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Jaarverslag SNHW 2015 
 
In oktober 2014 begint het bestuur van de SNHW met de voorbereidingen voor 2015. 
In 2015 wordt herdacht dat Nederland 70 jaar geleden werd bevrijd en vanwege die reden zal er ook 
een programma voor 5 mei 2015 ontwikkeld worden. 
Uiteraard wordt er ook een programma voor Dodenherdenking op 4 mei gemaakt en het is de 
bedoeling om in 2015 voor de eerste keer een z.g. Kinderherdenking te organiseren. 
In dit verslag treft u een chronologisch verslag van de activiteiten in 2015. 
Achterin is een aantal teksten opgenomen die onderdeel van het programma zijn geweest. In de 
tekst wordt hiernaar met een cijfer verwezen. 
 
Kinderherdenking 15 april 2015 
 
Op 15 april jl. organiseert de SNHW de Kinderherdenking voor de leerlingen van de groepen7 en 8 
van de basisscholen in Weesp. 
Rond 09.30 komen ruim 265 leerlingen, begeleid door leerkrachten en ouders, naar de Grote-of 
Laurenskerk. Voor deze Kinderherdenking zijn de leerlingen uitgenodigd van de groepen waarin 
onderwijs wordt gegeven over de Tweede Wereldoorlog. Dat vindt plaats in groep 7 en/of groep 8. 
Voor de bijeenkomst is de bekende kinderboekenschrijver en oud-politicus de heer Jan Terlouw 
uitgenodigd om te vertellen wat voor hem belangrijk is rond Vrijheid.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Om 10-uur begint de bijeenkomst met 2 gedichten die worden gelezen door leerlingen van resp. de 
Triangel en de Terp.1) 
Daarna krijgt de heer Jan Terlouw het woord. Hij begint met het begrip ´rechtstaat´, een moeilijk 
begrip zoals hij gelijk aangeeft. Met voorbeelden geeft hij aan hoe groot het verschil is of je in een 
maatschappij leeft waarin duidelijk regels en afspraken zijn, of dat je bent overgeleverd aan 
willekeur. 
Verder vertelt hij wat hij zelf als 8-jarige jongen in de oorlog heeft meegemaakt, en hoe een tante, 
die misschien niet zo heldhaftig leek, wel Joden bij haar liet onderduiken. 
Er wordt zeer geconcentreerd naar zijn verhaal geluisterd. Na zijn toespraak worden er door de 
leerlingen veel vragen gesteld. Zowel vragen over de oorlog, maar ook over de boeken die Jan 
Terlouw heeft geschreven. 
 
Bij deze bijeenkomst is ook de burgemeester van Weesp, de heer B.J. van Bochove aanwezig, en 
tevens de heer Bult namens de Stichting het Gereformeerd Burgerweeshuis. 
 
Om 11-uur wordt de bijeenkomst in de Kerk afgesloten en lopen de kinderen, begeleid door de 
politie, naar het Monument aan de Ossenmarkt. Ook Jan Terlouw voegt zich bij de aanwezigen. 
Daar wordt eerst, door mevrouw Corry Alberts (bestuurslid van de SNHW), kort uitgelegd wat de 
betekenis van het Monument is.  



 
Daarna vertelt een leerling van de 
Jozefschool het aangrijpende 
verhaal van haar moeder die uit 
Iran moest vluchten. 2) 
Vervolgens een bijdrage van de 
heer Cor Draijer, inwoner van 
Weesp, oorlogsveteraan en één van 
de oprichters van de SNHW, 
waarin hij vertelt over zijn 
ervaringen uit de oorlog, en 
waarom hij het belangrijk vindt, 
om op 4 mei aanwezig te zijn bij 
de Dodenherdenking.  
Hierna wordt een gedicht 
voorgedragen door 3 leerlingen van de Hobbedob. 
 

 
 
Tenslotte werden de leerlingen uitgenodigd om een bloem te leggen bij het Monument. 
Alle leerlingen maakten hier gebruik van, en een ieder zoekt een mooi plekje voor de bloem. 
Rond 12-uur wordt de Kinderherdenking afgesloten. 
 
 
4 mei 2015 
 
Optreden City of Wesopa 
 
De activiteiten op 4 mei beginnen met een theatervoorstelling van ´de City Speelt´ in 
verzorgingshuis Oversingel 
Na het diner begint de voorstelling ´MoNument´. Jongeren van deze theatergroep interviewden, 



voorafgaande aan deze voorstelling, bewoners van Oversingel over het begrip ´oorlog´. Wat heeft 
oorlog in hun leven betekend.  
Onder leiding van de regisseuses Wanda Biekram en Ilrish Kensenhuis is een mooie voorstelling 
ontstaan, gepresenteerd in de binnentuin van Oversingel. 
Ruim 40 belangstellenden wonen deze voorstelling bij. 
 

Om 19.10 verzamelen inwoners van Weesp, 
de burgemeester en het bestuur van de 
SNHW zich bij de Synagoge. Hier vandaan 
start de Stille Tocht, die inmiddels een vast 
onderdeel is geworden van de 
Dodenherdenking.  
De Stille Tocht wordt begeleid door 
trommelaars van de Adelaar. 
 
Aangekomen bij het Monument wordt de 
stoet ontbonden en zoeken de deelnemers een 
plek tussen het al aanwezige publiek. 

Ook dit jaar zijn er weer veel belangstellenden 
voor de Herdenking. Geschat wordt dat er ruim 
400 mensen aanwezig zijn bij de Herdenking. 
Het programma bij het Monument wordt geopend 
met muziek door Harmonie de Adelaar. 
Hierna zingt het Weesper gemengd Koor, onder 
leiding van dirigent Lex Barten het ´Ave Verum´.  
De Adelaar vervolgt het programma, en dan zingt 
het Weesper gemengd Koor ´Donna, Donna´ 
 
Vervolgens vertelt Gerrit Portengen, inwoner van 
Weesp, zijn ervaringen uit de Tweede 
Wereldoorlog.3)  
In zijn toespraak, die hij als titel heeft gegeven: 
´Wie de ogen sluit voor het verleden is blind voor 
de toekomst´. onderstreept burgemeester van 
Bochove het belang van het doorvertellen van 
verhalen. Vooral omdat de generatie die de oorlog heeft meegemaakt langzamerhand uitsterft, 
moeten de verhalen verteld blijven.4) 
De titel van zijn toespraak heeft hij ontleend aan een tekst die toenmalig Bondspresident van 
Duitsland, Richard von Weizsäcker uitsprak in 1985 bij de Herdenking van veertig jaar Bevrijding 
van nationaalsocialistische tirannie. 
 
Hierna wordt de Taptoe geblazen door Guido Former, trompettist bij de Adelaar. 
Om 20-uur nemen de aanwezigen 2 minuten stilte in acht, waarna twee coupletten van het 
Wilhelmus worden gezongen. 
De kranslegging bij het Monument wordt geopend door burgemeester van Bochove en wethouder 
Heijstee, namens het gemeentebestuur.  
Vervolgens legt het bestuur van de SNHW een krans, gevolgd door de veteranen uit Weesp. 
 
Hierna begint het defilé langs het Monument en veel aanwezigen maken hier gebruik van.  
Er worden veel bloemen bij het Monument gelegd. 
Ook de ‘wensboom’ waarin leerlingen van basisschool Kors Breijer hun wensen voor de wereld 



hebben gehangen, krijgt de nodige aandacht. 
Rond 20.30 wordt de Herdenking bij het Monument afgerond. 
 
Oratorium ‘Annelies’ 
 
Om 20.45 begint het programma in de Grote-of Laurenskerk aan de Nieuwstraat. 
 
De aanwezigen worden eerst in de gelegenheid gesteld een kopje koffie of thee te drinken. 
 
Hierna wordt het muziekstuk ´Annelies´ uitgevoerd. 
Dit wordt gezongen door het koor Fenix uit Amsterdam. 

Soliste is Nikki Treurniet, 
sopraan. 
 
Het geheel wordt muzikaal 
begeleid door een 
instrumenteel ensemble dat 
bestaat uit: 
 
Emma Breedveld: viool 
Thea Rosmulder: klarinet  
Frank Rutgers: cello 
Wim Voogd: piano 
 
De productie staat o.l.v.  
Benjamin Bakker, dirigent. 
 
 

Over ‘Annelies’ 
 
Annelies is een modern oratorium over het leven en droevige lot van Anne (Annelies Marie) Frank. 
De Engelse componist James Whitbourn kreeg als eerste componist van het Anne Frank Fonds toe-
stemming om teksten uit het dagboek op muziek te zetten.  
Melanie Challenger stelde het libretto samen met krachtige passages uit ”Anne Frank, the Diary of a 
Young Girl”.  
De sopraansoliste zingt Anne‘s woorden, het koor geeft commentaar op de gebeurtenissen om haar 
heen. In de begeleiding klinken instrumenten uit haar traditie - klarinet, viool, cello en piano. 
Het werk is toegankelijk, groots en meeslepend. Het bevat allerlei muzikale citaten - een koraal dat 
Anne gekend zal hebben, een Duits kinderliedje, klezmer, een hit van Vera Lynn, orthodoxe klaag-
zang, fragmenten die aan musicals doen denken en verwijzingen naar de 
klanken van Amsterdam - met name naar de klokken van de Westertoren die Anne zo troostten. 
De muziek en de teksten brengen op indringende wijze iets over van de vreugde en het verdriet, de 
angst en de hoop die Anne gevoeld moet hebben.  
Annelies heeft alles in zich om een klassiek stuk te worden. Het is nu nog vrij nieuw en weinig be-
kend.  
De eerste integrale uitvoering van het werk met groot orkest was in 2005. In 2009 volgde de versie  
die vanavond wordt uitgevoerd, met een kamerensemble. 
 
Koor FeniX voerde het werk al twee keer eerder uit.  
  
Eerst in de Uilenburger sjoel op 27 april 2014 (dat is Jom Hasjoa, de wereldwijde 
herdenking van de Holocaust) en vervolgens in de Westerkerk op 4 mei 



2014, als afsluiting van de Nationale Herdenking in Amsterdam. 
 
Er wordt met veel aandacht door ruim 150 belangstellenden naar deze uitvoering geluisterd. 
Na afloop zijn de aanwezigen vol lof over deze bijzondere uitvoering 
 
Programma 5 mei 2015. 
 
Op 4 mei rond middernacht is een aantal bestuursleden aanwezig op het Grote Plein om de lopers 
van de Trim en Trainingsgroep Weesp (TTW) uitgeleide te doen. Zij vertrekken naar Wageningen 
om daar het Vrijheidsvuur op te gaan halen. Rond 23.30 vertrekken 12 leden van de TTW. 
Zij zullen in een estafette ´s nachts de fakkel lopend brengen naar Weesp, zodat deze op 5 mei ´s 
morgens ontstoken kan worden op het plein voor de Grote Kerk. 
 
Op 5 mei ´s morgens rond 09.45 
arriveren de lopers uit 
Wageningen. Vanaf de Provinciale 
Weg gaan de lopers naar het plein 
voor de Grote Kerk.  
.  
Op het Grote Plein worden ze 
muzikaal onthaald door ´de 
Neuteblazers´ uit Diemen. Ook 
staan er langs de route en voor de 
Grote Kerk belangstellenden. 

 
 
Het is de bedoeling dat burgemeester van Bochove het 
Vrijheidsvuur vóór de Grote Kerk zal aansteken, maar 
door de harde wind lukt dit helaas niet. 
 
In een korte toespraak benadrukt de Burgemeester het 
belang van het brandend houden van het Vrijheidsvuur.  
Voor de lopers is het een indrukwekkende reis geweest, 
van Wageningen naar Weesp 5) 
 
 
 
 
 
 



 
Ochtendprogramma Grote Kerk. 
 
Om 10-uur begint de Vrijheidsbijeenkomst in de Kerk. 
Deze bijeenkomst begint met het optreden van 12 vrouwen van de ‘Vrouwen van Weesp’. 
Met zang, gedichten, vioolspel en dans brengen zij tot uiting wat Vrijheid voor hen betekent en hoe 
zij dit ervaren vanuit hun verschillende culturele achtergronden. 
De ruim 100 aanwezigen zijn onder de indruk van deze veelzijdige en boeiende presentatie.  

 
 
De presentatie van 
de ‘Vrouwen van 
Weesp’ is 
gecoacht door 
regisseuse Lenne 
Koning van ‘de 
City Speelt’.6)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Na dit optreden houdt burgemeester Bas Jan van Bochove een 
indrukwekkend verhaal over wat de oorlog heeft betekend in 
zijn familievoorgeschiedenis.7)  
 
Ter afsluiting van dit ochtendprogramma is er gelegenheid 
om met elkaar na te praten en is er koffie en thee verkrijgbaar. 
 
 
 
 
 
Om 11- uur begint het carillonconcert door stadsbeiaardier 
Bauke Reitsma met een speciaal programma t.g.v. 70 jaar 
bevrijding 
 



 
Middagprogramma. 
 
Dit programma bestaat uit voetbalwedstrijden tussen spelers van de S.C. Bolsward en 
voetbalvereniging RES uit Bolsward en F.C. Weesp op de voetbalvelden aan de Papelaan. 
 
Wat is de achtergrond hiervan: in 1944 heeft Weesp voedselhulp ontvangen uit Bolsward. Met 
schepen over het IJsselmeer is het voedsel naar o.a. Weesp gebracht. Deze tochten waren gevaarlijk, 
omdat de schepen tot zinken konden worden gebracht. 

 
Na de oorlog  schonk Weesp de gemeente Bolsward een paar glas in loodramen.  
 
 
 
Ook is er een uitwisseling geweest tussen voetbalteams uit Weesp en Bolsward.  
Het bestuur van de SNHW heeft het initiatief genomen om de band tussen de voetbalverenigingen 
weer aan te halen. 
 
 
Voorafgaande aan de wedstrijd tussen de seniorenteams, wordt Dick van Zomeren (schrijver van 
o.a. Weesp in Oorlogstijd) geïnterviewd over de relatie tussen Bolsward en Weesp door de 
voorzitter van F.C.Weesp: Bart Horseling.  
 



 
 
Bolsward komt met drie, gecombineerde, elftallen naar Weesp. Na een hartelijke ontvangst wordt 
om 12-uur de eerste wedstrijd gespeeld tussen gecombineerde teams van D-junioren uit Weesp en 
Bolsward.  
Helaas moet deze wedstrijd vanwege de storm en het onweer een paar keer onderbroken worden en 
kan niet uitgespeeld worden. 
Gelukkig kan de wedstrijd tussen de meidenteams wel helemaal gespeeld worden en hier is 
Bolsward de sterkste. 
 
Om 15-uur begint dan de wedstrijd tussen de seniorenteams. Al vrij snel wordt duidelijk dat er een 
(te)groot klassenverschil is tussen deze teams en staat F.C. Weesp voor met 4-0. In der rust worden 

de teams anders verdeeld en ontstaat er een meer 
gelijkwaardige wedstrijd. Het scorebord kan de stand 
niet bijhouden, maar de uitslag is verder ook niet 
belangrijk. 
 
Aan het eind van de middag worden de speciaal voor 
deze gelegenheid gemaakte bekers uitgereikt aan de 
teams. En natuurlijk gaan de teams van Bolsward met 
Weesper Moppen en Wispe bier terug naar Friesland. 
 
De voetbalwedstrijden werden bijgewoond door ca. 100 
toeschouwers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Avondprogramma. 
 
Ook bij dit onderdeel van de 5 mei-viering speelt de storm een grote rol. 
Er is een concert voorbereid dat in de Kom van Weesp ten gehore zou worden gebracht. 
Weespers zijn opgeroepen om met hun bootjes naar de Kom te komen. 
Maar rond 18.30 wordt besloten dat uit veiligheidsoverwegingen dit concert naar binnen verplaatst 
moet worden.  

 
Gelukkig is café het Heertje bereid haar 
zaal voor dit concert beschikbaars te 
stellen. Er komen veel belangstellenden 
naar ´t Heertje. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rond 20-uur wordt het concert geopend door 
burgemeester van Bochove en hierna treden op: 
Popkoor Funtastic, het Weesper saxofoonkwartet, 
Jelle Gemert, Maarten Goes, Swaen.  
 
  
 
 
 

 
Rond 22-uur wordt het concert afgerond 
door Ali Gharib en zijn groep. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het 5 mei concert is, onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de SNHW, georganiseerd door 
Petra Bouwman en Louky Schöne.  
 
 



Onderzoek in Weesp 
 
Op verzoek van het bestuur hebben studenten van Hogeschool Windesheim uit Zwolle twee 
onderzoeken in Weesp gedaan. 
Dit onderzoek is eind 2014 in Weesp gehouden, maar omdat de resultaten in 2015 beschikbaar zijn 
gekomen, wordt er hier aandacht aan besteed. 
Het betreft hier studenten die in het derde leerjaar van de studie communicatie onderzoek doen, dat 
betrekking heeft op het toekomstige communicatiewerkveld. 
 
Onderzoek 1. 
 
Vraagstelling: Wat is de huidige betrokkenheid onder jongeren van het VMBO met betrekking tot 
Dodenherdenking in Weesp en wat zijn de wensen en ideeën van deze jongeren voor de toekomst? 
Uiteindelijk hebben 128 respondenten aan het onderzoek meegedaan. Omdat dit aantal niet 
voldoende is om de resultaten te generaliseren, wordt hier een samenvatting gegeven van de ideeën. 
- er is behoefte aan meer informatie over de Dodenherdenking. Daarbij wordt ook gedacht aan 
gastsprekers of video´s over de Tweede Wereldoorlog. 
- veel respondenten vinden het belangrijk dat de Stille Tocht, het voordragen van gedichten en de 2 
minuten stilte vast onderdeel blijven van de Herdenking. 
 
Onderzoek 2. 
 
Hoofdvraag: Hoe kan door middel van communicatie de betrokkenheid van allochtone inwoners 
van Weesp bij activiteiten van de SNHW in de toekomst het beste worden gerealiseerd? 
Omdat het heel moeilijk was om voldoende leden van deze groepen uit Weesp te interviewen, 
kunnen hier alleen een aantal opties genoemd worden: 
Het is aannemelijk dat Turkse en Marokkaanse inwoners, die islamitisch zijn opgevoed om culturele 
en religieuze redenen geen behoefte hebben aan het verhogen van de betrokkenheid met de stichting 
en haar activiteiten. 
- het bereiken van deze groep inwoners is m.n. ook lastig vanwege de taalbarrière- 
 
Uit het interview met één van de Turkse respondenten de volgende citaten: 
- het is gebruikelijk voor moslims om dagelijks stil te staan bij de mensen die gestorven zijn  
- er is geen echte samenwerking met bepaalde culturen en stichtingen. Iedereen heeft zijn eigen 
stichting of een beetje zijn cultuur en is een beetje gesloten 
- wij als moslims doen dat (gedenken) ook niet door bij standbeelden of een ontmoetingsplek staan. 
Je doet het hier bij wijze van, iedere dag in de moskee. 
De rapporten van deze onderzoeken zijn in te zien bij de SNHW. 
 
 



 
Financiën: 
 
Naast de structureel subsidie van de gemeente Weesp heeft de SNHW in 2015 een incidentele 
subsidie ontvangen van de gemeente, vanwege 70 jaar Bevrijding. Daarnaast hebben de volgende 
organisaties een financiële bijdrage geleverd aan het programma van 2015: Prins Bernhard Cultuur 
Fonds Noord-Holland, Stichting het Gereformeerd Burgerweeshuis en de Stichting Jubal. Met een 
advertentie in het Weesper Nieuws van 13-5-2015 heeft het bestuur van de SNHW iedereen bedankt 
die heeft meegewerkt aan de Herdenking op 4 mei en de viering op 5 mei. 
 
 

 
 
Bestuurssamenstelling 2015: 
 
Petra Bouwman : voorzitter (tot 1 maart 2015) 
Sjoerd Huisingh : vice-voorzitter 
Mary Schouten : secretaris 
Corry Alberts  : penningmeester 
Annette Beeftink : bestuurslid 
Mei-tal Shefi  : bestuurslid 
 
Begin maart 2015 heeft Petra Bouwman vanwege een verschil van mening haar lidmaatschap van 
het bestuur beëindigd. In september neemt Annette Beeftink afscheid van het bestuur. Zij heeft te 
weinig tijd om het werk voor de SNHW goed voort te zetten. 



 
Bijlagen. 
 
Bijlage 1 
 
Gedicht voorgelezen tijdens de Kinderherdenking op 12 april in de Grote Kerk 
 
Vrijheid 
 
Van vrijheid moet je afblijven. 
Het heeft geen zin om oorlog te voeren. 
De gevolgen treft iedereen. 
Je mond is al een wapen. 
Dus heb respect 
voor je medemens. 
 
Tristan Puijk, 12 jaar 
 
 
Bijlage 2. 
 
Verhaal voorgelezen bij de Kinderherdenking op 12 april 2015 bij het Monument aan de 
Ossenmarkt 
 
Oorlog in Iran 
 
Mijn moeder was 14 jaar toen ze de oorlog tussen Iran en Irak beleefde, ze heeft de hele oorlog 
meegemaakt. 
De oorlog heeft in totaal 8 jaar geduurd, vanaf 22 september 1980 tot 20 augustus 1988 
 
Ze leefde iedere dag met angst om dood te gaan. 
Elke dag moest ze samen met haar ouders en broer voorbereiden op de bombardementen. Ze kregen 
veel voorlichting op tv en op de radio, hoe ze zich moesten schuilhouden in kelders en wat ze 
moesten doen als de sirene ging. Soms moesten ze zich urenlang in de kelders schuilhouden in het 
donker met zaklampen, wat voedsel en drinken. Er waren hele angstige momenten. Ze leefde van 
moment tot moment. 
 
Tijdens de oorlog waren heel veel dingen schaars. Zoals benzine en bepaald voedsel. 
 
Overal in de stad stonden tanken en soldaten gereed om de stad te beschermen. Dagelijks hoorden 
ze op het nieuws hoeveel doden er waren gevallen. ’s Avonds na een bepaalde tijdstip mochten 
mensen niet meer op straat gaan. Sadam Hossein (voormalig leider van Irak) had destijds ook 
chemische wapens gebruikt. Het was een afschuwelijke tijd. 
 
Mijn moeder heeft een trauma overgehouden van die tijd dat ze de oorlog had meegemaakt. 
Zo heeft ze bijvoorbeeld moeite met Nieuwjaarsavond. Ze houdt niet van harde knallen, elke knal 
doet haar denken aan het geluid van de bombardementen in de oorlogstijd. Die angst heeft zij als 
jong meisje van de oorlogstijd overgehouden. Tegenwoordig gaat ze beter met haar angst om, maar 
het blijft altijd een nare herinnering uit haar jeugd. 
 
Tara van de Jozefschool in Weesp.  
 



 
Bijlage 3.  
 
Tekst van Gerrit Portengen, voorgedragen bij de Dodenherdenking aan de Ossenmarkt. 
 
Ik ben Gerrit Portengen geboren 21 januari 1936 te Weesp 
 
Ik was wel jong toen het oorlogsgeweld losbarstte. 
In de vijf heftige jaren die ik als kind beleefde en nog steeds beleef. 
Schreef en dichtte er over en daar wil ik u deelgenoot van maken 
 
De hongerwinter 
 
Met stijf gevroren vingers 
bonken kolen antraciet 
Door vaderlandslievende machinisten 
uit de trein gegooid 
 
Losgewroete steenkool klompen 
groentekist op kinderwagenonderstel 
Waken voor kolendieven 
Het is me een winter wel 
 
'14 graden vriest het' riep ik 
naar mijn kleine broertje Nol 
Hou je dat wel vol 
“Ik wil naar Mammie” 
hoor ik hem nog roepen 
die arme kleine Nollebol 
 
Het afscheid 
 
Mama, waarom mag Beertje niet mee op vakantie. De kinderen was vaak een vakantie in het 
vooruitzicht gesteld. 
Moeder zijn was een moeilijke taak, de kleine knuisten die zich vastgrepen in vaders of moeders die 
onzeker opgejaagd werden door de SS 
 
Maar als de gietijzeren wielen van de stoomlocomotief over de gladde rails zich aanzetten om in het 
ritme de eeuwigheid te ontmoeten heerste groet stilte in de mudvolle wagons. 
Onzeker en niet wetende dat de cadans van de trein het ritme van de dood inluidde. 
Fantasie en hoop in elkaar verweven murw en desolaat, zij die hier ten onder gaan. Een kier in de 
wagon een lichtstraal een sprankje hoop van de morgenzon een warme vriend die blijft van ons 
allemaal, dat hadden zij verdiend. 
 
Velen zijn gegaan, maar enkele zijn terug gekomen. 
Ook ome Hein kregen ze klein, een broer van mijn vader, in kamp Buchenwald 
 
 
WO II 
 
Spoorbrug bombarderen, luchtalarm, sirene, marcheren, marsliederen, Duitse razzia's, mensen 
vangen, bruggen omhoog meedogenloos. 



Geen uitweg, mannen onder de 40 afgevoerd naar Duitsland 
Gezinnen uit elkaar gerukt. 
Honger dag en nacht. 
Het leven dreigt zijn glans te verliezen. 
Kerken hol en koud 
de jacht naar kachelhout 
mensen op zoek naar warmte. 
100 km hier vandaan 
staart de aardappel karavaan 
Handkar bakfiets of kinderwagen moeten de piepers naar het Westen dragen 
Eten vordering van fietsen! 
Bonnen voor alles wat er niet is 
Lichtverduistering, angst bij iedereen 
straatverbod ausweis dan geldend legitimatiebewijs 
Oude mensen kwetsbaar en hulpeloos verkleumd. 
Noodkacheltje, carbidlampen, kaarsen, 
raapolie verlichting of alleen duisternis. 
Kommervol vechtend naar de verlossing. 
Nat wasgoed door de kamer. 
Maar de bezetter vrat zich vol! 
In onze gezinnen geen vette onderkinnen maar de gaarkeuken ons volksrestaurant 
Hier geen vlees of frieten 
Maar eeuwig suikerbieten 
5 mei Vrijheid 
sommigen waren te moe om te juichen maar huilden inwendig 
Het duurde lang voordat er weer glans in de ogen kwam. 
 
Gerrit Portengen 4 mei 2015 
 
 
Bijlage 4 
 
Toespraak burgemeester B.J. van Bochove, gehouden tijdens Dodenherdenking aan de 
Ossenmarkt 
 
‘Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst.’ 
 
Het worden er steeds minder, de mensen die nog uit eigen ervaring kunnen vertellen over hun leven 
in de Tweede Wereldoorlog. 
 
Vandaag zijn ze hier nog bij ons. 
 
In hun herinnering leeft nog het geweld van de naderende troepen, eerst de bezetters en later de be-
vrijders, of het tekort aan eten, de Hongerwinter,  
de voortdurende dreiging van geweld,  
mensen om je heen die verdwijnen. 
De angst en het gevoel dat daarbij hoort, kunnen sommigen van hen nog zo oproepen. 
 
Zij kunnen ons nog de verhalen van de verschrikkingen van het transport naar en het verblijf in de 
vernietigingskampen uit persoonlijke ervaring vertellen.  
 



Anderen kunnen de angst nog onder woorden brengen, die zij voelden toen de Duitsers een inval in 
hun woning deden op zoek naar bijvoorbeeld onderduikers, of wapens, of een radio, of …. 
 
En dan die onderduikers zelf, ze wisten als we worden gevonden wacht de dood. 
 
Hoe bang ben je, als de Duitsers, soms ook hun Nederlandse medestanders, collaborateurs, naar je 
op zoek zijn en ze het hele huis waar je verstopt zit overhoop halen?  
Met welke gevoelens sta je hier nu, als je dat hebt meegemaakt? 
 
Iemand vertelde mij zich schuldig te voelen. Schuldig om dat zij overleefde, terwijl haar hele fami-
lie, nagenoeg haar hele volk, vrienden, of kwetsbare dierbaren door de vijand werden gedood, ver-
moord. 
 
Vermoord: Joden, Sinti, Roma, homoseksuelen, politieke tegenstanders, vrijmetselaars, gehandicap-
ten, geesteszieken, Jehova's getuigen … 
 
Het worden er steeds minder, zij die het nog kunnen navertellen. 
Maar hun verhalen zijn belangrijk.  
Die verhalen worden steeds belangrijker naarmate de groep die overleefde kleiner wordt. 
Uit hun verhalen, persoonlijk vertelt, dan wel opgeschreven, moeten wij lessen leren voor de toe-
komst. 
 
Jan Terlouw, onder andere schrijver van Oorlogswinter, vertelde het verhaal van zijn oorlogserva-
ringen enkele weken geleden aan de 10 tot 12 jarige kinderen uit Weesp, in een volle Grote Kerk. 
De kinderen luisterden muisstil naar zijn persoonlijke, pakkende verhaal. 
 
En zo werd er voor hen een lijn getrokken van het verleden, via het heden naar de toekomst. 
Zij, de huidige 10 tot 12 jarige kinderen van Weesp, kunnen later dit persoonlijke verhaal van Jan 
Terlouw nog doorgeven, maar de afstand wordt groter. 
 
Er staan hier vanavond ook mensen met meer recente oorlogservaringen. 
Zij zijn na de Tweede Wereldoorlog betrokken geraakt bij oorlogssituaties en bij vredesoperaties. 
Ook zij hebben ervaren dat er dierbaren en kameraden zijn omgekomen.  
Van vredesoperaties zijn zij terug gekomen, soms fysiek gewond, soms psychisch getekend. 
Vanavond herdenken we.  
Vanavond staan we ook stil bij hun ervaringen. 
 
We herdenken allen, burgers en militairen, omgekomen of vermoord, sinds het uitbreken van de 
Tweede Wereldoorlog en daarna in oorlogssituaties en vredesoperaties. 
 
Ongetwijfeld zijn er onder ons mensen met meer persoonlijke ervaringen en persoonlijke redenen 
om hier te zijn en te denken en herdenken. 
Wellicht hebben zij nog niet zo lang geleden hun land moeten verlaten vanwege geweld en oorlog. 
Zij zijn met hun gedachten, zo verwacht ik, bij familie en dierbaren, levenden en doden, die zij heb-
ben achtergelaten, achter hebben moeten laten. 
 
Nog steeds is er sprake van etnisch en religieus geweld in de wereld. 
We zien de beelden van de verschrikkingen van dat geweld en de gevolgen ervan met veel vluchte-
lingen, die een veilig heenkomen zoeken. 
Ieder van ons heeft daarbij eigen gedachten en gevoelens. 
Voor mij blijft de vraag: ‘Hebben we dan niets geleerd uit de verschrikkingen van toen?’ 
 



Voor allen die hier vanavond zijn: we zijn gekomen om individueel en met elkaar even stil te zijn, 
slechts twee minuten, en daarmee even stil te staan bij het verdere en meer recente verleden, met 
onze gedachten bij dierbaren en bij mensen die we niet kennen. 
Stil te staan bij mensen die hun leven gaven voor onze vrijheid en mensen van wie het leven werd 
genomen om wie zij waren of om wat zij deden. 
 
We deden dat, even stil zijn, de afgelopen 70 jaar na de oorlog. 
We moeten dat blijven doen. 
De verhalen moeten we blijven vertellen en we moeten er over blijven lezen, niet alleen wij, ook 
onze kinderen en kleinkinderen. 
Zodat wij blijven streven naar vrede en gerechtigheid, naar het einde van oorlog en geweld. 
Het heden leert ons dat dit nog steeds heel hard nodig is. 
 
Ik eindig met de woorden waarmee ik begon, het is het jaarthema 2015 van het Nationaal Comité 4 
en 5 mei. 
Het zijn woorden uitgesproken in 1985 door de toenmalige Duitse bondspresident Richard von 
Weizsäcker ter gelegenheid van veertig jaar bevrijding van de nationaalsocialistische tirannie. 
 
‘Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst.’ 
 
 
 
Bijlage 5.   
 
Verslag TTW 

 

Een nachttocht om niet te vergeten, opdat we nooit zullen vergeten. 

Op 4 mei 2015 was het zo ver. Weesp deed na 20 jaar weer mee met de 
bevrijdingsvuurestafette! De laatste keer was in 1995, toen Nederland 50 jaar bevrijd 
was, maar daar was weinig tot geen documentatie over vastgelegd. De organisatie was 
daardoor een hele uitdaging. Een tocht die uiteindelijk is verlopen van Wageningen, 
Rhenen, Elst, Amerongen, Leersum, Maarsbergen, Maarn, Huis ter Heide, Nieuw 
Loosdrecht, Hilversum, ‘s Graveland, Kortenhoef naar Weesp. 

Onze groep bestond uit 13 enthousiaste hardlopers van Trim- en trainingsgroep Weesp 
(TTW), 1 fotograaf op de fiets en 1 vrijwilliger van het Rode Kruis te Weesp, die al de 
uren non-stop ons busje heeft bestuurd, waarvoor dank. 

Ons avontuur begon op 4 mei om 23.30 uur bij het stadhuis in Weesp. Daar 
verzamelden wij, voor onze start om 01.43 uur in Wageningen. We verlieten Weesp in 
twee busjes; Het busje van het Rode Kruis en een Volkswagen busje van een groepslid. 
We waren licht gespannen, immers geen van ons had eerder in de nacht een estafette 
gelopen en geen van ons wist precies wat we konden verwachten. De route was eenmaal 
gereden op de fiets, maar hoe zou dit gaan met een gehele groep? Kan de groep elkaar 
ondersteunen? Hoe zou het zijn om een nacht niet te slapen? Hoe gaan de wissels 
verlopen en welk weer gaan we treffen? 

Het mag duidelijk zijn, dat het weer niet van plan was mee te werken. We verlieten 
Weesp in de motregen en kwamen met harde regen aan in Wageningen. De ceremonie in 
Wageningen hebben wij overgeslagen, dit op verzoek van de organisatie daar het erg 
druk zou worden, maar ook vanwege het weer. Het leek zelfs even te 
sneeuwen!...gelukkig bleek dit bloesem te zijn die bezweek onder de zware druppels. 



We hadden ons verdeeld in vier groepen. Bij elke groep fietste een groepslid van een 
andere groep mee ter ondersteuning, voor de gezelligheid, voor de route, als spreekbuis 
met de busjes (waar en wanneer willen wij wisselden) en voor extra licht (hetgeen niet 
nodig bleek te zijn). Na de eerste ronde van de vier groepen, hebben wij de groepen 
aangepast naar ‘snelheid’. Het bleek lastig/vermoeiend om je snelheid sterk te moeten 
aanpassen aan de snelheid van een ander. Daarbij hadden we een strak tijdsplan en was 
het prettig een “snelle groep” te hebben, die extra snel konden lopen om zo wat tijd ‘in 
te halen’. De sfeer was bijzonder goed, iedereen bleef enthousiast en er was weinig 
tijdsbesef. Niemand klaagde over vermoeidheid. De samenhorigheid was groot.  

 Er gebeurde ook onverwachte dingen, waar we (achteraf) veel om hebben kunnen 
lachen. Zo sprong een groep verbaasd de lucht in, toen op hun pad – door de regen- 
verschillende glibberige kikkers verschenen. Het zigzaggen was een leuk gezicht. Ook 
was het even extra zweten toen het oude Volkswagenbusje bij het draaien op de weg niet 
in zijn ‘achteruit’ kon worden gezet, net toen het busje volledig schuin op beiden 
rijbanen stond. Steeds verder kwam het busje vooruit in de berm te recht… Gelukkig 
was er weinig tot geen verkeer op de wegen. Het verkeer dat de gehele nacht aanwezig 
was, was over het algemeen coulant. De busjes konden hierdoor dichtbij de lopers 
blijven rijden met knipperend signaal. 

De fakkels hadden het moeilijk in de strijd met de regen. Enkele uren heeft de 
stormlamp de fakkels moeten vervangen. De fakkels waren ook zwaar en leken 
zwaarder te worden naarmate de tocht vorderde. Binnen de groep werden de fakkels dan 
ook gewisseld om elkaar te ontlasten. Een mooi gebaar. 

Wij hebben 76 kilometers afgelegd. Door de vochtige lucht roken de bossen heerlijk en 
we hebben tevens hertjes kunnen zien. Toen de zon opkwam en de meeste regen voorbij 
was. Waren we ruim over de helft. Met wind in de rug en met een stralende zon liepen 
wij om 8.30 uur Weesp binnen. De enthousiaste toeschouwers met de swingende band 
waren een prachtig einde van onze tocht.  

Toen alles voorbij was, werden wij door het comité uitgenodigd voor een uitgebreid en 
heerlijk ontbijt in de kerk, gesponsord door Albert Heijn. Tijdens het ontbijt begonnen 
de eerste tekenen van moeheid zich te tonen, maar vooral de gezelligheid, trots en 
blijheid voerden de boventoon. 

Natuurlijk was het jammer dat door de wind – of laten we het storm noemen- de 
burgemeester het vuur niet kon ontbranden en dat wij zijn mooie toespraak met moeite 
konden verstaan. Maar ook dat kan symbolisch worden gezien; dat vrijheid niet zo 
vanzelfsprekend is, dat je altijd moet kunnen aanpassen, relativeren en moet zorgen dat 
je met elkaar een mooi doel kan bereiken: veiligheid, samenhorigheid en blijheid. 
Vrijheid.   

Een (nacht)tocht om nooit te vergeten. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 6.  
 
Teksten van de Vrouwen van Weesp, voorgedragen op 5 mei 2015 tijdens de manifestatie over 
‘Vrijheid’in de Grote Kerk  
 
Gedicht Wesna 
 
Mijn naam is Wesna en ik kom uit Bosnië 
 
Ik voel me vrij 
 
Vroeger is voorbij 
 
Ik moest hier 
 
Wilde daar 
 
Ik was overal 
 
Ik was zelden klaar 
 
Ik was nooit tevreden 
 
Vond mezelf bizar 
 
Was dat “moeten” 
 
Was dat “willen” 
 
En zo ja, dan waar? 

 

Gedicht Evelyn 
 
Goedemorgen allemaal, mijn naam is Evelyn en ik kom uit Ghana.  
 
Vrijheid 
In kamers opgesloten 
Niemand die het ziet 
Uit eigen huis verstoten 
Meegedragen door verdriet 
De vrijheid ontnomen 
Geen plaats om te bestaan 
Bang voor wat moet komen 
We moeten verder gaan 
Het leven loopt 
De vrijheid tegemoet 
Kan niemand ons dan helpen?  
Ik doe een wens vol goede moed! 
 
 
 
 



Gedicht Diane 
 
Ik ben Diane, ik kom uit Rusland. Ik ga zo meteen een gedicht in het Russisch voorlezen, maar ik 
zal eerst enkele fragmenten in het Nederlands doen. Zodat jullie weten waar het ongeveer over gaat.  
 
Vrijheid is een kracht, en een vlucht van de verbeelding 
Met voldoende ruimte voor gedachten, een creatieve ziel 
 
Maar er is geen vrijheid, als er angst is voor de macht 
Het blijkt een luchtspiegeling  
 
Vaak gaat het leven door 
Jij kijkt toe, en het is eenzaam 
 
In vrijheid vinden mensen geluk 
 
Verhaal en introductie dans door Saida en Fahima 
 
Saida zegt:  
Mijn naam is Saida en ik kom uit Koerdistan, en dit is Fahima uit Afghanistan. Wij hebben de eer 
mevrouw Qadri aan te kondigen. Zij gaat zo een volksdans uit Afghanistan voor jullie doen. Deze 
dansen worden gedaan als er wat te vieren valt, samen met familie en bekenden.  
 
Fahima zegt:  
Mevrouw Qadri gaat hier op het podium dansen. Dat mag als vrouw niet overal zo maar alleen. In 
Afghanistan bijvoorbeeld, kunnen vrouwen niet in het openbaar dansen. Dansen is een vorm van 
vrijheid, voor alle mensen. En daarom willen wij deze dans graag met jullie delen. Ter afsluiting 
van ons optreden, om de vrijheid samen te vieren. En te koesteren. Hier komt mevrouw Qadri! 

 

Verhaal Palwasha 
 
Ik ben Palwasha. Ik kom uit Afghanistan.  
 
Ik vind het onderwerp – vrijheid – al heel lang interessant omdat ik zelf uit een land kom waar op 
dit moment geen vrijheid is voor vrouwen, en de vrouwen in angst moeten leven.  
 
En wat betekent vrijheid?  
Dat betekent dat mensen het recht hebben om hun mening te uiten. En dat betekent dat je mag 
zeggen wat je wil, zonder bang te hoeven zijn voor wat anderen denken.  
 
Vrijheid van religie 
Dat betekent dat je zelf mag kiezen in welke god je gelooft en hoe je je godsdienst beoefent. 
 
Vrijwaring van gebrek 
Wat heb je nou aan vrijheid als je geen eten hebt?  
Elk land zou er daarom voor moeten zorgen dat ook minderheden in de bevolking te eten hebben en 
een dak boven hun hoofd.  
 
Vrijwaring van vrees 
Dat is het recht om zonder angst te leven. Een land zonder oorlog is daarvoor een goede start.  
Vrijheid voor vrouwen in Afghanistan 
 



Afghanistan is een van de landen waar vrouwen niet gelijk zijn aan mannen. De regels die voor 
vrouwen gelden, zijn er streng. Zo mogen vrouwen bijvoorbeeld niet naar school en moeten ze een 
hoofddoek dragen. Maar er gaan tegenwoordig steeds meer vrouwen wel naar school. In de jaren 90 
heersten de Talibaan nog en waren vrouwen letterlijk en figuurlijk onzichtbaar aanwezig in de 
maatschappij.  
 
 
Bijlage 7.  
 
Toespraak van burgemeester B.J. van Bochove tijdens manifestatie over Vrijheid op 5 mei 
2015 in Grote Kerk 
 
Vrijheid. 
 
27 maart jl. Rijksmuseum. Oog in oog met mijn grootmoeder. Letterlijk lukt dat natuurlijk niet 
meer. Mijn grootmoeder * 19 december 1896. Ze zou nu 118 jaar zijn. 
 
Mijn grootmoeder † 19 juni 1977. Ze was toen 80 jaar oud. 
 
27 maart studiezaal van het Rijksmuseum. De mevrouw, met wie ik een afspraak heb, opent een 
doos. Ze doet dat heel voorzichtig. In die doos liggen tekeningen. 
Tekeningen gemaakt door mevrouw Aat Breur – Hibma. Niet zo maar op een mooie dag in een park 
of in een atelier. Nee, deze tekening en ook de nadere tekeningen die in de doos liggen, 
zijn gemaakt in het concentratiekamp Ravensbrück. 
 
Tot een jaar geleden wist ik niet van het bestaan van deze tekening, noch van de andere tekeningen 
in de doos.  
 
Een jaar geleden kreeg ik een mailtje van mijn nicht, die in Engeland woont en de Britse nationali-
teit heeft. Haar dochter was gestuit op de tekening van haar overgrootmoeder tijdens een speurtocht 
op het internet. 
 
Waar ze naar op zoek was, weet ik niet. Wel dat de taal, noch moeder noch dochter beheersen de 
Nederlandse taal, een hindernis vormden voor het vinden van de juiste antwoorden. 
 
Zo had de titel van een boek gevonden, maar kon het boek zelf niet traceren. Ze had ontdekt dat er 
een tekening van mijn grootmoeder moest zijn, gemaakt in Ravensbrück, die waarschijnlijk in het 
boek stond en waarvan het origineel in het Rijksmuseum moest liggen. 
 
Of ik iets voor hen kon betekenen. 
 
Als je in Engeland woont en de Nederlandse taal niet machtig bent, of volstrekt onvoldoende be-
heerst, ga je niet bij Bol.com zoeken. Ik deed dat wel en vond via de lijn van de tweede handsboek-
winkels en antiquariaten onmiddellijk een exemplaar van het boek: 
 
“Een verborgen herinnering”, van Dunya Breur, met tekeningen van Aat Breur - Hibma uit 
Ravensbrück. 
 
Toen ik het boek enkele dagen later kreeg, trof ik daar inderdaad de tekening van mijn  
grootmoeder. Haar naam stond erbij, maar zonder dat onderschrift zou ik haar direct hebben her-
kend. Onmiddellijk speurde ik opnieuw Bol.com af en kocht de vier nog resterende exemplaren. 
Mijn nicht en haar dochter stuurde ik ieder een exemplaar. 



 
Ik ging naar mijn inmiddels negentig jarige vader, bereidde hem voor op iets dat ik hem  
wilde laten zien, zonder in details te treden en sloeg het boek open bij de pagina met de  
tekening van zijn moeder. 
Uiteraard herkende hij haar ook direct en ik bemerkte bij hem toch enige emotie, hoewel hij  
daar over het algemeen geen uiting aan geeft. 
 
Ik gaf hem het boek en merkte de weken daarna dat hij het boek zorgvuldig las. 
 
Aat Breur – Hibma tekende haar kampgenoten op papier dat bijvoorbeeld op de administratie  
 
van het kamp was gepikt met een stompje potlood of een stompje krijt. Ze tekende op bed want het 
mocht niet worden gezien. Ze koos, indien mogelijk, een bed drie hoog, daar lag je het veiligst. 
Ze tekende zittend op bed, het papier op schoot. De tekeningen werden bewaard onder de losse bal-
ken van de vliering. 
    
Over de geschiedenis van Aat Breur – Hibma zou ik ook een verhaal kunnen houden. 
Een moedige, dappere vrouw die veel heeft doorstaan in de oorlog. 
 
Ik volsta vandaag met een korte beschrijving van het verhaal van mijn grootmoeder. 
Mijn grootmoeder, Elisabeth Maria Bruggeman, overleefde de oorlog en een verblijf in  
Ravensbrück en Mauthausen. 
Zij verzette zich tegen de Duitse overheersing eigenlijk al snel na het begin van de oorlog. 
Voor haar was vrijheid, leven zonder overheersing en dwang, een vanzelfsprekende reden 
Om je tegen de overheid te verzetten. Dat was niet vanzelfsprekend. 
 
Ze kwam, evenals mijn grootvader, uit een gezin van streng gelovigen. Hun opvatting, Bijbels geïn-
spireerd, was, dat je je niet verzet tegen de overheid die boven je is gesteld. 
 
Zij deed dat wel. 
 
Meerdere van haar broers en zusters zeiden haar na de oorlog, nadat ze marteling in 
gevangenschap en een verblijf in Ravensbrück en Mauthausen had overleefd, daarover hoef je 
niet te zeuren, iets wat ze absoluut niet deed maar toch voor de zekerheid noch maar even  
meegegeven, want het is je eigen schuld. 
 
Had je maar niet moeten verzetten tegen  …… 
Tegelijkertijd waren verschillende van die familieleden wel lid van de NSB. 
 
Mijn grootmoeder werd in april 1939 weduwe. Ze was 42 jaar oud en bleef achter met 4 kinderen, 
de oudste was 18 en de jongste was 10 jaar oud. 
 
Mijn grootvader was schoenmaker en schoenhersteller. Hij had een eigen zaak waarin ook mijn 
grootmoeder haar bijdrage leverde. Met zijn overlijden viel de inkomstenbron weg en moest mijn 
grootmoeder leven van de steun, zoals dat toen heette en dat was niet voldoende met vier kinderen. 
 
In maart 1940 ging zij werken als werkster bij een onderdeel van de landmacht. 
Ze kreeg vrijwel direct ook het commando over de kantine. Tijdens de oorlogsdagen bleef ze op 
haar post. Eind mei werd er in het geheim een verzetsgroep opgericht door o.a. oud militairen waar-
mee mijn grootmoeder enkele maanden had gewerkt.  
 



Doelstelling was om een gevechtseenheid te vormen die kon optreden zodra de Duitsers in de knel 
zouden komen bij het binnenvallen van de bevrijders. Men dacht kennelijk dat de oorlog nooit lang 
kon duren. 
 
Na de capitulatie werd mijn grootmoeder kantinehoudster bij de intendance, een onderdeel van het 
Nederlandse leger dat in opdracht van de Duitsers nog actief bleef. De leider van de verzetsgroep 
was daar ook actief. 
Mijn grootmoeder werd koerierster van de groep en bracht berichten over naar de 
verschillende leiders van de over Rotterdam en omgeving verdeelde groepen. 
Zij zorgde ervoor dat de leiders werden geïnformeerd over tijdstippen en locaties van  
vergaderingen. Zij vervoerde wapens en verborg die, evenals andere uitrustingsstukken voor een 
militaire operatie, bij haar thuis. 
In toenemende mate werd zij betrokken bij acties gericht tegen de Duitsers. 
Uiteindelijk zou zij deel uitmaken van een Nederlands-Belgische verzetseenheid met Eijsden,  
ten zuiden van Maastricht, als kern.  
 
Op verzoek van de leider van de cel waarvoor ze actief was, solliciteerde zij naar een baan in 
een school waar chauffeurs van de Wehrmacht waren gelegerd. 
De vier Nederlandse chauffeurs die daar ook waren, gaven mijn grootmoeder informatie over  
hun werk en datgene wat de Duitsers van plan waren. 
 
Mijn grootmoeder zorgde ervoor dat het verzet werd geïnformeerd over Duitse acties die aan-
staande waren. 
Hierdoor werden vele tijdig gewaarschuwd. 
 
Mijn grootmoeder reisde ook met Joodse mensen en Engelse piloten, neergestort in Zuid Holland en 
opgepikt door het verzet, naar Maastricht waar ze hen overdroeg aan mensen, die de piloten weer 
verder brachten naar België en vandaar via Frankrijk, Spanje en Portugal terug naar Engeland. 
Ze bracht berichten naar bijvoorbeeld Arnhem waar de leider van haar groep zat ondergedoken. 
Ze vervoerde geld, persoonsbewijzen en voedselbonnen. 
Ze stal tenminste drie pistolen van de Duitsers en die kwamen in handen van het verzet. 
Ze moest na verraad een code naam aannemen. Dat werd ‘zus’. 
 
Als jongen van 8 snapte ik niet waarom sommige mensen mijn grootmoeder aanspraken met 
zus in plaats van met Bets, zoals de familie dat deed. 
Pas jaren later werd mij het duidelijk door het lezen van een boek. 
 
Mijn grootmoeder was dus regelmatig weg en haar vier kinderen wisten van haar activiteiten. Alle 
post voor de groep in Rotterdam ging op enig moment, toen de Duitsers de groep op het spoor leken 
te zijn, naar mijn grootmoeder. 
 
Niet op haar huisadres maar op het adres drie huizen verder in de straat bij haar zus en  
zwager. 
 
Zo werd de zwager ook bij de groep betrokken. Hij werd later daarvoor gearresteerd maar na enige 
maanden weer vrijgelaten. 
 
In november 1942 werd mijn grootmoeder gearresteerd op haar werk, de school waar de 
Wehrmachtchauffeurs zaten. Haar drie zoons werden ook van hun werk gehaald. 
De dertienjarige dochter werd thuis opgepikt. 
Zij kon tijdens de huiszoeking meerdere belastende bewijsstukken alsnog veiligstellen. 
Deels door deze door het toilet te spoelen, deels door ze op een andere plek te verstoppen. 



  
De drie zoons, waaronder mijn vader, en de dochter lieten bij verhoren iets los over het verzetswerk 
van hun moeder. De dochter werd snel vrijgelaten. De zoons gingen als gevangenen mee naar 
Maastricht. Daar werden de leden van de verzetsgroep, die actief was van Holland tot in Zuid Lim-
burg, samen gevangen gezet, verhoord en gemarteld om hen tot betekenissen en het geven van  
namen te dwingen. 
 
Wat mijn grootmoeder allemaal deed wisten de kinderen niet, maar ze waren wel op de hoogte van 
haar betrokkenheid bij het verzet. De jongens werden een enkele keer ingeschakeld voor bepaalde 
activiteiten. Hen was nadrukkelijk gezegd nooit te praten, dat zou het leven van hun moeder in ge-
vaar kunnen brengen. 
 
Mijn grootmoeder bekende tijdens de martelingen niet. Wel nam ze de verantwoordelijkheid voor 
haar zoons op zich waardoor deze uiteindelijk vrijkwamen, maar wel direct in Duitsland te werk 
werden gesteld. 
 
Ook haar zwager kwam vrij. 
 
Mijn grootmoeder werd op 2 november 1943, een jaar nadat ze was opgepakt, naar Ravensbrück, 
een concentratiekamp voor vrouwen tachtig kilometer ten noorden van Berlijn, 
overgebracht. 
Daar verbleef zij tot maart 1945. 
 
Daar werd de tekening gemaakt die onlangs voor mij op de lessenaar in de studiezaal van het Rijks-
museum werd geplaatst. 
Daar overleefde zij, omdat zoals ze het zelf zei, zij het de Duitsers niet gunde dat ze in hun handen, 
in gevangenschap dood ging. Dat was mijn drijfveer om te overleven. 
 
Mijn grootmoeder vocht vijf jaar voor de vrijheid. 
Niet alleen haar vrijheid ook die van haar kinderen en uiteindelijk van ons allemaal. 
 
Op 2 maart 1945 werd mijn grootmoeder als Nacht und Nebel gevangene getransporteerd van 
Ravensbrück naar Mauthausen. 
 
Op 22 april van dat jaar werden de vrouwen uitgewisseld tegen Duitse krijgsgevangenen. 
Op 24 april 1945 kwam mijn grootmoeder aan in Sankt Gallen in Zwitserland. 
 
Bij Koninklijk Besluit van 12 mei 1951 werd haar het Kruis van Verdienste toegekend 
en bij Koninklijk besluit werden haar op 17 februari 1955 het Militair Ereteken Tweede 
Klasse met de Palm en het Oorlogskruis 1940 met de Palm uitgereikt door Prins Bernhard.  
Later kreeg ze ook het Verzetsherdenkingskruis. 
 
Mijn grootmoeder vocht voor vrijheid, maar na de bevrijding was zij niet meer vrij. 
Zij wilde over de oorlog niet spreken. 
 
Voor het meeste van wat ik weet moet ik mij beroepen op boeken. 
Aan het slot van haar leven kwam er wel een enkel verhaal. 
 
 
Waarom plaatste mijn vader een tafel en stoel op de logeerkamer als zijn moeder kwam  
logeren? Waarom zat mijn grootmoeder ’s nachts te patiencen? 
Als ik bij haar logeerde, dat deed ik in vakanties vanaf mijn zevende verjaardag vaak, en 



 ’s nachts wel eens naar het toilet ging, was zij altijd wakker en zat ze aan tafel bij een klein 
lichtje te kaarten. 
 
Hetzelfde gebeurde als ze bij ons thuis was. 
Vandaar de tafel en de stoel die mijn vader op haar kamer plaatste. 
Achteraf begrijp ik dat mijn grootmoeder getraumatiseerd was door haar ervaringen, de  
spanningen tijdens de verzetsacties, de martelingen na haar arrestatie en het verblijf in de 
kampen. 
 
Ze ging niet, typisch mijn grootmoeder, op zoek naar hulp. 
Ze loste het op door ’s nachts in plaats van te slapen en daarin alles weer opnieuw te beleven  
een kaartje te leggen. Uren lang. 
Zo werd voor haar de vrijheid waar ze voor gestreden had nooit de vrijheid die zij zocht. Zij bleef 
gevangen in haar ervaringen. 
 
Wij zijn vrij. 
 
Dankzij de inzet van velen. 
 
Ik pretendeer me te stellen ook dankzij de inzet van mijn grootmoeder, een dappere vrouw. 
Zij stond zich niet voor op haar daden. 
Ze ging naar bijeenkomsten van de vrouwen van Ravensbrück zonder haar kinderen en 
 kleinkinderen daarover te vertellen. 
Daar ontmoette ze de vrouwen die het wel begrepen. 
Vrouwen aan wie je het verhaal niet hoefde te vertellen, want zij kenden de deels  
gemeenschappelijke geschiedenis. 
 
Meerdere  van die vrouwen, ook uit andere landen, zijn getekend door  Aat Breur – Hibma. 
Hun beeltenis wordt bewaard in het Rijksmuseum. 
 
De dochter van mijn Engelse nicht, mijn vrouw en ik zijn, voor zover we hebben kunnen 
achterhalen de enigen die de tekening van mijn grootmoeder hebben bekeken. 
Het blijft indrukwekkend als je je realiseert wanneer en onder welke omstandigheden iemand  
die tekeningen heeft gemaakt.  
Vechtend voor hun leven, een gevecht gericht op de bevrijding, op vrijheid. 
Een vrijheid die zij met anderen voor ons hebben bevochten. 
Een vrijheid die velen, waaronder mijn grootmoeder, ondanks het feit dat zij nog tweeëndertig  
jaar na de oorlog heeft geleefd nooit heeft bereikt. 
 
In 1976 werd mijn grootmoeder uitgenodigd door een Zwitserse vrouw, een welgestelde 
voormalige mede gevangene in Ravensbrück, voor een verblijf bij haar in Zwitserland. 
Zij betaalde de reis en het verblijf voor meerdere vrouwen uit Nederland die zij kende uit de 
periode in Ravensbrück. 
 
Mijn grootmoeder reisde met de trein via Duitsland naar Zwitserland. Ze had lang getwijfeld of ze 
dat wel zou doen, door Duitsland reizen. Sinds 1945 had ze wel gereisd door Europa, maar nooit 
meer een voet over de Duitse grens gezet. 
 
De reis en de emotie werden haar teveel. Ze kwam ziek terug en is niet meer hersteld. 
Ze overleed zoals eerder gezegd in 1977. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


