
De glazen karaf 

Mijn moeder woonde op de boerderij, tussen Zwolle en Hasselt, aan de dijk. In de eerste 

oorlogsjaren ging het dagelijkse leven zoals ze het gewend waren.  

Tweehonderd meter achter de boerderij liep het Zwartewater, daar lagen twee schepen volgeladen 

met munitie. Toen de geallieerden in de lucht steeds meer de overhand kregen namen ze steeds 

vaker schepen onder vuur waarvan ze aannamen dat die door de bezetter gebruikt werden. Men 

hield wel rekening met een bombardement op de munitieschepen, maar de boerderij verlaten deed 

je niet zomaar.  

Mijn moeder: ‘Op de morgen van 28 april 1943 waren we boven, op onze slaapkamer, toen we een 

ratelend geluid hoorden. De munitieschepen werden gebombardeerd en ontploften. Door de 

luchtdruk werd het dak van de boerderij opgelicht en verwoeste alles. Ik kon zo uit bed op de dijk 

stappen’.  

Er was veel verdriet in het gezin, geen huis meer om in te wonen, broertje Jan overleden, vader 

tijdelijk blind, gewonde gezinsleden, alles kapot en vernietigd! 

Wonderlijk genoeg is alleen deze glazen karaf onbeschadigd teruggevonden. De karaf is nog steeds in 

de familie. Het kwetsbare van het glas staat voor al het geleden verdriet, de heelheid voor de kracht 

om het leven na het bombardement weer op te pakken.  

Lees het volledige verhaal op:  

https://poldermastenbroek.nl/toen/verhaal/de-familie-neijmeijer-aan-de-hasselterdijk  

 

 

https://poldermastenbroek.nl/toen/verhaal/de-familie-neijmeijer-aan-de-hasselterdijk


Stempel op persoonsbewijs 

Tewerkgesteld in Duitsland 
‘Ik ben Piet van Essen, aan het begin van de oorlog 16 jaar. Tijdens de oorlog ben ik tewerkgesteld in 
een fabriek in Kassel, Duitsland. Op een nacht werd de fabriek gebombardeerd en volledig verwoest. 
Dat was voor mijn vriend Fedde en mij de kans om te ontsnappen en terug te vluchten naar 
Nederland en naar onze geboortestad Leeuwarden. Natuurlijk konden we niet terug naar ons eigen 
huis en onze ouders maar moesten we onderduiken.’ 

De overval 
‘8 december 1944. Een groep Nederlandse verzetslieden overvalt het huis van bewaring in 
Leeuwarden. Bij die overval bevrijden zij op spectaculaire wijze 51 gevangen verzetsstrijders.  
In 1962 is van deze grote verzetsdaad de film ‘De overval’ gemaakt. Het is een van meest succesvolle 

films in de Nederlandse cinema met circa 1.474.000 bezoekers. Deze film kun je vinden op YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=8YMhOpLNVkU.’  

Het stempel 
‘De dag na de overval moesten alle mannen naar Het Zaailand (plein in Leeuwarden) komen en 
kregen een stempel in hun persoonsbewijs. Maar daar kon ik natuurlijk niet naartoe als onderduiker. 
Ik zou direct opgepakt worden en naar Duitsland gestuurd worden. Wat moest ik doen.  
Echter omstreeks 11.00 uur ging de bel op mijn onderduikadres. Er stond iemand van het verzet voor 
de deur die op elk persoonsbewijs het stempel ‘9 DEC. 1944’ zette.  
 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/8_december
https://www.youtube.com/watch?v=8YMhOpLNVkU
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