
Albert Faber is geboren op 10 september 1907 in Huizum (Leeuwarden). Hij was de zoon van Boele 
Faber (28 juni 1870 Bergum) en Aukje Veenstra (26 juni 1875 - 25 mei 1954). Hij huwde met Jeltje 
Halbesma. 
 
Tijdens de mobilisatie van 1939/1940 deed Albert Faber dienst als Rode Kruis soldaat. Hij was in 
militaire dienst en studeerde voor militair arts op vliegveld Ypenburg. Na het bombardement van 
Rotterdam, in mei 1940, heeft hij met gevaar voor eigen leven verschillende gewonden van 
Rotterdam naar Den Haag gebracht. Omdat zijn vrachtauto door de Duitsers werd beschoten, durfde 
niemand na de eerste rit nog met hem mee te rijden, maar dat belette hem niet om de rit nog 
diverse malen in zijn eentje te maken.  
Na de capitulatie van het Nederlandse leger in mei 1940 verrichtte hij op verzoek van een aantal 
Nederlandse landmachtofficieren spionage. Op hun verzoek trad Albert in dienst van de Duitse 
Wehrmacht. Hij was chauffeur en tolk (Frans-Duits). 
Dat leverde hem veel kritiek op van zijn omgeving, maar Albert verdroeg de spot en minachting, want 
als transportleider van konvooien en munitietransporten kon hij door middel van een gratis 
aangeboden kleinbeeldcamera in Frankrijk foto's maken van allerlei militaire objecten. Hij reisde ook 
door België en Polen en was onthutst van het lot van krijgsgevangenen en Joden. Tijdens een reis 
naar Warschau slaagde hij erin om in het Joodse getto afbeeldingen te maken van door de Duitsers 
gepleegde wreedheden. Via een contactadres werd dit materiaal naar Engeland verzonden. 
Hij was tevens verantwoordelijk voor het laten ontsporen van minstens twintig treinen en de aanval 
op diverse konvooien. 
Als gevolg van een geallieerde luchtaanval in Frankrijk raakte Albert ernstig gewond en keerde hij 
huiswaarts met ziekteverlof. In zijn huis bood hij onderdak aan de gedeserteerde Duitse militair 
Richard Hermann. 
Omdat Albert voorzichtig, zwijgzaam en trouw was, bleven zijn daden lang onopgemerkt door de 
Duitsers. Toch werd hij samen met de Duitse militair Richard Hermann en groenten handelaar Pieter 
Wagensveld uit Austerlitz op 26 november 1944 opgepakt. Ze werden ervan verdacht dat ze in een 
aantal plaatsen in Utrecht onder valse voorwendsels vee hadden gevorderd, dat hadden geslacht en 
het vlees ervan hadden verkocht. Albert werd mede opgepakt, omdat hij onderdak had geboden aan 
de Duitse deserteur. 
Via Woudenberg is hij eerst naar de Kriegswehrmacht-gefängnis aan de Gansstraat in Utrecht en 
daarna naar het Huis van Bewaring aan de Weteringschans in Amsterdam overgebracht. Samen met 
Wagensveld en drie anderen werd Albert op 17 december 1944 gefusilleerd bij de Vinkenbrug langs 
de spoordijk Amsterdam - Weesp bij Diemen, waar het verzet een aanslag had gepleegd. 
Zijn stoffelijk overschot werd na de oorlog in een grafkuil in de duinen bij Overveen aangetroffen. Op 
verzoek van de familie is Albert volgens geraadpleegde archieven op 28 mei 1946 herbegraven op de 
Huizumer-begraafplaats. Volgens een memoriaal van Jeltje, geschreven achter op een fotocollage, is 
dit pas in 1949 gebeurd. Daarvoor en na Overveen zou hij in Diemen zijn begraven. 
In 2014 is Albert wederom herbegraven op het Nederlands Ereveld Loenen, met grafnummer E 1378. 
De Huizemur grafsteen van Albert is, op intitiatief van de Stichting Alde Fryske Tsjerken, bewaard 
gebleven op het kerkhof van Huizum. Op zijn graf is de toorts van de Stichting Friesland 1940 -1945 
geplaatst. Zijn naam staat ook op een gedenkteken op de fusilladeplaats in Diemen 
 
Albert huwde op 17 mei 1930 met Jeltje. Door zijn indiensttreding bij de Wehrmacht kreeg Albert 
met zijn vrouw in 1942 woonruimte toegewezen in de villa op de hoek van de Driebergseweg en de 
Laan van Beek en Rooyen in Zeist. Jeltje kon maar moeilijk wennen met al die Duitsers om haar heen. 
De oplossing kwam door het vrijkomen van de woning nr. 2 aan de Traayweg in Austerlitz, die op 11 
december 1942 werd betrokken. De woning werd daarvoor bewoond door een Joods gezin, die het 
slachtoffer was geworden van de vervolging. In die tijd hadden Albert en Jeltje 4 kinderen, Boele van 
1932, Johannes van 1934, August van 1937 en Jantje Mattilda van 1941. Af en toe kwam Albert in zijn 
Duitse diensttijd toch thuis op de Traayweg en zijn dochter Jantje herinnert zich nog dat hij een keer 
een pop voor haar meenam, een groot cadeau. Jeltje vond dat maar niets, zij had liever gehad dat hij 



wat te eten zou hebben meegebracht. Jantje wilde haar pop geen honger laten lijden en het eerste 
wat zij dus deed was haar pop te eten geven. 
Jantje kan zich ook herinneren dat haar moeder, toen hij weer eens het huis verliet, aan haar vader 
vroeg; Waar ga je nu weer heen? Het antwoord was; “Vraag me niets, later zal je trots op me zijn”. 
Op 14 januari 1944 werd dochter Anna Wilhelmina op de Traayweg geboren, slechts 11 maanden 
voordat Albert werd gefusilleerd. 
De herbegrafenis van Albert in Loenen is omstreden geweest. Ten eerste dacht de gemeente 
Leeuwarden dat er geen nabestaanden meer waren om daarvoor toestemming te geven. Daarvoor is 
later excuus bij Jantje aangeboden. 
Ten tweede vindt de Stichting Friesland 1949 – 1945 dat de Friesen in Friesland moeten blijven.  De 
oorspronkelijke grafsteen met de toorts is wel bewaard gebleven in Huizum. 
En daar zit je dan als weduwe van een echtgenoot die in de Wehrmacht heeft gediend en door 
diezelfde Wehrmacht is gefusilleerd. Dat betekent geen inkomen meer en dat met 5 kinderen, 
waarvan de jongste 11 maanden. Jeltje heeft geruime tijd in het witte huisje aan de Traayweg zonder 
inkomen gezeten. Af en toe had ze een werkhuisje waar de zuur verdiende centjes direct op de markt 
van Zeist ingewisseld werden voor eten voor de kinderen. Uiteindelijk heeft zij, door inspanning van 
kapitein Bosch uit Zeist, een weduwepensioen gekregen van de Stichting 1940-1945. De kapitein is 
ook voogd over de kinderen geweest. Jeltje is op 17 april 1984 overleden. Op 17 december 2014 is, 
na eerst begraven te zijn geweest in Driebergen, Jeltje herbegraven op het Ereveld in Loenen. Zij ligt 
daar na 70 jaar weer naast Albert, maar zonder enig grafmonument.  
 
Dochter Jantje (Janny); 
“Mijn moeder heeft altijd de herinnering aan mijn vader hooggehouden en de trots die zij ons altijd 
heeft meegegeven verdient zij zeker. Zij is voor altijd een moeder en een vader voor ons geweest en 
als laatste uit dat gezin ben ik trots en dankbaar dat ik daarbij hoorde. Mijn familie zal ik altijd met 
trots en liefde herinneren”  
 
Bronnen: 
A.J. Faber 
Rutger Loenen 
R.P.M. Rhoen 
J.M. de Kruif - Faber 
 
 
 
 
 
 



 
 
Albert als Rode Kruis soldaat in het Nederlandse leger 



 
 
Jeltje Faber – Halbesma 
 
 
 



 
 
 
Grafmonument na herbegraven in Huizum. Op het graf is een toorts geplaatst van de Stichting 
Friesland 1940 -1945. Eigenlijk was die toorts alleen bestemd voor mensen die wat hebben betekend 
voor het verzet in Friesland zelf. Voor Albert is kennelijk een uitzondering gemaakt.  
 
 
 
 
 



 
 
Grafmonument in Huizum na herbegrafenis Loenen. De toorts van de Stichting Friesland 1940 -1945 
en de grafsteen is in Huizum gebleven. 
 

 
 
De in Huizum achtergebleven grafsteen 
 
 



 
 
Grafsteen op het ereveld in Loenen 
 
 

 
 
Kaartje bij de bloemen die Jantje ontving als excuus voor het niet inlichten van haar bij de 
herbegrafenis in Loenen. De gemeente was in de veronderstelling dat er geen directe nabestaanden 
meer waren. 



 

 
 
Memoriaal, geschreven door Jeltje op de achterkant van een fotocollage van haar en de kinderen.  
De leeftijden zijn ten tijde van de fusilleerring en niet ten tijde (1949?) van de herbegraving im 
Huizum, zoals de tekst doet vermoeden. Ook “Juli 1945” kan niet juist zijn. Bedoeld zal zijn “juli 1944”.    
 
 
 
 



 
 

 

 

 

Monument in Diemen 



 



 

 

Vermoedelijk uit de Diemer Courant van mei 1947. Bijzonder is, aan het einde van het artikel, een 
afschrift van de brief van Hare Majesteit de Koningin Wilhelmina aan Jeltje. 

 

 

 



 

Traayweg 2 

Gesloopt in april 1983en teruggegeven aan de natuur. De bewoners die voor de familie Faber in het 
huis hebben gewoond stonden in het dorp bekend als de poezenvrouwen of kattenwijven. Jantje kan 
zich ook herinneren dat de woning grondig moest worden gereinigd voordat zij erin kwamen. De 
vrouwen waren zussen van elkaar. 


