Van de Redactie
Op 31 augustus 1945 berichtte De Nieuwe Noordhollandse Courant: Beemster. Zoo
spoedig de omstandigheden dit toelaten zal bij Drukkerij Oosterink verschijnen De
Beemster in Oorlogstijd, 1940-1945, een interessant boekwerk waarvan de algemene
redactie berust bij den heer M. Hemmer, terwijl als medewerkers fungeeren:...... In het
bericht worden de medewerkers genoemd – het zijn er 26 – en voor elk van hen het te
behandelen onderwerp. De oorlog was net afgelopen dus de gebeurtenissen lagen nog
vers in het geheugen. Helaas, het boek is nooit verschenen.
Sommigen hebben wel opgeschreven wat ze meemaakten, meteen toen het gebeurde,
in een dagboek. De onderwijzers Köhne en Porte deden dat en ook mevrouw Houtman
– Prins. Fragmenten uit die dagboeken zijn verspreid tussen de verhalen in dit nummer
afgedrukt.
De verhalen zijn in veel gevallen persoonlijke teksten: herinneringen aan zoektochten
naar voedsel of een onderduikadres; herinneringen van onderduikers aan het verblijf
op de boerderij met voortdurend angst – doodsangst zelfs – voor ontdekking, maar
soms ook verteld als een vakantie op het platteland. Een persoonlijk verhaal is ook het
boekje Oorlogsherinneringen van een Beemster kind, waarin deelname aan het verzet
wordt beschreven, en de tol die dat eiste.
En er zijn onderzoeksverslagen: over de stemvoorkeur van vooroorlogse Beemster
kiezers voor de NSB, over de lotgevallen van de Beemster ziekenwagen en de medische dienst tijdens de oorlog, over een Engelse bommenwerper op weg naar huis die
neerstortte aan de Oosthuizerweg, en over een postduif die Engeland wel haalde.
Toen de oorlog over was lag de Beemster er gehavend bij. In een op schrift gestelde
toespraak roept Gerrit Köhne de vooroorlogse schoonheid van de Beemster in herinnering – zo moest het weer worden!
Eén Schouwschuit biedt te weinig ruimte voor het bovenstaande. In de november –
aflevering zullen fragmenten uit het dagboek van meester Porte gepubliceerd worden,
evenals het artikel over de neergestorte Engelse bommenwerper en de toespraak van
Gerrit Köhne.

Door Tim Norris, zoon van piloot Peter Norris, bewerkte tekening van de in Noordbeemster neergekomen
Halifax 							
(Bron: http://tnorris.com)
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Pijlsnelle boodschappers
John Dehé

(Foto Ger Ernsting)

Na de oorlog ontvingen Piet en Dirk J. Ernsting, twee naast elkaar wonende fruitkwekers aan de Zuiderweg, beiden dit prachtige bord. De achterkant geeft de naam van
de maker, Niek van Diepen, kunstenaar en in de oorlog koerier voor het verzet. Daar
staat ook het getal 893. De betekenis daarvan is niet duidelijk. Er zijn meer van deze
borden bekend en die hebben alle hetzelfde nummer. Piet en Dirk kregen het bord
omdat ze in de oorlog onderdak hadden verleend aan verzetsmensen.
Boven de datum links hangt in de lucht een parachute met een koker eraan. Zo'n
parachute landde op een zondagmorgen (jaar en datum onbekend) in een perenboom
voor het huis van Dirk Ernsting (Zuiderweg 62). Die heeft de parachute uit de boom
gehaald en trof in de koker een levende duif aan. Wat is het verhaal daarachter?

Duiven in oorlogstijd

nen de stad uitgevlogen en kwamen terug
met informatie over het leven buiten de
belegerde stad. Die boodschappen zaten
in kokertjes aan de poten, of in een holle
veer tussen de staartpennen.
Ook tijdens de Eerste Wereldoorlog wer-

Tijdens de Frans-Duitse Oorlog (18701871) werd bij de belegering van Parijs
op grote schaal gebruik gemaakt van
postduiven. Ze werden met luchtballon2

den duiven veelvuldig ingezet; er zijn
duiven die na hun acties zelfs heldenmedailles ontvangen hebben. Ook zijn er
standbeelden voor ze opgericht.
Het Nederlandse leger werkte – in navolging van het buitenland – al vanaf 1903
met een speciale postduivendienst. Duiven konden in hokken naar de frontlinies
gebracht worden. Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog speelden duiven vaak
een cruciale rol bij het overbrengen van
berichten.
De Duitsers vreesden de postduif als
razendsnelle overbrenger van berichten. Al direct nadat ze Nederland bezet

hadden, lieten ze bekend maken dat alle
‘burger- en militaire Postduiven’ onmiddellijk gedood moesten worden. Een paar
dagen later – op 18 mei, voor veel duiven
waarschijnlijk te laat – werd de mededeling iets genuanceerd. De duiven mochten
niet uitvliegen en moesten allemaal geregistreerd worden. Overtreders werden
bestraft ‘volgens de Duitse militaire wetten’, hun duiven zouden gedood worden.
De Beemster postbode en duivenhouder
Jac. Schippers, die woonde bij de Hoornse Keet, hoek Hobrederweg/Middenweg,
liet zijn 40 duiven onderduiken in hun
eigen hok.

Jac. Schippers 							

Ook postduiven met buitenlandse ringen moesten op het hok blijven, Engelse
en Franse duiven dienden direct (ongefrankeerd) naar een adres in Amsterdam (‘De Commissie Hornstra aan de

(Collectie Cor Roet)

Prinsengracht’) gestuurd te worden.
Op zaterdag 10 augustus 1940 verscheen in De Drie Meren een bericht,
zoals vermeld op de volgende bladzijde.
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(Engeland) konden vliegen. De archieven
melden naast levende duiven, ook dode
exemplaren, lege kooien en losse parachutes. Die parachutes zijn zeker niet
allemaal aangegeven: daar waren mooie
(onder) jurken van te maken.
In de dagrapporten van de Purmerendse
politie verschijnen de eerste postduiven in oktober 1942.2 Pieter Tromp, 14
jaar oud en woonachtig aan de Zuiderweg, bracht samen met Jan Buitenhuis,
wonend aan de Melkweg in Purmerend,
twee kartonnen kokers naar het politiebureau. De duiven zaten er nog in, de parachutes hingen er nog aan. Ze hadden ze
gevonden ‘onder aan den Purmerdijk en
op het terrein van de firma Stoel aan de
Kanaaldijk’. De plaatselijke wachtcommandant noteerde: ‘Vermoedelijk uitgeworpen uit een Engelsch vliegtuig in den
avond van 21 oktober 1942’ en bracht de
kokers met inhoud naar de Ortskommandantur in Purmerend. Ook waarschuwde
hij het Hoofd Luchtbeschermingsdienst.
De Ortskommandant liet vervolgens
weten dat iedere Hollander die een ‘postduif met voer bakje enz.’ afleverde, kon
rekenen op een beloning van 30 gulden.
‘Als het niet geheel volledig is, wordt
daarvan een gedeelte afgetrokken.’
Ondanks die riante beloning zijn aangiften van duiven in het Purmerendse politiearchief schaars.

Droppings in de Beemster
Tijdens de oorlog zijn er in de Beemster
enkele vliegtuigen neergestort, wat uiteraard voor veel commotie zorgde. Maar
bewaard gebleven processen-verbaal
laten zien dat er nog heel wat meer uit de
lucht kwam vallen: bommen en granaten,
een mitrailleur, benzinetanks, illegale
bladen (Vrij Nederland, De Wervelwind),
pamfletten, maar ook ‘12 stukjes chocolade, verpakt in doosjes’.1
Met grote regelmaat wordt ook de vondst
van een postduif gerapporteerd. Duiven
werden in kartonnen cilindervormige
dozen aan parachutes boven de Beemster
gedropt, met een klein zakje voer en de
nodige papieren. Het was de bedoeling
dat ze, voorzien van een bericht, weer losgelaten werden, zodat ze terug naar huis

Anders ligt dat in de Beemster. Het is
niet bekend hoeveel duiven er in de
oorlog boven de Beemster gedropt zijn,
maar in de archieven zijn er toch aardig
wat geregistreerd. Het zijn de duiven die
– uit angst voor straf, of in de hoop op
beloning – aan de bezetter overhandigd
werden.

Beemster 0138-96; zie ook: http://www.wereldoorlog1418.nl/duiven/ http://www.rpra.org/pigeon-history/pigeons-in-war/
2
Waterlands Archief, Dagrapporten politie Purmerend, 9/7/1942 - 17/8/1943
1
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Proces-verbaal, opgesteld bij het afgeven van een gevonden duif
(Waterlands Archief)

Dirk Ernsting meldde zijn vondst niet,
maar stuurde de duif terug naar Engeland, voorzien van de nodige informatie.
Hij werd er na de oorlog door de Britse
regering voor onderscheiden met een
‘Certificate of Merit’.
Het loslaten van de duif voorzien van
informatie, vanuit door de vijand bezet
gebied, werd gezien als een zeer moedige
daad.
Een moedige daad was het natuurlijk,
maar er rijzen wel wat vragen. Om wat
voor informatie ging het? Hoe kwamen
Ontvangstbewijs voor een duif die door de Beemster
politie – aangetekend – naar de Duitse autoriteiten in
Haarlem gestuurd werd
(Waterlands Archief)
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de Engelsen aan naam en
adres van de afzender? Ernsting zal toch niet zijn naam
onder de door hem verstrekte
geheime informatie gezet
hebben?
Een tip van de sluier wordt
opgelicht door een instructie
die aan de duif was meegegeven. Die instructie was gesteld
in het Frans. De instructie
is formaat A4, tweezijdig
bedrukt en werd vermoedelijk meegestuurd in de koker
waarin ook de duif zat.
Na een opvallende kop ‘Leve
het vaderland – Weg met de
Moffen’, wordt de vinder
van de duif aangespoord om
het vaderland te dienen door
de duif goed te verzorgen,
een vragenlijst in te vullen
(svp goed leesbaar!), in een
kokertje aan de duivenpoot te
bevestigen en daarna de duif
weer los te laten. Kokertje,
papier en potlood zijn meegezonden.

De vragenlijst			

(NIOD, collectie 249-0634, inv.no. a8; foto Ger Ernsting)
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De ontvanger wordt aangeraden niet met
zijn eigen naam te ondertekenen, maar
een schuilnaam of code te gebruiken,
waardoor hij na de oorlog opgespoord
en bedankt kan worden. In ieder geval
moeten de datum en de plaats van vertrek
genoteerd worden. In het geval van Dirk
Ernsting is dat kennelijk goed gelukt.

De vragenlijst heeft betrekking op de
vijandelijke verdediging, verboden
gebieden, wapenopstellingen, troepensterkte en -samenstelling, verplaatsing
van onderdelen, brandstof- en munitie
opslag. Ook informatie over de verblijfplaats van de ‘Moffen’(‘boches’) en een
inschatting van het moreel ‘van deze

Het ‘Certificate of Merit’, toegekend aan Dirk Ernsting 			
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(Foto Rick Ernsting)

‘heren’ wordt belangrijk geacht. Verder
is men geïnteresseerd in de ligging van
vliegvelden, schepen in havens, zendinstallaties, effecten van geallieerde bombardementen.
Ook probeert men allerlei informatie over
de ontvangst van de radio-uitzendingen
van de BBC te verzamelen.

‘Source Columba’, uitgevoerd door de
‘Confidential Pigeon Service’ (Columba is het Latijnse woord voor duif). De
duiven werden vanaf 1940 neergelaten
boven Frankrijk en Nederland, nadat ze
in Engeland een speciale training gevolgd
hadden. Er moeten ook instructies in het
Nederlands zijn gemaakt.
In 1944 imiteerden de Duitsers deze
actie. Zij lieten duiven neer die vergezeld
waren van een pakje Engelse sigaretten
bij hun vragenlijsten. Het Verzet ontdekte
dit al snel en gaf een dubbel advies: ‘rook
de sigaretten op en braad de duif.....’

Ondanks een instructie in de Franse taal,
is er wel degelijk sprake van een actie van
de Britse geheime dienst. Het ging bij het
neerlaten van de duiven aan ‘valschermen’ om een operatie, met de codenaam

Uit het dagboek van meester Köhne
Zaterdag 13 Sept [1941]
M’n Zaterdagse programma. ‘s Morgens school, en ‘s middags Schagen. ‘s
Avonds op de fiets naar de Beemster. Ik
rook thuis nog een goeie sigaar. Van de
week werd er hier en daar gedorst.
Tientallen mensen uit Amsterdam en de
Zaanstreek kwamen bij de boeren om
erwten en tarwe. De politie moest erbij
te pas komen. Bij ons valt niets te halen,
des al niet te min verschijnen er dagelijks
30 à 40 personen uit de steden. Vrijdags
kwam er een vrouwtje uit Amsterdam
(met een klein kind). Uit medelijden gaf
vader een paar kg aardappelen van onze
eigen voorraad cadeau. Zaterdags was
ze er alweer met zuster, zwager en broer.
Vanmiddag zijn er een tweetal autoriteiten op onze boerderij geweest. Ze kwa-

men uit Berlijn en Keulen. Vader heeft
ze netjes te woord gestaan, denkende
dat hij hierdoor goed handelde. Zij
vroegen allerlei bizonderheden over het
boerenbedrijf en bizonderheden over de
financiering. Vader heeft verklaard dat
menige huurboer er beter voorstaat dan
zwaar belaste eigenaars, dit in tegenstelling met de [NSB-]leuze ‘Boerenland in
Boerenhand’.Wanneer hij eigenaar was
van Deutzenhofje, dan zou de opbrengst
onvoldoende zijn om de lasten te dekken.
De heren waren zeer belangstellend. Dit
moet tot hun eer erkend worden.
Vader wil overigens niets van ze weten.
Hij is op en top een Nederlander en wil
slechts dan overleggen met vreemden,
als we als vrij land erkend worden.
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Geluk of een wonder?
Verteld door H. Hooijberg1

De Beemster als doel van menige hongertocht kennen we van foto’s en enkele verhalen. De polder als onderduikadres is minder in detail beschreven. Onderstaand
verhaal werd verteld aan een redactielid die het goed vond passen in dit speciale
bevrijdingsnummer.

Willem Prins had in de binnenstad van
Amsterdam een melkwinkeltje van waaruit hij met een handkar melk ventte. Omdat
hij geen vrede had met de bezetting, maakte hij een dubbele bodem in zijn kar en
bracht behalve melk ook verzetsblaadjes
rond. Kennelijk werd hij verraden want op
een gegeven moment werd dat ontdekt en
arresteerden de Duitsers hem.

Die vond het veel te riskant en weigerde.
Dan maar naar de Westdijk. Ook die neef
was te bang om hem op te nemen maar
die dacht wel dat hij een adres wist waar
neef Willem heen kon: een boerderij in
Westbeemster aan de linker kant van de
Jisperweg en die er zo-en-zo uitzag. Jan
Smit, die daar woonde, zou hem wel kunnen helpen.

Na zijn arrestatie werd hij voorlopig meegenomen naar een leegstaand pand in de
verlaten jodenbuurt en werd op de eerste
verdieping van het huis onder bewaking
gesteld van twee soldaten. Toen de ene
soldaat zijn wapen ging zitten schoonmaken en de andere pipi ging machen, dacht
Prins ‘nu of nooit’ en sprong dwars door
het raam aan de voorzijde naar beneden
en rende voor zijn leven. De schoten die
daarna op hem werden afgevuurd raakten hem niet en hij dook een ander leegstaand pand in waar hij zich goed wist te
verschuilen nadat hij de trap onklaar had
gemaakt. Hoewel hij korte tijd daarna soldaten beneden hoorde rondlopen, op zoek
naar hem, vonden ze hem niet en uren later
wist hij te ontsnappen.

Willem Prins liep naar het opgegeven
adres en belde aan. De boerin deed open
en Willem stelde zijn vraag. “Dan moet
je niet hier zijn, want mijn man is NSB’
er, maar Jan Smit aan de overkant is het
goede adres.” Daar was hij welkom en
heeft de rest van de oorlog onopvallend
als boerenknecht meegewerkt en is nooit
meer lastig gevallen.
Prins, die in de uitzichtloosheid na zijn
arrestatie had nagedacht over zijn toestand, had zich voorgenomen God te dienen als hij hier heelhuids uit zou komen.
Ofschoon van huis uit katholiek, kwam
hij na de oorlog bij de Jehova’s Getuigen in Purmerend terecht om zijn belofte
na te komen en daar ontmoette hij Henk
Hooijberg van de Zuiderweg. Die heeft
nog wel geprobeerd samen met Prins Jan
Smit in Westbeemster te bezoeken, maar
Prins kon dat niet meer opbrengen. Prins
en Smit hebben elkaar nooit meer gezien
en nu zijn ze allebei dood.

Waar nu heen? Prins had twee neven
wonen in de Beemster, een aan de Zuiddijk, de ander aan de Westdijk. Hij bereikte de polder lopend en vroeg eerst een
schuilplaats bij zijn neef aan de Zuiddijk.

C. (Henk) Hooijberg (*1937) woonde vroeger aan de Zuiderweg 47 waar nu de zuiveringsinstallatie van het
hoogheemraadschap staat. Als driejarig jongetje was hij daar getuige van de crash van de Bristol Blenheim naast
de boerderij van Van Kempen op 19 augustus 1940.

1
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Uit het dagboek van meester Köhne
Zaterdag 11 Oct. [1941]
Vandaag naar de Beemster om tot Donderdag te genieten van de Herfstvacantie. Toen ik thuiskwam aan de Neckerweg, zat een marechaussee bij tafel. Ik
schrok er wel een beetje van.
Al gauw kreeg ik het hele verhaal. Toen
ze in het midden van de week met het dorsen begonnen waren, stroomden van alle
kanten de mensen naar de boerderij. Uit
Amsterdam, de Zaanstreek en Purmerend. Het waren er honderden, die allen
smeekten om een kleine hoeveelheid
voor de winter. De politie moest er bij
te pas komen om deze eindeloze stroom
te stuiten. De gehele dag liep het storm.
De volgende morgen om 5 uur stonden er
alweer 80 mensen bij de poort.

Deze menigte werd drijfnat, want het
regende dat het goot. Ze bleven tot ‘s
avonds laat rond hangen in de hoop iets
te zullen krijgen, wetende dat vader en
moeder goede harten hebben, maar de
politie bleef tot over tienen.
Zo ging het dag in dag uit. Velen maakten
wel 3 á 4 maal een fietstocht van Amsterdam om tenminste hun uiterste best te
doen. Het waren voor het merendeel
vrouwen, die met oneindig geduld bleven wachten. Welk een liefdevolle zorg
voor hun gezinnen.
Het zijn zeer drukke dagen voor m’n
ouders geweest, want ze moesten wel
duizendmaal naar de bel. Ze stonden
de mensen vriendelijk te woord en deze
begrepen het moeilijke van de situatie.

Boerderij ‘Deutzenhofje’ aan de Neckerweg					
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(Foto collectie HGB)

Rond de jaarwisseling 1944/45
Een herinnering van de 22-jarige Nico Hofdijk, onderduiker op ‘De Lepelaar’ bij de
familie De Waal.

In de maanden october, november en
december kwam een grote stroom voedselzoekers op gang. Ze kwamen voornamelijk uit Amsterdam en omgeving. Ze
peddelden op fietsen met harde banden,
trapten of liepen met bakfietsen en handkarren over lange, rechte wegen langs de
boerderijen.
Sommigen hadden ruilwaar mee om op
deze manier wat gemakkelijker aan aardappelen, graan enz. te kunnen komen
voor hun gezinnen.
Meermalen zijn we met dergelijke beelden op de TV geconfronteerd geweest.
Vanaf ’s avonds 8 uur was het spertijd
en mocht men niet meer op de openbare
weg zijn, waardoor meestal enkele mensen bij mijn neef Henk informeerden
naar een slaapplaats voor de nacht.
Ze sliepen dan op vers stro, dat op het
breedste deel van de koegang was uitgespreid.
Er werd ’s avonds een bord warme tarwepap gegeven en 's morgens een boterham,
waarna men dankbaar de weg vervolgde.
Zo kwam een week voor Kerstmis een
vader met twee dochtertjes van ongeveer 10 à 12 jaar bij de achterdeur van
de koestal aankloppen met de vraag om
te mogen overnachten. ’s Avonds bij een
beker warme chocolade-melk vertelde
hij, dat ze uit Hilversum kwamen en met
een ouderwetse bakkerskar vertrokken
waren.
Na een hele dag lopen was je dan dankbaar een warme stal te treffen, terwijl
anderen soms in een onverwarmde
schuur de nacht doorbrachten.
’s Morgens kregen vader en dochtertjes

elk een snee tarwebrood met een beker
warme melk en er werd vervolgens met
onbekende bestemming vertrokken.
Zo ging het bijna elke avond. Overdag
was het leven op de boerderij, ondanks
beperkingen, vrij normaal: melken, voeren en mesten, hooi afgooien en bieten
binnen halen. De Kerstdagen op ‘De
Lepelaar’ verliepen door de oorlogsomstandigheden ingetogen en vrij sober.
Na ongeveer een week in het nieuwe jaar
stonden in de late namiddag genoemde
vader met de 2 meisjes weer bij de achterdeur met de vraag voor overnachting.
Wel, dat mocht.
’s Avonds vertelde de vader, dat ze over
de Afsluitdijk helemaal naar Friesland
waren gegaan en daar hadden ze aardappelen kool, spruitjes en bieten kunnen kopen en/of ruilen. Soms waren
ze de wanhoop nabij geweest, maar de
gedachten aan vrouw en kinderen thuis,
had ze op de been gehouden. Ze hadden
de route goed onthouden om tijdens de
terugreis op de “goede” adressen weer te
kunnen overnachten, waardoor ze aldus
bij ‘De Lepelaar’ aan de Middenweg
aankwamen. Bij hun vertrek bedankten
ze mijn neef en nicht Henk en Bets voor
de goede zorgen en vervolgden ze hun
weg via Purmerend en Amsterdam naar
Hilversum.
Anno 1998 kunnen we ons nog nauwelijks voorstellen, dat door nood gedreven een dergelijke moeilijke tocht werd
ondernomen en om pas na 3 weken in het
nieuwe jaar weer thuis te komen.
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“Wat zijn ‘Joden’?”

De onderduik van Marc en Fanny Rozelaar op de ‘Mussertallee’
Yad Vashem en V.S.E. Falger

Over de lotgevallen van joden in de Beemster tijdens de Tweede Wereldoorlog weten
we nog vrij weinig. Op de tweede inbrengdag van materiaal dat inwoners van de polder wel in bruikleen wilden afstaan voor de tentoonstellingen in Museum ‘Betje Wolff’
en Agrarisch Museum ‘Westerhem’ werden wij dan ook verrast door mevr. A.W.
Klok-Seibert uit Midden-Beemster die ons een ingelijste oorkonde bracht. Daarop
spreken Dr. Marc Rozelaar en Fanny Rozelaar-Ichenhäuser hun dankbaarheid uit
voor het levensreddende onderdak dat Klaas Klok en Grietje Klok-Koppenol hun
gedurende twee jaar en drie maanden verleenden op hun boerderij aan de Hobrederweg. Naspeuringen leverden een heel bijzonder en compleet verhaal op.

De twee oproepen in Binnendijks om
zaken uit te lenen die met de Beemster in
de Tweede Wereldoorlog te maken hebben brachten naast al bekende maar daarom niet minder gewaardeerde objecten
ook verschillende voorwerpen en documenten die hier nog onbekend waren.
Het grote aantal inbrengers maakte dui-

delijk dat er onder leden en niet-leden van
het Historisch Genootschap Beemster
enthousiasme bestond om anderen deelgenoot van stukjes persoonlijke geschiedenis te maken. Wat voor de eigenaren
misschien tamelijk ‘gewoon’ is, kan voor
de geschiedschrijving van de polder juist
heel bijzonder zijn. In die categorie valt
de hiernaast afgebeelde
oorkonde die overigens
deze zomer ook te zien
is op de tentoonstelling ‘Beemster bezet
en bevrijd’ in Museum
‘Betje Wolff’.

Afb.1: Herinneringsoorkonde
van het joodse echtpaar Rozelaar-Ichenhäuser voor de fam.
Klok-Koppenol uit dankbaarheid
voor de geslaagde onderduik aan
de Hobrederweg tijdens de Tweede Wereldoorlog
(Collectie mevr. Klok-Seibert,
foto V.S.E. Falger)
Het grootste deel van de tekst van dit artikel is een bewerking van de DVD Van waar zal mijn hulp komen? Het
verhaal van de twee zusters: Fanny Rozelaar en Betty Meir, The International School for Holocaust Studies,
Yad Vashem, en The Center for Multimedia Assisted Instruction, Hebrew University of Jerusalem, 2011 (zonder
serienummer), cameraman en editor Tsvi Nevo, producer Lea Prawer. De DVD is te bestellen bij Yad Vashem,
Israël; inlichtingen via V.Falger@gmail.com. Mevr. A.W. Klok-Seibert uit Midden-Beemster wordt bedankt
voor achtergrondinformatie over dit tot nu toe onbekende onderduikgeval.
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mei 1933 toen de eerste maatregelen van
het pas geïnstalleerde naziregime tegen
joden de familie troffen. Fanny werd van
de ene op de andere dag van haar middelbare school gestuurd omdat ze joods was
en in een land waar dat kon wilde vader
Ichenhäuser niet langer leven. Omdat
moeder uit Nederland kwam, ging de
familie daar heen. Ze kwamen te wonen
in de Viottastraat te Amsterdam. De zusjes Fanny en Betty, vijf jaar jonger dan
Fanny, gingen er op school. Fanny werd
spoedig opgenomen in de zionistische
vriendenkring en deed enthousiast mee
aan de zomerkampen die toen werden
georganiseerd. Een van de kampleiders
was Marc Rozelaar die een oogje kreeg
op Fanny, maar die was zich nergens van
bewust en bovendien nog te jong. Na
haar eindexamen ging het ‘aan’ en weldra
maakten ze trouwplannen.

Emigreren naar Israël? Te laat!
De politieke situatie verslechterde in
1939-40 en ze besloten dat ze naar Palestina zouden gaan. Het uitbreken van de
oorlog in mei 1940 gooide roet in het eten
en overhaast trouwden ze in het stadhuis

Afb. 2: Titelpagina proefschrift Dr. Marc Rozelaar, 1941.
(Collectie Antiquariaat Serendipity, foto V.S.E. Falger)

De duidelijk geschreven namen hielpen
al vlug om de eerste sporen via internet te vinden. Dr. Marc Rozelaar bleek
op 25 maart 1941 aan de Universiteit
van Amsterdam een proefschrift over
de Romeinse dichter Lucretius te hebben verdedigd, waarmee de classicus
zijn voor die tijd gebruikelijke opstap
naar het docentenbestaan had voltooid.
Hij werd leraar aan het gymnasium te
Haarlem waar hij ook ging wonen met
zijn jonge echtgenote Fanny Ichenhäuser. Verder speuren op internet leverde
twee korte YouTube-filmpjes op waarin
Fanny vertelt over haar ervaringen in de
Tweede Wereldoorlog. Er bleek zelfs een
hele videofilm te bestaan…. (zie noot 1).

Afb.3: Fanny Ichenhäuser en Marc Rozelaar na hun
trouwplechtigheid in de joodse synagoge te Amsterdam,
eind mei 1940 (Still uit Van waar zal mijn hulp komen?)

Fanny, geboren in 1919 in Frankfurt am
Main, verliet Duitsland met het gezin in
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kunnen meenemen. Dat was wel het sein
de onderduik nu snel te regelen.
Marc had een vriend wiens moeder,
iemand uit de Zaandamse fam. Honig,
een boerderij in Noord-Holland had:
Hobrederweg 20 in de Beemster. Op de
vraag of de fam. Klok wilde helpen bij
het laten verdwijnen van Marc en Fanny
stemde het echtpaar in, maar wel zonder
baby, zo zei de boerin, want een baby
huilt en dat kunnen de buren en bezoekers horen.

van Amsterdam toen de petroleumhaven
in brand stond en de Duitsers oprukten.
Hun getuigen moesten ze van de straat
plukken en na drie pogingen de huwelijksakte voor te lezen die steeds werden
verstoord door luchtalarm, verklaarde de
ambtenaar ze toch maar voor getrouwd.
Twee weken later trouwden ze ook in de
synagoge.
Van vluchten kwam niets meer en ze gingen in Haarlem wonen waar Marc leraar
Grieks, Latijn en geschiedenis was en
muzieklessen voor cello gaf en waar een
grote joodse gemeenschap was. Er kwamen echter langzamerhand steeds minder kinderen; na de J in het paspoort en
later de davidsster op hun kleding begon
de ‘evacuatie’ van de joden, zoals de
Duitse bezetters het noemden, op gang te
komen. Op een avond, toen Fanny vijf of
zes maanden zwanger was, werd het echtpaar opgehaald door de Duitsers. Maar
door met veel misbaar te doen alsof de
bevalling al begon, mochten ze uiteindelijk blijven – zodat de bezetters uiteindelijk drie in plaats van twee joden zouden

Op 11 november 1942 werd in Haarlem
hun zoon Uri geboren die daarna volgens
de joodse riten werd besneden. Afgesproken was dat een crèche het pasgeboren kind zou opnemen en dat de ouders
zouden onderduiken. Maar Fanny kon
haar zoontje niet loslaten, wat de situatie
natuurlijk wel moeilijker maakte.
Korte tijd later werd Marc door verraad
gearresteerd en op beschuldiging van het
luisteren naar de Engelse radio gevangen gezet. Toen moest Fanny haar kind
toch echt opgeven. Ze dacht toen, 22

Afb. 4: Klaas Klok en Grietje Klok-Koppenol boden Marc en Fanny Rozelaar in hun boerderij aan de Hobrederweg een vluchthaven tegen vervolging
(Still uit Van waar zal mijn hulp komen?)
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dagen na elkaar, aan op de boerderij van
de fam. Klok. Het was 15 februari 1943.

Ondergedoken
Er waren toen vier kinderen in de leeftijd
van 11, 9, 7 en 5 jaar. Zij kregen van hun
ouders te horen dat ze aan niemand, ook
niet aan hun grootouders, mochten vertellen dat ze joden in huis hadden, “want
een slechterik, bijv. een NSB’er of een
Nederlandse Nazi, zou hen kunnen verraden en dan verbranden de Duitsers de
boerderij en vermoorden ze ons en jullie
en ook de joden. Ze vermoorden zelfs de
dieren.” Alle kinderen hielden gedurende
twee jaar en drie maanden hun mond –
een zware opgave.

Afb. 5: Marc en Fanny Rozelaar kort na de geboorte
van hun zoon Uri, november 1942
(Still uit Van waar zal mijn hulp komen?)

jaar oud, dat ze haar zoontje nooit meer
zou terugzien, en haar man ook niet. Na
anderhalve maand gevangenschap werd
Marc op de trein naar Bergen Belsen
gezet, maar hij wist via een klein raam
te ontsnappen. Aan zijn val uit de op dat
moment langzaam rijdende trein hield hij
geen schrammetje over. Hij had opnieuw
geluk toen hij bij het eerste het beste huis
waar hij aanbelde, betrouwbare mensen
aantrof. Van daaruit begon hij zijn tocht
naar de Beemster. En zo kwamen ze, twee

In de boerderij was tussen de vloer van de
eerste verdieping en het plafond van de
benedenverdieping ongeveer 60 cm. ruimte. In die ruimte werden matten, een tafel
en twee stoelen geplaatst. De boerderij had
wel tien deuren, misschien nog wel meer.
Marc en Fanny woonden in de kamer aan
de voorzijde boven de begane grond, maar
konden die kamer
eigenlijk niet verlaten. “Als de bel
ging rende een van
ons naar de kinderkamer, pakte
meestal het jongste
kind, rende terug
en gooide hem
dan op het bed als
camouflage. Marc
had de schuilplaats
dan al bereikt en
ik [Fanny] ging
er achteraan en
iemand sloot het
Afb. 6: Vader, moeder en de kinderen Klok: van links naar rechts Gre, vader Klaas,
gat
in de muur af.
jongste zoon Pieter, moeder Grietje, oudste zoon Bart en Willem. Ze wisten het grote
Het
waren meestal
geheim allemaal ruim twee jaar te bewaren.
(Still uit Van waar zal mijn hulp komen?) geen Duitsers.”
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als de kust veilig en het ’s avonds donker
was wel eens naar buiten om een luchtje te
scheppen. Er werd altijd voor gezorgd dat
het hek aan de voorkant gesloten was. Dat
hek was roestig en piepte als het open werd
gedaan en dan verdwenen de twee geroutineerd. “Ik zeg je, onderduiken is een vak,”
zo merkt Fanny ergens op.

Wat deden ze al die tijd? Want je kunt je
voorstellen dat je er gek van wordt, met
zijn tweeën leven op drie bij drie meter.
Fanny zegt in de video dat het een wonder was dat hun huwelijk goed bleef, maar
ze begrepen wel dat ze er heel goed hun
best voor moesten doen. Marc studeerde
en bereidde lessen voor – hij dacht dat hij
binnen een maand of zes wel weer les zou
kunnen geven. Hij hielp de kinderen Klok
ook met hun huiswerk. Van een bevriende
cellist van het Concertgebouworkest had
hij een oefencello gekregen zonder houten
zijkanten die nauwelijks geluid maakte.
Hij zat vaak in de kamer te oefenen. Wat
Fanny al die tijd deed horen we niet in de
video, maar uit een gesprek met mevr. Klok
uit Midden-Beemster bleek dat zij ook wel
eens beneden kwam en de boerin hielp in de
keuken. Toen daar een keer opeens de bakker binnenkwam werd Fanny onmiddellijk
achter een deur gepropt waar moeder Klok
voor ging staan en een vriendelijk praatje
maakte met de nietsvermoedende leverancier. Was dit misschien bakker Bakker
wiens buurhuis later werd getroffen door
per ongeluk afgegooide Engelse bommen?
De buren hebben er in ieder geval nooit iets
van gemerkt. En zo konden de onderduikers

Onverwacht bezoek
Groot was dan ook de schrik toen ze op
een dag hoorden: “De Duitsers komen er
aan!” Om tijd te winnen werd er niet open
gedaan en Marc en Fanny verdwenen snel
in de schuilplaats. Ze hoorden boer Klok
de Duitsers beneden eten en kaas aanbieden. “Plotseling kwamen ze naar boven,
naar onze etage, en ze stonden op de vloer
precies boven de plaats waar wij verborgen
zaten. Wat we niet wisten maar wel konden
horen, was dat de jongste zoon Pieter die
inmiddels zeseneenhalf was, met ze was
meegelopen. We hoorden ze zeggen: ‘Vertel eens, kleintje, hebben jullie ook Joden?’
Fanny’s hart stond stil. Antwoord: ‘Wat
zijn ‘Joden’?’ Wij zaten in de schuilplaats
en trilden, uren later nog.” Fanny kon niet
meer kalmeren.
Gedurende twee jaar en drie maanden
droegen Fanny en Marc geen schoenen en
spraken niet hardop. “Iedere morgen kwam
de boerin om de emmer mee te nemen die
we als toilet gebruikten. Ze bracht dan een
schone emmer mee. We waren voor alles
van hen afhankelijk. Het waren buitengewone mensen.”
Een vriendin van de familie Rozelaar zorgde voor verschillende onderduikadressen
voor Uri nadat ook die was ontsnapt aan een
Duitse inval in zijn eerste crèche. Van de
vier joodse baby’s werden er drie meegenomen maar omdat Uri er met zijn blonde lokken en blauwe ogen zo ‘Arisch’ uitzag en
bij de verzorgster op schoot zat, werd zijn

Afb. 7: Op de video toont Fanny een foto van de boerderij
aan de Hobrederweg waar zij en Marc op de eerste verdieping ondergedoken zaten
(Still uit Van waar zal mijn hulp komen?)
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haalden ze de kracht vandaan om zoiets te
doen? Want het was vreselijk gevaarlijk.2
Hannah, de onderduikmoeder van Uri, en
het boerenechtpaar uit de Beemster hebben

luier niet afgedaan. Hij had geluk. De contactvriendin bezocht Fanny en Marc eens in
de maand in de Beemster en bracht dan een
dagboek over zijn ontwikkeling mee. Soms
bracht ze ook foto’s mee maar ze liet ze nooit
achter. Het dagboek is bewaard gebleven en
wordt op de video getoond. Uri Razel, de
zoon van de Rozelaars, woont nu in Israël
en heeft het op de video zichtbaar moeilijk
als hij vertelt over wat hij zich herinnert van
zijn eigen onbewuste onderduiktijd. Fanny:
“We vroegen om twee schriften. Als we de
oorlog niet zouden overleven, wilden we er
voor zorgen dat hij wist waar hij vandaan
kwam, wat onze hoop was, wat onze zionistische ideeën waren en dat wij geloofden
dat wij moesten terugkeren naar ons land –
en dat, als wij het niet konden doen omdat
we niet langer leefden, hij het misschien
kon doen.”

Afb. 8: De overlevenden na ruim twee jaar herenigd!
(Still uit Van waar zal mijn hulp komen?)

allen bomen bij Yad Vashem, bomen die ze
zelf geplant hebben. Zij zijn echt ‘Rechtvaardigen onder de Volkeren’.3 Vandaag de
dag zijn er al derde en vierde generaties,
zegt Fanny, “en we hebben nog steeds contact. Wij gaan daar naartoe en zij komen
hier [Israël]. Ze zijn echt uitzonderlijke
families.” Ieder jaar op 5 mei belt Fanny
met de familie Klok.
In november 1945 kregen Marc en Fanny
een tweede zoon, Eli, en een jaar later een
derde zoon, Micha. In 1952 emigreerde de
familie Rozelaar naar Israël waar vader
Marc muziekleraar werd. Fanny werkte
jarenlang als toeristengids. Ze heeft dus
drie kinderen maar ook 11 kleinkinderen
en al 32 achterkleinkinderen. Grootvader
Marc’s muzikale traditie wordt door drie
kleinkinderen voortgezet en zij zijn nu
bekende Israëlische tekstschrijvers en com-

Voorbij
De bevrijding in de Beemster op 5 mei
was nog niet het einde van de beproeving.
Fanny en Marc wilden diezelfde dag nog
weggaan, vlug naar hun kind. Maar Klaas
Klok zei: “Er zijn hier en daar nog steeds
Duitsers. Twee jaar en drie maanden is alles
goed gegaan. Ga nog niet weg. Wacht nog
even.” Dat deden ze en daarom staat ook de
datum 7 mei op de oorkonde. Uiteindelijk
werden ze met Uri herenigd.
Na de oorlog vroegen Fanny en Marc het
echtpaar Klok herhaaldelijk: “Waarom
deden jullie het?” Het eerste antwoord was
altijd: “We dachten dat het niet langer dan
vier of vijf maanden zou duren.” En dan
zeiden ze: “Maar Fanny, het is toch vanzelfsprekend!” Maar Fanny dacht altijd, waar

En daar bleef het niet bij: ook een piloot werd voor langere tijd verborgen op de boerderij, en verder kwamen er heel
wat andere onderduikers tijdelijk in het hooi van de berg terecht, zo ook Lien Dreese (later bekend van de ochtendgymnastiek op de radio).
3
Dit is ook de benaming van de officiële Israëlische Yad Vashem-onderscheiding die is uitgereikt aan mensen in heel
Europa die joden hebben verborgen gehouden voor de vervolging door de nazi’s. Daarom valt het op dat de naam
Klok-Koppenol niet voorkomt in de lijst van officieel onderscheiden Nederlanders (waar wel de naam van wijlen
Willem van Beveren op staat).
2
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Afb. 9: Fanny Rozelaar, sinds 1992 weduwe, met Esmée en Nava, twee kleinkinderen van mevr. Klok-Seibert (bovenste rij tweede van rechts), weduwe van Pieter Klok, de jongste zoon van het gezin Klok-Koppenol (zie afb. 6). Verder
op de foto: dochter Jolanda en schoonzoon Roland, en rechts zoon Chris Klok. Locatie foto: de zijkant van het
onderduikadres 					
(Still uit Van waar zal mijn hulp komen?)

ponisten geworden. Fanny’s zuster Betty
Meir – wier aangrijpende verhaal hier niet
is weergegeven maar die op de video ook
uitvoerig aan het woord komt – kreeg in
1951 polio. Ze zette toch haar carrière als
verpleegster, begonnen in het Centraal
Israëlitisch Ziekenhuis in Amsterdam,
voort in het Alin Ziekenhuis in Jeruzalem.
Ook zij trouwde en kreeg een dochter en

drie kleinkinderen. Ze publiceerde een
boek, Verpleegster te allen tijde, waarin
ze over haar ervaringen in de Holocaust
vertelt.

Aan het eind van het tentoonstellingsseizoen in de beide Beemster musea wordt
een middag of avond georganiseerd waarop de 60 minuten durende video-opname
integraal te zien zal zijn. Intussen doet de HGB-afdeling ‘Beemster Erfgoed’ een
oproep om andere, bekende en onbekende, informatie over joodse onderduikers
door te geven. Ook overige informatie over onderduiken in de polder is zeer welkom. Schrijf uw bericht liefst via v.falger@gmail.com
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De familie Droog, toevlucht in de hongerwinter
Kees Lampe1

Na Dolle Dinsdag, begin september 1944, ontstond er een ernstige situatie in WestNederland. Het geallieerde offensief was bij Nijmegen vastgelopen. Op bevel van de
regering in Londen was de spoorwegstaking uitgeroepen en met succes. De bezetter
strafte de bevolking in het nog niet bevrijde gedeelte van Nederland, dus boven de
grote rivieren, met het staken van voedseltoevoer en kolentoevoer. Hongersnood stond
voor de deur.

overnacht. Vader, 55 jaar, was toch wel
behoorlijk uitgeput na de fietstocht van
Amsterdam naar Alkmaar; dat kon ik goed
merken. Hij sliep van oververmoeidheid
ook slecht, die nacht. De volgende morgen zijn we naar de Beemster gefietst;
van Alkmaar naar de Jisperweg was
niet zo’n grote afstand en het weer was
goed. Tante Anna en opa Droog ontvingen ons allerhartelijkst. Anna ging direct
naar Henk – die is aardiger en toeschie-

Vader en oudste zoon Kees (Lampe) zijn
toen begin oktober per fiets naar Alkmaar
gegaan, naar tante Dora Sünder-Westerhof, om raad te vragen. Zij gaf ons het
advies om naar de Beemster te gaan, naar
opa Droog en zijn dochter Anna, die vlakbij het bedrijf aan de Jisperweg waren
gaan wonen voor de duur van de oorlog,
in een vroeger arbeidershuisje. Dat hebben we toen gedaan.
We hebben die nacht bij tante Dora

Boerderij ‘Arcadia’, Jisperweg 22, hier woont nu Harry Droog 			

(Foto: Rietje Droog)

C.F.J. Lampe (1924-2009) was internist en geneesheer-directeur van het Antoniusziekenhuis in IJmuiden en later
in Goes. Dit artikel werd de redactie ter beschikking gesteld door de familie Droog, Jisperweg 11A. De families
Lampe en Droog waren rond 1820 ‘tafelverwanten’ van elkaar, een gevolg van een hertrouwende weduwe en
weduwnaar. Ten tijde van de oorlog was die relatie nauwelijks meer dan bij vage overlevering bekend.

1
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telijker dan Wim, zei ze meteen!! – die
vlakbij woonde aan de Jisperweg, op de
vroegere kaasfabriek ‘Arcadia’, door opa
Droog in 1900 opgericht en al sinds 1923
niet meer als zodanig in gebruik. Henk
en Wim Droog waren de jongsten en zij
hadden het bedrijf aan de Jisperweg van
opa Droog overgenomen en voortgezet.
Anna kwam terug met de mededeling, dat
Henk en zijn vrouw best wilden helpen
en ons verwachtten. Vader en ik er heen.
We werden heel vriendelijk ontvangen.
Aardappelen en tarwe geen probleem;
andere voedingsmiddelen hadden ze zelf
ook niet in overvloed en ze moesten opa
en Anna ook al bijstaan. Belangrijk punt
was wel: Henk rekende de gewone prijs,
dat wil zeggen geen zwarte prijzen dus,
maar de gewone kostprijs, zoals wij die in
de stad in de winkel ook zouden moeten
betalen. Dat was – zo heb ik later begrepen – een heel teer punt, want de boeren
vonden dat ze te weinig betaald kregen
voor wat zij leverden en dat er veel te veel
in de tussenhandel en bij de detailhandel
terecht kwam. Drie centen voor een liter
melk, die tenslotte in de winkel 20 cent
kostte, als ik me de getallen nog goed herinner. Nou, dat was wat ons betreft geen
enkel probleem. Afgesproken werd, dat
ik zo vaak als nodig was, per fiets naar
de Beemster zou komen en daar de nacht
kon doorbrengen en dan de volgende
dag terug, zo nodig eenmaal per week
en zoveel ik op mijn fiets kon vervoeren.
Opgelucht gingen we weer terug naar
Amsterdam, een tochtje van een kleine
30 km.

NSB-legertje in uniform – was dat niet
zo zeker; dat bleef wat riskant. Je moest
met de pont het IJ over en dat was ook
weer zo’n risico, maar er zat niets anders
op. Je moest op de terugweg ’s avonds
dus voor 8 uur weer binnen zijn. De beste
tijd was dan weer: als de Duitse Polizei
of SS op appèl stonden of aan tafel zaten.
Eenmaal werd ik ’s morgens om 6.30 uur
op het Museumplein aangehouden door
twee Wehrmacht-soldaten op patrouille;
met de Ausweis geen problemen. Eenmaal heb ik op de terugweg ’s middags
in de Beemster rechtsomkeert gemaakt:
ik zag geen fietsers mij tegemoet komen
en veronderstelde – en dat bleek terecht –
dat er op het volgende kruispunt controle stond; NSB’ers. Je nam dan gewoon
een andere route, een weg eerder en een
ander kruispunt. Een andere keer kreeg
ik in Ilpendam bij Purmerend om 7 uur
’s avonds een lekke band; plakken was er
niet bij en lopend naar huis, maar dat kon
niet meer voor 8 uur. Dus overnachten in
Ilpendam. Er waren grote groepen mensen op hongertocht en van gemeentewege was er in ieder dorp wel een onderkomen voor de nacht georganiseerd, een
stro-leger. Maar het gemeentelijke stro
was vochtig en daar had ik geen zin in.
Er was ergens licht aan en daar klopte ik
aan: het vuilnismannetje van Ilpendam
woonde daar, en ik mocht bij hem op de
grond slapen, maar het was warm in de
kamer en veilig en mijn fiets kon ook
naar binnen. Ik heb heerlijk geslapen.
De volgende morgen hoorde je al gauw
van mensen die je tegenkwam, wat er de
vorige avond was gebeurd: iedere pont
die overvoer, werd door de SS opgewacht
en de mannen werden meegenomen naar
het Tropen-instituut (toen heette het
nog: Koloniaal Instituut) en de volgende
dag met open schuiten naar Duitsland
gebracht. Ik was dus dankzij die lekke
band aan deze dans ontsprongen. Zonder
geluk vaart niemand wel.

Die voedseltochten waren voor mij niet
zo’n probleem. Ik had een – valse – Ausweis, maar heel goed nagemaakt en ik
had die al eens bij een controle moeten laten zien zonder problemen. Toch
ging ik ’s morgens vroeg op pad, als de
Duitsers op appèl stonden of aan het
ontbijt zaten. Van de Landwacht – een
20

Leidsestraat door, maar op het
Leidsebosje waren geen huizen en
dat heeft me heel wat tijd gekost
om de weg te vinden. Het was al
ver voorbij de avondklok van 8
uur, maar voor controle hoefde je
bij die mist geen angst te hebben.
Om 10 uur was ik eindelijk thuis,
waar ik verbaasde ouders trof die
mij zo laat niet meer verwacht
hadden.
Ik fietste altijd naar huis met een
zak aardappelen en een zak tarwe.
Soms kreeg ik een rond kaasje
mee, soms een maaltje karbonaden, vaak
een pakje boter, meestal een paar flessen
melk van de koe-voor-eigen-gebruik, die
de Droogjes in hun tuin hadden staan.
Ik bleef nogal eens een dagje over in de
Beemster, om mee te helpen, vooral toen
het voorjaar aanbrak. Henk ging bij andere boeren loon-dorsen. Er waren namelijk
veehouders, die grasland hadden moeten
scheuren (d.w.z. omploegen om er tarwe
in te zaaien) en die hadden geen apparatuur om te dorsen en geen schuren om de
schoven tarwe op te slaan. Dat gebeurde
dus op het erf, in tassen, en dat hadden
de muizen ook ontdekt. Bij zulke veehouders gaan dorsen betekende dus dat
er veel muizen de dorsmachine in gingen
en dat er veel muizen uit de schoven vielen, zodat de honden en katten met volle
magen over het erf liepen, ze konden niet
meer. De dorsmachine werd aangedreven
door een motor die op houtgas liep, dat
wil zeggen een kacheltje waarin houtskool werd gestookt, waaruit een explosief
houtgas kwam waarop de motor moest
lopen. Zo reden ook wel auto’s rond met
een kacheltje op een aanhanger er achter. Als het gas goed van samenstelling
was, liep zo’n motor perfect, maar helaas
was dat niet altijd het geval en dan moest
je maar uitvinden waaraan het lag. Dat
betekende dan telkens de motor opnieuw

Winter 44-45 boerderij Droog Westbeemster
(Foto collectie familie Droog)

De zwaarste tocht was in de winter,
toen het flink vroor en vooral: toen het
sneeuwde. Ik had mijn jonger broertje
achterop, ik denk Ton, die ik naar de
Beemster zou brengen, waar hij zou blijven tot het einde van de oorlog. Het was
zwaar trappen tegen de sneeuwstorm
in, maar we gingen gelukkig nog ruim
voor 8 uur de brug van Purmerend over
de Beemster in. In spertijd was er toch
niemand op straat, kans op controle was
klein, maar het was een heel zware tocht,
want het had flink gesneeuwd, de wind
woei uit het noorden en op de oost-westwegen, Rijperweg 2 km en Volgerweg 2
km, lag dwars over de weg achter iedere boom een sneeuwduin, waar je niet
doorheen kon fietsen. Dat werd dus over
flinke afstanden lopen, want er stonden
heel veel bomen op die wegen. Eindelijk
waren we even over 9 uur bij de boerderij
op de Jisperweg, en toen we uit de kou
plotseling in de warme huiskamer kwamen, streek ik het vaantje…. Dat duurde
maar kort en na eten en drinken was het
allemaal weer over. Dat is de enige keer
dat ik het toch wel een zware tocht vond.
Eén keer heb ik op de terugtocht dikke
mist gehad, zo dik dat je je niet kon oriënteren, maar toen was ik al in Amsterdam. Je ging dicht langs de huizen de
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starten, d.w.z. met de hand de tractor aanslingeren en dat was een hele klus, doordraaien tot de motor wilde pakken en dan
na korte tijd sloeg ’ie weer af. Toen ik zo
21 keer kort na elkaar had aangeslingerd,
zag ik ineens sterretjes, maar ik wilde me
tegenover die sterke boerenjongens niet
laten kennen!
’s Morgens werd ik wakker in het logeerbed op zolder, dan kwam de kleine Joop,
5 jaar, bij mij in bed voor een verhaaltje,
sprookje, of iets dergelijks. Rie was heel
gastvrij en had er de wind goed onder; met
straffe hand werd het huishouden geleid.
De huiskamer werd met een kolenkachel
verwarmd, de verlichting bestond uit een
gaslamp die brandde op moerasgas dat
uit de bodem werd opgefietst. De schuur
met pootaardappelen, die niet mochten
bevriezen, werd vorstvrij gehouden met
petroleumkachels. Drinkwater werd
opgepompt, die leidingen mochten ook
niet bevriezen. Wassen gebeurde in de
keuken. De WC was buiten, boven de
sloot stond een kakhuisje; plassen deed
je tegen de buitenmuur van de schuur of
het huis.
Het was een prachtig voorjaar, in maart
1945 al stralende zon en blauwe hemel,
maar ook gevaarlijk: jachtvliegers waren
voortdurend in de lucht op jacht naar
auto’s en vrachtauto’s die van de weg
werden gemitrailleerd. Je moest dan wel
uit de buurt blijven. Op een keer werd op
de Jisperweg een Duitse stafauto ontdekt
en een jager kwam er op af. De inzittenden
renden het erf op om achter de boerderij te
gaan schuilen. Toevallig liep ik ook op de
brug over de sloot en keek dwars door die
officieren heen, of ze niet bestonden. Dat
viel wel op en het betekende een controle
van mijn papieren en een schrobbering in
het Duits, dat ik geacht werd beleefd te

groeten! Een andere keer, ’s avonds in het
donker, vlak voor Amsterdam, werden de
hongertocht-stoeten aangehouden met
een kort “Halt!”, ik ook. Toen ik in goed
Duits terugsnauwde “Was halt?” was het
antwoord “Sie können weiter fahren”.
Dat was maar goed ook want ik had een
voorraadje heerlijke lamscoteletten bij
me. Het waren waarschijnlijk Duitse soldaten die op eigen houtje wat extra voedsel bijeen gapten, want zij hadden het ook
niet meer zo goed. Zij liepen dus ook het
risico door hun eigen militaire politie
te worden aangehouden. Vandaar dat ik
mocht doorrijden.
Na de capitulatie was de voedselvoorziening niet een-twee-drie op gang, dus ik
bleef nog enige weken op en neer fietsen, en de broertjes bleven nog even in
de Beemster logeren. De familie Droog
heeft ons gezin dus wel het leven gered
en dat is beslist niet overdreven, want
die hongerwinter was een heel benarde
tijd, die veel mensen, meest ouderen, het
leven heeft gekost. In die hongerwinter
zei Henk dan: “Nu weten die stadters ons
wel te vinden, maar na de oorlog zie je
ze niet meer”. Hoe de families Droog
en Lampe wat met elkaar te maken hadden, bleef lang onduidelijk. Vader vertelde wel dat een voorouder Lampe, een
weduwnaar met kinderen, en een voorouder Droog, weduwe met kinderen, met
elkaar waren getrouwd en dat de kinderen in Noord-Holland dan tafelbroers en
-zusters werden genoemd. Pas kort geleden hebben we bij naspeuringen naar
vroeger begrepen hoe de vork in de steel
stak [zie tweede deel van noot 1]. Sindsdien zijn de relaties in stand gebleven,
laten we zeggen, tot in de tweede helft
van de 20e eeuw.
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Klaar om te helpen: Witte Kruis en Luchtbeschermingsdienst in de Beemster tijdens WO II
Thijs Gras1

In tijden van oorlog is de kans op gewonden levensgroot, ook in kleinere gemeenten zoals de Beemster. Daar moet dus wat voor geregeld worden. In dit artikel een blik op de
organisatie van de hulp aan oorlogsgewonden gedurende de Tweede Wereldoorlog. Twee
organisaties spelen daarbij een hoofdrol: het Witte Kruis als eigenaar van de ziekenauto
en de gemeentelijke luchtbeschermingsdienst. In beide hebben de Beemster artsen een
belangrijke rol gespeeld.

De Witte Kruis - ziekenauto

gend personeel of voor niet ernstig zieken
of gewonden. Een fonteintje, een gootsteentje, een kastje met verbandmiddelen
en een flinke electrische lamp voltooien dit
zeer doelmatig ingerichte interieur. (…) De
zes cyl. Chevrolet is stemmig in blauw met
zwart gelakt, waarop aan eene zijde prijkt
Afd. Beemster met een wit kruis.3

Sinds 1926 beschikt de afdeling Beemster van de ‘Noord-Hollandse Vereniging
Het Witte Kruis’ over een ziekenauto die
gereden wordt door smid, rijwielhandelaar
en autoverhuurder Martinus Köhne. Voor
begeleiding zorgen de Witte - Kruis wijkverpleegsters zoals zuster Groot.2 In 1932
is de wagen aan vervanging toe. Gelukkig
heeft de afdeling genoeg geld om een nieuwe te kopen. De keus valt op een Chevrolet, die in april 1933 in gebruik kan worden
genomen. Dankzij een uitgebreide beschrijving, weten we hoe deze wagen eruit ziet:
H
 et inwendige van den wagen, geheel wit
gelakt, met rubber vloerbedekking, is ruim
en licht. Wat hooger dan de tegenwoordige
auto’s, geeft hij hierdoor gelegenheid aan
doktoren of verpleegsters in ongedwongen
houding de patiënten tijdens het transport
te helpen. Aan de eene zijde zijn twee brancards, waarvan de onderste door middel
van een zwaar tegenwicht steeds volkomen
horizontaal kan worden gehouden, terwijl
olieschokbrekers den patiënt voor schokken vrijwaren. De bovenste brancard hangt
in schuine scharnierstangen die echter zoo
aangebracht zijn dat een veer aan de voorzijde schokken opvangt. Aan de andere
zijde een bank, eventueel voor het verple1

Geregeld brengt de wagen zieken en gewonden naar ziekenhuizen in bijvoorbeeld
Amsterdam, Hoorn en Purmerend. Leden
van het Witte Kruis hebben recht op gratis
vervoer.4

De luchtbeschermingsdienst
In 1936 wordt in Nederland een Wet op
de Luchtbeschermingsdienst afgekondigd.
Elke gemeente moet een luchtbeschermingsdienst (LBD) inrichten. Ze worden
ingedeeld in drie categorieën, afhankelijk van het risico op luchtaanvallen. De
gemeente Beemster valt in de derde, laagste
categorie. Hoewel dan kan worden volstaan
met een relatief simpele organisatie, moet er
natuurlijk wel het nodige geregeld worden.
In oktober 1938 roept het hoofd van de
Beemster LBD, gemeentesecretaris R.
Middelburg, de Beemsterlingen op zich te
melden voor inzet bij de luchtbescherming.
Men kan aan de slag bij afdelingen voor

Thijs Gras is historicus en ambulanceverpleegkundige en heeft veel gepubliceerd over de geschiedenis van het
ziekenvervoer. Voor de overige noten, zie p. 26.
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volgende dag in de krant het functioneren
van de LBD publiceren. Gewonden moeten naar een van de geneeskundige hulpposten worden gebracht. Deze zijn gevestigd in de ziekenbarak in Middenbeemster,
de Politiepost van Zuidoostbeemster, de
Openbare lagere school in Noordbeemster
en het Patronaatsgebouw in Westbeemster.9 Gelukkig vallen er in de meidagen
geen bommen en ook geen gewonden in
de Beemster. Op 19 augustus 1940 is het
echter wel raak: een Engels vliegtuig wordt
neergehaald door een Duitse jager. Twee
bemanningsleden worden gedood, een
derde kan met parachute ontsnappen. Twee
werklieden op de grond moeten rennen voor
hun leven en een van hen komt daarbij in
de sloot terecht. Dokter Veening en de ziekenwagen met zuster Groot zijn spoedig ter
plaatse en geven de gevallen man de raad
een paar dagen thuis te blijven.10
Het is een van de laatste acties van dokter
Veening die per 1 februari 1941 met pensioen gaat. Hij wordt opgevolgd door de in
Haarlem geboren arts K.J. van Welsenes,
die na zijn afstuderen eerst acht jaar huisarts was in Lekkerkerk en daarna drie jaar
adviserend geneesheer bij de Rijksverzekeringsbank. Hij draaide al vanaf december
1940 mee in de praktijk van Veening. Op
2 januari 1941 vestigt zich H. Kollis aan de
Purmerenderweg 178 in Zuidoostbeemster,
zodat er dan drie artsen zijn.
Het vertrek van Veening is aanleiding voor
een kleine storm in de Beemster geneeskundige kringen. Alle drie de artsen geven aan
graag de functie van gemeentegeneesheer te
willen bekleden. Mars lijkt de meest logische opvolger: hij zit immers het langst in
de gemeente. Maar, hij is lid van de NSB en
nu vrezen enige Beemster ingezetenen dat
hij daarom gepasseerd zal worden.11 In een
brief aan de waarnemend Commissaris van
de Koningin roepen ze hem op het zo te leiden dat Mars Veening zou opvolgen. B&W
van Beemster voelen zich door deze actie
behoorlijk in hun wiek geschoten: zij wil-

waarschuwing, ontsmetting, politie, brandweer en waterkering. Verder is er een technische en natuurlijk ook een Geneeskundige afdeling voorzien.5 Deze laatste leunt op
EHBO’ ers, verpleegsters en artsen. Ze staat
onder leiding van dokter Veening, die al
sinds 1916 een praktijk in de Beemster heeft
en gemeentearts is. De organisatie is vastgelegd in een luchtbeschermingsplan. Dit
wordt in 1939 aangepast en daarin wordt de
ziekenauto van het Witte Kruis opgenomen.
Verder mag de dienst aanvullende middelen
voor vervoer vorderen: eigenaren moeten
hun voertuig afstaan als dit door het Hoofd
LBD wordt opgedragen.
Er is ook aandacht voor de opleiding van
het personeel. Hier is een belangrijke rol
weggelegd voor dokter Veening maar ook
de andere arts uit de Beemster, G. Mars die
zich daar per 1 april 1933 heeft gevestigd.
Zij geven zowel een EHBO-cursus als een
cursus voor helpsters. Maar liefst 80 cursisten worden in mei 1939 ingeschreven.6 En
dan moet er natuurlijk geoefend worden. Op
zaterdagavond 9 september 1939 regent het
in de hele Beemster bommen en moeten de
LBD-afdelingen van Noord-, West- en Middenbeemster flink aan de slag om branden
te blussen en gewonden te verzorgen. De
ziekenauto van het Witte Kruis rukt ook uit.
De gewonden worden na eerste verzorging
naar het noodziekenhuis in Middenbeemster gebracht, dat in de voormalige gemeentelijke ziekeninrichting is ingericht.7 Naast
de gemeentelijke LBD is er ook nog de
Nederlandse Vereniging voor Luchtbescherming. Deze geeft vooral adviezen aan
de burgers, hoe men zich binnen het gezin
kan voorbereiden op luchtaanvallen en wat
te doen tijdens. Op de valreep van de oorlog, in april 1940, richt deze vereniging een
afdeling ‘Beemster’ op.8

Beemster artsen in oorlogstijd
10 mei 1940: de Duitsers vallen Nederland binnen. Burgemeester Ninaber laat de
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Hoewel de wagen daarmee zijn nut ook
voor de bezetter wel heeft bewezen, is hij
niet veilig. Hij wordt in de tweede helft van
1944 gevorderd en verdwijnt met onbekende bestemming. En dan zijn de Beemsterlingen aangewezen op meer primitieve vervoersmiddelen als zij ziek of gewond zijn
en ergens heen gebracht moeten worden. Er
is uit de laatste oorlogsmaanden niet veel
bekend over het functioneren van het Witte
Kruis en de geneeskundige afdeling van de
Luchtbeschermingsdienst.
Na de bevrijding is er geen plaats meer voor
de LBD en deze wordt overal in het land
en dus ook in de Beemster ontmanteld. Het
Beemster Witte Kruis betreurt het verlies
van zijn ziekenauto. Zou die ooit nog terugkomen? Intussen rijdt de ambulance van de
firma Ruis uit Purmerend geregeld in de
Beemster.

len zich van anciënniteit niets aantrekken
en alleen kijken naar objectieve kwaliteiten. Politieke overwegingen spelen daarbij
geen rol!
De uiteindelijke oplossing stelt iedereen tevreden: op 12 maart 1941 besluiten
B&W om alle drie de geneeskundigen in
de gemeente Beemster aan te stellen als
gemeente-arts. Dit blijft zo als G. Mars zijn
praktijk in september 1941 laat overnemen
door D. Goosen.12 Alle drie de artsen zijn
ingelijfd in de LBD en de meer ervaren en
wat oudere K.J. van Welsenes treedt op als
ploegcommandant. Ze zijn ook actief bij de
EHBO-opleidingen die vanaf 1941 gegeven
worden. Met de komst van dokter Goosen is
er een link met het verzet. Hij is een complete tegenpool van zijn voorganger. Helaas
heeft hij er nooit veel over verteld, maar hij
werkt samen met zijn overbuurman, caféhouder en taxiondernemer Jan Beunder met
wie hij een auto deelt. Deze auto wordt soms
gebruikt voor illegale activiteiten en dan
voorzien van een andere nummerplaat.13

Daar is de ziekenauto weer
Wie schetst de verbazing van een Beemsterling die in juni 1946 de wagen door Amsterdam meent te zien rijden? Hij volgt hem tot
op het terrein van het Binnengasthuis en
stelt daar vast dat het een en dezelfde is!
De ziekenwagen is door de geallieerden
als oorlogsbuit aangemerkt en ingezet in
Amsterdam. Van de Rijksverkeersinspectie
wordt wel toestemming verkregen de wagen
weer naar zijn honk terug te laten keren,
maar omdat hij eigendom van de regering
is geworden, moet hij worden teruggekocht.
In juli 1946 lukt het de ziekenwagen weer
naar Beemster te krijgen, al moet er wel het
nodige aan worden opgeknapt.16
Daarna doet de wagen weer dienst voor
ziekenvervoer, zeer waarschijnlijk middels
dezelfde constructie als daarvoor: de wagen
staat in een garage, de firma Köhne (inmiddels had zoon Frits het samen met zijn broer
Jaap van zijn vader overgenomen) levert
een chauffeur en onderhoud. Het nut van
de ambulance voor de leden van Het Witte
Kruis is echter afgenomen. Met de komst

De ziekenauto verdwijnt
In 1941 wordt de ziekenauto van het Witte
Kruis opnieuw in de lak gezet.14 Koos men
toen voor wit? Helaas is dit niet bekend,
maar het zou zomaar kunnen, want later is
hij wit. Er zijn uit de bezettingstijd diverse
wit geschilderde ambulances bekend. Hoewel ze zo een mooi doelwit zijn, hoopt men
op de coulance van alle oorlogvoerenden
ten aanzien van medische eenheden.
Op 26 juni 1943 wordt bij de Jisperweg
een Engelse bommenwerper door afweergeschut neergehaald. Tijdens de berging
doet zich een explosie voor waardoor twee
omstaande Duitse soldaten zwaar- en twee
lichtgewond raken. Er zijn spoedig twee
artsen ter plaatse. De zwaargewonden worden met de Beemster ziekenauto en een
personenauto waarin een brancard wordt
geplaatst, naar het Marine Lazaret te Heiloo gebracht.15
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van het tijdens de Duitse bezetting ingevoerde Ziekenfonds, wordt ziekenvervoer
aan alle ziekenfondsverzekerden vergoed.
Het voordeel van gratis vervoer voor Witte
Kruisleden is hierdoor minder. Verder is
het werk duidelijk afgenomen en drukt
de ambulance zwaar op het budget. Tot
slot geeft het bestuur aan dat het niet wil

concurreren met particuliere vervoerders.
Kortom, het Witte Kruis wil van de ambulance af.17
In een brief van augustus 1948 biedt het
bestuur de wagen aan de hoogst biedende
aan: “De wagen is van 1932, heeft weinig gelopen, motor na de oorlog gereviseerd, staat op nieuwe banden, keurig in
de verf, model niet nieuw meer.”
De GG&GD Amsterdam, een
van de geadresseerden, heeft
geen interesse: de auto is voor
haar te oud.18 Hij komt terecht
bij kruidenier Klaas Mayer, die
hem gebruikt voor vervoer van
zijn waren.
Daarmee komt een einde aan het
door het Witte Kruis verzorgde
liggend ziekenvervoer in de
Beemster. Deze functie valt toe
aan de firma Ruis uit Purmerend.
Voor de auto komt het definitieve
De ziekenauto voor de kruidenierswinkel van Mayer ± 1950, hoek einde in 1955 als hij rijp voor de
Jisperweg‒Volgerweg
(Foto collectie Cor Roet) sloop wordt verklaard.19
Gras, T., Van Sieckevoerder tot ambulancedienst. De geschiedenis van het ziekenvervoer in de regio Amsterdam
en omstreken (Grave, 2004) 126-128.
3
De Drie Meren (1 april 1933) 6.
4
De Drie Meren (22 juli 1933) 6 en (2 juli 1938) 2.
5
De Drie Meren (22 oktober 1938) 2.
6
Provinciale Noordhollandsche Courant (24 mei 1939) 1.
7
Provinciale Noordhollandsche Courant (13 september 1939) 1.
8
De Drie Meren (6 april 1940) 7.
9
De Drie Meren (11 mei 1940) 6.
10
Krantenknipsels in doos ‘Voorvallen 1940-1945’ archief Beemster, Waterlands Archief.
11 
De brief van 3 februari 1941 is ondertekend door P. Otjes (dijkgraaf), R. Kuipers (doopsgezind predikant), H.
Prikken (directeur zuivelfabriek ‘De Tijd’) en F. Luitjes (directeur De Drie Meren). In een brief van 28 februari
trekt Prikken zijn handen van deze actie af en betuigt spijt. Hij steunt wel G. Mars, maar heeft nooit B&W willen bruuskeren. Zie: Archief secretarie gemeente Beemster 1930-1969, toegang 0138, inventarisnummer 151.5,
Waterlands Archief.
12 
Mars vertrekt als vrijwilliger naar het Oostfront en is daar gesneuveld (persoonlijke mededeling van M.J. van
Lieburg, hoogleraar medische geschiedenis, Erasmus Universiteit, aan V.S.E.Falger op 8-6-2011. Hij baseert
zich op het archief van de Artsenkamer, onderdeel van Erfgoedproject Medisch Contact).
13 
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Herinneringen van een 75-jarige onderduiker
Nico Hofdijk1

Boerderij de ‘Lepelaar’ aan de Middenweg 					

Mijn eerste belevenissen in de Beemster
waren meen ik in de jaren 1933-1934.
Als Amsterdams jongetje mocht ik bij
mijn oudere neef op de boerderij logeren.
Dat was ‘De Lepelaar’ aan de Middenweg. Op de hoek bij de Volgerweg stond
‘De Eenhoorn’ van Piet de Heer en aan de
andere zijde stond ‘De Kleine Bijenkorf’
van de familie Kwadijk-Honig.
Op de boerderij kon je natuurlijk van
alles beleven. Er waren twee grote boomgaarden met nog hoogstambomen. Dus
appels en peren plukken met de ladder.
Meestal ’s avonds sorteren en vervolgens
’s morgens na het melken met paard en

(Foto collectie HGB)

bakwagen naar Purmerend om de appels
en peren af te leveren. (.....) Voor een jongen uit de stad waren het mooie vacantieweken op de boerderij ‘De Lepelaar’ in
de Beemster.

1944–1945
Na Dolle Dinsdag2 werd het in Amsterdam te heet onder mijn voeten en adviseerde mijn vader om onder te duiken
bij mijn neef in de Beemster. Het was
bij mijn moeders oudste zuster’s zoon,
Henk de Waal.3 En zijn vrouw was Bets
Jaapies uit Wormerveer. Dus ik op de fiets

Geschreven in 1997; de auteur is geboren in 1922. De tekst is aangeleverd door C. de Waal.
Dinsdag 5 september 1944 (red.).
3
Henk de Waal was de vader van HGB (ere)lid Cees de Waal (red.).
1
2
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via Landsmeer naar Purmerend. Aan de
andere kant van het Noord-Hollands
kanaal stond meestal ‘De Groene Polizei’ te controleren, dus geen risico, dat
moest ik omzeilen. Daarna doorgefietst
naar Midden Beemster. Op de boerderij
van mijn neef aangekomen, vroeg ik of ik
bij hen mocht onderduiken. Dat mocht,
hetgeen voor hen toch altijd een risico
was. Daar ben ik hem altijd nog dankbaar
voor. Mijn iets jongere broer Gerard ging
naar IJs Met aan de Westdijk bij De Rijp.

was, moest alles afgeleverd worden voor
de distributie. Maar er waren 1 of 2 zakken van de wagen gevallen (per ongeluk)
en dat werd bij de molenaar gemalen.
Zodoende hadden wij op de boerderij tarwe-pap en een paar keer per week werd
er brood gebakken.
Zo herinner ik me dat de berm van de
weg tegenover de boerderij, dat was
enkel water aan de overkant, (inundatie gebied) zwart was getrapt door vissers. Ze stonden mannetje aan mannetje
snoekbaars4 te vangen wat natuurlijk
weer een lekkere maaltijd gaf, ter aanvulling van het schrale vleesrantsoen.
Eens vroeg mijn neef Henk, “wil jij een
schaap slachten?” Hij had een overjarige
ram en die moest er maar aan geloven.
Eerst drie dagen in de schuur rust gegeven. Dat is beter voor het vlees, want
dan is de sterke smaak vrijwel niet merkbaar. Mijn beroep was slager. Dus bijl
en mes geslepen. De ram van zijn vacht
ontdaan, doorgehakt en verder panklaar
gemaakt. De kop voor de soep, de billen
uitgebeend en in de pekel in een Keulse
pot. Deze werden later afgewaterd en in
delen gebraden voor bij het middageten
of koud op de boterham. Een gedeelte,
zoals karbonade, schouders, lever, hart,
nieren en poten ging naar familie en kennissen.
Op een avond vertelde mijn neef Henk,
dat er in de loop van de oorlogsjaren
bommen, pakjes thee, fietsbanden, OZOsigaretten afgeworpen waren. Maar op
een morgen, toen hij de koeien ophaalde,
lag er een parachute in het land met daaraan een koker waarin een postduif met
briefjes. Hierop moest je verschillende
gegevens invullen. Het briefje in het ringetje om zijn poot doen en dan laten vliegen. Aldus een postduiven-dienst naar
Engeland. Die hadden de Watergeuzen

Een geurig begin! Ik moest natuurlijk
werken voor de kost en Henk zei: “begin
maar met de groep uit te scheppen”. Dus
ik aan het scheppen, achterdeur open
en de volle kruiwagen met mest over
de loopplank, die schuin opliep naar de
mestvaalt. Maar o wee: “je moet vaart
zetten”, schreeuwde mijn neef. Maar het
was al te laat, daar lag Nico midden in
de koeien-stront. Ik had te weinig vaart
gehad. Het is mij daarna nooit meer
gebeurd, het was een goede les.
In het najaar van 1944 moesten de voerbieten van het land. Elke boer was verplicht land te scheuren om voedergewassen te verbouwen. Mijn neef had tarwe,
voerbieten en spruitkool laten zaaien en
gepoot. Na de tarweoogst waren de voerbieten aan de beurt. Met de driewielige
kar het land in, de kar vol laden en dan
naar de dars. Echter, het werd zo drassig
van de regen, zodat we moesten varen
met zo'n rechthoekige bak. Toen de dars
vol was, werden de bieten langszij van
de boerderij gelost. Het werd één lange
kuil, die bedekt werd met stro en grond
tegen de vorst. Toen de dars leeg was en
de kuil open gemaakt werd, stonden mijn
neef ik klaar met de greep om de ratten op
te prikken. Het was overal nat en hier was
te eten en het was droog voor ze.
Van de tarwe, die geoogst en gedorst
4

In de dagboeken van G. Köhne en W.A. Porte wordt veel snoek gevangen (red.).
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omstreeks 15005 ook al voor West-Friesland op de Zuiderzee voor Enkhuizen.
Op een zekere middag kwam er een grote
lading stro binnen, die neef Henk besteld
had bij de Fouragehandel Kooyman uit
Purmerend. Deze balen moesten allemaal naar de hooizolder. Dus elke baal
de trap op en stapelen maar, maar wel zo
dat er meteen een schuilkamer gebouwd
werd door een paar balen zo te stapelen
dat je snel weg was, in geval van nood.
In januari en februari was de spruitenoogst aan de beurt. Het had 's nachts
pittig gevroren en de eerste twee uren
vielen je handen er af van de kou, maar
daarna gloeiden je handen en had men
geen last meer. Wij deden dat met Jan
Bruin en Cor van der Oord.
Soms was er een diep-blauwe lucht en
zag en hoorde je de Amerikaanse en
Engelse vliegtuigen bij honderden overvliegen op weg naar Duitsland.
De lege spruiten-stronken werden naar
de boerderij vervoerd en werden klein
gehakt als voer voor de koeien.
Cor van der Oord kwam op gezette tijden de melk monsteren. Hij had altijd
veel te vertellen. Hij ging tenslotte de
hele Beemster rond en had de nieuwste
nieuwtjes.
Henk had op stal een hele zware oudere
stier, die te zwaar was geworden voor
de jonge koeien, waardoor het risico
om te dekken te groot was. Zoiets is al
snel bekend in de regio, maar om deze
te verkopen was moeilijk. Elk dier was
geregistreerd en om te verkopen moest
men leveringsbonnen hebben. Echter, er werd wel eens wat gerommeld.
De Ondergrondse van Watergang had
wel belangstelling voor de stier. Deze
leverde weer voedsel aan de Ondergrondse van Amsterdam. Cor Veen, een
veehandelaar kocht uiteindelijk de stier
en leverde deze af bij de Ondergrondse
5

van Watergang. Mijn neef Henk ontving
een zeker bedrag en bovendien had hij
bedongen een platte bil en muis en tien
pond vet.
Naast heel veel vlees gaf de stier niet
minder dan 120 pond ‘los’ vet. In die tijd
was vet zeer welkom. Mijn neef kocht
weer een stierkalf terug bij Klaas Ruyter
aan de Volgerweg. Dit stierkalf was Sophie’s Adema.
In het najaar van 1944 en voorjaar 1945
werden soms electriciteit en waterleiding
afgesloten. Ook werd de laatste maand
de melk ’s avonds niet meer opgehaald.
Maar op de boerderij ‘De Lepelaar’ was
brongas aanwezig. Dus de koestal en de
huiskamer hadden gaslampen met gaskousjes. Ze gaven redelijk goed licht en
er werd ook op brongas gekookt. Met
het brongas kwam ook bronwater naar
de oppervlakte in een grote ronde betonnen bak.Wanneer de waterleiding was
afgesloten, kregen de koeien bronwater.
Ze zijn er nooit ziek van geworden. Als
’s avonds de melk niet werd opgehaald,
werden de bussen met melk in het koude
bronwater geplaatst waardoor na roeren
ter afkoeling de melk houdbaar bleef tot
de volgende ochtend.
Als laatste herinnering wil ik nog even
vermelden dat we zo vanaf maart elke
dag eenden-eieren konden rapen. Er
waren duizenden eenden in het inundatie-gebied, maar ook rond de boerderij.
Alleen maar een potloodje in je zak,
waarmee de eieren in de nesten gemerkt
werden. De volgende dag dezelfde route
volgen en de eieren zonder kruisje meenemen. Zodoende waren er altijd gebakken eieren op het brood. De jeugd van
Midden Beemster ging twee aan twee
van dam tot dam het inundatie-gebied
in. Een veilingkistje was snel vol en dan

Moet zijn: de zeventiger jaren van de 16e eeuw (red.).

29

uitkijken voor de burgemeester, want die
was niet pluis. Als hij je snapte, kon je zo
het kistje met eieren omgooien.
Op vrijdag 4 mei 1945 stond ik in het
land en zag ik in de verte langs de Volgerweg een oud T-fordje rijden, zo dacht
ik. Naderhand realiseerde ik me, dat ik
de eerste jeep van mijn leven gezien had.
Die dag zag je ook in boomgaarden en
op de boerderijen het rood-wit-blauw

weer wapperen. De oorlog was goddank
voorbij.

Ik ben nu 75 jaar. Deze moderne tijd
leef ik ook in zekere mate mee, maar
je herinneringen gaan toch vaak naar
die zo erbarmelijke tijd terug, die zo
bar was voor vele Nederlanders.

Uit het dagboek van meester Köhne
Zaterdag 18 Nov. [1944]
Vanmiddag zijn we naar de Nekkerweg
gegaan. Het is nu onmogelijk om de deuren te bereiken. We moeten over planken
naar de voordeur. De gehele boerderij,
behalve het woonhuis staat nu in het
water. Ze moeten op laarzen de koeien
melken in de stal.
De storm die opstak joeg het water met
geweld het erf op en de golven spatten
tegen de boomstammen uiteen als op

golfbrekers langs een meer.
Overal staan mensen te vissen op snoek.
Sommigen vangen er op één dag wel een
vijftig.
Moeder vertelde het verhaal van een drietal vluchtelingen uit Tiel die met een hulpbehoevende vader lopende via Amersfoort naar Apeldoorn en vervolgens naar
de Zaanstreek waren gesukkeld. Dergelijke tonelen zijn heel gewoon in het Oosten
van ons land.
Langs de Purmerenderweg zag ik
eindeloze colonnes van fietsers
die voedsel uit
West
Friesland
halen en op de
meest primitieve
vervoermiddelen
door weer en wind
naar Amsterdam
trekken. Dat gaat
zo dag in dag uit
maar door. Velen
overnachten
in
P'rend waar het
Rode Kruis en de
EHBO druk werk
hebben de vele
Fam. Waterhout aan de Purmerenderweg. V.l.n.r. Her, Elly en vader Herman Water- blessures te ver(Foto collectie Cor Roet) zorgen.
hout 					
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Recepten voor snoek, de inundatie-lekkernij
Redactie

Op verschillende plaatsen in dit herdenkingsnummer komt het vissen op snoek in
de geïnundeerde polder ter sprake. Henk Hooijberg (Zuidoost-Beemster *1937) beschrijft waar en hoe hij de jonge snoeken ving. Maar hoe bereidde je die? Een greep
uit oude kookboeken en familie-overlevering.

ook ons eten aan door snoek te vangen.
Een wilgenstok, stuk touw en driehoek
en kurk was de hengel, daarmee vingen
we snoek. Ook op de onderkant van de
inundatiesluis stond 15 cm water waar
je de snoek zo kon zien. Je zette er dan
snel een emmer op en met je hand pakte
je de snoek. Ook werd snoek gevangen
die in het water stilstond, dan een lus om
de kop en floep je had een snoek,” aldus
Henk Hooijberg.

Gratigheid bestrijden
“Plaats de gezouten visch, die men aan
de rugzijde veel en diep heeft ingekorven, in een vuurvasten schotel met water,
boter en wat azijn. Laat de visch dichtgedekt op een zeer zacht vuur ongeveer
3 uur sudderen, waardoor de graten verdwijnen.” (Scholte-Hoek, p. 56)
De moeder van Jan Bark (Oosthuizerweg) hanteerde een ander destijds
bekend middel om van de ‘rottige fijne
graatjes’ af te komen: snijd de schoongemaakte snoek niet in de lengte, maar
als een worst in mootjes en bak die vervolgens in de pan. De grote graten haal
je er daarna gemakkelijk uit. Jan vond
het niet lekker, ook al zei moeder dat vis
ook vlees is.
De Culinaire encyclopedie van C.A.H.
Haitsma Mulier-van Beusekom (Elsevier, 1952) geeft zeven bereidingswijzen
voor snoek (‘de haai van het zoete water’)
en stelt dat het om smakelijk maar gratenrijk en wat droog visvlees gaat. Van
de zeven varianten kiezen we hier:

Propaganda-boekje voor het vischgebruik met ruim
200 recepten, door C.H.A. Scholte-Hoek, le rares aan
de Nieuwe Huishoudschool te Amsterdam, zonder
uitgever, zonder jaar (1932). (Collectie Antiquariaat
Serendipity, foto V.S.E. Falger).

“In 1940 stond een gedeelte van de
Beemster onder water om de Duitsers
tegen te houden. Op het eind van de
oorlog stond het weer onder water om
de Engelsen tegen te houden. In het
gedeelte dat onder water stond maakten
we wandelingen. Er stond een centimeter
of 10 water op het land. De buren mochten vlak bij ons samen een dijkje leggen,
om de vele tuinbouwbedrijven droog te
houden voor de voedselproductie. Wij
zwalkten atijd in dit gebied. En vulden
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Snoek met mierikswortelsaus

stukjes vis voorzichtig door de saus mengen. Opdienen met gekookte aardappelen
afzonderlijk erbij.”

“Een snoek van 1 à 1,5 kg fileren en in
stukjes snijden. Een gesnipperde ui en
wortel in 50 gram boter fruiten, de stukjes snoek toevoegen, met wat peper en
zout bestrooien, ca. 2,5 dl. water en 2,5
dl. witte wijn toevoegen en de snoek in
de gesloten pan ca. 8 à 10 minuten zachtjes gaar stoven. Het stoofvocht afgieten,
zeven en met ca. 40 gram boter en 40
gram bloem tot een gebonden saus bereiden. Afmaken met wat room; wat verse
geraspte mierikswortel toevoegen en de

Zuinige oorlogstip
Moeder Bark, die tijdens de oorlog in
Edam woonde, bakte de paling op Volendamse wijze, zonder boter: snijd de paling
in stukjes, zet die op het snijvlak in de pan
en laat het vlees in zijn eigen vet garen.
Met snoek lukt dat niet, maar wellicht
kunt u uw Beemster snoek ruilen tegen
een mooie Volendammer aal.

Uit het dagboek van meester Köhne
Vrijdag 10 Nov. [1944]
Het is een zeer natte November. Ik ben
vanmorgen naar de Beemster gefietst.
Het was daar tijdens de ZW storm een
vreselijke toestand geweest. Bij moeder
op het Deutzenhofje stond het water in
het gehele achterhuis meer dan 15 cm
hoog. De koeien op de stallen lagen nèt

niet droog. Bij de werkman, Jan Bruynes, stond het weer vrij hoog in de kamer.
Ze zijn nu bij ons in de knechtenkamer
komen wonen. Van Kampen heeft in het
huis ernaast tijdens de storm op de tafel
gezeten en hun logé op de aanrecht. Ze
willen het huis niet uit en maken nu van
het hout van
hun schuurtje
een
dubbele
vloer.
Het gedeelte
van de Tuinhoek, ten westen van de Nekkerweg,
dat
droog gehouden wordt met
een vijzel bij
Jan Jonk, liep
ook weer onder.
Het water golfde over het lage
dijkje heen.

Zelf gemaakte pomp fam. Jonk Volgerweg (1944)

(Foto collectie Cor Roet)
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Vooroorlogs stemgedrag in de Beemster
Voorkeur voor de NSB: mythe en werkelijkheid
V.S.E. Falger1

In twee artikelen wordt nagegaan wat er klopt van de gangbare opvatting dat de
Beemster al voor de Tweede Wereldoorlog disproportioneel veel sympathie voor
het nationaal-socialisme kende. Eerst wordt die gangbare opvatting onder woorden gebracht en vervolgens kijken we naar de verdeling van politieke voorkeuren
in de Provinciale Statenverkiezingen van 1935, de Tweede Kamerverkiezing van
1937 en opnieuw de verkiezing van de Provinciale Staten in 1939, de laatste verkiezing vóór het uitbreken van de oorlog. Om een juist beeld van de kiezerssympathie
voor de NSB te krijgen kijken we ook naar het stemgedrag in een aantal andere
Noord-Hollandse gemeenten. In een tweede artikel wordt op basis van archiefonderzoek gekeken naar het feitelijke lidmaatschap van de NSB in de polder in de periode 1933-1945. Doel van dit tweeluik is niet om vast te stellen hoe ‘goed’ of ‘fout’
de Beemster in oorlogstijd is geweest, maar om een zeer gevoelig onderwerp in
de recente geschiedenis van de polder bespreekbaar te maken op basis van feiten.

Een slechte reputatie
In Hoor es hier, de prachtige orale geschiedenis van de Beemster van de eerste helft
van de 20e eeuw, komt de oorlog natuurlijk veelvuldig langs. Wouter Sas gaf een
algemene indruk weer die velen zullen
herkennen: “Er was een sterke NSB in
de Beemster. Bij een van de verkiezingen
was de Beemster een van de gemeenten
met het hoogste percentage NSB-stemmers van Nederland. Dat kwam door de
armoed. De boeren hadden het rot slecht
in de crisis. De NSB beloofde gouden
bergen, ook voor de agrarische sector. En
daar zijn een hoop ingetuind.”2 Ook Jan
Roet, Clasien Koning-Al en Jaap Koelemaij lieten optekenen dat “er nogal wat
NSB’ers in de Beemster” waren, ook in
de West-Beemster, stelden de eerste twee.3

Vraag een willekeurige Beemsterling
wat hij of zij weet van de houding van de
Beemsterlingen in de Tweede Wereldoorlog en niet zelden zal het antwoord luiden
dat er hier wel veel NSB’ers waren, er
vóór de oorlog veel op de NSB is gestemd
en dat er zelfs een Hitlerstrasse was. Dat
laatste klopt, dat was de bijnaam van de
Hobrederweg tijdens de oorlog vanwege
de vele NSB’ers die daar woonden. Hoe
veel wordt er nooit bij gezegd want dat
weet niemand, maar als metafoor voor
een ‘foute’ polder spreekt het boekdelen.
Alle Beemsterlingen weten natuurlijk ook
dat er verzet is gepleegd en dat er hongertochten waren, maar de algemene indruk
neigt toch naar een nadruk op de zwarte
kant van de oorlogsgeschiedenis.

Was tot 2006 als politicoloog werkzaam bij de afdeling Leer der Internationale Betrekkingen in de vakgroepen
Internationaal Recht en Geschiedenis, Universiteit Utrecht. De thematiek van dit artikel werd voor het eerst
behandeld in de lezing over de aanloop tot de Tweede Wereldoorlog voor het HGB op 9 april 2015.
2
Ben Koster, eindred., Hoor es hier. Herinneringen aan de Beemster in de eerste helft van de twintigste eeuw,
z.pl., z.uitg., 2002, p. 197.
3
Hoor es hier, p. 156, 163 en 225.
1
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teraad (1935 en 1939) als voor Provinciale
Staten (ook 1935 en 1939) en de Tweede
Kamer (1937).4 Bij de verkiezingen waaraan ook de NSB deelnam werd tevens
summier gekeken naar uitslagen in enkele
andere Noord-Hollandse gemeenten. In
400 Jaar Beemster werd naar aanleiding
van de uitslag van de Provinciale Statenverkiezing van 1935 ook een vergelijking
gemaakt, namelijk met het landelijk gemiddelde. In de gemeente Beemster scoorde
de NSB 13.5%, meer dan 5.5 procentpunt
boven het landelijk gemiddelde van 7.9%.
“In een tijd dat slechts zo’n 10% van het
verzuilde electoraat ‘zweefde’, viel het
extreemrechtse succes in de Beemster op.
In de omliggende gemeenten – vaak net
iets minder afhankelijk van de agrarische
sector – bleef het percentage NSB-stemmers rond het landelijk gemiddelde hangen.”5 Maar kloppen deze stelligheden uit
Hoor es hier en 400 Jaar Beemster wel?

In hun inleiding op Hoor es hier schrijven
Ben Koster, Corrie Beemsterboer-Köhne,
Geert Heikens en Ini Zander dat de NSBaanhang in de polder een zeer gevoelig
onderwerp was in hun gesprekken en zij
vragen zich af of de aanhang van Mussert in de Beemster en de achtergronden
daarvan niet een ‘dankbaar onderwerp van
nadere studie zou kunnen zijn’.

Verkiezingsuitslagen van 1935, 1937 en
1939 in Beemster en omstreken
Dat de Beemster een van de gemeenten met
het hoogste percentage NSB-stemmers in
Nederland was, zoals Wouter Sas beweerde, is aantoonbaar onjuist. Als we ons nu
even beperken tot 1935 toen de NSB voor
het eerst meedeed (Provinciale Statenverkiezingen), kunnen we aan de hand van
de cijfers van het Centraal Bureau voor
de Statistiek vaststellen dat de gemeente
Beemster van de 126 zelfstandige gemeenten in Noord-Holland op de negende plaats
staat op de ranglijst van NSB-stemvoorkeur. De top drie van Noord-Holland in
1935 waren Zandvoort (23.3%), Warder
(21.1%) en Beets (17.5%).6

Afb. 1: Verkiezingsaffiche NSB, 1937 en/of 1939 (Bron:
collectie oorlogsaffiches NIOD 1933-1946, via ‘Het
Geheugen van Nederland’)

In 2012 verschenen binnen drie maanden
twee grote publicaties over de Beemster
waarin onder andere de politieke voorkeuren in de jaren ’30 aan de orde werden
gesteld. De Nieuwe kroniek van de Beemster presenteerde voor het eerst uitkomsten
van zowel verkiezingen voor de gemeen-

Nieuwe kroniek van de Beemster, Midden-Beemster, Antiquariaat Serendipity, 2012, p. 166-168.
Erik Schaap in ‘Oorlog en vrede’ in Katja Bossaers en Carly Misset, red., 400 Jaar Beemster, Wormer, Uitgeverij
Noord-Holland, 2012, p. 346. Een bronvermelding voor deze stelling ontbreekt.
6
Statistisch overzicht verkiezingen 1935 inhoudende gegevens omtrent de verkiezingen voor de Provinciale Staten
en de gemeenteraden, ’s-Gravenhage, Algemene Landsdrukkerij, 1936, p. 62-67. De NSB deed in 1935 nergens
mee aan de gemeenteraadsverkiezingen.
4

5
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tabel 1
NSB-aandeel in de uitslagen van de verkiezingen 1935-1937-1939
Provinciale
Staten
1935
percentage
NSB
Avenhorn
Beemster
Beets
Edam
Graft
Ilpendam
Jisp
Kwadijk
Middelie
Oosthuizen
Oudendijk
Purmerend
De Rijp
Schermerhorn
Ursem
Warder
Wijde Wormer
Wormer
Noord & Zuid
Schermer
Marken
Grootebroek
Wervershoof
Zandvoort
N-Holl algem
NL algemeen

in en rondom de gemeente Beemster7
Tweede
Provinciale
volkstelling
Kamer
Staten
1930
1937
1939
percentage
percentage
percentage
roomsNSB
NSB
katholieken

volkstelling
1930
percentage
protestant

6.4
13.5
17.5
5.8
6.9
5.5
6.7
9.0
12.5
9.4
6.4
7.8
5.6
6.6
2.6
21.1
8.6
1.5

4.0
8.6 (-4.9)
13.2
3.5
7.8
3.0
4.1
8.7
7.2
11.2
4.0
5.8
3.0
5.1
1.2
13.9
8.2
1.0

4.0
7.7 (-0.9)
9.6
2.5
5.7
3.0
2.6
5.9
9.7
10.0
6.4
4.3
3.0
4.0
1.0
14.3
4.4
0.9

46.0
29.6
0
66.2
32.1
22.3
7.5
2.8
0
4.7
2.2
31.4
40.6
31.4
76.6
0
39.1
30.7

christelijken8
47,7
52,1
94.3
25.3
44.6
46.4
72.6
65.2
49.2
74.3
66.9
42.9
32.2
57.2
22.5
93.8
53.8
37.8

16.0

12.7

12.7

11.6

75.9

0.3
0.1
0.1
23.3
9.6
7.9

0.1
0.2
0.2
14.2
5.4 (-4.2)
4.2 (-3.7)

0.1
0.9
0.1
15.7
5.1 (-0.3)
3.9 (-0.3)

0.1
85.8
94.4
18.4
27.2
36.4

99.6
13.7
4.7
45.5
31.1
42.4

rangorde
aandeel
NSB-stemmen per gem.
1935-’37-‘39
4
2

6
2

6
5

8

9

5
9
4

8
4
3
7

1
8

1
7

1

3

3

2

7
5
6
9

(1)

Leesvoorbeeld laatste kolom: van de hier genoemde gemeenten (minus Zandvoort)
staat de gemeente Beemster qua stemvoorkeur voor de NSB in 1935 op de 4e plaats,
in 1937 op de 6e plaats en in 1939 ook op de 6e plaats. Het betreft dus uitdrukkelijk
alleen de directe omgeving van de Beemster en niet Noord-Holland of heel Nederland.
Herkomst percentages: zie noot 16 t/m 18.
De NSB nam geen deel aan de in 1935 en 1939 gehouden gemeenteraadsverkiezingen. Alle percentages in deze
tabel zijn afgerond tot 1 decimaal achter de komma.
8
Deze kolom is een optelsom van het aandeel Ned. Hervormden en Gereformeerden en komt als zodanig niet voor
in de oorspronkelijke bron (zie noot 8).
7
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alleen niet rond het landelijk gemiddelde
scoren, zoals Schaap beweert, maar dat
er in de nabije omgeving van de Beemster nog hogere NSB-percentages werden
gerealiseerd. De rechterkolom geeft een
snelle indruk van deze rangorde voor de
drie jaren waarin verkiezingen werden
gehouden waaraan ook de NSB deelnam.
Overigens is deze rangorde beperkt tot
de directe omgeving (waarbij Marken
tot en met Zandvoort de uitersten in de
provincie vertegenwoordigden); er zijn
nog meer Noord-Hollandse gemeenten
die hoger dan de Beemster scoren. Desalniettemin wijzen de cijfers uit dat de
NSB in de gemeente Beemster relatief
hoog scoorde. In absolute aantallen uitgebrachte Beemster stemmen gaat het
om 363 (1935), 246 (1937) en 215 (1939)
mensen die om welke reden dan ook verwachtingen koesterden van het nationaalsocialistische programma. In die afname
zien we een grotere teleurstelling in het
Nederlandse nationaal-socialisme terug
dan in de nationale en provinciale gemiddelde verliescijfers voor de NSB. Het is
overigens de vraag of alle of de meeste
NSB-stemmers ook de ideologische
boodschap van de beweging onderschreven. Het is bekend dat kiezers vrijwel
altijd de sociaal-economische paragraaf
het zwaarst laten wegen. Daarmee bagatelliseren we de relatief grote aanhang
van deze antidemocratische partij geenszins, maar de NSB van 1935 was zeker
niet die van na mei 1940 en achteraf is het
altijd gemakkelijk oordelen.

Landelijk gezien waren er gemeenten met
nog hogere percentages. In Drenthe werden de hoogste scores genoteerd (Anloo
38.8%, Vries en Rolde beide 27.2%),
maar ook in Limburg (Mheer 30.9%) en
Zeeland (Waarde 31.8%) werd plaatselijk veel gestemd op de NSB. Algemeen
bekend is ook dat sommige buurten van
Amsterdam opmerkelijk hoge percentages NSB-stemmen voortbrachten. Minder bekend zal zijn dat het rijke Amsterdam-Zuid en de grachtengordel op 17%
uitkwamen, dik boven de 13.5% van de
Beemster.9 Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1937 verliest de NSB in de
provincie Noord-Holland 4.2% van haar
aanhang (van 9.6% naar 5.4%); in de
Beemster loopt het cijfer van 13.5 terug
naar 8.6%, een verlies van 4.9%. Dat
de gemeente Beemster in de bovenste
10% Noord-Hollandse gemeenten met
hoge NSB-stemaantallen behoort is correct maar zij is beslist niet “een van de
gemeenten met het hoogste percentage
NSB-stemmers in Nederland”.
Erik Schaap gaat in zijn bijdrage in
400 Jaar Beemster nog een stap verder
met zijn bewering over de omliggende
gemeenten (zie noot 5). Bleven die in
1935 echt “rond het landelijk gemiddelde [7.94%] hangen”? In tabel 1 van
NSB-stempercentages zijn de gemeenten rond de Beemster en soms iets verder
opgenomen om een genuanceerd beeld te
krijgen. Daar is aan toegevoegd de verdeling in kerkelijke gezindten per diezelfde
gemeenten op basis van de volkstelling
uit 1930.10
In deze tabel wordt meteen zichtbaar dat
meerdere omliggende gemeenten niet

De kolommen kerkelijke gezindte intrigeren omdat ze een correlatie suggereren
tussen driekwart of meer van de bevol-

Robin te Slaa en Edwin Klijn, De NSB. Ontstaan en opkomst van de Nationaal-Socialistische Beweging, 1931-1935,
Amsterdam, Boom, 2010 (2e druk), p. 657. De percentages in ons artikel zijn afgerond tot 1 cijfer achter de komma.
10 
Centraal Bureau voor de Statistiek, Statistiek van Nederland. Volkstelling 31 December 1930, deel V: aandeel
van elk der voornaamste kerkelijke gezindten in het totaal der bevolking van iedere gemeente […], ’s Gravenhage, 1933, p. 1-11.
9
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zoeken welke verschuivingen in de openbare verkiezingsuitslagen in de gemeente
Beemster plaatsvonden gedurende de
periode 1935-1939. Daarop concentreren
wij ons nu.

king r.k. of protestant-christelijk en wel
of juist niet een duidelijke voorkeur voor
de NSB. Het beeld is overigens niet volstrekt eenduidig en van een causale relatie mag dan ook niet gesproken worden.
Nader onderzoek en inbedding in de
bestaande literatuur verdient aanbeveling.
Er zijn twee manieren om de partijpolitieke voorkeur in de Beemster in de tweede
helft van de jaren ’30 te reconstrueren. De
eerste is te kijken naar het ledenbestand
van de NSB en de fluctuaties daarin. Die
gegevens zijn niet vrij toegankelijk. In
een volgend artikel wordt daar op basis
van feitenonderzoek verslag van gedaan.
De tweede mogelijkheid is om te onder-

Analyse van de Beemster verkiezingsuitslagen in de jaren ’30
Tot 1970 was de kiezer die een oproep tot
stemmen kreeg, ook verplicht om zich op
het stembureau te melden, maar er was
geen stemplicht. Het gevolg van de zg.
opkomstplicht was dat bijna iedereen ook
een stem uitbracht. Dat maakt het onderling vergelijken van verkiezingsuitslagen
gemakkelijker en ook van grotere betekenis waar het om veranderingen gaat. Hoewel tot de vroege jaren ’60 de fluctuaties
in kiezersvoorkeuren betrekkelijk gering
waren, zien we juist in de jaren ’30 verhoudingsgewijs grote verschuivingen.
De ernstige economische crisis en de
opkomst van de NSB hebben daar alles
mee te maken.
Het is niet gebruikelijk om enerzijds
gemeenteraadsverkiezingen en anderzijds verkiezingen voor de Provinciale
Staten en de Tweede Kamer rechtstreeks
met elkaar te vergelijken, maar dat
gebeurt hier wel om de kiezers(on)trouw
te illustreren. Uitgangspunt is de stelling
dat trouwe kiezers van vóór de oorlog
steeds weer op hun favoriete partij zullen hebben gestemd, ongeacht voor welk
gremium zij vertegenwoordigers kozen.
Wie geen vaste partij koos – en dat is nog
steeds zo – is een ‘zwevende keizer’. In
de jaren ’30 vormt de zwevende kiezer
gemiddeld 10% van het electoraat, stelt
Schaap.11 Dit gemiddelde is niet meer
dan een vage indicatie want per gemeente
verschillend. In tabel 2 zien we de per-

Afb. 2: De officiële bron voor uitslagen van verkiezingen in de jaren ’30. Van de laatste vooroorlogse verkieizingsuitslagen, uit 1939, bestaat alleen een handgeschreven document (Bron: Centraal Bureau voor de
Statistiek, Den Haag; met dank aan de heer A. Moest)

11

Aangehaald werk noot 5, p. 346. Een bronvermelding voor deze stelling ontbreekt.
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bron (ook voor GR 1935): Statistisch overzicht verkiezingen 1935 inhoudende gegevens omtrent de verkiezngen voor de Provinciale Staten en de gemeenteraden, ’s-Gravenhage,
Algemeene Landsdrukkerij, 1936, p. 62-63. Verkiezingen PS op 17 april 1935, GR 19 juni 1935.
17 
bron: Statistisch overzicht verkieizngen 1937 inhoudende gegevens omtrent de verkiezing voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Centraal Bureau voor de Statistiek, 1938,
p. 39. Verkiezing TK op 26 mei 1937.
18 
bron (ook voor GR 1939): fotokopie van [handgeschreven] ‘Verkiezingen 1939 Prov. Staten [en] Gemeenteraden – Stemmen’, code 3C5/PS+GR/1939, ste. Verkiezing PS op 19
april 1939, GR 14 juni 1939. Dank aan de heer A. Moest, bibliotheek CBS, Den Haag, voor zijn bemiddeling.

Liberale Staatspartij ‘De Vrijheidsbond’ en Vrijzinnig Democratische Bond, liberale partijen die na de Tweede Wereldoorlog de VVD zullen gaan vormen
SDAP: Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, de kern van de latere PvdA
RKSP: Rooms-Katholieke Staatspartij, later de KVP, nog weer later samengegaan met ARP en CHU tot CDA
ARP: Anti-Revolutionaire Partij vertegenwoordigde samen met de Chistelijk Democratische Unie en Christelijk Historische Unie en Staatkundig Gereformeerde Partij het protestants-christelijke kiezersvolk
RSAP: Revolutionair Socialistische Arbeiderspartij, een trotskistisch-communistische partij
Lijst Kennedij en Plaatselijk Belang waren lokaal-Beemsterse partijen die alleen in de gemeenteraadsverkiezingen figureerden
CPN: Communistische Partij Nederland
NSB: Nationaal-Socialistische Beweging
Katholiek Democratische Partij: katholieke splinterpartij

Verkiezingen voor PS: Provinciale Staten; GR: Gemeenteraad; TK: Tweede Kamer
Percentuele optelling door afronding niet altijd 100% en in de TK-verkieizingen van 1937 gingen 87 stemmen naar vijf andere partijen

1937
PS
193918
GR
1939
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193516
GR
1935
TK

Vrijh.
Bond

tabel 2: veranderingen in kiesgedrag gemeente Beemster 1935-1939 in procenten

centuele aandelen van de politieke partijen die op enig moment op Beemster
kieslijsten stonden.
De partijen in de eerste vijf kolommen
doen aan alle verkiezingen mee. Van die
vijf zijn er drie tamelijk of zeer stabiel:
de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, de Rooms Katholieke Staatspartij
en de Vrijzinnig Democratische Bond.
Kiezers uit deze drie ‘zuilen’ lijken weinig aan het succes van de NSB te hebben
bijgedragen. Voor de Liberale Staatspartij ‘De Vrijheidsbond’ en de Antirevolutionaire Partij ligt dat vermoedelijk
anders hoewel ook daar eenduidigheid
ontbreekt. ‘De Vrijheidsbond’ lijkt vooral in 1935 en 1937 aan de score van de
NSB te hebben bijgedragen, maar niet
meer in 1939. De ARP lijkt wel in 1935
en 1939 te verliezen aan de NSB, maar
juist in 1937 niet. Hier past echter ook
een waarschuwing: meer dan veronderstellingen over de herkomst van de
NSB-kiezersgunst zijn dit echter niet
omdat de eventueel wisselende individuele voorkeuren van kiezers niet
geïdentificeerd kunnen worden.12 In
de drie verkiezingen waaraan de NSB
meedoet is die partij in de Beemster in
volgorde van grootte de derde (1935),
de vijfde (1937) en nogmaals de vijf-

de (1939). Ook in deze gemeente gaat
de stelling van Lijphart op dat “… de
grote partijen van 1925 t/m 1963 nooit
minder dan de uitdrukkelijke steun van
driekwart van alle kiesgerechtigden
hebben gekregen”.13 De rechter en linker
flankpartijen hebben in de Beemster tot
mei 1940 geen of nauwelijks politieke
invloed uitgeoefend.
Het benadrukken van de Beemster
NSB-score in 1935 tegen uitsluitend
het nationale gemiddelde van dit jaar
dat als een soort norm lijkt te worden
gebruikt, levert een onverdedigbare
vertekening op, zeker als de méér dan
landelijk gemiddelde teruggang in de
kiezersgunst voor de NSB in de jaren
1937 en 1939 onvermeld blijft. De beste
politieke graadmeter voor NSB-gezindheid in de polder is dan ook de laatste
vooroorlogse Provinciale Staten-verkiezingsuitslag van 14 juni 1939 en dat is
een relatief hoog percentage van 7.7%,
maar zeker niet een van de hoogste percentages in Nederland.14 Het taboe op
spreken over het NSB-verleden van de
polder vindt deels zijn verklaring in het
laten voortbestaan van wat uiteindelijk
hoofdzakelijk vooroordelen zijn. Maar
vooroorlogse verkiezingsuitslagen ver-

Zo is het bijvoorbeeld onaannemelijk dat alle Beemster katholieken zich gehouden zullen hebben aan de bisschoppelijke mandementen van 1934 en 1936 waarin steunverlening door katholieken aan de NSB uitdrukkelijk
werd veroordeeld. Als dat wel zo was zouden er meer stemmen voor de RKSP genoteerd zijn geweest (het
aandeel katholieken in de bevolking was in 1930 ruim 29%, zie tabel 1).
13 
A. Lijphart, Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek, Atheneum, 2007 (9e druk), p. 154.
Hier kwamen de twee liberale, de katholieke en protestants-christelijke partijen samen uit op 77 tot 89% van
de stemmen. Als we de methode van de minimum-aanhang gebruiken – voor het cohort 1935-1939 de laagste
percentages stemmen per grotere partij noteren – dan komen we tot een geschat minimum vaste kiezerskern in
de Beemster van 70.1% (de RSAP en andere partijen die niet aan alle verkiezingen meededen zijn hierin niet
meegeteld). Kijken we ter vergelijking naar de geschat minimum vaste kiezerskern in de gemeenten Oosthuizen
(75.5%), Purmerend (70.3%), De Rijp (71.5%) en Zuid en Noord Schermer (62.0%), dan kan worden gesteld
dat we aan het ‘gegeven’ van gemiddeld 10% zwevende kiezers niet te veel betekenis moeten toekennen. En
nog minder als gesuggereerd wordt dat in vergelijking met dat landelijk gemiddelde “het extreemrechtse succes
in de Beemster op[viel]”. (Schaap, aangehaald werk noot 5, p. 346)
14 
Schaap, aangehaald werk noot 5, p. 347, formuleert ook een visie op deze verkiezingsuitslag: “Landelijk zakte
de NSB bij de twee laatste vooroorlogse verkiezingen ver terug, tot rond de 4% van de stemmen. Maar in de
Beemster haalde ze nog altijd bijna het dubbele.”
12 

39

namelijk dat de sympathie voor de NSB
in de gemeente Beemster in de jaren ’30
van de vorige eeuw tot de hoogste van
het land hoort, wijst onderzoek uit dat
dit een sterk overtrokken voorstelling
van zaken is. In de laatste vrije verkiezingen voor de oorlog scoorde de NSB
hier met 7.7% weliswaar relatief hoog
(gemiddelde in Noord-Holland: 5.9). In
de directe omgeving van de Beemster
kwamen zowel hogere als lagere scores
voor.

tellen natuurlijk niet het hele verhaal.
Ten eerste is daar de vraag of de 215
kiezers voor de NSB in 1939 behalve
kiezers misschien ook lid waren van
de NSB. Het is dus zaak de ontwikkeling in het ledenbestand van de NSB in
de Beemster te onderzoeken en die lijn
door te trekken na 10 mei 1940. Over het
aantal leden van de NSB in de Beemster zijn twee getallen bekend: een lijst
met ca. 50 namen d.d. 12 mei 1940 en
60 opgepakte NSB’ers op 9 mei 1945.15
Ten tweede moet de vraag gesteld worden wat individuele leden van de NSB
in de oorlog hebben gedaan ten einde
een feitelijke basis te krijgen voor een
serieus oordeel over kwantiteit en kwaliteit van het NSB-lidmaatschap in de
Beemster. Voor de beantwoording van
de eerste vraag moet onderzoek worden
gedaan naar de lidmaatschapsgegevens
van de NSB. De tweede vraag leidt naar
de archieven van de Bijzondere Rechtspleging na de oorlog. Beide archieven
zijn niet openbaar maar op gedegen
beargumenteerd verzoek wel toegankelijk en omkleed met strikte regels met
betrekking tot de privacy van de betrokkenen. In een volgend artikel wordt van
dit onderzoek verslag gedaan.

De verandering in politieke voorkeuren
in de Beemster op basis van de verkiezingsuitslagen in de periode 1935-1939
geeft na een aanvankelijk relatief hoge
score voor de NSB in 1935 ook een meer
dan gemiddeld verlies voor die partij
te zien in de twee volgende verkiezingen. De kiezers die trouw bleven aan de
grote(re) partijen namen gemiddeld ruim
80% van de stemmen voor hun rekening,
maar de liberale ‘Vrijheidsbond’ en de
ARP fluctueren aanzienlijk in de kiezersvoorkeur. Of daar meer dan proportioneel NSB werd gestemd is mogelijk
maar geenszins zeker. Stembusuitslagen
per Beemster kiesdistrict zouden kunnen
helpen vast te stellen of er een relatie tussen kerkelijke gezindte en stemvoorkeur
bestaat. Of deze uitslagen bewaard zijn
gebleven dan wel zijn te reconstrueren
moet worden uitgezocht. In aansluiting
op dit onderzoek naar de kiezersgunst
is onderzoek naar omvang en kwaliteit
van het lidmaatschap van de NSB over
de periode 1931-1945 wenselijk.

Samenvatting en conclusies
Schaap heeft de Beemster geschiedschrijving geen dienst bewezen door
zonder voldoende bronnenonderzoek
bestaande vooroordelen te bevestigen.
In tegenstelling tot die vooroordelen,

15

Nieuwe kroniek van de Beemster, 2012, p. 171 en 215.
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Dagboek voor Gerrit
Trien Houtman-Prins (1895-1980)¹

Trien Houtman-Prins heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog een dagboek bijgehouden voor haar zoon Gerrit [Houtman].
Gerrit, dan 20 jaar oud, vertrekt 1 september 1939 naar Accra (Ghana) om daar voor
de Hollandsche Stoomboot Maatschappij (HSM) op het agentschap te gaan werken.
Het trekt hem wel en de verdiensten zijn goed. De bedoeling is voor een jaar maar
dat loopt anders…
Omdat regelmatig briefcontact, middels Roode Kruisformulieren, zeer moeizaam
verloopt, houdt zijn moeder gedurende de hele oorlog een dagboek bij om hem daarna
te kunnen vertellen wat er in de Beemster is gebeurd.

Familie Houtman: v.l.n.r. Gerrit, vader Gerrit, Henk en moeder Trien

bij de Middellandse Zee veilig was, maar
dat is het toch zeker niet. Ik vind het zo
angstig Gerrit!”.
Op 4 oktober 1939 komt eindelijk de eerste brief van Gerrit die hij op 7 september
heeft geschreven. Op 6 oktober bericht
ook de Maatschappij dat Gerrit de 21ste
september “in goede welstand in Accra is
aangekomen”.

Moeder Trien Houtman is heel zenuwachtig als haar zoon 1 september 1939 met de
‘Heemskerk’ van de Holland West-Afrika
Lijn naar Accra vertrekt. Er is volop oorlogsdreiging; Engeland en Frankrijk hebben Duitsland twee dagen later de oorlog
verklaard en op zee is het gevaarlijk. Dat
lezen ze in de krant en horen ze op de
radio. Ze schrijft: “Ik dacht dat het voor¹

(Foto collectie fam. Houtman)

Corrie Beemsterboer-Köhne heeft de dagboekselectie gemaakt en schreef de in-en uitleidende toelichting.
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Henk volgt de landbouwschool en daarna de fruitteeltschool in Purmerend. Hij
neemt in 1945 het fruitbedrijf van zijn
vader over die verder gaat als veehouder.
Het gezin heeft in de oorlog geen echt
voedselgebrek gehad. Gerrit zat redelijk
veilig in Afrika, waar hij het goed maakte,
maar werd thuis erg gemist. Henk moest
steeds zijn uiterste best doen voor een
ausweis. “Liegen deed je of het gedrukt
stond.” De inundatie van 1944-45 gaf grote zorgen om het bedrijf. De oorlog gaf
toenemende spanning en angst. Hieronder
volgen fragmenten uit het familiedagboek
die een beeld geven van het leven tijdens
de Tweede Wereldoorlog bij de familie
Houtman in de zuidwestelijke Beemster.

Het gezin Houtman ‒ vader, moeder en
zoon Henk ‒ woont tijdens de Tweede
Wereldoorlog aan de Zuiderweg op nummer 8 (nu nummer 11). Ze hebben een
middelgroot gemengd bedrijf.
Vader Gerrit Houtman is op 15 april 1893
geboren op Halfweg in de Beemster. Zijn
vader is daar kruidenier en caféhouder.
Moeder Trien Prins, eveneens kruideniersdochter, komt van Spijkerboor en is
geboren op 7 augustus 1895.
Na hun huwelijk, op 26 april 1917, beginnen vader Gerrit en moeder Trien hun
bedrijf aan de Zuiderweg. Er worden
fruitbomen geplant en tot die groot zijn
wordt daaronder groente geteeld, zgn.
onderteelt. Er komen vijf of zes koeien,
wat pinken, kalveren, een paard, kippen,
bijen en in de oorlog is er een varken voor
de huisslachting.
Er worden twee zoons geboren, Gerrit
op 12 februari 1919 en Henk die op 13
december 1923 het levenslicht ziet.
Gerrit kan goed leren en studeert ijverig.
Hij gaat naar de HBS in Purmerend en
vindt daarna een baan op kantoor bij de
HSM in Amsterdam. Gerrit is fanatiek
wielrenner en lid van ‘Le Champion’.

1942
18 Okt. “Frans is weer verkocht voor
f 11000.” Henk vertelt dat zijn vader in
1940 een draver, met de naam Frans, had
gekocht en dat hij hem niet lang daarna
voor f 5750 goed kon verkopen aan Jaap
Verkade in Delft, zo goed dat daarmee
de hypotheek op het bedrijf kon worden
afgelost. In 1942 werd Frans door Verkade voor bijna het dubbele verkocht.

Roode Kruis brief, verzonden op 4 dec. ’41, antwoord geschreven in juli ’42 en ontvangen op 6 nov ’42
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De auto waar Gerrit over schrijft in zijn briefje van juli 1942		

1943

(Collectie fam. Houtman)

12 Febr. “Gerrit, je 24 ste verjaardag, dat
is zoo een akelige dag voor ons, we weten
zoo weinig van je. Maar toen de post
kwam bracht hij twee Roode Kruisformulieren van je, wat een verrassing. Wat
zijn ze, zoo heen en terug, lang onderweg
geweest, het eene was van 25 Aug. 1941,
en het andere van 9 Jan. 1942.”

17 Jan. “Henk is naar Amsterdam geweest,
hij is bij oom Jan te gast geweest en ’s
middags zijn ze naar Carré geweest, daar
treedt het Circus Mikkenie-Strassburger
op, er is ontzettend veel belangstelling
voor. Oom Jan heeft Vrijdag drie uur in
de rij gestaan voor plaatskaarten en moest
genoegen nemen met de goedkoopste
plaatsen. Iedere dag zijn er twee voorstellingen en het is bijna steeds uitverkocht.”

12 Maart. “Vannacht zijn hier door Engelsche vliegtuigen chocoladeletters uitgeworpen, het is de letter V van vrijheid of
victorie, Pa heeft er een in de boomgaard
gevonden, Henk vond twee leege doozen.
Sinds de vorige week moeten we nu hier
om 11 uur binnen zijn en in Amsterdam
om 9 uur. Vanavond gaan er weer ontzettend veel vliegtuigen.”

26 Jan. “We hebben weer een Roode
Kruisformulier2 naar je toegezonden, dat
is het dertigste al en we hebben er nog
maar vijf terug. Ons varken is geslacht,
het woog nu maar 54 kg.”
27 Jan. “Vanmiddag heb ik de karbonaden gebakken, ik had nu 17 pond en heb
daarvan ook weer 5 fleschen vol gedaan en
gesteriliseerd.”

4 April. “Nu is Henk weer naar Alkmaar,
als er harddraverij is, is hij niet te houden.”
7 April. “Het is vandaag vreeselijk slecht

De bezetter had het post-, telefoon- en telegraafverkeer met landen waarmee Duitsland in oorlog was, verboden.
Wel werd toegestaan om onder bepaalde voorwaarden via het Rode Kruis – op speciale formulieren – berichten
te verzenden.

2
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weer, Noordwesten buien en een vliegende storm. Henk heeft Zondagmorgen
op het land Duitsche bonkaarten voor
levensmiddelen gevonden, die waren ook
weer door Engelsche vliegtuigen uitgeworpen.”

dat het gedaan kon worden. Pa vindt het
wel erg jammer, maar ik had maar liever
dat het weg ging, want er zijn al menschen naar concentratiekampen in Vught
gezonden, die hun radio niet hadden ingeleverd.”

9 April. “Het was ongeveer 11 uur, gisteravond, we lagen al te bed en toen gingen er
toch zooveel vliegtuigen, het was gewoon
angstig, er vielen ook nog bommen, en nu
vanmorgen hoorden we dat de boerderij
van Jb. ten Wolde, aan de Westdijk bij
de Volgerweg door een brandbom tot de
grond is afgebrand, hij had drie brandbommen kunnen weggooien, maar de
vierde lag op de hanebalken, daar kon hij
niet zoo gauw bij komen, dus die heeft de
brand veroorzaakt. Ook aan de weg van
Spijkerboor naar de Rijp is een brandbom
in een huis gevallen, juist voor het bed van
die menschen, die hebben de brand met
dekens gebluscht.”

8 Juli. “Vanmiddag was ik even in Purmerend geweest en toen ik thuis kwam lag er
een formulier van je, en welk een bericht:
Je schreef dat je met welverdiend verlof in een zonnig land [volgens Henk in
Zuid-Afrika] was en dat je een waar tehuis
gevonden had bij een reuze aardige familie, nu Gerrit, dat vinden we eenig, we
hopen dat je genoten hebt. Je zult nu wel
weer aan het werk zijn want het was gedateerd 2/43. Nu weten we meteen dat je
toch nooit in Engeland geweest bent, we
zijn door dat adres van het Roode Kruis
Bureau te Londen in de war geraakt.”
De familie is heel blij met dit bericht,
omdat ze op 13 april 1943 opeens een
ander formulier hadden ontvangen. Niet
zoals gewoonlijk het formulier dat zij
zelf eerst verzonden hadden en dit keer
kwam het ook niet uit West-Afrika maar
uit Engeland. Zat Gerrit in Londen? Was
hij opgeroepen door de Ned. Regering of
was hij vrijwillig weggegaan? Had hij
geen werk meer of kon Gerrit niet langer
tegen het klimaat? Ze wisten het niet.

10 April. “Vorige avond zijn hier weer
Engelsche vliegtuigen overgegaan, nu
werd er één aangeschoten, aan de [Zuid]
dijk, tusschen Bruinsma en Jantjes lag een
lijk uit dat vliegtuig en bij Jantjes voor het
huis lag een mitrailleur en nog wat stukken, dat vliegtuig is brandend nog een
eind doorgevlogen en aan de overkant van
het kanaal neergestort. Bij Jantjes waren
alle ruiten stuk.”

22 Aug. “Nog weer eens een bonnenlijst
en prijzen die in de zwarte handel gegeven
worden: suiker f 20 per kilo, tante Mien
heeft voor een ei f 1 gegeven, jonge kippen f 30 per stuk, 1 kaas van 4 pond f 24
en 1 pond boter f 20. Voor een behoorlijke
melkkoe, nog niet eens een beste, meer
dan f 2000.”

16 Juni. “De jongens die in 1923 en in
1924 geboren zijn moeten voor de arbeidsinzet naar Duitschland, de vrijstellingen
gelden niet meer, dus daar hoort Henk ook
bij, ik vind het verschrikkelijk als hij weg
moet, dan houden we niets over. Vrijgesteld zijn mijnwerkers en leerlingen van
middelbare algemene en technische scholen of hoogescholen.”

4 Sept. “Deze week hebben we ruim
f 3000 ontvangen. Klompen geruild voor
appelen en ook 2 paar klompen voor 2
p. honing. Katoen voor kussensloopen
geruild voor 2 p. honing en 1 kist appelen,

28 Juni. “Pa heeft vandaag toch de radio
maar ingeleverd, het was de derde keer
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14 Dec. “Ik brei sokken van schapenwol,
er is geen sajet meer te krijgen, nu hebben we met Jacob Klaver geruild, 2 potjes honing voor 1 kilo schapenwol, dat is
nog goedkoop want de wol kost al 24 a 30
gulden per kilo. Ik laat het spinnen door
Bets Kelderman, dat kost 2,50 per knot
(bij andere ook al 4 gulden) nu heb ik 2
knotten zwart geverfd voor sokken voor
Henk, zelf neem ik een paar witte sokjes, vorige winter heb ik al een vestje van
schapenwol gebreid, het is lekker warm.”

2 overall’s voor 50 kg appelen, klompensokken en batterijen voor appelen, allemaal artikelen die anders niet te krijgen
zijn.”
21 Sept. “Hier in de Beemster zijn 1000
bonkaarten gestolen, nu dat gaat wel goed,
dat is voor de onderduikers, als die hun
stamkaart nog hebben, krijgen ze overal
nog bonnen.
2 pond tarwebloem gekregen voor appelen.”

1944

22 Nov. “Er wordt tegenwoordig veel
gestolen, vorige week zijn hier 13 inbrekers opgepakt. Ze hebben het niet op geld
voorzien, maar op levensmiddelen, ham,
spek en tarwe, het was personeel van een
dorschmachine.”

15 Febr. “O, Gerrit, wat een vreeselijke
dag, we moeten hier vandaan, er komt
water, we raken alles kwijt, we weten nog
niet waarheen. 21 Febr zal de sluis open
gezet worden.”
Een dag eerder, 14 februari, kregen de
bewoners van de Beemster een door burg.
Van der Kuur ondertekende circulaire
waarin de tweede inundatie wordt aangekondigd.

3 Dec. “Gisteravond zijn er weer veel
vliegtuigen overgegaan, vanmorgen
hoorden we dat ze in Berlijn weer gebombardeerd hebben, dat is al de vierde keer.
Er is weer een bom in Noord-Beemster
gevallen, drie hazen waren het slachtoffer
er van.”

22 Febr. “De sluis is nog niet open, het

Kruidenierswoning van Omoe in Spijkerboor. 			
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(Collecie fam. Houtman)

was spoedig heel wat minder, dus we
dachten dat het nu voor elkaar was, maar
tegen zevenen, toen we zouden gaan
brood eten, is op onverklaarbare wijze de
motor warm geloopen en doorgebrand.
Toen heeft Henk de andere motor weer
aangesloten en die is ook doorgebrand en
vanmorgen was alles overstroomt, ook de
darsch en de stal staan vol met water.”

is even uitgesteld. Wij gaan denkelijk
naar Spijkerboor.” In Spijkerboor woont
Omoe, de moeder van Trien.
29 Febr. “Vanmiddag onder etenstijd is er
een vliegtuig neergestort op een stuk land
aan de overkant van de Volgerweg, juist
achter ons. De piloot is er met een parachute uitgesprongen en in het Jisperveld
terecht gekomen ongedeerd, het vliegtuig
kwam uit het Zuiden. Tegenwoordig gaan
er weer veel vliegtuigen. Vorige week gingen er in 36 uur 6000 naar Duitschland. Pa
heeft een koe verkocht voor f 1150, het
was geen zware koe. W. Dinkla vertelde
laatst dat hun van de zomer 2 pond koffie verkocht hadden voor 260 gulden en
daar hadden ze toen een stofzuiger voor
gekocht.”

15 Apr. “De verhuizing beëindigd, we
hebben het met het weer best getroffen.
Een akelige verjaardag voor Pa.”

7 Mrt. “Er is een sluisdeur opengezet.”
8 Mrt. “Vanmiddag ging ik naar Purmerend en toen zag ik die sluisdeuren open
staan, het is een groote waterval, een vreeselijk gezicht.”
23 Mrt. “Gister is de bemaling klaar
gekomen, we hebben een vijzel van het
Waterschap, hij was stuk, maar pa heeft
hem laten maken, het motortje van de
waschmaschine er op en gister om vijf uur
kon hij beginnen te draaien. Hij gooit er
heel wat water uit, maar of hij de boomgaard droog zal krijgen? We hopen het,
want ja, zoo langzamerhand is er al aardig
wat water in de boomgaard gekomen, het
rijst maar steeds, we hopen hier te kunnen
blijven, maar we weten niet hoe hoog het
opgevoerd zal worden.”

Voorjaar 1944

(Collectie fam. Houtman)

26 Apr. “Een van de koeien die bij C.de
Boer staan (Henk: in Wijde Wormer) kon
Pa verkopen voor f 5000,- , we doen het
niet, we hopen ze te houden.
Gerrit, wat verlang ik soms erg naar ons
huis, het is hier allemaal zoo akelig, zoo
zonder zon.”

12 Apr. “Om het erf droog te houden hebben we toch een zwaardere pomp gehaald
bij Jb Groot in de Woude.
Oom Irso heeft een krachtinstallatie aangelegd. Tegen de avond kon er gemalen
worden, het ging reusachtig, het water

27 Juli. “Henk is aan het Yellow’s plukken in onze boomgaard, hij doet het op
bloote beenen, hij gaat tot over de knieën
in het water, Pa heeft Janbaasjes geplukt,
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met een handkar naar de Wieringermeer
om aardappelen te halen.”

ook op bloote beenen (Het valt nog mee
dat deze vruchten goed worden, de boomen zien er nog goed uit).”

1945

5 Aug. “Gister zijn Kolijn (de belastingambtenaar) en D. Ubbels, een bouwboer
aan de Oostdijk door N.S.Bers doodgeschoten. Vreeselijk! Ook zijn de boeven
bij v. Keulen de veearts en Dr Hartman,
beiden te Purmerend, geweest, maar die
waren gelukkig niet thuis.”

1 Jan. “Het is vandaag schitterend weer,
er wordt hier druk schaatsen gereden op
het onderwater gezette land. Vanmiddag
was het erg gezellig, Oom Klaas had voor
cacao gezorgd en een paar boeren voor
melk en toen konden Buurvrouw Deurman en ik aan alle bezoeksters en bezoekers van de ijsbaan een kop chocola aanbieden, leuk hoor!”

7 Aug. “Henk is nu aan het peren plukken
met een schuitje, de beenen worden zeer
van het water.”

2 Jan. “In de steeden is het vreeselijk
slecht, de menschen hebben geen brandstof en eten meer. Ook Oortwijn had geen
brandhout meer. Nu heeft Henk vorige
week wat boomen omgehakt uit de boomgaard, hij kon het toen doen omdat er ijs
was en nu heeft Oortwijn wat elzen van
ons gekocht en voor onszelf heeft Henk
appelboomen omgehakt. Jammer dat het
zoo met onze boomgaard afkomt, hè!”

19 Sept. “Kuststrook moet ontruimd
worden. Velzen, Castricum, Santpoort,
Bloemendaal, HaarlemNoord, IJmuiden,
Heemskerk, Uitgeest en ook den Helder
moeten evacueren, in een paar dagen
moeten de menschen weg zijn, naar men
zegt, 25000 gezinnen.”
26 Oct. “Vanmorgen gingen er twee
mannen uit Amsterdam met een handkar
aardappelen halen uit de Rijp. Is het niet
erg! Ook in de Beemster onder Purmerend komen veel menschen loopend uit
Amsterdam om wat te halen.”

23 Jan. “In Amsterdam wordt f 2,00 voor
een sigaret gegeven. We krijgen 800 gram
brood. Voor een mud tarwe wordt nu al
f 1000,- , f 1200,- , en f 1500,- gegeven. De
nood is hoog gestegen.”

2 Nov. “Henk heeft vanmiddag 14 snoeken gevangen. De snoek heb ik gebakken,
ze heeft goed gesmaakt.”
Volgens Henk stikte het ervan, van die
kleintjes, en ze smaakten goed. (Zie elders
voor snoek-recepten, red.).

8 Febr. “Vandaag zijn we met het laatste
vrachtje huisraad over gegaan, nu zijn we
gelukkig weer thuis.”
Nadat het gezin tien maanden bij Omoe
in Spijkerboor had gewoond, was het
water nu zover gezakt dat het bedrijf weer
bewoond kon worden.

6 Dec. “We krijgen nu maar 1000 gram
brood per week, het wordt al minder. Er
is geen suiker, geen stroop, geen jam en
geen boter meer op de bon. Aardappelen
maar 2 kg per week, dat is natuurlijk ook
te kort, vooral omdat er geen grutterswaren zijn en bijna geen peulvruchten ook.
In Amsterdam wordt nu al honger geleden, de menschen gaan uit Amsterdam

12 Apr. “Het is vandaag prachtig weer, ik
heb al buiten zitten stoppen. Alles is erg
voorlijk, de boomen beginnen al te bloeien, er staat nog ongeveer ¾ deel van onze
boomgaard, als je nu de boomen ziet die in
het water staan kun je haast niet geloven
dat ze dood gaan als alles droog komt.”
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29 Mei. “Vanmorgen kwam de post met
een ansicht van je uit Kaapstad. Wat een
vreugde! We hadden al zoo lang niets van
je gehoord.”

2 Mei. “Vanmorgen hebben we hier de
eerste vliegtuigen gezien die pakketten
levensmiddelen hebben uit geworpen. Het
waren er naar schatting 2 à 300. Ze vlogen
erg laag, we hebben ze toegewuifd. In de
Noord-Beemster zijn ook ongeveer 150
pakketten uitgegooid.”

4 Juni. “We hebben in de krant gelezen
dat de postverbinding met Engeland op
enkele uitzonderingen na, hersteld is,
dus nu schrijven we de eerste brief en we
zullen dat voortaan weer wekelijks doen.
We hopen dat je ze zult ontvangen. Ook
hopen we dat er gauw een brief van jou
komt. Dus nu eindig ik met dit dagboek
want wat er nu te vertellen is doen we per
brief.”
Je Moeder

5 Mei. “Gelukkig , we zijn vrij! ”
16 Mei. “Gisteren had hier de eerste uitdeeling van de vliegtuigpakketten plaats,
wij kregen met ons drieën, drie witte
brooden, 1 busje kaas, 6 ons suiker, wat
aardappelmeel en een zakje gedroogde
eieren.”

Na de oorlog:

Telegram augustus 1945

(Collectie fam. Houtman)
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In 1946 komt Gerrit met verlof
naar de Beemster. Hij blijft zijn
werk in West-Afrika voortzetten
en werkt in Luanda, de hoofdstad
van Angola, op dat moment nog
een kolonie van Portugal. Op 5
december 1953 trouwt Gerrit met
de Nederlandse Annie Haringman
en wordt stiefvader van Dik en
Rita Leijen.
In 1975 moeten ze vluchten uit
Angola. Na een langdurige strijd,
van 1961 tot 1975, wordt Angola
onafhankelijk, waarna er een burgeroorlog uitbreekt die tot 2002
heeft geduurd. Ze gaan in Portugal wonen en op de gevel van hun
huis komt ‘Vivenda Bamestra’ te
staan. Er is regelmatig familiebezoek van en naar de Beemster.
Gerrit is in de zomer van 1994, op
75 jarige leeftijd overleden.
Wanneer Henk na de oorlog het
fruitbedrijf overneemt van zijn
vader, moet hij opnieuw beginnen.
Na de inundatie is het een enorme ravage, alle bomen zijn dood

en worden gerooid. Na het rooien groeit
het onkruid razendsnel metershoog in
de stapel bomen. Het was een moeilijke
start na de oorlog. Vruchtbomen en zaden
zijn schaars. Henk: “En je miste ook de

opbrengst van het fruit, gras groeide wel,
maar het fruit niet.” In de herfst van 1946
worden jonge bomen geplant. Henk haalt
zijn bomen uit Zundert.

Zuiderweg 8, met de jonge aanplant 				

(Collectie fam. Houtman)

Uit het dagboek van meester Köhne
Donderdag 28 Juni. [1945]
Vanmorgen met Jan, Marie, Juffr. Elenbaas en Tr. Oldenburg weer naar Amsterdam. Gistermiddag werd n.l. bekend
gemaakt dat de Koningin in de stad zou
komen. Deze eerste intocht na de bevrijding wilden we meemaken en we hebben
er van geprofiteerd.
We zagen ’s morgens om 12 uur het reusachtige defilé. Voorop delen van het Canadese leger en vervolgens tal van deputaties van verenigingen enz. Veel hilariteit
verwekte de voorstelling van een mof, die
een razzia hield.
Duizenden en duizenden sloegen deze
indrukwekkende stoet gade. We hebben
ongeveer 3 uur gestaan. We knabbelden

ondertussen maar koekjes en bleven zo op
de been. Om kwart over vijf stonden we
op de Stadhouderskade om de Koningin
zelf te zien. We stonden vooraan en hebben meegejubeld en gedrongen toen zij
in de auto voorbij reed. Nooit zal ik dit
indrukwekkende moment vergeten. We
zagen slechts een glimp van haar, even
haar gelaat en haar wuivende hand, maar
na alles wat doorleefd is ontroerde dit ons
diep. De Koningin is oud geworden. De
menigte was niet te houden en het gejubel
daverde door de gehele stad, terwijl nog
vele mensen onkundig waren van deze rijtoer, waarvan de route pas op het laatste
moment bekend gemaakt werd.
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Boeksignalement
John Dehé

Catherine Vanderzon-Ruijter1, Oorlogsherinneringen van een Beemster kind

Oorlog door de ogen van een kind
Tiny Ruijter was bijna zeven jaar oud, toen het Duitse leger Nederland binnenviel.
Tientallen jaren later zette ze haar oorlogsherinneringen op papier. Als Catherine Vanderzon-Ruijter leefde ze in Amerika en daarom schreef ze in het Engels, voor haar
Amerikaanse kleinkinderen.
Nu is er een Nederlandstalige bewerking van dit boekje verschenen, fraai geïllustreerd.
Het is een aangrijpend verhaal over een familie die er in de oorlogsjaren voor koos
om zich te verzetten tegen het Duitse regime en daar een hoge prijs voor betaalde:
haar vader Jan en broer Joris werden in de oorlogsjaren door de Duitsers om het leven
gebracht. We vinden hun namen terug op het monument dat kort na de oorlog naast het
Heerenhuis verrees en op de Erebegraafplaats te Bloemendaal.
In Oorlogsherinneringen van een Beemster kind beschrijft Catherine het dagelijks
leven op de boerderij aan de Middenweg. Ze waren met zijn achten en ze ziet hoe het
bijna idyllische leven op en rond de boerderij geleidelijk verandert als de Duitsers
ons land bezet hebben, hoe het voedsel schaars wordt, logés voor korte of langere tijd
op de boerderij blijven en hoe de familie langzaam maar onafwendbaar bij het verzet
betrokken raakt.
Ze ziet steeds meer mensen door de Beemster trekken, op zoek naar eten. We kennen de
verhalen over de hongerwinter van 1944-1945, maar al in 1942 kloppen grote groepen
mensen uit de steden bij de boerderijen aan. Ze schrijft: “In de steden ontstond een
groter tekort aan eten. Mensen kwamen met fietsen naar het platteland om te kopen
wat ze konden krijgen. Rond melktijd, om een uur of vijf, moesten Martha en ik om
de beurt flessen vullen voor mensen die om melk boerderijen afgingen. De meeste
mensen kwamen melk halen voor hun gezin en waarschijnlijk familie en vrienden,
maar anderen probeerden zoveel melk te krijgen als mogelijk, om het dan verder op
de zwarte markt te verkopen. Ik had op de Hobrederweg, op weg van school naar huis,
een man flessen zien legen in een lege melkbus – er gaat 40 liter in een melkbus – en
vertelde het aan mijn vader. Daarna mochten we niemand meer dan twee flessen geven.
(…) We mochten van mijn vader niet meer dan een dubbeltje per liter vragen. Veel
boeren vroegen 25 cent en sommigen zelfs een gulden.
Uiteraard neemt de arrestatie van Jan en Joris Ruijter en het dramatische bericht van
hun dood een belangrijke plaats in het verhaal in. Vermoedelijk was er verraad in het
spel en al bracht hun dood verdriet, woede en verbittering, het boekje eindigt met een
indrukwekkend slotakkoord, waarin berusting en verzoening overheersen.
Catherine Vanderzon-Ruijter, Oorlogsherinneringen van een Beemster kind, Middenbeemster, Antiquariaat
Serendipity, 2015. 35 pp., zwart-wit en kleurenafbeeldingen, 15 cm., ISBN 97890819036-2-2. Prijs € 9,-; uitsluitend verkrijgbaar bij Antiquariaat Serendipity, Middenweg 161 (winkel open vrijdagmiddag en zaterdagmiddag), 1462 HJ Middenbeemster. Bestellingen bij voorkeur via e-maill: serendipity.book@worldonline.nl.
Verzendkosten € 3,45.
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Tentoonstellingen over de Tweede Wereldoorlog in
Museum ‘Betje Wolff’ en
Agrarisch Museum ‘Westerhem’
In het Agrarisch Museum ‘Westerhem’ staat een ‘noodstroomcentrale’. Verder een legerjeep die
de landing in Normandië heeft
meegemaakt en veel voorwerpen,
gebruikt in de oorlog.
(Foto Johan de Jong)

Bij beide musea staat een replica
van de symbolische vrijheidsboom
zoals deze op 5 juli 1945 door de
kinderen van de vier scholen is
geplant tegenover het op dezelfde
dag onthulde oorlogsmonument.
(Foto Johan de Jong)
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