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BEVRIJDINGSROK  EN  NATIONALE  FEESTROK 
 

Tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog 
Gemeentehuis Steenwijkerland, Vendelweg 1, Steenwijk 

14 april – 1 mei 2015 
 
In het gemeentehuis was vanaf dinsdag 14 april tot vrijdag 1 mei een tentoonstelling over de 
Tweede Wereldoorlog en de bevrijding te zien. De tentoonstelling is samengesteld met documen-
ten en voorwerpen uit het gemeentearchief van Steenwijkerland. Foto van de opening op p. 5. 
Een groot deel van de tentoonstelling is ook mogelijk gemaakt door de Collectie Oorlogsdocumen-
tatie Klaas Verbeek. Klaas (*1926) is een oud-inwoner van Oldemarkt en was veertien jaar oud 
toen de oorlog uitbrak. Hij is al tijdens de oorlog begonnen met allerlei documenten en voorwerpen 
te verzamelen en is daar na de oorlog mee doorgegaan. Wethouder Jacques Wagteveld: 
“Bijzonder is de feestrok die speciaal werd gemaakt na de bevrijding. Ook de stukken over de op-
vang in 1939 van een groep Joodse kinderen in Fredeshiem is speciaal.”  

 
Links: Oldemarkt, Hoofdstraat ter hoogte van hotel-café Hof 
van Holland, september 1948 t.g.v. het 50-jarig regeringsju-
bileum van koningin Wilhelmina. Bovenin de erepoort is het 
jaartal nog net te lezen. V.l.n.r.: Giny van Gunst, Hennie 
Veensma, Aaltje Verbeek, Barend Veensma; Giny en Aaltje 

  dragen een feestrok.     Foto: K. Verbeek, Haaksbergen.                  
Rechts:  
De feestrok van Aaltje Verbeek, gedragen in 1948.            Foto Archief HVIJ. 
Aaltje, dochter van de Oldemarkter smid “Hendrik van Auke”, was de enige zus van dorpshistori-
cus Klaas Verbeek. Aaltje is geboren op 1 maart 1920. Zij bezocht de RHBS te Steenwijk en be-
haalde het driejarig getuigschrift. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was zij ambtenaar op het distri-
butiekantoor te Oldemarkt. Later werkte zij enige tijd op accountantskantoor Koning en daarna 
voor halve dagen op het notariskantoor te Oldemarkt. Zij was ongehuwd en bleef bij haar ouders 
wonen. Aaltje overleed in het ziekenhuis te Heerenveen op 8 januari 1973. 
 
Beschrijving van de rok: in oranje punt middenlinks: 5 MEI 1945. 
In oranje punt middenvoor: getal 50 in lauwerkrans, verwijzend naar regeringsjubileum van konin-
gin Wilhelmina september 1948; ter gelegenheid daarvan zijn bevrijdingsrokken uit 1945 en latere 
jaren bewerkt. Linksboven de Gouden Hand, wapen van de toenmalige gemeente Oldemarkt.  
 
Op p. 2-4 een bewerking van twee artikeltjes over de Bevrijdingsrok en Nationale Feestrok, eerder 
verschenen in HVIJ-blad De Silehammer 18/1 (maart 2010) 39-42 en 18/2 (juni 2010) omslag.  
 

Jo Steenstra m.m.v. Klasina Hoen-Groenewoud 
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Inleiding 
Het Prins Bernhard Fonds (PBF) is opgericht op 10 augustus 1940 in Londen om de geallieerde 
oorlogsvoering met particuliere giften te ondersteunen; weldra bekend als het “Spitfire Fonds”.  
In 1946 is het PBF heropgericht met een andere doelstelling: “de bevordering van de geestelijke 
weerbaarheid door middel van culturele zelfwerkzaamheid”.  
Hierbij speelde een belangrijke rol Het Nationaal Instituut, Centrale Organisatie tot Verdieping van 
het Nationaal Bewustzijn en tot Versterking van de Nationale Saamhorigheid. Dat was een culture-
le doorbraakorganisatie waarvan de oprichting tijdens de bezetting was voorbereid met als doel het 
nationaal gevoel en de nationale saamhorigheid onder de Nederlandse bevolking na de bevrijding 
te vergroten. Het Nationaal Instituut kan gezien worden als de culturele tegenhanger van de meer 
politiek georiënteerde Nederlandse Volksbeweging (NVB), die aan de wieg stond van de PvdA. 
Beide organisaties, het Prins Bernhard Fonds en het Nationaal Instituut, grepen terug op het al 
voor de oorlog in Nederland levende streven naar volkseenheid en konden rekenen op steun van 
vooraanstaande en invloedrijke Nederlanders die alle zuilen vertegenwoordigden. Prins Bernhard 
nam ook het voorzitterschap van het Nationaal Instituut op zich. Bijzonder, dat een lid van het Ko-
ninklijk huis zich verbond met een organisatie met een weliswaar culturele doelstelling, maar toch 
ook met een onmiskenbaar politieke signatuur.  
 
Het Nationaal Instituut wilde ordenend optreden op cultureel terrein, hetgeen binnen de Neder-
landse verhoudingen volstrekt nieuw was. Vanuit Amsterdam gaf het Instituut blijk van een onstuit-
bare dadendrang en regelzucht. Eén van de eerste werkzaamheden was het reguleren van de 
oprichting van oorlogsmonumenten en het organiseren van bevrijdingsfeesten, herdenkingsbijeen-
komsten en nationale ‘hoogtijdagen’. Daarvoor werden strikte regels en procedures ontworpen, 
waaraan natuurlijk niemand zich wenste te houden.  
Later begon het instituut zich op alle aspecten van het nationale culturele leven te richten om de 
Nederlandse volkscultuur te redden van vervlakking en buitenlandse invloeden. Vrijwel geen van 
deze initiatieven kwam echt van de grond. Door geldgebrek en interne moeilijkheden gedwongen, 
moest het instituut aan het einde van 1946 alle werkzaamheden staken.  
 
Bevrijdingsrok en Nationale Feestrok 
Begin 1946 was het instituut met het plan gekomen om voor de Nationale Herdenkingsdag een 
symbolische rok, ‘de Nationale Feestrok’, te ontwerpen. De bedenkster was de Amsterdamse ver-
zetsheldin Adrienne Minette (“Mamma Mies”) Boissevain-van Lennep (1896-1965). Het betrof een 
uit Engeland overgewaaid idee om rokken te maken uit allerlei stukjes textiel, die voor de drager 
een symbolische betekenis hadden, zoals stukken van de kleding van in de oorlog overleden fami-
lieleden. Ook konden in de rok de data worden geborduurd met een emotionele betekenis. Bij de 
bevrijding van Nederland waren dergelijke rokken spontaan verschenen. Het Nationaal Instituut 
trachtte nu van de rok, naast een persoonlijke herinnering, ook een teken van nationale saamho-
righeid te maken. Van de gezamenlijke dracht op hoogtijdagen zou een bindende werking uitgaan, 
waarbij de uit vele stoffen samengestelde rokken het symbool werden van ons Nederlands volks-
bestaan, dat ook een aaneenvoeging is en een harmonische groepering van vele en verscheidene 
onderdelen, tot een sterk geheel, onze nationale eenheid. Om te voorkomen dat uit winstbejag 
fabrieksrokken in omloop zouden kunnen worden gebracht, werden alle maaksters van eigen, 
unieke rokken aangespoord deze naar het Instituut te zenden. Dit zou ze dan centraal registreren 
en, voorzien van het officiële stempel van het Nationaal Instituut, terugzenden.  
Zo’n vierduizend vrouwen hebben hun rokken laten registreren, maar er zijn in  de periode 1945-
1950 aanzienlijk meer gemaakt. Uiteraard overheersten de kleuren rood, wit, blauw en oranje. De 
lapjes stof werden op bijvoorbeeld een onderrok genaaid zodat de ondergrond verdween en er een 
kleurrijk geheel ontstond. Kenmerkend voor de rok was verder dat de zoom altijd uit effen punten 
moest bestaan. Daarop moest men, middenvoor, 5 Mei 1945 borduren, en op de punten de data 
van de nationale vieringen waarop de rok zou worden gedragen.  
De eerste bevrijdingsrokken zijn dus echt gedragen bij de bevrijding in 1945, daarna als nationale 
feestrok op de latere bevrijdingsherdenkingen en op andere nationale feestdagen.   
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“Eén dracht maakt eendracht” 

  
Links: affiche uit 1946. 
Rechts: in de collectie van het 
Verzetsmuseum Friesland be-
vindt zich de feestrok van mw. J. 
de Jong-Brouwer, met daarop 
ook de namen van in de oorlog 
verboden bladen en op de band 
de noten van het Wilhelmus.Het 
idee voor de feestrok was geba-
seerd op de motto’s:  
- ‘eenheid in veelheid’,  
- ‘nieuw uit oud’,  
- ‘opbouw uit afbraak’ en 
- ‘één dracht maakt eendracht’.  

 
Bij de herdenkingen in 1946, 1947 en 1948 is de nationale feestrok door enige duizenden vrouwen 
gedragen. Er kwam een Lied van de Nationale Feestrok, met als eerste regel: Vlecht in uw rok het 
patroon van uw leven. Dit lied is gezongen door ca. 1500 vrouwen tijdens het rokkendefilé in Am-
sterdam op 2 september 1948 bij het vijftigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina.  
Het Rijksmuseum in Amsterdam had in 1995 de tentoonstelling De Nationale Feestrok 1946-1948, 
waarvoor J. Withuis een bijlage schreef bij het meinummer van het blad Opzij. Het museum bezit 
een interessante collectie, met zelfs een setje voor moeder, dochter en ... de pop. Ook verzetsmu-
sea besteedden aandacht aan de Nationale Feestrok, zoals in 2009 Het Nationaal Oorlogs- en 
Verzetsmuseum in Overloon bij de tentoonstelling Gewoon de jaren ’40. Zomer en najaar 2001 
was er een expositie in het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek, met op 26 
oktober een speciale “Nationale Feestrokken middag”. 
 

Jo Steenstra schreef in De Silehammer 18/1, 41: 
  
In mijn herinnering als vijfjarige in 1948 zie ik mijn 
tante Lucia Sophia Bosma-Westenbroek (1923-1997), 
destijds wonend Kruisstraat 48, bezig met, naar ik 
toen meende, een lappendeken. 
 
Mijn nichtje Ricky Bosma gaf uitsluitsel: het was een 
feestrokje voor haar, indertijd nog geen vier jaar oud. 
Ze heeft nooit geweten wat de rok betekende en die 
een half jaar geleden opgeruimd….  
Een fakkeloptocht kan zij zich nog wel herinneren.  

 
 
 
 
 
 
 

Boven: foto in bezit van R. Scheffer-Bosma, Papendrecht.  
V.l.n.r::  
Bart Bosma (half), Lucia Bosma-Westenbroek, Trijntje Braad uit Ossenzijl, toen hulp in de huis-
houding, de kinderen Jan, Geert en Ricky Bosma.  
Erachter: Marie Verbeek, juffrouw Faber, Lien Farnholt en Willie Gaastra. 
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Onder: foto in bezit van R. Scheffer-Bosma, Papendrecht. 
 
Op de versierde wagen linksboven de W van Wilhelmina.  
V.l.n.r.: 
Trijntje Spijker-Kraak, Aaltje Verbeek, mw. G. van der Veen-Visscher (echtgenote burgemeester), 
mw. G. Lamberts-de Jong (echtgenote commies), Wiekie Bruinsma, Geertje Pals, Johanna Hoge-
terp-Bosma, Jantje Braad-Bron, Giny van Gunst, wijkzuster Jannetje Hartog.  
Voorgrond: Hielkje Koning (d.v. drogist Klaas), Ricky Bosma, Janny Hogeterp, Tia Bruinsma.  
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Opening van de tentoonstelling dinsdag 14 april 2015. 
V.l.n.r.: Klasina Hoen-Groenewoud (achtergrond), Annie Mulder (91), Klaas Verbeek (89). 
Goed zichtbaar de gouden hand, het wapen van de voormalige gemeente Oldemarkt. 
In van linksaf de vierde oranjepunt: 5 MEI 1945.  
 
Annie Mulder kwam in de oorlog als huishoudkundige bij de familie Van Stapele-Manoth aan de 
Meppelerweg in Steenwijk. Daar maakte ze ook zes ondergedoken Joden mee, onder wie Jakob 
Adler (uitvoerig artikel over de familie Adler in De Silehammer 23/1). 
Voor haar verdiensten tijdens de oorlog ontving Annie in 1982 het verzetsherdenkingskruis en in 
2000 de gemeentelijke erepenning. 
 
Foto: Henk Verbeek, Haaksbergen. 
 
De Collectie Oorlogsdocumentatie Klaas Verbeek bevindt zich sinds 2011 in het Gemeentearchief 
van Steenwijkerland.  
Klasina Hoen-Groenewoud en Femmie de Graaf-Muis, medewerkenden van de HVIJ, zijn vele 
malen naar Steenwijk getogen om de documenten en voorwerpen opnieuw zuurvrij te verpakken  
en (voor zover mogelijk) te ontdoen van materialen die de documenten en voorwerpen konden 
aantasten, zoals plakband en nietjes. . 
Alie Pereboom, vrijwilligster bij het archief, heeft de inventaris verzorgd van de 267 archiefstukken. 
Zie: www.archieven.nl -174 Collectie Oorlogsdocumentatie Klaas Verbeek. 
 


