schenking erven Sas)

Berlijn, 24 April 1945
Een paar dagen is er niets van schrijven 
gekomen, want Berlijn is nu frontstad 
geworden. Hierover later meer.
Begin Maart [1945] zijn we uit ons oude 
Lager Landsbergerstr. verhuisd naar de 
Feurigstrasse dicht bij de fabriek. We 

waren er eerst niet mee ingenomen, want 
het was er op z’n Hollands gesproken 
een zwijnestal. Maar we waren amper 14 
dagen uit de Landsberger toen het daar 
totaal is uitgebrand bij een luchtaanval, 
dus hebben we weer geluk gehad.
Intussen gaven we terdege aandacht aan 
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de vooruitgang van de Russen zowel als 
de Amerikanen. In Februari bereikten de 
Russen de Oder bij Frankfurt [a/d Oder] 
en Küsterim, ongeveer 80 Km van Ber-
lijn. De Amerikanen begonnen iets later 
met hun offensief en bereikten in korte 
tijd de Elbe bij Maagdeburg op 130 km 
van de stad. Na twee maanden rust begin-
nen de Russen dan weer een nieuw offen-
sief en bereiken de 20 April op meerdere 
plaatsen de voorsteden van Berlijn.
Het wordt nu onrustig in de stad. Er lig-
gen delen onder het Russische artillerie-
vuur en als het weer iets helder is zijn er 
doorlopend vliegers boven de stad. Bom-
barderen doen ze zo goed als niet, maar 
met hun boordwapens weten ze behoor-
lijk gebruik te maken. We staan steeds 
buiten voor de kelder te kijken met een 
helm op voor de scherven en als het een 
beetje te bar wordt duiken we naar bene-
den. Het is een interessant gezicht als ze 
vuur openen, vooral als het iets scheme-
rig is. We slapen nu allen op de fabriek, 
in de kelder, want in ’t lager werd het een 
beetje onveilig op de derde verdieping. 
Hier maffen we in de kelder en komen 
tenminste aan onze nachtrust toe. Dat liet 
de laatste paar weken nogal te wensen 
over, want de Amerikanen maakten er 
gewoonte van om voor zo’n uur of vier 
alarm te zorgen, zodat je je bed bijna niet 
zag. Nu ik dit zit te schrijven, gaat het 
buiten weer erg te keer, zowel vliegers 
als artillerie. Volgens een Italiaan liggen 
de inslagen hier vlakbij. Er worden ook 
gebouwen of bruggen opgeblazen, want 
pas ging er een stuk dam (?) de lucht in en 
je kan hier in de kelder de luchtdruk best 
merken. […]

Berlijn, 25 April 1945
Gisteren hebben we een goede dag gehad. 
We hebben met drie man een auto met 
brood gehaald en er is voor ons heel wat 
blijven hangen zodat onze voedselvoor-
ziening voorlopig weer gedekt is. We 

hebben ook wat aardappelen op de kop 
getikt en een paar kilo erwten, dus we 
eten voorlopig weer.
De toestand verscherpt zich hier anders 
zienderogen. Gister heb ik weer reuze 
geluk gehad. Eerst bij het brood laden 
ontplofte er een granaat van de Russische 
artillerie vlak bij ons, waarbij nog enige 
gewonden waren en later ’s middags 
weer op de fabriek op nog geen 15 meter 
afstand van me hetzelfde.
Vannacht werden we ons bed uitgehaald 
omdat er een ‘tank-alarm’ was. Er zouden 
zes Russische tanks zijn doorgebroken, 
maar later bleek het alarm op een vergis-
sing te berusten en er werd door een offi-
cier beweerd, dat het Duitse tanks waren. 
Ook vandaag ligt de buurt hier weer onder 
artillerievuur en doorlopende aanvallen 
van Russische ‘tiefflieger’ en bombarde-
mentstoestellen. We kunnen af en toe de 
bommen uit de toestellen zien vallen, zo 
dicht bij zijn ze. We huizen doorlopend in 
de kelder met helmen op. Berichten horen 
we niet meer, want stroom is er niet meer 
en water maar tweemaal op een dag voor 
een uurtje. We zitten steeds bij kaarslicht, 
kaarsen hebben we nog genoeg.
Jullie begrijpen dat mijn gedachten de 
laatste dagen heel veel bij jullie zijn. 
Hopelijk wordt het bij jullie geen slag-
veld zoals hier, want dat brengt ontzet-
tend veel ellende met zich mee.
Voorlopig heb ik geen nieuws meer, dus 
de volgende maal maar weer.

Trebbin, 1 Mei 1945
Er zijn al verschillende dagen verlopen 
sinds m’n laatste schrijverij en er is al 
heel wat gebeurd ook. Laat ik bij het 
begin beginnen.
Op de fabriek zaten we zo langzamerhand 
al vlak bij het front. Granaten en bommen 
kwamen op en bij het terrein neer, vooral 
omdat er vlakbij ons een Duitse Flakstel-
ling [luchtafweer] was.
De nacht van 25 op 26 April kregen we 
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op de fabriek een zware bom midden 
tussen de gebouwen, waarvan er een in 
brand vloog, zodat wij als brandweer 
eruit moesten. Nu ik kan jullie vertellen, 
ik had bijna m’n broek vol. De lucht vol 
lichtkogels en de bominslagen vlak in de 
buurt. Het blussen ging heel slecht want 
er zat olie en autobanden in dat hok. Hoe 
meer water we erop gaven hoe hoger de 
vlammen sloegen. ’s Ochtends om een uur 

of zeven konden we eindelijk inrukken, 
doodmoe en kletsnat. Overdag hebben 
we zoveel mogelijk geslapen. Tegen de 
avond begon die rommel weer te branden. 
Het was toen heel rustig zodat we samen 
met de soldaten uitrukten om het te gaan 
afdekken met zand. We waren een half 
uur bezig, toen de Russen plotseling een 
trommelvuur openden met hun artillerie 
en Stalinorgels.

Stalinorgel (bron: http://jansenttv.blogspot.com/2011/08/mijn-stalinorgel.html )

Ik ben eerst in de bomtrechter gespron-
gen, van daar uit dekking gezocht achter 
een muur en toen weer onder een zware 
hijschkraan gekropen en daar tussen de 
wielen op de grond gelegen voor een 
kwartier met m’n helm op m’n kop en m’n 
neus in de glassplinters. Jonge, jonge wat 
zat ik in de rats! Eindelijk toen het weer 
wat rustiger werd ben ik er weer onder-
uit gekropen en naar onze schuilkelder 
gerend.
De fabriek werd intussen geheel in staat 
van verdediging gebracht en we voelden 
ons niets op ons gemak. Donderdag scho-
ten de Duitsers al op de Russische infan-
terie buiten de fabriek met geweren. De 

officieren hadden voor het grootste deel 
de benen genomen. De soldaten hadden 
geen zin meer in vechten want de munitie 
was heel krap. Plotseling Vrijdagmiddag 
27 April werden alle soldaten bij elkaar 
geroepen en na een korte bespreking laden 
ze hun wapens op karretjes en verlieten 
allen het terrein. We zijn toen met z’n 
achten in de Befehlstelle gekropen, omdat 
het daar het veiligst was voor eventuele 
bommen en granaten. Tegen de avond 
kwamen toen de eerste Russische troepen 
op de fabriek [dus het moment van bevrij-
ding van Wouter en zijn kameraden]. Jul-
lie kunt begrijpen wat er in ons omging. 
Ze gedroegen zich heel behoorlijk tegen 
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ons. We hebben toen zoveel mogelijk 
levensmiddelen bij elkaar gesleept, ons 
van goede kleren en schoenen voorzien, 
omdat er direct gezegd werd, dat we van 
de fabriek weg zouden moeten. De vol-
gende dag tegen de middag zijn we dan, 
onze koffers op karretjes uit de fabriek, 
waar we bijna twee jaar hadden gewerkt 
vertrokken richting Zuiden. De eerste dag 
kwamen we niet ver, want de Russen lie-
ten ons onderweg twee keren helpen om 
de weg te verkennen (?). Geslapen heb-
ben we die nacht in een verlaten Lager 
in Marienfelde. De volgende dag zijn 
we heel vroeg opgestaan om onze tocht 
weer voort te zetten en hebben nu Trebbin 
bereikt. We moeten allen naar Lucken-
walde, vandaar zullen we naar de Ame-
rikaanse troepen worden getransporteerd. 
Voorlopig zitten we hier echter weer vast, 
want er is nog een Duitse legergroep, die 
nog weerstand biedt, zodat de weg naar 
Luckenwalde afgesneden is. Zo gauw die 
weer vrij is trekken we weer verder. Ik trek 
nu weer met Geert Smit op, die een paar 
dagen van tevoren ook weer uit Däberitz 
naar Berlijn is gekomen. Hopenlijk kun-
nen we snel verder, zoveel te gauwer zijn 
we bij de Amerikanen. Wat dan komt zul-
len we wel weer zien. Later meer.

Werbig, 4 Mei 1945
Vanuit Trebbin hebben we een hele omweg 
moeten maken door die Duitse troepen die 
nog weerstand boden. We zijn nu over Zos-
sen naar Baruth hier in Werbig aangeko-
men. Van hier uit willen we proberen naar 
Wittenberge te komen, om daar ergens de 
Elbe over te komen.
De eerste dag vanuit Trebbin hebben we 
aardig op kunnen opschieten, maar de 
tweede dag hebben we voor de Russen 
moeten werken, opruimingswerk, want 
langs de weg van Zossen naar Baruth was 
hevig gevochten. We hebben zelfs gevalle-
nen moeten helpen begraven, een rotwerk. 
De eerste nacht hebben we in een verlaten 

huis voorbij het dorp Neuhof geslapen. In 
dat dorp hebben we van de Russen een 
boel conserven gekregen. Brood kun-
nen we ook af en toe op de kop tikken. 
We leven hier als God in Frankrijk. In de 
huizen waar we maffen kijken we alles 
naar etenswaren na, want als wij het niet 
nemen, gaat een ander er mee weg. De 
tweede nacht hebben we geslapen in 
Merzdorf bij een boer in ’t hooi. Hier in 
Werbig hebben we weer een verlaten huis, 
maar worst, ham en spek plenty dus feest-
maal. Later verder want ik moet koken!

Goltewitz, 8 Mei 1945
Vanuit Werbig zijn we alweer een aardig 
stukje opgeschoten. De 6e hebben we in 
Gentha geslapen bij een boer. We hebben 
het er best gehad, maar de mensen hadden 
er veel last van de Russen. De volgende 
dag zijn we bij Elster de Elbe overgestoken 
en verder gelopen naar Dorna, waar we 
weer bij een boer intrek hebben genomen. 
We slapen hier iedere nacht in het stroo 
met een paar dekens. Het slaapt best. Nu 
deze nacht hebben we hier in Goltewitz 
bij een boer geslapen. Hier moeten we 
waarschijnlijk voorlopig blijven, want we 
kunnen de rivier de Mulde nog niet over 
want de krijgsgevangenen gaan voor. Zo 
gauw als er transportmogelijkheid voor 
ons bestaat gaan we ook weg.
We hebben gister de Engelse zender 
gehoord en hoorden het goede nieuws dat 
in Holland, Denemarken en Noorwegen 
de Duitsers hebben gecapituleerd. Jul-
lie begrijpen hoe blij we waren. Gister-
avond hoorden we dat Generaal Jodl de 
capitulatie der gehele Duitse weermacht 
heeft ondertekend. Vrede na ruim 5,5 jaar 
bloedvergieten!

Köthen, 12 Mei 1945
Gisteren zijn we uit Goltewitz opge-
broken op weg naar de Muldebrug bij 
Raguhn. 
We hebben bij deze boer in Goltewitz 
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een paar fijne rustige dagen doorgebracht. 
Gewoonweg vacantie.
Om 10 uur gistermorgen waren we in 
Raguhn. Na twee uur wachten werden 
onze passen gecontroleerd en konden we 
de grens tussen de Russische en Ameri-
kaanse troepen overgaan. We waren reu-
zeblij, want van de Russen hadden we 
schoon genoeg. Hier is alles veel beter 
georganiseerd. We zijn met vrachtwagens 
naar Köthen gebracht en in een Lager 
ondergebracht. Hier moeten we wachten 
op het verdere transport naar Holland.
De Fransche gevangenen worden hier per 
vliegtuig vandaan getransporteerd, als wij 
ook zo’n geluk hebben zijn we gauw thuis. 
Ik heb nog stille hoop met je verjaardag 
thuis te zijn Hillie.

Köthen, 20 Mei 1945
Vandaag Hillies verjaardag. Ik had erg 
gehoopt dan thuis te zijn, maar het ziet er 
naar uit dat we nog wel even hier moeten 
blijven, dus zal ik het nu maar op mijn 
eigen verjaardag aanhouden.
We hebben het hier overigens niet slecht. 
Werken hoeven we niet en het eten is beter 

dan in Berlijn. We worden alleen ontzet-
tend lui. We liggen gemiddeld zo tot een 
uur of tien op bed, maar gaan over ’t alge-
meen niet voor een uur of twaalf naar bed. 
[…]  Deze week heb ik een brief met Hol-
landse krijgsgevangenen meegegeven, die 
van hier per transportvliegtuig naar Hol-
land vertrekken. Hopenlijk krijgen jullie 
die vlug, dan weten jullie tenminste, dat 
met mij alles in orde is. De berichten uit 
Holland die we hier horen zijn niet zo 
rooskleurig, en degenen van ons die in 
de grote steden wonen, maken zich veel 
zorgen over hun familie. Ik maak me over 
jullie niet zo ongerust, maar ik zal toch 
enorm blij zijn, als ik jullie gezond voor 
me zie staan.

Godinne, 4 juni 1945
Van schrijven is een hele tijd niets geko-
men, maar nu heb ik de tijd weer.
De 28 Mei zijn we uit Köthen per trein 
vertrokken en bereikten over Halle de stad 
Leipzig. De rangeerterreinen onderweg 
zagen er vreselijk uit. Trechter naast trech-
ter, uitgebrande en stukgeslagen wagons 
waar de rails dwars overheen lagen. In 

Station van Godinne, België (bron: http://www.garesbelges.be/godinne.htm )
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Leipzig werden we in een kazerne onder-
gebracht. Lang zijn we er niet gebleven. 
De 31ste Mei werden we met bussen naar 
het station gebracht en om half zes zijn we 
er [per trein met goederenwagons, 30 man 
per wagon] vertrokken richting Westen. 
De reis zal ik, ook al was ze nog zo ver-
moeiend nooit vergeten. We hebben veel 
omwegen moeten maken, doordat heel 
veel bruggen in de lucht waren gevlo-
gen. Geslapen heb ik onderweg bijna niet. 
De tocht liep langs de volgende steden: 
Zeitz, Naumburg, Weimar, Erfurt, Gotha, 
Eisenach, Bebra, Hersfeld, Bad Orb, 
Hanau, Offenbach, Frankfurt, Mainz, Bad 
Kreuznach, Homburg, Saargemünd, Metz, 
Luxemburg, Arlon, Namen, Godinne.
Vooral de trajecten tussen Bad Kreuznach 
– Saargemünde en Arlon – Namen waren 
schitterend mooi. Ik ben dus al een hele 
wereldreiziger geworden.
Je kon direct merken, toen je Duitsland uit 
was. Overal wuivende mensen langs de 
baan. Vooral in Luxemburg was de bevol-
king reuze hartelijk. We hadden proviand 
meegekregen en onderweg ook nog ver-
schillende keren iets ontvangen, zodat we 
daarover niet hadden te klagen.

Hier hebben we het heel goed. We zijn hier 
geregistreerd en zullen onderzocht wor-
den. Waarschijnlijk gaat het overmorgen 
weer verder, de laatste etappe!

Oudenbosch, 10 Juni 1945
In Godinne hebben we het reusachtig goed 
gehad. Het eten was prima, de ligging OK, 
de natuur schitterend mooi en reuze gele-
genheid om te zwemmen in de Maas. We 
hebben er een week lang volop genoten, 
berg beklimmen, zwemmen, wandelen, 
zonnebaden. Als ik niet zo’n verlangen 
had gehad naar jullie, had ik er best nog 
een tijdje willen blijven. We zijn er ook 
allen gekeurd en geregistreerd. Vanmor-
gen zijn we per trein weer vertrokken en 
over Namen, Brussel, Mechelen en Ant-
werpen over de Hollandsche grens geko-
men. Na bijna twee jaar eindelijk weer 
Hollandse bodem onder je voeten! Jullie 
begrijpt wat er alles door me heen ging. 
We zijn hier ondergebracht bij een broe-
derschap [grootseminarie] hier in Ouden-
bosch. En allen die niet in de Westelijke 
provincies wonen worden met bekwame 
spoed gecontroleerd en gaan morgen vroeg 
op weg naar huis. Onze groep gaat dus hier 

Basiliek van de H.H. Agatha en Barbara, 
Oudenbosch, tegenover het intussen afge- 
broken grootseminarie                    (bron:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oudenbosch)
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uit elkaar na ruim twee maanden zwer-
versleven door Duitschland, Frankrijk, 
Luxemburg en België. Het eten is hier ook 
goed, vanavond echte Hollandsche stamp-
pot! Het doet je ook goed, dat je weer eens 
niets anders dan Hollands hoort spreken. 
Er zijn hier al verschillende N.S.B’ers tus-
sen ons uit gepikt, tot grote vreugde van 
ons allen. Hoelang we hier moeten blijven 
is nog niet bekend, hopenlijk niet te lang, 
want het verlangen naar huis wordt steeds 
sterker, vooral nu we de grens over zijn. Ik 
ben geweldig nieuwsgierig hoe het er in 
de Beemster en Driehuizen uit zal zien en 
tegelijk ongerust ook. Je hoort zoveel ver-
halen en hoewel er misschien veel van ver-
zonnen is, wordt je stemming er niet rozi-
ger door. Ik ben ook benieuwd of jullie nog 
veranderd zijn. Als ik mezelf zo vergelijk 
met die foto, die ik vlak voor m’n vertrek  

heb laten maken ken ik mezelf niet meer 
terug. Jan zal een stuk langer geworden 
zijn en ik hoop maar dat Vader en Moeder 
niet te veel grijze haren erbij hebben gekre-
gen. Ik zal reuze blij zijn als het reizen en 
trekken achter de rug is, want je wordt er 
melig van als ik weet niet wat. Jullie zullen 
wel raar opkijken, als jullie me zien want 
m’n kleren waar ik mee uit Holland ben 
gekomen draag ik niet meer en ben ik voor 
het grootste deel kwijt ook. Ik kom geluk-
kig niet met lege handen aan, want ik heb 
behoorlijk geroofd in Berlijn, zodat ik met 
kleren en schoenen voorlopig vooruit kan. 
Vooral met m’n laarzen en rijbroek ben ik 
reuze gelukkig dat de Russen ze niet ach-
terover gedrukt hebben, want die hadden 
er een handje van. Ik schei nu maar weer 
uit met schrijven want ik ben melig. Tot 
later hopenlijk persoonlijk!

Aan het einde van het boekje Brieven van Klaas Sas aan zijn zoon Wouter (zie noot 1, p. 15) 
schreef hij 50 jaar later zelf het slot:
       “Voor mijn ouders begon toen [5 mei] het wachten op mijn terugkeer. Ze hebben lang in spanning 

moeten zitten. Pas op 15 juni kwam ik in de vroege morgen na veel omzwervingen thuis.”

Uitgegeven t.g.v. 50 jaar bevrijding en de tentoonstel-
ling ‘Wel gefeliciteerd, het is Vrede’ in het gemeente-
huis te Middenbeemster in 1995
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Wild West in de Beemster
Corrie Beemsterboer-Köhne   

Aan de hand van krantenartikelen konden we dit verhaal reconstrueren. Ria Muntje-
werff, schoondochter van de boer, en Tin Noome, klasgenootje van een van de kinde-
ren Muntjewerff, vertellen hoe zij het beleefd hebben.
De Drie Meren kwam op zaterdag 1 juni 1946 met een verslag:

In de nacht van 3 op 4 april 1945 vond een overval plaats op de boerderij van Rein 
Muntjewerff, Wormerweg 7 in de Beemster.
Gewapend met pistolen en een zakdoek als masker drongen acht jongelui de boerderij 
binnen en bonden de boer vast op een stoel. Ze deden zich voor als leden van de K.P. 
(Knokploeg), maar de overval werd verijdeld door de O.D. (Ordedienst van de Onder-
grondse), die over de overval getipt was. Er ontstond een flinke vechtpartij waarbij 
harde klappen werden uitgedeeld. 
Een jaar daarna, zaterdag 1 juni 1946, deden de Nieuwe Noordhollandse Courant 
(NNC) en De Drie Meren verslag van de gebeurtenissen en de rechtszaak tegen de 
jongelui. Het bleek te gaan om een stelletje avonturiers, die geen enkele band met het 
verzet hadden. 
Een week later, op 8 juni, volgde de uitspraak van de Rechtbank te Alkmaar. 

Een brutale overval berecht 
  Een milde straf geeischt

Voor de Meervoudige Kamer der Recht-
bank te Alkmaar werd dezer dagen de 
rechtszaak tegen eenige pseudo-illegalen 
[nep K.P.ers, verzet] behandeld, die op 
een Beemsterling, den heer R. Muntje-
werff, een overval hebben gepleegd.
‘Het Parool’ schrijft hierover het vol-
gende:

Het gebeurde in den nacht van 3 op 
4 april van ʼt vorig jaar, kort voor de 
bevrijding, dat een stel jongelui in de 
Beemster, onder het motto hulpverlening 
aan hongerende vrienden en kennissen, 
een plan ten uitvoer legden, dat zij reeds 
weken van tevoren hadden opgemaakt. 
Het behelsde een einde te maken aan 
de in omloop zijnde geruchten als zou 
landbouwer R. Muntjewerff uit de Beem-
ster zich, in plaats van zijn hongerende 
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landgenooten te helpen, verrijken door al 
zijn producten via den zwarten handel in 
omloop te brengen. Dit plan, dat nauw-
keurig voorbereid was, kwam echter een 
werkelijk lid der ondergrondse te oore, 
die het heele geval aan zijn illegalen chef 
Kooren mededeelde. 
Deze laatste stelde als tegenspelers van 
de pseudo-K.P.-ers eveneens een plan op 
om de al te bemoeizuchtige en roekelooze 
jongelui eens flink de les te lezen.
Toen het achttal jongelieden des nachts 
om twaalf uur bij den landbouwer aan-
klopte, werden zij door Muntjewerff zelf 
opgewacht, die geheel op de hoogte was 
van hetgeen te gebeuren stond. 
Gewapend met houten pistolen en een 
zakdoek bij wijze van masker voor hun 
gezicht gebonden, sprongen zij naar bin-
nen en bedreigden den boer met het erg-

ste. Nauwelijks waren zij bezig hem op 
een stoel te binden, toen de O.D. op het 
tooneel verscheen. Er ontstond een waar 
tumult, waarbij harde klappen werden 
uitgedeeld. 
Spoedig was het pleit echter beslecht en 
de pseudo-K.P.-ers stuk voor stuk met 
een eind hout onder handen genomen, 
waarbij zij den landbouwer hun excuus 
moesten aanbieden. Dat het daarbij wel 
een beetje te hardhandig was toegegaan, 
gaf Kooren grif toe, maar men moet niet 
vergeten, dat een dergelijk voorval de ille-
galiteit wel verplichtte, hard op te treden.
Uit de getuigenverklaringen kwam vast 
te staan, dat de landbouwer Muntjewerff 
een goed vaderlander was. Hij had velen 
geholpen aan het noodige voedsel en uit 
eenige schriftelijke verklaringen van den 
plaatselijken bureauhouder en van deur-

Ook in de NNC werd er aandacht aan besteed      (Waterlands Archief)
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waarder Heiloo bleek wel het tegendeel 
van de geruchten, waarop de pseudo-
K.P.ers hun plan hadden gebaseerd. 
De radiomonteur J.A.S. uit Amsterdam 
was de eigenlijke aanstichter van het 
complot. Deze verdachte zou gezegd heb-
ben dat hij er wel voor zou zorgen dat met 
den boer eens afgerekend werd wanneer 
de ondergrondsche in gebreke bleef. In 
overleg met den handelaar C.Th.C. uit 
Zaandam had hij toen een zestal medele-
den gezocht. 
In zijn requisitoir eischte de Officier van 
Justitie tegen de verdachten Th.C.C. en 
G.V., landbouwers te Beemster, J. en 
S.W.K., arbeiders te De Rijp, J.A.S. en A. 
v.d. D., arbeiders te Amsterdam en J.C., 
arbeider te Graft, een geldboete van 200 
gulden of zestig dagen en tegen den Zaan-
dammer C.Th.C., die naar de meening 
van den Officier van Justitie, den ernst 
van zijn daad nog niet besefte, een geld-
boete van f 250,- of 75 dagen. Over acht 
dagen zal de rechtbank uitspraak doen.
Wat echter niet in dit verslag staat, is het 
feit dat de namaak-K.P.-ers ook reeds een 
overval gepleegd hadden op den heer 
Hartog, aan de Wormerweg, alwaar ruim 

f 2000,- werd gestolen. Deze zaak zal nog 
voor de Rechtbank worden behandeld. 
Wanneer wij echter in dit licht den eisch 
van den Officier van Justitie bezien, dan 
lijkt het rechtsgevoel toch niet bevredigd. 
Men kan nog zooveel verontschuldigin-
gen aanvoeren wat betreft de tijdsom-
standigheden, een overval, die onder het 
mom van de illegaliteit gaat, is een zeer 
ernstig feit. Vastgebonden te worden door 
bekenden, die naderhand het huis door-
zoeken en bekennen het plan te hebben 
gehad, tarwe, fietsen en andere zaken te 
stelen, is, gezien ook de andere daden, 
die de overvallers op hun geweten had-
den, aanleiding, om den eisch hooger te 
stellen dan zestig dagen of f 200,- boete. 
Een eisch van twee tot drie jaar was hier 
meer op zijn plaats geweest. Hoewel de 
eisch de uitspraak nog niet is.
    
Op 8 juni 1946 volgde de uitspraak. In De 
Drie Meren lezen we: 

Dinsdag j.l. is door de Rechtbank te Alk-
maar uitspraak gedaan inzake de over-
vallen bij R. Muntjewerff en C. Hartog, 
aan de Wormerweg. 

De boerderij van familie Muntjewerff, Wormerweg 7. De foto dateert uit de oorlogsjaren (foto collectie Jan de Groot)
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De overvallers, die onder het mom van 
de illegaliteit werkten, doch er in wer-
kelijkheid niets mee te maken hadden, 
stalen bij den overval op den heer C. 
Hartog een aanzienlijk bedrag aan geld 
en namen levensmiddelen mede, terwijl 
de overval bij Muntjewerff mislukte, 

doordat zich echte illegale werkers bij 
de boerderij hadden opgesteld, die tij-
dens den overval ingrepen.
De uitspraak tegen de daders was: voor 
den overval op R. Muntjewerff vijftig 
gulden boete en voor den overval op 
C. Hartog vijf en twintig gulden boete. 

Familie Muntjewerff, vlnr: vader Rein, oudste zoon Dik en op het paard Jan, Rijn en Joop Muntjewerff.
De foto is in de oorlog genomen                    (foto collectie Cor Roet)

‘Die overval vonden we wel een 
sensatie’

Ria Muntjewerff-Hoogewoud, schoon-
dochter van landbouwer R. Muntjewerff, 
kent het verhaal van overlevering.  Ze ver-
telt: “Familie Muntjewerff woonde des-
tijds aan de Wormerweg, nummer 7, toen 
3c. Vader Reindert Muntjewerff, geboren 
in 1900 aan de Westdijk, woonde op de 
boerderij met zijn vier kinderen. Twee 
jaar daarvoor, in 1943, was zijn vrouw aan 
kanker overleden.
De oudste zoon, Dik, was van 1925, dan 
komt Jan, geboren in 1931, mijn man Rijn 
in 1933 en de jongste, Joop, was van 1940. 
De overval gebeurde in de nacht van 3 op 
4 april 1945. Vader was wel op de hoogte 

van de overval maar mocht niks aan zijn 
kinderen laten blijken natuurlijk. Alle kin-
deren moesten naar boven en vader bleef 
alleen in de kamer. Om 12 uur kwamen 
die overvallers, ongeveer acht, en bon-
den mijn schoonvader vast. Toen kwam 
ook het echte verzet. Er zal gerust wel 
een geweer bij geweest zijn want er werd 
geschoten. Een van de overvallers ging 
dwars door de deur, maar werd buiten 
weer vastgepakt. Er werd hard gevochten 
en er was overal bloed, tot in de koegang 
aan toe.
Ze hebben niks meegenomen want ze zijn 
verjaagd. Het verhaal werd als een sensa-
tie verteld in de familie. Het krantenknip-
sel uit De Drie Meren hebben we altijd 
bewaard.”
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Tin Noome, geboren in 1933, was een klasgenootje van Rijn Muntjewerff.
Hij kan het zich nog goed herinneren en vertelt:

De boerderij van Tin Noome, Jisperweg 112, in de tachtiger jaren. In de oorlog zag de boerderij er grotendeels zo uit. 
(foto collectie HGB)

“Wij gingen lopend naar school, van de 
Jisperweg 112 naar de Openbare Lagere 
School aan de Rijperweg in Middenbeem-
ster. Samen met de jongens van Muntje-
werff van de Wormerweg en de jongens 
van Prins, die woonden in het werkmans-
huisje van Cor van Splunter hier aan de 
Jisperweg. Die hadden ruzie met de katho-
lieken, altijd vechten, dat speelde toen. En 
dan praatte je wat met elkaar en hoorde 
je het een en ander. Jan Muntjewerff was 
een jaar of 14 en Rijn was 12 net als ik. 
Wij zaten in de zesde klas. Jan vertelde in 
geuren en kleuren van de vechtpartij en 
het bloedbad wat dat veroorzaakt heeft. Ik 
denk dat de bloedpartij later wel wat mee-
gevallen zal zijn maar toen op dat moment 
voor hun, was dat een hele grote knokpartij 
geworden. Wij, de Noomes, mijn één jaar 
oudere broer Wim en ik, hoorden vrij snel 
na de overval, ook het verhaal van de jon-
gens van Boots. Die woonden tegenover 

de kerk in Westbeemster. Boots had een 
stuk land van ons in gebruik en die had-
den vier of vijf jongens van een jaar of 
20/25/30. Vandaar ook dat ik wist dat Tar-
zan, dat was Jan Boots die veel sterker was 
als ieder ander, daar een belangrijke rol in 
gespeeld heeft tegen die overvallers. Die 
heeft de ondergrondse recht weten te hou-
den in die knokpartij. En de andere jongens 
van Boots ook. Die kinderen van Muntje-
werff zaten tijdens de knokpartij op zolder, 
want ze moesten er niet in verzeild raken. 
”Blijf boven”, had hun vader gezegd. 
Akkerbouwer Muntjewerff stond bekend 
als een rustige heel aardige man, die ook 
eten uitdeelde maar die ook zijn beper-
kingen daarin had. De overval bij Munt-
jewerff was vrij uniek. Het gebeurde wel 
eens dat er wat volk het erf opkwam om 
wat tarwe te stelen. Wij hadden geen tar-
we, maar wel konijnen en daar verdwe-
nen er wel eens van.
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We wisten wel alles van dit gebied waar we 
woonden, niet van de Zuidoost, want dat 
was te ver. En we wisten wie Nederlandsge-
zind was en wie Duitsgezind, maar je wist 
ook dat je daar niet met elkaar over moest 
praten. We speelden als kinderen gewoon 
met elkaar. We wisten niet wie er in het 
verzet zaten. We wisten totaal niet hoe de 
K.P. werkte. De Roeten en de Bootsen zaten 
bij de goeie groep, maar of ze in het verzet 
zaten dat wisten we niet. Ook niet van Dirk 
Kooren, dat las ik in het krantenartikel. Hij 
was van oorsprong geen Beemsterling, hij 
woonde in de bebouwing van Westbeemster. 
Hij was fietsenmaker, zijn zoon werd later 
caféhouder van de Kerckhaen. Kooren was 
een bescheiden iemand.
De overvallers waren onder andere jon-
gens uit arme tuindersgezinnen, hier in de 
omgeving. Die konden wel wat verdienen. 
Dat bedenk je later, dat dat de oorzaak is 
geweest. Ik wist niet dat er ook een diefstal 
was aan de Wormerweg 14, bij Cor Hartog. 
Derde boerderijtje links op de Wormerweg 
vanaf de Rijperweg. Een boer alleen, een 
kluizenaar met 2-3 hectare land. Die over-
val op Hartog en Muntjewerff aan de Wor-
merweg was helemaal niet zo vreemd omdat 
er een paar zwarthandelaren uit Amsterdam 
ondergedoken zaten in de buurt van de Wor-
merweg. En die konden handel gebruiken en 
hadden contact met de overvallers. We hoor-
den ook dat de vrouwen van de overvallers 
de volgende dag alles moesten schoonma-
ken bij Muntjewerff. Nu denk je, waarom 
is de straf voor de overval uiteindelijk zo 
laag uitgevallen, maar een geldboete was 
in die tijd in verhouding best wel zwaar. 
Een werkman verdiende in een week 16 tot 
17 gulden en met een strafblad was je gete-
kend voor je omgeving.    
  
Als kind vonden we al die gebeurtenissen 
heel interessant. De overval vonden we wel 
een sensatie. Je werd gevormd door de oor-
log, we waren niet bang. Wel werden we in 
de loop van de oorlog zwart/witter, radicaler. 

We hadden onderduikers, soms de direc-
teur van de fabriek [nu CONO Kaasma-
kers], Prikken. Als er gevaar dreigde dan 
sliep hij bij ons. Er stonden een aantal 
mensen op de lijst voor represaille en 
Prikken wist dat. Ook Luyt Visser, direc-
teur van Stichting Jan Boon in De Rijp. 
En zo waren er een aantal mensen die 
dan bij ons bleven slapen. Daar werd 
niet over gepraat. En als de Duitsers 
razzia’s hielden op mensen, paarden en 
landbouwproducten, dan begonnen ze 
bijvoorbeeld bij Spijkerboor. Maar de 
tamtam werkte door en bij ons wisten ze 
dan, oh ze komen eraan. Dus alles wat 
onderduiker was ging dan bij Schermer-
horn weg de Eilandspolder in. De vol-
gende keer, soms een week later, kwa-
men de Duitsers van Schermerhorn en 
dan gingen de onderduikers met paarden 
en al via De Rijp of Spijkerboor weg. 
We maakten die razzia’s mee en dat de 
Duitsers vanaf de weg het geweer op je 
ouders richtten, dat hebben we ook wel 
beleefd. 
En als er een razzia was en dan gingen we 
er altijd achter aan, als publiek, want dat 
wilden we zien. Wat indruk maakte was 
een razzia bij Maarten Spaans, hier aan 
de Rijperweg. Wij er ook bij natuurlijk. 
Ze zouden een paard of paarden wegne-
men en een van die meiden van Spaans 
kon goed Duits en die heeft die Duitser 
toch uitgescholden, in ieder geval het 
paard ging niet mee. En bij Enthoven, 
twee huizen naast ons op Bouwlust, 
hadden ze een paard en dat wilden ze 
houden. Hij lag in het land achter een 
schelf graan. En dat zagen de Duitsers 
niet vanaf de Jisperweg maar ze gingen 
naar de Rijperweg richting de fabriek 
en toen zagen ze dat paard liggen. Toen 
was ie alsnog z’n knol kwijt. Onze paar-
den werden niet meegenomen, ze wil-
den jonge sterke paarden. Die van ons 
waren te oud of zo, dat weet ik niet. 
Wel voelden we angst in het begin van 
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de oorlog, toen alles verduisterd moest 
worden en dat ze schoten als hier of daar 
licht doorheen kwam. Dan hoorde je ze 
vliegen en als ze dan terugkwamen was 
je bang dat ze bij jou licht gezien had-
den. Aan het eind van de oorlog gingen 
er veel geallieerde vliegtuigen over die 
naar Duitsland vlogen. We hebben gezien 
dat die vliegtuigen neerklapten. En dat 
er een luchtgevecht was. En dat ze met 
een parachute uit het vliegtuig sprongen 
boven de lagere school, heel hoog, en dat 
ze dan in het Jisperveld neerkwamen. Zo 
ver. Het ergste vonden we het moment dat 
de vliegtuigen met mensen neerstortten. 
We hebben ze wel aan de Jisperweg zien 
gaan, aan de Zuiderweg en aan de Wor-
merweg dat ie daar vloog en naar beneden 
kwam. En toen waren we er eigenlijk vrij 
snel bij. En dan zie je die mensen daar 
in het veld zitten. Die Engelsen. En dat 
we in de schuur achter de Kerckhaen de 
lijken van die verbrande bemanningsle-

den zagen. Dat moesten we natuurlijk wel 
zien. Het was normvervaging waarvan je 
nu zegt, dat doe je toch niet.
In de oorlog hebben we ook veel gevist 
in het inundatiegebied, snoeken, snoek-
baars en dat aten we op of het werd in 
het zuur gedaan. En we hebben veel 
geschaatst, je kon vanaf de kerk van 
Middenbeemster naar Spijkerboor en 
dan naar de Zuidoost. Het was alles ijs. 
En dat vond je prachtig. De wegen zag je 
wel, de rest was onder water. De stal van 
onze boerderij heeft ook nog een paar 
maanden onder water gestaan. De koei-
en gingen naar Boots in Westbeemster. 
Het huis lag wat hoger en met bekisting 
konden we de weg bereiken. Dat was in 
de laatste winter toen er niet gemalen 
kon worden. De gemalen waren volledig 
uit de werken omdat er geen brandstof 
was. Het hele blok stond hier toen onder 
water. Wij stonden wat lager in het water, 
het heet hier ook de Lage Kil.  

Vissen aan de Nekkerweg tijdens de inundatie 1944/45. Rechts staat Dik Köhne             (foto collectie Cor Roet)
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Wij hebben geen honger gehad. Wij kon-
den ook makkelijker wat eten krijgen. 
Hadden we tarwe nodig, gingen we naar 
Co van Splunter want die zat nog wel 
eens om boter verlegen. En zo waren er 
meer en dan ging dat via ruilhandel. Je 
kon niet altijd wat weggeven, want je was 
verplicht te leveren aan de fabriek en je 
had zelf melk nodig voor boter en kaas. 
Dat maakten we zelf in de oorlog. Dat 
deden de meeste buren ook. En dan bleef 
er altijd wel een bus melk over die je kon 
uitdelen. Maar in die laatste winter, als je 
dan vijftig/zestig/honderd mensen kreeg 
dan had je niet meer. Mensen bleven hier 
slapen, het maximale is 46 geweest. Ze 
sliepen in het hooi, voor de koeien. We 
hadden een Zuid-Hollandse stal, de koei-
en stonden met de koppen naar elkaar toe. 
Gemiddeld bleven er vijftien/ twintig sla-

pen en in het weekend meer. Hoofdzake-
lijk Amsterdammers, mannen. Overdag 
kwamen er gezinnen langs. We hebben 
onnoemelijk veel mensen langs zien 
komen.
Na de oorlog kwam men wel extremer 
tegenover elkaar te staan. Op de tentoon-
stelling in museum Westerhem hangt een 
foto van Reindert Muntjewerff met NSB-
boeren en arbeiders die bij hem na de 
oorlog tewerk werden gesteld. Ze werden 
hoofdzakelijk bij bouwboeren tewerkge-
steld voor een seizoen, daar was genoeg 
werk. Ook wel eens bij een koeboer, maar 
niet bij ons thuis. Daar werd natuurlijk wel 
over verteld. Wij zijn ongeschonden door 
de oorlog gekomen. Als kind raakte het 
je emotioneel niet, je zag het gevaar niet. 
Dat zou anders zijn geweest als een van je 
familieleden zou zijn omgekomen.” 

Met dank aan het Waterlands Archief voor de artikelen in de kranten, familie Muntjewerff en Tin Noome voor 
hun verhaal en Jan de Groot, het HGB en Cor Roet voor de foto’s.

Bron: https://waterlandsarchief.nl/kranten

Rein Muntjewerff (links), na de oorlog, met tewerkgestelde politieke delinquenten, hier boeren en arbeiders 
(foto collectie HGB)



41

De BWB-tegel van ‛de Platluis’
Jan Jobsis

In de nacht van 8 op 9 april 1943 vliegen diverse geallieerde vliegtuigen richting 
Duisburg. De vluchten verlopen enigszins chaotisch. Door ijsafzetting worden de 
bommen te pas en onpas afgeworpen. Soms wordt er vroegtijdig een vermeend doel 
aangevallen. Een deel van de vluchten verloopt over de Beemster. In deze nacht valt 
een Handley Page Halifax bommenwerper een luchtafweerpost aan ter hoogte van 
Schermerhorn – Ursem. Om 23.05 uur worden brandbommen afgeworpen. Of er 
meerdere toestellen bij betrokken zijn is onduidelijk.
Ongeveer gelijktijdig, om 23.25 uur, ziet de uitkijkpost in de kerk van de Midden-
beemster dat er brandbommen in het westen van de Beemster zijn neergekomen. Of 
dit door hetzelfde toestel is uitgevoerd of door een ander toestel, is onbekend.

De Platluis in lichterlaaie
In dezelfde nacht wordt de vrijwillige 
brandweer van Beemster opgeroepen om 
een brand te bedwingen aan de Westdijk 50 
(nu 43). Het betreft de boerderij van J. ten 
Wolde met de naam: ‘De Platluis’. 
De brand ontstaat door afgeworpen brand-
bommen. Twee brandbommen komen op 
de boerderij terecht, een derde op één van 
de  schuren. 
Van de twee brandbommen die op de boer-
derij terecht zijn gekomen, weet Ten Wolde 
er één onschadelijk te maken. De tweede 
brandbom ligt op een vierkantsbalk en is 
voor Ten Wolde onbereikbaar. De boerde-
rij en de schuur gaan geheel verloren.

Westdijk 50

Uit ‘Dagboek voor Gerrit’ van Trien 
Houtman-Prins, zij hield het dagboek bij 
voor haar zoon Gerrit, het volgende citaat: 
      Het was ongeveer 11 uur gisteravond, we 

lagen te bed en toen gingen er zooveel 
vliegtuigen het was gewoon angstig, er 
vielen ook nog bommen, en nu vanmor-
gen hoorden we dat de boerderij van J. 
ten Wolde aan de Westdijk bij de  Vol-
gerweg door een brandbom tot de grond 
toe is afgebrand, hij had drie brandbom-
men kunnen weggooien, maar de vierde 
lag op de hanebalken, daar kon hij niet 
zoo snel bijkomen, dus die heeft de brand 
veroorzaakt.

De Handley Page Halifax is een viermotorige bom-
menwerper die tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt 
gebruikt. Er zijn ongeveer 6100 Halifaxes tijdens de 
oorlog gebouwd. Hij wordt gebruikt door Britse squa-
drons.                  (Wikipedia)

Boerderij ‛De Platluis’ vóór april 1943
 (HGB fotobeeldbank)
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De uitruk is met de grote Ford-spuit van de 
Beemster onder leiding van commandant 
C. Genis. Bij aankomst staat de boerde-
rij al rondom in vuur en vlam. Met hulp 

van de buren hebben de bewoners hun 
huisraad en het vee in veiligheid gesteld. 
Het blussen vangt snel aan waardoor drie 
schuren worden gespaard.

Bureau Wederopbouw Boerderijen (BWB)

Tijdens de Tweede Wereldoorlog gaan 
vele boerderijen door oorlogshandelin-
gen verloren of raken ernstig beschadigd. 
Hierdoor dreigt een stagnatie van de 
agrarische productiviteit. Tussen 1940 en 
1945 ondergaan ongeveer 8000 boerderij-
en dit noodlot. Een aantal daarvan wordt 
gedwongen afgebroken voor de aanleg 
van de Atlantikwall, Duitse militaire 
vliegvelden of vernield bij de verschil-
lende inundaties. Bij de opmars van de 
geallieerde legers gaan ook veel boerde-
rijen verloren. Ook door het Nederlandse 
leger zijn boerderijen in het begin van de 
oorlog gesloopt om een vrij schootsveld 
te krijgen voor het tegenhouden van de 
Duitse indringers.

Voor de coördinatie en herstel van de ver-
loren boerderijen richt op 15 juli 1940  de 
rijksoverheid het ‘Bureau Wederopbouw 

Boerderijen (BWB)’ op. Al in 1940 her-
bouwt de MAVOG (MAteriaal VOor-
zienig Grebbe) de eerste boerderijen. De 
overheid ontwikkelt richtlijnen voor de 
wederopbouw, toetst de architectenkeuze 
en controleert de bouwtekeningen. De 
kennis van de ingenieurs, opgedaan bij 
de gestandaardiseerde bouw van boer-
derijen in de Wieringermeerpolder, komt 
goed van pas. De agrarische sector zit om 
werkruimte te springen en bij het ontwerp 
wordt vooral gelet op goede bedrijfshy-
giëne, brandveiligheid en een efficiënte 
indeling. Mooie vormgeving is niet 
belangrijk. Kenmerken zijn o.a. ruim van 
opzet, bakstenen gebouwen, tuitgevels, 
schouderstukken, vlechtingen in het met-
selwerk, geen overstekken, gedekt met 
pannen, ventilatiekokers en stenen vloe-
ren en zolders. Ze krijgen elektriciteit en 
stromend water in de woon- en werkruim-
tes. Er wordt aangedrongen op het gebruik 
van natuurlijke- en restmaterialen.

De A- of grote Ford-spuit van de Beemster                (HGB fotobeeldbank)
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Het ontwerp van deze boerderijen is 
gebaseerd op de ideologie van de vereen-
voudigde Delftse School van prof. M.J. 
Granpré Molière van de TH Delft. Vele 
lokale architecten ontwerpen boerderijen. 
De herkenbaarheid is hierdoor erg groot. 
Maar ook de soberheid en doelmatigheid. 
Het grootste deel van de kosten betaalt de 
Nederlandse Staat.
De gegevens van de met BWB-hulp her-
bouwde boerderijen liggen bij de Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed in 
Amersfoort. Het Meertens Instituut doet 
onderzoek naar de wederopbouw van deze 
boerderijen onder de titel: Erfenis van het 
verlies? Wederopbouwboerderijen en de 
culturele omgang met traditie, modernise-
ring en de Tweede Wereldoorlog.

De BWB-tegel

Een klein deel, ongeveer 10%, van alle 
herbouwde boerderijen krijgt een gedenk-
steen in de vorm van een gevelsteen, een 
z.g. BWB-tegel. Op deze tegel is een uit 
de vlammen herrijzende leeuw (zonder 
kroon, zonder pijlenbundel in zijn linker 
voorpoot en ook zonder zwaard in zijn 
rechter voorpoot) afgebeeld en het jaar-
tal van de herbouw. Het is heel bijzonder 
dat tijdens de Duitse bezetting voor een 
leeuw is gekozen en toegestaan.
De oorspronkelijke kleur van 
de tegel komt overeen met die 
van de bakstenen waar de tegel 
tussen gemetseld is. Daarom 
is op foto’s niet te zien dat er 
een tegel aangebracht is. Foto’s 
waarop deze tegel staat in deze 
boerderij zijn bij het HGB niet 
bekend. Later is de tegel met 
groen en wit ingekleurd.
Aan de voorkant van de tegel 
zien we de leeuw die herrijst 
uit de vlammen van het oor-
logsgeweld met er omheen het 
jaartal 1948. 

Alle tegels zijn gefabriceerd door de N.V. 
Fabriek Brouwers Aardewerk uit Leider-
dorp. Het zijn keramische tegels van zoge-
naamd bouwkeramiek. De tegels hebben 
een formaat van 31,5 x 41,5 cm en een 
dikte van ongeveer 8 cm. De achterzijde 
is hol. Het idee van deze tegel is terug te 
leiden naar de wederopbouw van boerde-
rijen in België en Frankrijk na de Eerste 
Wereldoorlog, waar toen ook gevelstenen 
met herinneringen zijn aangebracht.
De herbouw van boerderijen met BWB-
steun heeft tot lang na de oorlog plaats 
gevonden.
Niet eenieder is blij met deze tegel in 
zijn of haar herbouwde boerderij. Door 
velen gezien als een ‘zegelmerk’ van een 
gesubsidieerde bouw en de tegel wordt 
dan ook geweigerd. Tegenwoordig heb-
ben deze tegels een hoge gevoelswaarde 
als blijvende herinnering aan een periode 
van verwoesting en wederopbouw.

Ook de boerderij ‘De Platluis’ van de 
Westdijk 50 (nu 43) in de Westbeemster 
is herbouwd met gelden van het Bureau 
Wederopbouw Boerderijen. Waarschijn-
lijk ook met financiële bijdragen vanuit 
het Marshallfonds.
De boerderij is niet in zijn oorspronke-
lijke vorm herbouwd, maar volgens de 

Voorzijde HGB-tegel van de Westdijk 50            (foto F. J. Stuurman)
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efficiencyregels die gelden voor de te 
herbouwen boerderijen. 
De herbouw is in 1948 afgerond. In de 
boerderij is de BWB-tegel geplaatst. De 
tegel is ingemetseld aan de linkerzijde 
van de voordeur naar het woongedeelte 
in de linker muur. 

Tweede nieuwbouw van de boerderij

In 2000 is de herbouwde boerderij gesloopt 
en vervangen door nieuwbouw. De nieuwe 
naam van de boerderij is: ̒ Dijck-zichtʼ. De 
huidige bewoners, de familie Olij, heb-
ben de gevelsteen uit de oude boerderij 

bewaard. Helaas is de tegel rechtsonder 
(afb. pag 43) gebroken, maar wel com-
pleet. Op de achterzijde staat een tekst, 
maar die is niet geheel te ontcijferen. Op de 
eerste regel staat: 19-6-2002, op de tweede 
regel: MONICA (de jongste dochter van 
de familie Olij), op de derde regel: 15 dec 
(verjaardag van Monica). Op de vierde 
regel: SIJMEN (de zoon van de familie 
Olij). De achterzijde van de tegel is gevuld 
met cement of gips waarin de tekst gekrast 
is. De tegel is opgevuld om te voorkomen 
dat hij bij verwijderen zou breken. Helaas 
is dit niet gelukt. Het was de bedoeling de 
tegel op te nemen in de nieuwbouw.

De BWB-tegel is door de familie Olij in 
bruikleen afgestaan aan het  Nederlandse 
Tegelmuseum in Otterlo. In het Neder-
lands Tegelmuseum wordt onderzoek 
gedaan naar deze BWB-tegels en zij heb-
ben op dit moment ongeveer 715 BWB-
tegels in kaart gebracht. Via F.J. Stuur-
man, van de stichting Vrienden van het 
Tegelmuseum, en met goedvinden van de 
familie Olij, heeft het Tegelmuseum deze 
bijzondere BWB-tegel uit de Beemster in 
bruikleen afgestaan voor de tentoonstel-
ling ʻBeemster – 75 jaar Bevrijding en 
Wederopbouwʼ die in de periode 2020 – 
2021 in het Agrarisch Museum Westerhem 
te zien is.

Herbouwde boerderij na 1948;
in de linker gevel zit de voordeur 

(HGB fotobeeldbank)

Achterzijde BWB-tegel
(foto J. Jobsis)
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Bronnen:

H. Nauta, Air War Research 1939-1945
Kroniek van 60 jaar Vrijwillige brandweer te Beemster 1924 – 1984
Wikipedia
Portret van de Beemster 1962
Sophie Elpers, Wederopbouw boerderijen 
F.J. Stuurman van de stichting Vrienden Nederlands Tegelmuseum
Familie Olij, eigenaar BWB-tegel
Het Nederlands Tegelmuseum
De Nieuwe Schouwschuit, 13e jaargang, juli 2015
Foto's zijn ontleend aan de fotobeeldbank van het HGB

Internet:
https://vriendennederlandstegelmuseum.nl/insitu/insitu_route_list.php?routenaam=BWB-WO2 
http://www.brandweerbeemster.nl/geschiedenis/boerderijbranden
https://www.meertens.knaw.nl/cms/nl/cms/nl/229-actueel/nieuws/ouder-dan-2012/143305-wederopbouwboer-
derijen-in-nederland

Weet u of er in de Beemster, of omgeving, nog meer van dit soort BWB-tegels in gevels aangebracht  
zijn of gezeten hebben, meld dit dan aan de redactie van De Nieuwe Schouwschuit. We doen de 
onderzoekers van het Nederlands Tegelmuseum daar een groot plezier mee.

Nieuwbouw Westdijk 50 (nu 43), na 2000 werd de boerderij ‘Dijck-zicht’ genoemd              (HGB fotobeeldbank)
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De Beemster forten en hun bewoners
Agnes de Boer

Maar liefst vijf forten van de Stelling van Amsterdam liggen binnen de polder de 
Beemster. De Stelling van Amsterdam was een 135 kilometer lange kringstelling rond 
de hoofdstad en bestond uit 46 forten en batterijen. Sinds 1996 staat de Stelling op 
de Unesco Werelderfgoedlijst, drie jaar voor de polder zelf. Gebaseerd op het boek 
Kraijenhoff keert terug, verhalen over de Stelling van Amsterdam, geeft Agnes de Boer 
in dit artikel een kennismaking met de vijf forten en enkele bewoners in de ruim hon-
derd jaar van hun bestaan.

Heel lang waren de forten ontoegankelij-
ke, mysterieuze plekken in het landschap, 
gebouwd in de jaren die aan de Eerste 
Wereldoorlog vooraf gingen. Vanaf de 
jaren ’90 van de vorige eeuw werden ze 
herontdekt en steeds meer opengesteld 
voor publiek. Het eigendom ging over 
van Domeinen naar andere eigenaren, 
waaronder enkele particulieren zoals Fort 
Benoorden Purmerend (eigenaar: Wijnim-
port J. Bart) en Fort bij Velsen en verder 
en verder vooral organisaties als Land-
schap Noord-Holland, Staatsbosbeheer 
en Natuurmonumenten (Forten bij Spij-

kerboor, aan de Jisperweg en aan de Mid-
denweg). Langzamerhand ondergingen 
de forten een functieverandering die een 
toekomstbestendig gebruik kon waarbor-
gen. Fort Benoorden Purmerend is sinds 
1973 in gebruik voor wijnopslag; Fort aan 
de Nekkerweg is tegenwoordig een luxe 
wellnesscentrum; Fort aan de Middenweg 
is momenteel in gebruik voor opslag van 
kleine bedrijven, maar nieuwe plannen 
zijn in ontwikkeling; Fort aan de Jisper-
weg ligt rustig oorspronkelijk en natuur-
lijk te zijn en in Fort bij Spijkerboor kan de 
bezoeker terecht voor rondleidingen.

Het Fort aan de Nekkerweg, gereedgekomen in 1912, ligt ten noordwesten van het kruispunt Volgerweg – Nekkerweg. 
Van 1918 tot 1921 werd het fort gebruikt als militair thuis voor arrestanten van de krijgsraad die principieel 
dienstweigerden. Meteen na de Tweede Wereldoorlog werd het fort tot in de loop van 1947 als gevangenis gebruikt 
voor politieke delinquenten.
In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw deed Fort aan de Nekkerweg dienst als ontmantelingsfort voor oude 
munitie en opslag voor springstoffen. Deze springstoffen lagen tot die tijd opgeslagen in de omliggende forten aan 
de Middenweg, de Jisperweg en in het Fort Benoorden Purmerend    (foto Kenneth Stamp)
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Het fort aan de Middenweg, opge-
leverd in 1914, ligt in het zuidelijk 
deel van de Beemster tegen de ring-
dijk met het Noordhollands Kanaal, 
ten westen van de Middenweg

(foto Kenneth Stamp)

Het Fort aan de Jisperweg, gereedgekomen in 1914, ligt in het zuidelijk deel van de Beemster tegen de ringdijk 
met het Noordhollands Kanaal, ten westen van de Jisperweg.
De fortwachterswoning (zie foto) en de ijzeren bergloods, die aan de toegangsweg vanaf de ringdijk lagen, zijn 
gesloopt. Het fort diende van 1918 tot 1921 als militair gevangenisfort voor krijgsraadarrestanten die geen 
dienstweigeraars waren. Vanaf 1950 tot begin jaren ’80 was het fort in gebruik als buskruitmagazijn. Hiervoor 
was een smalspoor aanwezig         (foto fam. Everaars)

Het Fort bij Spijkerboor, gereedgeko-
men in 1911, ligt in de zuidwesthoek 
van de Beemster tegen de ringdijk 
aan bij het ontmoetingspunt tussen het 
Noordhollands Kanaal, de Beemster-
ringvaart en de Knollendammervaart

(foto Agnes de Boer)
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Bewoners van de forten in de Beemster
1914 – 1918

Vanwege het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog werden op 31 juli 1914 
tweehonderdduizend mannen onder de 
wapenen geroepen. Niemand wist of er 

een oorlog zou komen, hoe lang deze 
zou duren en wat voor tol hij zou eisen. 
De regering verwachtte dat de oorlog 
met de Kerstdagen voorbij zou zijn. 
Dienstplichtige militairen vanuit heel 
Nederland kwamen terecht in de forten 
van de Stelling. 

Mobilisatie 1914 – 1918                       (foto Waterlands Archief)

Tijdens de mobilisatie van 1914-1918 waren de forten aan de Middenweg en Jisperweg nog niet opgele-
verd. De soldaten werden aanvankelijk op boerderijen in de buurt ondergebracht (foto Waterlands Archief)
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Verveling

Nederland kon zich buiten de oorlog hou-
den, maar het Nederlandse leger zou vier 
jaar paraat blijven. Voor de soldaten bete-
kende dit vier jaar van verveling en erger-
nis. Aanvankelijk waren de meeste solda-
ten druk bezig met het inrichten van de 
forten, het aanleggen van luisterposten en 
prikkeldraadversperring en het opbouwen 
van barakken. Al snel was het echte mili-
taire werk afgelopen. De soldaten moesten 
vaak en veel oefenen met het geschut en 
liepen dagmarsen van veertig kilometer. 
De rest van de tijd werd gevuld met wacht-
lopen, poetsen en het in orde brengen van 
de uitrusting. Militaire instanties voerden 
vaak inspecties uit en ook de Koningin 
kwam vaak langs in het veld.
De legerleiding kreeg steeds meer moeite 

de mannen tevreden en het moreel hoog 
te houden. De Centrale Commissie voor 
Ontwikkeling en Ontspanning der Gemo-
biliseerde Troepen moest zorgen voor 
‘een aangename verpozing en nuttige 
ontwikkeling’ door het bieden van ont-
spanningsactiviteiten en onderwijs. De 
‘soldatenkrant’ verscheen, leeszalen wer-
den ingericht, cursussen werden georga-
niseerd maar de kunstzinnige vorming 
verliep weinig succesvol. 
De beruchte watersnoodramp van 1916 
zette in de nacht van 13 op 14 januari 
grote delen van het land rondom de Zui-
derzee onder water. De manschappen van 
de forten in de Beemster werden ingezet 
om de dijken met zakken zand en aange-
stampte klei te versterken. Het was zwaar 
werk en de soldaten werkten de hele nacht 
door op de dijken.

Soldaten van de forten helpen bij het tegenhouden van het water tijdens de Watersnoodramp van 1916 
(foto Waterlands Archief)

Naarmate de oorlog langer duurde en 
er in Nederland geen gevaar dreigde, 
werden de verloven langer en vulden 
veel mannen hun mobilisatievergoeding 
aan door in de regio te gaan werken. 
Op 12 november 1918 mocht de eerste 
lichting van 122.000 man naar huis. 

Het waren de soldaten van de lichting 
1916 en ouder, velen hadden meer dan 
drie jaar in het leger doorgebracht. Ze 
hoefden pas weer terug te komen bij 
acuut oorlogsgevaar. Nederland zou 
uiteindelijk op 1 oktober 1919 definitief 
demobiliseren.
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1918 – 1939

Het Fort bij Spijkerboor is gedurende 
diverse periodes in gebruik geweest als 
gevangenis. Tussen 1918 en 1920 was het 
fort als een militair huis van bewaring voor 
circa 80 arrestanten in gebruik. Het was de 
eerste open strafgevangenis voor princi-
piële dienstweigeraars.  Het Fort was al 
ingericht voor de opsluiting van militaire 
arrestanten en werd op 7 maart 1918 door 
het Ministerie van Oorlog als gevangenis 
in gebruik gesteld. De eerste vijfenzestig 
gevangenen arriveerden al snel. Een vraag 
uit de Kamer wat voor werk de arrestan-
ten op Spijkerboor moesten verrichten, 
beantwoordde de Minister met: ‘Geen! Zij 
willen dienstweigeren! Laat ze dat nu den 
gansen dag doen!’ De praktijk leerde dat 
er wel degelijk werkzaamheden moesten 
worden verricht. 
In het begin was het leven in het fort relatief 
goed. De bedden waren schoon, de slaap-
zalen ruim en nuttige arbeid werd afgewis-
seld door recreatieve activiteiten. In mili-
taire kringen vreesde men dat de goede 
behandeling dienstweigeren aantrekkelijk 
zou maken. Vanaf augustus 1918 werden 
ook echte criminelen in het fort onderge-
bracht zoals dieven, moordenaars en gede-
serteerde souteneurs. Het regime werd 
strenger, de gezellige onderlinge omgang 
en de lotsverbondenheid verdwenen. 

Salomon Hamburger, de latere schrijver 
Herman de Man, zat in 1918 als dienst-
weigeraar gevangen in Fort bij Spijker-
boor. Hij was één van de voorvechters van 
de vrede en weigerde op 17 januari 1918 
als dienstplichtig soldaat op te komen 
in de Leidse Mospoortkazerne. Dienst-
weigeren bestond officieel nog niet en 
Salomon Hamburger werd veroordeeld 
tot gevangenisstraf. Op 26 juli werd hij 
overgebracht naar Fort bij Spijkerboor.

In de gevangenis Spijkerboor schreef 
Salomon, samen met anarchist Henk 
Eikenboom, de handgeschreven clan-
destiene gevangenenperiodiek Het Dag-
het. Ze schreven op het papier waarvan 
ze hoedenzakken moesten vouwen. Het 
blad was gewijd aan de belangen van de 
gevangenen in Spijkerboor. 
Alles gebeurde in het geheim. De kopij, 
het materiaal en de geschreven num-
mers werden onder een brits verbor-
gen. Toch kwam het uit en alles werd in 
beslag genomen. De weigeraars lieten 
zich niet afschrikken en twee dagen later 
verscheen een nieuw nummer met een 
hoofdartikel over de in beslagname van 
Het Daghet. Door streng ingrijpen van 
de directie werd de vervaardiging van het 
blad, na vijf nummers, voorgoed onmo-
gelijk gemaakt.  

Twee maanden na de wapenstil-
stand van de Eerste Wereldoorlog, 
op zaterdag 18 januari 1919, werd 
Salomon Hamburger in vrijheid 
gesteld. Op 30 november 1921 
werd het Fort bij Spijkerboor als 
hulpgevangenis gesloten.

Het Fort bij Spijkerboor was al tijdens de Eerste Wereldoorlog ingericht als gevangenis. Het bleef daarna regel-
matig als zodanig in gebruik, meerdere keren voor dienstweigeraars                       (fotograaf onbekend)



50 51

Voorafgaand aan de Tweede Wereldoor-
log, tussen 1939 en mei 1940 werd een 
groep Duitse soldaten in het fort geïnter-
neerd met een bewaking van 30 Neder-
landse soldaten. 

Enkele jaren later, tussen 1943 en mei 
1944 werd het fort door de Duitse bezetter 
gebruikt als hulpgevangenis voor gevan-
genen die economische delicten (zwarte 
handel, verspreiding illegale lectuur) had-
den gepleegd. Daarna werd het fort geslo-
ten en ontruimd. Het werd onbruikbaar 
gemaakt en afgesloten om gebruik door 
geallieerde troepen na een landing op de 
Nederlandse kust te voorkomen. 

Van 1 mei 1946 tot 1 juli 1947 fungeerde 
het fort, net als vele andere forten in die 
periode, als Bewarings- en Verblijfkamp 
voor politieke delinquenten. De wand-
schilderingen, zoals in de poterne, dateren 
vermoedelijk uit deze periode.
Vanaf 1947 zaten dienstplichtigen in het 
fort gevangen die weigerden om uitge-
zonden te worden naar Nederlands-Indië 
en deel te nemen aan de Politionele Acties 
tegen de onafhankelijkheidsstrijd. 
Daarna werd het fort door de Koninklijke 
Luchtmacht en de Rijksluchtvaardienst 
gebruikt als radiobaken. Op het dak werd 
een antenne geplaatst. In 1990 is een apart 
radiobaken in de omgeving geplaatst. 

De kapel in het Fort bij Spijkerboor waarin kerkdiensten voor de gevangenen werden gehouden. De muur-
schilderingen zijn vermoedelijk ook door gevangenen in 1946-1947 aangebracht        (foto Kenneth Stamp)

Fort Benoorden Purmerend tijdens de 
Tweede Wereldoorlog

Cornelis Buter uit Monnickendam woonde 
met zijn vrouw en twee kinderen van 15 mei 
1942 tot 31 juli 1945 op het Fort Benoorden 
Purmerend. Kort voor de oorlog werkte hij 
voor het Ministerie van Defensie als portier 
van het Rijkskledingmagazijn aan de 
Sarphatistraat in Amsterdam. In het begin 
van de Tweede Wereldoorlog bezetten de 
Duitsers het gebouw en namen de leiding 
over. De werknemers moesten plaatsmaken 

voor de Wehrmacht. Cornelis moest een 
baan accepteren als fortwachter van het Fort 
Benoorden Purmerend en het gezin nam in 
1942 zijn intrek in de fortwachterswoning. 
De vorige fortwachter, Blauw, was aan 
het begin van de oorlog door de Duitse 
Wehrmacht van het fort verwijderd.
Uit een briefwisseling tussen de dochter 
van Cornelis, Tinie, en haar verloofde, 
Maarten, die als dwangarbeider naar 
Berlijn was gestuurd, is veel bekend over 
het leven op het fort tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. 
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De ruime fortwachterswoning was van 
binnen wel aan een opknapbeurt toe. In het 
fort was het niet veel beter. Veel ruimten 
stonden onder water en het stikte er van de 
muizen. Tinie schrijft dat het leven op het 
fort goed was. Het lag afgelegen en in de 
zomer konden ze zwemmen in de gracht 
en zonnen op het gras. In de grote tuin teel-
den ze groenten, zoals bonen, erwten en 
aardappels en ze hielden geiten en mestko-
nijnen. Soms zetten ze een lijntje uit voor 
paling in het water van de fortgracht. 
Het gebruik van het fort en de fortwach-
terswoning wisselde sterk tijdens de oor-
log. In februari 1943 waren de Duitsers 
van plan gevaarlijke spullen op te slaan in 
het Fort Benoorden Purmerend. De ande-
re forten werden dichtgemetseld, alleen 
Benoorden Purmerend zou openblijven. 
Daar waren de Buters niet gelukkig mee, 
ze vreesden dat het fort een belangrijk 
doelwit voor vliegtuigen zou worden. Er 
vlogen regelmatig ’s nachts vliegtuigen 
over en er waren er al een paar in de Beem-
ster neergestort. Eind april ging het plan 
voor een herinrichting van tafel en werd 
ook Fort Benoorden Purmerend dichtge-
metseld. De familie mocht in de fortwach-
terswoning blijven wonen.
In juni 1943 sloopten de Duitsers de loods 
bij het fort en werd de stroom tijdelijk 
afgesloten. De radio die ze hadden mogen 
behouden, stopte ermee. 
Het fort werd later weer opengemaakt, de 
Duitsers brachten elektrisch licht aan in 
het fort en ook de woning kreeg elektra. Er 
volgden verschillende inkwartieringen van 
Duitse soldaten in het fort en soms ook in 
de woning. Tinie moest voor de manschap-
pen koken. De Buters kregen een groter 
fornuis. De mannen waren gezellig en hiel-
pen met aardappelen schillen en groente 
schoonmaken. Tinie en haar moeder leer-
den koken op zijn Duits. Langzamerhand 
wenden beide partijen noodgedwongen aan 
elkaar. Het fort zelf werd gevuld met oor-
logstuig, vooral torpedo’s. 

In het voorjaar 1944 werd een groot deel 
van de Beemster onder water gezet. Enige 
tijd later vertrokken de laatste kostgan-
gers uit het fortwachtershuis. In het najaar 
van 1944 kwam het bericht dat de familie 
mocht blijven, maar de leefsituatie op het 
fort werd steeds slechter. De elektriciteit 
werd ’s avonds afgesloten en dan zaten ze 
in het donker. 
Na de bevrijding namen de Binnenlandse 
Strijdkrachten de leiding op het fort over. 
Ze richtten het in als gevangenis voor opge-
pakte, mannelijke NSB’ers. Fortwachter 
Buter en zijn gezin moesten de fortwach-
terswoning verlaten. 

1946 – 1990
Munitiedemontage in de Beemster forten 

Jaap Meerhof en Willem Wipprecht werk-
ten in de jaren ʼ50 voor Defensie als muni-
tietechnicus op Fort aan de Nekkerweg aan 
de demontage van munitie. Ze moesten 
verouderde en niet meer gebruikte muni-
tie demonteren. Fort Nekkerweg werd van 
opslagmagazijn een demontagemagazijn. 
In de volksmond heette het fort ‘het sloop-
magazijn’. 
‘Ik heb alle mogelijke soorten munitie 
gedemonteerd tot 1955,’ vertelt Jaap. ‘Het 
was zorgvuldig werk, je moest weten wat 
je deed. Onze lijfspreuk was: wees ver-
trouwd met het spul maar vertrouw het 
nooit. Soms zat de ontstekingsdop nog op 
de granaten.’ Het buskruit werd in kisten 
opgevangen. De volle kisten werden naar 
de forten aan de Middenweg en aan de Jis-
perweg gebracht om verbrand te worden. 
Buiten die forten was voldoende ruimte om 
buskruit te verbranden. 
‘We hadden zogenaamde buskruitschoe-
nen aan, dat waren schoenen met vlech-
tingen van touw waar je geen vonken mee 
op kon wekken. We hadden ook speciaal 
gereedschap, van Berylliumkoper, dat gaf 
ook geen vonken. En we moesten letten op 
statische elektriciteit.’ 
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Voor de fortwachterswoning van het Fort aan de Nekkerweg, jaren ̓ 30 vorige eeuw. De man met hoed in het mid-
den is vermoedelijk Laurens Grimmelikhuijse, de toenmalige fortwachter               (foto collectie Frank Bart)

Willem Wipprecht begon in 1951 met 
het laden van munitieschepen die aan de 
Beemsterdijk bij de Beemsterbrug lagen. 
‘Ik moest munitie sjouwen afkomstig uit 
de forten bedoeld voor de mobilisatie. De 
munitie was veelal gefabriceerd in Enge-
land en Amerika en was tijdens de oorlog 
in Nederland opgeslagen. In Nederland 
lagen nog veel munitiemagazijnen, zoals 
de forten, vol met oorlogsmunitie. Vanaf 
de Nekkerweg werd de lading met een 
F2-Ford met aanhanger naar het schip 
gebracht. De schepen brachten de munitie 
naar Zaandam.’ 
Via dit werk kwam Willem op het Fort aan 
de Nekkerweg terecht. ‘In het begin hiel-
pen dienstplichtige soldaten uit de Oranje 
Nassaukazerne in Amsterdam ons met 
demonteren, het laden van auto’s en het 
verplaatsen van munitie. Daarnaast kwam 
elke week een groep mannen uit Volen-
dam tijdelijk hier werken, als het rustig 
was in de visserij. Ze brandden de stalen 
granaten uit en sloegen de koperen gelei-

debanden eraf. De koperen banden wer-
den verzameld voor de verkoop. Een han-
delaar in schroot uit IJmuiden kocht het 
op en het staal ging naar de Hoogovens.’
Een deel van de gedemonteerde materi-
alen werd niet meer gebruikt. ‘Een paar 
mannen maakten de spullen dumpklaar. 
Het materiaal ging in kisten waar gaten 
in werden geslagen; dan konden ze zin-
ken. Het moest goed verzwaard worden 
zodat de kisten niet zouden blijven dob-
beren op zee. Sommige granaten heb-
ben een holle lading en blijven drijven. 
Er kon niets gebeuren want er zat geen 
ontsteking meer in. De munitie werd 
gedumpt in een tachtig meter diepe trog 
nabij de huidige Roompot bij Zierikzee, 
een recreatiepark. De kisten werden met 
de hand overboord gegooid en liggen er 
vermoedelijk nu nog.’
 
Toen de forten werden afgestoten, gingen 
zowel Jaap als Willem weer op het Hem-
brugterrein werken. 
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1990 – heden

In de jaren vijftig van de vorige eeuw 
verloren de forten hun militaire functie. 
De meeste fortterreinen werden overge-
dragen aan de Dienst der Domeinen. De 
forten werden later verkocht aan derden, 
voornamelijk overheid gelieerde orga-
nisaties zoals Staatbosbeheer, Stichting 
Landschap Noord-Holland en Natuurmo-
numenten.
Slechts een klein groepje fortengekken 
was in de jaren ’80 van de vorige eeuw 
geïnteresseerd in de cultuurhistorische 
betekenis van de Stelling; geïnteresseer-
den in militaire geschiedenis, vrijwilli-
gers en enkele medewerkers op het pro-
vinciehuis van Noord-Holland. 
De gedeeltelijke sloop van het Fort bij 
Velsen in 1983 kreeg provinciale aan-
dacht. Men besefte dat zonder kennis 
over de Stelling, de waardering achter 
zou blijven. Hierdoor zou het risico van 

verdere versnippering en verval toene-
men. Vanaf 1987 plaatste de provincie 
de forten van de Stelling op de provinci-
ale monumentenlijst en werden de forten 
opgenomen in de provinciale ecologische 
hoofdstructuur. 
In 1992 deed de provincie Noord-Hol-
land aan de Minister van Cultuur, destijds 
Hedy d’Ancona, een voorstel om  de Stel-
ling van Amsterdam te nomineren voor de 
Werelderfgoedlijst. De Stelling paste bin-
nen het thema: Nederland Waterland. In 
1996 werd de Stelling van Amsterdam op 
de Lijst van het Werelderfgoed geplaatst. 
Unesco waardeert de Stelling omdat het 
een gaaf bewaard gebleven permanente 
kringstelling is met de specifieke verdedi-
gingstechniek van onderwaterzetting. De 
gebruikte militaire verdedigingstechniek 
gold in de negentiende eeuw als maatge-
vend en het militair landschap vormde 
een bindend en ordenend element in het 
cultuurlandschap van Holland. 

Fortwachtersechtpaar Prijs samen met provinciaal ambtenaar Rob Schimmel voor het Fort bij Spijkerboor, jaren 
’90 vorige eeuw                (foto Hetta Prijs)
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In de fortwachterswoning van het Fort 
bij Spijkerboor woonde in de jaren ’80 
van de vorige eeuw de familie Prijs. 
Dochter Hetta vertelt dat eind jaren ’80 
provinciaal ambtenaar Rob Schimmel een 
rondleiding wilde geven in het fort voor 
collega’s en bestuurders. ‘Rob bracht 
kaarsenstandaards en kaarsen mee. De 
groep arriveerde met een bus van De 
Wit. Ik vertelde over de Beemster en Rob 
over de Stelling van Amsterdam. Daarna 
volgde nog een groep burgemeesters.’ 
Hetta en haar ouders gingen zelf vaker 
rondleidingen verzorgen. ‘Er werd stroom 
aangelegd in het fort en er kwam licht. 
Buurtverenigingen zoals de West, kwa-
men langs op Koninginnedag. Langza-
merhand ging het geheimzinnige eraf. 
Onder Natuurmonumenten konden we 
steeds meer gaan doen. De drie forten in 
de Beemster die niet particulier werden, 
waren toen vooral van belang vanwege de 
natuurlijke waarden.’

In 1996 heeft Sewaco, het onderhouds-
bedrijf van de Marine in Den Helder, het 
kanon gerestaureerd. ‘Mijn moeder gaf 
ze koffie en tussen de middag aten ze 

De kazematten in het Fort aan de Middenweg      (foto Kenneth Stamp)

met ons mee. Dat hebben ze zeer gewaar-
deerd en als dank gaven ze mijn moeder 
een mand eten.’

Toekomst van de forten

Jarenlang werd Holland beschermd 
door twee van de meest ingenieuze ver-
dedigingslinies ter wereld: De Nieuwe 
Hollandse Waterlinie en de Stelling 
van Amsterdam. De Nieuwe Hollandse 
Waterlinie was vanaf 1815 de verdedi-
gingslinie van het economische en poli-
tieke hart van Nederland. De Stelling van 
Amsterdam was vanaf 1883 ons ‘Natio-
naal Reduit’, het laatste toevluchtsoord. 
Beide waterlinies verloren hun militaire 
functie, maar de hoofdkenmerken: het 
strategische landschap, het watermanage-
mentsysteem en de militaire werken van 
beide zijn grotendeels in stand gebleven. 
Gezamenlijk vertellen de verdedigings-
werken het unieke verhaal van tweehon-
derd jaar Nederlands militair waterbeheer 
en vestingbouw.
De Nieuwe Hollandse Waterlinie staat 
op de voorlopige lijst van werelderfgoed 
van UNESCO. In 2021 hoopt de Nieuwe 
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Hollandse Waterlinie op de Werelderf-
goedlijst te komen als uitbreiding van de 
Stelling van Amsterdam.
Ondertussen werken diverse partijen op 
verschillende manieren aan het behoud  
van de forten en de Stelling van Amster-
dam: herbestemming moet zorgen voor 
een duurzame functie in de forten en de 
daarvoor benodigde restauraties; plano-
logische bescherming van het militair 

erfgoed vindt plaats via  verankering 
van het linielandschap in de gemeente-
lijke bestemmingsplannen en straks in de 
omgevingsvisie; professionals betrokken 
bij de herontwikkeling van forten delen 
hun kennis en via het delen van verhalen 
gaan omwonenden en bezoekers het mili-
tair erfgoed waarderen, het wordt iets van 
henzelf en onderdeel van de geschiedenis 
en de identiteit van de mensen.

De boeken
Alle boeken zijn uitgegeven door Stichting Uitgeverij Noord-Holland: www.uitgeverij-noord-holland.nl

Leven op de Stelling.         Forten van toen en nu: deel noordwest-, west- en zuidwestfront (van Fort bij Veldhuis 
t/m Fort bij Kudelstaart)

Kraijenhoff keert terug.     Verhalen over de Stelling van Amsterdam: noord-, Zuiderzee- en deel noordwestfront (van 
Kustbatterij bij Diemerdam tot Fort bij Krommeniedijk, inclusief de vijf Beemster forten)

Leven langs de liniedijk.   (onder eindredactie van Marianne Groep-Foncke), het noordwestfront van de Stelling 
van Amsterdam

NIEUW: 
Herauten op de Stelling.   Verhalen over het leven op de forten: zuid- en zuidoostfront (van Vesting Muiden tot 

Fort aan de Drecht).

Reactie van lezers
De familie Kwantes liet weten dat op bladzijde 52 in het boekje De prijs van de Tweede 
Wereldoorlog de naam  Bart Stolp, Bart Slob moet zijn.

De heer Noome vertelde dat het schilderij ‘de vier dammers’, met o.a. Aris de Heer, afge-
beeld in het nummer van november 2019, waarschijnlijk door Kees Vlaar is meegnomen 
naar zijn nieuwe locatie in Medemblik, toen zijn werk in het Heerenhuis werd beëindigd.


