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Voorwoord

Elk jaar staan we stil bij 4 & 5 mei. Dit jaar, 2015, is echter 
een bijzonder jaar. Het is 70 jaar geleden dat Nederland 
werd bevrijd. Sinds die tijd is Nederland vrij van oorlog en 
onderdrukking.

Veel van onze bewoners, thuiszorgklanten en vrijwilligers 
hebben de oorlog én bevrijding meegemaakt, evenals 
enkele medewerkers. Omdat hun verhalen niet vergeten 
mogen worden, hebben wij deze verzameld. In dit boekje 
vindt u verhalen, gedichten en uitspraken over oorlog én 
vrijheid.

Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Vrijheid is een verhaal dat 
zichzelf keer op keer herschrijft. Samen met de vertellers 
uit dit boekje willen wij het belang van onze vrijheid over-
brengen.

John Bos,
Raad van Bestuur

Vrijheid is niet vanzelfsprekend
Verhalen die we niet mogen vergeten

Vertrouwd en verantwoord 
Woonzorg Flevoland is een organisatie die een breed 
aanbod heeft aan zorg, diensten en welzijnsactiviteiten.

Naast wonen in onze moderne woonzorglocaties 
biedt Woonzorg Flevoland – Thuiszorg alle zorg en 
diensten die nodig zijn om zo lang mogelijk thuis te 
blijven wonen. Hierbij kunt u denken aan verzorging 
& verpleging, hulp in de huishouding, begeleiding 
bij het dagelijks leven, warme maaltijden aan huis, 
zorgalarmering en ons speciale zorgteam voor mensen 
met dementie. Daarmee zijn wij Thuis in zorg.

Kwaliteit van zorg 
Wij vinden de kwaliteit van onze zorg belangrijk. 
Het bieden van veilige en verantwoorde zorg en 
dienstverlening is dan ook het uitgangspunt van ons 
werk. Door de hoge kwaliteit van onze zorg, hebben 
wij het Gouden PREZO Keurmerk behaald en het 
Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling.

Meer informatie over onze zorg & dienstverlening én 
onze organisatie vindt u op www.woonzorgflevoland.nl
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“Ik heb veel vrolijke herinneringen aan die tijd; we trokken 
erop uit met de fiets, zaten lekker aan de waterkant en 
gingen dansen. Toen we ’s avonds niet meer op straat 
mochten komen, kwamen vrienden en vriendinnen op 
zondagmiddag bij ons thuis. We rolden het kleed op en 
dansten in de kamer!

Destijds werkte ik bij een atelier van de C&A, waar ik 
samen met collega’s veel plezier had tijdens het werk. Bij 
het afgaan van het luchtalarm, haastten we ons zingend 
naar de kelder om te schuilen, onbewust van de ernst 
van de situatie. Vaak voelden we ons schuldig over onze 
vrolijkheid als we bij het boven komen brand zagen.

In het weekend ging ik op de fiets naar mijn zus in 
Leimuiden. Van haar kreeg ik vaak eieren mee voor 
thuis. Ze verpakte ze in pulp van suikerbiet tegen het 
breken. Thuis maakte mijn moeder van de pulp en een 
klein beetje meel een brood. Ze kookte dan de rest van 
de pulp uit waardoor er een soort stroop ontstond, dat 
we later op het brood smeerden. Heerlijk was dat!

Ik zal nooit vergeten dat ik een keer boter mee kreeg. 
Om het zo onopvallend mogelijk mee te nemen, stopte 
ik het tussen mijn borsten. Ik was nogal plat dus het viel

Boter in mijn boezem 

Mevrouw Damhuis maakte de oorlog van dichtbij mee.
Ze woonde in Amsterdam en was 18 jaar oud toen Nederland werd bevrijd.

niet zo op en ik had op dat moment gewoon wat meer 
boezem! Gelukkig ben ik nooit aangehouden door de 
Duitsers op het moment dat ik spullen bij me had.

Op 5 mei 1945 liep ik ’s ochtends op de Weteringen-
schans. We werden tegengehouden door de Duitsers 
en werden gedwongen toe te kijken hoe een aantal 
mensen zomaar werden doodgeschoten. Verschrikkelijk 
was dat, iets wat ik nooit zal vergeten. Diezelfde middag 
kwamen een aantal buurjongens aan de deur en riepen 
uitbundig dat we bevrijd waren. Op dat moment konden 
we het niet geloven na wat we die ochtend hadden 
meegemaakt.

Die dag was er een feest op het plein waar we met 
vrienden en vriendinnen naar toe gingen. Op dat feest 
was ook Simon, een neef van de buurvrouw. Later die 
avond heb ik met hem gedanst. Tijdens de polonaise 
klapte mijn duim naar achteren. Simon bracht me naar 
het huis van zijn tante, waar ik van mijn stokje ging. Hij 
ving me op en zette me op een stoel neer. 

Na die avond hebben we elkaar veel brieven geschreven 
en elkaar opgezocht. In 1947 zijn we getrouwd. De bevrijding 
heeft er voor gezorgd dat ik mijn man heb ontmoet!”

Mevrouw Damhuis 
woont in De Uiterton.
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Voor het meisje van het kusje

Mevrouw Buisman maakte de oorlog mee als 5 jarig meisje.
Ze woonde in Amsterdam.

“Tijdens de oorlog werden veel kinderen ondergebracht op plaatsen waar het veilig was en waar voldoende 
eten was. Vanuit Amsterdam werd ik met veel andere kinderen, die ik niet kende, ook naar zo’n plek gebracht; 
Heerde.

In Amsterdam moesten we ons verzamelen in de kerk en werden verdeeld over militaire vrachtwagens 
waar we in vervoerd werden. Ik vond het allemaal heel spannend, kan ik mij herinneren. In Heerde aangekomen, 
werden we ondergebracht bij verschillende gezinnen.

We hadden geleerd dat Duitsers ‘stoute mannen’ waren. In Heerde aangekomen zag ik veel militairen. Toen 
ik vroeg of dit stoute of lieve mannen waren, werd mij verteld dat dit lieve militairen waren. Daarop gaf ik 
één van die militairen zomaar een kusje. Later werd er bij het gezin waar ik ondergebracht was, een plak 
chocolade bezorgd. 

Deze was ‘voor het meisje van het kusje’.”

Mevrouw Buisman  
woont in De Uiterton.
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Ik ‘dook onder’ in de polder

De heer Drok maakte de oorlog van dichtbij mee.
Zijn verhaal gaat over de periode 1938 – 1946.

“Vanwege de dreiging van een eventuele oorlog 
moest ik in 1938 op 21-jarige leeftijd in militaire 
dienst. Twee jaar voordat de oorlog uitbrak. Ik was 
gelegerd in Zutphen en Amersfoort. Deze dienst-
periode stopte op 25 februari 1939.

Op 29 augustus 1939 werd ik weer opgeroepen voor mili-
taire dienst. Dit keer was ik gelegerd in Vesting Holland; 
een gebied tussen Spakenburg en Bunschoten. Het half 
jaar voordat de oorlog uitbrak was er weinig te doen. 
We zaten met andere militairen in een villa in Baarn. 
Ik heb het daar erg getroffen, het was een mooie tijd.

Toen op 10 mei 1940 de Duitse straaljagers boven 
de Grebbeberg vlogen, werd het al snel duidelijk dat 
de Duitsers te machtig waren. Het waren spannende 
dagen op Vesting Holland. Ik heb echter geen schot 
gelost. ’s Nachts zijn we gevlucht voordat de aanval 
plaatsvond. Met zo’n twee tot driehonderd soldaten 
wisten we eigenlijk niet waar we naar toe moesten. 
Uiteindelijk gingen we richting de Vecht. Maar bij 
Nigtevecht werden we door de Duitsers onder-
schept. Ik moest me van hen afmelden als militair 
in   Amersfoort, maar dat heb ik niet gedaan. Ik ben

toen tijdelijk in dienst gegaan bij de bakker, waar ik 
voor de oorlog ook al werkte. Toen de bakker het 
aantal personeelsleden op moest geven aan de Duit-
sers, wist ik dat ik moest onderduiken. Anders werd 
ik te werk gesteld in Duitsland. 

Later, toen duidelijk werd dat de oorlog langer duurde 
dan verwacht, heb ik me aangemeld voor het werk 
in de Noordoostpolder. Mannen werden in de polder 
aan het werk gezet om deze snel klaar te maken voor 
landbouw. De Duitsers hadden dit gebied namelijk 
nodig voor de voedselvoorziening. Door de Ausweis-
verklaring kon ik als onderduiker ‘legaal’ aan het 
werk in de Noordoostpolder en zo werd ik beschermd 
tegen tewerkstelling in Duitsland. Deze Ausweis was 
een soort vergunning om te werken; er stond op wie 
je was, wanneer en waar je mocht werken. Zo ‘dook 
ik onder’ in de polder. Zo slaat de afkorting NOP niet 
alleen voor Noordoostpolder maar ook op ‘Neder-
lands Onderduikers Paradijs’.

In de polder waren 17 werkkampen waarin ongeveer 
5.000 mannen waren ondergebracht. Ik was als kok 
gevestigd in kamp Blokzijl en later in kamp Emmeloord.



De heer Drok woont
in de Hanzeborg.
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In Emmeloord kreeg ik met regelmaat illegale krantjes 
vanuit Engeland, die ik dan weer verspreidde in het 
kamp. Ik verstopte ze in de kamers. Iedere keer weer op 
een andere plaats, want niemand was te vertrouwen. 
Eén keer ben ik flink angstig geweest. Ik had een pak 
krantjes in de keuken liggen toen ik bezoek kreeg 
van vier Duitse soldaten. Snel heb ik ze in het vuur 
gestopt onder de kookpot. Gelukkig hebben ze het 
niet ontdekt.

Later, ben ik in kamp Marknesse 2, kok geweest 
en daarna magazijnbeheerder. Na de oorlog ben ik 
magazijnbeheerder gebleven in dienst van de Rijks-
dienst van IJsselmeerpolders.

In de oorlog heb ik puur geluk gehad. Toch ben ik 
eigenlijk geen echte onderduiker geweest vanwege 
de functies die ik mocht vervullen.”



Mevrouw Schaake de Graaf 
woont zelfstandig en 
ontvangt thuiszorg van 
Woonzorg Flevoland.
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Het gebeurde toch!

Mevrouw Schaake de Graaf maakte de oorlog van dichtbij mee.
Eerder dit jaar schreef zij haar herinneringen aan deze tijd op.

“Het was een strenge winter in het jaar 1942. Met de 
buurtkinderen ging ik vaak schaatsen op de ballastput; 
een stuk grond dat was afgegraven voor het ophogen 
van de spoorlijn van Apeldoorn naar Deventer. Het 
was een mooie tijd en wij hadden veel pret. Ook heb 
ik daar mijn man ontmoet.

Wij woonden destijds aan de Zutphensestraat 
tegenover Het Apeldoornsche Bosch; een Joodse 
instelling voor zwakzinnigen. Wij noemden het ook 
wel het ‘Jodenbos’. Naast ons woonde een Joods gezin 
met twee kinderen waar wij vaak mee speelden. 

Er gebeurde in die tijd ook hele nare dingen. Er gingen 
al een tijdje geruchten rond dat de joden opgehaald 
zouden worden. Ik dacht dat het niet zo’n vaart zou 
lopen. Maar het gebeurde toch. Op een dag werden 
alle patiënten van het Apeldoornsche Bosch in vracht-
auto’s geladen en afgevoerd naar het station. Het 
gekerm en gehuil was vreselijk. De Duitse soldaten 
schreeuwden erg en waren niet zachtzinnig, het was 
tuig. Ik ben daardoor dagen van streek geweest. Kort 
daarna waren de ‘gewone’ mensen aan de beurt. 
Ook onze buren. Ze zijn op het station als beesten in

treinen afgevoerd naar de concentratiekampen. De 
mannen werden gescheiden van hun vrouwen en 
later de kinderen van hun moeder. Wat daar gebeurd 
is, is onbegrijpelijk. 

Nu is het zeventig jaar later en wordt de oorlog herdacht 
door heel veel mensen. We zeggen allemaal dat dit 
nooit meer mag gebeuren, maar kijk om je heen. 
Ook nu zijn er personen die zeggen: wij willen geen 
buitenlanders. 

Leef jezelf eens in. Deze mensen zijn gevlucht voor 
oorlogsgeweld. Dat doen ze niet met plezier!” 
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Mijn weg naar vrijheid

Een gedicht van José Minnema.

Er is geen weg naar vrijheid, 
vrijheid is de weg!

Daar waar je toestaat dat een ieder zichzelf mag zijn 
en geaccepteerd wordt, gewoon zoals je bent.

Daar waar je behandeld wordt,
met wederzijds respect.

Daar waar ieder zijn grenzen mag aangeven en 
dan ook daadwerkelijk gehoord wordt.

Daar waar gecommuniceerd wordt,
in ieders eigen taal.

Daar waar geluisterd wordt,
naar elk individueel verhaal.

Het is zo simpel, wees jezelf en sta anderen
toe ook zichzelf te mogen zijn.

Vrijheid betekent dat we onszelf regels moeten 
opleggen om anderen deze vrijheid ook te gunnen.

Om op een respectvolle manier met zijn allen door
één deur te kunnen.

José Minnema is een 
medewerker van
Woonzorg Flevoland en 
werkt op De Uiterton.

Je woorden niet op de weegschaal hoeven leggen.
Mevrouw De Wilde

Vrij zijn in wat ik doe en vrijheid van godsdienst.
Mevrouw Bredschneider 

Vrijheid is voor mij...

Aan de leden van de interesseclub op de Hanzeborg,
is gevraagd wat vrijheid voor hen betekent.



Melk werd boter

Mevrouw Van der Horst was 21 jaar toen Nederland werd bevrijd.
Ze woonde in Amsterdam.

“Toen de oorlog begon was ik 16 jaar oud. Ik woonde en 
werkte in Amsterdam. We hadden weinig geld en weinig 
te eten. Mijn vader werkte bij een groothandel in groente 
en fruit en soms kreeg hij wat aardappels mee naar huis. 
Op mijn werk piepten we soms bloembollen boven een 
grote houtkachel. Alles smaakte toen lekker. Zo heb ik 
bijvoorbeeld heel erg genoten van het Zweedse witte 
brood dat uit de vliegtuigen naar beneden werd gegooid.

Op een dag ben ik op een fiets met stalen banden naar 
Groningen gefietst om wat eten voor ons op te halen. 
Gelukkig vond ik, na een hele dag fietsen, een plek om 
te kunnen overnachten. Er was namelijk een avondklok
ingesteld, waardoor iedereen om acht uur binnen moest 
zijn. Op de terugweg lukte het me niet om een slaap-
plaats te vinden. Ik ben toen opgepakt door de Duitsers. 
Ze brachten me naar Utrecht en daar heb ik de nacht 
in de cel doorgebracht De volgende ochtend mocht ik 
weer gaan. Vanuit Utrecht ben ik weer teruggefietst 
naar Amsterdam. Gelukkig mocht ik het eten houden.

Ook ging ik twee keer per week naar Monnikendam, 
waar ik vier liter melk haalde. Thuis aangekomen, lieten 
we de melk een tijdje staan, waardoor er room op kwam

te staan. Die room schepten we in een jampotje en zo 
kregen we boter. Desondanks hadden we niet veel te 
eten. Mijn moeder at zelf heel weinig en gaf alles aan 
ons, haar kinderen.

Toen de oorlog afgelopen was, kwamen de tanks over de 
Berlagebrug. Soldaten zaten op de tanks en wij juichten 
ze toe. Ik mocht zelfs een stukje met ze meerijden. Ook 
gaven ze ons een stukje chocolade. Het smaakte heerlijk! 
Ondanks de honger hebben we dagenlang gefeest om 
alle verloren dagen in te halen.

Op 5 mei zijn we officieel bevrijd, maar er zijn op die dag 
nog veel doden gevallen. Op De Dam hebben Duitse 
soldaten die dag het vuur geopend op de aanwezige 
mensen. Daarna duurde het heel lang voordat alles weer 
normaal werd. Alles moest opnieuw opgebouwd worden. 
Maar wat waren we blij dat we weer vrij waren!”
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Mevrouw Van der Horst 
woont in de Hanzeborg.



Mevrouw Appelboom 
woont zelfstandig en 
ontvangt thuiszorg van 
Woonzorg Flevoland.
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Mevrouw Ducardus
woont in De Uiterton.

Samen in liefde
vrede en vrijheid te leven

Dat is een feest
en in vrijheid leven

Klinkt als muziek
in je oren

Waardeer dat maar
we hebben het
zo goed

Zo kan je honderd
jaar worden als
het moet

Samen

Een gedicht van mevrouw Ducardus.

Liefde beter dan haat

Een gedicht van mevrouw Appelboom.

Wie haat oogst, moet dat eerst zaaien
waarom laat je het niet over waaien.
Je kunt veel beter liefde geven
dan krijg je een heel wat beter leven.

Als je alleen die haat maar ziet
ontdek je ook de liefde niet.
Stop nu eens dat domme gedoe
wat doet het verleden er nog toe.

Leer zien wat je zelf fout hebt gedaan
zonder alleen bij die van anderen stil te staan.
Nare dingen maken we allen mee
en iedereen doet er iets anders mee.

Wie liefde oogst, moet dat eerst zaaien
zo kun je alles omdraaien.
Ik wens je veel liefde in je verdere leven
waarin je zult leren nemen en geven.



Dat je alles kan eten.
Mevrouw Asselman - Hanzeborg
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Vrijheid is voor mij...

Aan de leden van de interesse- en geheugenclub op De Uiterton en Hanzeborg,
is gevraagd wat vrijheid voor hen betekent.

Dingen te kunnen doen zoals jij denkt het te
moeten doen en wat prettig is voor jou.
De heer Kolkman - De Uiterton

Vrijheid van bewegen, naar buiten gaan,
wanneer ik dat wil.
De heer Van der Weijden - Hanzeborg

Dat je je alles kunt en mag veroorloven en
van niemand afhankelijk bent.
De heer Bouman - De Uiterton

Dat we hier een mooi plaatsje hebben.
Mevrouw De Ronde - De Uiterton

Vrijheid, blijheid!
Mevrouw Griffioen - Hanzeborg

Dat je kunt doen wat je wilt.
Mevrouw Bernhart - De Uiterton
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Vrijheid van meningsuiting, niet gebonden zijn,
en dat je kan gaan en staan waar je wilt.
De heer De Wilde - Hanzeborg

Binnen bepaalde grenzen kunnen doen en
laten wat je wilt.
De heer Bloemsma - De Uiterton

De optimale mogelijkheid krijgen om de regie
over je eigen leven te houden.
Mevrouw Van Hemert - Hanzeborg

Dat je kunt leven zoals je wilt leven, je voor je
mening uit mag komen en dat je mag zijn wie je 
bent of zoals je bent.
Mevrouw Korsten - De Uiterton

Vrijheid van godsdienst; iedereen kan voor 
zichzelf uitmaken wat hij/zij wil.
Mevrouw Van der Horst - Hanzeborg



Omarm onze vrijheid

Jan Bakker was twintig toen hij uitgezonden werd naar Afghanistan.

“Het is voor ons heel normaal om ‘gewoon’ boodschappen te doen zonder bang te zijn dat er iets gebeurt of dat 
we niets meer te eten zullen hebben. Thuis draaien we de kraan open en er komt heerlijk schoon water uit. In 
de supermarkt kunnen we kiezen wat we willen. 

Een jaar of 6 geleden vond ik dat ook heel ‘gewoon’. Als ik bruine bonen wilde kopen, kon ik gerust tien 
minuten staan kijken welke ik wilde hebben; die van HAK, het eigen merk van de supermarkt of toch die van 
Euroshopper? 

Dat jaar ging ik op uitzending naar Afghanistan. 
Het motto van ons peloton was: Samen uit, samen thuis. Helaas kent elke oorlog slachtoffers. De strijd gaat 
echter gewoon door. De tijd stopt niet, wetende dat jij het bent of de tegenstander, terwijl de kogels om je 
oren vliegen. De adrenaline die door je heen giert en de beelden van thuis die voor je ogen langs vliegen. 
Vervolgens wordt je weer teruggefloten naar de werkelijkheid door de kogels en inslagen om je heen. Het 
was een hectische tijd. Als je dan weer terug op de basis was en je besefte wat er allemaal gebeurd was, dan 
speelden de zenuwen weer op. Na een aantal keer was dit ook weer ‘normaal’. Ook toen er raketten over ons 
kamp vlogen, wende dat. De eerste twee keer schrik je en daarna is het eigenlijk raar als het niet meer  ge-
beurt. In ons kamp had ik een maat waar ik vaak mee praatte. Voordat we op pad gingen dronken we vaak nog 
wat en zeiden we ‘tot later’. Maar dat later kwam voor hem niet meer. Hij sneuvelde tijdens een vuurgevecht. 
Voor hem stopte het leven, maar voor mij ging het verder. Ieder jaar word ik daar mee geconfronteerd.

Terug in Nederland had ik eerst verlof. Je bent vrij, kunt wennen aan de rust hier, maar alles wat je hebt 
meegemaakt zit nog in je. Van de één op de andere dag zit je weer in een land vol met keuzes, orde en rust, 
regels, vrijheid en verwendheid. Je bent weer in een maatschappij waar er geen druk is, je loopt er
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Jan Bakker is een medewerker van Woonzorg Flevoland 
en werkt in De Uiterton.

rond alsof er niets gebeurd is en alles gaat door alsof je niet weg bent geweest. Er is geen moment voor jou.
Alles draait om het leven en de maatschappij in Nederland. Er is geen aandacht voor de militairen die weer 
terug zijn gekomen. 

Het is voor mij 6 jaar geleden dat ik weer terug kwam in deze heerlijke vrijheid die wij hebben. Voor anderen 
is het 70 jaar geleden. Voor mij was het 5 maanden, voor hen duurde de oorlog 5 jaar. Maar ik begrijp ongeveer 
wel wat zij hebben meegemaakt. Ook denk ik daarbij aan de Vietnamoorlog en de Indiëgangers die naar Nederland 
kwamen. En al die andere mensen die gestreden hebben of oorlog hebben meegemaakt. 

Op 4 mei denk ik niet alleen aan de Tweede Wereldoorlog, maar ook aan de collega’s die zijn omgekomen 
bij andere conflicten. Er zijn nog steeds Nederlanders die strijden in confllictlanden voor ons én de Europese 
Unie. Zij komen misschien niet levend terug. Wij mogen echt blij en tevreden zijn met wat wij hebben. We 
mogen trots zijn op onze jongens en meisjes die hun leven inzetten en hebben ingezet voor dit land elders op 
de wereld. Laten we daar eens bij stilstaan in die 2 minuten die we stil zijn op 4 mei.” 

Vrijheid is niet vanzelfsprekend  | 15



16 |  Vrijheid is niet vanzelfsprekend

Mevrouw Wilde-Witteveen 
woont in de Hanzeborg.

Water met een smaakje

Mevrouw Wilde-Witteveen maakte de oorlog mee als 11 jarig meisje.
Ze woonde in Hilversum.

vragen. In Spakenburg hebben we een keer aardappels 
gekregen. Een andere keer mochten we een akker vol 
met aardappels leeghalen van een boer. We hebben ze 
in een loze ruimte onderin de kinderwagen gestopt. We 
waren net op tijd weg. Even later kwamen de Duitsers 
en iedereen die toen nog op het veld stond, moest de 
aardappels inleveren.

Toen we op 4 mei hoorden we dat we bevrijd waren, 
hebben we dit stiekem gevierd met de buren.

Op 5 mei, toen wij net weg waren om onze bevrijding 
te gaan vieren, heeft een Duitse kolonel, die vlakbij ons 
woonde, nog een heleboel mensen neergeschoten. Later 
die dag hebben wij al het koper, dat we toen de oorlog 
begon in de tuin hadden begraven, opgegraven. Ook de 
radio die drie jaar onder de grond had gelegen, kwam 
naar boven. En hij deed het ook nog!” 

“Mijn vader werkte als postbode bij de PTT. In 1943 
moest hij in Oostenrijk werken. Vanuit Oostenrijk stuurde 
hij elke maand een kist vol met eten naar ons toe; spek, 
vet, brood en vaak een heel groot roggebrood. In septem-
ber 1944 werd de trein aangevallen en ontvingen we geen 
kisten met eten meer. Toen begon voor ons de honger.

’s Ochtends stonden we op zonder iets te eten of te 
drinken, want dat was er gewoonweg niet. Elke dag gingen 
we met de fiets of de slee naar het bos om hout te hakken. 
Als we klaar waren, moesten we nog vijf kwartier terug-
lopen naar huis. Als we dan weer thuis waren, gooiden 
we de houtblokken in de kelder waar we ze in kleinere 
stukken hakten. Dit was nodig omdat we maar één klein 
noodkacheltje hadden. Deze staken we ’s avonds aan. 
We hadden dan een uurtje warmte voordat we naar bed 
gingen.

Ons eten haalden we bij de gaarkeukens. Vaak was het 
soep; bonensoep. Omdat de bonen naar beneden zakten, 
at je vaak alleen water met een smaakje. Ook kregen we 
bonnen om levensmiddelen te halen. Er was echter niet 
veel, dus op was op. Mijn moeder en ik gingen vaak met 
mijn oude kinderwagen langs de deuren om eten te



Mevrouw Paling woont
in De Uiterton.

Mag ik een horloge worden?

Mevrouw Paling maakte de oorlog van dichtbij mee.
Ze woonde in de buurt van Eindhoven.

“Vanwege hevige gevechten bij ons in de buurt 
werden we geëvacueerd naar een dorp verderop. We 
werden ondergebracht bij een boerengezin met vijf 
kinderen. Ik weet nog goed dat we ’s avonds, voordat 
we gingen eten, eerst moesten bidden. Als er dan een 
vliegtuig overvloog, stond de boer al biddend op en 
liep naar buiten om te kijken welk vliegtuig het was. 
Hij had alleen niet in de gaten dat wij daardoor het 
gebed niet meer hoorden! 

Ook herinner ik me nog dat nadat we bevrijd waren, 
een buurjongen in het Engels om een lucifer vroeg 
om zijn sigaret aan te steken. Hij wist dat lucifer 
‘match’ was. Toen hij aan een Engelse soldaat vroeg 
Can I become a watch? moesten wij erg lachen en 
vroegen hem of hij wel wist wat hij gevraagd had. Hij 
dacht van wel en toen hebben wij hem toch maar 
verteld dat hij net vroeg of hij een horloge mocht 
worden. Logisch dat de soldaat niet snapte wat hij 
bedoelde!” 
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Vrede. Dat je kunt doen wat je nodig vindt.
Mevrouw Remmerswaal

Dat je mag zeggen wat je wilt.
Mevrouw Paling

Dat je blij mag zijn en dat je gezond mag zijn.
Mevrouw Schepel

Dat je met niemand rekening hoeft te houden.
De heer Boekee

Vrijheid is voor mij...

Aan de leden van de interesse- en geheugenclub op
De Uiterton, is gevraagd wat vrijheid voor hen betekent.
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Oom Doeke en tante Pie

Dini Rozema maakte de oorlog van dichtbij mee.
Zij was 6 jaar toen zij vanuit Utrecht met een kindertransport naar Groningen ging. 

“In de laatste winter van de Tweede Wereldoorlog, de 
hongerwinter, ging er vanuit Utrecht een kindertransport 
naar Bierum; een dorpje in het noorden van Groningen. 
Mijn twee zussen en ik gingen ook met dat transport mee. 
Zo kwam ik bij oom Doeke en tante Pie terecht.

Tante Pie vertelde mij later dat ze heel graag een kind op 
wilde nemen om voor te zorgen. Ze had zelfs een bedje 
geleend. Toen ze mij zag, koos ze mij uit. Ik zou eigenlijk 
naar een andere familie gaan maar tante Pie zei tegen 
die familie: “Ik moet dat kleine meisje hebben, want ik 
heb maar een klein bedje.”

In het begin was het erg leuk. Oom Doeke en tante Pie 
waren erg lief voor me. Ik speelde met mijn zussen en 
andere kinderen van het transport. Maar tegen het 
einde van de oorlog werd er hevig gevochten. De Cana-
dezen kwamen ons bevrijden, echter ging niet zonder 
slag of stoot. Daardoor werd het leven moeilijker, ook 
in Bierum. De Duitsers staken veel boerderijen in brand 
zodat de Canadezen zich daar niet konden verschansen. 
Toen een boerderij vlak bij ons in brand werd geschoten, 
stonden we allemaal angstig te kijken. Een zus van tante 
Pie werkte op die boerderij. Zij is gelukkig heelhuids thuis-
gekomen, maar vertelde het vreselijke nieuws dat de

boer op de mestvaalt was vermoord. De situatie werd 
steeds ernstiger. Elke avond werd er geschoten en hoorde 
je ontploffingen. Oom Doeke maakte samen met een 
paar anderen een schuilkelder van stro-pakken achter 
het huis. Op een avond zei oom Doeke dat ik niet in mijn 
eigen bed mocht slapen. Ik moest maar bij tante Pie in de 
bedstee kruipen. Slapen deden we niet die nacht. Er werd 
hevig geschoten en de lichtflitsen werden steeds erger. 
Opeens hoorden we een verschrikkelijke knal gevolgd 
door veel lawaai en glasgerinkel. We waren doodsbang. 
Oom Doeke kwam aangerend en nam ons vlug mee naar 
de schuilkelder. Daar waren we betrekkelijk veilig. De vol-
gende ochtend zagen we dat alle ramen van het huis kapot 
waren. Mijn bed lag vol met glas en granaatsplinters. Als 
ik daarin gelegen had…

We konden niet meer in het dorp blijven en werden ge-
ëvacueerd naar Rodeschool, waar we tot aan het einde 
van de oorlog bleven.

Toen mijn zussen en ik naar huis gingen, moest ik van oom 
Doeke en tante Pie beloven dat ik vaak terug zou komen. 
En zo gebeurde het ook. Iedere zomervakantie kwam ik 
naar Bierum. Wat waren ze altijd blij als ik kwam: "Hè 
fijn, mien lutje wichtje is er weer" zei oom Doeke dan.”

Dini Rozema is 
vrijwilligster in 
De Uiterton.
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Onze driekleur wapperde weer in volle glorie

Mevrouw Bernhart was 18 jaar toen Nederland werd bevrijd.
Ze woonde in Amsterdam.

“Ik was achttien jaar toen mijn moeder en ik te horen 
kregen dat Nederland de volgende ochtend om acht uur 
bevrijd zou zijn. Mijn moeder kon het niet geloven, maar 
het was echt waar! 

Op 5 mei kwamen de tanks in de loop van de ochtend 
de stad binnenrijden. De soldaten deelden chocolade 
en sigaretten uit. Ik vergeet nooit meer hoe die dag 
onze driekleur weer in volle glorie wapperde in de hele 
stad. Het was echt een vlaggenzee. Ook hingen we 
het portret van onze koningin weer op. Want eindelijk 
mochten we weer doen wat we zelf gewend waren.

Ook werden die dag de meisjes die iets met de Duitsers 
hadden gehad opgepakt. Ik zie het zo weer voor me. 
Hun haar werd afgeschoren en ze werden op een 
wagen gezet en door de stad gereden. Het wijsje dat 
we toen zongen weet ik nog steeds: ‘meiden die met 
de moffen gaan, moeten naar de maan!’ Al feestend 
zongen we die dag ook het Wilhelmus meerdere 
malen uit volle borst mee. De dagen daarna kregen 
we grote voedselpakketten. Eindelijk hadden we 
weer wat lekkers te eten. Het was niet veel, maar 
meer dan we de afgelopen tijd hadden gehad.

De vrijheid kwam op het juiste moment. Ik hoop dit 
nooit meer mee te hoeven maken.”

Mevrouw Bernhart
woont in De Uiterton.
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