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BERNHARD VAN
HAERSMA BUMA

Gezin van Haersma
Buma, rechts vooraan
staat Bernhard.

In mei 1940 woont de 8-jarige Bernhard van Haersma Buma samen met zijn zusjes en ouders in huize ‘De Harste’ in Ysbrechtum.
Zijn vader is burgemeester van Wymbritseradiel. Bernhard en zijn
oudste zusje gaan in Sneek naar school. Hier lopen ze samen naar
toe. Eenentwintig minuten voor de les begint gaan ze van huis.
Volgens hun vader moeten ze op deze manier twintig minuten
lopen en kunnen ze één minuut spelen.
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BERNHARD
VERTELT

Leeuwarder Courant, 10 mei 1940.

Op 10 mei 1940 ging ik net als anders, samen met mijn oudste
zusje, naar school. De Julianaschool stond in de Bloemstraat
in Sneek. Wij woonden in Ysbrechtum en liepen elke dag naar
school. In de klas vertelde de meester dat het oorlog was.
Duitsland was Nederland binnen gevallen. We mochten naar huis.
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Op dat moment wist ik niet wat de oorlog zou gaan betekenen.
Ik kende oorlog alleen uit de spannende verhalen die op school
werden verteld: over de Tachtigjarige Oorlog en Napoleon.
Misschien zouden wij nu ook wel zulke spannende tijden gaan
beleven! Thuisgekomen zag ik het sombere gezicht van mijn
vader. Ik besefte dat er onzekere tijden gingen aanbreken.

Nederlandse helm, mei 1940.

Duitse helm, mei 1940.

Langs onze woning reden Nederlandse soldaten die zich
terugtrokken richting de Afsluitdijk. Enige tijd later passeerden
Duitse soldaten op paarden. Mijn vader deed de gordijnen dicht.
“Daar mogen jullie niet naar kijken” zei hij. Mijn vader was openlijk
koningsgezind en anti-nazi. Dit zou grote gevolgen krijgen tijdens
de oorlog.
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In februari 1941 moest mijn vader naar een bijeenkomst van de
Duitse bezetter in Leeuwarden. Hij ging naar de vergadering toe
met op zijn das een dasspeld met de afbeelding van Koningin
Wilhelmina. Dit werd hem niet in dank afgenomen en hij werd
gevangen gezet. Toen hij werd vrijgelaten, moest mijn vader een
document tekenen waarin stond dat hij nooit meer een afbeelding
zou dragen van de voormalige koningin. Mijn vader weigerde
dit te tekenen. Hij zette pas zijn handtekening toen het woord
‘voormalige’ was weggehaald.

Uitgezaagd muntgeld met afbeelding Koningin Wilhelmina,
een vorm van protest tegen de bezetter.
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Monument ter herinnering aan de twee tijdens de bezetting omgekomen Friese
burgemeesters. Het monument hangt in het Provincie Huis in Leeuwarden.

Een paar maanden later werd ons huis doorzocht door Duitse
soldaten en NSB-ers. Mijn vader werd weer gevangen genomen.
We namen afscheid van hem. We wisten niet dat we hem nooit
meer terug zouden zien. Mijn vader ging naar de gevangenis
van Scheveningen en kwam daarna in het concentratiekamp
Amersfoort terecht.
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Mijn moeder stuurde voedselpakketjes. Deze kwamen een
paar weken later ongeopend terug. Mijn vader was naar een
onbekende bestemming vertrokken. Later bleek dat hij naar
het concentratiekamp Neuengamme, in de buurt van Hamburg,
was gebracht. Daar overleed hij op 11 december 1942 aan de
gevolgen van zijn gevangenschap. Hij was 38 jaar oud.

Entree Herinneringscentrum Kamp Neuengamme.
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Pagina uit de oorlogsschriften van To Hofstra uit Sneek waarin zij schrijft over
Van Haersma Buma.

In april 1945 wapperde veertien dagen de vlag op onze woning.
De oorlog was voorbij. Het gemis aan mijn vader zou altijd blijven.
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ORANJEHUIS
EN DE OORLOG
Op 15 mei 1940 bezetten de Duitse troepen
Nederland. Het kabinet
en koningshuis zijn op tijd
naar Engeland gevlucht.
Van daar uit proberen ze
de strijd tegen de bezetter
te leiden. Veel mensen zijn
in eerste instantie kwaad
dat de regering gevlucht
is. Tijdens de oorlog wordt
Wilhelmina’s strijd tegen
de Duitse bezetter erg
bewonderd. Veel mensen
willen hun trouw aan het
koningshuis laten zien.
Koningin Wilhelmina.

Zo worden er sieraden
gemaakt van muntgeld,

krijgen kinderen koninklijke namen en verwijzen de namen van
verzetskranten, zoals ‘Oranjekrant’ en ‘Oranjebode’, naar het
koninklijk huis.
Het verhaal van Bernhard Buma is te vinden in de zaal
Erfgoed van het Fries Verzetsmuseum.
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