
Onderstaande twee brieven zijn geschreven door oom Johan vanuit de Koningstraat 65 te Dokkum
aan mamma. De eerste vlak na de geboorte van Theo op 2 mei 1943. De tweede toen zij in juli 
d.a.v. in het ziekenhuis was opgenomen met difterie.

Aangezien de originele handgeschreven documenten door de afmeting van het gebruikte 
briefpapier soms niet goed te kopiëren zijn en de tekst vanwege de vervaagde inkt niet goed 
leesbaar is volgt hier een transcript:

1e brief:

Dockum, 6 Mei 1943 

Beste Coba, Bas en kinderen,

Op de eerste plaats hartelijk gefeliciteerd met den nieuwen spruit. We zullen de tijd, waarin hij 
geboren is, wel kunnen onthouden! ’t Is hier een vreeslijke toestand: Vrijdag 30 April begon de 
algemeene staking. Voor twaalf uur had alles het werk neergelegd, alle rijksdiensten inbegrepen! 
De boeren deden ook allemaal mee en werkten niet meer, alleen moest natuurlijk het melken 
doorgaan. Geen druppel werd er meer geleverd aan de fabrieken. Het gevolg was, dat de mensen 
met bussen of emmers vol melk fietsten. We verzopen er letterlijk in en je kon er niemand mee 
gerieven. Zaterdagmorgen om tien uur zijn wij na herhaalde conferenties, waaruit bleek dat de 
staking toch niet algemeen was en de spoor niet meedeed, weer aan het werk gegaan. Jl. 
Maandag leek het op de dorpen wel oorlog. Een boer, die melk leverde, was levensgevaarlijk. 
Melkboten werden tot zinken gebracht, melkwagens onklaar gemaakt, onwilligen afgerost, enz. 
Vrijdag waren de autobussen in Marrum al teruggejaagd naar Dokkum, zodat er nog alleen
gereisd kon worden met de tram. Alle winkels waren gesloten, op de dorpen werd geen brood 
meer gebakken. Een paarhonderd  man bestormde het gemeentehuis in Metslawier en sloeg alle 
ruiten stuk. Inmiddels arriveerde de Grüne Polizei in Dockum bij de Woudpoort en schoot op een 
afstand van enkele meters op een paar mannen, die bij kapper Bergsma op de stoep zaten: Jouke 
Zijlstra / Jouke Iemer  ± 75 jaar / en een zoon van Joh. Ronner  ± 18 j. / Abe Roets / ogenblikkelijk 
dood, oude Wiebren Kooistra ( pas 60 j. getrouwd ), Klaas Kooistra (de kaatser)ernstig, enkele 
anderen licht gewond.  Daarna ging de reis naar Metslawier, maar gelukkig was de menigte daar 
al verspreid. Enkelen zijn ingerekend, o.a. een Fokkens van Nijewier, die gewond was. De hele dag 
reed een vrachtauto heen en weer om zgn. raddraaiers op te halen. Vandaag staat aangeplakt, 
dat o.a. deze Fokkens ter dood gebracht is. In het hele noorden schijnt het zeer woelig te zijn 
geweest, o.a. in Marum Gr. zijn zestien man neergeschoten volgens de geruchten. In Bergum 
fietsten twee personen op de weg, niet eens samen, werden zo neergeschoten. Zo ook een 
meisje, dat voor het raam stond, raakte gewond. Dinsdag en Woensdag gingen de mensen 
langzamerhand weer aan het werk. In Gorredijk is een onderwijzer,  J.  Eisinga, die ik uit de Friese 
beweging wel kende, gefusilleerd. In Strobos een broer van iemand uit Groningen, die ik ken. In 
Groningen is ook gestaakt, maar in Tilburg practisch niet. Veel gezinnen zitten nu in spanning 
omtrent de studenten of beroeps onderofficieren. ’t Is te hopen, dat er spoedig een eind aan 
komt.
Verder het beste gewenst met baby en kraamvrouw, met hartelijke groeten,

w.g. Johan

P.S. Ik zou ± 20 Mei op bruiloft naar Purmerend, maar daar zal wel niets van komen.

Op de linkerzijkant schrijft hij nog:

In de nacht van Dinsdag op Woensdag is het zeer roerig geweest in de lucht en zijn hier in de 
omtrek een vijftal vliegtuigen neergestort, o.a. bij het Zwarte brugje.



2e brief:

Dockum, 19 Juli 1943

Beste Coba,

Jij dus zomaar in de lappenmand. Gelukkig dat het niet erg is, maar ik geloof graag, dat het je 
moeilijk valt zolang uit je gezin te moeten. Als de kinderen het nu maar niet krijgen. Je zult 
Zaterdagmorgen anders wel geschrokken zijn met dat bombardement. Jullie moeten spoedig eens 
schrijven hoe de vork aan de steel zit!
Het gaat er hier de laatste tijd ook van langs. Vandaag net veertien dagen geleden heeft een 
onbekende den NSB inspecteur hier een pak slaag gegeven, waarvan de man nog te bed ligt. ’s 
Middags een tiental overvalwagens met Grüne Polizei in de stad. Overal huiszoeking gedaan, bij 
ons ook. Bij Eduard werd alles overhoop gescheurd tot de laden uit het dressoir! Een jongen 
doodgeschoten. 30 à 40 radio’s meegepikt. Enkele jongens gepakt. De rest gevlucht, zodat de 
oogst gering was. Een en ander een hele consternatie. In Leeuwarden moeten nu de lui, bij wie 
een radio in beslaggenomen is, naar Vught gebracht zijn (± 200!).In Wartena zijn twee jongens 
doodgeschoten. Je snapt dat de lui waakzaam blijven, want bij het minste of geringste smeert 
alles hem!
Ik ben een week met vacantie geweest en wel naar Kampen, waar ik Zaterdag voor een week naar 
toe gegaan ben. Ik logeerde in het hotel en ben met Truus ’s Zaterdags naar de Noordoostpolder 
en Schokland geweest. Veel Friezen getroffen en interessant te bekijken. ’s Zondags de Veluwe 
over, in Vaassen gegeten en toen naar Nunspeet, waar we Carolien opgehaald hebben.  ’s Avonds 
terug naar Kampen. In Vaassen lag een telegram, dat ik in Swalmen (Limburg) verwacht werd, 
zodat ik ’s Maandags daarheen gegaan ben, naar de familie Noten. Een hele prettige week gehad 
met prachtige wandelingen en uitstapjes naar o.a. Roermond en Sittard. Een mooi land en een 
gastvrij volk. Na een ellenlange reis (van ’s morgens acht tot ’s avonds negen uur in de trein 
gezeten) eindelijk weer thuis.
Je moet maar eens schrijven, of je straks ook fruit nodig hebt, dan zal ik wel eens naar Swalmen 
schrijven. Daar is fruit genoeg.
We hebben nu eindelijk de stukken van den notaris gekregen + een nota van (schrik niet) 
fl. 186,95!!! Ieder heeft nu recht op een aandeel van fl. …… , terwijl moeder alleen eigenares van 
de huizen is.  Eduard en Gerard moeten elk duizend gulden aan de boedel betalen voor de zaak, 
terwijl Gerard zes gulden huur betaalt voor de Westersingel en twee gulden voor de Streek, zodat 
alles nu in volle tevredenheid is opgelost.
Ik kon niet meer fietsen, maar heb nu een massieve band gekregen.
Je houdt je maar goed en knapt maar gauw weer op. Met hartelijke groeten, ook aan Bas en de 
kinderen.
Je toegenegen zwager,

w.g. Johan
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