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OOGST DER TIJDEN,  2 1 

>>0 
Deze garve, de tweede van de Oogst, werd gebundeld in een tijd van grote nood, in een periode, waarop 
de grootste wereldbrand van alle tijden het hoogtepunt bereikte, in dagen van angst en spanning. 
Duitsland, dat de ene militaire nederlaag na de andere moest incasseren, dat innerlijk verzwakte, 
getuige de mislukte “aanslag” op Hitler, stond aan de rand van de afgrond en –wetende, dat zijn 
ondergang onvermijdelijk was—deed het alle pogingen om Europa in zijn val mee te slepen. De Duitse 
Propagandaminister Joseph Göbbels proclameerde de zoveelste “algemene mobilisatie”, die leidde tot 
de meest meedogenloze mensenjacht, die de geschiedenis ooit gekend heeft—executiepeletons 
verrichtten dag en nacht hun moorddadig werk en in de bezette gebieden spiedden de verraders, n.s.b.-
ers, landwachters, Grüne Polizei, Sicherheitsdienst, naar ondergedokenen, wier legers telkendage 
groeiden. In deze dagen, ruim vier jaren nadat ons land op een onvoorbeeldige wijze door de Hunnen 
onder de voet werd gelopen, groeide dit boek, waarin, evenals in het eerste, de dagelijkse 
gebeurtenissen met de nodige voorzichtigheid genoteerd werden. 
>>[lege pagina] 
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Donderdag 10 Augustus 1944 
“Deutschland mit Einkesselung bedroht”—ziehier in vier woorden de militaire situatie van begin 
Augustus 1944 geschetst. In het Oosten draven de Russische troepen Berlijn-waarts. Niet lang na de 
geallieerde landingen in Normandië op 6 Juni jl. zette maarschalk Stalin een geweldig Russisch offensief 
in bij Minsk, een plaats, waar de Duitsers het allerminst verwacht hadden. Zij namen Minsk, Wilna, 
Brest, Grodno, Bialystok, Lublin, Lemberg, Stanislau, Przemysl en Kowno (Kaunas) en Dwinsk (Dunaburg) 
in Litauen. Momenteel wordt hard gevochten in de straten van Warschau, waarbij ook –naar men op 
straat weet te vertellen—de Poolse ondergrondse legers zich heldhaftig gedragen, terwijl Krakau van 
verschillende zijden bedreigd wordt. In Zuid-Polen wordt hevig gevochten aan de voet van de Karpaten 
in het petroleumgebied ten westen van Stanislau (waar vroeger –tot 1943—de Nederlandse 
krijgsgevangenen geïnterneerd waren). Verschillende belangrijke centra vielen de Russen reeds in 
handen. In Polen staat de Russische opmars momenteel grotendeels stil; men concentreert thans 
nieuwe krachten voor de grote aanval op Oostelijk Duitsland, nl. Silezië en Oost-Pruisen, op welker grens 
nu hevig gevochten wordt.  
In het Westen verstreken bijna twee maanden na de invasie (6 Juni) zonder dat er zich wijzigingen 
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1 Over de transcriptie:  

>> : volgende pagina 
{tekst} : boven de regel toegevoegd 
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van betekenis voordeden. Enkele dagen geleden echter zetten de Amerikanen een grote aanval in aan 
de westzijde van het schiereiland Normandië, die leidde tot de complete afsluiting van het schiereiland 
Bretagne en de verovering van Rennes, St. Malo, Laval, Vannes, 
 
[ingekleurd getekend kaartje van Normandië met troepenbewegingen] 
 
terwijl momenteel gevochten wordt in de straten van Brest(!), Lorient, St. Nazaire (de drie voornaamste 
duikbootbases van de Duitsers), Nantes en Angers. De Amerikanen verspreidden zich, toen zij Rennes na 
een bliksemaanval veroverd hadden, in alle richtingen. De voornaamste aanvalsvleugel is wel die naar 
het Oosten, die Le Mans al gepasseerd is en die regelrecht op Parijs gericht is, waarvan de 
aanvalsspitsen nu nog slechts 140 km. verwijderd zijn. Het Duitse front bij Caen en Vire houdt taai stand, 
doch onder de druk van een nieuw Brits offensief wijken 
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ook hier hun linies langzaam maar zeker. De Duitsers deden bij Mortain een hevige tegenaanval om de 
Amerikaanse troepen door een doorbraak naar Avranches te splitsen, doch dank zij de geallieerde 
overmacht in de lucht mislukte deze. Merkwaardig is, dat de Luftwaffe zich niet vertoont boven het 
operatiegebied. 
In Italië bereikten de geallieerden de Arno; ze bezetten Livorno en een deel van Pisa en het zuidelijk 
stadsdeel van Florence, dat de Duitsers tot open stad verklaarden, maar waarvan de desalniettemin de 
fraaie Arno-bruggen in de lucht lieten vliegen. Verwacht mag worden, dat de Duitsers nu enige tijd stand 
zullen houden op de zogenaamde Gothenlinie, die ten noorden van de Arno dwars door Italië van Pisa 
naar Rimimi loopt. 
Steeds dichter naderen de geallieerden de Duitse grenzen & daarbij blijft het niet: Turkije brak dezer 
dagen met Hitler-Duitsland en de wereld wacht nog af of ‘t oorlog wordt of vrede blijft; in Finland trad 
de staatspresident Ryti af en zijn opvolger, generaal Mannerheim, vormde een nieuw kabinet, dat de 
nauwe Fins-Duitse betrekkingen waarschijnlijk aanmerkelijk “losser” zal maken. Beide gebeurtenissen 
gaven de bezette Balkanlanden aanleiding om te polsen naar eventuele vredesvoorwaarden van de 
geallieerden. 
Misschien nog dreigender dan de militaire 
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nederlagen in het Oosten, Westen en het Zuiden èn in de lucht (daarover straks meer), zijn voor 
Duitsland de binnenlandse gebeurtenissen. In het eerste boek “Oogst er tijden” maakte ik er reeds 
uitvoerig melding van, maar toch wil ik –volledigheidshalve—hier even de feiten(?) en suggesties te 
memoreren. 
In de late avond van Donderdag 20 Juli, nu juist drie weken geleden, werd uit Hitlers hoofdkwartier 
bekend gemaakt, dat er die dag een aanslag gepleegd was op den Führer, Adolf Hitler, waarbij 
verschillende van zijn naaste medewerkers gedood of gewond werden, doch waarbij hijzelf—door de 
“Voorzienigheid” uitverkoren—slechts enkele brandwonden, builen en kneuzingen opliep. De berichten 
over deze aanslag zijn zo tegenstrijdig (Hitler-zelf in de nacht van 20 Juli: “de bom kwam op twee meter 
aan mijn rechterzijde tot ontploffing”; Dr. Ley op 21 Juli in een radio-rede: “Voor de moordaanslag op 
den Führer is een mijn van de allerzwaarste soort gebruikt”, terwijl Dr. Joseph Göbbels op 26 Juli in een 
lange radiopreek onthulde, dat de dader “de springstof in een actentas in de vergaderkamer had 
meegenomen”, waarop hij deze tas “in een onbewaakt ogenblik den Führer direct voor de voeten had 
geschoven”), dat men thans wel algemeen geneigd is te geloven, dat deze hele scène “kwatsch” 
geweest is en slechts diende om een aanleiding te hebben zich van een groot aantal lastige generaals—



die Duitslands militaire nederlaag niet meer verbloemen—te ontdoen. Het aantal moorden in Duitsland 
op nazi-vijandige elementen 
>> [4a krantenpagina met bericht over aanslag Hitler indien dit gelukt zou zijn. Niet opengeslagen gefotografeerd, geen 
bijzonderheden zichtbaar op de scan.] 
>>4b [rood pamflet met grafische weergave halmen en vogel en industrie, met tekst “de NSB strijdt voor vrijheid arbeid en 
brood”. KS: “Aanschouw de originaliteit: de strijd voor “Vrijheid—Arbeid—Brood”] 
>>4c [voorpagina krant met bericht  over aanslag op Hitler. De Koerier, Deventer Dagblad, Zutphense Courant en Salland, 
Donderdag 27 Juli 1944] 
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in de legerleiding is enorm en juist dezer dagen werd bekend gemaakt, dat enkele hoge officieren, 
waaronder generaals, die beschuldigd worden, de hand gehad te hebben in de  “Putsch”, door een 
speciale “volksrechtbank” tot de strop veroordeeld zijn. 
Hoe het zij—in scène gezet of werkelijheid—het rammelt in Duitsland. D ehooggeroemde eenheid in het 
Riech is foetsi & zal wel zoek blijven ondanks alle barbaarse strafmaatregelen van Heinrich Himmler en 
zijn SS-troepen. 
Behalve de binnenlandse toestand in Duitsland zal de luchtoorlog snel tot de ineenstorting van het 
Duitse “Dritte Reich” meewerken. Dag & nacht zijn Amerikaanse & Engelse luchtvloten, opererend van 
bases in Groot-Brittanië, Italië èn Rusland, boven Duitsland, waarbij aantallen van 1000 
bommenwerpers met soms evenveel jagers regel zijn. Hun voornaamste doelen zijn momenteel de 
olieraffinaderijen in Duitsland & de bezette gebieden, voornamelijk Roemenië, die Duitslands olie 
voorraden al zozeer verminderden, dat het –naar men op straat weet te vertellen—per maand al meer 
dan 300.000 liter meer verbruikt dan geproduceerd kan worden en dat ondanks het feit, dat de 
Luftwaffe zich bijna nergens meer vertoont. Ja, het is zelfs zover, dat de Duitse generale staf zich al op 
boerenwagens langs de linies moet laten rijden in Normandië, terwijl tanks verlaten worden 
aangetroffen omdat zij door benzine gebrek in de steek gelaten moesten worden! Tijdens de Juli-
gebeurtenissen in Duitsland moet, naar men weet te vertellen, de 
>>6 
hoofdredacteur van de “Times” verklaard hebben, dat Duitsland binnen enkele maanden onmogelijk 
meer oorlog zou kunnen voeren, zelfs al zou het innerlijk met kunst- en vliegwerk op poten gehouden 
worden, nl. enkel en alleen door het gebrek aan benzine. 
Ik vertelde al, dat de Duitse luchtmacht zich op bijna geen enkel front meer vertoont. Hier op de 
Nederlandse vliegvelden staat nog slechts een enkel toestel gestationneerd en dat wordt dan nog vaak 
gebruikt op het “binnenlandse front”, nl tegen de onderduikers en dergelijke, zoals onlangs in de 
Noordoostpolder. Alleen in Oost-Pruisen, waar das Reich onmiddellijk bedreigd wordt, is de Luftwaffe 
iets actiever, al blijft zij verre in de minderheid bij de door Amerika uitgeruste Rode Luchtmacht. 
Onlangs zouden de Duitsers gepoogd hebben een “corridor” te bombarderen door de Russische linies, 
die de Oostzee bereikten, om de in de Baltische Staten afgesneden Duitse troepen een weg naar Oost-
Pruisen te banen. De poging mislukte echter. 
De Duitsers trachten thans het gemis van een behoorlijke luchtvloot te vergoeden door een veelvuldig 
gebruik van de V1, waarover ik in het eerste boek reeds meermalen melding maakte. Dit 
“vergeldingswapen” wordt voornamelijk tegen Londen gebruikt, waar reeds enkele duizenden 
slachtoffers vielen. Woensdag 2 Augustus sprak Churchill in het 
>>6a [krantenknipsel met foto van V1. Friesche Courant 18 Aug. 1944] 
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Lagerhuis. Volgens de krant heeft hij verkondigd, dat de ruim 5000 afgevuurde bommen in totaal 4735 
doden geëist had & ruim 14.000 personen zwaar gewond hadden. 17.000 huizen werden verwoest & 
800.000 beschadigd. Ik voor mij geloof, dat de inzet van de V1 een “misse set fen Wopke” geweest is 
voor Duitsland. De V1 heeft Engeland wakker geschud uit een vrij passieve houding en het tot handelen 
gebracht. Zo bezien kunnen wij door de V1 slechts dichter bij de eindoverwinning gebracht worden. 
Deze zekerheid, dat de overwinning op mars is, groeit met de dag, met het uur. We zullen in de 
eerstkomende weken voor beslissingen van groot formaat staan! 
Dinsdag 15 Augustus 1944. 
De roerige, vaak zenuwslopende tijden zijn er oorzaak van, dat ik me niet zo vaak & met zoveel zorg aan 
de Oogst kan wijden dan de betekenis der gebeurtenissen eigenlijk wel vergt. Daarom snel de 
achterstand ingehaald. Tenslotte: het verzamelen van binnenlands nieuws blijve de hoofdopzet van deze 
schrijverij. 
Hoe benard de tijden zijn merken we momenteel weer: Gisteravond omstreeks 7 uur heeft een 
jongeman in de Tjerk Hiddesstraat te Leeuwarden een aanslag gepleegd op Schleiffer, den n.s.b.er, die 
reeds vele mensen “aangebracht” heeft en met den 
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gummieknuppels van de concentratiekampen in Amersfoort, Vught en Ommen kennis deed maken. Vijf 
schoten zijn op hem gelost, van welke enkele hem troffen. Schleiffer werd zwaar gewond & leed 
bloedverlies. Hij werd naar ‘t Sint Bonifaciushospitaal vervoerd, doch zou nog niet overleden zijn. De 
dader ontkwam op de fiets. 
Het is niet de eerste maal, dat er een aanslag geplaagd wordt op een verklikker. Kortgeleden werd in 
Heerenveen een politie-inspecteur neergeschoten (I 366 & 370)2, terwijl in Sneek de verrader Van der 
Kooi uit de weg geruimd werd (I 376), waarvoor de Snekers uit straf nog steeds om 8 uur binnen moeten 
zijn (normaal om 10 uur!) en de café’s er nog steeds alleen maar van 12-2 uur open mogen. In beide 
gevallen werden repressailles genomen: men schoot er andere burgers voor neer en verrichtte talrijke 
arrestaties. De Leeuwarder bevolking wacht daarom met een bang harte de loop der gebeurtenissen af. 
Wie iets te betekenen heeft of vroeger een vooraanstaande positie bekleedde slaapt ‘s nachts niet meer 
thuis. 
-- 
De Duitse speurhonden zijn momenteel weer bijzonder actief in Friesland. De Grüne Polizei deed weer 
talrijke razzia’s, waarvan die in de Noordoostpolder, Gaasterland & Appelsga wel de kroon spanden. De 
Noordoostpolder is sinds enkele jaren een 
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asyl voor onderduikers, die daar de een of andere betrekking kregen bij een rijksdienst of op de nieuwe 
boerderijen. Een grote Duitse macht zette de polder af en overviel de kampen. Verschillende jongens 
wisten nog in de “rimboe” en in het graan te ontkomen, maar zelfs daar waren zij niet veilig, want de 
Duitsers gebruikten bij de overval zelfs vliegtuigen, vanwaaruit de jongens met mitrailleurs bestookt 
werden. 
Driehonderd à 400 jongens konden zich niet meer in veiligheid brengen; zij werden opgepakt, zelfs al 
waren alle papieren in orde, en in een lange trein naar het zuiden vervoerd, men zegt naar Maastricht 
en Valkenburg om in de grotten daar zekere onderdelen van de Philipsfabriek onder te brengen. De 
Duitsers hebben nog gepoogd de jongens door uithongering tot terugkeer te dwingen door de keukens 
bezet te houden. Het mocht hun echter niet gelukken. 
                                                           
2  Oogst der Tijden, 1, (online)- deel 5, p. 366 en 370. 



Geheel onvoorbereid schijnt de overval niet gekomen te zijn. In de cantines was een oproep aangeplakt, 
waarin vermeld stond, dat 500 jongens zich vrijwillig moesten melden voor dat werk en dat anders 
maatregelen genomen zouden worden. Slechts honderd meldden zich; de Duitsers haalden daarop de 
resterende 400. 
In Gaasterland werden ook talrijke jongelui opgepikt. Evenals Appelsga, dat jl. Zaterdag een 
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overval had te verduren, zitten er bijzonder veel jongens en meisjes op de boerderijen, doordat alle 
andere gelegenheden (buitenland, eilanden, Limburg) onbereikbaar en/of verboden zijn. Op sommige 
boerderijen waren 60-100 jongelui. 
M’n zuster At, die in Appelsga was, maakte de overval daar mee. Zaterdagmorgen vroeg al was er een 
enorme Duitse macht op de been, sommigen spreken van 2000 à 3000 man. Zij zetten de bossen en 
omgeving af, arresteerden alle mannen tussen de 18 & 45, hielden ze een uur of een dag vast 
(daartussen varieerde het) en lieten hen, wier papieren in orde waren, weer vrij, mits zij de Duitsers niet 
“te koel” behandelden, zoals b.v. een jongen uit At’s ploeg gebeurde. De meeste jongens vluchtten de 
bossen in, maar de Duitsers kamden die uit. Soldaten met speurhonden liepen op geen tien meter van 
elkaar! Twee jongens van de boerderij, waar ook At was, vonden den vermoorden boswachter met de 
hersens uit het hoofd, het gebit uit de mond en badend in zijn bloed. De man had nog ondergedokenen 
geholpen en weigerde te zeggen, waar zij waren. De Duitsers gaven hem een schot achter het oor en 
brachten, zoals mijn neef zag, zijn bril, horloge en portefeuille in triomph naar hun meerderen! 
Ook verschillende meisjes werden meegenomen. De Duitsers, die op de boerderij van At kwamen, 
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vroegen waar de jongens waren. De meisjes weigerden het te zeggen, waarop de Duitsers hen 
meenamen. Onderweg moesten ze een liedje zingen, maar ook dit weigerden de meisjes: “Wij zijn geen 
Duitsers, die op commando zingen!” De meisjes zeiden, dat zij voort moesten maken, omdat ze met de 
trein naar Leeuwarden moesten. Dat kan ons niks schelen, aldus de Duitsers, dan lopen jullie maar, ‘t is 
per slot maar een eindje. “Inderdaad,” antwoordden de meisjes, “bij Rusland vergeleken zeker!” 
Na wat bangmakerij met op transport-stellen e.d., waardoor de meisjes zich echter niet lieten 
intimideren, werden zij vrij gelaten. At deed alleen nog een poging om een van de jongens van hun 
clubje vrij te krijgen, door tot de hoogste Officieren door te dringen. Zij had bijna succes gehad—helaas 
stuitte het op de onwil van zes officieren af. Men zegt, dat in totaal 50-70 jongens en ook oudere 
mannen weggevoerd zijn, terwijl ook verschillende studenten (vrouwelijke wil ik zeggen, maar dat geeft 
het woord niet aan!), die ‘s nachts en zonder persoonsbewijs in de duinen gedwaald hadden, werden 
meegenomen. 
-- 
De Grünen deden ook in andere dorpen overvallen, onder meer in Gauw bij Sneek, waar een 34-jarige 
winkelier Boeyenga doodgeschoten 
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werd, en te Zwaagwesteinde, waar zij den eierkoopman Leegsma vreselijk mishandelden omdat hij een 
radio had & onderduikers herbergde, wier schuilplaats men echter, ondanks het feit, dat een der 
Duitsers de dochter de pistool op de borst zette, niet te weten kwam. Verder vond men te 
Zwaagwesteinde nog 2 radio’s & 2 motorfietsen, een geslacht varkentje en –in een vrachtwagen, 
verpakt in manden en kisten—een complete, geslachte koe! 
-- 



Vorige week Donderdag hadden we hier in Leeuwarden en omgeving een grootscheepse oefening van 
de Duitsers, waaraan ook de rond Bergum gelegerde troepen deelnamen, voorstellende een aanval op 
het vliegveld. Hele bendes met gras en takken op helm en ransel gecamoufleerde Duitsers trokken door 
de straten en kropen door de sloten. Toen de klok 12 sloeg was ‘t gebeurd; net een spookhistorie! Ik 
vroeg een soldaat wie’t gewonnen had. Hij sloeg zich op de borst en zei: “Wir!”, maar of dat nu de 
Amerikanen of de Duitsers waren is me niet bekend. 
In een tuintje aan de Lekkumerweg stond naast een huisje van een oud echtpaar een perenboom, de 
enige, die zij bezaten. De Duitsers, die 
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tijdens de oefeningen daar om het huis struinden, aten vrolijk van de peren, tot groot ongenoegen van 
den ouden baas, die zijn hele ooft zag verdwijnen. Hij maakte daarop aanmerking, doch de officieren 
keurden de diefstal goed, waarop de hele boom geplunderd werd. 
-- 
Mem had van de door bijna alle kledingmagazijnen geboden gelegenheid om uit twee lakens of een lap 
stof een regenjas te maken gebruik gemaakt. De jas was gereed, doch werd tijdens het transport tussen 
Rotterdam en Leeuwarden gestolen. Een van de momenteel onrustbarend hoog in aantal toegenomen 
spoorwegdiefstallen! 
-- 
Het aantal treinbeschietingen is gedurende de periode van mooi zomerweer enorm toegenomen. 
Zaterdag 5 Augustus werden treinen beschoten bij Steenwijk, waar drie wagons heide in vlammen 
opgingen & een 8-jarig jongetje gedood werd, & tussen Wijster en Hoogeveen, waar 30-40 doden te 
betreuren waren. Hier hadden de geallieerde vliegers eerst de locomotief onklaar gemaakt & ze zouden 
weer wegvliegen toen het afweergeschut, dat tegenwoordig veel achteraan de treinen gekoppeld is, op 
hen begon te paffen. De vliegers kwamen terug om de Duitse schutters af te straffen, doch maakten bij 
de daarop ontstane gevechten zeer veel doden onder de treinpassagiers. Sindsdien werden bijna alle 
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dagen wel treinen beschoten & ook trams, bussen en auto’s. Zo werden bij Vries (Dr.) enkele auto’s & 
voetgangers geraakt op dezelfde Zaterdag, waarbij 10 doden te betreuren waren. In de buurt van Joure 
werd een auto met vier Nederlandse politiemannen onder vuur genomen, waarbij zij alle vier het leven 
verloren. Ook voetgangers & boerenwagens werden gemitrailleerd. Wie zijn het, die deze heldenstukjes 
uitvoeren? 
Zondag 6 Augustus was ik op weg naar ‘t Zuiden, toen ook “Sein Lodewijk onveilig” kwam, d.w.z. er is 
luchtgevaar & langs de spoorbaan wapperen dan de geelblauwe vlaggen. De machinisten & stoker, die 
blijkbaar al eens eerder een beschieting meegemaakt hadden, reden zo kalm, dat men naast de trein  
zou kunnen fietsen. Voor Heerenveen werden plotseling de remmen aangegooid, waarop de hele trein 
leegstroomde. Iedereen zocht ver achter de trein een goed heenkomen. ‘t Was een gezellige boel, daar 
op de spoorbaan en in de bermen. De Amerikanen vlogen bijzonder hoog over, er gebeurde niets & toen 
de locomotief driemaal floot, zocht iedereen weer een plaats in de achterste wagons. In Heerenveen 
stopten we een half uur & de hoofdconducteur kwam zeggen, dat iedereen, die straks als we zouden 
rijden een vliegtuig zag, aan de noodrem moest trekken. Ik heb getuurd & getuurd, want ‘t leek me 
geweldig, eens aan de noodrem te kunnen trekken. Helaas liet zich geen enkele Tommy zien. 
__ 
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Donderdag 17 Augustus 1944. 



Internationaal is er weer groot nieuws: de geallieerden landden Dinsdagmorgen 15 Augustus aan de 
Franse Middellandse Zee-kust tussen Toulon en Cannes, welke laatste stad zij, naar men op straat weet 
te vertellen, reeds bezet hebben. Het is nog te vroeg om nadere beschouweingen aan deze tweede 
invasie te wijden; we zullen eerst de verdere ontwikkeling eens afwachten. 
-- 
Dinsdagavond zijn in Birdaard twee Duitsers of Deutschfreundliche Nederlanders doodgeschoten. Over 
de juiste oorzaak & toedracht hoort men verschillende lezingen. Ik kwam uit al die verhalen tot de 
volgende reconstructie. 
De gehele dag hadden twee vreemde, in burger geklede mannen zich te Birdaard opgehouden, 
voornamelijk in de nabijheid van de slagerij van den Heer Leistra. Tenslotte stapten zij deze binnen, 
arresteerden de man en verder allen, die in de loop van de middag binnenkwamen. Zij werden in de 
huiskamer geloodst en geboeid. Daar werd onderzocht wat zij er te maken hadden & bleek dat niets 
verdachts te zijn, dan werden ze na verloop van tijd weer losgelaten. Zo moeten omstreeks 5 uur nog 4 
mannen gevangen gezeten hebben, toen weer 2 personen de winkel binnen- 
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kwamen. Ook zij zouden gevangen genomen worden, doch terwijl de beide geheime polities de boeien 
in gereedheid brachten, trokken de twee nieuw binnengekomenen een revolver en legden de beide 
andere mannen neer. De daders stapten kalm op de fiets & reden weg. De slager & de andere 
gevangenen bevrijdden zich vervolgens & gingen met vrouw en kinderen onder water. 
Dezelfde avond brandde de slagerij af. 
Het schijnt, dat een geheime organisatie die dag bij den slager, een familielid van Straatsma, die bij de 
benzine-affaire in de Dokkumer Wouden betrokken was (I 389), zou vergaderen. De Duitsers hadden de 
lucht gekregen van dit plan en arresteerden deswege alle binnenkomenden. Leden van de organisatie 
zouden de beide “agenten” doodgeschoten hebben en ‘s avonds ook de slagerij in vlammen hebben 
laten opgaan, opdat de Duitsers daar niets zouden vinden. 
Een kennis van me, die hoorde, dat er in Birdaard iets gaande was en die ‘t fijne van de zaak wilde 
weten, belde een kennis van hem in Birdaard op, toevallig den betrokken slager. Er kwam een Duitser 
voor de telefoon, waarop hij afbrak. Een uur later stond de overvalwagen al voor zijn huis in 
Dantumawoude & namen, na vreselijke onheuse bejegening van den ouden moeder & zijn pas 
geopereerde zuster, die allebei een revolver op de borst gezet werd, hem en zijn 
>>17 
jongeren broer mee. Zij zitten nog vast op het Leeuwarder politiebureau, doch ik geloof, dat de kans 
bestaat, dat ze spoedig vrij komen. 
-- 
In Zwaagwesteinde schoot een van de 14 daar gestationneerde politiemannen onlangs op een 
smokkelaar, dien hij in het bil trof. De aangeschotene werd naar het Leeuwarder ziekenhuis vervoerd. 
Dezelfde avond was er al een familielid van den getroffene bij de politie, met de vraag, wie toch wel die 
schurkenstreek had uitgehaald. De politie achtte zich niet verplicht om opheldering te geven, waarop de 
vragensteller toezegde, dat “ze er wel meer van zouden horen”. Naar de familie vertelt, is de bewuste 
politieman, waarschijnlijk uit vrees voor de wraak van de Westereintsjes, kort daarop bij de familie 
gekomen om z’n excuses aan te bieden en te verzekeren, dat hij ‘t zo slecht niet had bedoeld. 
Dinsdagmorgen hielden twee (vreemde, dwz. 2 van de 14 daar gestationneerde  “vreemde”) 
marechaussee’s een vleessmokkelende jongeman aan. Zij gingen met hem naar zijn woning, maar daar 



schijnt de daar verzamelde familie de twee vertegenwoordigers van de Heilige Hermandad een flink pak 
slaag gegeven te hebben.....! 
>>18 
De fietsen, die de Duitsers Zaterdag 29 Juli jl. bij verschillende Leeuwarder kantoren in beslag namen (I 
390), zijn aan de eigenaars teruggegeven. De Wehrmacht had ze “in bruikleen”, een geheel nieuwe 
procedure. Deze schijnt ook toegepast te worden bij de jongste botenvorderingen. In Leeuwarden en 
ook in Zwaagwesteinde zijn verschillende boten gevorderd, die dienen om de Duitsers gelegenheid tot 
de zo gezonde watersportbeoefening te geven! 
-- 
In Grouw hield de Duitse Sicherheitsdienst (met Nederlandse ambtenaren!) laatste een stationscontrôle, 
die bijna de gehele dag duurde. In Leeuwarden werden de passagiers voor Grouw al gewaarschuwd! 
__ 
In een Gelders dorp heeft een Dooie Duitse f 7½ bijgedragen voor de onderduikers. De drukker, die voor 
het bedrukken van de linten anders f 2½ nam, liet –naar men zegt, nu f 10 neertellen en schonk de 
andere f 7½ aan de ondergedokenen. 
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De Nederlandse Arbeidsdienst, waarvan het kader de nieuwe orde moet aanhangen, wordt meer & 
meer een Duits drilkamp. De lichtingen worden nu vastgehouden en sommige gedeelten (corpsen) zijn 
al naar Duitsland gezonden, z.g. vrijwillig! De behandeling in de Hollandse kampen wordt hoe langer hoe 
barbaarser. Zo moeten de jongens bij wijze van straf op blote knieën door de schelpenpaden, 
voornamelijk scherp gruis!, kruipen; het behoeft geen betoog, dat de onderbenen na deze straf één 
bloederige massa geworden zijn. Deze wijze van straf zou o.m. toegepast zijn op jongens, die deze hel 
tevergeefs trachtten te ontvluchten. Een andere groep zou erin geslaagd zijn, uit de kampen te 
ontsnappen. Grote jongens staan in de kampen van de N.A.D. als kinderen te schreien. “De 
Arbeidsdienst maakt KERELS van Uw jongens!” 
-- 
Trouwens ook buiten de Arbeidskampen weet men te folteren! Een Dokkumer vrouw vertelde Mem, dat 
daar onlangs een zwarte-handelaar gearresteerd was, die men met zijn blote voeten op een gloeiende 
plaat gezet had om zijn stadgenoten-zwarte handelaren te verraden. De man had noodgedwongen 
namen moeten noemen, waarop tal van arrestaties volgden. Vooral het Scholtenshuis te Groningen 
moet berucht zijn om de foltermethoden, die daar toegepast worden! 
-- 
>>19a [krantenknipsel met vergeldingsmaatregelen voor een aanslag in Leeuwarden. Friesche Courant 15 Augustus 1944] 
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Behalve in de Noordoost-polder (9) schijnt ook bij Britsum (ten Noorden van Leeuwarden) gebruik 
gemaakt te zijn van vliegtuigen om ondergedokenen in het graan op te sporen. Hier zou niet uit de 
vliegtuigen geschoten zijn. 
-- 
In Leeuwarden & in Dantumadeel moet men in verband met de moordaanslag op Sleiffer (“een 
ambtenaar van de Sicherheitspolizei”, aldus de Friesche Crt van 15 Augustus) en de moord op diens 
beide confraters om 8 uur binnen zijn. In Dantumadeel zijn alle café’s en verdere openbare gebouwen 
gesloten, in Leeuwarden mogen ze van 12-2 open zijn. Uitzonderingen zijn gemaakt voor De Kroon, De 
Klanderij, Cafetaria Koopmans & de salons Ypes en Peek, waar zeer veel Duitsers zich aan Hollandse 
poffertjes verlustigen. Zij sluiten om 7 uur. De bioscopen zijn gesloten. Men zegt, dat Sleiffer al weer 



bijna genezen is. In Birdaard zijn jongens na de moord op de beide “ambtenaren” vreselijk mishandeld. 
Tot dusverre hebben we nog niets gehoord van arrestaties van gijzelaars e.d. 
-- 
Ons sigarettenrantsoen is verlaagd van een pakje van 20 per week tot vier pakjes in de zes weken, dat is 
dus per dag 2 sigaretten. 
-- 
>>21  
 
[envelop met stempel “Frontzorg is Eereplicht” en een postzegel van 5 cent, groen met twee steigerende paarden. KS: Een 
poststempel anno 1944.] 
-- 
“Boeren, Uw volk vraagt vet: scheurt voor 10 Augustus” was een leus, die men in de laatste weken 
herhaaldelijk in de krant kon aantreffen. Desondanks heeft bijna geen enkele boer nog meer land 
gescheurd dan hij vorige jaren gedaan had. 
__ 
Vandaag werden hier verschillende jongens van straat opgepikt om te helpen zakkensjouwen bij het 
laden (of lossen) van een Wehrmachtsschip bij de factorij Dirk de Vries aan de Hoekstersingel. 
Verschillende jongens hier kregen een oproep van bij den boer te helpen voor het binnenhalen van de 
oogst. De distributie-bescheiden, die nu om de 4 weken worden uitgereikt, zullen voortaan om de 8 
weken beschikbaar gesteld worden, waardoor weer personeel vrij komt voor Arbeitseinsatz. De “totale 
mobilisatie”! 
-- 
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Vrijdag 18 Augustus 1944. 
Vandaag zijn weer verscheidene fietsen gevorderd, op straat zowel als bij de kantoren. Wij zagen, hoe 
twee Sicherheitsdienst—of Landwachtsmannen in zwarte broek en groengrijze jas op het Zuiderplein de 
fietsers aanhielden & waarschijnlijk aan de hand van het beroep op de persoonsbewijzen vermeld 
bepaalden of ze ‘t karretje zouden nemen of niet. Een hunner had het geweer in de aanslag, waarmee 
hij onophoudelijk de nieuwsgierige omstanders bedreigde. Voor hotel de Klanderij zagen wij 25 à 30 in 
beslag genomen fietsen. Bij het Burmania-huis, de zetel van de “Algemene Friese” namen zij enkele 
herenfietsen en ook damesfietsen in beslag. Een agent van de Algemene, die verklaarde zijn vehikel 
onmogelijk te kunnen missen, kreeg tot bescheid, dat zij (de Sicherheitsdienst) Sleiffer en de twee 
mannen in Birdaard ook onmogelijk konden missen. Zie pagina 23. 
-- 
Zaterdag 19 Augustus 1944 
Berichten melden, dat Sleiffer al weer springlevend is en al uit het hospitaal ontslagen {zou} kunnen 
worden. Het feit, dat hij na het sein luchtgevaar de eerste was, die in de schuilkelder zat, zou deze 
bewering staven. Des te wreder deed het aan, toen we vanavond om zes uur de in de stad aangeplakte 
“bekend-making” van den “Höheren SS- und Polizeiführer” Nordwest lazen, volgens welke uit vergelding 
voor de moordaanslag op een lid van de bezettende 
>>22a [aankondiging van politie luitenant Van Leur dat rijwielen van personeel Algemeene Friese Levensverzekering-
Maatschappij  ingeleverd moesten worden op 19 augustus 1944] 
>>23 



macht in Leeuwarden (de “Nederlander” Sleiffer dus!) “een aantal zich in hechtenis bevindende 
terroristen en saboteurs uit de provincie Friesland is terechtgesteld”. Arme jongens! De heer Sleiffer zal 
zich wel geen illusies meer maken over zijn na-oorlogse welzijn, veronderstel ik! 
De fietsenvordering van gisteren zou een andere represaille-maatregelen voor deze moordaanslag zijn. 
Over de vordering bij de Algemene Friese vernam ik nog het volgende: Er was op het kantoor iets 
bekend geworden van de fietsenvordering en iedereen bracht zijn stalen ros in veiligheid. De Duitse 
Nederlanders kwamen en vonden geen enkele fiets. Ze waren woest & namen uit wraak de oude 
karretjes met massieve banden, damesfietsen, die zij anders geen blik waardig gegund hadden, en het 
vehikel van een ongelovigen Thomas, die niet wilde geloven, dat er een vordering zou komen. Als 
strafmaatregel, deelde de Leeuwarder (n.s.b.) politie-luitenant Van Leur de directie mee, moesten alle 
personeelsleden vandaag met hun fiets op het politiebureau verschijnen. Ik neem het “dictee” hiernaast 
over. Ik geloof niet, dat ieder personeelslid eraan voldaan heeft..... 
De strafmaatregel, dat de Leeuwarders om 8 uur binnen moeten zijn, is met dit heerlijke zomerweer, dat 
nu al de gehele hondsdagen (van- 
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daag is het de laatste) duurt, is een ware bezoeking. Verscheidene ingezetenen hebben hun lust om toch 
nog even aan de soms ondragelijke hitte binnenshuis te ontkomen, al met een boete moeten be- of 
beter gezegd àfkopen. Iemand, die in zijn tuintje voor het huis stond, kreeg 1 gulden boete. Op de 
Nieuweburen werd de zich na 8 uur op straat bevindende personen het persoonsbewijs ontnomen, dat 
zij tegen betaling van 6 gulden terug konden halen. Op de Tjerk Hiddesstraat was men lager in prijs: 3 
gulden. 
-- 
Ook de aanslag, pardon de moord, in Birdaard heeft onder de patriotten slachtoffers geëist. Een tegelijk 
met dat van Sleiffer aangeplakt plakkaat maakt een bekendmaking van den Höheren SS- und 
Polizeiführer Nordwest wereldkundig: “Als vergeldingsmaatregel voor de boosaardige & laffe moord op 
twee leden van de bezettende macht te Birdaard op 15.8.44 is een groter aantal zich reeds in hechtenis 
bevindende terroristen en saboteurs uit de provincie Friesland terechtgesteld”. Zullen wij ooit de namen 
van deze martelaren horen? 
-- 
De Sicherheitsdienst is momenteel buitengewoon actief in Friesland, blijkbaar met het doel de 
>>25 
illegale beweging uit te roeien. Zo sloegen zij opnieuw hun slag in Koudum, waar twee mannen, die zich 
legimiteerden als leden van de ondergrondse beweging, een jongeman arresteerden, naar men zegt een 
Ypma. Hij liet echter ondanks alle bedreigingen & folteringen niets los, waarop men hem neerschoot. De 
Friese Courant van hedenavond meldt zijn de dood “op plotselinge & droevige wijze” van den 23-jarigen 
Gerben Ypma uit de Koekoekstraat van Leeuwarden. Hij zou in Koudum in de kost zijn bij een 
onderwijzer, wiens dood ook gemeld, doch niet bevestigd is. Ook de wijkzuster te Koudum is 
gearresteerd; men vond bij haar een groot aantal levensmiddelen kaarten. 
-- 
In Het Bildt zijn zes dorsmachines door sabotage in vlammen opgegaan 
-- 
Donderdag is het gemeentehuis van Wijmbritseradeel te Sneek door leden van de geheime organisatie 
totaal leeggehaald. Hoe dit precies in zijn werk gegaan  is, is me niet bekend. 
-- 



Het is werkelijk opvallend, met hoe weinig zorg zekere illegale acties worden uitgevoerd. Zo 
>>25a  [krantenknipsel Fr. Crt 23-8-1944, over hoe vreselijk het met Europa’s arbeiders gaat aflopen indien Duitsland de 

oorlog mocht verliezen, en het kapitalisme zou winnen.] 
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b.v. het benzinegeval in de Dokkumer Wouden (Rinsumageest), waar de Landwacht zonder slag of stoot 
beslag wist te leggen op 1500 liter benzine op een vrachtwagen en 1500 liter onder de grond, en daarbij 
de gehele actie op het spoor kwam. De situatie vertoont enige overeenkomst met die van Mei 1940, 
toen menigeen naar de nieuwe orde overzwenkte, omdat aan die zijde het meeste te halen viel. Nu 
willen velen nog—coute que coute—een vaderlandslievende daad verrichten om straks “gedekt” te zijn. 
Dat zij daarbij spelen met de levens van andere, betere landgenoten, beseffen de ezels vaak niet. 
-- 
Tenslotte nog een kort algemeen overzicht van de militaire situatie: In West-Frankrijk stietten 
Amerikaanse voorhoedes door tot de Parijse voorsteden! Andere eenheden bereikten even ten Westen 
van de Franse hoofdstad de Seine. Het zevende Duitse leger, dat in de “zak” tussen Le Mans en Caen zat 
(kaart pagina 2), is op de vlucht geslagen, hevig toegetakeld door de geallieerde luchtmacht. Er zijn 
duizenden doden en gevangenen. De Amerikanen veroverden verder Orléans aan de Loire en staken 
deze rivier over. In Zuid-Frankrijk strijden de Britten in de voorsteden van Toulon en Cannes, zij drongen 
80 km. landinwaarts. In geheel Frankrijk geweldige activiteit op van het binnenlandse front, die hele 
departementen en steden in handen van het “maquis” bracht. In Italië rust, in het Oosten betrekkelijke 
stilstand. 
-- 
>>27 
Donderdag 7 September 1944 
Gedurende de 2½ week vacantie, die ik op het landgoed Eerde en in Zutphen doorbracht, is er in de 
internationale en daarmee in de nationale toestand een zò radicale wijziging gekomen, als slechts 
weinigen voor mogelijk geacht zouden hebben. In deze weken dan vielen Parijs, Toulon, Marseille, 
Cannes, Nice, Reims, Verdun, Sédan, Amiens en alle daartussen liggende Noord-Franse steden; de 
geallieerden rukten België binnen en bevrijdden Dinant, Namen, Brussel en Antwerpen en drongen 
daarop door op Nederlands grondgebied! Maandag (4 dezer) werd gemeld, dat Breda bevrijd was, doch 
volgens mensen met een clandestien nieuwsbronnetje zijn sedertdien geen nadere berichten over de 
geallieerde opmars in Nederland doorgekomen. Verondersteld wordt, dat de Engelsen, Amerikanen en 
Canadezen zich momenteel hergroeperen voor een totale aanval op Duitsland (welker grens in Elzas-
Lotharingen al werd overschreden), wat dan de mogelijkheid niet uitsluit, dat wij nog enige weken op de 
bevrijding zullen moeten wachten—tenzij, en men houdt daar wel rekening mee!, de geallieerden nog 
een landing in Noord-Nederland en/of de Duitse Bocht doen. 
Maar daarbij bleef het niet: Roemenië en 
>>27a  [krantenknipseltje uit Friesche Courant 9 Sept. ’44 over de oorzaken van oprukken geallieerden. KS: De oorzaken....] 
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Finland capituleerden, Bulgarije verklaarde zich plotseling neutraal & vroeg de wapenstilstands 
voorwaarden van Engeland & Amerika. De Russen, na zich, samen met de Roemenen, door de Duitse 
linies een weg naar de Bulgaarse grens gebaand te hebben, verklaarden (Dinsdag jl) Bulgarije de oorlog, 
die 5½ uur later al om een wapenstilstand verzochten. Hongarije weet niet wat het doen zal en in 
Slowakije is een voor de Duitsers zeer ernstige opstand uitgebroken. Met andere woorden: de Duitsers 
kunnen de Balkan wel opgeven. 



Voor ons van ‘t meeste gewicht blijft vooralsnog de Duitse catastrofe in het westen. Hoewel ‘t nieuws 
zeer onvolledig en allerminst overzichtelijk is, zal ik trachten door een kaartje de situatie te schetsen. 
 
[ingekleurd kaartje van West Europa met de geallieerde en de Duitse bezette gebieden] 
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De terugtocht van de Duitsers uit Noord-Frankrijk en België is een overhaaste vlucht. Het merendeel van 
deze troepen vlucht via Nederland en poogt, voornamelijk over Zutphen, de Duitse grens te bereiken. Ik 
was tot Dinsdagmiddag jl. in Zutphen & maakte het begin van de vlucht mee. 
Vrijdagavond 1 September begon het. Eerst langzaamaan, maar steeds sneller en sneller en 
Zondagmiddag al stroomde een bijna onafgebroken stroom van Duitse legerauto’s over de IJselbrug. Zij 
waren alle zonder uitzondering “zwaar” gecamoufleerd met takken—er moet in België bos tekort zijn! 
We zagen losse, volgeladen auto’s voorbijtrekken, maar nog meer “treinen”, d.w.z. een tractor met drie, 
soms vier aanhangwagens, in den beginne vooral tankwagens. In de auto’s waren massa’s in België en 
Frankrijk gestolen goederen opgeslagen, vooral autobanden. Vele wagens bevatten niets dan kisten, 
vaak wanordelijk doorelkaar gegooid, op andere zagen we bedden en matrassen, varkens, schapen, 
fietsen, telefoonpalen, ja zelfs een auto met gasgeneratoren. Daarbovenop zaten de jonge Duitse 
soldaatjes, kleumend in hun camouflagecapen; bovenop al deze goederen, bedoel ik. Eén zat dan nog op 
het spatbord van de voorste auto, vaak met een geweer of automatisch pistool in de aanslag, op jacht 
naar partisanen. In België maken de partisanen trouwens meer jacht op deze spatschermzitters, die met 
een welgemikt schot van hun plaats 
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gehaald worden. Aldus een soldaat bij de Zutphense IJsselbrug. Geen wonder, dat hij met een angstige 
stem aan de omstanders vroeg, of daar ook partisanen waren. Ze waren er allen als de dood voor, om de 
plaats op ‘t spatbord in te nemen. Vele auto’s getuigen ervan, aan een fikse beschieting blootgestaan te 
hebben. 
Zutphen verkeerde in een feestroes. Overal langs de straten stonden groepen mensen, die met 
genoegen de Duitse terugtocht gade sloegen. Met evenveel genoegen wezen zij de Duitsers, die hun 
vroegen, de weg – maar altijd net verkeerd. Zo rijden lange colonnes kris-kras door de stad, zonder de 
goede uitweg te kunnen vinden. Ze rijden verschillende malen hetzelfde rondje, steeds weer door 
behulpzame burgers op ‘t verkeerde pad geholpen. Lange treinen manoeuvreerden door nauwe 
straatjes en namen soms inderhaast een hoek van een huis mee, wanneer de bocht wat al te klein was. 
De bevolking lachte, voor het eerst sinds zovele jaren, wanneer een Duitse colonne langstrok en nog 
groter was de vreugde, wanneer men tussen de soldaten de vrouwen ontdekte. Officiersvrouwen, maar 
ook sletten, vluchtend voor de naderende arm van de gerechtigheid. Op een hobbelende tractor zag ik 
tussen twee soldaten zo’n erbarmelijk wenend wicht. 
Zondag verpoosden we een tijdje tussen de zich aan de IJselkade verzamelende troepen. Het was 
>>31 
een groep gore, stinkende mannen, die, naar zij verklaarden, uit Rijssel en Reims kwamen. Tijdens het 
appèl kwam een Tommie overgevlogen. Roetstie, weg waren ze; onder de bomen en in de schuilgaten, 
vanwaaruit ze met angstige blikken naar boven spiedden. Er kwam luchtalarm & vanuit een portiek 
zagen we een zware Amerikaanse luchtaanval op ‘t vliegveld Deelen bij Dieren en op de militaire 
opslagplaatsen op de Signaal-Imbosch. Tientallen vliegtuigen cirkelden boven de doelen, rondom hen 
zagen we de wolkjes van het luchtdoel-geschut, dat echter geen enkel resultaat boekte. Op de Veluwe 



ontstond een zware brand, die bijna alle voorraden op de Imbosch aangetast moet hebben. De gehele 
Zondag, Maandag en Dinsdag duurden de enorme ontploffingen voort. 
Maandag werd de stroom van vluchtende voertuigen verrijkt met tientallen Franse & Belgische autotjes, 
vooral Renault en Peugeot en spoedig volgden ook de Brabantse vluchtelingen. Brabantse auto’s 
passeerden, voorin man, vrouw en kinderen; achterin dekens, costuums en koffers. De eerste 
vluchtende N.S.B.-ers! Trouwens ook gedurende mijn fietstocht naar Friesland zag ik verscheidene 
auto’s uit Brabant, Noord-& Zuid-Holland met vluchtelingen, onder meer een autotje met “Politie” er op 
uit Noord-Holland met mijnheer en mevrouw en hun dekens en der- 
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gelijke. Een N.S.B.-commissaris? Maandag begon de eigenlijke uittocht van N.S.B.-ers en Rijksduitsers. 
Het gerucht, dat de Amerikanen voor Nijmegen stonden en ‘t zien van de enorme vlucht maakten, dat 
de N.S.B.-ers zich geen ogenblik meer veilig voelden. De Zutphense aanhangers van Anton Mussert 
smeerden hem in een bus. Op ‘t station Den Haag, zo vertelde een Haagse ooggetuige me, stonden 
Maandagmorgen de Duitse Blitz- und Funkmädel voor vertrek gereed. Hun leidster sprak de troep toe en 
vertelde, dat de Duitse legerleiding het nodig achtte, dat zij voor enige tijd met vacantie naar de Heimat 
gingen, maar dat ze hier na de “volledige overwinning” zeker terug zouden keren. De omstanders 
moeten gebruld hebben van het lachen. In Apeldoorn werd een speciaal voor de leden van het 
“Reichskommissariat” bestemde D-wagen aangehaakt. Ook de Ortskommandantur van deze plaats werd 
ontruimd. Ook verschillende echtgenoten van N.S.B.-ers hebben Friesland verlaten. Men verhaalde mij 
gisteren, dat de N.S.B.-ers uit het noorden in het nu (vorige week) ontruimde Jodenkamp te Westerbork 
zouden worden bijeengebracht om vandaar gezamenlijk te vertrekken. Wat een overbodige drukte. 
Over enkele maanden zijn ze er immers tòch weer bijeengegaard! 
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Graag had ik in Zutphen de komst van de geallieerden afgewacht. Niet alleen omdat ze daar wellicht 
enkele dagen eerder zouden zijn dan in Leeuwarden, maar meer nog omdat men hier zover buiten alles 
leeft. Inderdaad: benoorden Steenwijk zag ik geen enkele Duitse auto meer en men kan zich hier  
absoluut niet voorstellen, in welk een stemming men daar in het zuiden leeft. Wel vernam ik onderweg, 
dat de N.S.B.-uittocht ook in Amsterdam begonnen is. Dinsdagavond vertrokken vandaar 600 N.S.B.-ers 
per nachtboot naar Lemmer. Bij het vertrek deden zich nog incidenten voor onder het viaduct bij de De 
Ruyterkade. Amsterdammers kwalificeerden de vluchtelingen als “landverraders”, waarop deze hun 
vuurwapens trokken en schoten. Woensdagmorgen arriveerden zij in Lemmer, waar zij in een tram van 
14 wagens geladen werden, die Heerenveen passeerde in de richting Gorredijk. Zij zullen of op weg naar 
Groningen of op weg naar het kamp in Westerbork geweest zijn. 
De in Assen ondergebrachte Duitse vrouwen, voor wie vele huizen ontruimd moesten worden, zijn 
Maandag hals over kop vertrokken. Hun bagage, die uit een handkoffertje bestond toen zij kwamen, 
moest nu met vrachtwagens 
>>34 
naar het station gebracht worden. Men zag er zelfs nieuwe trapnaaimachines bij! 
Graag was ik, zei ik, in Zutphen gebleven om deze massale uittocht te zien, om kwaad te worden ook bij 
het aanschouwen van al wat er in de geroofde auto’s nog naar het Derde Paradijs gesleept werd, maar 
mijn ouders zagen me onder deze omstandigheden het liefst onder eigen vleugelen. Ik heb nog getracht, 
verbinding met Leeuwarden te krijgen, maar tevergeefs: de partisanen waren in actie gekomen. Zij 
sneden de telefoonkabels door, bliezen hier en daar een brug op en lieten treinen ontsporen 
(Maandagavond te Heerde en Dinsdagmorgen te Wapenveld). Het gevolg was, dat het telefoon-, 



telegraaf- en postverkeer zo goed als geheel en het spoorwegverkeer totaal ontwricht was. Maandag 
waren ijlgesprekken & dringende Regeringsgesprekken nog mogelijk, maar Dinsdag, toen ik via het in 
Zutphen gevestigde Departement van Koloniën nog contact met Leeuwarden probeerde te krijgen, was 
elke verbinding onmogelijk. 
Gisteren (Woensdag) had een Regeringsambtenaar van Friesland uit trouwens nog gesproken met 
Rotterdam & Arnhem (waar tussen twee haakjes nog niets aan de hand was, al gaat het hard- 
>>35 
nekkige gerucht, dat Rotterdam (evenals Parijs) door de partisanen genomen zou zijn), terwijl 
Leeuwarden’s telefoonkantoor er vandaag nog eenmaal in slaagde om een verbinding met Deventer te 
krijgen. Merkwaardig is, dat men hoort, dat mensen in Zutphen er nog in geslaagd zijn om in 
telefonische verbinding te komen met Eindhoven (Maandagavond) en Maasbracht (Dinsdagmorgen), 
waar de Amerikanen al binnengetrokken waren.(?) De Eindhovenaar had tegen de Zutpheners gezegd: 
“Je moet maar eens weer terugbellen, want ‘t is hier zo gezellig. De Amerikanen trekken hier al door de 
straten”. 
Dinsdag wist één trein vanuit Zwolle nog Amsterdam te bereiken. De reis over zee van Leeuwarden naar 
Amsterdam was zelfs vandaag nog mogelijk. Men hoort ook van sabotagedaden aan de Friese 
spoorlijnen, o.m. bij Dronrijp, waar men getracht heeft een brug los te schroeven en “achter Buitenpost” 
*) In Zwolle zijn Dinsdag ruim 200 machinisten en dergelijke niet opgekomen. Dit zal ook mede te wijten 
zijn aan het intensieve treinbeschieten door de Tommies in de laatste dagen. 
Ja, die geallieerde luchtactiviteit neemt natuurlijk in hevigheid toe naarmate de strijd 

*) Zie pag. 45. 
>>36 
onze grenzen nadert. Reeds gedurende de hele vorige week moesten treinen en auto’s het ontgelden. 
Zo zag Heit Dinsdag nog een treinbeschieting bij Grouw door 7 geallieerde jagers, terwijl een mede-
reiziger mij gisteren verhaalde van een treinbeschieting bij Oldebroek, waarbij door een misverstand 
nogal enige slachtoffers vielen. De piloten hadden hier, evenals elders, door cirkelen gewaarschuwd, dat 
de trein beschoten zou worden. De trein stopte en de passagiers stegen uit en zochten dekking ver 
achter de trein. Toen zei iemand echter, dat het Duitse vliegtuigen geweest waren, waarop een aantal 
mensen weer in de trein klom. ‘t Waren echter wel degelijk Engelse, die twaalf salvo’s op de trein losten, 
waarbij helaas slachtoffers vielen. 
Maar niet alleen treinen, ook de vluchtende Duitse colonnes vormden in de laatste dagen een gewild 
doelwit! Juist voordat ik Dinsdagmiddag per fiets in Zwolle arriveerde, hadden ongeveer 40 Tommies 
een militaire trein en een grote autocolonne op de nieuwe Vechtverkeersbrug tussen Lichtmis en Zwolle 
gemitrailleerd. Vooral bij deze Vechtbrug werd een geweldig bloedbad aangericht. Ook bij Meppel 
waren even daarvoor colonnes beschoten door deze 40 jagers. Toen ik Zutphen verliet, klonk ook daar 
het gerikketik van de 
>>37 
vliegtuigmitrailleurs; het resultaat werd ik niet meer gewaar. Een medepassagier, die van Hilversum over 
Amersfoort & Zwolle naar Heerenveen gefietst was, vertelde, dat de hele weg over de Veluwe bezaaid 
was met wrakstukken van Duitse voertuigen, voor het merendeel uitgebrand. Er waren ook ontplofte 
munitie-wagens bij, die grote schade aan de omgeving hadden toegebracht. Hijzelf had gezien, hoe een 
Duitse tankauto met benzine in brand geschoten werd & dat de her-& derwaarts b vliegende brandende 
stukken twee huizen in vlam gezet hadden. 



Dit beschieten van colonnes had voor de op de fiets aangewezen reizigers nog onaangename gevolgen: 
fietsenvordering. De op de nieuwe Vechtbrug gestrande, overlevende Duitsers vorderden van de 
passeerende wielrijders de fiets. De geest onder de Nederlanders is zo, dat niemand daarvan het 
slachtoffer behoeft te worden. Reeds ver voor de brug waarschuwde men mij, dat er fietsen gevorderd 
werden tussen de Vechtbrug en Meppel. Ik ben daarom via het Haersterveer en Hasselt door het 
Staphorsterveld naar Meppel gefietst, waar ik –als gevolg van een lekke band in het eenzame 
Staphorsterveld—om 2 minuten voor 8 arriveerde en Dinsdag 
>>37a  [krantenknipsel dat spertijd voor bezet NL vervroegd wordt. Fr. Cr. 4-9-‘44] 

>>38 
moest heel Nederland om 8 uur binnen zijn, wijl de uitzonderingstoestand, de staat van beleg, is 
afgekondigd. Zoals men weet, was het uur waarop men algemeen binnen moest zijn vastgesteld op 10 
uur (“stoute” steden, zoals Leeuwarden en Sneek, ) om 8 uur). Juist Maandag was dit vervroegd tot half 
tien en sinds Dinsdag is het nu 8 uur. 
Ook Woensdag vorderde men in Meppel opnieuw fietsen, in sommige straten zelfs huis aan huis. In de 
Woldstraat stapten ze regelrecht het huis van een N.S.B.-er binnen, die een prachtige damesfiets met 
vooroorlogse banden voor de goede zaak moest afstaan. Wat voor reden had zijn vrouw om tranen met 
tuiten te huilen?  
Mijn gastheer heeft mij echter langs sloppen en stegen en vieze omweggetjes veilig uit de stad geloodst 
en zonder mankementen bereikte ik langs binnenpaden Steenwijk, vandaar langs de hoofdweg 
Heerenveen & toen per treintje Leeuwarden. Ik had onderweg maar drie keer een lekke band! 
Het bleef niet bij fietsen, ook paarden en wagens werden gevorderd; voornamelijk in de streken, waar 
militaire colonnes strandden, zoals bij Zwolle, Meppel en Steenwijk, maar ook in Leeuwarden, waar op 5 
September alle eigenaars van paarden hun merries tussen de 4 en 15 jaar moesten voorbrengen op de 
Veemarkt. 
Het is te begrijpen, dat weinigen hun fiets, paard 
>>38a  [twee kranten-kolommen met verordeningen. Fr. Crt. 5-9-‘44] 
>>39  
of wagen ooit zullen terugzien. In Meppel zijn Duitsers geweest, die een lekke band hadden en die daar 
hun gestolen fiets voor vijf gulden verpatsten om bier te kunnen kopen (velen hebben anders niet dan 
francs), terwijl zij een anderen fietser weer zijn rijwiel afhandig maakten. In Steenwijk liepen twee 
Duitsers met fietsen, waarvan een band lek was. Er naderden twee Landwachters op berijdbare vehikels. 
De Duitsers namen hen die af en stopten hun de kapotte fietsen in de hand. 
Van verschillende plaatsen hoort men, dat de Duitsers hun gestolen waar tegen een “spotprijs” 
verkopen om aan “Trinkgeld” te komen. Op het Velperplein in Arnhem werden Zondag flessen cognac g 
verkocht voor f 5. Op de IJselkade in Zutphen deden zij voor een tientje een fiets van de hand. 
Trouwens, de nadering van de geallieerde legers heeft ook hier op de zwartehandelprijzen haar invloed! 
Zo hoorde ik vanmiddag, dat de melkbonnen (1¾ liter 2%’s melk), die hier een week geleden nog f 1.85 
deden—in Amsterdam een rijksdaalder!--, in prijs gedaald waren tot 60 cent. De zwartehandelaren, die 
voorraden hebben, krijgen de kous op de kop. Het zal trouwens eens tijd worden ook! 
-- 
>>40 
Vrijdag 8 September 1944 
Ik geloof, dat we weer eens bij de neus genomen zijn; dat we voor de zoveelste maal het slachtoffer zijn 
geworden van de “zenuwoorlog”, die nog steeds opgeld doet. Men weet nu namelijk op straat te 



vertellen, dat de voorhoeden van het Amerikaanse leger het Albertkanaal tussen Antwerpen en Leuven 
bereikt hebben, wat dus zou betekenen, dat zij nog niet op Nederlandse bodem staan, dat de 
gesprekken met de reeds bevrijde plaatsen Eindhoven en Maasbracht uit de duim gezogen zijn. In elk 
geval heeft deze “Nervenkrieg” zijn invloed op de Duitsers en hun satelieten in de bezette gebieden, die 
in wilde angst vluchten.  
Inderdaad: onder de vluchtende Duitsers heerst een paniekstemming. In Zutphen kwamen soldaten aan, 
die nog met angst en beven vertellen van de Amerikaanse aanvalsmachines in Frankrijk. Zijn troep was 
blootgesteld geweest aan een moordend vuur en een verschrikkelijke bommenregen, maar ze hadden 
geen Amerikaan gezien. Tenslotte waren de Amerikaanse tanks te voorschijn gekomen, monsters van 
zes b meter breed met één meter brede rupswielen. Ze spuwden vuur en vlam en maakten de Duitse 
tanks als lucifersdoosjes. Een medereiziger van mij op de tocht naar het noorden had op het veer bij 
Wijhe 
>>41 
gesproken met een Nederlander, die in het Duitse leger dienst genomen had. Hij had gestreden in 
Rusland en in Frankrijk, maar Rusland was volgens hem nog niets vergeleken met wat er in Frankrijk 
gebeurde. 
De angststemming onder de Duitsers, die naar Duitsland snelden, nam nog toe, toen verteld werd, dat 
de SS-troepen (die Zaterdag en Zondag het eerst door Zutphen vluchtten!) de andere troepen bij de 
grens ophielden en hun beletten Duitsland in te vluchten. Het zou bij Hengelo (O) en Enschede een 
geweldige opstopping zijn. Volgens anderen zouden de SS-troepen de rest dwingen zich te verdedigen, 
waaruit zou volgen, dat de Gelderse Achterhoek strijdtoneel zou kunnen worden. Ik heb echter nergens 
aan de IJsel enig werk aan verdedigingsgordels gezien. Het zou bovendien te bezien zijn, of er zo één, 
twee, drie orde in de chaos te scheppen zou zijn. Wat er passeert, zijn doorgaans de erbarmelijke resten 
van gehele divisies, compagnieën enzovoort. Zo stonden op de Boompjeswal te Zutphen ongeveer 20 
auto’s, die, naar verluidt, het overblijfsel zouden zijn van 4 divisies of te wel 80.000 man! In Meppel 
passeerden 9 man in 4 auto’s, het restant van een hele compagnie, dat nog aan de omsingeling bij Le 
Havre zou zijn ontkomen. Men zal goed doen, deze cijfers met een korreltje zout te nemen! 
>>42 
Het gerucht speelt momenteel weer een grote rol. Enkele voorbeelden: In Zutphen was men er Dinsdag 
van overtuigd, dat de Amerikanen Nijmegen hadden bereikt. Dinsdagmiddag was ik in Zwolle & daar 
wist men met stelligheid te verklaren, dat Zutphen bevrijd was. In het Staphorsterveld bij Meppel wist 
men de Amerikanen Zwolle al voorbij en in Steenwijk nam men voor waar aan, dat de strijd om Meppel 
begonnen was! 
-- 
Naarmate de bevrijdingslegers naderen worden de Landwachten bevreesder en durft de bevolking 
driester tegen deze zwarte plaag op te treden. Zaterdag 2 September ‘s morgens om half tien kwam een 
Landwacht aan het buffet van het station Zutphen de sleutel van het toilet vragen. Het duurde lang 
voordat hij hem terugbracht en de buffethouder besloot op onderzoek uit te gaan. In de W.C. vond hij 
de Landwacht-uniform, compleet met dolk en pet. De man zelve was, waarschijnlijk in een daartoe 
meegenomen burgerpak, verdwenen. 
In de daaraan voorafgaande week kleedde de bevolking van Rauwerd (Fr). drie Landwachters tot op het 
hemd uit en dwong hen 
>>43 
zo door het dorp te lopen, waarop ze weggejaagd werden. 



In Hengelo (G) had een Jan Hagel nog de euvelmoed om een inwoner, die om kwart over tien nog op 
straat liep, neer te schieten. Zijn hartje zal nu ook wel van rikketik gaan—àls het nog rikketikt! 
-- 
Maandag 28 Augustus hielden partisanen bij Joure een auto aan, die de in Sneek “gevorderde” radio-
toestellen vervoerde. Zij overgoten haar met benzine en staken de inhoud in brand! 
-- 
In Utrecht is enkele weken geleden een man aangehouden, die een convocatie bij zich droeg van een 
vergadering van vertegenwoordigers der illegale pers. De Duitsers zetten het vergaderlokaal af en 
kregen van bijna elk ondergronds blad een vooraanstaand medewerker in handen. 
-- 
De vrouwen van de meeste N.S.B.-ers in Friesland hebben de wijk genomen. De N.S.B.-ers zelve zijn in 
Leeuwarden verzameld in de Vijverschool, waar zij tot Landwacht “opgeleid” worden. Er zijn er bij, die 
de 60 gepasseerd zijn! 
-- 
>>43a [krantenknipsel met bekendmaking over gelimiteerd gebruik van leidingwater. Fr. Crt. 6-9-‘44] 

>>44 
In Driesum (Fr) had een boer beloofd zijn beste koe te zullen slachten als de vrede op komst was en het 
vlees onder de bevolking te verdelen. Men meende, dat dit ogenblik nu aangebroken was. Dinsdag (5 
dezer) verrichtte de slager zijn werk & Woensdagmorgen om 2 à 3 uur kreeg iedere inwoner zijn portie 
thuisbezorgd! Zie pagina 55. 
-- 
Het Provinciaal Electriciteits Bedrijf in Friesland zit bijna zonder kolen. In de krant wordt aangedrongen 
op de uiterste zuinigheid. Komt er geen aanvoer meer, dan is een spoedig uitvallen van de electrische 
stroom te verwachten. Ook het waterleiding bedrijf worstelt met kolennood. Het schrobben van straten 
e.d. met leidingwater is al verboden! Zie pag. 52. 
-- 
Twee weken geleden werden de treinen plotsteling onveilig gemaakt met door Duitsers en zwarten, die 
alle weerbare mannen, die tot het “Intellect” gerekend konden worden, arresteerden. Met “Ausweisen” 
werd geen rekening gehouden. 
-- 
Enkele weken geleden werd overdag een zware aanval gedaan op Soesterberg. Door de harde wind 
woei de rook van de bommen, die de hoeken van het vliegveld aangaven, echter over 
>>44a 
de bebouwde kom van Den Dolder, waardoor een groot aantal bommen (1300!) op deze villawijken 
terecht kwam. Ook het huis van Lien’s tante Ine (Dr. J.C. Boswijk) werd vernield. In de tuin, waar zij 
dekking zochten, vielen 4 zware bommen. Het was door de rook en het stof niet mogelijk ook maar iets 
te zien. Tante Ine richtte zich na iedere lading op en vroeg of ieder nog leefde. Haar dochter Baukje lag 
na afloop tussen twee diepe kraters in! Niemand kreeg echter letsel. 
Oude Opa & Oma Schurer zijn na dit bombardement naar Friesland gegaan per taxi. Deze reis (Den 
Dolder-Herbayum) kostte hun, mede omdat zijn geen doktersverklaring hadden, .... f 215! 
Zondag jl, 3 September, had Den Dolder opnieuw te lijden, do van een voor het vliegveld Soesterberg 
bedoeld bombardement. O.m. zou ditmaal een barak of vleugel van de Willem Arentzhoeve getroffen 
zijn. 
-- 



Tijdens mijn fietstocht Zutphen-Friesland zag ik Dinsdag bij Zwolle een grote open trailer vol Duitse 
jongens (Hitler-jugend) met hun leraren en verzorgsters, de laatste stevig in dekens gewikkeld! Het is 
niet onmogelijk dat dit de bezetting van het kasteel Eerde was, jongens uit Osnabrück. 
-- 
>>45 
Woensdagavond hebben partisanen tussen Buitenpost en Visvliet de spoorbaan over een afstand van 50 
meter opgebroken. Een trein met voor Duitsland bestemde ossen en paarden ontspoorde; de 
locomotief kwam in de sloot en enkele wagens vielen uit de rails. De rest is, mèt de Duitse begeleiders, 
onverrichterzake naar Leeuwarden teruggekeerd. 
-- 
De Tommies beschoten Dinsdagavond bij de Bozumerdam de boot Leeuwarden-Sneek. Er waren twee 
doden onder het personeel van de V.E.B. 
-- 
Reinder Brolsma, de Friese letterkundige, die op de Nieuwe Orde meende te moeten wedden, lijdt aan 
hevige hoofdkloppingen en heeft zich onder behandeling van een specialist moeten stellen. Hij ziet het 
kaartenhuisje in eenstorten!    (1948: misschien heb ik hem wat te zwart afgeschilderd). 
-- 
In Assen zijn enkele weken geleden (enkele maanden ondertussen al) verscheidene arrestaties verricht 
in verband met de verspreiding van het illegale blad “Je Maintiendrai”, dat door den boekhandelaar 
Vroom (fa. Hansma) gedistribueerd werd. Vroom en een medewerker zijn naar Amersfoort vervoerd. De 
“abonnee’s” zijn weer vrijgelaten. 
-- 
>>46 
 In de laatste weken zijn weer talrijke doodvonnissen gepubliceerd. Het aantal niet-gepubliceerde zal 
echter wel aanmerkelijk groter zijn. Wie als slachtoffers gevallen zijn als represailles voor de aanslag op 
Sleiffer en de dubbele moord te Birdaard (pag. 22 en 24) is nog steeds niet bekend. Wel wordt beweerd, 
dat twee of alle drie zonen van den drukker Van der Wey uit de Schrans te Huizum hiervoor gefusilleerd 
zijn. 
-- 
Het aantal vliegende bommen op Engeland neemt door de geallieerde vorderingen in Frankrijk en België 
sterk af. Er wordt gemompeld, dat ook in Nederland startplaatsen voor de V1 in aanbouw zijn, o.a. te 
Valkenburg en Eindhoven. In Zeeland zijn ook vliegende bommen terechtgekomen, wel een bewijs voor 
de trefzekerheid! Het gat, dat zij sloegen, moet 1 meter diep geweest zijn.... Er worden tegen Engeland 
nu ook vliegende bommen gebruikt, die door vliegtuigen gelanceerd zijn. In Engeland eiste in den 
beginne elke V1 één slachtoffer; nu valt er nog 1 dode op drie vliegende bommen! 
-- 
Dinsdag{Donderdag}avond verscheen er een goed geredigeerde en kunstig nagemaakte pseudo-
“Friesche Courant”, geheel gericht tegen de bezetters, n.s.b.-ers en hun methodes. Here it is!: 
>>46a,b [Twee pagina’s anti-Duitse tekst en tekeningen. KS: Nagemaakte Friesche Courant 7 September 1944.] 

>>47 
Gisteravond woedde hier een hevige storm, waardoor verschillende personen te water geraakten en 
verdronken. In totaal zijn er, weet men te vertellen, vijf slachtoffers van wie tenminste twee n.s.b.-ers in 
uniform.  
‘t Is toch maar goed bekeken om de gewone mensen te verbieden, na 8 uur ‘s avonds op straat te zijn! 



-- 
Sleiffer heeft in allerijl het Bonifatiushospitaal verlaten en is met zijn familie met onbekende 
bestemming vertrokken. Ook zijn confrater Lammers is met gezin en al naar veiliger oorden gevlucht. 
Inwoners van Ternaard vertellen, dat de N.S.B. burgermeester van Oost{West}dongeradeel, “Domme 
Auke”, met de zijnen eveneens de plaat gepoetst heeft. 
-- 
Men meent hier in Leeuwarden al weer Joden gezien te hebben, die uit Westerbork ontslagen zouden 
zijn omdat het kamp zou worden ingericht tot toevluchtsoord voor n.s.b.-ers. Het lijkt mij vrij 
onwaarschijnlijk. In Meppel hoorde ik nl., dat de laatste bewoners van het kamp per trein via Bentheim 
naar Duitsland getransporteerd zijn. Deze inlichtingen zijn vrij betrouwbaar. Zo werd mij verteld, dat de 
rijkste Joden zich het langst in Westerbork hebben weten te handhaven. Het 
>>48 
ontbrak hen volgens daar gedetacheerd geweest zijnde marechaussees aan niets, ja, deze elite-
kampbewoners hadden het beter dan het gros der Nederlanders buiten het prikkeldraad. Wanneer er 
een trein met Joden naar Duitsland of Polen vertrok (de namen van de slachtoffers werden een uur voor 
het vertrek eerst bekend gemaakt), leefde het hele kamp wel mee in de droefheid, maar ‘s avonds was 
er al weer een groot feest, cabaret of concert, waaraan vooraanstaande Joodse artisten meedewerkten 
en waar men lachte, zong en dronk als was er geen trein met hun lotgenoten op weg naar de martel- en 
slachtkampen. Toen vorig jaar de mode voor de dames plotseling lange broeken voorschreef, waren de 
Joodse jongedames in Westerbork er als de kippen bij om aan deze modegril te voldoen. 
Nederland heeft in de laatste jaren zich veel met de Joodse landgenoten moeten bemoeien. Honderden 
Joden zijn bij Christenen ondergebracht, die daardoor met eigen leven speelden. Hoevaak is het echter 
niet gebeurd, dat deze Joodse ondergedokenen met de belangen van hun weldoeners spotten, ja 
sommigen moedwillig verrieden, als zij hun zin niet konden krijgen? We zullen ons ervoor moeten 
waken, hen straks als martelaren in het vrije Nederland te ontvangen! 
-- 
>>48a [reep papier met getypte mededeling dat de bezitter ervan met een late trein, buiten spertijd, is gekomen] 
>>49 
Vorige week heeft men den n.s.b.-commandant van het Arbeidsdienstkamp te Staphorst uit het kamp 
gelokt met de mededeling, dat enkele van zijn jongens een appelhof plunderden. Buiten het kamp werd 
daarop een schot op hem gelost, dat hem echter niet doodde. De kogel ging het ene wang in en het 
andere uit. Als repressaille zijn daarom Woensdag 30 Augustus 23 gijzelaars opgepakt in Staphorst, 
onder meer Heite collega Boomen *) 
Een medepassagier van me vertelde me Woensdag, dat een vrouwtje in Staphorst Dinsdagnacht niet 
geslapen had omdat ze haar man en zoon uit Amersfoort thuis verwachtte. Immers: Amersfoort was al 
door de Amerikanen bevrijd! 
-- 
Hier nog een “Bescheinigung”, die het recht gaf om na 10 uur op straat te zijn. Ze zijn daar in Den Dolder 
nogal precies met datumstempels etc. In Leeuwarden gaat dat eenvoudiger! (zie hiernaast!) 
 
[rose kaart met mededeling en stempels dat reiziger buiten spertijd, te laat dus, met de trein is gekomen] 

*) Niet uit gevangenschap teruggekeerd. 
>>50 
Ziehier, hoe zelfs op de briefkaarten in Duitsland reclame voor de zaak gemaakt moet worden. 



 
[briefkaart met Duitse postzegel met Hitler’s profiel en stempel erop met “Der Führer kennt nur Kampf, Arbeit und  
Sorge. Wir wollen ihm den Teil abnehmen, den wir ihm abnehmen können.” Kaart van Barend H. Strubbe uit Waldlager 

Hudwinkel über Helmstedt aan Fraulein G. Strubbe in Zutphen, 17 augustus 1944, postmark Magdeburg] 
-- 
Internationaal-“politisch” gaat de zaak er voor Duitsland steeds somberder uitzien: Roemenië verklaart 
Hongarije de oorlog (een week geleden trad het al in oorlog met Duitsland, de vroegere bondgenoot!). 
Zweden en Spanje verklaren, dat ze geen asylrecht zullen verlenen aan oorlogsmisdadigers. Er wordt 
gemompeld, dat de Duitse nazi-leiders zich al van nieuwe namen en papieren voorzien om aan hun straf 
te ontkomen en dat zij van plan zijn na de capitulatie een soort “maquis”, ondergrondse beweging, te 
vormen, waarvoor nu al wapens achteruit gelegd worden. 
-- 
>>51 
Gisteren moet op de telex een artikel geweest zijn, dat naderhand weer ingetrokken is. Hier in werd de 
houding gelaakt van de n.s.b.-bonzen, die nu in hun auto’s de plaat poetsen en de mindere godjes 
achterlaten. Zij werden daarin gekenschetst als zijnde nog laffer dan de vroegere nederlandse regering. 
Die vluchtte tenminste op het critieke ogenblik—zij er al ver voor! 
-- 
Op straat wordt verteld, dat Prins Berhard, die de leiding van de ondergrondse verzetbeweging in 
Nederland op zich genomen heeft, in België zijn hoofdkwartier heeft opgeslagen. 
-- 
Hitler zou aan de Geallieerden een scherp ultimatum gestuurd hebben: binnen 3 dagen de bezette 
gebieden ontruimen, anders zou hij het doen. 
-- 
De Duitsers hebben in Leeuwarden verschillende auto’s met chauffeur gevorderd, die op geheel 
verschillende trajecten in het land dienst moesten doen. Zo moest een jongen uit de Singelstraat naar 
Zutphen. Verscheidene chauffeurs weigerden en doken onder; niet ten onrechte, naar het later blijkt. 
Een hunner, een man uit de Koestraat van Leeuwarden, verloor nl. zijn leven van bij een van de 
aanvallen der Tommies op de colonnes tussen Meppel en Zwolle. Andere chauffeurs, van de Lijempf, 
moesten de in 
>>52 
Leeuwarden gestationneerde Duitse Blitz- of Funkmädel naar Duitsland transporteren. Zij hebben hun 
vrachtje tot voorbij Groningen gebracht en zijn toen ondergedoken! 
-- 
Zaterdag 9 September 1944. 
Friesland (en ook Groningen en Drente) dreigen geheel geisoleerd te worden. Treinen rijden niet meer 
naar het zuiden, er komen dus geen kolen en geen grondstoffen voor de bakkers enzovoort. De 
winkelvoorraden raken uitgeput. De kolennood zal zometeen de gas-& electriciteitsfabrieken lamleggen. 
De gasfabriek te Leeuwarden heeft al een strenge rantsoenering ingesteld: alleen van 6½-8½, 11-13 en 
17-19 uur zal gas gegeven worden; ook de electrische stroom zal zeker gerantsoeneerd worden. 
Gemompeld wordt al, dat het water ook op de bon komt & dat er 4 liter per persoon per dag verstrekt 
zal worden. We zullen dus water moeten hamsteren –of zou het straks ook “zwart” verkocht worden? 
 
[krantenknipsel met officiele bekendmaking van water rantsoenering. Friesche Crt. 5 Sept. 1944.] 



 
>>53 
De kolennood zal ook tengevolge hebben, dat verschillende zuivelfabrieken in Friesland zometeen met 
meer zullen kunnen draaien. De ondermelk, die anders met grote tankauto’s van de melkfabrieken naar 
de grote steden vervoerd werd, kan al niet meer verstuurd worden, doordat verschillende auto’s 
gevorderd of beschoten zijn. Dat betekent, dat er straks in Friesland meer melk voor de bevolking 
beschikbaar zal zijn. Ook aan aardappelen zal het haar niet behoeven te ontbreken, met andere 
woorden: de Friezen zullen niet omkomen. Anders is het in de grote steden. In Amsterdam, zo wordt 
verteld en de verbinding met Amsterdam is via Staveren nog mogelijk, is al sedert enkele dagen geen 
melk meer, terwijl er ook gebrek aan aardappelen is. Men verhaalde reeds, dat er plunderingen plaats 
hebben en relletjes zijn voorgekomen. 
Het feit, dat het vervoer zo goed als lamgelegd is, bezorgt de Friezen al dit voordeel, dat ze boter op de 
margarinebon kunnen krijgen. 
 
[krantenartikel dat met margarinebon boter gekregen kan worden. Fr.Courant 7-9-‘44] 
 
Nog steeds worden de verbindingswegen opnieuw bedreigd; niet alleen door de geallieerde vliegers, 
ook door de partisanen, zoals blijkt bij de gevallen te Buitenpost en Dronrijp (pag 35 en 45). Bij de 
laatste plaats was een brug losgeschroefd in de lijn Leeuwarden–Harlingen en de 
bedieningsmanschappen van de eerste goederentrein schenen ervan op de hoogte te zijn, dat hun 
>>54 
trein voorbestemd was om in de vaart te rijden. Inmiddels kwam echter de brugwachter ten tonele; hij 
ontdekte de sabotage en voelde zich verplicht er rapport van te maken. 
-- 
Ook aan de telefoonverbindingen wordt veel sabotage gepleegd. Gisteren gelukte het ‘t Leeuwarder 
telefoondistrict zo nu en dan nog eens verbinding met Den Haag en Deventer te krijgen. Vandaag was 
alleen nog contact met Groningen te krijgen. 
Uit Hengelo (O) bericht men ons (d.d. 3 September), dat de (Drentse) telefoonverbindingen langs de 
Duitse grens in de nacht van 30 op 31 Augustus zeer deskundig doorgezaagd zijn. Zij waren echter 
enkele dagen daarna voor een groot deel weer hersteld. 
-- 
Men vertelt, dat de Leeuwarder mannelijke bevoling van 18-55 jaar opgeroepen wordt voor de 
“spoorbaanwacht” gedurende 4 uren per dag om sabotage te voorkomen. 
-- 
In het Handelsblad van Vrijdag 8 September (post-editie) komt een oproep van den provincialen 
voedselcommissaris van Zuid-Holland voor aan de landbouwers en vervoerders om hun uiterste best te 
doen, de voedselvoorziening van onze steden, nu de aanvoer van elders moeilijkheden ondervindt, te 
waarborgen. “Neemt risico, nu de voedselvoorziening onzer bevolkingscentra uw medewerking nodig 
heeft”. 
-- 
>>55 
In dezelfde aflevering van het Handelsblad komt een bericht van de departementen Handel, Nijverheid 
& Scheepvaart & Landbouw & Visserij voor, waarin gezegd wordt, dat het de fabrieken verboden is 
flessenmelk te bereiden, teneinde tot besparing op het kolengebruik te komen. De melk zal dus gekookt 



moeten worden, “voor zoverre daar dan kolen, in de vorm van gas, beschikbaar voor zijn”, merkt de 
redactie van het Hdlsbl. heel laconiek op. 
-- 
De aanvoermoeilijkheden omvatten ook het krantenpapier. De Friesche Courant bevatte daarom 
vanavond de volgende oproep aan de abonnee’s: 
 
[krantenbericht dat papier schaars wordt, meelezen met een ander is aangeraden] 
 
Sedert de invasie, op 6 Juni jl., had ik met veel zorg alle Friesche Couranten bewaard. Nu deze serie 
incompleet dreigt te worden, ben ik begonnen, de voornaamste berichten & aankondigingen eruit te 
knippen en in deze dagboeken te verwerken. 
-- 
Het geval te Driesum (pag 44.) heeft zich enigszins anders toegedragen. Zwartehandelaren hebben de 
koe van den boer ontvreemd en onder de bevolking verdeeld. In Wouterswoude haalden zij hetzelfde 
met een varken uit, dat ze echter wel betaalden. 
-- 
>>56 
Zondag 10 September 1944 
At, mijn zuster, en ik hebben vanmorgen een angstig avontuur doorstaan. We hadden een fietstochtje 
gemaakt naar Cornjum—voor de voedselvoorziening, pleziertochtjes laat de bandenpositie niet meer 
toe!—en waren op de terugweg juist door Jelsum, toen een aantal vliegtuigen (ik telde meer dan 7) in 
gloeiende vaart naderden. Ze boezemden ons geen angst in, want we reden langs de rand van ‘t 
vliegveld en de hele morgen waren enkele Duitse jagers in actie geweest. We waren juist op een kaal 
stukje weg en zouden juist tellen hoeveel er waren, toen ze neerdoken en met hun boordwapens 
begonnen te schieten dat horen en zien je verging. Het waren Tommies..... Wij bevonden ons juist 
tussen de mitraillerende machines en ‘t vliegveld, ze doken neer, alsof ze het op ons gemunt hadden. 
Wij lieten ons met fiets en al in het gras ploffen en kropen op handen en voeten in de sloot, waar we 
enkele bange minuten doorstaan hebben. Vooral toen boven ons de granaten van de luchtafweer 
ontploften, hadden we niet veel hoop er nog ongedeerd af te komen. Nog eens keerden de Tommies 
terug en At was juist van plan in het water te kruipen, toen er een pauze intrad, waarvan wij 
profiteerden door naar het dichtstbijzijnde huis te hollen.... We waren beiden erg ontdaan. De Tommies 
kwamen niet terug. 
Op het vliegveld, zagen we, brandde een olietank fel met een dikke, zwarte rookkolom erboven. 
>>57 
Verder konden we geen schade aangebracht zien, maar daarom zal er wel heel wat kapot zijn. 
Toen wij de ingang van het vliegveld passeerden, verlieten de Duitsers het. Of Duitsers—het waren voor 
het merendeel Italianen met een granaat op de Kepi. Een Duitser merkte heel laconiek op, dat ‘t wel 
opvallend was, dat er de hele morgen Duitse jagers in de lucht waren & dat ze op de grond bleven, toen 
de Tommies er waren! 
In de stad was luchtalarm. Een half uur later was er op nieuwe luchtalarm, een geweldige Amerikaanse 
vloot vloog over. Opnieuw beschoten de jagers het vliegveld. De luchtafweer kwam weer in werking en 
een van de granaten kwam in Huizum terecht, waar hij ontplofte en enkele gewonden maakte. Zij 
werden door de geneeskundige dienst van de Luchtbeschermingsdienst naar het ziekenhuis vervoerd. 



Het is niet de eerste keer, dat de granaten onontploft naar in Huizum terechtkomen. In de Huizumerlaan 
en op de sportvelden zijn reeds verscheiden projectielen ontploft; vooral bij het laatste grote 
bombardement van het vliegveld. 
Van At hoor ik zojuist, dat er zes licht gewonden en 1 zwaargewonde gekomen zijn bij de ontploffing in 
de omgeving van de Aart van der Neer straat. 
-- 
Nader verneem ik, dat het ongeluk gebeurde in de Adriaan Brouwerstraat. Een Duitse Flakgranaat 
ontplofte één meter boven de grond. In Marsum werd de zoon van Mr. Boeles van “Baensein”, juist 
benoemd tot directeur van ‘t Leeuwarder bijkantoor van de Amsterdamse Bank, ben door een scherf 
gedood. In Beetgum werden zeven personen gewond 
-- 
>>58 
In het gehele land zijn nu ook de laatst aangesloten abonee’s van de telefoon nog afgesneden. In 
Leeuwarden zijn momenteel in het geheel nog 100 aansluitingen. Op drie vrouwenartsen na zijn zelfs 
alle doktoren afgesneden, dit waarschijnlijk in verband met eventuele hulpverlening aan gewonde 
partisanen en saboteurs. Vooral in een tijd als deze, waarin –zoals onderstaande knipsels overduidelijk 
bewijzen—het aantal ziekten met de dag stijgt, is het een niet te verantwoorden daad. 
 
[krantenknipsels over tuberculose en polio. Fr.Cr: 30 en 31-8-‘44] 
 
-- 
Op één en dezelfde pagina van de (slechts twee bladzijden tellende) Friesche Courant van Donderdag 10 
Augustus 1944 vond ik de volgende berichten: 
>>58a  [berichten uit krant met namen van ter dood veroordeelden en gevallenen] 

>>59 
Vanavond omstreeks half zeven zijn de Tommies voor de derde maal teruggekomen. Ditmaal hadden zij 
het gemunt op de locomotief van het “melktreintje” bij Deinum. De inzittenden kregen ruimschoots tijd 
om zich in veiligheid te brengen. De locomotief werd brandend achtergelaten. Ditmaal lag Maaike, onze 
dienstmeid, in de sloot. 
-- 
Maandag 11 September 1944 
Vanmiddag waren de Tommies alweer boven het vliegveld. Ze bombardeerden het kort maar hevig; er 
werd ook hevig geschoten. Ongevallen en resultaten zijn  mij (nog) niet bekend. 
-- 
De geallieerde opmars is in de laatste dagen enigszins vertraagd. Zij veroverden Zeebrugge, Hasselt, 
Luik, Verviers en de stad Luxemburg en bevinden zich op 12 kilometer van Aken, dat reeds onder het 
vuur van de Amerikaanse kanonnen ligt. De Britse en Nederlandse troepen, die het Albertkanaal bij 
Bourg-Leopold en Beeringen overstaken, rukten op naar de Nederlandse grens & hebben die, naar men 
op straat weet te vertellen, overschreden. Nu zal er wel een nieuwe vlucht van n.s.b.-ers komen! 
De uittocht van n.s.b.-ers uit Holland schijnt de vorige week frappant geweest te zijn. Zo erg schijnt het 
zelfs geweest te zijn, dat men in de kranten uitvoer tegen deze “labbekakken”. Zie hier het Handelsblad 
>>60 
van Vrijdag 8 September 1944, de “opening”: 
 
[krantenartikel met kritiek op vluchtende nsb-ers] 



 
>>61 
In hetzelfde nummer: 
 
[krantenknipsel dat leiding NSB op post blijft] 
 
De vrouwen en kinderen zijn voor een groot deel “geëvacueerd” naar Westerbork, dat voormalige 
Jodenkamp. Gemompeld wordt, dat sommige Leeuwarder Joden al op hun basis teruggekeerd zijn. Ook 
in sommige café’s aan de Lange Marktstraat zijn Hollandse nsb-ers ondergebracht. De beruchte 
Zwaagwesteinder N.S.B.-er en aanbrenger Hessel Woelinga is ondergedoken. Zijn beide confraters Jan 
Bergsma en Popke de Bruin zijn opgeroepen om in Frankrijk dienst te doen! 
In Zutphen is het vertrek der N.S.B.-ers met een schietpartij gepaard gegaan. Vanmiddag ontving ik een 
brief van mijn verloofde met het relaas van wat daar gebeurt. Het is het begin van een dagboek, dat ik 
zo voor en na tussen het mijne hoop op te nemen. We grijpen dus een paar dagen terug en bevinden 
ons weer temidden van de terugtrekkende Duitse troepen, die sedert Vrijdag 1 September uit Frankrijk 
naar ‘t oosten stromen: 
>>62 
Zutphen, Dinsdag 5 September 1944           (Dolle Dinsdag) 
De treinen lopen niet meer. Kei is op de fiets naar Leeuwarden vertrokken na veel bandengeplak ‘s 
morgens. Voor zijn vertrek was er een hevig geschut op Duitse colonnes tussen Eefde & Gorsel, wat 
Oom Pé juist meemaakte. Hij kroop in een langs de weg gegraven gat kroop met f 100.000 op zak van de 
Deventer bank, die hier in de safe moesten. Om drie uur kregen de Rijksduitsers (o.m. onze buurvrouw 
Götzen) aanzegging om zich op de “Kap” te Warnsveld te verzamelen. De N.S.B.-ers moesten zich op de 
Houtwal melden om per tram naar Doetinchem te gaan. Zelders en ik zijn er lopende via de Graaf 
Ottosingel heen geweest. Allereerst zagen we de familie Hetebrij, een dikke vrouw met een sleep 
kinderen achter zich & twee volbepakte kinderwagens met rommel. Verder waren er de 
gymnastiekleraar Rubé & de vrouw met een karbies op de schouder & beide met rugzakken uitgerust & 
de wandelstok in de hand. Ha, die Globetrotters, zeiden de mensen. Kootje Klem bracht zijn spul op een 
bakkerskar naar de Houtwal. Op de Deventerweg moeten enkele vluchtelingen gefotografeerd zijn. 
Halverwege de Ottosingel hoorden we schieten bij de Houtwal, de N.S.B.-ers werden kennelijk nijdig bij 
al dat gekijk. Op de fiets ben ik daarna opnieuw naar de Emmerikseweg getogen; het was er betrekkelijk 
rustig. Toen er echter weer meer kijkers kwa- 
>>63 
men werd er opnieuw geschoten. Een jongen met hagelkorrels in beide kuiten werd naar ‘t ziekenhuis 
gebracht. Van de Emmerikse brug af hebben we het zaakje zien vertrekken: in open goederen wagens, 
boven op hun pakken, koffers, zakken en dekens. De halve Polsbroek liep leeg: joelend, schreeuwende 
en dàgwuivend. De N.S.B.-ers werden wild en schoten als razenden uit de rijdende tram, ook verderop 
nog in de volle straat. Ook enkele achtergebleven Landwachters begonnen te schieten & wij maakten 
dus, dat we wegkwamen. Nauwelijks was de tram vertrokken, of ‘t begon te plensregenen &-- alleen de 
laatste wagen was een overdekt personenrijtuig! De slachtoffers zullen zich misschien het 
Jodentransport herinnerd hebben! 
Op de IJselkade verzamelden zich verschillende Duitsers met vrouwen. Ook van het station vertrok langs 
de enige nog bruikbare spoorlijn, die naar Winterswijk een goederentrein van platte, open wagens met 
mensen. Alle omstanders hadden reuze veel plezier. 



Er trekken nog steeds Duitse colonnes voorbij, ook stampvolle bussen. Op één wagen zagen we een 
grote tapijtrol. Omstreeks 4 uur heeft het weer zwaar gerommeld in de verte; in de richting Dieren rookt 
het heel erg. Men zou daar gewaarschuwd zijn, dat de munitie de lucht in ging. (nog gevolg van ‘t 
bombardement van Zondag?) 
>>64 
Er wordt verteld, dat Nijmegen al gevallen is en dat de geallieerden op weg zijn naar Arnhem. Het is niet 
waar, want er is nog met Nijmegen getelefoneerd en er was niets te doen. Bij de Kap en de Eefder brug 
moeten stukgeschoten auto’s staan. 
Het hele secretariepersoneel is ondergedoken, behalve Vlaming en secretaris De Bruin. Burgemeester 
Tesebeld (n.s.b.) deed op ‘t Oranjeplein een brief op de bus en werd spottend bekeken & bepraat van 
alle kanten. Plotseling trok hij zijn revolver en schoot op iemand, die hem de raad gaf om maar geen 
brieven meer te posten, daar ze toch niet overkwamen. Ondanks het feit, dat de man vlakbij stond & de 
n.s.b.-er tweemaal schoot, raakte hij hem niet. Later is ook de burgemeester gevlucht. Men heeft hem 
echter bij Bocholt gepakt en gedwongen, zijn plaats weer in te nemen. (“Labbekakken”, pagina 60!) 
De geruchten, dat de vluchtende Duitse troepen bij Enschede niet over de grens mogen en dat daar alles 
in de knoop zit, zijn volgens een Enschedeër onjuist; er is niets te doen. 
Van half 8 tot 8 uur is er veel gerijd van Duitsers, geen vrouwen meer. 
Het treinverkeer is vandaag geheel gestagneerd. De treinen, die nog reden, zijn erg beschoten. In Laren 
(G) twee doden en veel gewonden. 
Je hoort niks meer van Engelse vorderingen. Acht Arbeidsdienstmeisjes fietsen voorbij; zwaar bepakt! 
>>65 
Zutphen, Woensdag 6 September 1944 
Rotterdam is inderdaad zo goed als bevrijd. De Amerikanen zitten diep in Holland. (Het gerucht!) 
De Duitse auto’s, die passeren, rijden voornamelijk in westelijke richting. Plotseling een hevig gepaf op 
straat tegenover ons; Duitse auto’s rijden langzamer, een Duitser op motorfiets komt angstig 
aangereden, spiedend naar schietende partisanen... Wat blijkt... enkele joggies van 10 jaar hebben 
opgeblazen winkelzakken laten knallen! 
De Landwacht is teruggekomen, na de vrouwen en kinderen weggebracht te hebben. 
Er zijn telefoongesprekken geweest met Breda & Eindhoven; er is niets te doen.... Ze zijn helemaal nog 
niet in Holland geweest. Pest in ! 
Donderdag 7 September 
Vannacht is er ontzaglijk veel gereden in oostelijke richting; ook vanmorgen weer. Veel Rode 
Kruiswagens, volgepropt met gewone rommel; ook vier kanonnen denderden voorbij. Op de 
Deventerweg zijn ze aan het fietsen vorderen. Het Departement van Kolonien heeft vandaag geen eten 
ontvangen van de Deventer Centrale Keuken. Alleen de Winterswijkse trein loopt nog. Toch zegt men, 
dat er nog verschillende treinen Holland ingaan, tenminste over de brug. Om 12 uur geweldig veel 
Duitsers naar ‘t oosten. Vooral SS-- het rijdt maar door! 
>>66 
Bij de brug staan nu zes rijdende afweerkanonnen; vijf in de uiterwaarden aan de Hovense kant van de 
IJsel, een bij de oprit aan de stadzijde. Men vertelde eerst, dat het tanks waren. 
Er stond allang een stel auto’s voor onze deur en een dikke mof ijsbeerde rond. We vonden het 
vervelend, zoals die vent telkens inkeek, maar we dronken toch rustig onze koffie. Buurman Zelders ging 
eens even in de deur kijken & toen hij weer naar binnen ging, kwam de Duitser achter hem aan & vroeg 
wat. Mevrouw verstond hem niet, maar zei bij voorbaat “nee”. Ja maar...., ich kann es doch nicht auf der 



Strasse tun”.... Hij moest zo nodig! Toen hij klaar was, zei hij met een buiging “Dank je wel, Madam.” 
Mevrouw Zelders heeft haar W.C. met Vim en kokend water schoongeboend! 
Tot dusverre hebben ze vandaag het intensiefst gereden. 
Vrijdag 8 September 1944, Zutphen 
Vandaag minder gerij. Wat rijdt vlucht niet meer zoals in den beginne, maar ‘t is een leeghalen van het 
land. In de Laarstraat worden bussen en auto’s met kranten dichtgeplakt; we mogen niet zien, wat er 
weggesleept wordt. Bij Reesink (metaalhandel) worden auto’s, karren en tramwagens volgepakt met 
vliegtuigonderdelen, schoppen, houwelen enzovoort. Uit het koelhuis slepen ze massa’s vlees. 
Gisteren zijn er veel fietsen gekaapt of geruild voor 
>>67 
slechtere. Een man zou trouwen in Den Bosch, vandaag & wilde op de fiets erheen. In Brummen werd 
zijn fiets gevorderd, waarvoor hij een met slechte banden terugkreeg. In Dieren werd hem die weer 
afhandig gemaakt en hij kreeg een fiets met massieve banden er voor in de plaats. Hij is toen in arren 
moede maar teruggekeerd! 
De Duitsers stelen koeien en varkens uit de wei en slachten ze langs de weg. Heel wat mooie paarden en 
zelfs wagentjes worden zomaar opgeëist, ze trekken hier in groten getale voorbij. Een ellendig gezicht. 
Vandaag passeerde veel rupsbanden tractie, groot & klein. Op bijna alle passerende auto’s zien we 
fietsen & landbouwwerktuigen gestapeld.  
Gasloze uren gaan in: 6½-8½, 11-13 & 17-19 uur (Landelijk). 
Tot zover dit eerste deel uit Zutphen. Verder 82. 
 
Leeuwarden. Maandag 11 September 1944 
Volgens de krant heeft Mussert, “Leider van het Nederlandse Volk”, gisteren voor de radio gesproken. 
Hij zei, dat hij Maandagavond (4 Sept.) alle districtsleiders op het hoofdkwartier had bijeen geroepen & 
dat besloten werd om alle vrouwen en kinderen (van leden natuurlijk) in de Zuidelijke & Westelijke 
provincies, die zich bedreigd voelden, naar de Noordoostelijke provincies van ‘t land zou zenden. 
>>66a  [krant van twee pagina’s, De Koerier, regio Zutphen, van 8 sept. 1944]  
>>68 
“Velen zijn gegaan, sommigen vergezeld van hun mannen, die echter de plicht hadden, terug te keren 
en hun plaats in de Landwacht in te nemen.” De drie zuidelijke provincies mochten verder gaan, terwijl 
in Gelderland bijzondere maatregelen mochten worden genomen. 
“Er zijn er geweest, die hun post hebben verlaten, naar hen zien wij niet meer om”. Verder zeide onze 
Leider: “De strijd is zwaar, wij hebben te kampen met de ongunst der tijden. Maar toch leeft in ons het 
geloof: Hitler wint toch!” Lekkeeeer! 
-- 
Leeuwarden, Woensdag 13 September 1944. 
Tot de “labbekakken” behoren ook H.J. Kerkmeester, de directeur van de Arbeiderspers, zijn secretaris 
en H.J. Lindt, de “hoofdredacteur”, voor 1940 kunstredacteur van het Volk. Zie over dit heerschap ook 
boek I, blz. 65 e.v. Zij namen de vorige week ook de benen. 
-- 
In Arnhem is een aanval gedaan op het station door geallieerde bommenwerpers. Verder werden in die 
stad razzia’s gehouden op mannen van 14-70 jaar(!) en op meisjes. 
-- 
In Heerenveen hebben partisanen Zondag 3 September de in het politiebureau opgesloten ondergedo- 



>>69 
kenen bevrijd, na eerst den n.s.b.-er congierge zelf in een cel te hebben opgesloten. Een politie-agent 
(Mulder) werd meegenomen in de auto. Men vermoedt, dat hij met de bevrijders onder één hoedje 
speelde. 
-- 
Toen de vorige week het gerucht ging, dat de Britten Breda bevrijd hadden en Rotterdam reeds waren 
binnengerukt, werden in Den Haag tal van vlaggen uitgestoken, terwijl de kinderen met oranjevlaggetjes 
op straat liepen. Men stond in de rij voor vlaggestokken. Het gerucht liep, dat de geallieerden op die & 
die dag tussen 2 & 4 uur Den Haag zouden binnenrukken. De Rijswijkseweg moet zwart van de mensen 
geweest zijn. Ik kan me indenken, dat vele “labbekakken” de plaat poetsten! *) 
-- 
De beruchte Zwaagwesteinder: nee, ik vertelde al, dat ook Hessel Woelinga was ondergedoken! 
-- 
In Quatrebras riepen de Duitsers verschillende mensen op om gaten te graven enzovoort. Slechts 
weinigen kwamen. Daarop vorderden zij via den n.s.b.-burgemeester een bevel uit, waarbij 85 mensen 
werden gevorderd. De Quatrebrassters kozen de wijste partij en meldden zich. De Duitsers schijnen zò 
vertoornd geweest te zijn, dat het hele secretariepersoneel van Bergum, 13 man, de 

*) “Dolle Dinsdag” 
>>69a  [aangeplakte vordering van 85 werkkrachten in Quatre-Bras. KS: Door Heit van de paal gescheurd voor mijn dagboek. 
Ingeplakt nà de bevrijding in April 1945.] 
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n.s.b.-burgemeester uitgezonderd, het raadzaam achtte om onder water te gaan. 
-- 
Eenzelfde besluit nam het secretariepersoneel van Dantumadeel, dat zijn medewerking weigerde aan de 
Duitse eis tot paardelevering. De Leeuwarder burgemeester, n.s.b.-er, verleende natuurlijk wel zijn 
medewerking: 
 
[krantenknipsel met algemene monstering van paarden door burgemeester Schönhard van Leeuwarden. Fr. Crt. 4-9-44] 
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Toen echter bleek, dat deze hele vordering op een fiasco uitliep, is het Dantumadeelster personeel weer 
opgedoken.  
In vele gemeenten is deze keuring niet eens gehouden. Elders liepen controleurs van de crisisdienst 
langs de wegen om de boeren te weerhouden met hun paard naar de monstering te gaan. Zelfs op de 
monstering zijn de Duitsers nog bij de neus genomen, doordat zij niets noteerden. Vele eigenaars, wier 
paard aangewezen werd om de Duitse overwinning te helpen bespoedigen, zijn doodkalm met hun 
beestje naar huis gewandeld.... Wat de Duitsers kregen was een vreselijk soepzoodje en dat 
verongelukte nog met de trein bij Buitenpost (pag. 45). 
-- 
Bij dit treinongeluk kantelden een paar wagens met zakken bakkersmeel & havermout, dat de Duitsers 
uit Koopmans Meelfabrieken te Leeuwarden naar Duitsland trachtten te “evacueren”. De boeren 
hebben onder deze “veiligheid” blijkbaar iets anders verstaan dan de Duitsers en wisten ongeveer 80 
zakken “achterover te drukken”. 
-- 
Als gevolg van de  partisanenactie op de spoorbaan Leeuwarden-Groningen moeten ook de in-  
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woners van Zwaagwesteinde wachtlopen op de lijn & wel van de brug over de Zwemmer tot de grens 
met Kollumerland. In Achtkarspelen moeten alle bewoners langs de spoorbaan wachtlopen, behalve de 
inwoners van Buitenpost.... 
-- 
Zojuist wordt verteld, dat hier in het geheel geen treinen & trams meer rijden. 
-- 
Bij het bombardement van Maandagmiddag (pag 59) zijn bommen terecht gekomen op de weg 
Marsum-Beetgumermolen en tussen aardappelrooiers op het bouwland. Een vader en twee zoons 
werden gedood, een ander verloor beide benen! 
Bij de beschieting van Zondagmorgen, waarvan wij getuige waren (pag. 56), moeten ook twee Duitse 
jagers, die juist trachtten op te stijgen, vernietigd zijn. 
-- 
Een jongen, die enkele weken geleden met een colonne uit Frankrijk kwam en in Nijmegen de benen 
nam, dook onder bij kennissen in Leeuwarden. Hij kon echter niet wennen aan de rust, stilte en 
werkeloosheid en heeft zich weer in Nijmegen gemeld. Dat wordt ook een probleem na de oorlog! 
-- 
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Vrijdag 15 September 1944 
Gisteravond vertrok uit Leeuwarden een extra trein (men zegt: een oude Duitse, bestaande in 18 
wagons) met de Friese N.S.B.-vrouwen en kinderen naar Duitsland. Verschillende vooraanstaande 
N.S.B.-ers, o.m. onze buurman Van Dijk, die in een Jodenhuis was gekropen, zijn mee vertrokken. De 
buurman en zijn gade vertrokken in een koetsje met vier koffers, tal van tassen en pakjes. Zij zullen wel 
naar Beieren gaan, waar hun dochter, verloofd met een Duitser, al geruime tijd verblijf houdt. Safety 
first! 
De trein vertrok op een uur, dat men niet meer op straat mag zijn; de bevolking heeft de vrienden dus 
geen uitgeleide kunnen doen. Anders was het in Grouw, waar de vluchtelingen eerder moesten 
vertrekken. Voorop ging een man met een geweer, daarachter kwamen de wagens met vrouwen en 
kinderen & daarachter volgde het hele dorp! 
-- 
Van verschillende zijden wordt weer beweerd, dat de in het concentratiekamp te Vught opgeslotenen 
naar Duitsland overgebracht zijn. De in Sint Michielsgestel en Haaren (N.B.) verblijfhoudende gijzelaars 
zouden vrij gelaten zijn. 
-- 
Op straat weet men te vertellen, dat de geallieerden aan de buitenlandse arbeiders in Noordwest-, 
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West- & Zuid-Duitsland de raad gegeven hebben onder te duiken, bij voorkeur op het platteland. De 
jongens komen daar in een allesbehalve benijdenswaardige positie! 
-- 
Het bakken van koekjes en gebak wordt hier met ingang van de komende week gestaakt in verband met 
de meel- & brandstofvoorraden. Het brood zal dan gebakken worden door de zes voornaamste 
bakkerijen van Leeuwarden: “Excelsior”, “De Zelfstandigheid”, Van den Berg, Vonk, Schuurmans & [    ] 



De voedselpositie in Holland moet, tenminste wat de steden betrof, allerbedroevendst zijn. Dagelijks 
trekken treinen vol mensen naar buiten om te trachten iets te bemachtigen! Een man uit Bussum is van 
Leeuwarden naar zijn woonplaats teruggefietst met een zak aardappelen achterop! 
-- 
De vernietiging op de nieuwe Vechtbrug vóór Zwolle van een Duitse colonne door 40 Tommies, juist 
voordat ik Woensdag 6 dezer Zwolle passeerde (pagina 36), moet wel radicaal geweest zijn. 
Leeuwarders, die er sindsdien per fiets passeerden, zeggen, dat de weg daar bezaaid ligt met 
wrakstukken, veel erger nog dan bij Wezep. 
-- 
De krant meldt gevechten op Nederlands gebied & wel bij Eindhoven: 
>>74a,b [Friesche Courant 13 september 1944 met nieuws over front en stadsnieuws, overlijdensadvertenties etc.]  
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Dit is nu de hele Friesche Courant, zoals hij sedert Dinsdag jl. verschijnt. Men lette verder op het 
hoofdartikel van Siebe Douwes de Jong en op de publicatie in zake de brandstoffen aan de achterzijde. 
Ik geef hieronder nog het hoofdartikel van Siebe Douwes van de dag daarvoor (Dinsdag 12 dezer), 
waaruit wel blijkt, hoezeer de heren hem “knijpen”! 
 
[krantenknipsel over landverraad en hoe de nsb-ers moedig gestreden hebben voor het vaderland] 
-- 
Inmiddels is de situatie aan de fronten in West-Europa nog geenszins gestabiliseerd. Volgens de Duitse 
berichten van gisteren & vandaag, door de B.N.O. omgeroepen, zijn de geallieerden ook over de 
Nederlandse grens getrokken ten zuiden & 
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zuidoosten van Maastricht, waar hevige gevechten de Duitsers dwongen zich op de lijn Maastricht-
Valkenburg terug te trekken. De Canadezen, die Brugge veroverden, staan voor de Nederlandse grens bij 
Zeeuws-Vlaanderen, waar de geallieerde luchtmacht een waare slachting aanricht onder de Duitse 
troepen, die over de Wester-Schelde trachten te vluchten. 
Algemeen weet men op straat te vertellen, dat de geallieerden op verschillende punten sedert Dinsdag 
Duitsland binnengetrokken zijn & wel ten zuiden van ons Zuid-Limburg, waar reeds (ook volgens Duitse 
berichten) bij Aken gevochten wordt, bij Prün aan de noordpunt van Luxemburg & bij Trier. De eerste 
Duitse stad, die in geallieerde handen viel, was naar men zegt Rötgen bij Eupen. 
Verder hebben de uit het westen en zuiden in Frankrijk oprukkende Amerikanen zich nabij Dyon 
verenigd. Frankrijk & België zijn daarmee zo goed als bevrijd. Het laat zich aanzien, dat men nu alles zal 
zetten op de aanval tegen de Duitse Westwall, de Siegfriedlinie & ons land voorlopig links zal laten 
liggen, letterlijk èn figuurlijk! Aan de andere kant geeft het overhaaste n.s.b.-vertrek te denken & ook de 
luchtactiviteit boven het noorden wettigt nog de vraag: zal men een (lucht)-landing proberen in Noord-
Nederland? Ik voor mij acht die kans zeer gering – 
>>77 
Leeuwarden, Zondag 17 September 1944 
Alle berichten wijzen erop, dat Nederland waarschijnlijk een historisch slagveld zal gaan worden. 
Volgens de geallieerde berichten, die op straat maar rondgestrooid worden, stroomt hun materiaal nu al 
dagenlang Hollandwaarts & zullen de Duitsers de rivierenstellingen in ons land verdedigen. Behalve dat, 
laten de berichten doorschemeren, dat er nog andere, verrassende gebeurtenissen op komst zijn & 
algemeen interpreteert men dit aldus: nieuwe geallieerde landingen zijn op komst in het noorden van 



ons land of noordwest-Duitsland & Denemarken. Behalve de berichten wijzen ook sommige 
gebeurtenissen in die richting, o.m. het zware bombardement, dat er in de afgelopen nacht op het 
Leeuwarder vliegveld gedaan is. 
Het was een aanval, zo zwaar als ik tot dusverre nog niet heb meegemaakt, ook niet in  1940-’41 in 
Amsterdam. De gehele voornacht hadden de Engelsen druk gevlogen, maar omstreeks twee uur werd ik 
plotseling uit m’n lichte slaap opgeschrikt door een vreemd geluid. Het bleek een mislukt luchtalarm op 
het vliegveld te zijn. Het herstelde zich en toen ik naar buiten keek, zag ik, dat een vliegtuig een tros 
rode lichtkogels uitwierp, die lang nagloeiden: het sein 
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voor een aanval. We schoten als hazen in onze kleren en meteen huilden ook de sirenes in de stad. We 
hadden tijd om allen, min of meer gekleed, in de gang te komen. Zelfs Beppe, die nu al een week te 
bedde ligt met een maagstoornis, was op de been. Toen gierden de eerste bommen neer en de 
ontploffingen daverden door de lucht. ‘t Was vreselijk! We gooiden onze koffers met kleren, die altijd in 
de gang klaarstaan, naar buiten en smeten alle ramen open, terwijl het lichtte, alsof we midden in een 
zwaar onweer zaten, waarbij de slagen onmiddellijk op de bliksem volgen. Een kwartier lang zaten we in 
de hel. ‘t Huis schudde & dreunde, deuren klapperden en in de achterkamer vielen boeken van de plank. 
Soms was het, alsof ‘t gebulder dichterbij kwam, maar eindelijk werd ‘t rustiger. Een enkele Tommie 
vloog rond en schoot -- toen was ‘t gebeurd. 
Van resultaten op het vliegveld was zo van het dak af niets te zien; geen felle branden dus. Vanmorgen 
hoorden we, dat ‘t wel vreselijk toegetakeld is; startbanen kapot enzovoort. Er zijn echter ook weer 
bommen buiten ‘t veld gevallen, weer bij Beetgumermolen, waar enkele arbeidershuizen achter de 
herberg & aan de Menaldumerweg in puin gelegd zijn. 6 doden & 7 gewonden zijn hier in ‘t 
Diaconessenhuis binnengebracht. 
-- 
>>78a,b [Nooduitgave der Friesche Courant, 16 september 1944, over invasie in België] 
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Er zijn in ons land aanzienlijke versterkingen van de Sicherheitsdienst aangekomen. Het verluidt, dat ze 
morgen zullen beginnen met het oppakken van alle mannen van 16-50 jaar, die geen volledige dagtaak 
hebben. 
-- 
Van een boer hoorde ik, dat de verzetsgroepen in Friesland de boeren opdracht gegeven hebben, 
sabotage aan dorsmachines te voorkomen en al het graan te dorsen, omdat in Friesland hongersnood 
dreigt. De bakkers zouden nog voor 14 dagen graan hebben. 
-- 
In de eerste “noodkrant van de Friesche Courant”, die men hiernaast vind, staan verschillende 
publicaties van den waarnemenden voedselcommissaris ten aanzien van de bakkerijen. Ook de 
fabricage & verkoop van consumptieijs is verboden. 
-- 
Inderdaad schijnt het vliegveld grondig geraakt te zijn, vooral het noordelijk deel. Men is begonnen te 
bombarderen bij Engelum-Beetgumermolen, waar verscheidene treffers buiten het vliegveld kwamen 
op wegen, in bouwlanden en op huizen in Beetgumermolen. In één woning werden drie kinderen uit 
één gezin gedood. In Engelum kwam een blindganger in de school. 
>>80 



Hoewel ik een dagaanval prefereer boven een nachtelijk bombardement heeft dit laatste het voordeel, 
dat er op het veld zelf geen Nederlandse arbeiders werken tijdens de aanval. Vooral nu is het van 
belang, omdat de Duitsers er opnieuw tegen het landoorlogsregelement in toe overgegaan zijn, 
gevangenen uit de Leeuwarder gevangenis op het vliegveld te werk te stellen! Dagelijks ziet men ze er 
op een auto heengebracht worden. 
-- 
Het bombardement van vannacht is inderdaad een onderdeel geweest van grote operaties, want 
vandaag zijn, na een zwaar bombardement door 750-1000 Amerikaanse bommenwerpers, grote 
eenheden Geallieerde parachutisten in Holland geland. Waar precies is mij nog niet bekend; we moeten 
het nieuws op straat opvangen & daar is men, al wordt er kostelijk vrijgevig mee rondgestrooid, er erg 
karig mee. Waarschijnlijk kwamen zij neer in het gebied tussen Rijn/Lek en Maas/Waal. Het worden 
spannende, gevaarvolle dagen voor ons land, maar: de bevrijding is op mars! 
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De krant meldt, dat de V1 weer actief geweest is boven Engeland. Berichten uit Den Haag laten ons 
weten, dat dit monster tegenwoordig afgeschoten wordt uit de duinen bij Wassenaar. Het maakt een 
vreselijk lawaai. Wassenaar zou grotendeels geëvacueerd zijn. 
-- 
Siebe Douwes de Jong, de tegenwoordige hoofdredacteur van de Friesche Courant, schijnt een 
overtuigd nationaal-socialist te zijn, “stekeblind” voor wat er gebeurt, aldus een zijner dagelijkse 
medewerkers. Hij is van zins te blijven, zolang de Duitsers hier blijven. Overigens moet hij niet 
haatdragend zijn, zoals vele andere fanatici. Toen hij de pseudo-Friesche Courant (pag. 46) in handen 
kreeg, zei hij tot die collega: “Dat moet een kind in zijn boosheid gedaan hebben”. Geruchten, als zou hij 
vreselijk kwaad naar de Gestapo gelopen zijn, missen alle grond van waarheid. 
-- 
Het niet of slechts gedeeltelijk rijden van de treinen is niet slechts te wijten aan gebrek aan materiaal, 
maar meer nog aan het onderduiken van verschillende machinisten en andere leden van het 
treinpersoneel. Het zal voor de spoormannen nog wel moeilijker worden, nu –naar men op straat 
beweert—de regering de algemene spoorwegstaking gelast heeft. 
-- 
De Duitsers zijn geweldig in actie, rijden met allerlei materiaal & camoufleren hun auto’s met takken. ‘t 
Is elf uur, ‘s avonds. Er passeren grote colonnes langs ons huis aan de Noordersingel 
-- 
>>82 
Zutphen 9 September 1944 
Gisteren kreeg ik weer een deel van het dagboek van mijn verloofde Lieny Strubbe uit Zutphen. Het 
handelt over de 9e September. 
Vannacht was er een reuze lawaai, schieten? afweer? bommen? Het blijkt, dat vliegtuigen hebben 
geschoten op een Duitse colonne, die op de Buitensingel stond & waar men bij kunstlicht een auto 
repareerde. Er zijn daar drie huizen geraakt. Een achttienjarige jongen Goldenberg werd ernstig aan het 
ruggemerg gewond, terwijl hij sliep. Zijn benen zijn verlamd; hij is naar Utrecht vervoerd. Vanmorgen 
waren er 7 Tommies boven Eefde (nieuwe kazernes). Er werd erg geschoten van beide kanten. Het doel 
van de Tommies was een aantal schepen in het Twente-Rijn (IJsel) kanaal. Vanmiddag waren er 
vliegtuigen boven de stad. Een Engelse jager is in de uiterwaarden tegenover de Bult van Ketjen 
terechtgekomen (& enkele dagen lang daar blijven liggen). Een kwartier later was er pas luchtalarm. 



Telkens weer waren er vliegtuigen boven de stad & er werd vaak vreselijk geschoten. Driemaal hebben 
we onze toevlucht gezocht in de kelder. Bij de buren vonden ze een kogel in de tuin. Vlak na het 
luchtalarm denderden acht pantserwagens of kleine tanks door de straat. Er zaten 5 à 6 
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kerels op, die luchtafweer bedienden. Het waren pantserauto’s op rupsbanden, die over acht kleine 
& vier twee grote wielen liepen. De straten lijden er erg van. 
Het afweergeschut {is} uit de uiterwaarden verdwenen, is er kleiner geschut voor in de plaats gekomen, 
dat onder struiken verborgen is. 
Om 12 uur reden 12 grote boerenwagens, door de boeren zelf bemand, naar de stad. Om vijf uur 
kwamen ze terug, beladen met landbouwwerktuigen als maaimachines & schudders. Waarschijnlijk 
wordt Reesink leeggehaald. Gisteravond reden ettelijke wagens voorbij met ossen ervoor. 
Omstreeks elf uur gisteravond passeerden hier heel wat fietsende Duitsers, zelfs op bakfietsen. Velen 
reden op massieve of houten banden; sommigen zo op de velg. ‘t Was een geroep & geschreeuw van je 
welste. Om half elf hoorden we bij Zelders aan de deur gepraat. Moeder naar voren om door ‘t raampje 
te luisteren. Het bleek, dat twee jonge Duitsertjes aan ‘t fietsen vorderen waren. Ze hadden bij Zelders 
aangeklopt omdat daar enig licht uitstraalde. Zelders deed open, denkend dat het een van ons was, & 
meteen werd er een laars tussen de deur gezet. “Ein Fahrrad!” “Hebben we niet, ga maar twee huizen 
verder” (daar woont een Rijksduitser!). Nee, ja, nee, ja. Ze 
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wilden niet weg & de beide oudjes aan ‘t duwen tegen de deur. “Ik zal hulp halen”, schreeuwde 
Mevrouw & begon tegen de muur te slaan met een wandelstok, waardoor wij angstig in de gang 
drongen, niet wetend wat er gebeurde. Maar ‘t had resultaat! De Mofkes, die op eigen houtje aan ‘t 
vorderen bleken te zijn, dropen af & staken de weg over, waar ze ‘t bij onze overburen opnieuw 
probeerden. Ook tevergeefs! 
Wij hadden inmiddels onze fietsen veilig achter in de tuin gebracht.” 
 
Tot zover dit relaas. In een begeleidend schrijven vertelt ze verder, dat trams & treinen daar 
voortdurend beschoten worden, dat bussen niet rijden & dat de fietsen je onder de bips weggestolen 
worden (aldus de Haagse évacué van ‘t Departement van Koloniën), zodat alle verkeer lam ligt en zij niet 
naar Doetinchem kan reizen, waar ze huishoudkunde lerares is (pardon: landbouwhuishoudkunde 
lerares!) Verder pag. 113. 
-- 
Gedurende vier tweeweekse perioden zullen we slechts een half pond suiker per persoon (per 14 dagen) 
krijgen: 
 
[krantenknipsel over suiker distributie. Friesche Courant, begin sept. ‘44] 
 
>>85 
Zelden heb ik een kalenderblaadje gezien met zo toepasselijke spreuken als dat van de 
“Korenaarkalender” van deze week: 

De luchtlandingstroepen: 
[knipsel 17 september: “Wij moeten door het leven gaan als menschen die verlossing brengen. (Albert Schweitzer)”] 

De naar nieuws hunkerende landgenoot: 
[knipsel 18 september: “De tijd brengt alles aan het licht.”] 

De Duitse bezetter: 



[knipsel 19 september: “Hij, die door velen gevreesd word, moet noodwendig velen vreezen.”] 
De partisaan: 

[knipsel van 20 september: “Gij moogt de fouten wel, maar niet de menschen raken.” 
De boer en zijn onderduiker: 

[knipsels van 21 en 22 september: “Het boerenwerk is het vroolijkste en vol beloften. (Luther)” en “Verbindt het nuttige met 
het schoone.”] 
   De moraal: 
[knipsel van 23 september: “Wie overwint door geweld, heeft zijn vijand maar half overwonnen.”] 
-- 
>>86a,b  [ingeplakt getypte instructies en nieuws rond de geallieerde aanvallen bij Arnhem. De Koerier van maandag 18 
september 1944. KS: Ingeplakt nà de bevrijding in April 1945] 
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Maandag 18 September 1944 
Hoe de situatie in Nederland zich ontwikkelt, is moeilijk te zeggen; zowel de Engelse als de Duitse 
berichten—zo zegt men op straat & “men” schijnt nog steeds over verboden nieuwsbronnetjes te 
beschikken!—zijn uiterst terughoudend. De Duitsers verklaren, dat de brandpunten liggen bij Arnhem, 
Tiel, Nijmegen, Tilburg en Eindhoven. De Engelsen spreken er alleen van (zegt “men”!), dat dit de 
grootste operatie op het gebied van luchtlandingen is, die de wereld ooit gekend heeft. Duizend 
vliegtuigen zouden de mannen hebben aangevoerd; zij daalden per parachute of in zweefvliegtuigen, die 
aan de grond gezet en als nutteloos materiaal achtergelaten werden. Er werden zelfs tanks, auto’s en 
houwitsers mee aangevoerd, terwijl voorraden werden neergelaten aan gekleurde parachutes. 
Terwijl de luchtlandingstroepen tussen en ten zuiden van de grote rivieren daalden, begon het tweede 
Britse leger zijn opmars Nederland in, om hen te hulp te snellen. Welke vorderingen zij maken, is ons 
evenmin bekend. Waarlijk: we zullen ons tevreden moeten stellen met de Korenaarspreuk van vandaag: 
De tijd brengt alles aan het licht! 
>>88 
Inmiddels is er wel groot nieuws: 

De Duitse Reichskommissar is gevlucht! 
Vanmorgen om 10 uur passeerde hij Leeuwarden in een auto, waarin hij met vijf andere heren –in 
burger!—zat.  
Het nieuws is afkomstig van een van de Poolse soldaten, die de wacht houden bij de betonnen muur ( de 
“mauer-muur”, zoals de Leeuwarders zeggen) aan de Harlingerstraatweg. Deze Polen huizen in de villa 
“De Peppel” en spreken wel met de buren. Volgens den vanmorgen dienstdoenden soldaat passeerde 
om 10 uur een prachtige auto. Hij hield hem aan voor contrôle en kreeg de opdracht, de volgende 
wagen ongehinderd te laten passeren. “Dat mag ik niet!” “Ik beveel het U!” Het is nl. de rijkskommissaris 
zelf, die erin zit.” Daarop passeerde de auto met zes in civiel geklede personen. Achterop stond een 
mitrailleur. 
Ik zou het artikel van het Handelsblad, handelend over de “Labbekakken” (pag. 60) minzaam in de 
aandacht van Dr. Seiss-Inquart willen aanbevelen! 
-- 
Het spoorwegpersoneel staakt! Dit in opdracht van de Nederlandse regering te Londen. Vandaag reeds 
begonnen de Duitsers hun jacht op het ondergedoken spoorwegpersoneel. Zij maakten daarbij 
>>89 
gebruik van de diensten van den n.s.b.-spoorman Visser, een zeer fanatiek iemand, die echter 
aanvankelijk geweigerd moet hebben. Met de revolver hebben zij hem gedwongen mee te gaan. Hij 



moet nog kans gezien hebben, den spoorman Zwart te waarschuwen, die daarop met het hele gezin 
onder water ging & zelfs een deel van zijn huisraad meenam. 
-- 
Volgens geruchten reden er vanmorgen nog enkele trammen van de N.T.M. Verteld wordt, dat bij 
Quatrebras iemand tot den machinist zei, dat hij staken moest in opdracht van de Nederlandse regering. 
De man zei, dat hij ‘t niet wist, maar de burger knoopte zijn jas los, waaronder een automatisch pistool 
hing. De machinist en het verdere treinpersoneel namen de benen. De kolen en het vuur werden uit de 
machine gehaald. 
-- 
Vanavond heb ik van de Stienseweg af de verwoestingen op het vliegveld gezien, d.w.z. ik kon zien, dat 
er op het vliegveld verscheidene bomkraters waren en hopen zand lagen. Ruw geschetst is de situatie 
zo: 
 
[schets van situatie rond vliegveld Leeuwarden] 
 
Het vliegveld is te klein geschetst, of beter gezegd: de gebouwengroep aan de oostzijde te groot. Bij de 
Grote 
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Bontekoe ligt een blindganger. Het zuidelijk deel van het vliegveld (het oude, 800x800 m2) is zo goed als 
onbeschadigd. Ook uit de noordelijke hangars schijnt langs de rand een weggetje te zijn, waarlangs de 
bommenwerpers de startbanen kunnen bereiken. Over het algemeen verwacht men een nieuwe aanval, 
om ook het zuidelijk deel onklaar te maken. De jagers landen daar nl. nog normaal, gisteren nog twaalf. 
Men schijnt geen moeite te doen om de schade te herstellen. Er zijn nl. nog geen burgers opgeroepen; 
de gewone arbeiders zijn teruggestuurd & zelfs de gevangenen zijn er niet tewerk gesteld.  
-- 
Gisteren hingen er voortdurend grote rookwolken boven het vliegeld. Waarnemers zeggen,dat men een 
pijl met een boog door de lucht zag vliegen, waarop nieuwe branden ontstonden. Verondersteld wordt, 
dat men bezig was, materiaal te vernietigen.  
-- 
Volgens een spoorman zouden vorige week 7 treinen vertrokken zijn naar het oosten, nl. één met 
levensmiddelen, één met Duitse meisjes en zg. “moffenmeiden” en de rest met N.S.B.-ers. Men is het er 
nog niet over eens, of de laatsten naar Duitsland dan wel naar Westerbork getransporteerd zijn. De 
mannelijke n.s.b.-ers bleven achter (voor ‘t grootste deel, althans!) 
-- 
>>91 
Ik zei al, dat men van officiële zijde erg schaars is met berichten, zo, dat men van geruchten moet leven. 
De reden voor deze geslotenheid is, dat men den vijand geen inlichtingen wil verschaffen, waar de 
troepenmachten zich bevinden. Algemeen weet men op straat te vertellen, dat Valkenswaard bevrijd is 
en dat de geallieerde landmacht naar Eindhoven oprukt. Volgens krant & “men” werden als eerste 
Nederlandse plaatsen Vrijdaga –of Donderdagavond Maastricht & Eijsden bevrijd. Het grote nieuws van 
de dagen daarna deed me totaal vergeten, dit te vermelden. 
De geruchten willen verder, dat geallieerde luchtlandingstroepen de volgende plaatsen bevrijd hebben: 
Sint Oedenrode, Schijndel, Wijchen, Groesbeek, Grave, Renkum & Wageningen. Om & bij Reuzel bij 
Eindhoven wordt gevochten. Nijmegen & Arnhem, beide plaatsen, die ook in de Duitse communiqué’s 



genoemd worden, zouden omsingeld zijn. Utrecht zou tot open stad verklaard zijn; Zeist en Tiel zouden 
om twaalf uur binnen moeten zijn. Deze berichten komen via een betrouwbare telefoonman & zouden 
uit alle windstreken telefonisch saamgeraapt zijn. Het zal in Zutphen zometeen ook gaan spannen! Nu is 
wel zeker: Nederland krijgt een lelijke knauw! 
-- 
>>91a,b [Nooduitgave der Friesche Courant, 18 sept. 1944 met berichten over luchtlandingstroepen in Nederland] 
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Dinsdag 19 September 1944. 
Nederland wordt een groot slagveld! De Duitse berichten spreken ervan, dat er in Eindhoven zware 
gevechten geleverd worden; in de Betuwe branden steden en dorpen en vooral om de rivierovergangen 
wordt verbitterd gevochten. Bruggen worden opgeblazen enzovoort. De Nederlands-Duitse berichten 
(Berichtendienst Nederlandse Omroep) spreken ook van landingen ten Oosten van Arnhem-Nijmegen; 
dat wijst dus inderdaad op Groesbeek en misschien ook Westervoort & omgeving. Ik vermoed, dat hier 
ditmaal meer verwoest wordt dan in België! 
De Duitse berichten laten de mogelijkheid van nieuwe landingen doorschemeren. Of zij nu slaan op 
versterkingen voor de reeds gelande troepen (die gisteren in zo mogelijk nog groter getale zijn 
neergelaten) of op landingen elders, is onbekend. Er werd op gewezen, dat ook de kustbewaking op 
haar qui-vive is. Zou er iets op komst zijn over zee? 
Behalve in Brabant & zuidelijk Gelderland wordt in Nederland nog gevochten bij Maas- 
>>92a [instructies van het verzet voor de Friezen om zuinig met energie te zijn. KS: 18 September ’44 en Ingeplakt na de 
bevrijding in April 1945.] 
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tricht, Valkenburg, Kerkrade & Simpelveld, waar men ook al in de Duitse Siegfriedlinie doorgedrongen 
schijnt te zijn, bij Sittard & in Zeeuws-Vlaanderen bij Hulst & Axel, waar- naar men op straat zegt—
Canadese en Poolse troepen in actie zijn. De Amerikanen, die Eindhoven grotendeels ingesloten hebben, 
“snellen” voorwaarts. Men weet te vertellen met een gemiddelde snelheid van één kilometer per uur. 
Volgens horen-zeggen hebben de Engelse berichten alleen nog maar over de nieuwe operaties gemeld, 
dat Valkenburg & Aalst (ten zuiden van Eindhoven) bevrijd zijn & dat de grond-troepen bij Eindhoven 
contact hebben met de luchtlandingstroepen & de stad binnendringen. De Duitsers hebben de 
Philipsfabrieken leeggehaald & de burgers zelfs gedwongen, daaraan mee te helpen. 
-- 
Het schijnt met gas & electriciteit inderdaad spaak te zullen lopen. Zelfs de gezamenlijke 
verzetsorganisaties schijnen een beroep op de Friese bevolking gedaan te hebben, in haar eigen belang 
zuinig te zijn. 
Behalve de reeds lang ingevoerde rantsoenering van electriciteit zijn, wat het verbruik 
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door particulieren betreft, geen nieuwe maatregelen genomen. Wel zijn verschillende voor de voedsel-
voorziening minder belangrijke bedrijven (o.m. De Friesche Kip) afgesneden. Het gasverbruik is opnieuw 
gerantsoeneerd, zodat men in Leeuwarden slechts het gas kan laten branden gedurende de volgende 
uren: 7-8, 11-13 & 17-19 uur. In Groningen is het nog straffer: 6½-6¾  (maar een kwartiertje dus & hoe 
vroeg!), 11-13 en 5½ -6½. 
-- 
De spoorwegstaking is inderdaad algemeen. Er rijdt geen trein en nu ook geen tram meer. Het station 
ligt daar uitgestorven, er is zelfs geen mens te zien. Het is fantastisch, hoe snel en grondig deze oproep 



van de Nederlandse Regering, die over de Engelse zender geweest is, bekend {was} & uitgevoerd is & 
dat in een land, waar alle radiotoestellen ingeleverd zijn.....! 
-- 
De Duitsers & hun satelieten worden vuil, laag & gemeen, nu het uur van scheiden komt. Uit het zuiden 
komen tal van berichten over plunderingen. In Sint Annaparochie hebben zij Zondagavond het huis van 
den burgemeester van Het Bildt, die geen uitvoering wenste te geven aan de Duitse 
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bevelen & ondergedoken was, met benzine overgoten en in de brand gestoken! 
In Steenwijk moet momenteel ook iets gaande zijn. Daar is een tandarts, die in de illegale beweging zat, 
uit zijn huis gehaald, meegenomen naar Diever en daar vermoord. 
-- 
In “Het Volk” van gisteren is bekend gemaakt, dat iedere man tussen de 16 & 50 jaar, die lanterfant, 
naar Amersfoort & daarna naar Duitsland gestuurd zal worden. Is dit onze hooggeroemde vrijheid, 
waarvoor de n.s.b. blijkens haar affiche (tussen pag 4 & 5) strijdt? Overigens blijft het voor mij de vraag, 
hoè men de lanterfanters in Amersfoort wil krijgen, of, erger nog: naar Duitsland, nu het spoor 
volkomen lam ligt. 
-- 
In hetzelfde “Volk” wordt van Duitse zijde bekend gemaakt, dat de geallieerde luchtlandingstroepen ten 
westen van de Rijksgrens & ten noorden van de Rijn geland zijn. Dus in de Achterhoek & op de Veluwe? 
Ook andere berichten spreken van gevechten op de Veluwe; Ede zou al bevrijd zijn. Nog steeds krijgen 
wij geen duidelijk 
>>96 
beeld van de omvang van de operaties. Algemeen wordt er echter van gesproken, dat deze geallieerde 
luchtlandingen de meest omvangrijke zijn, die de wereld ooit gezien heeft & de Duitse landingen in ons 
land (op 10 Mei 1940) verre in de schaduw stellen. Het is een compleet leger, dat neergelaten wordt, 
voorzien van tanks, auto’s, kanonnen & al wat de artillerie verder maar nodig heeft. Ik ben benieuwd om 
straks de uitvoerige publicaties daarover te lezen als alles achter de rug is en.... wij er heelhuids 
afgekomen zijn! Vast staat, dat er geschiedenis gemaakt wordt -- waar wij bij zijn en weinig van 
begrijpen. Vooralsnog althans! 
-- 
Op de brievenbussen in Leeuwarden staat nu aangeplakt, dat alleen nog postverkeer mogelijk is met 
Friesland, Groningen en Drente. Er moet met grote vertraging gerekend worden. Straks vragen we weer: 
Hoe laat vertrekt vandaag de postkoets naar Groningen? 
-- 
>>97 
Woensdag 20 September 1944 
“Bij het scheiden van de markt leert men z’n vrienden kennen”.... De Duitsers & hun handlangers 
ontzien niets meer, nu het uur van scheiden komt. In Doezum in Groningen, juist over de Friese grens, 
zouden zij drie goede vaderlanders hebben doodgeschoten. Elders in de provincie Groningen steken zij 
de huizen in brand van hen, die niet met hun samen willen werken. Op pag 94. beschreven we al, dat 
ook de woning van burgemeester Kuperus van Sint Annaparochie dit lot trof. 
-- 
In Rijperkerk moet in het afgelopen weekend een overval gepleegd zijn op de boerderij van een 
Hoekstra; een overval door Duitsers, die van de dienstmeid de tip hadden gekregen, dat er twee 



onderduikers op de boerderij waren. De beide ondergedokenen kregen er echter lucht van en waren er 
vandoor. De Duitsers dreigden, dat zij den boer en zijn gezin zouden arresteren, indien de onderduikers 
zich ‘s avonds 8 uur niet aangemeld hadden. De boer wist contact met zijn pupillen te krijgen en dezen 
wilden zich, om hun gastheer niet in ongelegenheid te brengen, zichzelf aangeven. Dat nooit, zei de 
boer. “Zo dicht bij de haven en dan nog stranden? Dat nooit” en hij ging met het hele gezin 
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mee onderwater. Het verluidt, dat de Rijperkerkster bevolking de verklikkende dienstmeid het hoofd 
kaalgeknipt heeft & op haar gezicht met teer een V schilderde. 
-- 
In Veenwouden werden onlangs de stationschef & de politie Prins gearresteerd. De eerste, omdat hij 
gezegd zou hebben, dat een vertraging niet zo erg was, want dat er binnenkort toch geen enkele trein 
meer zou rijden. Men meent nu, dat zij beiden al gefusilleerd zijn! Prins is totaal onschuldig (zie pag 131) 
-- 
Volgens de Duitse berichten, zijn nieuwe geallieerde troepen in ons land uit de lucht geland. Genoemd 
worden de gebieden van Dordrecht en de mondingen der grote rivieren, benevens de provincies Utrecht 
& Gelderland. Op straat weet men te vertellen, dat Eindhoven, Geldrop & Sittard bevrijd zijn & dat de 
geallieerden van Eindhoven uit een verrassend snelle opmars hebben gemaakt naar het noorden & dank 
zij het werk van de luchtlandingstroepen, die bruggen bezet hielden, tot voor Nijmegen doordrong. 
Hierbij zouden 50 km. in 5 uur afgelegd zijn! De Engelse berichten, zegt men op straat, noemen als 
steden waar de troepen geland zijn Arnhem & Nijmegen & laten 
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wel doorschemeren, dat ook elders grote afdelingen uit de lucht geland zijn, die alle flink vorderingen 
zouden maken. Een P.T.T.-man, die met Arnhem gebeld had, weet te vertellen, dat er verschillende 
straten in brand stonden. Ons mooie Arnhem! 
-- 
Gisteren is van Leeuwarden nog een goederentrein vertrokken met een Groninger machinist. Wat de 
man hier te horen heeft gekregen, moet niet mals geweest zijn! 
-- 
Maandagavond hebben de Blitz-und Funkmädel, die in een deel van het Sint Anthony-gasthuis zaten, 
een geweldige afscheidsfuif gehad, als gevolg waarvan ze ‘s nachts het hele gebouw ondergekotst 
hebben! Dinsdag zijn ze vertrokken als laatste der zich hier bevindende vrouwelijke Duitsers. De mädel 
uit het Stadsweeshuis waren al eerder vertrokken. De Leeuwarder chauffeurs, die haar naar Duitsland 
moesten brengen, lieten haar achter Groningen in de steek & gingen onderwater. (pag. 51-52) 
-- 
>>99a,b [Nooduitgave Friesche Courant, 20 september 1944, over o.a.  de luchtlandingstroepen, en oppakken van niets-
uitvoerende mannen tussen de 16 en 50 jaar, en het electriciteits rantsoen] 
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De Duitsers en hun satelieten zijn van plan hun toch al overbelast misdadig geweten nog meer te 
bezwaren. Zij brengen nl. in Leeuwarden in verschillende grote bedrijven en opslagplaatsen vaten 
petroleum & benzine onder benevens grote hoeveelheden stro, om straks, wanneer ze het hazenpad 
moeten kiezen, de zaak in brand te steken. De ploegbaas, die mede met de uitvoering van deze 
transporten belast is, heeft “de goedheid” gehad, verschillende omwonenden te waarschuwen, daar de 
brandweer tegenover deze massa-brandstichting straks machteloos zal staan. We gaan een 
afschuwelijke periode tegemoet! 



-- 
Het is, meldt de nooduitgave der Friesche Courant, die men hiernaast vindt, verboden, het electrisch 
licht te gebruiken buiten de uren, waarop officieel verduisterd moet worden. Het electriciteitsrantsoen 
wordt met de helft verminderd. Het zal echter moeilijk zijn, dit efficient te regelen. Het gas kan men 
afsluiten; het electrisch gaat moeilijk, al wil ik niet ontkennen, dat het, wanneer de nood hoog komt, 
heel goed mogelijk is. 
-- 
Deze “Friesche Courant” bevat ook de mededeling van de op straat lanterfantende jongelui. 
-- 
>>101 
Donderdag 21 September 1944 
Op straat weet men te vertellen, dat er in Nijmegen, waar nu de tankmacht uit het zuiden de actie van 
de luchtlandingstroepen heeft overgenomen, en in Arnhem verwoede gevechten gaande zijn om de 
bruggen van de Waal & de Rijn, “de momenteel voor Europa belangrijkste bruggen”. In Arnhem zou het 
Velperplein met de omgeving in lichtelaaie staan, het Musis Sacrum moet verwoest zijn. De strijd is 
vreselijk fel, men weet te vertellen: het felst sinds de slag om Caen in Normandië. De gewonden worden 
zelfs hier naar Leeuwarden gebracht: vanmiddag kwam een colonne van tien rode kruis-auto’s uit het 
zuiden de Schrans binnen. 
Wat mogen wij van geluk spreken, dat mijn zuster, die 5 September naar de Kunstnijverheidschool in 
Arnhem zou gaan, in verband met het treinbeschieten, dat in die dagen zo erg was, thuis gebleven is! 
Anders had zij nu in de vuurlinie gezeten. 
Ik maak me ernstig zorgen over de situatie in Zutphen. De parachutisten schijnen zich vooral op de 
bruggen geconcentreerd te hebben, ook op de IJselbruggen, om zometeen een snelle opmars 
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door de Achterhoek naar het Ruhrgebied, mogelijk te maken. De Duitse berichten spraken immers van 
nieuwe landingen in Gelderland..... 
Van welk een betekenis de parachutetroepen in Brabant geweest zijn, ziet men aan de snelle opmars 
van Eindhoven naar Nijmegen over de onbeschadigde Maasbrug bij Grave. Het blijkt, dat de opgave van 
landingsplaatsen op pag. 91 wel aardig juist geweest is. 
-- 
De zolders van de coöperatie “Excelsior” zijn volgeladen met meel, doch er is een vat petroleum bij 
geplaatst om het hele gebouw eventueel in brand te steken. Hetzelfde is geschied aan de Dokkumer 
Trekweg in het pakhuis van Cohen, waar dekens van de weermacht zijn opgeslagen. 
-- 
In de bakkerij van de coöperatie “Excelsior”, een van de zes plaatsen, waar nu brood voor de stad 
gebakken wordt, speelt een Duitse militair, een vroegere bakker uit Breslau, de baas. Hij scheldt maar op 
de “dumme Holländer” en is er van overtuigd, dat Duitsland de oorlog wint. Mochten ze hem 
onverhoopt verliezen, dan zijn ze toch binnen de vijf jaar klaar om opnieuw tegen Engeland op te 
trekken! Ja—zij bereiden de volgende oorlog al voor! 
-- 
>>103 
De Duitsers zouden volgens een via de telefooncentrale ontvangen bericht vanmiddag de havenwerken 
van Amsterdam in de lucht hebben laten vliegen. Zij lieten luchtalarm geven en noopten de bevolking, 
drie uren lang in de schuilplaatsen te blijven. 



-- 
Met ingang van morgen krijgen we maar 2½ uur gas en wel van 17-19½ uur. De hele morgen en middag 
kan er dus niets warmgemaakt worden! Wat dit voor de huisgezinnen met kleine kinderen betekent, 
laat zich indenken! 
-- 
De grote razzia op mannen zou vandaag in Heerenveen begonnen zijn, waar de Duitsers hen van de 
straat oppikten. Er wordt beweerd, dat de Sicherheitsdienst Grouw tot basis gekozen heeft. 
-- 
Een Leeuwarder dokter zou nog telefonisch contact gehad hebben met een collega in Deventer. Deze 
deelde mee, dat de lucht “zwart” was van parachutisten. Dat bevestigt mijn vermoeden, dat de Engelsen 
luchtlandingstroepen hebben afgezet bij alle IJselbruggen, dus ook bij Zutphen. Ik houd m’n hart vast! 
-- 
>>103a,b [Nooduitgave der Friesche Courant, 22 september 1944 over de fronten] 
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Zaterdag 23 September 1944 
De slag, die op dit ogenblik in de Betuwe woedt, wordt, naar men op straat weet te vertellen, 
gekenschetst als de hevigste sinds de operaties aan het westfront. De geallieerden zijn er in geslaagd, de 
grote verkeersbrug over de Waal te Nijmegen onbeschadigd in handen te krijgen en een geweldige 
tankmacht stroomde de Betuwe in om de luchtlandingstroepen, die Zondag te Arnhem aan de 
noordzijde van de Rijn geland zijn & daar nu, ten westen van Arnhem, in een zeer hachelijke positie 
geraakt zijn, te hulp te snellen. De geallieerden stieten in de Betuwe echter op sterke, goed bewapende 
Duitse troepen, die de Rijnovergang moeten verdedigen en dat tenminste tot gisteravond met succes 
deden. De veldslag, waaraan grote aantallen tanks en grote zwermen vliegtuigen (hoofdzakelijk 
geallieerde) deelnemen, moet vreselijk zijn. Wanneer ze in Zutphen zelf nog niet in het strijdgewoel 
zitten (met parachutisten), zullen ze dit evenement zeker horen. Ik ben benieuwd naar Liens dagboek, 
àls ze ‘t tenminste nog kan schrijven & als ik ‘t ooit in handen krijg.... 
De slag om Arnhem tussen de Britse, Poolse & Nederlandse luchtlandingstroepen enerzijds & de 
Duitsers anderzijds moet iets verschrikkelijks geweest zijn. Het ene ogenblik was de stad in geallieerde 
handen & wapperde—naar uit Arnhem 
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gevluchte en hier in Leeuwarden aangekomen burgers gezegd zouden hebben—de oranjevlag op de 
toren, het volgende ogenblik waren de Duitsers weer meester van de stad. Arnhem zou in vuur & vlam 
staan..... 
De geallieerde luchtlandingstroepen kregen herhaaldelijk versterking door de lucht, maar de Duitsers 
spanden alles samen om hen te vernietigen. Tanks & kanonnen werden op de saamgedreven troepen 
losgelaten en gericht en zij hebben zich tenslotte westelijk van de stad terug moeten trekken. Er wordt 
gezegd, dat ze nog een brug bezet hielden, dat zou dan de spoorbrug bij Oosterbeek-Laag moeten zijn. 
Slagen de tanks van het uit Nijmegen oprukkende 2e leger er niet in, hen te ontzetten & een van de 
bruggen over de Rijn te nemen, dan is er voor de geallieerden een lelijke kink in de kabel gekomen & 
dan kunnen wij nog wel een zware tijden tegemoet gaan.....  
Nijmegen is ondertussen in geallieerde handen; er moet daar vreselijk gevochten zijn, straat na straat 
hebben de Amerikanen op de Duitsers moeten veroveren. Kwade tongen fluisteren, dat deze laatsten 
tenslotte in macheloze woede handgranaten in de burgerhuizen wierpen. 
De geallieerde corridor van Ne Eindhoven over Vechel & Grave naar Nijmegen is verbreed, on- 



>>106 
danks hevige Duitse aanvallen. Sittard en Valkenburg zijn in geallieerde handen. De burgers van het 
laatste stadje zaten drie dagen lang in de grot, terwijl de slag om de stad woedde en haar grotendeels in 
puin legde. 
-- 
Wat betekent het eigenlijk nog om een dagboek bij te houden van de dingen, die hier gebeuren & die zo 
nietig lijken bij wat daar in het zuiden gebeurt? Het lijkt mij soms waanzinnig toe, maar... ik ga er maar 
mee door, al zou ‘t alleen maar zijn om weer eens wat anders te doen. Er is een merkwaardige 
rusteloosheid over ons allen gekomen. Men kan zich niet lang bezig houden met één en hetzelfde, het 
concentreren is moeilijk (men vergeve mij dus bij voorbaat alle fouten!) & we roken de ene sigaret na de 
andere. Gelukkig, dat we van vrienden uit Gelre & Overijsel nog juist van te voren een voorraadje vrij 
behoorlijke “eigenbouw” kregen, want met ons rantsoen (20 sigaretten in 14 dagen!) zouden we niet 
ver springen! 
-- 
Al enkele dagen lang rijden colonnes Duitse wagens door Leeuwarden naar het oosten, waarschijnlijk 
dus via de Afsluitdijk uit Holland komende. Het verkeer gaat bij voorkeur ‘s nachts. 
-- 
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De Duitsers roven alle auto’s, die zij maar kunnen krijgen, zelfs de zieken- & ambulance auto’s van de 
Leeuwarder luchtbeschermingsdienst! Zij staan in de daartoe gegraven schuilgaten in de Prinsentuin 
tegenover ons. 
-- 
In Sint Nicolaasga reed begin dezer week nog een tram van de N.T.M. Leden van de verzetsorganisatie 
dwongen den machinist het hazenpad te kiezen. De Landwacht heeft nu drie personen naar de plaats 
gebracht & hen daar neergeschoten, waarop ze den burgemeester waarschuwden, dat daar & daar drie 
lijken lagen, waar hij maar verder mee redden moest.... 
Men zegt, dat zij deze drie mensen uit de Leeuwarder gevangenis gesleept hebben. Een hunner zou een 
zoon van den zeilmaker Gaastra te Sneek zijn. Er werd ook gemompeld, dat de Veenwoudster 
stationschef en politieman Prins (pag 98) tot de slachtoffers behoren, doch een ander weet te vertellen, 
dat deze wel te Sint Nicolaasga gepakt, maar op het Leeuwarder vliegveld “hingerichtet” zijn. (zie pag 
131) 
-- 
>>108 
De onmenselijke jacht op mannen tussen de 16 & 50 jaar is begonnen. In Heerenveen & ook in Zwolle 
moeten heel wat slachtoffers gevallen zijn. Er worden voor Zwolle getallen tot 2000 genoemd, maar zij 
lijken me erg overdreven. In Amsterdam heeft men bloksgewijs de straten uitgekamd. Ze zijn daar niet 
in de huizen geweest, zoals elders gebeurd zou zijn. Zal men zich later in de vrije wereld nog kunnen 
indenken, wat dit geweest is? 
-- 
De Leeuwarder inspecteur van politie Dreeuws heeft een gevangene, iemand van het gerechtshof, uit de 
cel op het politiebureau bevrijd & is ermee vandoor, d.w.z. onder water gegaan. Het huis van den 
gevangene in de Pelikaanstraat is door de Duitsers al leeggehaald. Enkele dagen3 was ook een 
Leeuwarder politie-agent al met een arrestant ondergedoken! (Zie pag 126) 
                                                           
3 sic, enkele dagen eerder. 



-- 
Duitsers & hun handlangers hebben ook de woning van den gemeente-secretaris van Tietjerksteradeel 
te Bergum al leeggehaald. Hij was met het andere secretarie-personeel ondergedoken. (Zie pagina 69). 
-- 
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Men zegt, dat de arbeiders van de gasfabriek dreigden te zullen staken, wanneer er ook ‘s middags geen 
gas gegeven werd in plaats van alleen ‘s avonds van 5 tot half acht. Zo krijgen we dan met ingang van 
vandaag gas van 11-12½ & van 5½ [-]6½ uur. De Friesche Noodkrant meldde, dat Leeuwarden hierdoor 
een uitzondering maakt op de landelijke regeling: 5-7½ uur ‘s avonds. In verband met de dreigende 
afsluiting van de waterleiding, die tot gevolg zou hebben, dat wij per huisgezin slechts enkele emmers 
per dag zouden krijgen, die men dan ook nog van een soms verafgelegen plaats moet halen, hebben we 
vorige week water gehamsterd en “geweckt”. Alle beschikbare ruimten zijn vol (tobbes, kannen, 
emmers, ja – zelfs de lege weckflessen!). 
-- 
Tien cipiers van de Leeuwarder gevangenis hadden afgesproken, de politieke gevangenen vrij te laten en 
met hen onder water te gaan. Een uur vóór de uitvoering verklapte een hunner het plan. Zeven cipiers 
werden gearresteerd, de anderen gingen onder water met hun families. Weer een bezwaard geweten 
meer! 
-- 
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In Harlingen zijn talrijke auto’s & motoren met benzine gevonden en in handen gevallen van de Duitsers. 
De motoren & auto’s waren waarschijnlijk bestemd voor de ondergrondse verzetbeweging. 
Men mag Harlingen momenteel niet zonder Ausweis verlaten. Waarschijnlijk houdt dit geen verband 
met deze fondst, doch met ‘t feit, dat Harlingen een marinebasis is. Ook in Goutum zijn bij een boer 13 
motoren gevonden. De boer is ondergedoken. 
-- 
In Alkmaar zijn, naar men zegt, behalve auto’s ook weer fietsen gevorderd, zelfs uit de huizen. Men 
verwacht ook hier nieuwe pogingen tot plundering. 
-- 
De Belgische Rexisten, die uit België verjaagd zijn & nu hier de bevolking terroriseren, hebben de huizen 
leeggehaald van het hogere spoorwegpersoneel aan de Stationsweg. Vanmiddag waren zij met het 
tafelzilver bezig. 
-- 
Uit Assen krijg ik bericht, dat men daar met man en macht bezig is, de zaak in staat van verdediging te 
brengen. Ook in Groningen en langs de Oostoever van de IJsel moeten burgers de verdedigingswerken 
aanleggen! Hier in Leeuwarden gebeurt tot dusverre niets van dien aard. Laat men ons met rust? 
-- 
>>111 
Dinsdag 26 September 1944 Leeuwarden 
Negen dagen en negen nachten houden nu de luchtlandingstroepen bij Arnhem al stand. Wat daar 
gepresteerd wordt door een klein groepje Amerikanen, Britten, Polen en Nederlanders zal later met 
gouden letters in de annalen beschreven worden. Een enkele maal wordt de sluier opgelicht, die over de 
strijd bij Arnhem ligt, maar telkens weer blijkt, dat de moed & de dapperheid van deze groep, die 
ontzaglijke verliezen lijden en op een steeds kleinere strook gronds bij Oosterbeek saamgedrongen 



worden, aan het ongelooflijke grenzen. Van hun taaie weerstand g tegen een geweldige Duitse 
overmacht getuigt zelfs de Friesche Noodkrant van gisteren, dezelfde die Vrijdag meldde, dat de strijd 
tegen de resten zich in de laatste fase bevond. 
Het beeld, dat men van de gevechten bij Arnhem krijgt, is niet geheel duidelijk. Vluchtelingen, die hier 
aankomen, meldden, dat de Britten landden bij Deelen, het vliegveld ten noorden van de stad, bij 
Oosterbeek & in de Betuwe in de omgeving van de bruggen. Op straat wordt in de gesprekken alleen 
nog maar gewag gemaakt van de groep bij Oosterbeek, die weliswaar met delen van de andere groepen 
versterkt is, maar het tegen de van alle zijden aanstormende Duit- 
>>111a,b  [Nooduitgave der Friesche Courant, 25 september 1944, over de strijd bij Arnhem] 
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sers niet bolwerken kon & zich in de verdediging gedwongen zag. Wat er van de andere groepen 
terechtgekomen is? Ondanks alles hielden de troepen bij Oosterbeek stand & een week (let wel: zeven 
dagen en zeven nachten) nadat zij geland waren, daagde er pas hulp op: patrouilles van het tweede 
Britse leger, welks hoofdmacht nog steeds bij Elst in hevige gevechten gewikkeld is met Duitse 
keurtroepen, slaagden er in de nacht in over de Rijn te komen en de parachutisten voedsel, 
medicamenten, manschappen & munitie te brengen. Hun positie schijnt momenteel niet meer zo kritiek 
te zijn. In de loop van de vorige week waren wel versterkingen & voedsel uit de lucht aangevoerd, doch 
het gebied van de troepen is zo klein, dat een groot deel achter de Duitse linies terecht kwam. Naar men 
op straat zegt, is het bruggenhoofd aan de noordzijde van de Rijn niet meer dan één km2. 
De geallieerde toevoer-corridor van Eindhoven naar Nijmegen, die vooral bij Vechel en Schijndel erg 
smal lijkt te zijn, is herhaalde malen door sterke Duitse tankformaties aangevallen en zij slaagden erin, 
deze weg enkele malen tijdelijk af te snijden. De geallieerden zijn er, naar men zegt, steeds weer in 
geslaagd, de verbinding te herstellen. 
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De corridor wordt steeds verbreed & verstevigd. Helmond & Deurne zouden in geallieerde handen zijn. 
Hoe het er momenteel achter het front uitziet, schreef Lieny mij in twee brieven, die zij 14 & 18 
September d in Zutphen postte & die mij vandaag, de 26ste, bereikten. (Hulde Tante Pos!). Ik neem ze 
hier over: 
 
Zutphen 11 September 1944. 
Gisteren is er niets gebeurd wat het opschrijven waard was. Het was stil op de weg, behoudens wat 
heen-& weer gerij. Er waren enkele verkenningsvliegtuigen in de blauwe lucht, zoals ook vandaag. Nu 
rijden er weer veel lege wagens naar het westen, ook paard-en-wagens. Zojuist gingen hier ongeveer 
honderd in ‘t donkerblauw geklede kleine mannen voorbij met een sterretje op de mouw en een adelaar 
op de borst, ongewapend met twee m[      ] ervoor en erachter met ’t geweer in de aanslag. Ze zijn al 
vaker voorbij gekomen en zingen m[     ]. Sommige zeggen, dat het pantserjagers zijn. Twaalf m[      ] met 
ketels tussen zich in gaan nu eten halen. Men zegt, dat ‘t Graffel voor hen moet koken. 
Zojuist luchtalarm. Moeder en ik waren op de Bernhardlaan om een brief te posten en voor achten nog 
even een paar warme voeten te lopen, toen we vier vliegtuigen hoog naar het zuidoosten zagen over- 
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vliegen. Toen we op de brug bij de wandelweg & op het paadje langs de Berkel liepen, kwamen ze terug. 
We zagen er één duiken in de richting van de Emmerikseweg. Meteen een geschiet van vliegtuigen en 
afweer (wolkjes) en luchtalarm. Het was doodgriezelig. Wij zijn tussen twee dikke bomen op de grond 
gedoken, tot ‘t schieten over was. Erg! Toen hollen en draven naar de gaten achter ‘t ziekenhuis, maar 



daar durfden we niet in, uit angst er niet weer uit te kunnen komen. Dus doorgehold en in ‘t ziekenhuis 
“geschoten”. ‘t Was gauw weer veilig. In de IJsel bij ‘t Harenberg bleken twee Duitse boten beschoten te 
zijn. 
Zutphen, Dinsdag 12 September 1944. 
Er rijdt niet veel vandaag. Wel in westelijke richting; men zegt naar Brabant. Zelders beweert, dat de 
Amerikanen & Engelsen ons land binnenstromen. Gisteravond zouden ze vlak voor Eindhoven staan. 
Moet je ‘t nu geloven? 
Ik heb vergeten te vertellen, dat er Zaterdag 9 September bij de eerste keer schieten een stel m[     ]  
karren onder de bomen stilhield voor dekking. Er stond een fiets buiten en moeder ging even zien. 
Meteen weer geschiet en floep .... drie m[      ] achter moeder de deur in. Ze deden meteen de deur 
dicht en zagen doodsbenauwd. 
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Vooral één oude van plm. 60 jaar bleef lang schuilen, maar hij heeft geen woord gezegd en bleef steeds 
achter de deur, om die zo gauw mogelijk weer dicht te duwen. Tot zover die Zaterdag. 
Ze hebben Valkenswaard. 
Vannacht staat aan alle uitwegen der stad Landwacht om de mannen tussen de 16 en 60 jaar, inwoners 
van Zutphen, te verhinderen, de stad te verlaten. Wat betekent dat? 
De gasbekorting is lastig. Men zegt, dat zelfs de kolen van particulieren gevorderd zullen worden.  
Zutphen, Woensdag 13 September 1944 
Geen nieuws, zeer weinig gerij. De stad zit vol moffen, evenals Warnsveld. 
Van de gevreesde razzia’s (zie Landwacht hierboven) is goddank niets gekomen. Alleen zijn zo’n 2000 
man(!) opgeroepen om voor de Organisation Todt de IJsellinie te graven. Heel veel mannen ook uit de 
bedrijven (o.m. Kraan, die zich anders altijd had kunnen vrij krijgen). 
Zojuist vertelt Syka, dat de kampen te Amersfoort en Vught leeggehaald zijn en dat de mannen naar 
Duitsland zijn gebracht. In Vught zouden eerst 14 man (onder wie een Zutphenees) losgelaten en 156 
doodgeschoten zijn. Vreselijk! 
Vóór Eindhoven zwenken ze af naar ‘t oosten. Weert is gevallen (onjuist, het viel pas dezer dagen—S). 
De IJselbrug moet zwaarder geladen zijn met dynamiet dan in 1940. 
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Zutphen—Donderdag 14 September 1944 
Zeer weinig gerij. In de stad zagen we ongeveer 100 m[      ] (ik dacht Grüne, maar hoorde dat ‘t 
Feldgendarmerie was). Oude kerels (Duitse) op de fiets, zwaar bepakt, gingen van Warnsveld uit de brug 
over, naar eerst “half Zutphen” leeggekocht te hebben. 
In de stad was een bekkenslager*) aan het omroepen, dat alle winkeliers van 18-50 jaar opgeroepen 
werden voor de arbeidsinzet & dat ze zich morgenvroeg om 7 uur op de IJselkade moeten verzamelen. 
Zeker voor verdedigingswerken. Vandaag hebben ze gegraven achter de Mars bij de gasgabriek & gaten 
gemaakt langs de Deventerweg. Het zware geschut bij de IJsel is weg. Op de IJselbrug zou gisteren 
geschoten zijn op samenscholende mensen.  
Bij Maastricht zijn ze over & bij Zeeuws-Vlaanderen staan ze vóór de grens. 
In de Laarstraat bij die n.s.b.-garage staat het vol kapotte m[      ] wagens. 
Syka vertelt, dat het de vorige week in Leiden, Den Haag & Rijswijk een gekkenboel geweest is. Ze 
gingen de geallieerde troepen al tegemoet met bloemen en vlaggen. In Leiden had iedereen de vlag uit 
(zie pag. 69)            –“Dolle Dinsdag” 
-- 



*) In 1930, toen wij in Zutphen kwamen, kende Zutphen nog z’n stadsomroeper, 
die een groot geelkoperen bekken had. Hij verdween spoedig daarna. 
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Zutphen—Vrijdag 15 September 1944 
Ze (de Zutphense burgers) graven bij Steenderen en Baak. De burgemeester (n.s.b.-er) is er steeds bij 
om toezicht te houden. Ook de zwarte jongens, die wij laatst gezien hebben, de Hitlerjugend uit Vorden, 
graaft hard mee. Alle bussen van de Gelderse Tram zijn gevorderd. 
Maastricht is gevallen! 
Even voor achten (speruur!) stonden we nog bij Zelders op de stoep te praten met Zelders zelf, zijn 
vrouw & de evacué. Syka stond nog een huis verder, bij Kardijk. We zeiden juist tegen elkaar: “Kom, ‘t is 
ook 8 uur geweest; we moeten naar binnen”, toen een m[       ] autootje op ons aan kwam rijden. We 
hadden ‘t eerst niet eens in de gaten, tot een van die kerels begon te schreeuwen en te razen, dat we 
naar boven binnen moesten gaan; ‘t was 8 uur geweest, enz. enz. Eerst tegen ons, toen tegen Syka, die 
helemaal niets dóór had, voor de auto voor onze deur stopte. Zelders ging op z’n dooie gemak naar 
binnen. De m[     ] raasde hoe langer hoe harder en kwam tenslotte de auto uit. Syka, geschrokken, zou 
vlug het stoepje opwippen, maar viel tot overmaat van ramp, ‘t hoofd in de gang, de 
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trappelende benen boven de straat, die geen houvast konden vinden. Ik stond achter de deur om die zo 
gauw mogelijk dicht te gooien en zag de m[     ] verdwaasd naar Syka’s benen kijken en toen woest z’n 
schreden richten naar de juist dichtgeslagen deur van Zelders. Ik hoorde hem bulderen & schelden en 
sommeren open te doen. Daarna een gebons en geluid van scherven: ‘t was ‘t ruitje van de deur, dat 
sneuvelde. Toen ging hij voor ‘t raam staan dreigen, zodat ze vreesden, dat dit ook in gruzelementen zou 
gaan en ze deden dus maar open. In de gang hoorden we den man schreeuwen, tieren, razen en vloeken 
tegen Zelders & de vrouw, wel vijf minuten lang. Toen droop hij af, stapte weer bij de twee laconiek 
wachtende m[    ]jes in en verdween, ons achterlatende in een zeer opgewonden stemming en moeder 
in een zenuwachtige, angstige toestand. En ‘t was pas twee minuten over 8! 
Naderhand vertelden de overburen, dat de m[    ] een bloedenden hand had gehad. Ook zij hadden 
reuze veel plezier in ‘t hele geval gehad. 
Ze rijden over dag vrijwel niet meer, maar ‘s nachts des te meer. De nsb-burgemeester Tesebelt en zijn 
confrater Ordelman rijden in de auto van Faber. 
-- 
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Zutphen—Zaterdag 16 September 1944 
Ze rijden weer wat meer. De Zutphense burgers graven nog in Baak en Steenderen. Burgemeester 
Tesebelt heeft zelf voor een groot deel de leiding. Hij tracht ‘t ene ogenblik lollig te zijn en dwingt op ‘t 
volgende moment iemand {onder} geschreeuw, geraas en gevloek met de revolver tot werken. Als 
iemand hem niet groeten wil, laat hij de man b.v. driemaal rond zijn auto draven en steeds “Dag 
burgemeester Tesebelt”, “Dag burgemeester Tesebelt” zeggen. Hij ontziet niets en niemand. Een man, 
die niet van huis kon omdat zijn vrouw al jaren ziek is en ‘t dienstmeisje met diphterie te bed ligt, werd 
niet te woord gestaan en moest werken, evenals een 67-jarige, die per ongeluk was komen opdagen. 
Ook morgen (Zondag) moeten ze doorwerken.  
Zojuist weer de bekkenslager: alle boten, groot en klein, moeten morgen 9 uur naar het kanaal gebracht 
worden, 5 kilometer van Zutphen. 
Zutphen—Zondag 17 September 1944 



Vanmorgen vroeg Dicky al voor de deur om met Gé te helpen, de Isela-boten naar Almen te brengen. Ze 
zou over een uurtje terugkomen, maar we hebben haar niet weer gezien. 
Om 9 uur plots geschiet van Tommies, voordat we 
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in de gaten hadden, dat ze er waren. Wij in de kelder; ‘t duurde lang deze keer. Van Bonzel zei, dat een 
trein geraakt was, want we hoorden hevig stoom blazen. Er moeten twee kapot zijn, één tussen Zutphen 
en Dieren en één tussen Zutphen & Lochem. Men zegt, dat de ondergrondse beweging het spoorweg 
viaduckt in De Steeg heeft laten springen, anderen spreken van ‘t spoorwegknooppunt bij Arnhem. 
Om half twee was er luchtalarm, maar we hoorden niks. Moeder opende de achterdeur, toen er plots 
dichtbij hevig geschoten werd. Nog nooit zijn we zo snel in de kelder geweest! Gé, die opgevouwen in de 
voorkamerstoel zat, was er tegelijk met ons en vader, ingepakt op de divan, had zich zelfs snel los 
kunnen worstelen. Het ging ook raar, daarbuiten! Wij hebben nog nooit zo’n lang schieten en afweer 
meegemaakt. We hoorden ‘t gegier van een vallend vliegtuig en twee doffe bonzen van bommen of zo. 
We horen naderhand, dat ‘t gemunt geweest is op de afweer aan de IJsel. 
Nadien zijn we vandaag nog wel vijf keer voor schieten in de kelder geweest. Wat is er toch gaande? 
Nu staat er voor de watertoren een versperring van prikkeldraadblokken & alle auto’s worden 
aangehouden. De hele morgen hebben vliegtuigen de lucht hoog doorkruist, ongeveer 200 in formaties 
van zes veelal. Verder is ‘t electrisch van kwart voor elf tot kwart voor één uitgeweest, nu –‘t loopt tegen 
de avond—weer. Er heerst een zenuwachtige spanning alom. Zojuist 
>>121 
een waarschuwing: de IJselbrug zal de lucht ingaan en een ieder zet deuren en ramen open. Ze zeggen, 
dat men een invasie verwacht. 
Op aandrang van Gé zijn we aan ‘t pakken geslagen voor eventuele snelle evacuatie, terwijl moeder 
weer van alles in de kelder sleept. 
Boven Nijmegen zijn vanmorgen 1000 vliegtuigen geweest. Er gaat ook weer meer voorbij: m[       ] & 
meiden; de Rijksduitsers hebben aanzegging gekregen om te vertrekken. Pantserwagens, ook een 
kapotte. Alles naar ‘t oosten. 
Ze zijn geland! Er zijn parachutisten neergekomen ten zuiden van de Lek en in Brabant en Limburg! 
Wij zijn de stad in geweest. De markt zou vol Nijmeegse n.s.b.-ers staan, maar er is niks te zien. Alleen 
vier luxe auto’s met hoge n.s.b.-pieten, hun vrouwen en pakkage. In de Laarstraat vertelde een vrouw 
ons, dat toen ze op ziekenbezoek was in het roomse ziekenhuis er twee zwaargewonde Duitsers uit 
Doesburg kwamen. Een hogere Duitser had gezegd: de gevechten waren dichterbij dan we dachten. 
Het licht is nog steeds uit. We hebben de petroleumlamp en kaarsen opgezocht. Ook de kraan loopt niet 
meer, alleen in ‘t sousterrain. De pomp werkt natuurlijk electrisch. Ook de Eefder sluizen konden niet 
werken tijdens dat botenvervoer. In de 
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schemering zaten we te kijken naar wat er allemaal naar Duitsland ging. Veel wagens, net als twee week 
geleden, ook vijf grote benzinetankauto’s & losse vaten in autotjes. Om kwart over acht zag ik plotseling 
licht aan de overkant. Wij proberen en ja!—gejuich! De overkant zag ons weer & zo werd overal het licht 
geprobeerd. Enig! 
Maandag 18 September 1944—Zutphen 
Gisteravond hebben we Syka’s bed op Gé’s kamer gezet voor de veiligheid. Ik ben met tegenzin in mijn 
bed bij ‘t raam gestapt, maar kon ook niet slapen van ‘t geweldige lawaai op straat. Het rijden werd 



steeds erger. Toen moeder me voorstelde om naar de divan beneden te verhuizen, deed ik ‘t graag. 
Neem uw beddeken op en wandel ..... 
We waren juist bezig, toen er zacht gebeld werd. Gauw de lichten uit! Weer bellen—niks zeggen—m[     ] 
weg. Pff hè! Ik heb verder vrij goed gemafd, maar moeder sliep niet meer dan twee uren. Veel, nee 
massa’s auto’s, tanks, lawaaiig rupsbandenspul, benzinetankauto’s, huifkarren met trappelende paarden 
ervoor, particuliere auto’s, lopende mannen en vrouwen (n.s.b.-ers?), alles in ‘t pikkedonker, zonder 
licht omdat er telkens vliegtuigen waren. Plotseling een hevig lawaai bij de Buitensingel: botsing. Een 
hele opstopping voor huis met een reuze lawaai. 
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(Hierbij zij aangetekend, dat zij aan de Warnsveldseweg wonen, de hoofdverkeersweg van ‘t westen 
naar Hengelo, Enschede & Winterswijk). 
Nieuwste bericht van een spoorman per telex: 8 uur, in Arnhem vechten ze om ‘t station; dan weer in 
Engelse, dan weer in Duitse handen. 
Eindhoven, Tilburg & Nijmegen zouden gevallen zijn. Momenteel staat er een gekke, afgekoppelde 
wagen met een kanon er bovenop (donker grijs, vierkant) voor onze deur, wachtend op een tractor. 
Vannacht is er langs de Emmerikseweg ook zo veel gereden. Eerst veel luxe auto’s naar de stad, toen net 
als hier, vanmorgen troepen stadwaarts (d.i. naar het westen, naar de brug). Bielderman dacht dat ’t 
stoottroepen waren. 
Ze rijden veel, o.a. troepen, ook fietsend. Hoofdzakelijk oostwaarts nu. Naar de stad veel Rode Kruis & 
die acht luchtafweerpantsers ook weer. 
Gisteren en vandaag fietsenvordering. Maar bij de Buitensoos zouden ze ongeveer honderd fietsen aan 
de bevolking uitgedeeld hebben, waar ze mee in hun maag zaten ??? 
Het n.s.b.-kringhuis aan de Zaadmarkt moet leegehaald worden. 
Vanmiddag een half uur luchtalarm. Van twee tot vijf zijn er weer veel vliegtuigen overgegaan. Heel 
hoog, zo nu en dan te zien, schitterend in de zon. Dat ding voor huis is weg. 
Mevrouw Zelders vertelt, dat in Zaandijk op 
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10 September negen parachutisten gedaald en spoorloos verdwenen zijn. M[      ] woest, namen 
gijzelaars en schoten er de eerste dag vier dood, waarop ze er weer vier bij namen, zo van de straat. Er 
zouden nog veel meer volgen, als de parachutisten zich niet kwamen melden. 
In Amsterdam heeft de schietende Landwacht 200 gewonden gemaakt. 
Ze vliegen telkens nog weer. 
Nieuwe troepen zouden tussen Arnhem en Apeldoorn staan ??? Engelse krijgsgevangenen in de Hoven 
(‘t westelijk van de IJsel liggende deel van Zutphen)  ??? 
-- 
Hier eindigt dit deel van het dagboek, dat getuigt van de toenemende haat van de bevolking achter ‘t 
front. Juist na de 18e zal de spannende week aangebroken zijn voor de bevolking van Gelderland: de 
strijd om Arnhem begon, die om Nijmegen werd Woensdagavond de 20ste beslist. Het begeleidende 
briefje getuigt wel van de spanning, waarin ze daar de 18e al leefden: “Hierbij’t laatste nieuws uit deze 
contreie. Het gaat er hard op nu, hoor! Ik heb geen lust en fut je uitvoerig mijn particuliere 
beslommeringen te schrijven, die zijn zo onbelangrijk in ‘t grote geheel. We zijn in afwachting van de 
dingen, die komen zullen. Allen vrij rustig. Hopelijk komt er nu gauw een einde aan.”     Zie 144. 
-- 
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Leeuwarden—Woensdag 27 September 1944 
Na dit tijdrovende overschrijven van Lieny’s kriebel-krabbeldagboek dan het nieuws uit Friesland. 
Ook in Leeuwarden worden voortdurend nieuwe arrestaties verricht, die vele vooraanstaande 
stadgenoten al de wijk naar veiliger oorden deden nemen. Gearresteerd zouden zijn mr. Okma en de 
architect Feddema. Mr. Van den Herberg stond ook op de nominatie, maar hij was niet thuis. 
De Duitsers & hun handlangers, onder wie uit België verdreven Rexisten (de Belgische n.s.b.ers), gaan 
voort met hun schaamteloze plunderingen van woningen van ondergedoken gezagsdragers en 
spoorwegambtenaren. Bijna alle spoorwegmannen zijn ondergedoken, velen namen hun huisraad mee, 
bij anderen zorgden de buren ervoor, dat het niet in Duitse handen viel. Zo kwam er bij een woning in 
de Molenstraat een grote verhuisauto van de Duitsers voorgereden bij een huis van een spoorman. Een 
Duitser stormde achterom, enkele Landwachtmannen braken ‘t huis binnen en vonden  .... één wrakke 
keukentafel! 
In ander huizen hangen zij de beesten uit. Zo werd een woning aan de Molenstraat, eigen aan den 
vroegeren politie-inspecteur Houwink (of Houwen), die geweigerd had destijds om de Joden te 
arresteren en  
>>126 
die nu met inspecteur Dreeuws onderwater is (pag. 108), totaal geplunderd, zelfs het kinderspeelgoed 
werd meegesleept. Wat men niet mee kon nemen, werd kort & klein geslagen: de boekenkast, 
schemerlamp enzovoort. De heren plunderaars zetten enkele grijnzende poppen van de kinderen voor ‘t 
gordijn in de vensterbank. 
Gistermiddag kwamen er enkele Duitse officieren bij ‘t kantoor van Van Gend & Loos op ‘t Stadhuisplein 
(onlangs omgedoopt in Posthumaplein.....) Ze vonden het gesloten. V.G.& L. staakt nl. evenals de 
spoorwegen. De heren trapten toen de grote spiegelruit maar in en haalden er later de rommel uit. 
-- 
Mussert, die nu zijn hoofdkwartier in Almelo opgeslagen heeft, terwijl hij onder alle omstandigheden in 
Utrecht zou blijven (          )4, zou Maandagavond in “De Klanderij” te Leeuwarden besprekingen gevoerd 
hebben met de leidende Friese N.S.B.-ers. 
-- 
De militairen, die in Veenwouden, Hardegarijp, Bergum & Twijzelerheide zaten, zouden weggetrokken 
zijn. De bezetting begon oostelijk Leeuwarden in Tietjerk. Tussen deze plaats en Groningen zouden 
30.000 man gezeten hebben, die bij een eventuele inval in ‘t noorden achterhoedegevechten zouden 
hebben moeten 
>>127 
leveren, terwijl de hoofdmacht zich op Groningen-Assen terugtrok. Harlingen zou dan waarschijnlijk het 
Friese Brest geworden moeten zijn.....! 
-- 
Ik vermoed, dat het de vrouw van den directeur van de gasfabriek is, die de toevoer van gas regelt naar 
haar kokende aardappelen. Zij zijn tenminste erg schappelijk met de regeling. Hoewel we officieel gas 
hebben van 11-12½ & 5½-6½ , brandt het gas vaak van 10¾-12¾  en ‘s avonds tot 6¾. 
Het is wel vreselijk lastig, dat er ‘s morgens geen gas beschikbaar gesteld wordt. We maken dan een 
beetje theewater of melk warm op ‘t omgekeerde strijkijzer(!) of het liggende electrische kacheltje. ‘t Is 
alleen jammer, dat deze beide zoveel stroom nemen! ‘s Middags & ‘s avonds gebruiken we alle 

                                                           
4  De verwijzing naar pagina 358 van Oogst der Tijden, 1 (online deel 5) is niet ingevuld. 



gaspitten om er iets op warm te maken. Zelfs in de woonkamer wordt een oud gascomfoor geplaatst 
aan de voor de gaskachel bestemde leiding! 
-- 
Het feit, dat er geen melk meer vervoerd kan worden naar Holland is er oorzaak van, dat wij nu op onze 
bonnen volle melk krijgen tegen 20 cent de liter. Er wordt gemompeld, dat er een karnverbod komt & 
dat we dus geen boter meer zullen krijgen in de naaste toekomst. Ook zou volgende week het 
broodrantsoen gehalveerd worden! Deze toestand moet niet te lang duren!! 
-- 
>>128 
Het vreselijk slechte weer van de laatste dagen zal er mede oorzaak van zijn, dat de positie van de 
luchtlandingstroepen benoorden de Rijn er niet beter op geworden is. De B.N.O. (Berichtendienst 
Nederlandse Omroep) moet vanmiddag gemeld hebben, dat alle luchtlandingstroepen benoorden de 
Rijn nu of gevangen genomen of gesneuveld zijn. Op straat vertelde men al, dat de positie van deze 
mannen, die zich nu al 10 dagen gehandhaafd hadden, zeer zorgelijk werd. 
Het schijnt niet mogelijk geweest te zijn, dat de Britse landtroepen tijdig te hulp kwamen. De Duitse 
tegenstand in de Betuwe is uiterst verbeten. Ik vrees, dat er van Elst niets meer over is, straks. 
Zegslieden verklaren, dat de lucht boven de Betuwe ‘s nachts rood is van brandende dorpen.... 
Ten Westen van de corridor door Brabant doen de Duitsers nog steeds hevige aanvallen op de 
ravitailleringsweg, die zij voor een deel blijkbaar onder vuur kunnen houden. Ten Oosten ervan maken 
de geallieerden vorderingen en {ze} bereikten de Maas bij Boxmeer. Ten Oosten van Nijmegen trokken 
de Amerikanen over de Duitse grens in de richting Kleef. 
Van de rest van het front weinig nieuws. Overal woeden nu tussen Aken en de Zwitserse grens verbeten 
gevechten op Duits & (ten zuiden van Trier) Frans grondgebied. Veel vorderingen worden er niet 
gemaakt. 
-- 
>>129 
In lange tijd heb ik niets gemeld van de andere fronten, de gebeurtenissen om en in eigen land waren 
ook te belangrijk! 
Finland, schreef ik al, capituleerde. Na de langdurige conferenties in Moscou werden eindelijk de 
wapenstilstandsvoorwaarden bekend gemaakt. De Finnen staan o.m. de Russen het gebied van Petsamo 
in het Noorden van hun land af; de Russen mogen 50 jaar lang de basis Hangö vóór Helsinki gebruiken, 
de grens van 1940 wordt hersteld en de geallieerden mogen de Finse vliegvelden gebruiken. Momenteel 
zijn gevechten gaande tussen Finse & Duitse troepen, die het land niet willen verlaten. 
De Russen bezetten Roemenië & Hongarije & trekken nu met de Roemenen Hongarije van het 
zuidoosten binnen. In Boedapest worden al vredesdemonstraties gehouden! 
Estland is nu zo goed als geheel door de Russen genomen, Letland is nu aan de beurt. De grote aanval op 
Riga is ingezet. 
In Warschau geen vorderingen. Wekenlang vechten daar nu al de door de Russen in de steek gelaten 
Poolse ondergrondse strijders tegen de Duitsers. De Engelsen brachten hen vanuit Engeland per 
vliegtuig wapens, munitie en voedsel. Pas in de laatste weken zenden ook de Russen iets.  
In de stille Oceaan schijnt een grootscheepse aanval op de Phillippijnen op komst te zijn. Het 
Nederlandse eiland Morotai is bevrijd! 
-- 
>>130 



De V1, alias “vliegende bom”, die tot voor enkele maanden van Noord-Frankrijk uit tegen Engeland – 
voornamelijk Londen—werd gelanceerd, wordt nu uit Holland afgeschoten, onder meer te Wassenaar 
en in Gaasterland. Heit maakte vandaag een fietstocht naar de Zuidwest-hoek van Friesland. Zie hier z’n 
bevindingen:5 
 
Vanmorgen in de kapperswinkel ging reeds het praatje dat de vliegende bom thans in Gaasterland 

zou worden afgeschoten, en toen ik juist voor twaalf uur in Sneek arriveerde was daar het eerste wat 

men vroeg of ik de V1 al had gezien. Er was n.l om kwart voor twaalf weer een exemplaar afgeschoten. 

Buiten het gerommel waarmee zich dat afkondigde, kon men in de lucht een grote rookkolom 

waarnemen. 

Ik had niets gemerkt, maar omdat mijn reis verder naar Sondel ging had ik de verwachting in de 

loop van de dag er wel meer van te zullen horen. 

Omstreeks half twee was ik bij Tjerkgaast en school even onder een boom voor een regenbui. Toen ik 

weer op zou stappen zag ik in het westen boven een hoge witte wolkenmassa een witte bom snel naar 

boven stijgen. Wit gaf het idee dat er een vliegtuig recht omhoog ging en de bekende witte 

condensstrepen naliet, hoewel deze streep heel wat dikker scheen dan die van een gewoon vliegtuig. 

Verder viel er niets op te merken want de witte bom verdween in een ander complex van wolken. 

Een fietser in de buurt had het verschijnsel ook opgemerkt, en verzekerde dat het een vliegende bom 

was. Ik maakte de opmerking dat ik helemaal geen geluid van dit afschieten had gehoord, maar hij 

had wel degelijk een gerommel vernomen. 

In Tjerkgaast waar ik een cafétje binnenging, en ook later in Sondel sprak men of over anders niets 

dan de V1.  

De schrik zat er bij de mensen flink in, vooral in de buurt van Rijs moet men zeer beangst wezen. 

>>131 

De startplaats is naar men zegt tussen Rijs en Kippenburg, en naast het andere gevaar vreest men 

natuurlijk ook voor a.s. bombardementen.  

In Sondel sprak men verder vooral over het enorme lawaai dat het afschieten moet veroorzaken, en dat 

in de onmiddelijke omgeving der startplaats oorverdovend moet zijn. 

Dat het afschieten inderdaad een sterk geluid meebrengt maakte ik om kwart over vijf nog mee in 

Joure. 

In het west van het dorp stond ik weer te schuilen voor een onweersbui, toen er ineens een heel lang 

regelmatig gerommel uit het zuidwesten kwam, dat direct van het gerommel van donder was te 

onderscheiden.  

Direct waren de mensen in de buurt zich bewust wat er gebeurde, want ze zagen allen of er in de lucht 

in ‘t zuidwesten wat te zien zou zijn.  

De lucht was zwaar bewolkt, maar toch kwam er plotseling een vuurbal hoog in de lucht te staan, die 

ongeveer de indruk gaf van een lichtbal zoals we die soms ‘s nachts zien als vliegtuigen de omgeving 

in licht zetten. 

De wolken scheurden in de buurt van die bal uit elkaar, maar verder was er door de zware bewolking 

niets meer te zien. 

-- 

                                                           
5 Hier begint in vulpen geschreven verslag van vader Piet Sikkema. 



Ook in Leeuwarden zouden vanavond vliegende bommen gesignaleerd zijn, beide malen omstreeks 
kwart over 8. 
-- 
In Sint Nicolaasga zijn vermoord: de stationschef van Veenwouden, Julius; de veldwachter Prins ook van 
Veenwouden & Gaastra van Sneek. Men heeft ze op een stukje land bij ‘t tramstation geplaatst & 
neergeknald. (Zie pag. 98 en 107) 
>>132 
Donderdag 28 September 1944 
Het lot van de troepen bij Arnhem is beslist! Na negen dagen & nachten stand gehouden te hebben, zijn 
de resten (plm. 2000 man, zegt men op straat) op de zuidelijke Rijnoever teruggenomen in de nacht van 
Maandag op Dinsdag. Het aantal gelande troepen zou, zegt man 6500-8000 bedragen hebben..... 
Het is een zware strijd geweest daar bij Oosterbeek en Arnhem, maar of hij tevergeefs geweest is....? 
Waarschijnlijk zouden de geallieerden er niet in geslaagd zijn de Waalbrug bij Nijmegen te bezetten, 
wanneer de luchtlandingstroepen bij Arnhem niet zoveel duizenden Duitsers gebonden hadden 
gehouden. Maar die zege bij Nijmegen is dan zeker duur betaald: de dood van enkele honderden van de 
beste Engelse manschappen, de dood van talrijke Nederlandse burgers, de vernietiging van Arnhem & 
Oosterbeek. 
Wij zijn niet in staat zonder meer te beoordelen, wat Arnhem & Oosterbeek in deze oorlog hebben 
betekend; de waarheid daarover komt pas later aan het licht. Zeker is, dat zich daar een van de 
heldhaftigste wapenfeiten van deze hele oorlog heeft afgespeeld. 
Wat Arnhem-Oosterbeek voor ons in het nog bezette gebied betekent, zullen we moeten afwachten. 
Veel goeds zal het wel niet zijn: terreur, honger, kou—dat zal het thema worden. We zullen nog door 
het zuurste deel van de appel moeten heenbijten, maar komt tijd, komt raad. Er zal wel weer een 
geallieerd plan in de maak zijn om te voorkomen, dat het front vastloopt & dat de winter de strijd 
lamlegt. 
-- 
>>133 
De heer Prakke, directeur van Van Gorcum & Comp. te Assen, die tot dusverre steeds de dans 
ontsprongen is, moet nu voor de Organisation Todt graven in de verdedigingswerken rond Assen. Het 
gerucht gaat, dat er ook verschillende huizen ontruimd moeten worden. 
-- 
De zieken worden, nu de ziekenauto’s of gevorderd zijn of geen benzine meer krijgen, op allerhande 
voertuigen naar ‘t ziekenhuis getransporteerd. We zagen, dat iemand met een bootje werd afgehaald, 
terwijl een ander gebracht werd op een boerenwagen, waar een man vóór en een man achter liep! 
-- 
De geruchten gaan, dat er nog voor 10 dagen kolen is op de electriciteits-centrale & dat het meel bij 
Koopmans nog slechts voor twee weken toereikend is. 
-- 
De gasfabriek zou, naar men zegt, nog voorraad hebben tot medio-November. 
-- 
Vanavond (of vanmiddag) achtervolgden drie landwachten drie onderduikers te Boxum; zij vluchtten in 
de boerderij van den heer André, waar de ondergedokenen het initiatief in handen namen. Zij sloegen 
twee landwachten neer; de derde ging op de vlucht. Hij haalde versterking van Ritsumazijl, doch de 



ondergedokenen waren verdwenen. De landwachten arresteerden toen den inmiddels thuisgekomen 
boer, namen het vee in beslag en staken de boerderij in brand, die totaal in puin gelegd 
>>133a,b  [Nooduitgave Friesche Courant, 27 september 1944, over de mislukte geallieerde luchtaanval bij Arnhem, en 
allerlei mededelingen over distributie kaarten etc.] 
>>134  
werd. Dit, terwijl de boer met het hele geval niets uitstaande had, zelfs niet eens thuis was, toen de 
kloppartij plaats had. 
Dit zullen gevallen zijn, waarvan de jeugd in Wells’ “Moderne Staat” de gruwelverhalen te horen krijgt, 
zoals wij jongens “smulden” van de verschrikkingen uit de Tachtigjarige Oorlog! 
-- 
Andere berichten melden, dat de achtervolgers Duitsers zijn geweest en dat tot de achtervolgden ook 
leden van de verzetsbeweging behoord hebben. Hoe het zij: het blijft een symbool van deze tijd. 
-- 
Vrijdag 29 September 1944 
Er gebeuren zoveel enerverende, schokkende & gruwelijke dingen, dat ik het niet meer bij kan sloffen, 
afgezien nog van het feit, dat het onverantwoord zou zijn om in deze tijd alles aan het papier toe te 
vertrouwen. De verhalen van uit hun stad verjaagde mensen, die alles moesten achterlaten en wier fiets 
hun zelfs ontstolen werd door de Nederlandse Landwacht, tarten elke beschrijving. Ik geloof, dat 
anderen, over wier doen en laten geen Duitse instantie meer ‘t wakend oog kan laten gaan, deze 
gebeurtenissen wel nauwkeurig zullen registreren.  
Intussen pakken de donkere wolken zich ook bo- 
>>134a,b  [Nooduitgave der Friesche Courant, 29 september 1944, met oproep tot tewerkstelling van alle jonge Leeuwarder 

mannen voor de Weermacht.] 
>>135 
ven Friesland samen. De krant van vanavond (die maar in een deel der stad verspreid is, de rest kon er 
geen krijgen, omdat de pers kapot was.....) vermeldt al, dat de mannen tussen de 17 en 35 jaar zich 
Maandag op het station moeten melden om Wehrmachtswerk te verrichten. 
De “lastgeving” luidt:  
 

 LASTGEVING TOT HET VERRICHTEN VAN PERSOONLIJKE DIENSTEN 
Door de tussenkomst van den Gevolmachtigde van den Rijkscommissaris van de provincie Friesland is 
mij door den Weermachtscommandant te Leeuwarden de opdracht verstrekt tot de vordering van 
persoonlijke diensten, waarbij is in acht genomen het bepaalde in artikel 52 van het Reglement 
betreffende wetten en gebruiken van de oorlog te land. 
Alle mannelijke personen, die geboren zijn in de jaren, liggende tussen 1 Januari 1909 en 1 Januari 1927, 
worden, voorzover zij woonachtig zijn in de gemeente Leeuwarden (met uitzondering van de dorpen 
Wijtgaard, Wirdum, Swichum, Hempens, en Teerns) voor het verrichten van persoonlijke diensten ten 
behoeve van de Weermacht gevorderd. Vrijgesteld van de melding zijn geestelijken en personen in 
dienst van P.T.T., Spoorwegen, Electriciteit-, Gas- & Waterleidingbedrijven. 
Op grond hiervan gelast ik, onder verwijzing naar de bestaande uitzonderingstoestand, die in 
>>136 
feite overeenkomt met de staat van beleg, bij welks afkondiging zware straffen zijn gesteld op het niet 
nakomen van door de Duitse overheid opgelegde verplichtingen, alle tot bovengemelde categorie 
behorende personen zich op Maandag 2 October 1944, voorzien van een spade of schop, bord met 



eetgerei, twee dekens, toiletgerei en een stel extra ondergoed, te melden aan het station der 
Nederlandse Spoorwegen te Leeuwarden, teneinde op een nader te bepalen plaats in één der drie 
Noordelijke provinciën voor ongeveer 14 dagen te worden tewerk gesteld. 
Zij die geboren zijn in de jaren 1917 tot en met 1927 moeten zich melden op een nader door 
aanplakking bekend te maken uur. 
Zij, die geboren zijn in de jaren 1909 tot en met 1916 moeten zich melden op een eveneens nog nader 
bekend te maken uur. 
Bij aankomst aan het station zullen groepen van 100 man geformeerd worden onder een geleider. 
Voor de verrichte diensten wordt een vergoeding betaald van f 5: per dag, terwijl bovendien een 
aanzienlijke toewijzing van levensmiddelen wordt gewaarborgd. 
Slechts op grond van een doktersverklaring 
>>137 
(die ten spoedigste moet worden afgegeven op het stadhuis te Leeuwarden), behelzende de 
mededeling, dat betrokkene zodanig ziek is, dat hij buiten staat moet worden geacht de hem op te 
dragen handenarbeid te verrichten, wordt een niet-voldoen aan deze lastgeving toegestaan. 
Verdere bezwaren kunnen slechts schriftelijk worden medegedeeld (eveneens te adresseren aan het 
stadhuis voornoemd). Het indienen daarvan ontheft echter niet van de verplichting zich te melden voor 
de arbeid, zolang niet op het verzoek schriftelijk en in gunstige zin is beslist. 

Leeuwarden, 29 September 1944 
De Burgemeester van Leeuwarden  

Schönhard. 
 
Deze “lastgeving” werd Zaterdag 30 September alom in de stad aangeplakt & in een extra-nooduitgave 
van de “Friesche Courant” (als gevolg van de “technische storing”) herhaald. 
In de aangeplakte lastgeving is ook de echt-Duitse helderheid aangaande datum & uur van aanmelding 
tot klaarheid gebracht door een noot, dat niemand zich Maandag 2 October behoeft aan te melden, dat 
deze aanmel- 
>>138 
ding moet geschieden op een nader te bepalen dag en uur & dat het vertrek Maandag in geen geval 
plaats zal hebben. 
Men lette in deze lastgeving op het beroep op ‘t Landoorlogsreglement & op de personen, die zich aan 
moeten melden: zelfs doktoren, onderwijzers & politieagenten! 
Volgens een mededeling van de doktoren worden zelfs de lijders aan asthma & zenuwtoevallen niet 
vrijgesteld. De rij mensen, die naar ‘t stadhuis toog om bezwaren in te dienen, moet enorm geweest zijn. 
Vanavond al werden bij verschillende “mauer-muren” aan de uitgangen van de stad de jongemannen, 
die nog trachtten weg te komen, vastgehouden door Duitsers & Landwacht en naar de kazernes in de 
Arendstuin gevoerd. 
Hoe de stemming in de stad is, laat zich indenken. Bijna geen gezin blijft gevrijwaard.  
Bovendien zit de verordening van Ross, waaraan uitvoering blijkt te worden gegeven!, de mensen nog 
vers in ‘t geheugen. Ik laat haar hier volgen, zoals ze in de stad is aangeplakt. Beide verorderingen geven 
een duidelijk beeld in welke jammerlijke toestand wij, mede door de mislukking van “Arnhem”, zijn 
geraakt: 
>>138a   [krantenknipsel uit Noordoosthoek, 29-9-1944, over vordering tansportmiddelen. KS: De verregaande brutaliteit.] 
>>139 



WAARSCHUWING 
In opdracht van den Rijkscommissaris voor de het bezette Nederlandse gebied maak ik bekend: 

Hij, die tijdens de thans bestaande uitzonderingstoestand een bevel van een militaire of civiele 
instantie—hiertoe behoren ook de bureaux van de organisatie Todt (O.T.) niet nauwgezet en terstond 
opvolgt; 

hij, die zich schuldig maakt of sabotage pleegt, in het bijzonder onrust sticht of tracht te stichten 
dan wel transporten tracht te verhinderen, 

wordt terstond standrechtelijk doodgeschoten. 
In gemeenten, waarin zodanige gevallen voorkomen of de gevorderde arbeidskrachten niet 
overeenkomstig de opdracht ter beschikking worden gesteld, dan wel de ter beschikking gestelde 
arbeidskrachten onderduiken, worden gijzelaars genomen & enkele of meerdere huizen verwoest. 

Leeuwarden, 25 September 1944 
De Gevolmachtigde van den 

Rijkscommissaris voor de provincie Friesland. 
Ross. 

-- 
>>139a,b [extra-Nooduitgave der Friesche Courant, 30 september 1944, met herhaling van vordering tot arbeidsinzet voor 
Leeuwarder jonge mannen; nieuws over front strijd en andere mededelingen] 
>>140 
Men lette op de barbaarsheid, die uit deze “waarschuwing” spreekt en het officiële van de term 
“onderduiken”. 
Ik vermeldde al, dat in verschillende gevallen aan deze bedreiging uitvoering gegeven is. Zo werd in de 
Jan Lievenstraat te Huizum al het meubilair van een ondergedoken machinist van de “Stânfries” met de 
bespijkerde laars in elkaar getrapt. 
-- 
Zondag 1 October 1944 
De dominee’s hebben vanmorgen in de kerken een oproep gedaan om voedsel te verzamelen voor de 
hongerende bevolking van Arnhem. Het Rode Kruis schijnt een verzamelplaats in Apeldoorn in te 
richten. 
-- 
In Hantum (Fr.) is een gezin uit Den Helder aangekomen, dat ook uit z’n woning verdreven werd. Met en 
handwagen legde het de gehele afstand van ongeveer 125 kilometer lopend af! 
-- 
 
 

Nu de bezetters en hun handlangers alle mogelijke barbaarsheden op de 
Nederlanders, die in woord & geschrift van hun anti-Duitse houding blijk 
geven, toepassen, ja, hen zonder pardon neerschieten, lijkt het mij 
verstandig, ook deze “Oogst” voorlopig op te bergen. Natuurlijk blijf ik 
aantekening houden van de gebeurtenissen in eigen land. Hopelijk zal de tijd 
spoedig aanbreken, dat ik ze aan de “Oogst” kan toevoegen! 

 
 
 



>>141 
Donderdag 22 Maart 1945. 
Niet dat de situatie zich in zo gunstige zin veranderd heeft, dat ik de losse notities zonder gevaar aan de 
Oogst kan toevoegen—integendeel: dieper dan ooit zijn wij Nederlanders in bezet gebied in ‘t moeras 
weggezonken!--, maar deze notities hebben zo’n omvang aangenomen, dat ik m’n hele vrije tijd in ‘t 
verdere leven welhaast gebruiken moet om ze over te schrijven. Bovendien zijn we de laatste maanden 
zozeer met het gevaar vertrouwd geraakt, dat we kleinigheden als dagboeken zonder aarzelen riskeren. 
De notities bestaan uit drie delen: een cahier, waarin ik de periode van 10 October tot 21 December 
1944 in aantekende en dat de optimistiche titel: “L’histoire du fin d’une guerre” draagt, omdat het 
veiligheidshalve in ‘t Frans en Engels genoteerd is; ten tweede een dictaat, met de titel: “Het Boek van 
Menselijke Ellende”, omvattende de periode tot 21 Maart 1945 en ten derde het Zutphense dagboek, 
aansluitend op de op pagina 124 eindigende aantekeningen. 
Daarbij komen nog de kranten, die door het aanhouden van de bezetting echter zo groot zijn geworden 
in aantal, dat ik ze onmogelijk meer tussen de tekst kan opnemen. Ik bewaar ze dus in m’n 
krantenarchief, dat ik ook nog eens hoop te bundelen. 
De grote moeilijkheid is deze: de tijd gaat voort en ik moet aantekening houden van de feiten. Dat kan 
alleen, wanneer ik nu een aantal pagina’s oversla om die zo langzamerhand te vullen met de tot dusver 
verzamelde notities. Mocht de vrede me tijdens dit omvangrijke werk overvallen, dan zal de lezer dus 
waarschijnlijk even een chaos in de paginering vinden. Ik laat de oplossing gaarne aan zijn intelligentie 
over.*) 
Nu dus eerst: “L’histoire du fin d’une guerre”, dat hier vertaald volgt. 
-- 
                                                                     *) Het valt wat mee, want ik heb uitgerekend, dat bijna ‘t hele 
resterende deel van deze tweede “Oogst” er mee heengaat en ik begin dus een nieuwe boek voor de 
aantekeningen na 22 maart ’45. 
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Dinsdag 10 October 1944 
Zuid-Nederland is bevrijd. Het plan van generaal Montgomery en generaal Dempsey om door de Duitse 
verdedigingsstellingen langs Maas, Waal en Nederrijn te breken door een gecombineerde aanval te land 
en vanuit de lucht gelukte wat de eerste beide rivieren betreft, doch faalde voor de Beneden Rijn bij 
Arnhem. Zes- van de achtduizend daar op en na 17 September gelande luchtlandingstroepen werden 
gedood, gewond of gevangen genomen en slechts 2000 slaagden er in de zuidelijke Rijnoever te 
bereiken, nadat ze negen dagen in een hel geleefd hadden. Zij kwamen er uit, maar wij stonden voor het 
vagevuur. De Duitsers doodden de mannen, die niet aan hun verdedigingsstellingen beliefden te 
werken, vernielden hun huizen en huisraad, wanneer ze zich geen tijd gunden om het weg te slepen; 
dorpen werden neergebrand wanneer iemand zich met vuurwapens tegen de Duitsers verdedigde, {de} 
mannen werden naar Duitsland gesleept, de vrouwen en kinderen naar concentratiekampen; de 
haveninstallaties van Rotterdam en Amsterdam werden moedwillig vernield, dokken en elevatoren naar 
de bodem van Maas en IJ gezonden, werven opgeblazen; vruchtbare landerijen en akkers werden 
geïnundeerd meet zout water; dijken, bruggen en fabrieken opgeblazen; machinerieën en voedsel 
weggesleept (vandaag zag ik juist een grote platte trailer volgeladen met zijden spek –m’n grootvader 

                                                           
6 Hier begint het verslag aan de hand van losse notities van de voorliggende maanden, vanaf oktober 1944, inclusief het verslag uit Zutphen van 
verloofde Lien Strubbe. 



dacht dat het matrassen waren!—en een Duitser erboven op)—enfin, alles hebben ze gedaan, wat ‘t 
Landoorlogreglement een bezetter verbiedt te doen. Toen de grote aanval op Nederland begon—
Zondag 17 September—vaardigde de Nederlandse regering te Londen ‘t bevel tot een algehele 
spoorwegstaking af en dit bevel werd unaniem ten uitvoer gelegd. Het betekende voor de Duitsers 
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een geweldige handicap voor de vorming van een afweerfront in ons land, maar het betekende ook het 
stopzetten van de aanvoer van kolen en levensmiddelen naar de verschillende delen des lands; de 
aanvoer van kolen zou trouwens toch een probleem geworden zijn, nu de Nederlandse mijnen in 
geallieerde handen zijn. Tal van electrische centrales, gasfabrieken en waterleidingbedrijven hebben als 
gevolg daarvan hun productie sterk moeten inkrimpen, waardoor ‘t overgrote deel van het land van licht 
en gas verstoken is, terwijl hier en daar zelfs de watertoevoer stagneert. (Wij in Leeuwarden beschikken 
nog steeds over electrisch licht en water en over gas van 11 tot half een en half zes tot half zeven).  
De Voedseltoestand in de grote Hollandse steden wordt ernstig en wanneer de bevrijding nog lang op 
zich laat wachten, zal de honger er heel wat slachtoffers maken! 
Alvorens ik de bijzonderheden vermeld van deze Friese landouwen een korte beschrijving van de 
algemene toestand. Zuid-Limburg is bevrijd; de strijd duurt voort in het gebied rond Aken, waar de 
Amerikanen in de Siegfriedlinie zijn doorgedrongen; Sittard is bevrijd en de frontlijn loopt vandaar 
westwaarts naar en langs de Maas tot Maeseyck, waar hij over Belgisch gebied recht naar Weert loopt, 
verder langs Meijll naar de Maas bij Boxmeer, langs de rivier tot Mook, over Groesbeek en Beek naar de 
Waal bij Erlekom ten Oosten van Nijmegen. De Betuwe-frontlijn is niet geheel en al duidelijk; de Duitsers 
hebben nog een smalle strook gronds langs de Westelijke oever tussen Pannerden en Arnhem, maar het 
vermoeden bestaat, dat generaal Dempsey hier spoedig tot de aanval overgaat om de Rijnlinie te 
forceren en de weg naar het Ruhr-gebied (en Berlijn) vrij te kijgen. Voorzover mij bekend zijn Haalderen, 
Angeren en Huissen in geallieerd bezit, evenals Elden ten zuiden van Arnhem, waar ze dus nog maar 
twee kilometer van de nog steeds 
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intact zijnde Rijnbrug verwijderd zijn. Ten zuiden van Oosterbeek staan de geallieerden aan de Rijn (hier 
kwamen de 2000 luchtlandingstroepen over de rivier) en naar het westen reikt hun saillant tot 
Opheusden. De frontlijn buigt dan zuidwaarts, gaat bewesten Tiel over de Maas en volgt de rivier langs 
Wamel en Dreumel, springt over de Maas, blijft 6 à 7 kilometer beoosten Den Bosch, beoosten Schijndel 
en Boxtel en loopt dan ten noorden van Best, ten zuiden van Tilburg, Breda en Esschen naar de Schelde 
ten zuiden van de Zuid-Bevelandse landengte, die onder geallieerd vuur ligt. Het oostelijk deel van 
Zeeuws-Vlaanderen is door de Canadezen bevrijd en zij vechten nu in het westelijk deel. Ze bevochten 
een bruggenhoofd over het Leopoldkanaal in België en landden gisteren achter de Duitse linies aan de 
zuidelijke Schelde-oever bij Terneuzen. De Geallieerden vernielden door een geconcentreerde 
bomaanval de West-Kappelse Zeedijk van Walcheren en de dijken bij Vlissingen, waardoor “de tuin van 
Zeeland” met zout water wordt geïnundeerd. Dit alles beoogt de snelle opening van de haven van 
Antwerpen, die onbeschadigd in geallieerde handen viel. De haven is onmisbaar voor de ravitaillering 
van het westelijk front.    (Verder pag. 170)7 
-- 
Om de zo vaak verstoorde chronologische volgorde niet opnieuw in de war te schoppen moge hier eerst 
‘t Zutphense dagboek van 19 September tot 10 October volgen. Het sluit aan bij by pagina 124. Lien dan 
schrijft:  
                                                           
7 Na pagina 170 volgt een verslag van maart 1943, onderduikperiode, wat ook in het Friese schriftje (deel 2 online) beschreven is (in klad). 



Zutphen 19 September 1944 
Vannacht heb ik weer op de divan geslapen; ik voel me beneden veel veiliger dan daar boven voor de 
ramen en ik slaap er best. Moeder heeft nog veel 
>>145 
vliegtuigen gehoord, vooral in ‘t zuiden. Ook zoeklichten en een schietpartij boven de stad. Niet meer 
zoveel gerij. Het electrisch is ook weer uit, men zegt dat de Zwolse IJselcentrale gebombardeerd is. Als 
gevolg daarvan is er ook geen water. 
Ik ben zojuist even de stad in geweest, overal staan groepjes mensen; vreemdelingen met kinderen en 
koffers en sombere gezichten. Het zijn uit Eindhoven gevluchte N.S.B.-ers, die gistermorgen om acht uur 
vertrokken zijn en hier via Utrecht heenkwamen. Ze hebben de hele nacht gereisd en arriveerden hier 
om 9 uur met groepen N.S.B.-ers uit Holland. Ze overstromen de Markt en de Nieuwstad en kopen de 
halve stad leeg: ze stikken nl. in alle soorten bommen. De bakkers moeten dubbel bakken en de winkels 
moeten overblijven. Vanavond om negen uur gaan ze door met een trein naar Duitsland en nu liggen ze 
hun tijd te verdoen langs Jacob Damsingel en Berkel, etende en slapende. Ze zijn alle erg fel. 
Op de IJselkade zijn veel Duitsers, maar er rijden weinig auto’s meer vergeleken bij enige dagen geleden. 
De geruchten gaan, dat er ook troepen geland zijn tussen Doetinchem en Doesburg, terwijl ze verder bij 
Hoek van Holland en Den Haag neergelaten worden. 
Seiss Inquart moet vannacht in Zutphen geslapen hebben in het beruchte huis van Duppe. 
De hele middag hebben ze erg gevlogen; onzichtbaar achter de dunne bewolking. Om vijf uur vloog er 
een aantal laag over; ze doken en schoten geweldig in de richting Eefde-Gorsel. Later blijkt, dat ‘t een 
geweldig luchtgevecht geweest is, waarbij de 30 deelnemers als kraaien doorelkaar heen krioelden. Er 
zouden 4 of 5 neergeschoten zijn, waarvan 3 Duitsers.  
Arnhem, zegt men, is nog in Duitse handen. Het ziet er vreselijk uit; vooral aan de Rijnkade moet de 
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verwoesting groot zijn. In Apeldoorn is nog niets te doen, hoewel de Engelsen volgens de geruchten 
daarheen oprukken. 
Er rijden weer meer troepen in Westelijke richting. 
Woensdag 20 September 
Rustige nacht. We gingen om 10 uur al naar bed, na eerst een uurtje bij de petroleumlamp hebben 
zitten lezen. De waterleiding doet het gelukkig weer. 
De Amerikanen zouden via Sittard en Venlo naar Nijmegen opgerukt zijn en ook voor Utrecht zitten ??? 
De geruchten spreken van nieuwe parachutelandingen bij Zwolle. Volgens de Engelse radio zijn 
Wageningen, Lunteren en de Betuwe al bevrijd en zijn troepen bij Oldebroek en op de Zuidelijke Veluwe 
geland. 
Zojuist, 9 uur, vliegen 23 Duitse vliegtuigen laag over van O.N.O. naar W.Z.W. 
Om 12 uur passeerden hier vier grote vrachtauto’s met krijgsgevangen. Men zegt, dat men al sinds 
gisteren als reclame met hen rondrijdt. Als je wat zegt of wuift loop je de kans op woedende moffen, die 
zelfs iemand tegen de grond sloegen. 
Daarom durven we hen alleen maar toelachen. Ze zagen erg blier en staken twee vingers als een V in de 
lucht [schets van hand met V-teken]. Enig. Ze zijn khakiekleurig en dragen een donker paars-rood baretje. We 
waren enthousiast. Gisteren riepen ze: “Till next week!” en ‘t gaat er inderdaad op lijken, want Zelders 
vertelt juist, dat ze Nijmegen voorbij zijn en dat de tanks voor de behouden Rijnbrug te Arnhem staan. 
Volgens anderen hebben ze Arnhem al en zitten voor Velp. ‘t Blijkt naderhand geheel onwaar te zijn!)  
(Ik mag hier een voorval uit Brummen aan toevoegen. Ook daar passeerden de Engelse krijgsge- 
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vangenen. Een meisje beantwoordde hun V-groet met twee opgeheven vingers en een van de Duitsers 
in de wagen richtte zijn revolver op haar. Een Engelsman, die het zag, sprong bovenop hem, ontrukte 
hem de revolver en schoot den Duitser neer. Hij vluchtte, doch werd eveneens neergeschoten. De 
Duitsers lieten alle krijgsgevangen voor het postkantoor aantreden en dreigden allen te fusilleren, doch 
een inmiddels gearriveerde hogere verijdelde dit wrede plan). 
We horen nu, dat de 186 krijgsgevangenen Canadezen waren en opgesloten zijn in ‘t Levisonpakhuis 
over de Mars. Ze hebben ze dus wel ten spectacle rondgereden! 
Er gaan nu autobussen voorbij met Duitsers in allerlei houdingen. Gewonden? Richting Duitsland. 
Onze N.S.B.-burgemeester heeft de secretarie vanmorgen laten weten, dat hij van de trap is gevallen en 
niet kan komen. Er zitten nu vier burgemeesters in de stad, nl. ook die van Eindhoven, Nijmegen en 
Arnhem en zij schijnen ook al lakens te willen gaan uitdelen. 
De politie bevestigt ‘t bericht, dat ze in Zwolle geland zijn. 
Het verhaal gaat, dat er op de Eefder brug contrôle was van de Landwacht. Ze hielden een auto met 
hoge Duitse officieren aan, de papieren waren in orde, maar bij ‘t wegrijden zwaaide een der inzittenden 
met een Amerikaans vlaggetje. Spionnen?? 
Zojuist kwam er bij onze Duitse buurvrouw een hoge Duitser. Ze moet weg, anders wordt ze zo 
meegenomen. Om zeven uur kwam er een autotje voor, drie koffers, dekens een pak beddegoed, radio, 
schrijfmachine, tassen en een pak met pannenspul werden ingeladen. De kinderen in de auto en zij er 
naast en zo ging op de fiets en zo ging het naar het oosten. Ze wilde niet, was juist nog huilend in de 
tuin. 
-- 
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Donderdag 21 September 1944—Zutphen 
De berichten zijn slecht: ze hebben Nijmegen en Arnhem heelemaal niet. Er wordt geweldig gevochten 
en in Nijmegen moet een pantserslag woeden. Ze vrezen zelfs de brug niet te kunnen houden. Ik ben in 
een pesthumeur. Zojuist weer 2 wagens vol roodgemutste Tommies—de zielen. 
Mensen, die met behulp van een met fietsdynamo’s opgeladen accu naar de radio luisteren zeggen dat 
Nijmegen als een fakkel brandt, maar dat de Waalbrug in Engelse handen is. Eindhoven vierde feest, 
maar werd door de Duitsers gebombardeerd. 
Er gaan weer veel vliegtuigen over. Boven Laren (G) zijn bij een luchtgevecht 4 omlaag geschoten. Er 
trekken veel pantserwagens en zwaargeschut voorbij in beide richtingen; ook rode kruis-wagens,ditmaal 
echte. 
Wij pakken alles in het sousterrain voor een eventueel bombardement en kanonvuur: kleren, 
linnengoed, diggelgoed, encyclopediën, dekens enz.  
Vrijdag 22 September. 
Gisteravond in de verte kanongebulder en vannacht heeft moeder het aan één stuk door gehoord. Bij de 
brug is de prikkeldraadversperring minder ingewikkeld geworden en er is geen contrôle meer. 
Nijmegen is vrij, maar het ziet er vreselijk uit. Een op de fiets uit die streek gevluchte man vertelde het. 
In Arnhem is de Rijnkade erg verwoest. De stad is echter nog in Duitse handen. Zutphen zou tot open 
stad verklaard zijn. Zojuist vertellen ze, dat Nijmegen, Arnhem en alle bruggen nog in Duitse handen zijn. 
Bah, schieten ze dan niks op? Iedereen kijkt somber en pessimistisch. (En dan te bedenken, dat Zutphen 
nu ik dit schrijf—op de dag af een half jaar later!; nog nooit bevrijd is). 
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Zaterdag 23 September 1944—Zutphen. 
Vandaag lijkt het kanongebulder veel dichterbij. Of komt het van de regen? 
De Duitsers halen overal de fabrieken leeg. In Vaassen b.v. de ijzerfabriek, waar ze drie dagen hebben 
geladen; ook hier worden verschillende fabrieken geplunderd. Uit de “zilverfabriek” aan het 
Hagepoortplein namen ze zelfs alle draaibanken en bankschroeven mee, uit een andere alle lijm en 
stijfsel. In Velp werden de gistfabrieken leeggehaald. Er gaan ook geregeld grote vrachtauto’s voorbij 
met gestolen machinerieën en textielgoederen: rollen stof, laken enzovoort. Andere rijden met massa’s 
autobanden van allerlei grootte en ‘t rode kruis dekt verscheidene ladingen. 
Er verschijnen aanplakbiljetten op de borden: de mannen van 16-50 moeten graven. In Warnsveld staat 
de zaak al sinds enige dagen op stelten. Het secretariepersoneel is ondergedoken en Tesebelt, de 
burgemeester van Zutphen, is nu ook hoofd van de gemeente Warnsveld. Enkele dagen geleden liet hij 
daar al de mannen van 15-60 oproepen om te graven.  
Broere en Engelsman kregen de lijsten voor oproepen, maar verbrandden ze en doken onder. Heel veel 
Warnsveldse mannen weigeren te graven en duiken onder met familie en al, omdat anders de vrouwen 
opgepikt worden. Er is geen man meer op straat, ze worden zo ingerekend. Ook de bakkers wagen het 
er niet op en driekwart-Warnsveld zit zonder brood. Ook ‘t grootste deel van ‘t spoorwegpersoneel is al 
ondergedoken. De Duitse spoorwegmannen kunnen niet zo goed met de wissels overweg en bij Eefde 
lieten ze al een trein ontsporen. 
Bah wat een snertberichten. Scherpenzeel, Lunteren en Woudenberg zouden ook al in Engelse handen 
zijn, maar gisteren is Clara Eggink (dichter Bloems 
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vrouw) van Amsterdam komen fietsen over deze plaatsen en ze heeft nergens iets gemerkt. Het gaat 
dus helemaal niet zo goed, hoewel ze nu steevast beweren, dat ze bij Elst vechten en Nijmegen wel 
gevallen is. Nijmegen ziet er verschrikkelijk uit een een Duitse officier verklaarde, dat de strijd daar die 
bij Caen overtroffen heeft. Vreselijk en dat zò dichtbij! 
Joop H. kwam zonet met een spannend Wild-Westverhaal aandragen. Smeenk (een Landwacht met een 
rood Oostfront-lintje) liep in civiel met een Schalkhaarder in de Polsbroek, toen hij daar een 
geüniformeerde N.S.K.K.-man van de Fahrschule met een meisje aan de arm tegenkwam. ‘t Bleek, dat 
deze held ondergedoken was; Smeenk herkende hem, en vroeg zijn papieren. De N.S.K.K.-man weigerde 
en eiste daarentegen, dat de twee andere heren hun papperassen zouden tonen. Zij deden het en eisten 
toen de zijne, die niet in orde bleken. Smeenk zei: “Ik arresteer je”, maar de papegaai antwoordde: “Ik 
arresteer jullie”. Hij trok z’n revolver, maar wist ze niet beiden in bedwang te houden. Landwacht en 
Schalhaarder sloegen hem neer, maar de meid—ook niet van gisteren-- greep zijn revolver en dekte op 
die manier zijn overeindkrabbelen. De N.S.K.K-er schoot den Schalkhaarder vervolgens pardoes door een 
long en Smeenk langs het gezicht, waarop hij op de vlucht sloeg. Een inmiddels gealarmeerde Duitse 
patrouille naderde met een zijspan in volle vaart. De N.S.K.K-man lag in een hinderlaag, schoot tussen de 
spijlen van een hek door de banden lek en verdween voorgoed. 
Een vriendin-verpleegster beaamde het verhaal. De door de long geschoten man is nl. in het zieken- 
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huis opgenomen. Dat was enkele dagen geleden ontruimd op 25 ernstige patienten na, maar nu loopt ‘t 
gestaag weer vol. Bijna elke dag zijn er wel twee burgers, die door scherven of kogels zo gewond 
worden, dat ze naar ‘t ziekenhuis moeten. 

                                                           
8 Pagina nummer 151 is overgeslagen. 



De sluizen in Eefde zouden door de ondergrondse onklaar gemaakt zijn, evenals de spoorlijn tussen 
Harfsen en Almen. 
Vanmiddag gingen er weer erg veel vliegtuigen over in allerlei richting. Om 7 uur was er een zwaar 
geronk en wij zagen ongeveer 35 machines met dubbele staarten overtrekken. Men weet te vertellen, 
dat er in Elst weer troepen geland zijn en dat dit de begeleidende jagers waren. 
Zutphen 24 September 1944 
In de vooravond en tot 12 uur hebben ze geweldig gevlogen. Moeder heeft wel vijf zien vallen. Dus 
steeds gedender en ook hevig kanongebulder. Eng! Vandaag helemaal geen nieuws. Ook de kanonnen 
houden zich even stil. Vanmorgen patrouilleerden vliegtuigen.  
De laatste berichten zijn, dat Arnhem geheel ontruimd moet worden en dat bij Oosterbeek hevig 
gevochten wordt. Er moeten daar gisteren heel wat troepen geland zijn. 
-- 
Zutphen 25 September 1944 
Gisteravond nieuwspamfletten. Ze zijn bij Oosterbeek over de Rijn. Het dorp had de vlag uit en vierde 
nog feest, toen de Duitsers terugkwamen. Ze waren zo woest, dat de Oosterbeek bijna geheel 
platgeschoten hebben. 
In Eefde was onvoldoende gehoor gegeven aan de oproep tot graven; er was sabotage gepleegd aan de 
sluizen en de Almense spoorlijn en de burgemeester was ondergedoken. Uit wraak hebben 
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de Duitsers vijf gijzelaars opgepikt en neergeschoten. 
Zaterdag werden mannen van de straat opgepikt om te graven en meisjes om aardappelen te schillen. 
Als Warnsveld & Zutphen niet voldoende gravers leveren, zullen ook daar gijzelaars worden opgepakt en 
neergeschoten. 
Er staat een nieuwe oproep aangeplakt: alle mannen boven de 50, die tot werken in staat zijn, alle 
loopjongens & tot dusver voor de voedselvoorziening vrijgestelden zullen nu ook moeten graven. Melk 
en brood wordt niet meer bezorgd. 
Om drie uur zou de kolenvoorraad van de Leeszaal voor vordering getaxeerd worden. We hebben met 
man en macht gesleept om een gedeelte ervan althans in veiligheid te brengen. 
Vanmiddag was het stil in de lucht, maar vanavond waren er plots weer heel wat vliegtuigen; er was een 
luchtgevecht. Ook horen we het kanongebulder van ‘t front weer. 
Zutphen Dinsdag 26 September 1944 
Er zijn vandaag weer veel meer aan het graven getogen. Vanmiddag vliegtuigen; wel 600, prachtige 
zilvervisjes. Men zegt, dat er ook zweefvliegtuigen bij Rhenen zijn neergelaten & dat er op de 
Grebbeberg gevochten wordt. De grote drommen Arnhemmers, die na een vreselijke tocht uitgeput in 
Apeldoorn binnenstromen, doen de afschuwelijkste verhalen over de strijd aan de Veluwe zoom. 
Op de Emmerikseweg is een benzinetank in brand geschoten. Verkoolde moffen. 
-- 
27 September: vergeten 
-- 
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Zutphen—Donderdag 28 September 1944 
‘s Morgens heel vroeg al Vliegende Hollanders van Dinsdag in de tuin gevonden. Om 8 uur een hevig 
geschiet; zo erg, dat Syka uit de badkamer naar de kelder stoof met enkel een peignoir om. Ze schoten 
afschuwelijk & er vielen ook bommen. Moeder riep uit de kelder: Och Jan, ga eve even naar boven om 



mijn corset en m’n gebit te halen. We lachen ons altijd slap om zulke voorvalletjes, maar we zouden het 
lachen spoedig verleren! Omstreeks half tien opnieuw geweldig schieten en bommen. Ze zeiden dat het 
afweer was, maar “ze” hadden het dit keer mis, want de vliegtigen gingen weg en het geplof werd hoe 
langer hoe erger. We zagen rookwolken naar het noorden. Vliegtuigen gevallen. Boenk, boenk--
knetteretterettettet—boenk—boenk—rankang—boeng—boeng—knetteretet—fuuuuuuut—boenk—
kets—fuuuuuut—boenk. En steeds maar met een ondergrond van een hels geknetter. Het werd steeds 
erger. Angstig & tenslotte hoorden we op straat vertellen, dat er een munitietrein in brand stond. Wij 
dan op straat, dan in de kelder, dan in huis. We gooiden alle ramen open en woeien gewoon weg van de 
luchtdruk. In de gang moesten we de jassen aan hebben en de kraag opzetten. De vreselijke 
ontploffingen duurden anderhalf uur. Nu, om half twaalf, nog steeds geknetter en een enkele bom. 
Er spoedden zich allemaal mensen uit de stad naar hun huizen; ze lopen dicht langs de muren en maken 
omwegen, want langs de Gracht is het niet vertrouwd, de lange trein begint nl. al bij de overweg. Hij zou 
eerst nog een eind buiten de stad getrokken zijn, toen het achtereind al brandde. Over de lengte lopen 
de opgaven uiteen, de een zegt 40, de ander 60, de 
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derde 116 wagons. Wat zal het er op de Deventerweg uitzien!! 
We zijn zojuist even op het Departement van Koloniën aan de Coehoornsingel geweest, dat ook ernstig 
beschadigd is. We stonden juist met {weer} Syka {thuis} te praten, toen het op een reuze manier weer 
begon te ploffen. Acht Duitse paarden voor het gebouw {huis} sloegen op hol, glasscherven rinkelden. 
Het huis trilde op z’n grondvesten & wij zaten in de gang te sidderen. Het duurde ditmaal een half uur & 
was zeer hevig. Vooral de bommen, de fluitdingen (granaten) & de lange rollers waren angstig. 
Wij zijn tenslotte maar in de kelder gekropen. Nu waren de ruiten overal kapot en de daken geruïneerd. 
Thuis was de voorkamerbovenruit gesneuveld. Het was een reuze rommel en stofboel; de gordijnen stuk 
en glassplinters tot in de achterkamer. Wij waren gelukkig allemaal in de gang. Boven viel de spiegel van 
de kastdeur in gruizelementen. In de kast kapseisden de rechtopstaande borden. Overal op straat is men 
nu aan het glas vegen. 
Het is nu al een uur en nog steeds duren de ontploffingen. Het eten is niet gaar gekomen & we dronken 
koude koffie. Zo nu en dan  ploft er nog wat. Bij de (Duitse) buren zijn alle glazen aan de achterzijde 
stuk. De ruiten van de serre vielen in hun geheel over de meubelen. De hollende paarden zijn tegen een 
boom en de versperring bij de brug tot staan gekomen. Ze vielen ook nog; de moffen waren 
doodsbenauwd. 
Zojuist komt Syka thuis van Kolonien. Het gebouw is bijkans in elkaar gestort. Zij kreeg een 
>>156 
balk op de neus, die ernstig gehavend werd. Hier staat een noot bij: de volgende dag stortten alle 
staande panelen om, de muren van de verbindingsgang staan bol [schetsje van bolstaande wanden] en in het 
gebouw ligt een halve meter puin. 
In de Laarstraat is ook veel schade, vooral bij Nijenberg en Van Zeben. Ons boekenkastje staat koninklijk 
ongehavend in de etalage. 
Nadat we om half drie brood gegeten hebben, ben ik met Gé en het andere leeszaalpersoneel naar de 
Deventerweg getogen om te helpen. We belandden bij notaris Vaags op de hoek van de Rosenhoflaan. 
Er is daar vreselijk veel vernield, vooral aan de spoorzijde van de Deventerweg; de andere zijde & de 
Rozenhoflaan zijn ook erg. De kamers liggen vol en vol kleine glasscherven en als de plafonds naar 
beneden gekomen zijn vol kalk en stro. Panelen zijn eruit geblazen, muren ingedrukt, kozijnen en 
gordijnen liggen midden in de kamers, kasten tuimelden omver enzovoort. Het is één grote ravage en de 



scherven gaan bij teilen vol weg. De meubels zijn bekrast en ingedeukt. Het is erg! Nu, 29 September, 
zijn heel veel huizen waaronder vrijwel alle van de Deventerweg en de Coehoornsingel bij de Buitensoos 
onbewoonbaar en gevaarlijk verklaard. Er staan nog 12 wagons op het emplacement en als die er ook 
aan gaan, zouden heel wat huizen instorten. Nu staat alles nog op poten. 
Doordat het overdag gebeurde, was iedereen in de gelegenheid in de kelder te kruipen & het aantal 
slachtoffers bleef daardoor beperkt. Er vielen drie doden, nl. een patient uit het Graffel 
(krankzinnigengesticht), een N.S.B.-er en een zekere Garretsen. Het aantal gewonden 
>>157 
is onbekend. Een man werd gewond in de Barlheze door een fluitende granaat. De meeste granaten zijn 
over de stad heengevlogen, dank zij ‘t feit, dat ze rechtop in de wagons stonden. Hadden ze plat 
gelegen, dan had het er voor Zutphen nog veel minder uit gezien. Nu floten ze griezelig over de stad en 
kwamen voor ‘t merendeel in het vrije veld terecht; zelfs—naar gezegd wordt—bij Brummen, Harfsen 
en Vorden. Er moeten daar branden zijn uitgebroken, gewonden zijn en bomen zijn onthoofd. (Zie 
verder de originele brief). 
>>157a 

Op het station is de 1e maal al een boom gevallen en het heeft flink staan branden. Rechts van het 
hoofdgebouw. Op het emplacement en station is het een grote ravage en de burgemeester zelf pikt 
{o.a.} 14 jarige jongens van de straat, om dat gevaarlijk opruimwerk mee te doen en gedraagt zich 
ook elders zeer misselijk. (Scheld Mej Hofman enzo uit voor een lastige half-intelectuele. De 
arbeider daar had je heel wat meer aan. 
In of bij de trein moeten wagons paarden gestaan hebben. 200 paarden zijn levend verbrand of 
kapot geslagen. Ontzettend. In de weide zijn de ponnies van Harenberg dood gebleven. Gezien: 
darmen eruit en achterflank weggeslagen. Vreeslijk. 
Het trein emplacement gezien vanuit een deerlijk gehavend Deventerweg huis boven is een 
sombere donkere zwarte massa met verwrongen wagen karkassen en rokende hopen. Vanaf de 
overwegbrug is het over de gehele breedte een ravage dus meerde[re] treinen naast elkaar? De 
ontploffingen hebben dus (met een korte pauze van wat minder erge slagen en daarna de reuze 
harde klap ineens) geduurd van 9¾ uur tot 1 uur en zelfs vannacht nog ontploften er bommen en 
fluitende granaten. 
Vannacht allemaal erg onrustig geslapen. Eerst steeds weer vliegtuigen en tot 4 uur + schieten. 
Toen heel veel gerij op straat. Moeder zegt wel 25 pantserwagens →W.  

>>158 
4/ We hebben Oma en Griet Eeftink te slapen, want hun huis is onbewoonbaar nog. In het 
Deventerweg kwartier liggen overal grote en kleine stukken verwrongen ijzer. Die hebben hier en 
daar de boel ook lelijk vernield. Je kunt zien, dat ze gloeiend geweest zijn. Bruinsma heeft brand 
gehad. Zijn huis is trouwens het enige van dat streekje dat nog bewoonbaar zal kunnen zijn. 
-- 
29/9  t/m 2 October ‘44 
De volgende dagen {we hebben het reuze druk en ‘s avonds bij het kleine pitje doe je weinig.} 
hebben we helpen ruimen bij Vaags Kingma en de Burgemeesterswoning (Dijkmeester) Het is 
overal een even grote ravage. Ontzettend, Bij de Burgem is in de keuken de het hele plafond naar 
beneden gekomen in zijn geheel en ligt als een deksel over alles heen. In een slaapkamer lag een 
stuk ijzer van 2½ meter. ‘t Leek een rail. Door ‘t raam heen, kozijn versplinterd, meubels aan 
stukken, gat in de vloer. Maar koloniën is toch wel het ergste. Behalve dat gangetje met O- been 
muren is boven de zaak angstig stuk. Een muur is zo [tekeningetje van breuk in muur] en dat hangt 
dan nog. Een b andere muur is toen er een zware tank voorbij kwam omgevallen en nam een grote 



kast mee. Levensgevaarlijk is dat huis. Ze waren het aan ‘t ontruimen. De gemeente kwam met 
lege ...... vuilniswagens voor. Ja bij alles is er vaak veel reden tot lachen. Overal is humor. 

>>158a 
‘s nachts is er steeds veel gevlieg en geschiet, erg onrustig. Ook 2x 8 stuks tanks→W. en 
paardevolk  ± 50 wagens. Ook steeds overdag veel gevlieg. Vandaag {2 Oct} een bom op een 
Deventerweg huis en om ± 2 uur 100-den bommenwerpers. Schitterend in de zon. Reuze mooi. 
Heen en terug binnen ‘t uur. ‘t Binnengasthuis is zo gehavend dat het naar Graffel moet 
evacueren. Kan nog meer bij. 
 

[Rest van bladzij leeg, in potlood door KS: Ontbreekt 3  / 4 October. Zie brief 5 October ’44.] 
 

>>159 
1/  5 Oct.  Zojuist (5 uur) een rode kruis autotje voor de deur. Moeder op de stoep ziet al boos, 
denkende dat ze de weg willen vragen maar.... Boukje Boswijk stapt eruit met nog een dametje 
(knap ding!) en een jongen chauffeur. Even zitten theedrinken en weer weg 
Alles is daar goed, alleen Tante I. wat somber {nerveus} de fleur is eruit. Ze wisten niets van de 
trein en keken de ogen uit. Die jongen is een soort ordonnans en rijdt veel. Bou ging hoofdzakelijk 
voor plezier mee. Brief meegegeven tot Deventer. 
-- 
6 Oct  Vanmorgen de hele tijd telkens vliegtuigen schietend + afweer. Oma wel 8x in de kelder. Ze 
zeggen: gemunt op locomotieven seinhuizen enz.  
--Vanmiddag ook nog weer tot ± {4} uur toe, toen gaan brood halen. Die munitietrein 
--Die munitietrein was voor 7 weken. Een officier had liever 5000 manschappen verloren. Hij stond 
te vloeken! 
--Vanmorgen vroeg weer zoiets als munitievervoer ontploffingen in de buurt van Eefde Gorsel, veel 
rook. 
Ze zeggen schip of trein bij ‘t kanaal. 
 ,,        ,,     bij Angelo bij Doet zijn gisteren parachutisten geland ???? en de D. spoorwegen 
mannen zouden ook niet meer werken willen. 
-- 
7 Oct  Vrij rustige nacht. De kanonnen bulderen weer. mooi weer. weinig gevlieg geen geschiet. 
Om 12 uur weer bommenwerpers onzichtbaar. Er zijn vast veel overgekomen tot {nu} 3 uur toe 
vlogen ze. Ook het kanongebulder blijft bezig.—Akelig hard gaat het nu, de ramen trillen, het hele 
huis dreunt. Angstig. Of bommen? 
Joop Hiettink vertelt net, dat ‘t een munitietrein bij 

>>159a 
2/  Doetinchem is ??? Voor ons een hele geruststelling.  
--Het wordt eschter ook alweer tegengesproken. 
--Vanmorgen fietsten heel veel burgers langs de marechaussee kazerne van Warnsv. naar Em. 
weg. Zouden die moeten graven? Veel schoppen aan de fiets en een Todt man erachter. 
Zojuist zag Moeder weer 2 dichte vrachtauto’s met Tommies. Even later veel kijkende mensen en 
het bleek, dat de auto’s voor Karmicheld was blijven staan. De Tommies werden uitgeladen en in 
rijen van drie moesten ze naar de stad marcheren. ± 20 
Ze pra{a}t{t}en gemoedelijk met elkaar maar ‘t was hun aan te zien, dat ze heel wat meegemaakt 
hadden. Vuil en zwart en slordig, wel opgewekt {monter} oppvervlakkig gezien. 
-- 



9 Oct (Maandag) Wat het Zaterdagmiddag nu precies geweest is weet niemand. Zwaar Duits 
geschut munitietrein, bij Leuvenheim, bombardement van Emmerik met luchtdrukbommen. Alles 
wordt tegengesproken. 
Wel is vast bekend dat diezelfde middag ook Twente is gebombardeerd (Mensen van hier, die daar 
fam hadden zijn erheen geweest) Van Hengelo, de binnenstad. Erg zware bommen: station, 
locomotieven recht overeind. Een garage sprong geheel uit elkaar. De hele binnenstad brandde. 
80 doden + 500 moffen + veel gewonden. Het is wat, Hengelo maakt vaak wat mee! 

>>160 
3/  Gisteren en vandaag is het idioot rustig op straat en in de lucht. Geen enkele vliegmach. 
onwennig. En toch is er geen zware bewolking. Er reden zaterdag grote tanks →O. Vandaag 
andere →W. geen touw aan vast te knopen. Vanavond veel vrachtauto’s → O, vanmorgen 8 
auto’s + munitie kistjes voorzichtig →W. 
--Het is zo rustig, dat Moeder 2 nachten goed heeft geslapen. Fijn voor haar, ze had weer last van 
hoofdpijn en de pijn in de zij (galblaas zegt de dokter) is ook nog steeds niet weg. Maar ze blijft 
fleurig. 
--Vrijdag naast het bureau v d. voedselvoorziening dat in het gebouw van de G.O.Z. tegenover de 
kazerne, zat, wel 16x in de schuilkelder en dus gelastten de D overplaatsing naar een p veiliger 
plaats, dan zo vlak naast ‘t spoor. Ze wisten niets anders dan de boerenleenbank en wilden dat 
vorderen, maar Oom Pé, ook niet van gisteren maakte ze attent op ‘t huis van Gotzen met tot 
gevolg, dat het van Klem gevorderd werd en reeds een druk bezocht kantoor is. Beneden 
kantoorruimte, boven de meubelen (1 kamer bleek reeds lang een opslagplaats der moffen te zijn!) 
-- 
Weer ± 50 krijgsgevangen Tommies in open auto in de regen. 
10 Oct  zeer rustige nacht. 
--Zelders zegt: er zijn veel moffen naar Emmerik gegaan ze vliegen even helemaal niet. 
--In de Bernhardlaan zijn huizen gevorderd: Faber en zijn overbuur + nog 3. Veel hebben 
inkwartiering. ‘t Is wat. 
Velen hadden Deventerwegmensen in huis, die weer verdwijnen 

>>160a 
4/  konden met inboedel en al. Je ziet weer veel gesleep op {hand}karren, alhoewel ze De 
Ortskomm. van tegenover v.d. Peppel is er nu heen verhuisd. Het regent. De hele dag geen 
vliegtuig. 
-- 
11 Oct  Rustige nacht. Wel weer kanongebulder ver weg, beter weer   lichte bewolking, toch geen 
vliegtuigen. Er is een grote rode kruis colonne langs de Em.weg gekomen, zegt men →Z.O. 
In Harfsen geweest: op de spoorlijn staat een stuk geschoten trein met een omgerolde tank erop 
ernaast. Vandaag een stel fietsende moffen op allelei fietsen naar → O. Onder ‘t eten weer; een 
geschreeuw naar onze kant en daar werden vlak voor ons huis een paar jongens aangehouden: 
fiets! De één had kennelijk een ausweis, maar de andere moets zijn fiets ruilen voor een 
damesfietsje en de mof reed prinsheerlijk weg. 
-- 
12 Oct   Mooi weer, dus vliegtuigen. Om 9 uur Oma van de badkamer gehaald naar de kelder 
vanwege geschiet. Toen gelukkig de hele dag niet meer dichtbij, wel steeds in ‘t Zuiden. Ook weer 
bommenwerpers over. Voor ons huis schuilden op een gegeven ogenblik schuilden 3 grote tanks 
onder de bomen voor huis, griezelig als ze {er} nu {er} eens {op} schoten de Tommies! 



Momenteel (8 uur ‘s avonds) staat er nog één op de Hobbemakade. We hebben tegenwoordig 
prachtig licht ‘s avonds. Gé heeft het bedacht. Roelie Eefting en ik met behulp van de rest hebben 
het Zondag uitgevoerd: Vaders lege[r] fiets, dynamop op het achterwiel na er eerst een   

>>161 
5/  een oude band opgezet te hebben. Toen draden naar b voren naar een losse lamp geleid. De 
Hiervoor maakte Vader een statief zoda voor op tafel, zodat we, als de fiets van achteren op een 
bij  Slagman geleende steun staat, trappende prachtig licht hebben. Elk ½ uur. De eerste avond 
kostte 2 lampjes, omdat we te hard fietsten. Nu gaat het beter. 
--Er staat aangeplakt: we krijgen eieren op de bon. 
--De bom op de elec. Centrale in Hengelo vernielde weinig in zoverre, dat ‘t in 1 dag hersteld was. 
--De Duitsers en ‘t ziekenhuis e.a. instanties hebben nu licht. Heel veel anderen kunnen door 
trucjes ook licht krijgen en zo zitten sommige huishoudingen ‘s avonds clandestien en dus 
voorzichtig bij goed licht. 
--Dicky Postma was hier en vertelde, dat men in ‘t ziekenhuis nog steeds aan het glasruimen is. Na 
die eerste schieterij de 28ste waren er al een paar gewonden binnengebracht en de doktoren waren 
een been aan ‘t amputeren (van een mof onder narcose) toen die geweldige ontploffingen 
begonnen. Meteen stortte de halve (glazen) operatiekamer in en schoten de dokters onder de 
op.tafel. Daarna werd de patient naar de gang gebracht, tot men ‘t daar ook niet veil meer 
vertrouwde en tenslotte de operatie afmaakte beneden in de Röntgenkamer. Wat een 
zelfbeheersing moeten die chirurgen gehad hebben, bij al die zware klappen. 

>>161a 
6/  De 20 patienten waren al gauw naar de gangen gebracht (in het oude gedeelte want het nieuwe 
is door de D. gevorderd), ze hielden zich vrij kalm allemaal. Bij de rustpauze, zei de Dir. “Breng ze 
maar weer binnen, het is afgelopen.“ Nauwelijks lagen ze weer op zaal, of die geweldige harde 
klap kwam. Ramen eruit en het hele gangplafond naar beneden, terwijl in de zaal niets gebeurde. 
Ook {een} eigenaardige speling van het noodlot. Ja er zijn nog maar 20 patienten.—De 
verpleegsters hebben ½ dagen werk, terwijl ze het dienstbodewerk er zelf nog bij moeten doen, die 
komen n.l. niet meer. 
In het D. gedeelte zijn wel veel patienten {maar} daar merken ze vrijwel niets van, behalve dat er ‘s 
nachts heel wat gebracht worden en ook elke nacht een stel doodkisten uitgedragen wordt. Daar 
moet de gemeentereiniging verder voor zorgen. Waarheen ze gaan is onbekend. Ze zijn afkomstig 
van het front. 
-- 
13 Oct  Heldere lucht, wel veel vliegtuigen, zo nu en dan. Het schieten is steeds ver weg. Eefde 
Baak IJsel en de buitenwegen voor de troepen. 
4 vrij harde bommen    ???? 
Er ging vanmiddag veel langs de straat in beide richtingen. Die grote treinen {van 4} leeg →O. en 
{...?} een auto met fietsen →W. geen touw aan vast te knopen. 

ontv. 19/10/’44 
>>162 

ongecorrigeerd 
1/  18 October  Al de vorige dagen (vanaf 13 Oct) geen moment tijd gevonden om dit bij te houden. 
Zaterdagmiddag (14 Oct) toen ik de stad in was om {en} o.a. bij Degenaar boodschappen gedaan 
had, (per fiets) zag ik een op de Nieuwstad een reuze mensen oploop: Een kind had een gevonden 
granaat opgeraapt, die ontplofte en het kindje erg verwondde. Auto [getekend kruis] reed ‘t naar ‘t 
ziekenhuis. Ik naar huis, was van plan weer de stad in t[e] gaan. Naar Degenaar maar ‘t 
bonnenuitzoeken van de noodk[aar]t hield even op. Toen kwam Magda op bezoek {3.30 uur} en 



ging de boodschapperij over. Ze was er nog geen 10 min of de eerste bommen zoefden en flooten 
over ons heen. Wij holderdebolder de kelder in, waar we ½ uur het ¼ uur durende bombardement 
afwachten. Het zoeven en suizen der bommen was wel akelig angstig, maar er gebeurde bij ons 
niets en was het munit {voor ons lang} zo erg niet als de munitietrein. Bij het station echter zagen 
we grote rookwolken opstijgen. Toen het voorbij was is Vader de stad in getogen: Op de 
Rozengracht en de Barlheze waren veel bommen gekomen. Alles erg kapot evenals de IJselkade 
vlak bij de brug en ook het stationsplein. De Waterstraat brandde ontzettend. Ik dadelijk naar de 
leeszaal om evenals de vorige keer weer mee te helpen. Heel veel uit de stad vluchtende mensen 
kwamen me tegemoet. De leeszaal lui waren al weg, dus toog ik alleen verder. Langs de kerk naar 
de Langehofstraat. Achter in de Bakkerstraat zag je een grote rookkolom, door de vlammen rood 
gekleurd. Achter in de kolenstraat sloegen de vlammen uit de huizen 

>>162a 
1a/  evenals achter op de markt. Het vervulde je met ontzetting. Je mocht er niet heen. En niemand 
die ik vroeg, waar ik kon helpen, verwees me naar Voerknecht, waar de gewonden ingedragen 
werden. Ik heb een tijdje aarzelend aan de deur gestaan: wat kan ik doen aan gewonden en zou ik 
er tegen kunnen ?? Er werden steeds binnengedragen voor de Eerste hulp en anderen in auto’s 
naar ‘t ziekenhuis gebracht. Akelig al die gezichten op de brancards. Binnen was ieder druk en was 
‘t vreeslijk vol en liep ieder elkaar in de weg zodat ik gauw weer weg vluchtte. Op de overwelving 
naar de Rozengracht gezien was alles een puinhoop achter de Landb. school. Behalve 2 nog 
rechtopstaande huizen. Niemand mocht erheen, alles moest doorlopen. Toen weer terug naar de 
markt, waar ik gelukkig de leeszaal oppikte. Die hadden all spullen uit een brandend huis gered. Zij 
waren n.l. Rode Kruishulpdienst en mochten overal door. Wij op naar de Marspoortstraat. Dan 
langs de vlammen. Warm!  
Die handwerkzaak, touwhandel en kruidenierszaakje brandden flink (naast het politiebureau). De 
blik in de Waterstraat was vreeslijk. Alles aan de Oostkant brandde. Je zou zeggen straks gaat de 
hele stad eraan met die wind! Ik had nog nooit een brand gezien maar het werkt hartbeklemmend 
en ademstokkend en je loopt met gebalde vuisten in je zakken en met brandende ogen.—Verder 
door de vol glasscherven liggende Marspoortstraat. 

>>163 
2/  {Voor}Bij Degenaar keken we achterom en zagen, dat diens hele achterhuis was weggeslagen. 
Alleen de winkel stond nog en de bewoners liepen vertwijfeld heen en weer met wat winkelwaar. 
Wij eropaf en van ± 5 uur tot donker hebben we met man en macht de winkel leeggehaald en naar 
een pakhuis gebracht, om diefstal te voorkomen. Ondanks alles waren ze nog vrij rustig. Maar ze 
liepen van ‘t kastje naar de muur. Midden ondertijd kwamen een paar moffen naar de kelder 
vragen. Ze beweerden er zaten nog mensen in. Wij konden ze wel weggkijken. Degenaar had 
immers in de winkelkelder alles overleefd? Toch bleek enige dagen later bij het ruimen, dat in de 
kelder van het huis erachter in inderdaad 2 lijken waren.  
Degenaar heeft ook nog heel wat goede kleren e.d. onder het puin weggevist. 
Die eerste dag zijn  De nacht {er al 24} doden gevonden en heel veel gewonden. De lijken werden 
op gebaard in de Walburgkerk. 
De nacht van 14 op 15 was zeer roerig. Heel veel vliegtuigen. Iedereen had slecht geslapen en 
{akelig} gedroomd. De volgende morgen (Zondag 15e) zijn we om 7 uur weer aangetreden bij de 
leeszaal. Mej Hofman had een handkar opgescharreld en daarmee gingen we naar de Berkelkade, 
waar we bij v.d. Scheur uit zijn reuze g{e}havende huis (nog erger dan de Deventerweg huizen) de 
beddeboel e.a. rommel {spullen} haalden. Om ± 8 uur met een volle kar langs de nog brandende 
huizen (de brandweer is de 

>>163a 



2a/  hele nacht bezig gebleven) of {over} de markt. Er waren al vliegtuigen en toen we bij de toren 
omkeken, zagen we alle mensen ook de brandweer komen aanhollen uit angst voor de vliegtuigen 
in de heldere lucht. Wij lieten de kar voor zat ze was en draafden over de markt naar de leeszaal. 
Ondertussen luchtalarm; alles vloog in huis. Wij in de leeszaalkelder onder de gewelven. Er 
gebeurde niets en al gauw hebben we de zware kar weer opgehaald. Het bleef echter angstig tot 
{er} ‘s middags d bewolking kwam. De hele verdere dag hebben we met de kar gesjouwd en 
gelopen om alle eetwaar, beddeboel, kostbaarheden e.d. uit de huizen te halen bij v.d. Scheur, 
{Mej} v.d. Driessen en Mej Suringar. Het uitpakken van een kar vol inmaakflessen ging met 
kettingsysteem, waarvoor we iedereen van de straat oppikten. Ook de volgende dagen Ma.Di en 
Woe. zijn we steeds bezig geweest alles uit de huizen te slepen. Ook bij de 91-jarige Mevrouw 
Snijder, wier 71-jarige dienstbode onder het puin van de uitgebouwde keuken was bedolven. Deze 
is er Dinsdagmorgen pas onderuit gehaald. Ja, al die dagen vooral de eersten, zag je steeds 
brancards met gewonden en later alleen doden door de stad dragen. Lang niet genoeg mensen 
konden helpen puinruimen, omdat die eerste Zondag, 100 man die aan ‘t ruimen waren, opgepikt 
zijn om op de brug en het spoor te werken, lijken waren niet belangrijk. Heel veel doken 

>>164 
3/  natuurlijk zo mogelijk onder. Ja, wat een toestand. En steeds hoorde je nare verhalen. Hier 
klopten ze nog naar 2 meisjes levend na een hele nacht onder uit het puin gevist, daar een hele 
jonge baby levend eruit, ouders dood, maar meest toch waren het doden al of niet sterk verminkt, 
al of niet in de kelder in huis of op straat bv. Woensdag een kelder van 10 doden waarvan één man 
met het hoofd zo bekneld lag, dat vrijmaking ervan, instorting van de rest van het huis betekende. 
Het is anders wel goed voor elkaar: Overal grote groepen Technische Noodhulp of Rode Kruis en 
ook een gemeente arbeider werken hard mee. Alles wat op straat loopt draagt banden om de 
mouw. OBD, TN.,  [symbooltje van Rode Kruis], {PTT}, enz. 
De eerste dagen hebben we alleen met kostbare spullen gereden: mooi glaswerk en porcelein, 
beddegoed, kleden enz. Alles is ondanks het primitieve inpakkten nog heel gebleven. Dat was 
natuurlijk allemaal wel mooi werk, maar je werd er vreeslijk moe van: Zoeken naar goed spul (in de 
91-huis waar geen leiding was) inpakken, versjouwen, opladen, wegrijden (zware karren met zijn 
allen) afladen, versjouwen en weer met de lege kar terug. In de leeszaal zijn 4 inboedels gekomen, 
die daar ook nog weer geordend en versjouwd moesten worden, trap op, trap af. Op het einde van 
de dag was je geen mens meer en duikelde je zo in bed. We konden ook nooit meer zo hard 
pootaan als die eerste Zondag. De dagen daarna werden het ook al boeken kisten en linnengoed. 
Allemaal erg zwaar en 
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3a/  minder leuk. In hoeverre je dan van leuk kan spreken in de verminkte huizen vol puin, glas, 
stof, gruis, en van {in de} buurt van die bom in de tuinen), aarde. O, zo troosteloos de tuin achter 
de Berkelkade, waar een grote trechter krater is en waar een half huis + die bewuste (71) keuken 
is ingestort. Op alle planten en bomen een dikke laag bruin grauwe aarde. Vreeslijk (ik heb op een 
kaart alles gekleurd aangegeven). 
Het stationsplein is ook even vreeslijk, 6 bommen. Eén midden op Manus. Ove{r}al diepe k{r}aters, 
alles even kleurloos en de blik op de stad ontzettend. Onherkenbaar. Tot halverwege de Barlheze 
{is} geen steen meer op de ander. Alleen de kiosk staat nog, Verder alle huizen weg. Dat mooie 
van de Jong in de Berkel gezakt. Hij nog levend. Vrouw en kind eronder (Och dat is weer 1 geval) 
Er zijn in ‘t geheel al 61 doden en nog 20 vermisten. Verder: De hele Rozengracht één puinhoop. 
De 2 huizen aan de Apenstert staan nog net en dan weer puin tot de Landb school, waar vlak vóór 
een bom viel (de 1e) die grote gaten in de dikke muur maakte. Als er een gewoon huis gestaan had 
was ‘t ook met de grond gelijk geweest. In de kelder van de Landb school waren veel doden en 



gewonden. De Broederkerk ziet er ook vreeslijk uit, geheel glas en dak stuk, maar hij staat nog 
even als het gymlokaal{zaal}. Maar de overkant is hopeloos. Ook brand. Daar {en} in ‘t begin der 
Barlheze waren 2 boederijen waarvan het hooi over alles heen verspreid lag. Ook de IJselkade 
va{n}af de Brugstraat 
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4/  was erg: Op straat precies op die hoek is een diepe krater, naast de Oude Wed, achter het 
Lyceum op een huis idem. Dat blok bij de brug is half weg. (wel 3 à 4 huizen). Toen ik 
Zaterdagavond {er} omheen wou lopen, brandde het hier naast Ziesel geweldig. Geen bra{n}dweer 
erbij. Het fikte maar. Fantastisch. Niemand liep er. Een mof kwam me achterop: “Fräulein es ist 
nog Spring darin” Ik terug. Er moest nog flink wat munitie liggen, dat gelukkig (of jammer?) niet 
door ‘t vuur {is} bereikt. Voor de brug is het ook flink stuk op het spoor (zie kaart). De brug zelf is 
niet erg stuk, gaten in de rijbrug vooraan (reeds hersteld), middenin bij de ophaalbrug op 2 
plaatsen het fietspad stuk en de spoorbrug voorlopig radicaal. Juist in dat eiland-dammetje van de 
peiler is geen 10 meter van de brug een groot gat geslagen. De Duitsers zeggen: Er is reuze goed 
gemikt zelfs de averrechtse luchtstroom in de middenluchtlaag is gecorrigeerd, echter iets te sterk, 
vandaar de verkeerde uitwerking. (boven de Bernhardlaan zijn ze al losgelaten. Die {22 Oct} O, die 
uitwerking! zoveel mensen weg. De zoon van Schut’s vrouw en kind—dood. De familie van 
Richard Maatsma, die in Duitsland zit, + zijn meisje—dood. Die blinde jongen met de hond—dood; 
vrouw en kindje (hij was pas zo gelukkig getrouwd) blijven achter enzovoort. Je leest massa’s 
namen, allen onbekenden. Bute is uit het puin gehaald van het brandende huis. Hij is nu alles kwijt, 
evenals zeer veel andere gezinnen. Voor alle doden was geen kistenhout genoeg, zodat 
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4a/  van afbraakhout ruwe blanke kisten getimmerd werden. Allemaal opgebaard achter de 
preekstoel in de kerk. Dinsdagmiddag hield Ds. Bevershuis een preek voor de {een} propvolle kerk, 
1500 en er is plaats voor 1300. De volgende dag algemene begrafenis. Zeer druk langs de weg, al 
mocht alleen de fam op ‘t kerkhof. Er kwamen karren vol bloemen langs. Ze liggen voor een groot 
deel in een gemeenschappelijk graf. De andere worden particulier begraven nog steeds elke 
dag, met alles moet lopend, veel bloemen. In de kerk mochten sommige kisten Dinsdag nog open 
maar velen waren al dichtgeschroefd. Op de Gr Ottosingel hangen grote lijsten met doden, 
gewonden en vermisten, ook een foto van een niet te identificeren kinderlijkje (Wie het herkent) En 
dan te denken, dat er ook nog heel veel moffen gesneuveld zijn oa. bij Resink en op de IJselkade, 
en b.v. in die brillenwinkel op de Rozengracht. 3 moffen voor de toonbank dood en de verkopers, 
onder de toonbank geschoten levend. De kleinzoon van Bieldeman was, toen de eerste bom viel 
op ‘t stationsplein en holde, nee vloog naar huis met zijn vriendje door de nog  hele {niet 
verwoeste} Barlheze. Zijn vriendje bleef daar bij Vader en Moeder in de kelder en kwam om, maar 
Henkie holde naar Moeder in de spiegelstraat en is ongedeerd. Hij is misschien de laatste die door 
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5/  de Barlheze kwam. Ook veel boodschappende mensen (Zaterdagmiddag, pas de bonnen uit) 
zijn omgekomen. Ja de ± 50 bommen hebben heel wat uitgericht. Iedereen is nu erg bang en 
schrikachtig. We vinden het fijn als het regent of lelijk weer is. Dan vliegen ze tenminste weinig of 
niet. Woe. Don Vrij en Zaterdag was het helder behalv, soms betrok het ‘s middags en dan was 
plots ieder weer beter te spreken. Vooral wij, die dicht bij de brug waren telkens. Er werd n.l. 
steeds weer een bomb. verwacht, omdat de brug niet goed getroffen was. Uit die 
buurten se evacueert trouwens ook alles en elders uit de stad ook. 
-- 
Gisteren (Zaterdag) was het weer doodeng om de zelfde tijd: Een gegier van duikende vliegtuigen, 
afweer en bommen. In de Hoven en bo {bleek} later, 5 gewonden. De vorige week is niet alleen 



Zutphen te pakken genomen, maar ook wel 86 andere plaatsen, allen op spoorwegknooppunten. 
Deventer had 80 bommen, ze vielen meer op de uiterwaarden en veroorzaakten geen slachtoffers. 
De spoorbrug is flink kapot, maar kan gemaakt worden. 
-- 
Woensdagavond kwam het alarmerende bericht dat er de volgende morgen 1300 vluchtelingen uit 
Limburg zouden komen. Ze zouden 50 dagen onder weg zijn en er vreeslijk uitzien. In 
Warnsveldseweg- en Em.weg- 
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5a/  kwartier werd omgeroepen, dat ieder daar de volgende dag 3 à 4 mensen eten moest geven. 
De trein kwam om 10 uur aan en vertrok weer om 1 uur. Dit had tot gevolg dat ieder dacht, dat het 
NSB-ers waren. Maar wij als Rode Kruis helpsters en Vader als evacu{a}tie gebei als evacuatie 
geleider wisten beter. Wij kwamen de volgende morgen bijeen aan de Em.weg en daar werd de 
organisatie besproken: Iedere geleider trok met een helpster langs zijn wijk en bracht op papier zijn 
toegewezen aantal vluchtelingen onder en zein de rest der mensen die geen eters kregen af. 
Vader {en} ik, Gé en een jongeman enz. Toen weer terug en de vlu inmiddels {per ½ tram of 
wagen of fiets of lopend} aangekomen vluchtelingen opgehaald. Het werd wel wat rommelig, 
omdat veel gezinnen en fam bij elkaar wilden blijven, maar tenslotte kwamen alle stakkers nog 
onderdak voor 12 uur. Ik viste naderhand nog een paar families {op}, die op elkaar en onderling 
stonden te wachten en de groep waren kwijtgeraakt en bracht ze nog in onze wijk onder. Het ware 
zielepoten. Vooral de oude mensen en de gezinnen met veel kleine kinderen. En dat waren er niet 
weinig bij al de RK. Ze hadden geen 50 maar {een} 5 dagen lange tocht achter de rug. Van 
Gennep af naar Goch (over de Maas) en via Calcar en Rees (over de Rijn) om ‘t Rijkswoud heen, 
waar gevochten 
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6/  werd naar Genderingen, waar ze voor ‘t eerst weer goed ontvangen werde en verzorgd werden. 
In D. was het vreeslijk geweest en hadden ze 40 km op één dag in de regen moeten lopen. Alles 
en alles drijfnat, met ook nog beschieterij op de pont in Rees. Het was daar juist helder. Toen ze 
even rustten spreidden ze onze driekleur op de grond uit, en dat hielp goed. In Holland hadden ze 
‘t direct veel beter. 
Vervoer van Genderingen per tram via Doet. naar de Bremen, waar de tram wat stuk ging en ze 
met wagens ver en een ½ tram verder moesten. Ze waren om 4 uur in Gendr. al opgestaan, en de 
mensen. De meesten waren koud en hongerig en nat en {de} kinderen lastig van moeheid. 
‘s Middags om 2 uur was ‘t weer aantreden op de Em.weg. De meesten vonden daar de vermiste 
fam.leden wel terug en toen ging het gedeeltelijk op wagens en verder lopend of fietsend naar 
Voorst. Van te voren had {was} de bekkenslager weer omgeroepen {geweest} om rond te roepen, 
dat alle vervoersmiddelen welkom waren. Dit had het gevolg, dat alles aanwezig was: fietsen, 
karren, karretjes, kinderwagens, enz. Gé ging met {achter} de leeszaal{hand}kar {vol kinderen} met 
Mijnheer de Meester. Ik achter een kinderwagen op klompen met een 1½ jarige slapende baby met 
nog 3 gekinderwagende meisjes. Zo ging alles op naar Voorst waar 130 boerenkarren wachtten 
om allen behalve de fietsers verder te rijden naar Twello. 
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6a/  Het was anders een triest gezicht, die helle trekkende troep. (allen helpers(-sters) haddden 
rode kruis banden) karren vol geladen met oude vrouwen en Moeders met kinden. Sommige 
babies 3 week oud en de Moeders mee, gezinnen van 14, 8 en 5 kinderen, resp. 16, 10 en 6 jaren 
getrouwd. Sommige vrouwen na enige dagen uit het kraambed of na 1 dag miskraam. Deze laatste 
was er slecht aan toe op de hotsende karren + kinderen. Je zag de gekste dingen: Een zeer 
artistiek jong stel was op de huwelijks reis. Allen hadden mooie schoenen aan die een 



schoenfabriek juist enige dagen tevoren had uitgedeeld. Toch hadden velen nog last van blaren. 
De stakkers. Gelukkig waren er geen vliegtuigen in de zonheldere lucht. Wel op de terugweg. Gé 
heeft b.v. juist toen op de brug lelijk in de knijpert gezeten. Wij waren als laatsten op een kar van 
Addink uit de Laarstraat. Diezelfde dag hoorden we ook dat Gennep bevrijd was evenals 
IJzendijke. Verder vertelden ze, dat het Baakse houten brugje geramd is door de tanks, zodat het 
zware verkeer daar niet meer over kan. 
--Jongens van 15,16,17 jaar moeten oogsten bij de boer.  
v. Oort en andere directeur moesten bij de Ortscom. de lijsten der leerlingen geven. 
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7/  Ondertussen was Woensdag al een comité in het leven geroepen voor huisraad en kleren 
collectie voor de getroffenen van Zaterdag: Rampcomité Rode Kruis. Een 50 vrouwen en meisjes 
(meest van de betere stand) waaronder ook het leeszaal stel, zouden helpen. Ik zelf was enige 
dagen tevoren door Mulder gevraagd bij het Brokkenhuis te helpen een paar uur per dag met nog 
2 meisjes. Zodoende kwam ik in aanraking met Mej v Kaijk, Mej v d Linde en Mej Koch, die de 
collecte opbrengst in ontvangst zouden nemen en sorteren. Daarbij werd{en} ik {wij} drieën nu ook 
ingedeeld en daar ik de hele dag aanwezig kan zijn kreeg ik de sleutels. Het is nu zo gegaan: De 
40 collectrices werden ingedeeld onder 8 leiders{sters} die elk een wijk voor hun rekening namen: 
Gé kreeg van een van hen toegewezen de Laarstraat + Halve-Maanstraat. Ze ging huis aan huis 
en het goed, dat ze kreeg bracht ze bij een vertrouwd centraal punt: Tandarts Ga{r}velink, behalve 
de grote stukken, die naderhand opgehaald zouden worden. De volgende dag liep ze weer langs 
de mensen gisteren niet thuis of niet klaar waren. Dat was Vrijdag en Zaterdag. Die dagen hebben 
wij de lokalen van de oude St. Hubertus school naast de R.K.kerk ingericht: 1 voor mannen 
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7a/  kleren, 1 voor vrouwenkleren en linnegoed, 1 voor dekens en beddegoed, 2 voor meubels en 
1 voor pannen. Zaterdag kwam er al heel wat binnen. Het is een reuze karwij{ei}, om alle kleren te 
sorteren en iets op maat te leggen. Toen we zo’n reuze grote hoop van Gé kregen (ze had het zelf 
gauw gebracht met de leeszaalkar) hielpen de sjouwheren ook uitzoeken: mannengoed, 
vrouwengoed, schoenen en dekens, hetgeen tot grote hilariteit leidde, als ze onderwetse 
vrouwenkledij vonden, b.v. dikke kepen en baaien onderrokken en lijfjes, oude bandjes broeken 
enz. Er was zelfs een fantarstische broek zonder kruis met lange bpijpen en losse kleppen, met 
banden, (een open rijtuig). Had je die jonge kerels (±32) daarmee in de handen moeten zien staan. 
Om te gillen. Ook zijn er verscheiden ouderwetse {geklede} heren costumen bij. Het is een 
vreeslijke rom{m}el soms, al die verschillende kleren, goede en slechte, hele en kapotte, maar toch 
wel leuk werk. Vooral ‘s middags is er prettig veel hulp. Soms hebben we ‘t idee, dat de vlooien 
eruit springen. Gé is inderdaad met 2 thuisgekomen. We werken volgens geregelde tijden, dat is 
prettig en zullen we beter volhouden dan een hele dag als in ‘t begin der week. (Er komt 
tegenwoordig heel weinig langs de straat) 
--Gisteren zag ik plots Erik Z. in de stad. Hij was met {Jauke} komen fietsen hierheen om t eens te 
kijken. Hij krijgt deze brief mee. 
--Vanmiddag weer net als gistermiddag ontploffingen. De D laten de oude Nederl. kazematten in 
de lucht vliegen 
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Een brief van een kennis van Heit en Mem, Gees van der Meer, die in Arnhem bij de telefoondienst 
werkte: 
 



Ede 20 Oct ‘44 

Beste Oom Piet en Tante Griet 

Jullie zult je wel eens afgevraagd hebben hoe het met mij is gegaan. We zijn er levend afgekomen en daar zijn we al erg 

blij mee, hoewel we alles hebben moeten achterlaten.  

We hebben 8 dagen van 17 tot 24 Sept in een hel geleefd. We zaten tussen het afweergeschut in, dan stond het aan de 

ene kant, dan weer aan de andere. De kogels vlogen over ons huis. Geen water, gas, elec. Voor het water moesten we ½ 

uur lopen ‘s morgens vroeg, want anders was het weer op. Dan besef je wat water is.  

De eerste dagen geen brood. Enfin het was een toestand. Ik ben die week bij mijn vriendin geweest en ben toen met 

haar en Mw en Hr waar zij in huis is naar fam van Mw in Ede gegaan. Die mensen zijn in die dagen erg lief voor me 

geweest, dus konden wij die niet in de steek laten op onze vlucht. We hadden {er} al opgerekend dat we weg moesten, 

zodat toen het bevel aangeplakt was om 11 u, wij om half een al op stap gingen, lopende met volgepakte 

>> 

[onleesbare regel, half in vouw van achterzijde ingeplakte brief]  

En wat aan de kant van de weg lag. Afschuwelijk gewoon. Enfin we hadden ons leven gered. De Zaterdag daarna zijn 

we teruggaan om nog wat kleren te halen. Er was wel wat moed voor nodig om naar een geheel uitgestorven stad te 

gaan. Ze hadden nog niets geplunderd, maar nu zitten de Duitsers in onze buurt, dus veel zullen we niet terug zien. 

Maar ja, dan beginnen we weer opnieuw. 

Het voornaamste is ons leven. Zo zijn we al in Zutphen geweest. Bert en haar [Jan?] zijn daar. Ik wist niet dat ze daar 

heen waren getrokken. Er is daar veel bedrijvigheid. Alle mannen beneden 60 jaar moeten loopgraven maken, maar 

T[J?] loopt natuurlijk overal tussen door. Als Zutphen geëvacueerd moet worden gaan ze naar de binnenlanden van 

Hengelo (G). Vader heeft al een boer opgescharreld. 

Het is hier erg rustig, net of er geen oorlog is, hoewel we aan de rand v/h front zitten. 

Renkum, Wolfheze, Wageningen en vandaag Bennekom mo zijn al geëvacueerd. Hoe is het daar. Laten jullie eens wat 

van je horen? Ik schrijf via het Rode Kruis.  

Veel liefs van jullie Geeske. 
>>170  [leeg] 
 
 
 
[Deel uit DAGBOEK van FRIESE ONDERDUIK PERIODE maart 1943.] 
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Voor de periode van 15 Januari 1945 tot 21 Maart 1945 moet ik verwijzen 
naar een afzonderlijk cahier. Het was wellicht de donkerste periode uit de 
oorlog, zeker voor het hongerende westen des lands. In dat cahier zijn 
verschillende brieven opgenomen van vrienden uit de “randstad Holland” 
en het is daardoor geworden tot een boek van menselijke ellende.9  

-- 

Tot slot van dit tweede deel van het dagboek—het derde (“Vondels werken”) 
sluit aan bij het “Boek van menselijke ellende”—de periode, die ik in de oorlog 
alleen maar in klad durfde te boekstaven: het begin van mijn onderduiktijd. Het 
handelt over de periode 1 Maart ’43 tot 16 October 1943 en hoort dus eigenlijk 
thuis tussen de pagina’s 92 en 93 van deel I.10 

 
 
>>172  [ingeplakte (verfrommelde en beschadigde) oproep om te melden voor de arbeidsdienst, 22 februari 1943. KS: Het 
vodje, dat het begin was van alle ellende!] 
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Maandag 22 Maart Februari 1943 
Gekeurd door een “paardenarts”, en uiteraard goed gekeurd, voor werk in Duitsland. Toevallig dreigt er 
ook een kink in de kabel te komen in de organisatie tot hulpverlening aan “gedropte” Engelse 
instructeurs enz –later bekend als het Englandspiel!—en ik besluit onder te duiken. Moest 1 Maart 
opkomen, was toen echter al naar L’w vertrokken. Had afspraak gemaakt met vriend Dik Landwehr, dat 
hij zou bellen, zodra de politie zich bij mijn kosthuis (Steendijk 140) in Assen) zou hebben vervoegd. 
Maandag 1 Maart 1943 
Om kwart over een telefoontje van Dik: politie is op de Steendijk geweest. Ik besluit naar Warga te gaan, 
naar boer P.L. Kalsbeek, waar Lien in practijk is geweest. Mem met tranen in de ogen: “de jacht is 
bigoun”. Zelf eerst ook bést onder de indruk, maar buiten de stad fietsende wordt ‘t al beter. Kalsbeek 
vindt ‘t best voor een paar dagen: mar net tofolle bûten komme en mar yn’e opkeamer as der folk komt. 
Even later: voordat ik weg kan zijn, staat de bolkoerrinster al in huis. Enfin. ‘t Blijkt wel, dat boer Pieter 
niet al te veel fiducie heeft in m’n agrarische capaciteiten. Hij geeft me een paar jongens- 
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boeken te lezen en staat waarempel later op de middag toe om “stront te feijen” achter de koeien. Tien 
uren geslapen in bedstee op opkamer, waarin de dekens nat waren. 
Dinsdag 2 Maart 1943 
‘s Morgens, als de koopman goed en wel is vertrokken, een fantastisch ontbijt. In m’n kosthuis in Assen 
kreeg je drie boterhammen: een met margarine, de andere met een smeerseltje van tarwe en olie. 
Verder een bord flutterige roggepap. Hier in Warga: vier bekers volle melk, worst, wittebrood (!), twee 
sneden roggebrood en beschuit. Om elf uur: koffie met room en koek! Aardappelen geschild en na ‘t 
eten naar Leeuwarden: Veendorp (die m’n postadres heeft), V&D en station. Even achter de heg van de 
Prinsentuin gestaan om naar ‘t ouderlijk huis te kijken: pake z’n kale kop glinsterde achter ‘t venster. Bij 

                                                           
9 Ingekaderd met rode balpen geschreven mededeling van KS over volgorde in de dagboeken. Hij verwijst naar deel 4 van de online 
oorlogsdagboeken-serie: Boek van Menselijke Ellende. 
10 Er volgt echter alleen een bewerkt gedeelte van het Friese (klad)schriftje, deel 2 van de online serie. 



‘t station met Heit gesproken. Terug naar Warga. Warm gegeten en haast misselijk geworden bij ‘t zien, 
dat Lammert z’n bord vol vette just kreeg en daar z’n aardappels in liet drijven. In ‘t bûthús strontfeijd. 
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Woensdag 3 Maart 1943 
Na de warme maaltijd voor ‘t lapje dwars door Friesland naar Bernhard in Dwingeloo. Die was juist terug 
uit Assen en had daar ‘t laatste nieuws gehoord. De zaak was opgebeld en d er was gevraagd, waar ik 
bleef. Een zeer welwillende politieman was bij m’n kosthuis geweest: “hij zou ook wel gek zijn, als hij 
thuis geweest was”. Best gegeten bij B’s kostjuffrouw (tegenover de marechausseekazerne!). ‘s Avonds 
gewandeld. In ‘t noordoosten (Emden?) een zwaar bombardement. Bij B’s oude kostlui (Wagenmaker 
Jansen) de verjaardag van dochter gevierd. 
Donderdag 4 Maart 1943 
Van Dwingeloo naar Steenwijk: Theo en Fetty. Had onderweg even pessimistische bui, maar toen 17 
Engelsen laag over scheerden, vervloog die weer. Gul onthaal in Steenwijk en goed gegeten. Toen door 
naar ‘t zuiden, harde wind tegen  Tegen donker in Deventer, bij Liens kosthuis. Hartelijke ontvangst van 
haar hospita, zuster Koopmans, die me ‘s avonds bij de maaltijd zelfs in een speciaal gebed herdenkt. Bij 
donker doorgereden naar Zutphen. Gé overstuur: denkt, dat ik nu voortaan opgesloten zal moeten 
zitten in klein kamertje 
>>176 
Vrijdag 5 Maart ‘43 
Gelezen en geschreven, ‘s avonds gewandeld met Strubbe en oom Pé. Vader Strubbe vergiste zich bij 
kennissen herhaaldelijk met mijn naam: ik heet nu Wierda, óók volgens ‘t (valse) persoonsbewijs. 
Zaterdag 6 Maart ‘43 
Lien komt van Deventer. ‘s Avonds naar de Landwehrs, zéér verbaasd. Daarna nog naar Brummen om bij 
de Leifferinks plaats te bespreken. Zondag’s gelezen. 
Van Maandag 8 Maart tot Maandag 15 Maart’43 
in Brummen bij de Leifferinks. Veel in de omgeving en op Veluwe (Zijpenberg-Imbosch enz) gefietst. Op 
12/3 van Bronkhorsterweg af zware aanval gezien op Essen, ‘s avonds. Duurde half uur: 1000 ton 
bommen, tot dusverre zwaarste aanval op één doel (Krupp in dit geval). 23 geallieerde machines 
verloren; heb er acht in vlammen zien opgaan. Vreselijk. 
Dinsdag 16 Maart ’43 naar Zutphen: verjaardag moeder Martha. Hoor, dat Tun Schurers boerderij in 
Herbayum in vlammen is opgegaan. 
Woensdag 17 Maart naar Deventer; allerhartelijkst ontvangst bij zuster Koopmans. ‘s Nachts daar 
gebleven. 
Donderdag 18 Maart naar Theo en Fetty in Steenwijk. Bij Koning, Zwolle, gegeten. 
Zaterdag 20 Maart via Noordwolde (gegeten bij ds Wiersma) en Augustinusga naar Buitenpost. Mem 
>>177 
kwam daar ook. Gezegd, dat ik naar Zwaagwesteinde ging, maar ben naar Leeuwarden gereden. Hele 
verrassing daar. Ben thuis gebleven tot Woensdag 24 Maart ’43, toen naar Zwaagwesteinde (tante Eke). 
Tot dusverre steeds prachtig weer gehad. Vrijdag 26 Maart ’43 met Piet en Klas naar voordrachtavond 
Willem van Capellen in Murmurwoude; ‘s nachts bij Tante Jikke gebleven, ook nog de volgende dag en 
deel van Zondag. Zondagmorgen naar kerk: veearts Huizinga komt binnen en buldert luidz: “Zo, 
vluchtende?” (Vermaning-doopsgezind). ‘s Avonds naar Warga. 
>>176a,b  [los briefje met een (zogenaamde?) bijbeltekst en een lijst bijnamen of scheldnamen voor verschillende 
nationaliteiten, bv. Fries=Poepstra; Noorwegen= Olaf Beck, China=Hang kreng hang, etc.] 
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