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Op 26 februari 1924 wordt Catharina Christina (To) Hofstra in 

Sneek geboren. Haar vader is veearts en haar moeder tandarts. 

Samen met haar oudere broer en zus, Jan en Hilly, wonen ze  

in een groot huis aan de Wijde Noorderhorne 15 in Sneek.  

De oorlogsjaren maken diepe indruk op To. 

Het dagelijks leven en de wereld om haar heen veranderen. To 

beschrijft dit in haar oorlogsschriften. Elke  week verzamelt zij het 

nieuws en illustreert dit met kranten artikelen,  munten, bonnen en  

vele andere materialen. Het schrijven van de oorlogsschriften is 

een prettige afleiding voor To tijdens de ‘saaie’ oorlogsjaren.

To Hofstra werkt aan haar oorlogsschriften. De foto is van na de oorlog.

TO HOFSTRA
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Maandag 2e Pinksterdag 13 Mei 1940

We mogen alleen naar Duitse berichten, of liever zenders horen.  

’s Avonds na 10 uur niet meer op straat. De Duitsers halen de fiet-

sen uit de winkels en als ze betalen doen ze het met Duits geld.

TO SCHRIJFT

De familie Hofstra.
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5 en 6 Maart 1942

IJzige koude. Het vriest 10°C overdag, en de wind buldert.  

Vader kon niet in de Hommerts komen met de auto, heeft wel 

geprobeerd maar moest scheppen en nog eens scheppen.  

Burgemeester Schut heeft vanaf het bordes van het stadhuis  

de mensen toegesproken die bij hem kwamen om brandstof.  

Hij zei: Jullie moesten maar eens in Rusland zijn daar is ‘t nog  

wat anders dan hier. 

Woensdag 24 Februari 1943

Zo’n 40 à 50 man zijn in 

Sneek gearriveerd om de 

klokken uit ‘t klokkenhuis 

op te halen. De klokken van 

omstreeks 1570!

Woonhuis familie Hofstra in 

Sneek, Wijde Noorderhorne 15
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Pagina uit een van de oorlogsschriften.
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Donderdag 7 Oktober 1943

De jeugd mag geen vliegers meer oplaten. Dit is ten strengste 

verboden.

12 September 1944

Bijna alle treinen vallen uit. Van Stavoren - Leeuwarden rijdt alleen 

de boottrein nog. Schooltreinen zijn dus ook uitgevallen. Brieven 

kan men niet meer laten aantekenen.

Pagina uit een van de oorlogsschriften.
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Pagina uit een van de oorlogsschriften.
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9 November 1944

Vader kwam vandaag bij een boer waar ze van een melkbus een 

kachel gemaakt hadden, pootjes er onder en een deurtje van bo-

ven erin gemaakt.

Woensdag 18 April 1945

In Gaasterland zijn de gevechten zo goed als 

afgelopen. Op de Canadese tanks zagen we staan: ‘Groeten uit 

Balk en Sloten’.

9 November 1944

Vader kwam vandaag bij een boer waar ze van een melkbus een 

kachel gemaakt hadden, pootjes er onder en een deurtje van bo-

ven erin gemaakt.

Woensdag 18 April 1945

In Gaasterland zijn de gevechten zo goed als 

afgelopen. Op de Canadese tanks zagen we staan: ‘Groeten uit 

Balk en Sloten’.
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Pagina uit een van de oorlogsschriften.
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Tijdens de Tweede Wereldoorlog houden veel mensen, net als To 

Hofstra, een dagboek bij. Na de oorlog worden er veel boeken ge-

schreven met persoonlijke verhalen over de oorlogsjaren op basis 

van deze oorlogsschriften, plakboeken en dagboeken. Het dag-

boek van Anne Frank is hiervan het beroemdste voorbeeld. Tot op 

de dag van vandaag 

verschijnen er boeken 

voor kinderen en 

volwassenen over de 

oorlog. Een aantal 

van deze boeken, 

zoals ‘Het Achter-

huis’ van Anne Frank 

en  ‘Oorlogswinter’ 

van Jan Terlouw zijn 

later verfilmd. Het 

Verzetsmuseum heeft  

inmiddels zo’n 15.000 

boeken over de 

Tweede Wereldoorlog 

verzameld.

SCHRIJVEN OVER 
DE OORLOG

To Hofstra met haar hond, 

Sneek oktober 1940.
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De oorlogsschriften van To Hofstra zijn een paar jaar geleden  

gedigitaliseerd. Via de website www.oorlogsschriften.nl kan 

iedereen door deze schriften bladeren en het verhaal van To lezen 

en bekijken. De schriften zijn te zien in de zaal Erfgoed van het 

Fries Verzetsmuseum.

WEBSITE
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