13. Tijdlijn Gaastmeer 40 – 45
(De Tijdlijn Gaastmeer 40-45 is geschreven ter gelegenheid van de 4 mei-Herdenking in
2022. Het eerste verhaal, het begin van het dagboek van Ekke Atsma, werd tijdens deze
herdenking voorgelezen en daarna kon ieder kennis nemen van de tijdlijn, de verhalen, de
foto’s en enige documenten in Üs Doarpshûs. Alle teksten en een deel van de foto’s zijn in
dit bestand opgenomen.)

Begin: 10 mei 1940
Uit het dagboek van Ekke Atsma
Vrijdag, 10 mei , ‘s morgens 2 uur.
Ik slaap lekker, we hadden de vorige avond zó gevoetbald ! Dan, plotseling, word ik wakker,
deels omdat hait roept, deels om een onheilspellend gebrom en geronk in de lucht.
Vliegtuigen! Engelse ? Duitse ? Hollandse ? Ze zijn vlak boven onze boerderij. Nieuwsgierig
wip ik uit ‘t bed en het hoofd door ‘t dakvenster. ‘t Is helder buiten. ‘t Is één geronk. Maar ik
zie niks. Alles afgespeurd…….. neen niks……. er glipt ook niet eens één voor een ster langs
of zo.’t Is fris en ik duik weer in bed, maar natuurlijk niet slapen en mijn pogingen om wakker
te blijven gelukken. ‘t Gebrom sterft weg. Dan, na enige minuten komen ze terug, de lucht
dreunt, ik popel om weer te gaan kijken, maar je ziet toch niks. Warempel, na een paar
minuten, daar heb je ze weer, wéér weg, wéér terug.
Half vier.
Ik ben in slaap gevallen, maar nu word ik weer wakker. En wéér die vliegtuigen, maar nu zo
laag. Ik vlieg naar de kajuit. Niets te zien natuurlijk. Wéér op bed. “ Nu zal het wel oorlog zijn
“: zeg ik tegen mijn broer, “wil je ook niet eens kijken ?”
“Laat mij ‘t laatste stukje voor de oorlog maar uitslapen !”
Om half 5.
Word ik weer geroepen door Mem. ‘t Is al licht en allemaal vliegtuigen in de lucht. Maar ik zie
nog niks. Ik ga naar van bed, want je voelde het: oorlog!. Dan plotseling, onweerde het ?
Wéér, de ruiten rinkelen en de hele morgen klonken de kanonnen !
Om kwart over
ben ik met mijn huiswerk bezig. En wéér die vliegtuigen, ik ga naar buiten, de verrekijker
mee. Nu, wéér niks ! Dan even voor zes hoor ik ze weer, of liever, ik hoor ze dichtbij en ik ga
weer naar buiten.
Ja, hoor ! Twee vliegtuigen, laag over ons huis, richting West- Oost. Maar die vorm !
De Fokker T- 5 ? Nee dat kan niet, de kleur is licht grijs, een enkele staart en de vleugels van
de Douglas vorm. Maar ik heb ze toch wel eerder in “Vliegwereld” of zo gezien. Hoewel ik ze
niet goed thuis kan brengen, weet ik toch, dat het of Vickers “Wellington” duo Engelse of en
wat me veel meer waarschijnlijk lijkt, Hinkel of Henschel, dus Duitse, zijn. Wat moeten die
hier ? Was er maar een G-1 of een T-5, een D- 21 misschien!
En dan, terwijl de vliegtuigen ronken en de kanonnen bulderen, komt Hait thuis, met wat hij
bij Thijs gehoord heeft ( van de radio in de ‘Holiday’ bus) n.l. 16 Duitsers boven Den Haag, 7
hier en 10 daar, ook om 2 uur 5 boven Workum ( die waar van ik naar buiten gekeken heb ! )
Om 7 uur.
Komt Wiebe B…...ch, Elzinga, met veel nieuws. ‘t Voornaamste is, dat Duitsland ons om ca.
3 uur aangevallen heeft. Oude Foekje had om 4 uur de radio al los en ze stond in d’r
nachtpon op de straat te roepen !
Dus oorlog !!!!
Geleidelijk aan horen we meer nieuws. Overal worden parachutisten neer gelaten ( dat is
een mooie ‘beweging’) in Hollands uniform ( gemeen !!!) En dan …… 5 Duitse vliegtuigen
omlaag geschoten.

1.

10 mei 1940
Vordering autobussen

Op 10 mei 1940, de eerste dag van de oorlog, belde de burgemeester van Wymbritseradeel
alle busondernemingen op, om alle bussen te vorderen.
In Gaastmeer zetelt het Autobus- en Touringcarbedrijf Firma M. & W. Westra en ook zij
krijgen bevel de bussen naar Sneek te brengen. Eerst rijden chauffeur Jelle Westra en een
buurjongen twee bussen naar Heeg, naar de Firma Bote Westra. Daar wordt besloten dat
Jelle Westra en chauffeur Rinze Piso van Heeg elk met een bus naar Sneek zullen rijden.
Uit een verslag van Rinze Piso:
Wij kregen order van de burgemeester, door politie De Jong van Heeg. Om met alle bussen
in Sneek te verschijnen, bij het Martiniplein. Daar kregen we instructies om naar de Afsluitdijk
te gaan. Daar moesten wij mensen van Makkum, Pingjum en Zürich naar Noord-Holland
evacueren. Maar het was toen al een grote chaos, met het verkeer. Er kwamen zowel
militaire als particuliere auto’s van de grenzen en Groningen en Drenthe, waar de Duitsers ‘s
morgens vroeg al over de grenzen kwamen. Het ging dus voetje voor voetje en na uren
kwamen wij ‘s avonds bij de Afsluitdijk aan. Daar was het een hopeloos geval, er mochten
anders niet dan militaire voertuigen over de Afsluitdijk. Mensen lieten hun auto midden op de
weg staan met lopende motor en open deuren en sprongen met persoonlijke bezittingen op
de militaire voertuigen( later hoorden wij dat het meest Joodse families en zakenlui waren).
De auto’s werden zonder meer door Nederlandse militairen in het IJsselmeer geduwd, om
ruimte te maken. Dit ging haast de hele nacht door, terwijl de Duitse vliegtuigen lichtbommen
uitwierpen. Toen het daglicht werd lieten de Nederlandse militairen de brug bij
Kornwerderzand in de lucht vliegen. Ik denk dat dit te vlug gebeurde, want alles liep toen
vast. Er kon niks meer over de Afsluitdijk en de militaire leiding was ook niet meer van
kracht, iedereen deed wat hij het beste vond voor hemzelf. Onze bussen werden ook in de
haven van Kornwerderzand, in het IJsselmeer, gereden (ik denk wel 20 bussen).

Vordering van autobussen

Toen kwamen de Duitse vliegtuigen en beschoten alles wat maar op de kop van de
Afsluitdijk was. Wij wisten niet waar wij heen moesten. Als de vliegtuigen van de ene kant
kwamen, lagen wij aan de andere kant van de dijk. Draaiden ze om, dan vlogen wij aan de
andere kant. Het was een paniek, de één bidde, de ander vloekte, een derde riep om zijn
moeder. Ik heb nog nooit ernstiger gebeden.
Er zijn er die dag drie gesneuveld, Lieuwe de Boer, een chauffeur van de Fram en een
militair, Kaspersma van IJlst.
Jelle Westra en ik zijn samen gevlucht met behulp van een militair, hij bracht ons door een
mijnenveld. Wij zijn toen helemaal van de Afsluitdijk over Makkum, Piaam, achter de

zeepalen langs naar Workum gelopen en van Workum over het Heidenschap, des ‘s nachts
naar Gaastmeer.
Toen wij in Workum kwamen, waren de Duitsers al heer en meester en zagen wij de
aanplakbiljetten aan de muren van verschillende gebouwen.
Het was een hele spanning voor onze families, die wisten niet waar wij waren. En toen ik des
nachts thuis kwam, heb ik mijn vader voor de eerste keer zien huilen, van blijdschap.

2. 22 december 1942
Arrestatie Douwe Cnossen
Eind 1942 kwam er een Joodse familie, 5 personen uit Amersfoort, onderduiken bij familie
Douwe en Neeltje Cnossen- Atsma. Zij kwamen via de wachtmeester/politie van Oudega-W
en bleven maar één nacht. Ze vertrokken naar It Heidenskip, waar ze onderdak kregen bij
familie Johannes Bakker. Daar verbleven ze ca. 3 maanden. totdat de postbode van Workum
hen in de gaten kreeg en heeft verraden. Johannes Bakker en Douwe Cnossen werden
beiden opgepakt (Johannes Bakker heeft verteld dat de onderduikers ook bij Cnossen
verbleven hadden). Beide mannen werden opgesloten in de gevangenis in Leeuwarden,
Douwe Cnossen wordt mishandeld en geslagen bij de verhoren, het eten is erg slecht. Na
twee weken worden ze overgebracht naar kamp Amersfoort en later naar kamp Vught, waar
Douwe 8 maanden heeft gezeten. Hij werd aangesteld als voerman en reed met een wagen
met een span paarden naar de gaarkeuken. Onderweg gooide de bevolking van Vught eten
op de wagen, daarmee kon hij handelen of het verkopen in het kamp. Hij kreeg ook
pakketten uit Gaastmeer, hij schreef brieven naar huis, die bewaard gebleven zijn. Na 8
maanden werd hij vrijgelaten en keerde terug naar huis. Lodewijk IJpma had het werk op de
boerderij waar genomen.
Tijdens zijn verblijf in kamp Vught was ook de melkstaking en wel op 2 mei 1943. Tijdens
deze actie werd zijn vrouw Neeltje Cnossen- Atsma ook gearresteerd, zij werd afgevoerd
naar Leeuwarden. De beide kinderen, Jeltje 12 jaar en Age 10 jaar, waren nu alleen.
Gelukkig werd hun moeder onderweg, waarschijnlijk ergens bij Nijland uit de auto gezet.
Lopend en met een geleende fiets in Oudega-W, is zij weer terug gekomen in Gaastmeer.
Brief van Douwe Cnossen aan zijn vrouw
17 december 1942.
Vanavond heb ik uw brief ontvangen en eruit vernomen dat je allemaal nog gezond bent. Nu
daar ben ik blij om en ik ben ook nog goed gezond. Nu ik heb lang op uw brief gewacht maar
vanavond kwam hij en nu schrijf ik ook direct maar. Nu ik ben ook blij dat het met de
boerderij ook goed gaat. En verder moet u het maar regelen want u ziet het nu beter dan dat
ik het nu weet. En ik vertrouw het u en u vader ook wel toe. U stuurt mij de twintig gulden in ‘t
eerst voor de maand mij maar toe, want ik weet niet wanneer ik weer thuis kom maar ik hoop
van een spoedig weerzien. En ik vertrouw op hem en dan komt het wel in orde, net als u en
jullie allemaal doen, vraag er maar om, en hij mu(???) het wel. Je weet wel wie ik bedoel. Nu
Neel ik las uit de brief dat S niet meer bij u was, maar dat zal wel beter zijn. Hopende dat het
niet meer zolang zal duren. De schapen komt mij niet onverwacht voor, maar als u ze niet
vertrouwt verkoopt ze maar.
De varkens moet u ook maar goed op passen en de zeug heeft u denk ik ook al onder de
beer gezet. U red dat ook wel . U moet de zaak maar regelen zoals we dat gewoon waren.
Nu u moet aan allen de groeten doen, die naar me vroegen. Ook aan de familie.
Ik ben blij Neel dat het met u en de kinderen zoo goed gaat, daar ben ik dankbaar voor en ik
vraag er ook om, dat weet je wel en het hoofd omhoog. En verder de groeten aan familie
Bakker, het Heidenskip,, je weet het wel.

Nu Neel de brief is haast vol en ik eindig maar weer met schrijven.
Nu de groeten van uw lieve man en vader. D. Cnossen. En een dikke smak. En pas goed op
de kinderen. Daaaaaag tot ziens.

Brief van 1 oktober 1942 van Douwe Cnossen aan zijn vrouw

3. mei 1943
Melkstaking in Gaastmeer
In het voorjaar van 1943 begon de bevolking eerst goed in verzet te komen tegen de
Duitsers. Toen die afkondigden dat alle Nederlandse soldaten die in mei 1940 vrijgelaten
waren, zich moesten melden om als krijgsgevangene naar Duitsland gevoerd te worden,
sloeg de vlam in de pan. In de eerste week van mei werd op veel plaatsen in ons land
gestaakt. Dit gebeurde vooral in Friesland en met name op het platteland, waar o.a.
werknemers van zuivelfabrieken staakten en waar veel boeren weigerden hun melk aan de
fabriek af te leveren. Vandaar dat we deze staking de Melkstaking noemen. De Duitsers
reageerden heel streng o.a. met de mededeling dat stakers standrechtelijk doodgeschoten
zouden worden.
Op zondag 2 mei was het al vroeg erg onrustig bij de melkfabriek in Oudega-W. Melkrijders
werden aangehouden en de melkbussen op de straat geleegd, de inhoud van een
melkpraam werd overboord gekieperd, enz. Om de opstand de kop in te drukken,
verschenen ca. 25 Duitse soldaten die de orde herstelden en enkele mannen gevangen
namen. Aan het eind van de middag vertrok een vrachtauto uit Oudega, begeleid door een
Duitse soldaat, om in Gaastmeer bij de boeren de melk op te halen. De auto stopte op het erf
van boer Douwe Cnossen. Daar ontstond een opstootje, want men was niet van plan de
melk zomaar af te leveren. Toen de melkauto even onbewaakt stond, pakte Neeltje
Cnossen-Atsma, de boerin, het contactsleuteltje en gooide dit in de sloot. De Duitse soldaat
werd woedend en ging bellen om versterking. Dat moest bij bakker Hillebrand Zijlstra, want
die was de enige Gaastmeerder die telefoon had. In de tussentijd werd de gasgenerator van
de auto vol met melk gegooid en werden de banden met messen bewerkt. Binnen korte tijd
kwam een vrachtauto met versterking uit Oudega om de rust te herstellen. Inmiddels was
ook de kerk uitgegaan en werden alle kerkgangers op het erf van de boerderij vast
gehouden. Het waren spannende momenten. Twaalf Gaastmeerders werden meegenomen,
onder wie Neeltje Cnossen. Zij werden in de auto afgevoerd. Aan het eind van de dag zaten

de kinderen van Douwe en Neeltje Cnossen huilend om de keukentafel. Vader zat al in een
concentratiekamp en nu ook nog moeder gevangen genomen. Maar gelukkig kwam ze ´s
avonds ongedeerd weer thuis. Ze was in de buurt van Nijland uit de auto gezet en lopend
naar huis gegaan. In Oudega had ze een fiets kunnen lenen. De anderen zijn allemaal de
volgende dag vrijgelaten. Dat er voor de Gaastmeerders geen ernstige gevolgen waren, is
eigenlijk wel bijzonder. Als gevolg van de melkstaking zijn er in Friesland 21 mensen
doodgeschoten of later aan hun verwondingen of in gevangenschap overleden, waaronder
twee mannen uit Oudega-W.
4. 16 juni 1943
SD-er Lammers arresteert Hendrik Kuiper
Aan de overkant van de Ynthiemasloot, dus in It Heidenskip, boeren Hendrik Kuiper en zijn
vrouw Neeltje Westra. Ze wonen weliswaar niet in Gaastmeer, maar ze horen helemaal bij
het dorp: ze zijn er geboren, hebben er school gegaan, gaan er naar de winkel en naar de
kerk en bezoeken daar hun familie en kennissen. In hun boerderij geven ze onderdak aan
onderduikers en waarschijnlijk heeft een van hen zijn mond voorbij gepraat, want op 16 juni
1943 komt de beruchte SD-er Hans Lammers met enkele handlangers om Hendrik te
arresteren. Hij wordt naar Leeuwarden gebracht en daar opgesloten, beschuldigd van hulp
aan onderduikers en het luisteren naar de Engelse zender. De rechter veroordeelt hem tot
twee jaar en drie maanden gevangenschap, verbeurdverklaring van de radio en 1000 gulden
boete. Dan begint voor Hendrik Kuiper een lange omwandeling langs een heel aantal
gevangenissen en kampen: Leeuwarden, Utrecht, Kleve, Essen, Bochum, kamp Wesseling
bij Siegburg, Kassel en Frankfurt am Main. Maar dan wordt zijn verblijfplaats onzeker. Een
landgenoot meldt, dar hij met een grote groep in maart 1945 naar Bamberg geëvacueerd is
en een ander, dat hij hem waarschijnlijk in september 1945 nog gezien heeft in
Erfurt. Dat lag toen in de Russische zone. Hendrik schrijft met enige regelmaat brieven naar
zijn vrouw, waarin hij o.a. meldt dat hij werkt als klompenmaker of als keukenhulp en dat hij
over het algemeen wel gezond is. Maar de brief van 12 juli 1944 is de laatste. Hierna is niets
meer over het lot van Hendrik Kuiper bekend, behalve de wat vage verhalen van twee
landgenoten die hem gezien zouden hebben. Na de oorlog heeft zijn vrouw op alle mogelijke
manieren geprobeerd informatie over haar man te krijgen, maar er is niets boven water
gekomen. Neeltje Kuiper heeft de boerderij en de erbij behorende camping nog tot het eind
van haar leven voortgezet. Ze overleed in maart 1967, op 71-jarige leeftijd.

Hendrik Kuiper

5. zomer 1943
Optreden van verrader Frans Michon
In de zomer van 1943 deed de verrader Frans Mulder (Frans Michon) zijn werk in
Gaastmeer. Een groot verrader in Friesland, in verschillende plaatsen, o.a. Sexbierum,
Schraard en Harlingen. Frans had, wat later bleek. gediend in het Duitse leger. In
Denemarken schoot hij echter een Duitse officier neer en deserteerde.
Hij kreeg onderdak bij boer Pieter Hijlkema in Gaastmeer, hij blijft 10 weken in het dorp.
Hijlkema hield hem kort, maar stond wel toe dat hij contact had met dorpsjongens van zijn
leeftijd. Zo kwam hij op de hoogte van de illegale activiteiten in het dorp, terwijl Frans
opschepte over zijn militaire opleidingen en bekwaamheden.
Door zijn verraad zijn verscheidene mannen opgepakt en door de Duitse bezetter ter dood
gebracht, vooral van de ondergrondse in Sexbierum.
In 1948 is Frans ter dood veroordeeld, maar die straf is niet uitgevoerd. Ook zijn
gevangenisstraf heeft hij niet uitgezeten, hij kreeg 2 keer strafvermindering.

6. september 1943
Oprichting ondergrondse Oudega-Gaastmeer
Ondergrondse groepen zijn er vanaf het begin van de oorlog in ons land geweest, maar in
het voorjaar van 1943 ontstond er een grote toename en kwam er ook meer structuur in. Dat
geldt in het bijzonder voor Friesland en ook Gaastmeer bleef niet achter. In september 1943
ontstond de ondergrondse Oudega-Gaastmeer. De leden van deze groep waren o.a. van
Gaastmeer: Thijs Westra, Sjirk Westra, Ekke Atsma, Folkert Leenstra, Johannes Haanstra
en Hielke Wildschut en van Oudega: Rinze de Groot, Gatze de Groot, Jacob Strooband en
Johannes Walinga.

De ondergrondse Gaastmeer-Oudega

Deze groep hield zich o.a. bezig met het regelen en beheren van onderduikadressen, het
drukken en verspreiden van een illegaal blaadje, het plegen van overvallen op
distributiecentra, het bergen van gedropte wapens en het plegen van sabotage. De meest
aansprekende activiteiten van deze groep waren: het regelen van onderduikadressen voor

vier Canadese piloten, het assisteren van de ondergrondse Sneek bij het plegen van een
overval op het politiebureau van Sneek, de liquidatie van een NSB-er en het laten ontsporen
van een munitietrein.
Tegen het eind van de oorlog werden de groepen bewapend met gedropte wapens, die
natuurlijk geborgen moesten worden. In het hooi en op kerkhoven waren in Friesland
favoriete schuilplaatsen voor wapens. Ook moest er instructie gegeven worden in het gebruik
van de wapens, wat o.a. in het vakantiehuisje Vier-bij-vier, aan de overkant van de
Ynthiemasloot, gebeurde. Naarmate de bevrijding naderde werd geprobeerd de vele
ondergrondse groepen, die bij verschillende organisaties hoorden, zoals LO, OD en KP, in
één organisatie onder te brengen: de Ned. Binnenlandse Strijdkrachten (NBS). Die
samenwerking verliep niet overal even soepel.

7. eind 1943
Drukken illegale krant Op Wacht / De Wachter
Eind 1943 kwam de ondergrondse Gaastmeer- Oudega in contact met een groep illegale
werkers in Holland, die twee keer per week het blad Op Wacht uitgaven. Er werd verzocht
het blad in Zuidwest-Friesland te verspreiden, hetgeen aangenomen werd. Begin 1944 werd
het blad zelfs in Friesland gedrukt en zette de groep een verspreidingssysteem op. Na D-day
(6 juni 1944) stagneerde de toezending van kopij vanuit Holland, zodat besloten werd, het
blad zelf uit te geven. De naam veranderde in ‘De Wachter’. ‘s Nachts werden de blaadjes
gedrukt, eerst bij boer Wypke Tijsma, later in een hok bij Thijs Westra en weer later in
zomerhuisje Vier-bij-vier. De kranten werden naar centrale punten gebracht, vanwaar
koeriersters en koeriers voor verdere verspreiding zorgden. Dat regelmatig verspreiden van
illegaals drukwerk vergde heel wat inspanning en was ook gevaarlijk. Het werd meestal
gedaan door jonge vrouwen, die na de oorlog lang niet altijd de waardering kregen die zij
verdienden.

Illigaal druk werk. V.l.n.r. Thijs Westra, Johannes Walinga,
Sieb Westra, Berend de Boer, Sjirk Westra

8. 22 december 1943
Crash vliegtuig in de Kaappolder
Woensdag 22 december 1943 stort een vliegtuig neer in de Kaappolder. Tijdens een
luchtgevecht met een formatie Amerikaanse bommenwerpers, die terug keerden van een
aanval op Osnabrück en Münsta, wordt de tweemotorige Messerschmitt neer geschoten. De
piloot komt om bij de crash en de boordschutter komt met zijn parachute in Oudega-W
terecht en wordt gewond afgevoerd naar het ziekenhuis.
Uit een verslag van Wieb Westra weten we dat de jeugd van Gaastmeer ging kijken bij het
vliegtuigwrak. Ze kwamen weer thuis met allerlei attributen o.a. een laars en munitie.

Crash van de Messerschmitt in de Kaappolder

9. 1 april 1944
Amerikaanse piloten duiken onder
bij boer Kooistra
1 april 1944 krijgt de ondergrondse Gaastmeer-Oudega een verzoek om twee Amerikaanse
piloten aan onderdak te helpen. Hun vliegtuig, een Lancaster, was gecrasht bij Leeuwarden.
Ze worden opgehaald en onder gebracht bij boer Kooistra van boerderij Vlietzicht aan het
Korte Vliet, een doorgangshuis voor tientallen onderduikers. Dat dit werk niet zonder gevaar
was, blijkt uit een verslag van Rinze de Groot. Hij haalde de mannen op de fiets uit Sneek.
Tot Oudega gaat het goed maar daar worden ze aangehouden door de politie. Gelukkig
kende Rinze de politie en konden ze zonder problemen verder.
Aardig is te vermelden dat de twee Amerikanen hier het fietsen geleerd hebben, hetgeen van
groot belang is geweest. Het was de enige manier van vervoer en een fietser viel ook niet
gauw op.
Vier weken later verdwenen ze weer met een onbekende bestemming.

10. 15 oktober 1944
Halifax stort neer in het IJsselmeer
In de vroege ochtend van 15 oktober 1944 maakt een aangeschoten Halifax van de Britse
RAF een noodlanding in het IJsselmeer, vlak bij de kust van Stavoren. Met de dinghy weten
vijf van de zes bemanningsleden de dijk te bereiken; de andere dag blijkt de zesde
verdronken te zijn. De vijf overlevende piloten worden opgepikt door een boer die met zijn
dochter en paard en wagen op pad is om de koeien te melken. De boer kan de piloten niet
thuis opvangen en brengt ze bij een bevriende boer in Warns. Die probeert de piloten ook
weg te krijgen, want hij heeft onderduikers en verwacht ook onderzoek van de Duitsers naar
de piloten in de omgeving van het neergestorte vliegtuig. Hij neemt contact op met familie in
Gaastmeer en in overleg met de ondergrondse Oudega-Gaastmeer wordt besloten, de
piloten daar onder te brengen. In de nacht wordt een roeiboot van Gaastmeer naar Warns
geroeid en daarna, met de vijf piloten, weer terug naar Gaastmeer. Bij Galamadammen was
het erg spannend, want daar liep een Duitse wacht op de brug en moest men een gunstig
tijdstip afwachten. Maar ze kwamen veilig in Gaastmeer aan, waar ze in eerste instantie
opgevangen werden door boer en boerin Hylkema. Daarna zijn ze bij verschillende adressen
ondergebracht, af en toe werd ook gewisseld van schuilplaats, en tot de bevrijding hebben
ze zich schuil gehouden en is er in Gaastmeer ook door niemand in het openbaar over
gepraat. Ze maakten zich wel nuttig in de ondergrondse: de marconist hielp bij het seinen en
decoderen van berichten van en naar Engeland en de schutter gaf training in het hanteren
van de gedropte wapens. Op zondag 15 april 1945 besloten de piloten uit hun schuilhoeken
te komen en stonden ze bij de kerk de kerkgangers na afloop van de dienst op te wachten.
Na korte tijd vertrokken ze naar Sneek, waar ze zich meldden bij het Canadese leger. Op die
plek bij de kerk is later de plaquette aangebracht ter herinnering aan deze gebeurtenis.

De bemanning van de neergestortte Halifax v.l.n.r. Ferguson (omgekommen
bij de noodlanding), Springate, Campbell, Horwood, McGechie, Taylor

11. dec. 1944- febr. 1945
Pander en Wierda duiken onder in Gaastmeer
bij Johannes Haanstra
Phillip Pander en Folkert Wierda verblijven van ca.17 december 1944 tot februari 1945 in
Gaastmeer o.a. bij Johannes Haanstra en Geertje Reinstra en in het zomerhuisje Vier-bij-vier
aan de Ynthiemasloot.
Zij leiden de wapen droppings en registreren de distributie en opslag van de wapens in
Zuidwest- en Midden-Friesland. Op 2 Februari 1945 laat Pander aan Westra weten te willen
verkassen. Westra probeert het hem nog af te raden, Gaastmeer is immers een tamelijk
veilige plek. Pander blijft bij zijn voornemen. Op vrijdag besprak Westra één en ander nog
met Tony (Peter Tazelaar). Deze vertelde dat er die nacht een wapendropping was
vastgesteld tussen Allingawier en Tjerkwerd. En Tjerkwerd was juist de plaats waar de
mannen onderdak konden krijgen. Na 7 weken in Gaastmeer vertrekken Pander en Wierda
op de fiets. Thijs Westra en Klaas Terpstra volgen met de bagage op een boerenkar.
Onderweg viel het op, dat er veel Duitsers op de been waren, ze zochten naar een
afgedwaalde container van de wapendropping.
Die zelfde avond zijn Pander en Wierda gearresteerd en is de administratie in beslag
genomen, het betrof het hele archief van de in opbouw zijnde NBS.
EEN SLAG VOOR DE HELE NBS!
Het had grote gevolgen, veel maatregelen moesten er genomen worden om wapens en
onderduikers van adres te veranderen. Er is nog een poging gedaan beide mannen te
bevrijden, hetgeen niet gelukt is.
Beide mannen zijn 10 april 1945 gefusilleerd bij de IJsselbrug te Zwolle.

12. dec. 1944 – febr. 1945
Geheime zender op boerderij Oost-Indië
Eind 1944 komen Peter Tazelaar (Tony) en Lykle Faber in Gaastmeer om de geheime
zender te bedienen. De zender staat opgesteld in de boerderij East-Ynje van Klaas Bakker.
Samen met Alf Springate, één van de ondergedoken piloten van de Halifax, worden er
berichten uit en naar Engeland ontvangen en verzonden. Ook Ekke Atsma maakt zich het
zenden machtig. Na de arrestatie van Pander en Wierda in Tjerkwerd werd het te gevaarlijk
en vertrokken de mannen naar een schuilplaats, een boot in het Lytse Nannewiid. Peter
Tazelaar was een van de bekendste verzetsstrijders van ons land. Hij ontving in 1944 de
Militaire Willemsorde voor zijn verzetswerk en was na de oorlog voor korte tijd adjudant van
koningin Wilhelmina.

Ekke Atsma met een geheime zender (na de oorlog in scene gezet)

13. 19 februari 1945
Arrestatie Sjirk Westra
Sjirk Westra, geboren 27-12- 1924 te Gaastmeer, zoon van Matthijs Westra en Dina Nijdam.
Sjirk studeerde aan de HBS te Sneek, samen met dorpsgenoot Ekke Atsma.
Door de actieve rol van zijn vader werd ook Sjirk betrokken bij het verzet, samen met zijn
beide zusters Magdalena en Wiebrig, zij waren koeriersters.
Na een bezoek aan ondergedoken piloten in Hommerts op 19 februari 1945, wordt hij
opgepakt en overgebracht naar het politiebureau in Sneek. Later wordt hij overgebracht naar
de gevangenis in Leeuwarden en op 1 maart volgt het transport naar werkkamp Fürstenau in
Duitsland. Rond 23 maart weet hij te ontsnappen, samen met Wijtze Valkema van OudegaW. Na een tocht van 14 dagen lopen komen ze ongedeerd weer thuis.

Brief van Sjirk Westra uit de gevangenis

14. 24 februari 1945
Razzia Gaastmeer – huis Westra afgebrand
24 februari 1945, ‘s morgens 8 uur rijdt een groep SD-ers richting Lytse Gaastmar. Jacob
Wilders, gearresteerd in Woudsend, is tijdens de verhoren doorgeslagen en heeft de naam
van Thijs Westra e.a. genoemd.
Onderweg is Rinze de Groot reeds gearresteerd, maar gelukkig herkennen de Duitsers hem
niet. Jan Wissink, ondergedoken bij Lieuwe Werkman (nu Wieldyk 7) ziet ze aankomen en
fietst snel naar Grote Gaastmeer, het is duidelijk dat ze voor Thijs Westra komen. Jan
begreep het en waarschuwde Westra en zijn gezin, die net op tijd weg konden komen. Op
verschillende plaatsen in het dorp doken zij onder en werden niet gevonden.
Na een huiszoeking van zo’n 6 uur, waarbij niets gevonden werd, werd de brand in het huis
van de familie Westra gestoken. Er volgden nog enkele huiszoekingen o.a. bij Pieter
Hijlkema, maar er wordt verder niets gevonden.
De arrestanten Jan Wissink, Mellius Werkman, Wybren Strikwerda en Rinze de Groot
worden meegenomen naar het politiebureau in Sneek.
Mellius en Wybren worden doorgestuurd naar een werkkamp in Duitsland, Mellius komt na
de oorlog, doodziek, weer thuis, evenals Wybren Strikwerda.
Rinze de Groot wordt na 10 dagen bevrijd uit het politiebureau. Jan Wissink wordt samen
met Jacob Wilbers op 28 februari 1945 gefusilleerd in de bossen bij Gaasterland.

Het huis van Thijs Westra afgebrand

15. 24 februari 1945
Arrestatie Jan Wissink
Johannes Wissink werd geboren in 1920 in Scheveningen. Toen de Duitse bezetter in juni
1943 bepaalde dat alle mannen van het jaar 1920 zich moesten melden voor de arbeidsinzet
in Duitsland, is Wissink in Friesland ondergedoken. In Sneek kwam hij terecht in het
verzetswerk. Hij hield zich bezig met wapenvervoer. Vanuit Sneek heeft hij gevaarlijke
opdrachten uitgevoerd. Omdat de SD in Sneek een flink aantal mensen had gearresteerd,
dook Wissink onder in Gaastmeer en hielp mee met het verzetswerk. Tijdens de daar
gehouden razzia op 24 februari 1945 werd Jan gearresteerd. Eerst had hij nog Thijs Westra
en familie gewaarschuwd. Wissink stond niet te boek als een gezocht persoon, maar helaas
had hij bezwarend materiaal op zak, dat wees er op dat hij met wapens te maken had. Ook
had de in Woudsend gearresteerde Jacob Wilbers namen genoemd van de ondergrondse
Gaastmeer- Oudega.Tijdens verhoren is hij zwaar mishandeld, maar hij liet niets los. De KP
heeft nog overwogen hem te bevrijden, maar vanwege grote risico’s is dat niet gebeurd. Kort
na de bevrijding werd duidelijk dat Wissink samen met Jacob Wilbers, een 26-jarige
schoolmeester (geboren in Oudega-W) in het Fonteinbos bij Oudemirdum gefusilleerd is.
Voormalig verzetsstrijders noemen hem ‘ De Hollandse Leeuw onder de Vrije Friezen’.

Jan Wissink

16. 7 maart 1945
Overval Sneker politiebureau,
liquidatie van een NSB-er
23 en 24 februari 1945 waren er razzia’s in Woudsend, Oudega-W en Gaastmeer.
Verschillende kopstukken uit het verzet, o.a. Rinze de Groot, dr.J.A.S.R. Bonga, Johannes
Wissink, Mellius Werkman, Wybren Strikwerda worden gearresteerd. Sommigen worden op
transport gezet naar een werkkamp in Duitsland. Johannes Wissink en Jacob Wilbers
worden in de bossen van Gaasterland gefusilleerd.
Woensdag 7 maart vindt er een overval plaats op het Sneker politiebureau, door de KP’en
(knokploegen) Sneek en Bolsward, waarbij Rinze de Groot en dr. Bonga bevrijd worden.
Een gevaarlijk geachte NSB-er, lid van de Landwacht, wordt gevangen genomen en door de
ondergrondse op een stil plekje langs de Ynthiemasloot geliquideerd en daar begraven.
Later is zijn stoffelijk overschot overgebracht naar een kerkhof.

17. 29 – 30 maart 194

Wapendropping
Op het eind van oorlog kreeg de ondergrondse steeds meer te maken met wapendroppings
vanuit Engeland. Het dunbevolkte platteland van Friesland was een van de favoriete
droppingsgebieden van ons land. Ook de ondergrondse Gaastmeer-Oudega heeft hieraan
deelgeomen. Via radio Oranje komt de slogan “Jongens het vriest in het Noorden” , hetgeen
betekent dat er een zending wapens op komst is. In de nacht van 29 op 30 maart 1945 zal
de dropping plaats vinden, op de Gouden Bodem nabij Heeg en Woudsend. Die
zondagavond komt de groep, versterkt door de KP van Sneek, bij elkaar. Er was een groot
vierkant afgezet met op de vier hoeken een lichtbak, gemaakt door de smid van Oudega-W.
Vanuit Gaastmeer was men met het skûtsje van Franke van Netten naar die plaats gevaren.
Er kwamen 27 containers aan parachutes naar beneden. Maar ondanks die parachute,
konden ze in een zachte veenbodem behoorlijk ver in de grond zakken en kostte het nogal
moeite en tijd om ze uit te graven. Toch was binnen een uur de hele operatie geklaard.+
18. 12 april 1945
Sabotage trein bij Hieslum
In de ochtend van 12 april 1945 vertrok de laatste trein uit Leeuwarden in de richting van
Stavoren, geladen met munitie. De ondergrondse Oudega-Gaastmeer was dit te weten
gekomen en Thijs Westra, de leider van de groep, had kans gezien dit door te laten seinen
aan de RAF in Engeland. Ter hoogte van Workum zou die ochtend een geladen munitietrein
staan. De ondergrondse liet de trein bij Hieslum ontsporen en even later verschenen drie
Spitfires van de RAF, die de trein bombardeerden. Het geknal en het vuurwerk van de
ontplofte munitie was de hele dag te horen en te zien. Op de school in Workum liet juf bij
hevige knallen de kinderen onder de banken kruipen. ’s Avonds omsingelden de Duitsers, op
zoek naar de daders, de boerderijen van Renema en Douwe de Jong aan de Grons. Douwe
de Jong en drie onderduikers op die boerderij werden meegenomen naar Sneek, maar
gelukkig ongedeerd weer vrijgelaten. Het was tegen het einde van de oorlog en de Duitsers
waren, bang voor eigen hachje, voorzichtiger geworden.

Sabotage van de munitietrein

De ontploffing van de munitie heeft geen slachtoffers gemaakt, maar kort na de oorlog werd
een NSB-er die in de buurt in een woonboot woonde, gedwongen om de niet-ontplofte
munitie op te ruimen en bij een ontploffing tijdens het opruimen is hij omgekomen.

19. 16 april 1945
Slag bij de Wellebrêge
De Slag bij de Wellebrug is bijna de laatste slag (de laatste is op 18 april bij Makkum) die de
Duitsers tegen de Friezen geleverd hebben, een dag voor de bevrijding van Friesland en
waar de ondergrondse Oudega-Gaastmeer ook zijdelings bij betrokken was. Het begon een
paar dagen eerder met schermutselingen tussen de ondergrondse van Woudsend met
vluchtende Duitsers. Maar toen er een wel erg grote Duitse troep soldaten aankwam, die ook
heel wat beter bewapend bleken, riep de ondergrondse ijlings de hulp in van andere groepen
en vooral van de Canadezen, die in Sneek lagen. Namens Oudega-Gaastmeer ging Ekke
Atsma naar het vuur van de strijd, om daar een stengun te brengen, want men kwam
wapens te kort. Hij ging niet via gebaande wegen, dus over Hommerts, maar achterom, door
weilanden en met een pontje over sloten en bereikte zo de brug over de Jeltesloot. Daar
reden Canadezen, op weg naar de Wellebrug. Ekke kon in een van de auto’s naast de
chauffeur plaats nemen en kreeg een geweer in handen, die hij uit het geopende raampje
moest steken. De chauffeur zei: ‘Goed naar links kijken en als je iets ziet bewegen: schieten.’
Heel opvallend is, dat de Canadezen geen Engels spraken, maar Frans. Voor Ekke geen
probleem, want die had dat jaar net zijn diploma HBS gehaald. Wat een belevenis voor een
jongen van 18.
20.
Onderduikers en honger-evacués
Op het platteland van Friesland en ook in en om Gaastmeer hebben tijdens de oorlog heel
wat onderduikers een veilig onderdak gevonden. Daaronder ook een heel aantal Joden. Het
was hier over het algemeen rustig en een boerderij biedt veel ruimte, zou je kunnen zeggen,
maar je moet er dan ook wel de juiste bewoners voor hebben. Het is niet altijd goed gegaan.
Een enkele keer werden Joodse onderduikers verraden, met afschuwelijke gevolgen.
Onderduikers die de oorlog overleefden, hebben vaak nog vele jaren hartelijke contacten
onderhouden met hun beschermers tijdens de oorlog.
Een voordeel van een boerderij was ook wel, dat er over het algemeen geen gebrek aan
voedsel was, ook niet in de laatste hongerwinter. Dat was in de randstad wel even anders en
na de oorlog zijn veel kinderen voor beperkte tijd naar deze gebiedend geëvacueerd om ´bij

te eten´. De school in Gaastmeer kon de toeloop niet aan en heeft nog gebruik gemaakt van
het lokaal bij de kerk om de kinderen te kunnen bergen. Totdat de kolen opraakten en de
kachel daar niet meer gestookt kon worden. Ze zijn toen in de school iets dichter op elkaar
gaan zitten, waar je ook al warm van wordt.
In het archief zijn lijsten bewaard gebleven van de registratie van honger- evacués.
Na onderzoek blijkt dat er in Gaastmeer zeker vijf gezinnen zijn ondergebracht.
Uit deze lijsten is niet op te maken uit welke plaats men kwam en hoelang het verblijf in
Gaastmeer is geweest. Veelal zullen het personen uit Arnhem en het zuiden van Nederland
zijn geweest. Wel is bekend dat het om ca. 10 kinderen gaat, uit de notulen van de school
blijkt dan ook dat men ruimte gebrek had door de toeloop.

Plattegrond van Gaastmeer met de onderduikadressen

21. 18 april 1945
Bevrijding
Op 13 april ‘45 begonnen de Duitsers weg te trekken met geroofde paarden, fietsen en
wagens naar de havens van Lemmer en Stavoren om over te steken naar Holland.
Zondag 15 april kwam het bericht uit Leeuwarden dat de Canadezen op komst waren. Dit
werd aan alle dorpen doorgegeven en in korte tijd waren van alle torens en boerderijen de
vlaggen te zien.
Ook in Gaastmeer werd de bevrijding gevierd. De ondergedoken piloten kwamen voor het
licht en toen de kerk ‘s middags uitging, was de bevolking verbaasd dat zij er waren.
17 april was er nog een spannende gebeurtenis, aan de noordkant van de Fluessen deed
een gewapende patrouilleboot van de Duitsers een aanval op de met vlaggen getooide
boerderijen. Gelukkig had de ondergrondse dit snel in de gaten en konden de boerenfamilies
weer bevrijd worden.
17 april volgt dan nog de slag om de Wellebrêge en dat is het laatste wapenfeit van de
ondergrondse van Gaastmeer- Oudega.

Bevrijding met Thijs Westra en de ondergedoken piloten

