
  

  

FLITS !    Mei 2020  
  

  

Van mei 1945 tot mei 2020, 75 jaar de bevrijding!   

Van Tweede Wereldoorlog tot Corona Pandemie.  

21 april 2020 stond op ons jaarprogramma “75 Jaar Bevrijding”. De mooie 

plannen zijn helaas in het water gevallen of zullen we zeggen : ”in de 

Coronavloed ten onder gegaan”?  

Gelukkig was er al wat werk verricht m.b.t. 75 jaar Bevrijding en kunnen we nu 

in de Flits iets laten zien. We zullen proberen, als de maatregelen versoepeld 

worden, alsnog een bijeenkomst over 75 jaar bevrijding te organiseren.   

We hebben dorpsgenoten gesproken die de tweede wereldoorlog hebben 

meegemaakt. Zij zijn in die jaren opgegroeid, een onzekere tijd, naar school in 

het café, Duitse soldaten in de school, de radio verstopt achter een luik in een 

dichte bedstee, mannen die zich moesten melden om te gaan werken in 

Duitsland, die onderdoken bij de vele boerengezinnen. Joodse mensen die 

onderdak vonden in het dorp en omgeving, zélf moeten onderduiken….En de vele 

mensen, vaak ook kinderen die langs de boerderijen gingen op zoek naar eten. 

Veel verhalen die niet vaak meer verteld worden maar wel een idee geven hoe 

roerig het leven in die vijf jaren is geweest.   

Ook in deze Flits een mooi artikel over hoe je nu in 2020                                     

De Museumweek, ondanks de Corona maatregelen, thuis tóch kunt 

meebeleven.   

 5 mei 1945 Bevrijdingsdag.  

Om in mei 1945 de bevrijding te vieren was er een feestelijke optocht in het 

dorp: verenigingen, buurten en individueel werden praalwagens, fietsen en 

andere attributen versierd om aan te geven: “Het is voorbij, vanaf nu kijken we 

naar de toekomst!” Nieuw elan, niet achter om kijken.   

We vonden foto’s in een bewaard gebleven album. Het is verrassend dat we 

leden van het eerste uur van Vrouwen van NU, toen De Plattelandsvrouwen, 

herkennen! Annie Paarlberg en Guda Hoogland met versieringen uit de moestuin. 

Bonen en erwten, als ketting en rok. En Annie Govers in het midden op de 

praalwagen van de Middenweg, die sneeuw uitbeeldde! De laatste winter was 

extreem koud: ijs en sneeuw in januari!  



  

 

  

                                                                                                                                                     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Bevrijdingsoptocht 1945.   

Annie  Paarlberg   en Guda Hoogland    

hebben zich als oogstkoninginnen   

uitgedost,  met groenten   uit de   

moestuin.       

  

  

  

  

  

Annie  in het  midden .      



                                                                                                        

  

De praalwagen van UDI-WIK. Met Jan van der Molen in gymnastiek tenue. 

Misschien weet iemand van jullie de namen van de anderen?  

  

   

Dr. Groenhart die een grote rol heeft gespeeld in het verzet, met witte 

handschoen in de open wagen.   

  

De Bevrijding op 5 mei 2020 vieren we dit jaar op afstand. Voor de TV of 

computer. Wel een herdenking op 4 mei, ook in Dirkshorn, maar zonder publiek. 

Op 4 mei hangen we de vlag uit, dit jaar vanaf zonsopgang de hele dag halfstok, 

we staan stil bij alle mensen die gevallen zijn in de tweede wereldoorlog en 

daarna. Aan dorpsgenoten, familieleden en alle anderen die het einde van de 

oorlog niet hebben meegemaakt, gestorven in de kampen, in de strijd, het verzet 

of van de ellende die kou en honger hebben veroorzaakt.   

Na deze herdenking vieren we de vrijheid, “De Bevrijding”, de vlag mag in top!  

Niet met praalwagens en grote feesten, maar misschien nog meer dan andere 

jaren in ons hart! Laten we die vrijheid koesteren en er actief aan werken, net 

als in mei 1945, met nieuw elan en gericht op onze toekomst!  



  

5 mei 2019.  

Opgroeien in de jaren ’40-‘45.  

Om een idee te krijgen wat er zoal gebeurde in en om Dirkshorn hier een kleine 

samenvatting van wat we gehoord en gelezen hebben bij onze zoektocht.  

De scholen in Dirkshorn en Stroet werden in de laatste oorlogsjaren gevorderd 

door de Duitsers, maar werden voortgezet in café Schoenmaker, het blok met 5 

huizen aan de Oosterdijk, ook wel “De Lange Jammer” genoemd. Ook het huis 

van Dik Wassenaar, (nu Hellinga) aan de Dorpsstraat, werd als school gebruikt. 

Als het heel koud was en er was geen brandstof ging de school niet door. Ook in 

Stroet ging de school door in een café.   

Duitse soldaten verbleven o.a. in een barakkenkamp in Kalverdijk. Daar was ook 

een telefooncentrale. Bij van Breugel op Stroet verbleven ook Duitse soldaten, zij 

sliepen op stro in de boerderij. Daar was een kelder met de in een dichte bedstee 

ingebouwde radio en er verbleef een onderduiker uit Groningen.   

In de beginjaren waren er wat oudere Duitse soldaten ingekwartierd, later 

kwamen jongere fanatieke soldaten en moest de praatgrage onderduiker 

verhuizen naar de fam. Leyen.   

Aan het einde van de oorlog werden de Duitse voorzieningen beschoten en 

gebombardeerd door de geallieerden. Roel Posthuma en ook Wim Hoogland 

vertellen hoe zij de Canadese vliegtuigen aan zagen (en hoorden) komen en hun 

doel beschieten dan een bocht om de kerk maakten en weer schoten. Ook Annie 

Paarlberg en haar zusje hebben gekeken naar de vliegtuigen en beschietingen. 

Zij stonden veiligheidshalve bij een muurtje!  



Waarschijnlijk was er een aanvliegroute over de Hondsbossche Zeewering. Bij de 

loopgraven in Stroet stond afweergeschut. In Stroet kon je de beschietingen van 

het vliegveld in Bergen goed zien. Voor jongeren in die tijd een angstaanjagende 

gebeurtenis, maar ook fascinerend: “Het staat voor altijd op je netvlies!”  

Wim vertelt dat hij vanaf het land van de familieboerderij aan de  

Groenvelderweg zag hoe Engelse vliegtuigen een munitietrein bij Schagen 

aanvielen. Hij zag de trein de lucht in vliegen. In de zomer van 1944 herinnert 

Wim zich een beschieting van een passagierstrein door Engelse jagers, in de 

Schagerwaard. Er werden daarbij 11 koeien gedood en de stier van Jb. Zwaan, 

die in de schuur stond werd dol en moest via een raampje neergeschoten 

worden. Een bommenwerper had pech en zes bemanningsleden sprongen er uit. 

Een helm belandde op het erf, het vliegtuig stortte neer bij Kolhorn.   

  

Er waren veel onderduikers in het agrarische gebied en in de dorpen Dirkshorn 

en Stroet. Joodse mensen, zoals Jeannet Cohen en haar zus, bij Slikker, de fam.  

Groothuis bij Jan Veen, allen aan de Oosterdijk. Bij de fam. Hoogland en bij Piet 

Ootjers (Koetenburg), bij Braaksma op de boerderij en op nog veel meer 

plaatsen. Mannen die in Duitsland moesten gaan werken vonden ook vaak een 

plek op een van de boerdrijen. Zo zaten Klaas Brak en Arie Blaauwboer bij de 

fam. Nolten. In Stroet zaten mensen bij v. Breugel, Elzinga, Rus en Leyen en 

anderen. Deze namen zijn genoemd, er waren er veel meer.  

 

  

Bonkaarten voor voedseldistributie.                      Een knijpkat, zaklamp.  

Het distributiekantoor was op de Oosterdijk.                                                                

  

 Gré Spoor, (Rentenaar-Spoor) en haar familie moesten zélf onderduiken, nadat 

het transportbedrijf van haar vader, Jaan Spoor, de gevorderde vrachtwagen had 

verstopt in een hooiberg in de Bliekenbos.    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Het hele gezin werd opgedeeld. Vader Jaan eerst bij de fam. Barsingerhorn in 

Bliekenbos, later bij de fam. Nolten. Gré zat bij fam. Arie Stammes in de 

Schagerwaard  en Marie bij Opa Delver in Warmenhuizen.   

Men zegt dat Jaan Spoor na de bevrijding met de verstopte vrachtwagen het 

dorp in reed!  

  

Voor Twee Duitse mannen, Ernst en Hoffman, die getrouwd waren met 

Nederlandse vrouwen kreeg de oorlog een bijzondere wending. Zij werden 

opgeroepen om dienst te doen in het Duitse leger. En beiden zijn niet 

teruggekeerd. Hoffman nog een keer met verlof. Hem werd ontraden terug te 

gaan, maar hij ging wel, anders zou zijn vriend geen verlof krijgen. Zijn zoon 

Karel heeft later het graf van zijn vader in Polen kunnen bezoeken.  

Sport: er werd gevoetbald, als er een bal was, op het land achter de Goede en 

er was een handbalteam. ‘s zomers werd er gezwommen in de ringsloot en ‘s 

winters werd er op geschaatst. Duitse soldaten zwommen wel, maar schaatsten 

niet.   

Als er ijs lag werden via het ijs ook wel goederen etc. vervoerd, daar werd niet 

gecontroleerd. Op de weg wel, er was o.a. een versperring op de Middenweg bij 

de brug van Paarlberg.  

In “De Hongerwinter”, in het laatste jaar van de oorlog, kwamen heel veel 

mensen uit de steden naar de boerderijen op zoek naar voedsel. Veel kinderen 

uit de westelijke steden werden ondergebracht bij gezinnen op het platteland. 

Vader Hoogland haalde samen met Mevr. Groenhart groepen kinderen af bij het 

station van Schagen, met paard en wagen werden zij naar de diverse gezinnen 

gebracht.   

We kennen allemaal wel de foto’s uit die tijd vrouwen, mannen en kinderen 

trokken met fietsen, met anti-plof banden – repen van oude luchtbanden,  

werden in de velg gelegd en met een ijzerdraadje vastgemaakt, waardoor je 

steeds een hobbel voelde- kinderwagens en alle soorten karretjes naar de 

boerderijen waar zij aardappelen en andere voeding ruilden met spullen uit hun 

eigen huisraad zoals lakens, zilveren lepels, sieraden etc. Soms kregen zij een 

bord pap of brood voor onderweg.   

  

Toen de Wieringermeer onder water werd gezet kwamen de boeren met hun 

gezinnen en dieren, met paard en wagen, bed en bulster naar onze omgeving. 

Velen vonden onderdak op de boerderijen in de omgeving. Sommige gezinnen 

raakten bevriend voor het leven. Zo was het ook met onderduikers, er zijn 

verscheidene brieven bewaard gebleven waarin zij hun dank betuigen aan hun 

gastfamilies. Vriendschappen ontstonden en ongetwijfeld waren er ook 

tegenovergestelde ervaringen.  

  

 

 



Voedsel droppings mei 1945.  

  

  

  

Met dit bericht kwam het einde van de tweede Wereldoorlog in zicht. Een mooie 

herinnering van Wim Hoogland tot slot van dit artikel.   

Na de bevrijding liepen de kinderen naar school, soms kwamen zij dan 

Canadezen tegen, op motoren, als de kinderen dan een V-teken maakten gingen 

ze op hun motor staan. Van beide kanten een mooi en veelzeggend gebaar. 

Kinderen die de oorlog hebben beleefd en de bevrijding hebben meegemaakt, nu 

oudere dorpsgenoten, die ons gelukkig nog kunnen vertellen hoe het is geweest. 

Hun niet uitgesproken, maar uit het artikel blijkende boodschap:   

Koester de Vrijheid en bescherm je medemens!   

Wij zullen, als de Corona maatregelen dat toestaan, de lezing organiseren die 

Philip van der Zee gaat houden over Dr. Groenhart, zijn leven en zijn 

verzetsactiviteiten tijdens de tweede wereldoorlog. 

Wij hebben met deze Flits getracht een blik te werpen op 

het jonge leven en de herinneringen van kinderen in de 

jaren 1940-1945.   

  

  

  



Na deze duik in het verleden, nu een blik in het heden! Wat doen jullie 

tijdens deze dagen waarin we leven met het Corona virus?  

We leven op een lager pitje, tenminste als het gaat om visites, feestjes en 

andere bijeenkomsten waarbij we anderen ontmoeten, begroeten, troosten, 

eenzaamheid verlichten en gezelligheid bieden. Daarnaast zijn we juist heel 

actief geworden: opruimen, weggooien, klussen aanpakken, mondkapjes naaien,  

puzzelen en om het bewegingsapparaat aan de gang te houden, wandelen en 

fietsen!                                                                                                              

Gelukkig leven we in een tijd met computers en smartphones, waardoor (video) 

gesprekken, thuis werken en allerlei digitale bezoeken aan voorstellingen, 

concerten en museums mogelijk zijn.    

Deze keer brengt De Nationale Museumweek de broodnodige afwisseling.  

Nationale Museumweek 2020   

Ontdek        In vrijheid!  
Dit jaar vieren we – ondanks alle beperkingen van dit moment – 75 jaar 

Culturele Vrijheid.  

De Museumweek daagt je uit om op ontdekkingstocht te gaan.  

Op www.museumweek.nl is voor iedereen een digitale expositie op de Dam te 

zien.  

Musea tonen daar hun pronkstukken. Iedere dag t/m 26 april om 16.00 uur,  

gepresenteerd door Sahil Amar Aïssa.  

Op T.V. is om 22.10 uur deze week het programma “Man en Kunst” op NPO 1  

  

Kijk ook eens op de website van Vrouwen van NU Dirkshorn!     

Informatie, historische filmpjes en o.a. deze FLITS. In het deel “Voor 

Leden” is inloggen noodzakelijk. Gebruikersnaam: Liddirkshorn en het 

wachtwoord: dir7314                               

  

http://www.museumweek.nl/
http://www.museumweek.nl/

