
Titel is ’De Jodenboerderij’. Want
zo stond het pand tussen Nieuw-
Vennep en Hoofddorp al tijdens de
oorlog bekend. Toch bleven de
Boogaards joden en andere onder-
duikers opvangen, soms wel zeven-
tig tegelijk. „Van onze Heer mogen
we niemand de deur wijzen.”
Het vergde op huishoudelijk ge-
bied het nodige van de vrouwen.
Vijf broden konden er op een oor-
logsdag doorheen gaan. In het
begin bakten ze zelf af, op een
gegeven moment werd dat te veel
en vertrouwden ze het een al even
streng gereformeerde bakker toe.
Er bleef genoeg werk over. „Uren

kon ma in de keuken staan. Waske-
tels vol piepers schilde ze.” 
De eerste tijd, toen onderduikers
zich redelijk vrij over het land
konden bewegen, hielpen ze waar
ze konden. Naast paardrijden en
eindeloos ravotten in de hooiberg -
wat Metje deed verzuchten dat het
wel een vakantieboerderij leek. Na
twee overvallen in dat jaar 1942
veranderde het beeld. Zo veel mo-
gelijk in de schuilplaatsen blijven,
was het motto. Helpende handen
werden daardoor schaars in de
huishouding. Andere zaken waren
toch al Metjes pakkie-an. Zoals
onderduikers ophalen, ze verzor-
gen en hun nieuwe naam erin
stampen. „Ze durfde ook alles,
zoals met een joods jongetje naar
de fotograaf fietsen, op houten
banden.”
En altijd moest ze alert zijn. Zo
schoot Metje, bij de tweede overval,
snel met wat kinderen de schuur in
van de ouderlijke woning die vlak-
bij de boerderij stond en ook vol
onderduikers zat. En toen een
4-jarig meisje tranen met tuiten
huilde in een decor van vechtende

overvallers en overvallenen, nam
Metje haar resoluut mee naar bui-
ten. Want ja, zo vertelde ze de
overvallers, het was haar zusje
Leny. Het moet overtuigend heb-
ben geklonken: terwijl de andere
twaalf mee moesten, mocht het
zusje blijven.

Revolver
Na die zwarte novemberdag in 1942
zworen de Boogaards nooit meer
iemand te laten afvoeren. Ze kre-
gen daarvoor een revolver van Cor
van Stam, de verzetsleider en latere
burgemeester, en bewaarden die in
het ouderlijk huis van Metje. Toen
ze 6 oktober 1943 een motor zag
naderen met daarop de foute agent
Van Duijn, was het Metje die zei:

„We moeten de revolver halen.”
Niet veel later vond die Van Duijn
een schuilplaats van (joden)kinde-
ren en haalde een niet-joodse on-
derduiker de trekker over. „Hij
gilde en viel dood voor mijn voeten
dood neer”, meldde Metje daar-
over. Omdat een handlanger van de
Crisis Controle Dienst wist te ont-
komen, was niet veel later het land
omsingeld. En bij het grondig
uitkammen werden 34 volwassen
onderduikers opgepakt. 
Metje wist, net op tijd, met 22 van
de 42 ondergedoken kinderen naar
het land van de buren te vluchten.
Hoe bang ze ook was dat haar
gezelschap daar zou stikken, ze liet
alle leden onder het kaf in een
schuur verdwijnen. Wat moest ze
anders, in tijden dat Duitsers met
blaffende herdershonden passeer-
den? Rond middernacht ging ze
nog wat eten voor de kinderen
halen. Gezien de bewaking was dat
riskant, maar het moest. Meldt het
boek.
Tegen de ochtend, het was nog
donker, wisten Metje en haar ge-
volg kruipend en sluipend de Duit-

se posten te omzeilen. ’s avonds
bracht ze, net als anders, de eerste
kinderen naar nieuwe adressen. 
Als meisje zag Annie hoe voorzich-
tig haar moeder was met mensen
die ze niet kende. („Wie is dat? Wie
laat je binnen?”) Het waarom werd
haar duidelijk toen haar moeder
rond 1963 haar oorlogservaringen
begon te delen. Het was een tijd
dat Lou de Jong op tv over de be-
zetting vertelde en ook het volk -
aardig gevorderd met de herbouw -
toe was aan een terugblik.

Boek
Annie was destijds zeventien en
besloot alles te noteren wat haar
moeder zei. „Nou mam, daar kan
ik wel een boek over schrijven”, zei
ze toen ze ook de koffer te zien
kreeg waarin haar moeder alles
bewaarde dat met de oorlog te
maken had. Van foto’s tot stukken
die ze van commentaar had voor-
zien. „Moet je doen”, was daarop
het commentaar. Maar ja, hoe gaan
die dingen in een mensenleven?
Dan weer had Annie drie jonge
kinderen, dan weer waren er ande-

re bezigheden of zorgen. Boven-
dien wilde Annie het goed doen:
alles in het boek moest waar zijn. 
Zo kon ma bijzonder kriegelig
worden wanneer er weer eens iets
over de boerderij werd verteld dat
niet klopte. Bijvoorbeeld dat bij de
fatale razzia de tweede groep jood-
se kinderen, meegenomen door
oom Willem, in een droge sloot
hadden geschuild „Dat had niet
gekund”, kon ze dan melden. „An-
ders hadden de herdershonden van
de Duitsers ze zeker geroken.”
„In werkelijkheid stonden ze tot
hun nek in het water”, begreep
dochter Annie. „En via rietjes haal-
den ze adem.” Ze heeft er verder
niets mee gedaan in haar boek. Het
’veel te weinig vertelde’ verhaal

van Metje - dat wil ze vertellen.
Een verhaal ook dat duidelijk
maakt hoe het leven op de Boog-
aardboerderij er uit zag.
„Ze was er van 1940 tot 1945, terwijl
onderduikers er vaak maar kort
verbleven. Je moet ook bedenken
dat die vaak maar 8, 9 of 11 jaar oud
waren, terwijl mijn moeder 21 was
toen de oorlog uitbrak. En waar
schreven ze over? Dingen die in-
druk gemaakt hebben, flarden.
Maar die vormen slechts een ge-
deelte van de werkelijkheid.”

Verrader
Toch telt het boekje slechts 74
pagina’s, ook omdat er zo weinig
mogelijk namen in worden ge-
noemd. Dus ook niet van de Bad-
hoevedorper die, toen hij op de
ochtend van de razzia werd gepakt
met illegaal vlees, met de naam
Boogaard kwam. „Terwijl die er
niets mee te maken hadden.” Waar-
om ze geen namen noemt? Mis-
schien wel omdat ook moeder
Metje dat nooit deed. „En waarom
zou je iemands kinderen en klein-
kinderen met de geschiedenis

belasten?”, stelt de inmiddels 71-
jarige Annie. 
Liever inspireert ze mensen met
het boekje. De kleinkinderen en
achterkleinkinderen van Metje
vormen de belangrijkste doelgroep,
maar verder mag iedereen het
lezen. 
Tonen hoeveel Metje heeft gedaan,
heeft iets dubbels. Waarom zei ze
bijvoorbeeld geen ’nee’ toen haar
ouders haar al voor de oorlog vroe-
gen om niet alleen thuis te helpen
maar ook bij te springen in het
huishouden van opa? Haar dochter
weet het wel: „In die tijd was het
nu eenmaal zo dat wanneer je
ouders je iets vroegen, je dat ge-
woon deed. En ja, opoe was overle-
den, Metje had twee jaar huishoud-
school en was ongetrouwd.”
Hier en daar bevat het boek ook
een opdracht. Zo mag de lezer
nooit vergeten wat onderduikers,
maar ook helpsters in de oorlogsel-
lende als Metje, ’hebben moeten
doorstaan’. ,,Het heeft haar voor
het leven getekend.’’ Zo stond ze
erbij toen alle tanden en kiezen uit
de mond van haar geliefde broer

Teunis werden geslagen. En zag ze
hem, net als de oude boer Hannis
en diens zoon Pieter, nooit weer.
Toch bleef ze geloven. „Tot het
einde toe luisterde ze iedere zon-
dag naar de kerktelefoon.”
Na de oorlog vernoemde de ge-
meente een straat in Nieuw-Ven-
nep naar de oude boer Hannis en,
op verzoek van Metje, naar moeder
Klaasje. Metje bleef straatloos. Wel
ontving ze in 1985 het verzetsher-
denkingskruis en werden er in
Israël uit dankbaarheid bomen
voor haar geplant. „Bezochten
onderduikers haar weer eens, dan
was dat altijd een feestje”, weet
Annie. „En wat vertelde Mart Co-
hen, de enige van zijn familie die
de oorlog overleefde? Dat hij ach-
terin iedere nieuwe agenda Metjes
naam schreef. Want zij had hem
verzorgd en - zeker toen ze de
razzia overleefden - hoop gege-
ven.”
Twee jaar geleden overleed de
hoofdpersoon, 99 jaar oud. Wat ze
van het boek zou hebben gevon-
den? ,,Ik denk dat ze er toch een
beetje trots op zou zijn geweest.’’ 

Gaat het weer eens over de boerderij van de familie
Boogaard in Nieuw-Vennep, waar in de oorlog
honderden joden zijn opgevangen, dan staan
meestal de dappere mannen centraal. Of
onderduikers als Arnold Heertje en Marga Minco. De
rol van de vrouwen op de boerderij blijft
onderbelicht, hoe belangrijk die soms ook was. Met
een boek wil de dochter van Metje - rots in de
branding op de boerderij - dat veranderen. 

Een monument
voor moeder Metje

Bij de Boogaards
waren niet alleen
de mannen heldRijsenhout ✱ Een monument. Een

mooie nagedachtenis ook. Dat
moet het boek zijn over moeder
Metje, dat 21 april wordt gepresen-
teerd in het Crash luchtoorlog- en
verzetsmuseum ’40-’45. „Want dat
heeft ze verdiend”, weet de Rijsen-
houtse Annie (Johanna).

Boek

De Jodenboerderij
Auteur: Johanna van Dijk 
ISBN: 9769463232547 Prijs:
€ 14,95 Te koop bij muse-
um Crash en te bestellen
via 0297 -327848. De
eerste oplage is driehon-
derd.

Annie bij de koffer van moeder Metje vol materiaal voor haar boek ’De Jodenboerderij’. FOTO UNITED PHOTOS/PAUL VREEKER

In 1985 kreeg Metje, op haar veertigste trouwdag, uit handen van burgemees-
ter Hans de Boer het verzetsherdenkingskruis. Rechts haar echtgenoot Evert
(van Dijk). Haar eigen naam schreef ze met één o: toen vader Hannis trouwde
noteerde de gemeente-ambtenaar geen Boogaard, maar Bogaard.

Paul van der Kooij
p.van.der.kooij@hollandmediacombinatie.nl

Rijsenhoutse doet
boekje open over
Jodenboerderij

De ’Jodenboerderij’ lag in de oorlog
aan de Sloterweg. Inmiddels is het
adres Rijnlanderweg 1253 in Nieuw-
Vennep. Ook verscheen een nieuwe
naam op de gevel. ’De Zorg’ werd ’t
Sunneke.

Metje met vijf onderduikertjes.
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De nieuwe eigenaar gaf de voorzet en de gemeen-
te meldde wel oren naar het idee te hebben. Be-
gin dit jaar lieten burgemeester en wethouders
echter weten dat het te duur zou worden.
Van de schrijfster van ’De Jodenboerderij’, hoeft
er geen museum te komen. ,,Als het pand maar
niet wordt gesloopt. Want het zit vol herinnerin-
gen aan de oorlog. zeker voor de Joodse mensen.
Ruim 330 mensen hebben er gezeten, vaak kort,
soms langer. Of nieuwbouw er mag, weet ik niet.
Vliegtuigen komen wel heel laag over.’’

’Jodenboerderij mag
nooit worden gesloopt’
Nieuw-Vennep ✱ Vijftien jaar nadat onderdui-
kers als prof. dr. Arnold Heertje er vergeefs voor
vochten, leek het eind vorig jaar toch te lukken
om van de jodenboerderij een museum te maken. 


