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Vragen over represailles na de Overval
ASING WALTHAUS

Johannes Wijbenga uit Joure (91) ver-
telde dinsdag in deze krant over hoe
hij als jongeman ook in de gevange-
nis zat op 8 december 1944, toen het
verzet daar vijftig mensen had be-
vrijd. Kort daarop werd Wijbenga,
met 99 andere Friezen, per veewa-

LEEUWARDEN Meer Friezen menen
dat er wel degelijk represailles zijn
geweest na de overval door het ver-
zet op de Leeuwarder gevangenis,
in 1944. Dick Jansen, die zich in de
geschiedenis verdiepte, twijfelt.

gen naar kamp Ahlem bij Hannover
gebracht, waar ze pas weer uitkwa-
men toen de Amerikanen het op 10
april 1945 bevrijdden.

,,Ek ús heit hat altyd it idee hân,
dat dat in represaille wie foar de Oer-
fal”, vertelt Jan Zoodsma uit Min-
nertsga. Zijn al overleden vader Jap-
pie was een van de andere Friezen.
Vooral omdat er honderd man naar
Duitsland gebracht werden - precies
twee keer het aantal dat uit de gevan-
genis bevrijd was. ,,Dat hat altyd wol
spile by ús”, aldus Zoodsma. Zijn va-
der was er door difterie slecht aan
toe, en is in het Duitse Eickhorst

door een boer en diens gezin ver-
zorgd. Met de dochters van die boer
heeft de familie nog altijd contact.

Wijbenga’s verhaal maakte meer
reacties los. Ook Teije Travaille uit
Tzummarum was een van die hon-
derd, laat zijn schoondochter Jitske
weten. ,,Net als Wijbenga heeft hij
ook altijd gezegd dat de Overval tot
gevolg had dat zij naar een werk-
kamp zijn gestuurd.” Na de bevrij-
ding van het kamp wist hij met een
paar anderen een paard en wagen te
stelen om richting Nederland te
gaan. Naar Friesland liep hij, vanuit
Brabant. ,,Dit alles heeft hem wel ge-

‘Hij was getekend,
heeft er zijn
hele leven last
van gehad’

tekend, hij heeft er zijn hele leven
last van gehad.”

Dick Jansen uit Leeuwarden, die
zich in de Overval heeft verdiept,

kent de verhalen van de mensen die
zijn weggevoerd als goedkope ar-
beidskrachten. ,,Het kan best zijn dat
deze mensen het hebben gevoeld als
represailles’’, geeft hij toe. Maar in
zijn ogen zijn represailles van de SD
of SS zwaarder: sabotageacties van
het verzet betaalden ze terug met
razzia’s, waarbij mensen werden op-
gepakt en geëxecuteerd. Zeker weten
zullen we het nooit, aldus Jansen.
Toen de Canadezen in april 1945
Leeuwarden naderden, hebben de
Duitsers in hun Leeuwarder hoofd-
kwartier in het Old Burger Weeshuis
hun administratie verbrand.


