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Intussen waren we in contact gekomen met de Historische Vereniging Haulerwijk eo. Van de heren Jaap de 
Boer en Rinze Oenema kregen we alle informatie die ze in het archief konden vinden. Daarnaast kregen we 
een door Rinze Oenema in samenwerking met amateur-historicus Sander Reinders gemaakte film over de 
landing van de Fransen bij Haulerwijk. Dit betreft Deel 4 uit de filmserie HAULERWIJK IN OUDE 
BEELDEN. Hierbij vertellen o.a. Aaltje Hoff – Bijker en Gauke Hof hoe zij destijds de gebeurtenissen 
beleefd hebben en is te zien waar e.e.a. zich heeft afgespeeld.  
 
We hebben geprobeerd om antwoorden te vinden op een aantal vragen van ons en de familie Pintaud, bijv.: 
- wat is er precies op 7 en 8 april 1945 en daarna in Haulerwijk gebeurd? 
- waar had die landingsoperatie mee te maken? 
- waar is Henry herbegraven en wat is er over Louise d’Aussy-Pintaud bekend?  
Enz., enz. 
 
Dokkum, januari 2013, 
Cees Visser en Truus Visser-Voortman. 
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13.1 Voorbereiding van Cees en Truus Visser op het bezoek aan de familie Pintaud 
 
Als voorbereiding op het bezoek aan de familie Pintaud in Frankrijk hebben Cees en Truus Visser 
vooraf in 2012 samen met Jaap de Boer en Rinze Oenema de plaatsen in de omgeving van 
Haulerwijk bezocht waar de Franse para’s 7 op 8 april geland zijn. 
 

 
De voormalige boerderij van Alle van der Lei waar de para’s het eerst aanklopten  
 

 
De voormalige boerderij van Fokko Tamminga waar de 4 Duitsers lagen te slapen 



 
De sloot langs de Koudenburger weg waar de Duitsers werden geëxecuteerd 
 

 
De voormalige boerderij van de familie Bijker waar Henri Paul Fouqer heen vluchtte  
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Een verrassende ontmoeting tussen Gauke Hof en Truus Visser-Voortman aan de Rendijk  
 
Gauke Hof heeft de landing van de para’s van nabij mee gemaakt en weet er nog veel van te 
vertellen. Hij zat in die tijd op de CVO school, waar meester Voortman het hoofd van was. Tot 
verrassing van Truus wist hij haar als klein meisje nog te herinneren.  
 

 
In gesprek aan de Rendijk vlnr Cees Vissser, Gauke Hof, Rinze Oenema en Truus Visser 
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13.2 Bezoek Cees en Truus Visser aan Hervé Pintaud in Frankrijk 
 
Op 1 juni 2012 hebben Cees en Truus Visser een 
bezoek gebracht aan Hervé Pintaud in Frankrijk. 
Daarbij hebben ze o.a. het geboortehuis van de 
familie bezocht en de graftombe van Henry 
Pintaud. 
 
De familie Pintaud woont in La Rochefoucauld, 
een plaatsje in het departement Charente met ruim 
3000 inwoners, 25 km ten oosten van Angouleme. 
De familie Pintaud is hier een vooraanstaande 
familie en woont er al een aantal eeuwen. Ze 
hebben er enkele huizen en nogal wat land. 
 
 

 
La Rochefoucauld 
 

Met het bezoek van de familie Visser werd een stukje geschiedenis 
van de familie Pintaud naar boven gehaald waar Hervé naar zijn 
zeggen erg blij mee was. Hervé vertelde dat zijn grootouders 
Maurice en Louise en ook zijn vader Francis, nooit over het sterven 
van Henry hebben kunnen spreken. Van de groep para’s, waar 
Henry bij hoorde, kende Hervé alleen de naam van de commandant 
Albert Vidoni. Hij vertelde dat de familie weinig waardering en 
respect voor deze man had, het waarom werd de familie Visser niet 
duidelijk. 
 
 
 
 
 Hervé Pintaud 
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Cees en Truus Visser 
voor het huis van de 
familie Pintaud, waar 
Henry werd groot 
gebracht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De familie Pintaud:  
Vader:      Maurice Pintaud    24 mei1890 – 16 januari 1953 
Moeder:   Louise Joly d’Aussy – Pintaud  .. - .. 1900 – 13 december 1990 
Zoon :      Henry Jean Louis Pintaud geboren  -- - .. 1923 in Triest (Italie) 
                 overleden 08 -04 -1945 te Haulerwijk (Ned.) 
Zoon:       Francis Pintaud                               
Dochter:   Michele Pintaud 

 
Vader Maurice Pintaud was directeur 
van Atelier la Javal Pintaud (Eau de 
Javal is bleekwater). In deze fabriek 
werden vanaf 1904 
schoonmaakmiddelen gemaakt. Het is, 
volgens de huidige directeur Hervé 
Pintaud, zoon van Francis Pintaud, de 
oudste chemische fabriek van Frankrijk. 
Francis Pintaud is in 1953 zijn vader als 
directeur opgevolgd. Hervé is vanaf 
1999 directeur en binnenkort zal zijn 
zoon Gonzague deze taak over nemen. 
 
 
 
 
Foto familie Pintaud vlnr: 
Henry Pintaud 
Moeder Louise d' Aussy-Pintaud.  
Zuster Michele 
Een tante   
Broer Francis  
Vader Hervé ontbreekt op deze foto. 
 



 
 Louise d’Aussy Pintaud, de moeder van Henry,   
op 38 jarige leeftijd, geschilderd door een vriend 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maurice Pintaud, de vader  van Henry,  
geschilderd door z’n vrouw Louise 
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Het familiegraf van de familie Pintaud op de begraafplaats in La Rochefoucauld 
 

 
 
Hervé Pintaud en Truus Visser-Voortman bij de graftombe van de familie Pintaud 
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Plaquette van Henry Pintaud op de graftombe 
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Truus Voortman bij het straatnaambordje van de straat die in La Rochefoucauld naar Henry 
Pintaud is vernoemd  
 

Louise d' Aussy-Pintaud, de moeder van 
Henry, was een begenadigd kunstenares, 
hier enkele van haar werken. 
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 Nog een paar schilderijen van Louise d' Aussy-Pintaud 
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14 Resumerend 
Van de para’s die in de omgeving van de Slinke neerkwamen, hebben we de volgende personen min of 
meer kunnen traceren: 
1. Albert Vidoni ontsnapt naar Kokshiem, daarna ondergedoken bij 

Harke Landmeter op de Haule  

2. Henry Pintaud  gesneuveld 
3. Henri Fouque ontsnapt naar familie Bijker 
4. Franci Recollon gevangen genomen bij “Eelze boskje” 
5. Rene Berthier gevangen genomen bij “Eelze boskje” 
6. Christian Ferrandi gevangen genomen bij “Eelze boskje” (gewond) 
7. Pierre Pauli gevangen genomen bij “Eelze boskje” 
8. Jules Garcia gevangen genomen bij Veenstra aan de Rendijk 

9.   Naam onbekend,  
      mogelijk  Raymond Hauser  

ontsnapt naar bosje achter de Tonckenshoeve, 
daarna nog 1 nacht ondergedoken bij Hendrik de 
Weerd op de Haule 

10. Naam onbekend  ontsnapt naar bosje achter de Tonckenshoeve, 
daarna nog 1 nacht ondergedoken bij Hendrik de 
Weerd op de Haule 

 
 
14.1 Vragen die overblijven 
Er blijven nog veel vragen over waarvan de meesten waarschijnlijk nooit opgehelderd zullen worden, 
zoals: 
- waarom zijn de Fransen in het gebied bij de Slinke gebleven waar ze de vier Duitsers geëxecuteerd 
hebben en ze de lichamen voor iedereen zichtbaar achter lieten? Ze konden toch weten dat ze hierdoor in 
ernstige problemen konden komen. Had dit te maken met hun opdracht zoveel mogelijk verwarring bij de 
Duitsers te stichten? 
  
- waarom zijn de Fransen, nadat ze de vier Duitsers geëxecuteerd hebben, niet in de richting Appelscha 
gegaan. Blijkbaar hadden ze geen haast, want in de middag zaten ze nog rustig in het gebied aan de Slinke. 
Of hebben ze contact gehad met hun bevelvoerder die ze opdracht heeft gegeven in het gebied te blijven 
waar ze geland waren? 
 
- op welk tijdstip werden de vier Duitsers door Tamminga afgevoerd naar het lijkenhuisje op de 
begraafplaats? 
 
- op welk tijdstip hadden de Duitsers, die langs de Norgerweg ingekwartierd waren, weet van de executie 
van de vier Duitsers die door de Fransen bij Tamminga geëxecuteerd waren? 
 
- hoeveel Fransen zijn er bij de Slinke gedropt en bij het gevecht betrokken geweest? 

Mogelijk is (een deel van) de groep Brunet in de omgeving van de Weperpolder neergekomen (zie bijlage 
1). In de Weperpolder landde nl. een groep van waarschijnlijk zeven parachutisten. Ze werden in eerste 
instantie verborgen bij boer Jellema aan de weg Oosterwolde – Veenhuizen en later door burgers via het 
Fochteloërveen naar de andere Fransen in Appelscha gebracht. Vast staat namelijk dat de tweede luitenant 
Louis Brunet en zijn assistent de sergeant Souvigny hun mannen, bestaande uit voormalige 
onderduikers/verzetsstrijders  afkomstig van het bergachtig gebied bij Lyon, konden hergroeperen en 
Appelscha bereiken om de helpende hand te bieden aan luitenant Duno. 

- heeft een deel van de groep Brunet zich in de nacht van de dropping aangesloten bij de groep Vidoni op 
de Slinke? 
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De indruk is dat de Duitsers de gevangen genomen Fransen vrij humaan behandeld hebben door de 
gewonden te laten verzorgen door dokter Beumer en later naar het hospitaal in Heerenveen te brengen. Dit 
roept de vraag op of de Duitsers geen weet hebben gehad van het executeren van de vier Duitsers bij de 
boerderij van Tamminga.  
Indien ze dit wel wisten, waarom hebben ze geen represailles gepleegd door ook Fransen te executeren? 
Het was bijvoorbeeld vrij eenvoudig voor ze geweest de Fransen tijdens het gevecht allemaal om te 
brengen. 
 
14.2 Nabeschouwing operatie Amherst 
Uiteindelijk zou de operatie Amherst 33 Franse para’s het leven kosten (5 officieren, 7 onderofficieren en 
21 korporaals/soldaten). Daarvan sneuvelden er 32 in Drenthe en 1 in Friesland (Haulerwijk). In totaal 
fusilleerden de Duitsers 7 para’s en verdronken er tijdens de landing 2, beiden in de omgeving van Assen. 
Daarnaast telden de parachutisten bijna 60 ernstig gewonden (inclusief degenen die botbreuken hadden 
opgelopen), en werden er 69 naar het krijgsgevangenenkamp Wesermünde afgevoerd. Zij werden op 30 
april door Engelse eenheden bevrijd.  
Aan Duitse zijde sneuvelden volgens geallieerde bronnen iets minder dan 300 man. Enkele tientallen 
raakten gewond en 187 werden krijgsgevangen gemaakt. Daarvan alleen al in Friesland 47, in de directe 
omgeving van Appelscha. In totaal werd er een dertigtal Duitse voertuigen uitgeschakeld.  
Van de burgerbevolking laten 33 mensen het leven. 
 
Na de oorlog was er gelegenheid te over om alle Geallieerde operaties zorgvuldig onder de loep te nemen 
en lering te trekken uit de opgedane ervaringen. Ook "Amherst" ontkwam daar, terecht, niet aan. Maar 
achteraf (ver)oordelen is erg makkelijk, dat dient men zich terdege te realiseren. De meningen over het 
succes van de Franse para’s lopen trouwens sterk uiteen. Velen vonden dat de inzet van de beide SAS-
bataljons in hoge mate had bijgedragen tot de snelle opmars van de Canadezen en daarmee de bevrijding 
van Noord-Nedeland. Anderen daarentegen stelden dat het Duitse leger al nagenoeg verslagen was en dat 
de Franse operatie daartoe nauwelijks had bijgedragen. Die was er volgens hen toch wel gekomen, maar 
dan wat later. Hoe het ook zij, voor de Franse SAS in Noord-Nederland golden destijds dit soort 
bespiegelingen niet. Men deed gewoon zijn plicht, en dat was vechten tot het einde. Vast staat in ieder 
geval dat de Franse para’s onze blijvende dankbaarheid en bewondering verdienen. 
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14.3 Verantwoording 
Bij het schrijven van dit verhaal hebben we geprobeerd zoveel mogelijk van de geschiedenis van de 
landing van de Franse para’s in de omgeving van Haulerwijk te achterhalen en op te schrijven met doel 
deze geschiedenis voor het nageslacht te bewaren, inclusief de ervaringen van Cees en Truus Visser, die in 
2012 een bezoek brachten aan de familie van de gesneuvelde Franse parachutist Henry Pintaud. Hierbij 
hebben we niet de pretentie met dit verhaal de volledige geschiedenis te hebben beschreven. Daarvoor ligt 
het gebeuren te ver achter ons, tenslotte is het al meer dan 65 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog is 
afgelopen. Het is na zoveel jaren dan ook moeilijk te achterhalen wat er zich toen precies heeft afgespeeld.  
De meeste mensen die iets zouden kunnen weten zijn inmiddels overleden, er is nog slechts een klein 
groepje die er iets over kan vertellen. Maar ook die mensen hebben het soms moeilijk zich na zoveel jaar 
de exacte gebeurtenissen te herinneren, ook al omdat ze toen nog zo jong waren. 
Er zijn in de loop der jaren wel diverse verhalen op papier gezet door verschillende schrijvers, maar ook in 
die publicaties staan soms tegenstrijdigheden en onduidelijkheden. 
 
Waar we in de verklaringen tegenstrijdigheden tegen zijn gekomen hebben we dit in de tekst aangegeven 
en niet zelf een conclusie getrokken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de bepaling van de plaats waar Henry 
Pintaud om het leven is gekomen, waarbij door getuigen drie verschillende plaatsen worden aangeduid. 
 
Wij danken alle mensen dat ze ons te woord wilden staan, hun verhaal wilden vertellen, resp. op schrift 
wilden stellen of anderszins geholpen hebben. Daarnaast danken we de mensen die dit verhaal kritisch 
hebben nagelezen en aan Gauke Hof, bij wie we herhaaldelijk te rade zijn gegaan voor nadere informatie.  
 
Zoals reeds aangehaald hebben we niet de pretentie met dit verhaal de volledige geschiedenis van de 
landing van de Franse para’s te hebben beschreven. Als er nog nieuwe feiten naar boven komen, die van 
belang zijn, hebben wij het voornemen dit alsnog in dit verslag op te nemen. Als iemand aanvullende 
informatie kan geven stellen we dit zeer op prijs, zodat dit in dit verhaal verwerkt kan worden om 
zodoende weer een stukje van deze puzzel op te kunnen lossen en voor het nageslacht te bewaren.  
 
Iedere waarheid is slechts een interpretatie van wat zich in werkelijkheid heeft voorgedaan. 
 
De opstellers, 
Cees Visser, Jaap de Boer en Rinze Oenema 
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Bijlage 1: 
 
Overlijdensakte van Henry Pintaud, opgesteld door burgemeester Bontekoe op 10 november 1947  
(Bron: Gemeentearchief Ooststellingwerf). 
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Bijlage 2: Overlijdensaktes vier gedode Duitse soldaten 
 
De vier gedode Duitsers zijn aanvankelijk begraven op de Algemene Begraafplaats te Haulerwijk. 
27 november 1947 zijn ze herbegraven op het Duitse Militaire Friedhof te IJsselstein bij Venray 
(Limburg). 
Dit is gedaan door de Dienst Berging en Identificatie van de Koninklijke Landmacht.  
 
Grafnr. Naam/rang. Geb. datum,  
AV 1-1 
 

Josef Gerbl 
Ober-gefreiter (korporaal) 

09-03-1922 
 

 

AV 1-2 
 

Heinrich Timmermann 
Ober-gefreiter (korporaal) 

03-12-1923 
 

 

AV 1-3 
 

Alfred Huber 
Ober-Jager ( sergeant) 

28-12-1920 woonpl. Flaxdorf (Pfalz) 
 

AV 1-4 
 

Hans Aderholt 
Fahnrich ( vaandrig) 

25-10-1917 
 

 

 
 
Op de overlijdensaktes staat als datum van overlijden 7 april 1945 en als tijdstip 23.00 uur.  
De para’s zijn echter van 7 op 8 april 1945 tussen 23.45 en 00.45 uur geland en klopten 8 april omstreeks 
02.00 uur aan bij Alle van der Leij. De datum en het tijdsip kloppen dus niet. Het moet op 8 april 1945 na 
02.00 geweest zijn dat ze om het leven gebracht zijn. 
 
De overlijdensaktes van zowel de vier gedode Duitsers als van Henry Pintaud pas zijn opgesteld op 10 
november 1947. Het is meer gebeurd dat dit zoveel later is gedaan, vaak gebeurde dit als de lichamen 
werden opgegraven en naar een centrale begraafplaats gebracht.  
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Bijlage 3 Franse krant met vermelding onderscheidingen aan Nederlanders 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Bijlage 4 - Dagboek van Vera de Kruyff-van Vierden, evacué bij de familie Bijker 
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E-mail correspondentie maart 2008 tussen Rinze Oenema en Vic de Kruyff.  
Vic is de zoon van Vera de Kruyff, die als evacuee met haar 2 zonen, Vic van 11 en Dick van 
7 jaar bij de familie Bijker verbleef tijdens de landing van de Franse para’s.  
 

MAIL VAN VIC DE KRUYFF aan RINZE OENEMA: 
 
'V.C.de.Kruyff' <VECEDEK@hetnet.nl>  
"Rinze Oenema" <oenema.r@home.nl>  
maandag 17 maart 2008  
Onderwerp: Uittreksel 

Geachte heer Oenema,  

Afgelopen weekend heb ik de DVD Haulerwijk in oude beelden Deel 4 met 
daarbij de geschiedenids van de dropping van de Franse para’s bekeken 
en hoewel mijn fries niet meer is wat het geweest is, kon ik het toch 
redelijk volgen. De naam Dr. Beumer sprak mij aan en natuurlijk Aaltje 
Hof-Bijker die ik ook al jaren niet meer had gezien. Mijn moeder Vera 
is met haar kinderen na het overlijden van haar man en onze vader, 
vlak voor het uitbreken van de 2e wereldoorlog in Arnhem gaan wonen.  
Haar ouders woonden in de kastanjelaan, vlak bij der rijnbrug. Toen 
wij na de oorlog weer terugkeerden naar Arnhem zijn we allemaal in de 
kastanjelaan gaan wonen. Daar heeft ook Aallje een tijd bij ons in 
gewoond.  
Uit het dagboek van mijn moeder heb ik dat deel voor u samengesteld dat 
betrekking heeft op ons verblijf in  
Haule en waarin het opvangen van Henry Paul Fouque staat beschreven. Voor haar 
aandeel heeft zij van de  
Engelse en Amerikaanse overheden oorkonden ontvangen.  
 

Het samenstellen van dit pakket van 17 A4'tjes heeft de nodige tijd gekost, 
maar het lijkt mij juist uw historische vereniging hiervan in kennis te 
stellen. Als u het weet te waarderen, kunt u het in het historisch archief van 
Haule opnemen en mij eventueel de reeds aan u betaalde 13 euro retourneren op 
mijn giro.  
Ik hoop het pakket morgen per post naar u te verzenden.  
m.vr.gr.  
V.C.de Kruyff  
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MAIL VAN RINZE OENEMA: 
 
Van: "Rinze Oenema" <oenema.r@home.nl> 
Aan: 'V.C.de.Kruyff' <VECEDEK@hetnet.nl> 
Verzonden: woensdag 19 maart 2008 18:54 

   Onderwerp: Re: uittreksel  
 

 
Geachte heer de Kruyff,  

dank voor de gegevens die u mij gezonden heeft. Mooie foto's ook, had ik 
heel goed als ondersteuning in de film kunnen gebruiken,  

als ik van het bestaan had geweten. Wel is voor mij onduidelijk waarom uw 
moeder oorkondes ontving van de Amerikanen en de Britten,  

terwijl het Franse para's betrof. Ik zou mij dan eerder voor kunnen stellen 
dat ze een oorkonde van de Fransen (of ev. Canadezen) zou krijgen.  

Mogelijk kunt u daar iets over vertellen.  

Vriendelij
ke groet,  
Rinze 
Oenema  

 

 

 

 

 

VERVOLG MAIL VAN VIC DE KRUYFF: 

Geachte heer  

Niet zo verwonderlijk als u bedenkt dat de Special Air Service (SAS) die deze 
operatie in de nacht van 7/8  
april uitvoerde met 2 bataljons Franse para's slechts onderdeel uitmaakte van 
de opmars naar het noorden van het IInd Canadian Corps.  

Zij waren een onderdeel van het leger van Montgomery dat Noord-Europa 
bevrijdde.  
Dit Canadian Corps waar ook Polen deel van uitmaakten zorgden voor de 
bevrijding van Drente, Friesland  
en Groningen.  
De opperbevelhebber van alle Geallieerden troepen in de 2e wereldoorlog was 
Generaal Eisenhower (Am.)  
en hij was dus de baas van Montgomery (Eng.). Vlak na de oorlog hebben dus de 
hoogste instanties (Engels en Amerikaans)  
haar de oorkonden verleend.  
 
m.vr.gr.  
V.C.de Kruyff  
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VERVOLG MAIL VAN RINZE OENEMA: 

Geachte heer de Kruyff,  

dank voor uw reactie, mij is nu duidelijk waarom de Engelsen en 
Amerikanen haar de oorkondes  
verleenden en niet de Fransen.  

Een essentieel verschil tussen het verhaal van uw moeder en dat wat Aaltje 
Bijker in de film vertelt, dat zal  
u ook zijn opgevallen, is dat volgens uw moeder zij met vuurwapens bedreigd 
is (blz 5), terwijl volgens  
Aaltje haar broers Hendrik en Jaap dit overkwam.  

In de Leeuwarder Courant van 8 april 1995 (zie bijlage) vertelt Hendrik dat 
het hem overkwam en wat hij  
daarbij meemaakte. Mogelijk kunt u iets vertellen over deze, mijns inziens 
belangrijke tegenstrijdigheid.  

Vriendelijke 
groet,  
Rinze Oenema  

VERVOLG MAIL VAN VIC DE KRUYFF: 
 
'V.C.de.Kruyff' <VECEDEK@hetnet.nl>  
"Rinze Oenema" <oenema.r@home.nl>  
donderdag 20 maart 2008 14:28  
Re: tegenstrijdigheid in verhalen  
 
 
Geachte heer Oenema  
 
Wanneer zij bedreigd zijn weet ik niet, maar vast staat dat;  
-toen de kogels ons om de oren vlogen, dook iedereen de kelder in. In mijn 
herinnering waren Hendrik en  
Jaap toen niet thuis.  
-toen Paul de eerste keer binnenstapte kwam mijn moeder als enige de kelder 
uit en liet hem binnen.  
-toen Paul naar zolder was gegaan om zich te verstoppen, zijn ze behalve mijn 
moeder, mijn broer en  
ik allemaal het huis uit gevlucht.  
-nog zie ik mijn broer en mij op de grond spelen en mijn moeder aan tafel 
sokken stoppen. Verder was er op  
dat moment niemand meer in de boerderij.  
-toen ze vlak daarna de boerderij kwamen doorzoeken, stapten ze terwijl de 
boerderij omsingeld was, onze  
kamer binnen met getrokken vuurwapens.  
-behalve vragen over de parachutist vroegen ze ook waar iedereen was.  
Pas na hun vertrek kwam de familie weer thuis. Ik wil zeker niets afdoen 
aan de hulp die de familie Bijker  
heeft gegeven en zeker later door Hendrik en Jaap.  
Voor mij staat vast dat wat ikzelf mij nog weet te herinneren en het "heet 
van de naald" geschreven dagboek  
van mijn moeder een juiste versie van de waar gebeurde historie is.  
m.vr.gr.  
V.C.de Kruyff  
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VERVOLG MAIL VAN VIC DE KRUYFF: 

V.C.de.Kruyff' <VECEDEK@hetnet.nl>  
"Rinze Oenema" <oenema.r@home.nl>  
donderdag 20 maart 200823:42  
Re: tegenstrijdigheid in verhalen  
 
 
reactie op de nu ontvangen bijlage van de  Leeuwarder Courant van 8 
april 1995:  

-Paul kwam door de voordeur en heeft in de gang met mijn moeder 
gepraat terwijl de rest in de nabij gelegen kelder zat.  

Toen is hij zelf via de trap naar de zolder gegaan en heeft zichzelf 
verstopt tussen de strobalen.  

Mijn moeder heeft direct de gang en de trap achter hem schoongemaakt, 
dit alles zie ik nog zo voor mij. 

-De familie ging angstig voor wat te verwachten was naar de buren. 
Begrijpelijk want ze hadden nog geen oorlog meegemaakt.  

-Mijn moeder ging met haar twee kinderen in de kamer ( links van de 
voordeur) zitten. Wij sliepen daar ook in de bedstee ..  
-Toen pas kwam de groep Duitsers en Landwachters eraan en omsingelde 
de boerderij. Voor het huis liep een gewapende  
wachtpost heen en weer.  
-Twee of drie man kwamen met getrokken vuurwapens onze kamer binnen. 
(zie dagboek); ook dit zie ik nog zo voor mij. 

-Na terugkomst van de familie verzocht Heit mijn moeder (omdat zij met 
Paul kon praten) om hem te zeggen dat hij zich  

buiten de boerderij moest verstoppen, want er werd verwacht dat ze 's 
avonds weer zouden komen om Paul te zoeken. 

Het met eten en kaars naar Paul toegaan van mijn moeder, onderwijl 
roepend "poes-poes" is vanaf dat moment door  

de jaren heen een bekend verhaal en was ook Aaltje bekend.  
Terwijl Paul at heeft mijn moeder nog even met hem gesproken en hem 
gezegd alles mee te nemen.  
Mogelijk dat toen Hendrik hem heeft geholpen zich te verstoppen achter 
de boerderij.  

-Niet dinsdagmiddag, maar maandagavond liep Paul aan de voorkant 
voor het huis heen en weer,  

wat ik zag vanuit de bedstee. Ik schreeuwde naar mijn moeder dat er 
een man voor de ramen liep.  

Zij keek eerst vóór (niets) en ging toen naar het achterdeurtje van 
de deel om te kijken.  

Daar stond Paul en ze trok hem naar binnen. Hij kwam dus niet door 
de keuken aan de rechterzijkant van de boerderij.  
De rest klopt aardig met het dagboek. 
 
m.vr.gr.  
V.C.de Kruyff  
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Aanvulling Rinze Oenema juni 2014: 
mei 2014 heeft Jaap de Boer via een Amerikaanse connectie een brief van Vera de Kruyff 
gevonden. Dit betreft een verzoek van Vera aan de Amerikaanse autoriteiten voor een “written 
certificate” voor haar en voor de familie Bijker. Zoals uit bovenstaande documenten van haar 
zoon Vic blijkt heeft zij die ook gekregen. Volgens navraag bij de familie Bijker hebben deze die 
oorkonde niet ontvangen. Vera heeft ook een oorkonde van de Britse autoriteiten gekregen, 
waarschijnlijk heeft ze de Britten een soortgelijke brief gestuurd.  
 

 
 
 



 
Pagina 89  

 

 
Bijlage 5 - Geraadpleegde literatuur en bronnen: 
 
I. Operatie Amherst Roger Flamand/Jaap H. Jansen 
II. Boek Drentsche kroniek van het bevrijdingsjaar; Schrijver G. A. Bontkoe 1946  
III. Onze vrijheid moest duur betaald worden - Bert van der Berg. 
IV. Vijf jaar na Vijftig jaar – H.W. de Vries 
V. Vervlogen Tijden – 25 jaar Chr, Basis School Haulerwijk 1993 
VI. Krantenartikel “Nieuwe Ooststellingwerver”, 1 mei 1985 van Jan van der Walle. 
VII. Informatie familie Voortman 
VIII. Verslag Sander Reinders (mrt. 2007) en brief Andries Hiemstra (Tonckenshoeve) 
IX. Diverse websites, waaronder  

HThttp://www.go2war2.nl/artikel/2231/Operatie-Amherst.htm?page=5TH en 
HThttp://www.klimopsite.be/operatie-amherst-1945.htmTH en 
HThttp://fflsas.org/TH “Parachutistes S.A.S. de la France Libre 1940 - 1945 

X.  
 
 
 
 
 
 
XI. 
 
 
 
 
 
 
 

Film van Rinze Oenema en amateur-historicus Sander Reinders, waarbij gesprekken gevoerd 
worden met o.a. Gauke Hof en Aaltje Hof – Bijker en beelden te zien zijn waar het e.e.a. zich heeft 
afgespeeld. 
Deze film is opgenomen in Deel 4 van de filmserie HAULERWIJK IN OUDE BEELDEN. 
Bestellen kan via 
HThttp://www.haulerwijk.com/Inschrijfformulieren/OudeFilm/oudhaulerwijk.htmTH  
 
Bij de samenstelling van dit document zijn gesprekken gevoerd met o.a. 
Albert de Weerd 
Andries Kroes en Ietje Kroes – van der Ley 
Ankie Bergsma 
Alie van Bolhuis - Oenema 
Familie Roffel 
Gauke Hof 
Gosse Bergsma 
Hielke de Boer 
Jacob Bijker – Gorredijk en zijn tante Aaltje Hof - Bijker  
Jan Landmeter 
Hans Veenstra 
 
Daarnaast zijn schriftelijke reacties ontvangen van : 
Wietske Kampen - de Boer 
Harmen Duursma 
Vic de Kruyff 
Andries Hiemstra 
 
Verder werd medewerking verleend door: 
Jan van der Walle 
Henk Brink 
Lammie Dijkstra 
Familie Grimme – Lisse 
Max van den Berg – Barneveld  
 
Vertaling:  
Nederlands > Frans:  Dick en Michele Mook t.b.v. de  familie Pintaud (korte versie) 
Frans > Nederlands Max van den Berg 
 
Allen dank voor de medewerking, ook Poppe Jansma, Max van den Berg en Henk Brink 
voor het nauwgezet lezen van de concepten en het voorzien van commentaar.  
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Opstellers van dit rapport:  
 
Cees Visser. 
De Zwaan 106 
9101XH Dokkum 

 0519-294243 
e-mail HTctvisser@hetnet.nlT 
 
Jaap de Boer 
Laweijstraat 51 
8433KH Haulerwijk 
e-mail HThistorische.ver.haulerwijk@gmail.comT 
 
Rinze Oenema 
Opzienersweg 46 
8433PM Haulerwijk 
e-mail HToenema.r@home.nlT 
 
 

http://www.haulerwijk.com/~home/Bedrijven/Ac-datum.htm�

