
De heer Faae.tiJdens de bezetting zijn standplaats hebbei 
in Donkerbroek,is van het begin af aan oet:rökken geweest biJ hft_ 
kerkeljJk verzet i Opcatech1sat1e1 j eugtj:verenigingen,fuannenveren: 
gin8en en kerkeraden werd dit gestimuleerd. 
Er mÇ>est als het ware met een soort. cellenbouw beaonnen ·worden.· 
T"<JPerend voor de men$en in Oost-.~Jtellifl8'1Jerf" w-aa1 dat zij de 
geestelijke gevaren van het Nat.-Soa.hel~aa.l niet inzagen. 
Daar d9 heer Fa.ae tijdens de oorlogsdagen ,_in Mei 1940 als mil:J..
tair met parachutisten. in achermutseling geweest was bij. Strij e.r 
en striJen-Sas, was hij van meet a:r. aan feller dan de mensen hlez 
in staat waren aan te voelen. 
11Liever een levende Duitser,dan een dooie l'iederlander" zo was 
eigenlijk vrij algemeen de opvatting. 
Ook ds.A.Nijhuis - nu in Gouda - heeft ook altijd onbescbroo.'lld 
de lnensen geestelijk fneelicht-. 
In Donkerbroek nog a1 veel kleinbedrijf' onder de boeren.De C.D.U 
had hier invloed en deze aanhang aan de beginselen van de c.n.u. 
had een materieele oorzaak.De mensen hadden het hier armoedig. 
Er werd ge-en krachtige propa,_!Janda. gevoerd voor Landbouw en Maat
schappij • · 
Koningin en Regering waren 11gevlucht";dit had kwaad bloed gezet.. 
riten dacht het beter te zullen krijgen.Men mocht gewoon verder 
preken en van de D.had men verder helemaal geen last;me.11 zag ze 
nauwelijks. · 
F..aulerwijk en Ap12elseha hadden een vrij boo? percentage commu.nie 
·ten,die voor de tnval in Rusland helemaal nl.et w afzijdig stond 
van de Duitsers en deze houding be1nvloedde de anderen ook wel 
enigazina.Voor de oorlog wc.U'en er weinig NSB<-ers(Na.i~ di~ aonlS 
later toe 7 Y) Vooral µi Oosterwolde zat een kringetje boeren, · 
die min of' meer sympathiserend waren, bijv. een groot deel van de 
t"arn:llie van 'Neperen.Ook Poppi.Tlg' zat hier, een zeer kundig man, 
die er financieel en lichamelijk aan. -te &"l'Onde is gegaan. 
:Men was kortom tamelijk wel bere:td om alles te slikken" 
26 Mei,Zondagochtend kwam Fase thuis en kreeg de krant van f'oppil 
-de Oostellingwerver - in huis,waa.rin een smadelijk artikel ston4 
over het Koninklijk huis. 
Fase nam een brief'kaart en bedankte als abozuié • .Ue mausen vonden 
dit te ver gaand : Zij hadden het blad nodig voor bonn0n en derg, 
Maar toen de vorderingen kwamen en de verboden voor Joden,werd 
toch het gevoel levend ; unit raakt ons eige..."'l volk en ale zij 
daar aan komen en zich zelve verrijken.1 dat gaat niet." 

De kerkelijke invloeden werkten in het éne dorp sterkei
dan in het andere. In Ooststellingwerf àUidelijk m.erkbaar,dat de 
meeste sympathiserende landwachters gerecruteerd werden uit de 
niet-kerkelijke mensen,die tot de extremen behoorden,georgani&eeJ 
of niet georganiseerd.Nadrukkelijk verklaart 1'-.. , dat. ni,:rt-kerkel.1-; 
ke A.J .C. -ers en andere organisat.iem.ensen ~ich als zeer goede 
Nederlanders gedroegen. 

Het onderbrengen van onderduikers ging niet zemakkeliJkt 
vooral niet van Joden. . 
In ' 42 kregen v . d.Meer uit. Donkerbroek met Joodae Lüerisen te hel.pc 
Fase had contact. met Zwanenburg in Makkinga ( zw. wua voorzit.ter 
val'l de Evangelisa:tie,waa:b Jfase evangelist waf,i) . 
V66r •43 beperkte Fase zich t.Qt geestelijk ver21et, kreeg o.a.oolt 
lectuur u it n1itsland van de Bekennt.nisskirche. 

Toen kwam de staking5Fase was gewoon dieustplichtig.Als 
godsdienstonderwijzer viel hij buit.en de "ITijst.elling,die voor 
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gee&telijken enz. fo1d.Zijn paroo1 was "niet. melden" . Z;l.jn 
a.dviea v.as nstaken""waaraan gevolg werd gegeven,beter dan men 
had verwacht.Men hield ook voet bij stuk toen het stand.1"ecbt 
al was afgekondigd. · 
Toen kwamen de onderdutkerstEen uitwissel.systeem werd toe8~ 
past.De ongelukken kwamen meer voort uit. de fouten in àe 
eigen orsanisatio,dan door klet.szucht van. de bwoll. d.n.g·· ··· V/an
neer het er op aan kwam,wist de bevolking t.och het zwiJgen · 
t.e bewtU'en. 
:ijij de Joden ergerde men zieh eerst wel eens. aan het kruipe
i-ige"""'Vl"iendelijke in ?nm houdine;1als zij kwamen namen ziJ ,zo 
zij zeiden alles voor lie:e,ook al moesten zij biJ wiJze van 
spreken o~ zolder of in een hak huizen a.1 was het zonder ver
warming.Zaten zij er ~chter eenmaa.l,dan kwamen de pretenties* 
Er vmren trou\'iens ook ,Joden, die zic.n bui ten.gewoon diseiplinai: 
gedroegen. 
Eigenlijk had men meer moeilijkheden met de studenten.Er ware 
er in Donkerbroek en omgeving mogel.ijk ook te veel.Jong te 
2*iJn en dan vol dadendrang op een klein kamertJ e valt ook nie 
mee.Daarnaast kwam de amoureuze drang;mogcn wjJ meedoen. 
Familie,die op. bezoek wilde komen en dat ·verboden moest worde 
enz.Dit alles ga~ vele moeilijkheden. 
De studente-..nverzo:rging lie:p alle.maal over Bosch. 
Eerst .kwamen de bonkaarten van de beurs er1 van de eigen diat.r 
butie (met vrezen en beven) . · · · 
Alle medei.•1erking ha.d men met de 'l'weede Ditributie-st.amkaart.. 
I..11 de bossen rond Appelscha werden buttaa gezraven,waarin ond 
duikers en Joden huisden,soma 1 1 2 o:r 3 mensen"atrGng geeonsig 
neerd te blijven waar ze Wa!"en. 
In de zomer ging dit nog,maar in de her:fst werd dit mi."lder ge 
noegelijk.~r waren mensen,die daar in de bossen delirium van 
angst kregen.Ook Joden. . 
Op ~ IJra~T"'t J:944 zou er een vergadering plaats vinden om alle 
verzet m ööststellingwerf' te bundelen.Deze vergadering - ca. 
35 man - was eieenl:ijk te groot. Vond plaats in de boerenJ.een
bank. 
Op dezelf::1e dag was Wolters ,als ·Jood.al aan de deur geweest. 
en had aan mevrouw gevraagd of' deze ook een plaats voor hem 
wist.Hij was door andere Joden naar hier gestuurd.Mevrouw zei 
dat zij daar niets van af' wist en ontkende ook,dat haar man 
wel meer Joden hielp. 
Toen. zei Wolters : ''Ik ben vreemdel.ing eri ik kan heel goed be
gi~ijpen,dat U voorzichtig bent tegenover mij als vraemdeling" 
Hij zou daarom nog maar eens terugkomen. 
r s Avonds toen F'ase van de vergadering thuis kwain.1 en bij nog 
achter huis bezig was •.t was na elven. - spertijd _;. .werd er 
nog gebeld.Daar Fase ln de veronder~telling verkeerde,dat het 
wel iemand van de ver~adering zo:u zijn,_die iets vergeten bad, 
ging hij naar voren en keek direct in een revolver en zag,'t 
was zo helder ma anl.icht dat het. bij;.ia klaarlichte àa8 was,ooJ 
me~een zijn huia om~ingeld.Ei; ~~ geen ontkomen aan.Tot 12 M1 
l9·:z4 hee:rt de Heer i•ase ge\ra1\1 èfi gezeten. . 
De s.D.bad speciaal bèla:ngstelling naar de persoon van Henk. 
(Dit. was Henk .Reinders uit, het Gooi 1 die een pa.ar dagen nadat 
Fase was gearresteero b~j het van Starken"oorch ka.na.al in 
Groningen we~d vermoo1•d). Veel wijzer werd men niet, zodat Fas 
uiteindelijk n a "'~le verhoren en na ve~l hongerlijden weer 
werd vrijgelaten. 
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Deze bundeli11g van lcPachten ve1:-li13!p vlot. en d.e ver .'-3t.andhouding 
wa!3 u.ttdtekencl. . 
D:i:~ Win!-;:ol hee:ft pracht.:lg work geda;;-mt zonder georgml.iseerd te 
zlJn gev1·êost. . 
I11 Oost.st(~lJ. ir1{:~werf is nof al 'YV<J.t wrijv ln,Î gevireest over de o. D • 
. Er waren fi[>'Uren bi,j de O.D. >c1:i.e door de illegaliteit niet. goac 
cepte01'Yl we1"dBn.n1 t ::;af' stri.ibbclinge:.'1,clie eigenli,jk nooit bes1E 
zijn geworden.Als ouu-mili·tair kvram F'ase 001<: bi,j de .B. s. Hi~rbj 
was ook een oud-rnarineman,die u :tt.ste..tcend met w.~pen.s lcon omgatu1" 
Het de D. E3. h•;;gon de m'ls~re. De cdt. was b&I"1ff en stelde de wapa11in 
structies,dte hoog nodig werde:n,stoeds uit. 
Uiteindelijk zei li'as<:: : !'I:r moet L:0oef'e~nd 'rl0r':1en,niettege.:ns:taemd 
hFt. gevaar". T~10n bf~gi:n vru1 oe·fr::'ntng vverd toen g0:r1ao.kt . 

To(jn ·'n.m :5'.0~rnders uit :r:;c'b:t,':'>n 'rt0rd .:;oarrest.eercl,werd aan 
1-. ï-d · .~(-'·in •)"f;.,-~,::-v·on • rtwcir_rll • ~ Pt tl l t" '7 ·it (.>y>(•:rmJ P. v·~~·rl)Qrrre:-.11,wa::ir aez 

" •"' ..J .,,.,, " . -.". '-.JI ..... ""'} ·-;- ' "~ ... • ' '"'\b) ... ..:_~".J -' ....... ~. ... , f,J. " .,..._ ~ ... "". - ..,,, (,./ ._..,. " J,,.,' ) "" . .... u 
werd..Hiet. 2:r~~von•1sn,n121.~n."' komt tf; vroe~:; te voorschijn. 
H:ij r:1oest. z0 .-.;,;en 1y.:2.:.::1:r• ::J':.~ w&.pEnH;; ver>bor~:·:e:n ze.ten. Vertelde dit. 

• • ·1 1 ·1- • • 1 •11 • • • De wapens 'traron in_geg:r·.:rvon 1.n r~en a~.:r· :~ m1v1EL ,n'-1 c e .q on.ger, vr~J' 
onvindlxie.r. De r:;f:3Jrr . Cdt. vePdv;f;eu e1 kv;r«:'f:'.1. pt:i.r3 o;J de da.g der bevrij · 
:'ïi·ncr "'e•'··r ·rn 'lf(l~l''}t'•hi ~.") ·fln ::1·1-."(:.qi·":.+1° "'' \r·in <:'.\lün ',l'r,"tq ·L'11 î<'A1'1.,..,1a-r>i." '""'· . ... t;.,.."t li l ,_ • ~ ·~ r.,I..... · • .• ,...,. • . ,, •.;,) •-' "" ·· ,o_,., •Ml ,, ,~ . ... , ·• • . .',,.{IJ . .,,, I "._ •• , ._, • . . .~ .... ,,..., • - - ._" .r .l. \ ....... -

l ,·v; ." l'\C.>11 rln r) 1"' " fY""1 c11t01,., Î,(Y"f<Yi1~'1·1 ."." ("' ! ) n·tonrJ. P Y" 0 1·1.,,e·y1 voor . •V f \.f ~r ,.,.." ...,. ..... , ".i::~ ___ ......, " . .......... .i.;a,, .J ·~.1.., ~ .. ,_. aJ- (~t.,;."~1., ,.) ·- - ~ · c.$- t~-!. -W -... •• • 

Nieuw•:) "VapenD ,:;:clw.:~'l::t do0r di:.~ nic"WNben<.F::.r~1'1e :;se.mol. Geforceerd ge· 
o~;f'cnd .• 
Toen Je .F'r.:.uJ.i:.i'} P').I~E:lchutir;ten b :Lj 11pp•d.scha nc(;rkYlamen kon men bj 
<:'rJrin :-:~(~1 1 ·r;1 1 '-"«1 <' 'J" ? .n.tr>r(::i,,.,,.y 7 t'.)rj'l E", 1~''""réh:fft C"' 20 ~:t?'.:rmvorpen "~..;. -..-" .. ...;~ -~· • " 'u .. .... "1; ! ~: ... ~ -· ...... ~.t•.•1..·,_,, 4"- ·\1:.- - . "_" • • - ... ~.~ .,.. .• .~. . - <4 • ... •· ~- -y ~. ,,,... .. ". 
het ·was :fr;intn~rt:Lf.H!h m.Gt. ~volk er:~n anrühe1"d 13n br.:!.nond:igh·J:.r.d. dezr; 
] .. ~p··-,e]o 0·'1"'r<);'..Yt"r1 0n T~· ... Ti'1f~'-'r·.1'l 1:>•1 'f)l'"\(J' ""111 ·i·t.sr.::. 'tY'OP1;0J"1 0') af"O';i•1"+uurd ... \. ._.. . .._ ~ ~~? .. !.' ..,-.,.. i,,;.. .... ~" ·~ ··';:" __ • ·~... ~ ......... '<-"·V~ . . -~.?._~ - . ·'-'- .. .....-. J • • ... .,,. -' l" - ~ ..,;~t,1- - • 

Alle voorbr.~reid:l.nszr.::1 wcz~n e:r op 1.dat in de bnurt van Haulervdjk 
en Donko1"b:r-o r~~k van D. z.1j de nog tc:3enHtand zou ':YOI'd.en g-eboB.en. 
J;Ion WJJJ van p1bn 11.ti::-r rw,:;: onn t.c.'...~Gnar:i;nva1 te ÖD(m.Appelscba wHrè 

·~11 "'t 'h""·t 'rlt:..c«t ~ 1"··~·1 ti:··o· T)-'pw·r·'" 1' :'I"'' '1. "J :i Vc.·1 ":r'l'"0'""') D1 ha· :i ".l.Ch VoJ_J.1 H- j"'·~·E.TIJ -·-l'-'t1 . . 1",, " L ." v • .1. 1.H., v:t • ._C1 .• " .• ...,1 ...,," "-',; • C:b "", 

.Î!~,ge.'.';Çr-avon en ·r:1a:; go12d voox-zi Pn Vhl'i h 5.JY11.Jg,ra11ti:ten/Dit, '!Vl.:iS op zate 
''''":""'O""··::•ó·n 1.; ."+ ~"1ls:··1·1 '~~~,,."1 cre.•'•1n.q}ct rr;~' r-i~:,n t ~' ",."·! lr-.11 t.or. r1 r""' , ... ~rind"""' _ ........ "~"u.· ..io(_-_, ......... .. ,;,_. <.,/ l .... '-'•. "Î··· ··· '· ~ .... .,.·..,,.J~ .. ...-" .. ~~ '4 .f .c.-1-' , _" __ . ...... "• t":;.. < . .1..~, " - f ·--··· . .J.~ \..a~t.i#'--0 -""~ 

J~;v~->.r11en 01)c~.;i:t -~:·en .• 
. T~cn "·Î?.'"!'"'">n1 ,1-:1 T'll'>P('!f~ ÎT>A ·i'~~;.:tk o rn 

..... ·~,-- ...... . ·. -;. ......... ~- ._ç. J:' .......... '"''"·"""-""" \./~ " -.. " - <. .!J 

1"i1~}1-f-ro•·1 1'11 ~ î1î·-~P-c·T•·:·: ''J't ,:ir.:i f"/r1 c ' {"'v·inlY' ,,;.. ...,,. , v-...,.,.;..-•,.._1., ... ._._ -•11-4 ... _'..) ..,., ,." .,.. ~.... . .. ·.~l'" -"··•--... :._.~.,_,.,.. """· ·.;:,.,,_".! 

wçrde11 c1a':n~11ec-.n. ~:;fft1•<J~!.Bporte1~rd. 
L-i Oo::.>t".'. :r1'ro]fV~ hc~f·:~~t r.v).C w'io11 11 g(~z('.•trn:i ; T5<~n vcr•I-capt.e i3D 

L)(.~:>;;~~ J~.'rt:tr:cT1 };0111t, !'\,:;~ clo] Je dtr:t~J.(:l~~z:.. 
Fasrn he;:,:•f't ook geholpen piloten onder tl'::: bren.ge.n,alleen z 

die in cison 01rGr:'vin3 n.t'.!crk' 1 f:i.u1c:n.~ '?;o :::dJn :3 benv1rndngo11 g1~red. Ca. 
25 1UCJ1e 
'l'ocm e:r· €)(:11'.~),'.;i:_Ll Offrl r:•:1.').I' pilotr.~n Y'!f::'(:;'J'k\"J't.'U11l'n kwrnn een ondergf~dOkeJ 
stuclont het c: erst mét hfm · tn eo:nt1:tot. D('lrn zocht een lrn.iiattl waar
lar.:J,:.:;fJ ~~"'~ .l.-;:on 1!:1n '':::::r'.:!:'J1 ::1f'[:0vo cPd. ni.j r:>triurdt" zijn "kostbaas 11 naa: 
Fase en do~~c v.'.::.lt dt:rrJct, r«1et de dc•ur .i.n hLlÜ'3 :uH0llpt U wo1 er;:ns 
oiloton ·?" ( ! ) " . ' 
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