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DE HARKER
In dit nummer onder andere:
Ook deze maand alleen een digitale
Harker
Mezenkastjes in Lippenhuizen een
groot succes!

Muziekoptreden in de Piterkerk

Kijk op www.lippenhuizen1.nl voor
de digitale Harker in kleur!

DOARPSKRANTE foar & fan LIPPENHÚZEN

DE HARKER
Inhoud
➢ Voorwoord
➢ Dorpsagenda 2018
➢ Mededelingenbord
➢ Activiteitenrubriek

DE HARKER

COLOFON
Verschijnt 10 x per jaar.
Verschijndata 2020
27 oktober
25 november
15 december
Oplage: 555 stuks.
Opmaak:
Tjitske Zuidema
Feestlan 11
06 23128403
Financieel beheer:

i.v.m. de coronacrisis komt de Harker ook deze
maand alleen maar digitaal uit, geen papieren
versie dus!
Gelukkig staat er nog genoeg leuks in te lezen
en in de digitale Harker komen de foto’s ook
mooier uit.
Veel leesplezier!

Rapen & nieten:
Hilly Kootstra,
De Buorren 146
Tel: 463609
Bezorging:
Ruurdje Regelink
Tel. 463780
Kopiëren:
Durk Tolman,
Tine Bergsma
Lute Huisman
Willem van den Pol
Bankrekening-nummer
dorpskrant:
NL80 RABO 0322940133

Kopij inleveren uiterlijk Vrijdag 11 december voor 18.00 uur!!
❖
❖
❖
❖

Ingezonden stukken worden alleen geplaatst, wanneer naam en adres bekend zijn bij
de redactie.
De redactie is niet aansprakelijk voor fouten (data etc.) in de aangeleverde kopij.
Wanneer de redactie het nodig acht, kan zij besluiten een ingezonden stuk niet te
plaatsen.
❖ Indien kopij niet op tijd ingeleverd wordt, kan de redactie genoodzaakt zijn voor de
betreffende maand niet tot plaatsen over te gaan.
❖ Kopij inleveren bij Tjitske Zuidema Feestlan 11. Graag uw kopij digitaal inleveren in
Word, ook kunt u natuurlijk uw stukje geschreven in een e-mail doen.
❖ emailadres: deharker.lippenhuizen@gmail.com

dorpsagenda 2020
Helaas i.v.m. het corona-virus een lege dorpsagenda!

Wanneer

Wat gaat er
gebeuren

Tijd

Waar

20 december

Concert Boaz Roelevink
(reserveren!)

14.30

Piterkerk

Niet alle activiteiten worden vermeld in de dorpsagenda, lees ook even verder in deze Harker
Hebt u al eens gekeken op www.lippenhuizen1.nl ? Daar vindt u alle informatie over ons mooie
dorp met een evenementenagenda wat er allemaal te beleven is. Dit is een initiatief om voor alle
verenigingen een gezamenlijke dorpsagenda op te zetten om de vele evenementen op elkaar af te
stemmen en daar waar mogelijk te bundelen.

Vaste (seizoens)activiteiten

i.v.m. het corona-virus gaan onderstaande activiteiten waarschijnlijk niet door
Wanneer

Wat gaat er gebeuren

Tijd

Waar

Maandagavond

Koor Melomania
oefenavond

20.00 - 22.00

Consistorie

Donderdagavond

Koor Lippenhuizen/Hemrik

19.30

Consistorie

Maandagmorgen
Maandagmiddag
Maandagavond
Donderdagmorgen

Biljarten (gaat wel door!)

9.30
13:00
19:00
10:00

Kobûnderhûs

mededelingen
Mezenkastjes in en rond Lippenhuizen een succes!!
Afgelopen voorjaar werden er door een groep dorpsgenoten ruim 120 nestkastjes in elkaar
getimmerd, geverfd en . Van de 120 kastjes waren er
• 100 bedoeld voor de pimpelmees en koolmees ( met kleine toegang)
• 10 gemaakt voor de spreeuw of specht ( grotere toegang)
• 10 gemaakt voor de boomklever of boomkruiper ( met toegang aan de zijkant)

Een ruwe spechtennest ( links) en wollig mezennest ( rechts)
Allemaal bedoeld voor die vogels die Lippenhuizen in 2020 moesten behoeden voor een
processierupsen-plaag.
Velen hebben dit voorjaar en afgelopen zomer de kastjes hoogstwaarschijnlijk wel
opgemerkt. Hopelijk is ook opgemerkt dat de kastjes goed “bevlogen “ werden. Dit tijdens
het maken van een nest, maar vooral tijdens het voeden van de uitgekomen legsels.
Afgelopen maand oktober zijn alle kastjes schoon gemaakt. Een jaarlijks noodzakelijke klus
om er voor te zorgen dat de vogels ook weer volgend jaar gebruik kunnen maken van deze
kastjes. En deze winter een toevluchtoord kunnen vinden als het eens een echte barre winter
mocht worden
Tijdens deze schoonmaak ronde konden we tevens waarnemen of de kastjes benut zijn.
Dat was gelukkig duidelijk het geval ➔ van de 120 kastjes zijn er zeker 94 bewoond
geweest. Hoofdzakelijk door mezen ( 87 keer ). Veelal zijn de jonge mezen uitgevlogen
behalve aan einde Corso waar nog 11 eitjes in het kastje lagen. Twee keer kwamen we
restanten van dode meesjes tegen. Oorzaken daarvoor kunnen bijvoorbeeld zijn : de ouders
gesneuveld ( en dus de jongen verder verhongerd) of de jongen kregen vergiftigde voeding.
Op enkele plaatsen viel een wat hoge “leegstand” op. Met name in de bebouwde kom van
Lippenhuizen. Waarschijnlijk omdat rond deze locaties ook veel kastjes in particuliere tuinen

hangen. Een goede reden om volgend voorjaar wat nestkastjes te verhangen zodat we een
nog hogere resultaat kunnen halen.
Ook spechten maakten gebruik van onze kastjes: 3 keer ➔ daarvoor gingen ze wel vaak
nog even zelf aan het verbouwen van de ingang.
Ook 3 ringmus-paren vonden onderdak.
De speciale kastjes voor de boomklever/boomkruiper werden maar 1 x benut. Zij
verbouwden ons kastje niet maar pasten de behuizing wel enorm aan van binnen➔ echte
stylisten dus.
Kortom; voor zeer veel vogels waren de kastjes een succes!!
Blijft de hoofdvraag natuurlijk; hebben al deze drukke vogels ook de processierups onder de
knie gekregen. Helaas hebben we dat niet voor u kunnen meten.
Maar misschien heeft u wel het verschil gemerkt: we horen het graag van u
Wat wij wel hebben ervaren is dat we volgend jaar iets vroeger aan de schoonmaak moeten
beginnen. Veel nestmateriaal was al aardig aan het rotten en werd daarnaast druk bevolkt
door met name oorwormen: soms honderden in een kastje.
Hopelijk heeft u uw eigen nestkastjes al winterklaar gemaakt!
Wierd en Willem

Het broeden is verstoord aan einde van de Corso

Talent Boaz brengt blues & countryrock naar Piterkerk
Hij heeft talent, een krachtige rauwe stem & hij is jong en muzikaal. Deze zomer drong Boaz
Roelevink (18) uit Harlingen door tot de finale van het SBS programma ‘We want More’. De
jury vond hem ‘echt te gek’ en een ‘coole gast’. De zanger brengt met gitarist Jente Hummel
de beste nummers van de hedendaagse countryrock ten gehore. De mooiste songs uit
Nashville klinken op zondagmiddag 20 december in de Piterkerk in Lippenhuizen.
Boaz is geboren in Franeker, heeft vervolgens bijna acht jaar in Zuid-Afrika gewoond en
streek daarna neer in Harlingen. Hij speelt al sinds jongs af aan. Zijn vader legde hem de
tienduizend uren regel uit, je moet eerst tien jaar uren achtereen oefen voordat je iets zo
goed kunt dat je het in de vingers hebt. Boaz over zijn opmerkelijk volwassen en doorrookte
stem: ,,Die rauwe stem heb ik van mezelf, dat is niet geforceerd. Ook als ik praat, heb ik een
kraak in mijn stem. Mijn stem is belangrijk voor me, ik besef dat ik daar zuinig op moet zijn.’
Op zijn zestiende trad Boaz op in het radio- en televisieprogramma Noardewyn van Omrop
Fryslân en liet een verpletterende indruk achter. Vanaf dat moment besefte hij dat al die
oefeningen op gitaar en de zanglessen loonden. ‘Ik luister graag naar Chris Stapleton, die
heeft ook een rauw stemgeluid.’ Gestaag werkt hij aan eigen nummers en een eigen stijl.
De intensieve gitaarlessen die hij volgde en de zangbegeleiding lonen. Boaz is vast van plan
een carrière in de muziek te maken. ‘Daar wil ik uiteindelijk van leven.’ Na zijn doorbraak bij
SBS ging het snel. Vanwege de coronapandemie treedt Boaz zonder zijn band op met louter
de begeleiding van gitarist en docent aan het Gitaarinstituut in Fryslân en Drenthe, Jente
Hummel. Ze hebben een intiem programma voor maximaal dertig belangstellenden
samengesteld. Dat belooft een fijne middag blues & countryrock te worden, een vleugje
warmbloedige muziek uit de ‘cottonfields’ in de herfstige Friese Wouden.

Het concert op 20 december begint om 14.30 uur en eindigt rond 16.30 uur.
Tickets kosten 12,50 euro met inbegrip van kop koffie of thee voor aanvang.
Met het oog op de corona-regelgeving is vooraf reserveren met opgave van naam en
contactgegevens noodzakelijk. Dat kan op www.piterkerklippenhuizen.nl. Vanwege de
geldende richtlijnen is het aantal beschikbare plaatsen beperkt tot dertig.

Kleurrijk verbinden 11

‘Er liggen bolletjes in de grond
Te slapen, te slapen
Er liggen bolletjes in de grond
Overal in het rond
Wakker worden, wakker worden
Alle vogeltjes zingen
Alle vogeltjes fluiten
Zet de bloemetjes buiten’
November is gewoonlijk de maand, dat de bloembollen in de grond worden gestopt en
afgedekt met een laagje blad. Zodra het voorjaarszonnetje begint te schijnen beginnen de
bloembollen te bloeien en komen ook de eerste insecten weer uit hun winterslaap, met
name de hommels zijn er vroeg bij.
Alle kinderen van basisschool ‘de Flecht’ in Lippenhuizen hebben een zakje met 15
verschillende bio-bloembolletjes gekregen, die ze thuis in de tuin of in een pot kunnen
planten. Het is nu dus de tijd om ze te planten. Leden van de werkgroep zijn druk bezig
geweest met het planten van de bollen in de berm van ’t Spikerplak (oude dorpshuis),
Castanumstate en voor de glasbak.
In het dorp en bij de nieuwe school zal ook nog worden geplant. Hier hebben we al met
eengroepje kinderen 3x een trottoirtegel verwijderd en hier 20 bolletjes in geplant.Als het
een beetje meezit zullen er in Lippenhuizen voorjaar 2021 zo’n 5000 krokussen,tulpen,
hyacinten, blauwe druifjes en narcissen zijn te bewonderen.
Het is een prachtige herfst dit jaar. Het is genieten van al die mooie kleuren en
bladvormen.Het is jammer dat sommige mensen een hekel aan blad krijgen, zodra het op
de grond valt.Toch is het nuttig om het tussen de vaste planten te strooien , om deze te
beschermen
tegen de vorst en het is goed voor het bodemleven in de grond.
Vele beestjes doen zich hier in de wintermaanden aan tegoed en zorgen zo voor voeding in
de bodem , waar de planten dan weer profijt van hebben. En het is GRATIS! Ook kun je heel
eenvoudig een composthoop maken in de tuin. Op een plekje in de schaduw maak je met
een stuk gaas een ronde of vierkante bak, waarin je al je bladafval en plantenresten gooit,
waarna je het in het voorjaar weer als humus voor je tuin kunt gebruiken!
In deze donkere dagen staan de andere activiteiten wat op een lager pitje. In de dorpstuin is
het wachten op het omzagen van een paar grote kale dennen, voordat we hiermee verder
kunnen.
Bij de Trije Hoek zal eerst de grond moeten worden vervangen, omdat deze vol met steenafval zit en bij het saunaveldje is de poel al uitgezet, maar nog niet uitgegraven.
Week 46 van de SA! stond in het teken van Lippenhuizen. Gezien de reacties, gelezen door
vele mensen. Het is jammer dat de Harker nu alleen digitaal verschijnt en daardoor veel
minder mensen bereikt en we ook het schoolnieuws moeten missen. Hopelijk wordt in 2021
de papieren versie ook weer verspreid.
Tot slot nog een kort recept :
Geniet vandaag
Herhaal morgen
Een Fleurige Groet, namens de werkgroep Fleurig Ommetje Lippenhuizen,
Gelbrigje Visser
gelbrigjevisser@gmail.com

Timpaan Welzijn zoekt nieuwe vrijwilligers voor
begeleiding Nieuwkomers

In 2021 komt er weer een grotere stroom nieuwkomers naar Nederland en daarom ook naar
de gemeente Opsterland. Nieuwkomers zijn vluchtelingen die in Nederland mogen blijven en
kunnen beginnen met het opbouwen van een nieuw bestaan. Dit zijn vaak jonge mensen
(soms gezinnen) die wel wat hulp kunnen gebruiken.
Wij zoeken daarom nieuwe enthousiaste mensen die de nieuwkomers willen ondersteunen.
Vooral voor de regio Ureterp zijn wij dringend op zoek naar vrijwilligers.
Past dit werk bij mij?
Als vrijwilliger zijn je werkzaamheden afwisselend en divers. In het begin help je
nieuwkomers met de aanschaf van huisraad en bij de verhuizing. Ook help je met het
papierwerk dat op hen afkomt, zoals de post en administratie. Daarnaast help je hen ook bij
het opbouwen van contacten (bijv. in de buurt, op school, bij een sport).
Timpaan Welzijn is op zoek naar vrijwilligers die zich minimaal 4 uur per week willen inzetten
voor een langere periode (de begeleiding van nieuwkomers duurt een jaar).
Begeleiding en training
Als vrijwilliger ben je onderdeel van een gemotiveerd team vrijwilligers en word je begeleid
door een beroepskracht. Er is ruimte om (nieuwe) vaardigheden te ontwikkelen en je hebt de
mogelijkheid om deel te nemen aan trainingen. Je ontvangt een onkostenvergoeding en bent
verzekerd tijdens werktijd.
Belangstelling?
Wil je nieuwkomers helpen met opbouwen van een nieuw bestaan in de gemeente? Of heb
je meer vragen over de inhoud van het werk? Neem dan contact op met Otto Veenstra, tel.
06 – 15016842, o.veenstra@timpaanwelzijn.nl of Geertje Miedema, tel. 06-46073968,
g.miedema@timpaanwelzijn.nl.

Vanuit de Protestantse Gemeente Lippenhuizen-Hemrik
De laatste maand van het jaar staat voor de deur. En wat voor een jaar, een
bewogen jaar, waarin veel is gebeurd en veel mensen geconfronteerd zijn met
beperkingen en ziekte.
Maar het is het natuurlijk ook een feestmaand. Het Kerstfeest komt eraan! Het feest waarbij
we de geboorte van Jezus vieren en daarin de liefde en verbinding met de mensen om ons
heen.
Maar ook met Kerst worden we geconfronteerd met beperkingen. We kunnen elkaar maar in
kleine groepjes ontmoeten, de Kerstdiensten zijn toegankelijk voor maar 30 personen en
meezingen met de oude kerstliederen mag niet in de kerk of openbare ruimtes.
Toch hopen we op mooie diensten waarbij kleine groepjes muzikanten mee zullen werken
om het geheel toch een extra feestelijk tintje te geven.
De dienst van 1e Kerstdag in Lippenhuizen is er ook een met een donker randje. Dit zal de
laatste gezamenlijke dienst met Langezwaag zijn en de laatste gewone dienst, die in de
Piterkerk gehouden wordt. Vanaf 1 januari zullen we onze diensten in Gorredijk bezoeken.
Alleen speciale diensten (dorpsfeest, herdenking overledenen) blijven in Lippenhuizen,
eventueel aangevuld met een aantal bijzondere diensten.
Ook anders zal het dit jaar gaan met de attenties voor ouderen, zieken en rouwenden in
onze dorpen. De gewoonte was fruitbakjes rond te delen, maar in verband met de
coronamaatregelen gaat dit niet door. Wel zal een andere attentie worden rondgebracht, die
in de brievenbus gedaan kan worden om eventueel ongewenste contactmomenten te
voorkomen.
De voormalige kosterswoning aan de Buorren 55/57 is te huur voor mensen in een
crisissituatie voor maximaal 6 maanden. Inlichtingen hierover bij de Diaconie: J. Quarré
0516-471387.

Datum
29 nov

Tijd
11.00

Voorganger
Ds. W. Roobol

Dienst in
Langezwaag

Bijzonderheden/collecte voor
Kinderen in de knel, 1e Advent

6 dec

10.00

Ds. L. de Ruiter

Lippenhuizen

Kids in actie, 2e Advent

13 dec

11.00

Ds. J. Vlasblom

Langezwaag

20 dec

10.00

Ds. R. Lafeber

Lippenhuizen

Heilig Avondmaal, 3e Advent
Voedselbank
Plaatselijk diaconaal werk, 4e Advent

24 dec

21.00

Ds. L. de Ruiter

Langezwaag

Unicef, Kerstavond

25 dec

11.00

Lippenhuizen

31 dec

19.00

m.m.v. kwartet o.l.v. Jan Andries
Dijkstra, Kerst
Hospice Heerenveen, oudejaarsavond

Ds. M. Hage

Langezwaag

Historische plaatjes Albert Heijn
Velen van jullie hebben plaatjes verzameld of doen dat nog steeds om het album vol te
krijgen. Wij willen vragen of jullie de plaatjes die over zijn bij ons in te leveren.
Wij willen proberen om wat albums vol te krijgen en die in te leveren bij Makelaardij Mol die
€25.00 voor een vol album geeft voor een goed doel, door ons zelf uit te kiezen.
Nu zijn er veel goede doelen maar wij hebben het voorstel om doelen te zoeken in ons eigen
dorp. Suggesties zijn welkom.
Inleveren kan op onderstaande adressen, lukt dit niet dan even een telefoontje naar 0513
436373 (Aafje) en dan halen we de plaatjes bij jullie op.
Aafje van den Bosch, tj.harkeswei 14a
Froukje van der Veen, Boerestreek 23
Aaltsje Jongedijk, Compagnonsfeart 13
En op ’t Corso 27.

Dorpssteunpunt Lippenhuizen
Ook voor ons is het niet mogelijk om gezamenlijke activiteiten te organiseren. In maart
hoopten we nog dat we in de herfst wel weer gezellig met elkaar om tafel zouden zitten. Het
is nu zelfs nog onzeker of er in het voorjaar al weer iets georganiseerd kan worden. We
blijven hopen.
We wensen een ieder in deze bijzondere tijd een goede gezondheid en fijne feestdagen.
Zo gauw het mogelijk is, laten we iets van ons horen.
Namens Dorpssteunpunt Lippenhuizen en vrijwilligers.
Voor hulpvragen kunt u bellen met:
Wietske de Jong 0646109773
Anke Paas 0513463803

43 Geschiedenis en kunst Lippenhuizen, Klaas Bouma Verzetsman
deel 2

Verzet in MTS, nu Wiebengacomplex
Directeur Pieter van Dooren en veel leraren, leerlingen en medewerkers
van de MTS, Nijverheids- school en Zeevaartschool in Groningen
verloren hun leven ten gevolge van hun deelname aan het verzet tegen
de bezetter. Onder hen de in Lippenhuizen geboren, in Den Haag
opgeleide tekenleraar Klaas Bouma. Hanzehogeschool Groningen
herdenkt de slachtoffers van de school jaarlijks met een ceremonie op 4
mei om stil te staan bij hun bijdrage aan onze vrijheid. (Zie Bouma 1 en
3).De naam van de directeur in oorlogstijd wordt in ere gehouden, hij
was een vande aanjagers van het verzet dat voor een deel plaatsvond
in de ruimtes van de Nijverheidssshcool.n (Pieter van Dooren, foto NN;
Graf P.H.E. van Dooren en echtgenote Maria Dekker, Groningen)
Gekke Gerrit en LO
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was tekenleraar Klaas Bouma, onder
de schuilnaam (Gekke) Gerrit, nauw betrokken bij het verzet en de
Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers, kortweg LO. Eze
Nederlandse Verzetsbeweging was actief die tussen medio 1942 en
1945 actief was.
Meestervervalser
Klaas was ook beeldend kunstenaar, schilder en tekenaar. Die talenten en
vaardigheden kwamen nu op een heel andere manier te pas dan gedacht.
‘Gekke Gerrit’ vervalste in samenwerking met de Ordedienst, stemppels en
persoonsbewijzen en hij bleek een meestervervalser. Op zijn kaart in het
Groningse verzetsarchief wordt hij een 'kunstenaar in falsificaties van
persoonsbewijzen en stempels' genoemd. (Verzetskaart ‘Gerrit’ Klaas Bouma)
OD Orde Dienst
De illegale Ordedienst was de belangrijkste ondergrondse organisatie met een
militaire achtergrond. Op de website van het Verzetsmuseum is te lezen dat er
kort na de nederlaag mei 1940 hier en daar Nederlandse militairen
verzetsacties wilden uitvoeren, of een ‘geheim leger’ vormen om de bezetter te
bestrijden. Uit militaire kringen kwamen al vroeg verzetsgroepen voort die
militaire inlichtingen verzamelden, sabotage-acties uitvoerden, Duitse
telefoondraden doorknipten, wapens, munitie en springstoffen bemachtigden.
Een poging tot een geheim leger was ‘Legioen van Oud-Frontstrijders’ (LOF)
dat in 1941 opging in de illegale Ordedienst (OD) (April 2020 onthuld monument
voor 15 Verzetsstrijders, onder wie P.H.E. van Dooren, de directeur van de school waar
Klaas Bouma lesgaf. Zuiderbegraafplaats in Helpman, Groningen. Foto Bert Deelman
CC.BY-SA 3)
Levensgevaarlijk
Het vervalsen en samenwerken met de Ordedienst was levensgevaarlijk. Het
Niedermachungs- befehl dat Adolf Hitler (1889-1945) op 31 juli 1944 had
uitgevaardigd, betekende dat ‘terroristen’ en hun helpers zonder enige vorm van
proces mochten worden doodgeschoten. Daarvan maakte de Groninger
Sicherheitsdienst en Sicherheitspolizei veelvuldig gebruik. Van oktober 1944 tot
april 1945 stierven drie keer zoveel verzetsmensen als in de bezettingsperiode van
mei 1940 tot oktober 1944.

Verraad
Een Groningse slager en ‘Vertrouwensman van de Sichterheitsdienst (V-Mann) verraadde
Klaas Bouma. Op de verzetskaart van Klaas staat dat Pieter Wichers aan Klaas beloofde op
gekraakte bonnen vlees te leveren voor de onderduikers. Dat deed Wichers een aantal
keren, maar die keer gaf hij in plaats daarvan als Vertrouwensman aan de Sicherheits Dienst
(SD) door dat schoenmaker Eltje Wubbena aan de Hereweg een verzetsman huisvestte.
(Schoonvader Eltje Wubbena, foto NN)
Lot schoonouders
Eltje woonde met zijn in 1982 in Thesinge (Ten Boer) geboren vrouw
Auktje bij de werkplaats. Op 15 september 1944 stonden leden van de SD
voor het huis om schoonzoon Klaas Bouma op te pakken. Eljo Wubbena
schrijft 10 januari 2017 in Kort Oorlogs-verslag (oorlogsgravenstichting.nl)
dat Eltje Wubbena volgens de SD niet snel genoeg antwoordde en ter
plekke is neergeschoten. Eltje en Auktje hebben uiteindelijk hun rust
gevonden op Ereveld Loenen vak B 456).
Naar Loenen
De Oorlogsgravenstichting legde in 1948 op 17 hectare bosgebied een
ereveld aan dat op 21 maart 1949 in gebruik werd genomen. Op 18
oktober van dat jaar heeft Prinses Wilhelmina het ereveld geopend.
Schoonmoeder Auktje is op 4 januari 1969 overleden en vier dagen
later in Groningen op de Noorderbegraaf-plaats begraven. Tijdens 4
mei Eerbewijs 2020 sprak vice-premier en minister Hugo de Jonge en
legden 15 jongeren 4000 bloemen op het Nationaal Ereveld, bij ieder
graf, ook bij E. Wubbena (Erelijst 1949-1945 (verzet); Eregraf Loenen
‘E. WUBBENA 27.7.1885 15.9.1944’).
Klaas naar Scholtehuis
Klaas Bouma werd op 15 september afgevoerd naar het Scholtenhuis,*
het hoofdkwartier voor de regionale afdeling Sicherheitsdienst en
Sicherheitspolizei in Groningen. (Een van zes Nederlandse
Aussenstelle). In het Scholtenhuis, voorportaal van de hel genoemd,
werden onder leiding van Robert Lehnhoff en anderen honderden
verzetsstrijders gevangengenomen, verhoord, mensonterend
behandeld en gemarteld. De meesten werden daarna vaak op
afgelegen plekken gefusilleerd. Bij de bevrijding van Groningen werd
het voor de Groningse zakenman Willem Albert Scholten eind 19e
eeuw gebouwde Scholtenhuis in brand gestoken en verwoest.
Westerbork
Ook de pas twee jaar getrouwde, dertigjarige Klaas Bouma kwam tien
dagen later zo aan zijn levenseind. Op 25 september 1944 is hij met elf
anderen in Westerbork gefusilleerd en daarna door twee Joodse
gevangenen gecremeerd. Op 2 november 1945 vond een symbolische
bijzetting plaats op veld S van de gemeentelijke Begraafplaats
Esserveld, Esserweg 2, in Groningen. Drie jaar later is een monument
onthuld voor 43 verzetsstrijders onder wie Klaas Bouma.
Oorlogsmonument Esserveld, Groningen
Op Begraafplaats Esserveld staat zijn naam op het op 4 mei in 1948 onthulde
Oorlogsmonument met zandstenen beeld van Willem Johannes van der Valk (1898-1977).
De staande vrouwenfiguur in gedrapeerde doek reikt met haar linkerhand naar de hemel en
rijst op uit een urn als een feniks, de Grieks-mythologische vogel die zich om de 500 jaar liet
verbranden op een door de zon ontstoken brandstapel, om verjongd uit de as te herrijzen. Ze
is symbool voor onsterfelijkheid, wederopbouw en hoop op een betere toekomst. Achter het
beeld staat de uit grote blokken licht natuursteen popgetrokken U-vormige muur met aan de
binnenkant evenals op de sokkel van het beeld grote plaquettes bevestigd met de namen

van 43 verzetsmannen die in de herfst van 1944 zijn geëxecuteerd en gecremeerd en de
tekst:
1940 VERZET 1945
STIL VERDRIET / 73 JAREN GELEDEN DAT VREEMDE SOLDATEN /
ONS LAND BINNEN REDEN / HUN EIGEN VLAG HADDEN ZE MEE GENOMEN / DIE
WERD GEPLAATST OP DE MARTINI TOREN / HEEL NEDERLAND WAS IN REP EN
ROER / HET SCHOLTENSHUIS WERD IN GENOMEN / DE PLEK WAAR DE HEREN
GINGEN WONEN /
ZINGEND EN MARCHEREND DOOR DE STRATEN / 'S NACHTS HOORDE JE DE
STAMPENDE LAARZEN / MENSEN UIT HET VERZET WERDEN OP GEPAKT / DIE HIER
OP DEZE PLAATS AL VELE JAREN DROMEN / VOOR JODEN WAS OP EENS ALLES
VERBODEN /
VAAK WORDEN MOEILIJKE JAREN VERGETEN // STIL VERDRIET / VERGEET JE NIET
Gerhild van Rooij, zie 42, deel 1 in Harker oktober 2020, deel 3 en bronnen in volgende
Harker.
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