Vroomshoop bevrijd
Een beschrijving van de oorlogsjaren en de
bevrijding van het dorp Vroomshoop

Ten geleide

In 1990 bleek het boek "Vroomshoop bevrijd" een ware
voltreffer. In korte tijd waren 1000 exemplaren verkocht.
'H RSEUHQJVW ZHUG DDQJHZHQG RP GH ÀQDQFLsOH DFWLH YRRU
het nieuwe monument van vrede, vrijheid en recht te helpen
realiseren. De laatste jaren is er nog steeds volop vraag naar
dit boek. Vandaar dat het 4 mei comité Vroomshoop heeft
besloten een tweede druk uit te geven. Onze wens is dat
"Vroomshoop bevrijd" z'n weg vindt naar met name de jeugd
en jongeren. Zodat ze zich een beeld kunnen vormen van een
bewogen periode in ons dorp Vroomshoop. En ook dat meer
dan eens beseft wordt: niet meer en nooit weer oorlog, laten
we vredestichters zijn, ook in ons eigen bestaan van elke dag.
Die vrede en vrijheid moet ons wat waard zijn. We danken
vormgever John Mulder en uitgever Jan Uitslag voor hun
geweldige geste.
Namens het 4 mei-comité Vroomshoop,
Vroomshoop, april 2009

Hans Nieboer, voorzitter.
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Inleiding

Vroomshoop,
april 1990
namens de
stichting
4 mei-comité
Vroomshoop,
Hans Nieboer.

Op donderdag 5 april 1945 is het zover: Vroomshop wordt
bevrijd! Het is 12 uur ‘s middags als de bevrijders bij het kanaal
arriveren. Dat is net op tijd: een groep Duitse Fallschirmjäger
dreigt een vijftigtal Vroomshoopse burgers, waaronder vrouwen
en kinderen, te fusilleren. De dapper strijdende mensen van de
Binnenlandse Strijdkrachten kunnen het niet bolwerken tegen
deze elitetroepen. Net verhinderd kan worden dat de Tonnendijkbrug met een enorme knal in de lucht vliegt.
Als de Canadezen het kanaal naderen, moeten de Duitsers de
gegijzelde burgers wel vrijlaten. Gerrit Jan Kerkdijk, nog maar
26 jaar jong van de B.S.-groep uit Daarleveen wordt door de
Duitsers genadeloos afgemaakt, als hij zich bij de B.S.-groep in
Vroomshoop wil aansluiten.
Het leest als een spannend oorlogsboek, vol met dramatische
momenten. Het is echter de keiharde werkelijkheid, nu precies
45 jaar geleden. Het onpeilbare verdriet ook, de blijvende littekens bij de vele gezinnen, waar tevergeefs werd uitgezien naar de
thuiskomst van vader en zoon.
En dan ook: De bevrijding op 5 mei 1945. Gejuich, gejubel heel
het land is in een feestroes. Overal tranen en ontroering, dankbaarheid en smart. Vrede! En weer vrij zijn! Om met de schrijver
Jan Zitman te spreken: “Iedereen hoste, zoende, huilde, sprong
en schreeuwde”. Onbeschrijfelijk, maar toch ook: waard om te
gedenken èn te vieren, zoals dat nu op 4 mei gebeurt. Herdenken,
niet in de sfeer van een heldenepos, van opgeklopte verhalen.
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Inleiding

Herdenken, niet in de sfeer van een heldenepos, van opgeklopte verhalen. In feite telde de waanzinnige Tweede Wereldoorlog
alleen maar verliezers. Enkele weerzinwekkende cijfers: totaal
DDQWDOVODFKWRIIHUVPLOMRHQ'HRIÀFLsOH&DQDGHVHYHUOLHVFLMfers waren: 22.964 gesneuvelden en ruim 500.000 gewonden.
Daar word je stil van.
De strijd voor de vrijheid werd gevoerd door gewone mensen
van allerlei gezindte of levensbeschouwing, vanuit verschillende motieven en idealen. Men stond schouder aan schouder in
het gevecht tegen de onderdrukker van vrede, vrijheid en recht.
Ook na de Tweede Wereldoorlog is die strijd onverminderd
GRRUJHJDDQ'DWOHHUWGHJHVFKLHGHQLVYDQ1HGHUODQG,QGLsHQ
later ook van vele oorlogen en geweldplegingen op vele plaatsen
in de wereld. De aantasting van vrede, vrijheid en recht is tot op
GHGDJYDQYDQGDDJGRRUJHJDDQ'HQNDDQ5RHPHQLsZDDUKHW
volk in december 1989 opstond tegen een bloedige dictatuur,
die vrede, vrijheid en recht aan de laars lapte. Ook daar gewone
mensen die de strijd voor de vrijheid desnoods met de prijs van
hun leven willen betalen. De geschiedenis herhaalt zich, dat is
ontegenzeggelijk waar.
Laten wij er ook uit leren. Laat ons eigen monument van vrede,
vrijheid en recht in Vroomshoop een blijvende dankbare herinnering zijn aan hen die vielen. Een zichtbaar teken ook dat
vrede, vrijheid en recht geen vanzelfsprekende zaken zijn.
Het is goed om daar bij stil te staan.

en kunnen wij met de ander
aan een hoopvolle toekomst beginnen.
In een herdenkingsboekje als dit zal men niet het allesbevattende verhaal van de bevrijding van Vroomshoop vinden.
Dat is niet mogelijk. Wel is er naar gestreefd om mensen zelf
hun verhaal te laten vertellen. Zonder opsmuk, recht vanuit
hun hart. Dat was in verschillende gevallen zeker niet makkelijk, zo hebben mij deze gesprekken geleerd. Het gaat immers
om persoon lijke, diepingrijpende gebeurtenissen, die hun herinneringen en soms ook sporen hebben nagelaten.
De stichting 4 mei-comité Vroomshoop dankt een ieder die
in elke vorm dan ook heeft meegewerkt aan de totstandkoming van het boekwerk “Vroomshoop bevrijd”. Geprobeerd
is een beeld te geven van een bewogen stukje geschiedenis
Vroomshoop. Dit is geenszins voltooid verleden tijd. De strijd
om vrede, vrijheid en recht is nog altijd aktueel. De verhalen
van toen zijn het waard om te vertellen. In de woorden van de
dichter Leo Vroman uit “Vrede”:
“Kom vanavond met verhalen
hoe de oorlog is verdwenen
en herhaal ze honderd malen:
alle malen zal ik wenen”.

Laten wij gedenken
En nu ook anderen
de vrede schenken.
Laat ons dat bezielen,
denkend aan de talloos
velen die voor ons vielen.
Laten wij proberen
om samen met de ander
onvrede en onrecht te weren.
Dan zal de vrijheid overwinnen
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Het begin:
10 mei 1944
Op korte afstand van de “Oost-grens” maakte Vroomshoop in
de nacht van 9 mei op 10 mei 1940 de inval van de in alle vroegte
mee. Het was een onverwacht en ook wreed ontwaken. De strijd
was kort en hevig in Nederland, de capitulatie was binnen vijf
dagen een feit. Een oggetuigeverslag van de mei-dagen ‘40.
“Slechts weinigen beseften voor 1940 de dreiging uit het oosten. Langzamerhand, toen de mobilisatie kwam en de jongens
zich moesten melden bij hun legerafdeling en ook Vroomshoop
“bezet” werd door eigen soldaten, begrepen velen - nog lang
niet allen - dat het wel eens ernst kon worden. Er werd ook
in Vroomshoop een vrijwillige luchtwacht gevormd, die na de
oefening ‘s nachts de wacht hield in of eigenlijk op het toenmalige stationshotel aan de Stationstraat. De opdracht was om
overvliegende verdachte vliegtuigen te rapporteren. Het leek
echter spel te blijven. Nederland was immers neutraal, het zou
wel weer net zo gaan als tijdens de oorlog ‘14- ‘18. Het zou geheel anders uitpakken. Onze groep had in de nacht van 9 mei
RSPHLGLHQVW'HSORHJGLHZHDÁRVWHQKDGRPXXU
reeds diverse meldingen van overvliegende toestellen doorgegeven. De post Vroomshoop bleek achteraf een van de eerste
in Nederland te zijn die melding maakte van het naderende
onheil. Enkele uren bleef het rustig maar om 3 uur ‘s nachts
begon het opnieuw, vele vliegtuigen kwamen over. Toen het
lichter begon te worden zagen we zo ook. In groepen kwamen
ze vanuit het oosten aanvliegen, de ene na de andere melding
werd doorgegeven. Geleidelijk begon het tot ons door te dringen dat het oorlog was.
10
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Het begin:
10 mei 1944

De indeling van de
post Vroomshoop

We kwamen terecht in een groot hotel, waar we ons eerste
bombardement meemaakten. Daar zag ik ook een dode weggedragen worden. De volgende dag gingen we naar Alkmaar,
waar honderden waren verzameld. We werden bij burgers ingekwartierd. De spanning steeg zienderogen, we zouden als
Luchtwachters ingezet worden bij de slag om de Afsluitdijk.
De wapens werden verdeeld en we konden ieder moment met
de strijd beginnen. Toen was er plotseling het einde.

HOOFDLUCHTWACHTBUREAU UTRECHT
Luchtwachtposten:
Almelo
Alphen (NB)
Amerongen
Amersfoort
Apeldoorn
Arnhem
Barneveld
Boxtel
Deventer
Dieren
Doetichem
Ede
Echt
Eindhoven
Elburg

Horst
Maarstricht
Meerkerk
Meppel
Nijkerk
Nijmegen
Nijverdal
Olst
Oss
Ravenstein
Reusel
Rhenen
Roermond
Ruurlo
Sittard

Elst
Gennep
Goor
Gorichem
Geldermalsen
Haaksbergen
Harderwijk
Hasselt
Hattem
Heerlen
Helden
Helmond
Hengelo (O)
‘s Hertogenbosch

Tilburg
Utrecht
Valkenburg
Veghel
Venlo
Venray
Vianen
Vroomshoop
Waalwijk
Weert
Winterswijk
Woerden
Zaltbommel
Zevenaar
Zutphen

Luchtwachters uit
het Oosten van het
land, direkt na de
capitulatie bijeen
in Amsterdam

De andere groepen van de Luchtwachtdienst kwamen ook al
aandraven. Sommigen waren nog niet geheel gekleed, één arriveerde zelfs zonder z’n kunstgebit. Wat nu? Sergeant Staarman
nam na het springen van de brug aan de Tonnendijk het besluit
achter de IJssel terug te trekken en zonder afscheid te nemen
vertrokken we. Met onze Vroomshoopse groep kwamen we
in Elburg. We maakten het springen van de brug over de IJssel me, waarbij de stukken ons om de oren vlogen. In Elburg
kregen we weer vervoer, wat een verademing was na de lange
voettocht, die we ervoor gemaakt gemaakt hadden en die ons
onder meer door Hattem voerde. Met Staarman aan het stuur
van de gevorderde wagen reden we een onbekende toekomst
tegemoet. We gingen naar Amsterdam, daar zouden toch we
instanties zijn, die ons verder konden helpen. Nooit vergeet ik
de aankomst in Amsterdam weer: “Waar kome jullie vandaan?
Waar zijn de moffe?” Dergelijke vragen werden aan ons gesteld,
vooral door de Joodse Amsterdammers. We werden vertroeteld
met allerlei lekkernijen, het was een gastvrij onthaal.

Nederland capituleerde, voor velen een nare gewaarwording.
We keerden terug in Vroomshoop, waar we overspoeld werden met vragen over onze oorlogshandelingen, die in feite nihil
waren geweest. In Vroomshoop en omgeving herinnerden een
beschadigde brug en wat gesprongen ruiten aan de inval van
de Duitsers. Het leven van alledag leek ogenschijnlijk weer op
gang te komen na de aanvankelijke schrik. Toch was er een kenmerkend verschil: we waren niet vrij meer, we waren bezet.”
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2
Herinneringen aan de
eerste oorlogsjaren
Zoals in zoveel andere plaatsen in Nederland begon het eigenlijke verzet pas in de nazomer van 1943 ook in Vroomshoop
meer vorm en inhoud te krijgen. Een korte terugblik op de oorlogsperiode daarvoor is op z’n plaats. Burgemeester G. Bramer
was op last van de bezettingsautoriteiten afgetreden, hij ging
met z’n gezin aan de Stationsstraat in Vroomshoop wonen.
Van 14 mei 1943 tot 6 april 1945 trad als burgemeester op E.A.
van Daalen, een N.S.B.’er, die meewerkte met de bezetter. Na de
bevrijding is Gerrit Bramer weer in zijn ambt als eerste burger
van Den Ham hersteld. Deze impressie van een plaatsgenoot
leert, dat de bezetter en haar handlangers na een rustig begin
steeds brutaler en harder werden.
“Na de mei-dagen van 1940 ging het leven in Vroomshoop en
omgeving gewoon verder. De bij de nadering van de Duitsers
vernielde brug werd weer hersteld. Men zag praktisch geen
Duitsers meer, maatregelen werden niet genomen. Dit was nog
wel te harden.
Het leven hernam
zijn gewone gang.
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Herinneringen
aan de eerste
oorlogsjaren

Maar langzamerhand veranderd er toch wel iets. Er kwamen
geboden en nog meer verboden in de sfeer van “Dit mag
niet en dat moet”. Voor ons Nederlanders nog niet zo verontrustend. Voor de Joden, daarvan waren er ook enkelen in
Vroomshoop woonachtig, werd langzamerhand de situatie
gevaarlijker. Iedereen was het er wel over eens dat “men daar
toch af moest blijven; het waren immers ook Nederlanders”.
Toch waren er slechts enkelen die daadwerkelijk de handen uit
de mouwen staken en al snel door hadden wat uiteindelijk het
doel van de nazi’s was, n.l. vernietiging van alle Joden.
Langzamerhand kwam de grote stroom onderduikers op gang.
Voor het onderbrengen van deze mensen moest er iets georganiseerd worden. Een aantal mensen belastte zich hiermee en
gelukkig, de bevolking werkte spontaan mee! Tallozen vonden
in onze omgeving onderdak. Het ging natuurlijk niet altijd even
gemakkelijk, want het gebeurde nog wel eens dat door allerlei
omstandigheden een onderduiker te veel werd in een gezin.
Dan moest er weer een nieuw gezin opgezocht worden.
Dat lukte gelukkig altijd. Ook plaatsgenoten moesten onderduiken, wanneer ze geen gevolg gaven aan de oproep in Duitsland
te gaan werken. Meestal wisten ze zelf in de omgeving wel
de weg. Er waren er genoeg die zeiden: “Nooit naar Duitsland,
laat ze me maar vinden, als ze kunnen”. Toen kwam de vindingrijkheid al naar boven. Dreigde er gevaar, dan verdween men
in een zelfgemaakte schuilplaats. Daardoor hadden deze razzia’s, uitgevoerd door vooral landverraders uit het kamp Erica,
praktisch geen succes. Het risico om opgepakt te worden werd
steeds groter, want die lui uit Ommen traden steeds brutaler op.
Men moet niet de indruk krijgen dat de gehele bevolking van
Vroomshoop aktief was om de bezetter tegen te werken.
0HQNRQLQGLHWLMGGHEHYRONLQJLQGULHFDWHJRULHsQLQJHGHHOG
de bangen, de onverschilligen en de durf-allen. De bangen deden alles wat hen werd opgedragen. De onverschilligen dachten
en zeiden soms: “Het duurt mijn tijd wel uit”. De durf-allen
zetten zich met alle macht en levensgevaar in voor de eens te
verwachten vrijheid. Durfallen waren geen helden die voor
eigen eer streden; zij wisten alleen de moed op te brengen om
16

YHU]HW WH SOHJHQ 'DQ ZDUHQ HU ]RDOV RYHUDO GH SURÀWHXUV
N.S.B.’ers waren er ook in Vroomshoop. Men had er geen last
van, ze werden gewoon genegeerd. Eén keer waagden ze het om
in uniform een mars langs het kanaal te maken. Toen kwam
de bevolking echt in akte. Nu, zij hebben het geweten! Tot in Bergentheim toe werden ze nagezeten en opgejaagd. Nooit meer last
van gehad. Eind 1943 kregen de Vroomshopers Jan van der Haar
(31) en Jan Nieboer (30) van de Twentse KP (Knokploegen)
opdracht om in Vroomshoop en omgeving verzetsgroepen te
vormen. Een 25-tal personen sloot zich aaneen. Behoudens een
enkel pistool waren er natuurlijk nog geen wapens. In de zomer
van 1944 kwam daar verandering in. Onder de onderduikers in
Vroomshoop waren ook enkelen die de nodige ervaring hadden
in het landelijk verzet. Het kantoor van Frits Haselhoff (41) aan
de Hoofdstraat werd het trefpunt van de verzetsmensen en het
middelpunte van allerlei aktiviteiten. Men zocht en vond contact
met kapitein A.F. Lancker, ondergedoken in Hoge Hexel, die later
het gebied onder zijn leiding zou krijgen. Via de gedropte marconist Jaap Beekman (Maurits) kwamen er contacten met Engeland
tot stand. Wapens werden toegezegd en de eerste dropping vond
plaats in Hoge Hexel, waar een Britse Lancaster boven het veld
verscheen. Tevens kwamen er drie wapen-instructeurs mee,
zodat de groepen spoedig met de werking op de hoogte waren.
Het verzet in Vroomshoop was begonnen. Het leven in
Vroomshoop en omgeving werd ook steeds benarder. Luchtgevechten aan de lopende band, geregelde inkwartiering van de
Duitsers, contrôle alom. Daarbij kwam de grote stroom “voedsel-zoekers” uit het westen. Deze werden in de regel goed,
maar ook wel eens minder goed in Vroomshoop ontvangen.
Daarbij vierde de ruilhandel hoogtij. Ook in Vroomshoop
kwam “gebrek”. Niet bepaald aan etenswaren, maar vooral aan
WDEDNWKHHHQNRIÀHHQQLHWWHYHUJHWHQDDQÀHWVEDQGHQ
Ook hierin toonde de mens zijn vindingrijkheid en zocht bruikbare alternatieven. Ook vielen er slachtoffers in Vroomshoop
en omgeving, beestachtig vermoord door de bezetter en zijn
handlangers. De oorlog kreeg ook de gemeente Den Ham in
zijn greep. De eigen burgemeester was allang de laan
17

Herinneringen
aan de eerste
oorlogsjaren

uitgestuurd door de Duitsers en een N.S.B.’er was nu de baas.
Toen de nood op het hoogst was, leek de redding nabij.
Zuid-Nederland was al bevrijd en men dacht dat de ellende weldra voorbij zou zijn. Niets was minder waar. Wat heeft het nog
lang geduurt. Wat zijn er in die tijd nog veel slachtoffers gevallen. Burgers, maar vooral ook verzetsmensen, die in het zicht
van de haven nog gegrepen en gefusilleerd werden. De wraak
van de onderdrukkers werd steeds heviger. Voor Vroomshoop
kwam 5 april 1945 als een ware bevrijding.”

3
‘Volk en Vaderland’
niet gewild
De Nationaal Socialistische Beweging van Anton Mussert had
in Vroomshoop een bescheiden aanhang, die vooral onder de
boeren te vinden was. Er werden pogingen gedaan om invloed
en ledental te vergroten. In Vroomshoop lukte dat niet zo best,
de colporteurs konden hun lijfblad “Volk en Vaderland” nog
niet aan de straatstenen kwijt .....Een terugblik van een
NSB-achtervolger.

Kaptein
A.F. Lancker,
commandant van
district Salland

“Het leven van alledag kwam na de meidagen ‘40 weer op gang.
De vijand, men merkte er immers niets van. Een enkele keer
trok een colonne door Vroomshoop. Men keek ernaar, maar
verder: ..... laat maar waaien! De levensmiddelen werden wel
wat schaarser en op de bon maar voor ons plattelanders moest
er heel wat gebeuren voor we tekort kwamen. De radio moest
worden ingeleverd en ook het koper. Dat was voor ons geen
probleem, we deden het natuurlijk niet. Voor de radio werd een
prima plaatsje gevonden en geen enkele uitzending vanuit Engeland werd gemist. We kregen een paar maal een oproep om
op het arbeidsbureau te komen. Ze lagen al bijna in de kachel
voor ik ze gezien had. Bij ons thuis raakten we helemaal niet
onder de indruk van wat er eigenlijk dreigde. We leefden ons leven van alle dag. Toch begon er iets bij ons te kriebelen, vooral
toen we hoorden van terechtstellingen enz. In die tijd dacht de
N.S.B. dat de tijd rijp was voor het houden van een demonstratie in Vroomshoop. Geregeld stonden colporteurs op diverse
hoeken hun lijfblad “Volk en Vaderland” aan te prijzen. Praktisch niemand kocht er één, maar op een zaterdagavond moest
het gebeuren. Een colonne geüniformeerde Mussert-knechten
18
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‘Volk en
Vaderland’
niet gewild

en meerdere geestverwanten wilde aan de Vroomshopers laten
]LHQZDWGLVFLSOLQHLV*HsVFRUWHHUGGRRUGHSODDWVHOLMNHSROLWLH
begonnen ze een mars door Vroomshoop. De belangstelling was
klein in het begin, maar nam and over hand toe. Van alle kanten
stroomden de mensen toe, zelfs van de Blokwegen, sommigen
uit nieuwsgierigheid, de meesten om van hun antipathie blijk te
geven. Reeds toen bleek, het was nog in het eerste oorlogsjaar,
dat Vroomshoop niets, maar dan ook niets van het Nationaal-Socialisme. Hoe langer de mars duurde, hoe dreigender de situatie
werd voor de verraders. Hun zang werd beantwoord en weldra
overstemd door het Wilhelmus. Stenen vlogen door de lucht en
op de Hammerweg had de politie de grootste moeite de menigte
in bedwang te houden.

Vroomshoop
volelde niets voor
de denkbeelden
van Mussert.

De toestand werd zo precair, dat de stoet werd ontbonden,
waarna de Mussert-aanhangers hun plaats van samenkomst
opzochten. Dit was de oorzaak dat de politie de zaak uit de
hand liep. Een groot aantal Vroomshopers, waaronder ook
Daarlerveners, begon een achtervolging. De boerderij werd
belegerd en slechts met behulp van de politie wisten de W.A.mannen te ontsnappen richting Westerhaar. Toen we dit ontdekten, werd er snel besloten om tot een achtervolging over
WHJDDQZHZLOGHQKHQQRJPDDOVGHSDVDIVQLMGHQ3HUÀHWV
JLQJKHWLQVQHOOHYDDUWQDDU0DULsQEHUJRPGDWZHZLVWHQGDW
er een aantal in Bergentheim woonden. En jawel, bij de brug
LQ0DULsQEHUJRQWPRHWWHQGHWHJHQVWDQGHUVHONDDUZHHU
Er ontstond onmiddellijk een kloppartij. De W.A.-mensen
kozen opnieuw het hazepad. Bij de volgende brug raakten we
opnieuw slaags, het werd een vechtpartij waarbij knuppels en
kettingen gebruikt werden. Ons aantal dunde voortdurend
uit, nadat de tegenstander kans zag om het hazepad te kiezen.
Dit betekende het einde van het gevecht, waarna wij tevreden
terugkeerden. Nog lange tijd was deze episode het gesprek
van de dag. Nimmer heeft de W.A. nog geprobeerd te demonstreren. Het was van onze kant amateuristisch opgezet, maar
duidelijk bleek toen reeds dat Vroomshoop één lijn trok,
al waren er wel enkele ongunstige uitzonderingen.
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‘Volk en
Vaderland’
niet gewild

Het leven ging weer verder. Wij luisterden naar de radio en bespraken de gebeurtenissen op het strijdtoneel, waar de Duitsers
steeds meer successen boekten. In 1942 verleenden sommigen
hand- en spandiensten wat betreft het rondbrengen van geheime blaadjes. Jan van de Haar stimuleerde dat. Het was in feite de
voorloper van de georganiseerde Vroomshoopse illegaliteit.”

4
Ook in Vroomshoop niet
over het kanaal
De Duitsers slaagden er tijdens de Tweede Wereldoorlog niet
in om het kanaal naar Engeland via de lucht te overbruggen.
Ook het Vroomshoopse kanaal leverde de nodige moeilijkheden op, zo leert ons geschiedschrijver Kokhuis in zijn boek
“Twente 1940-1945”.
Op 23 oktober 1944 reed een militaire trein pardoes het Zwolse
kanaal in. De oorzaak was onkunde of nonchalance van de met
de bediening van de brug belaste Duitse spoorwegmensen. In elk
geval ging het met een behoorlijke snelheid, want de tender van
de lokomotief stond recht overeind in de modder.
Een derailleur
was een
doeltreffend
sabotagemiddel
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Ook in
Vroomshoop
niet over
het kanaal

Na “Dolle Dinsdag” in 1944, de spoorwegstaking begon, probeerden de Duitse bezetters met eigen mensen het militaire
spoorwegverkeer gaande te houden. Ze stuitten daarbij op het
nodige verzet, waarbij de Vroomshoopse groep zich ook niet
onbetuigd liet. Spoorwegsabotage gebeurde alom, waarbij onder meer de door Dedemsvaartse smid Meerman vervaardigde
“derailleurs” hun waarde bewezen. Het betreft hier een stalen
bakje, dat op een spoorrail werd vastgeschroefd en zó gevormd
was dat de trein, die erop reed, zodanig uit de rails liep dat beide
baanvakken van een dubbelspoor werden gestremd. Met een
derailleur werd een dienst duidelijk ontregeld.

5
Vroomshoop verzet zich

Eind 1943 komt er wat schot en ook wat structuur in de verzetsaktiviteiten in Vroomshoop. Jan Nieboer bezoekt in een
door de verzetsman Herman van Heek in Almelo belegde
bijeenkomst van de Landelijke Organisatie voor hulp
aan onderduikers. Daar wordt het advies gegeven om in
Vroomshoop een eigen groep te vormen. Samen met vriend
Jan van der Haar vindt Nieboer vijf jonge mannen, die mee
willen doen. Het zijn Klaas Mulder, Geert Oosterveen, Roelof
van Lohuizen, Evert Vaartjes en Jaap Kolkman. Frits Haselhoff begeeft zich vervolgens ook met een groep op het terrein
van de illegale aktiviteit. De groepen houden zich vooralsnog
alleen bezig met allerlei verzorgingswerk.
Vanaf juni 1944 wordt de aanpak toch wat anders gericht.
Men bezint zich op hardere akties, zoals het overvallen van
distributiekantoren etc. Op verzoek van kapitein Lancker,
de leider van de Raad van Verzet, worden vanaf augustus
1944 sabotage-groepen gevormd, die in Vroomshoop gaan
opereren. De Kring Vroomshoop bestrijkt een terrein, waartoe de plaatsen Vroomshoop, Den Ham, VriezenveenscheZLMN9ULH]HQYHHQHQ'DDUOHEHKRUHQ'H.ULQJ0DULsQEHUJ
met de stationschef Wiecher Hento als commandant, kan de
SODDWVHQ0DULsQEHUJ%HUJHQWKHLP+HHPVH+DUGHQEHUJHQ
Gramsbergen tot z’n gebied rekenen.
De verzetsgroep Vroomshoop, inmiddels tot 14 mannen uitgebreid, pleegt op dinsdag 29 augustus een overval op het distributiekantoor van Den Ham. Drie verzetsmensen uit Daarle,
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Willem Kamphuis, Jan Hendrik Kamphuis en Jan Kerkdijk
zijn ook van de partij. Uiteindelijk lukt de overval, al moeten
de bewakers wel met kinderbroekjes en luiers de mond worden
gesnoerd. Een juist op dat moment passerende landwachtpatrouille is, gelukkig voor de in totaal negen overvallers, niet alert
en rijdt door.
Een andere activiteit bestaat uit het doorhakken van telefoonkabels en het opblazen van spoorlijnen. Dat dergelijke activiteiten
niet van gevaar ontbloot zijn ondervindt Jan van der Haar.
Tijdens het veroveren van materiaal bij het station breekt hij
zijn enkel. Als de Duitsers de volgende dag 4 september 1944
verschillende razzia’s houden, kon Van de Haar niet naar een
ziekenhuis worden vervoerd. De toenemende aktiviteiten van
de Duitsers en hun handlangers, onder wie de bewakers van
kamp Erica bij Ommen, duiden erop dat ze onraad ruiken.
Daardoor ook besluit een groep van 12 verzetsmensen te gaan
onderduiken om zodoende de Duitsers nog effectiever te kunnen gaan bestrijden. Het droppingsveld, nota bene gelegen
onder de rook van kamp Erica, groeit hij tot een van de veiligste afwerpterreinen in bezet Nederland! Net onvermeld mag
blijven het zo immens belangrijke werk van de koeriersters.
Met gevaar voor eigen leven onderhouden ze de contacten tussen
de verzetsmensen. Daardoor ook blijft het mogelijk om, hoe gebrekkig soms ook, de aktiviteiten op elkaar af te stemmen.
Koeriersters als Dien Bolks, Map Rutgers en Sientje Tepper hebben
heel wat gevaarlijke tochten van en naar Vroomshoop afgelegd.

Tussen Wierden
en Rijssen had een
aktie van verzetsmensen op 6 mei
1943 succes.
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6
Afwerpterrein Stegeren

Onder de rook van kamp Erica bij Ommen, met z’n beruchte
bewakers en beulen, lag één van de veiligste afwerpterreinen
van Nederland. Op het landgoed van baron Bentink vestigde
zich eind augustus 1944 een groep van negen verzetsmensen.
Niet minder dan 14 droppings, bestaande uit wapens, munitie,
proviand en zendmateriaal vonden er plaats. Daarnaast bracht
de groep acht gedropte agenten naar andere bestemmingen.
Bovendien werden vanuit Stegeren de nodige sabotage-activiteiten verricht. Commandant Jan Nieboer (Jetro) blikt terug
op een bewogen periode in het Stegerense veld, die vooral ook
door de hulp en stilzwijgende medewerking van de plaatselijke
bevolking tot een goed einde gebracht kon worden.
“In de zomer van 1944 werd onder leiding van kapitein Lancker (Evert) een droppingsterrein ingericht in de buurtschap
Hoge Hexel. Daar vond in augustus de eerste dropping plaats.
Door verraad moest dit terrein worden prijsgegeven. Na enig
zoeken vond men een nieuw terrein en wel in Stegeren in de
gemeente Ommen op het landgoed van baron Bentink.
Het nieuwe droppingsveld bevond zich op een honderdtal
meters van de noordelijke Vechtoever tussen Ommen en Bergentheim in het bos- en heidegebied van het Stegerenseveld
(52 32 NB 6 32’OL) in de buurtschap Stegeren. Daar vestigde
zich een permanente groep bestaande uit negen personen.
De eerste weken vond men onderdak bij de landbouwer Weitkamp. Daarna betrok men een hut in één van de bossen. Daar dit
nog te gevaarlijk bleek, bouwde de groep zich een schuilplaats,
ruimte biedend aan twaalf personen. Deze ondergrondse hut
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Niet alleen wapens
werden gedropt,
maar ook andere
begerenswaardige
zaken, zoals
VLJDUHWWHQNRIÀH
en chocola.

zou tot aan de bevrijding intakt blijven. Rond het hol was
een ring van springladingen
gelegd, die men van binnenuit bij eventueel gevaar kon
bedienen. Dit afwerpterrein is
nimmer door de SD ontdekt.
Wel heeft men diverse keren
vanuit Almelo getracht de
juiste plaats te bepalen door
‘s nachts de wacht te houden.
Zelfs een afdeling Duitse valschermjagers heeft de bossen
bij Stegeren drastisch uitgekamd, ook dat zonder succes.
Eén keer is het terrein enkele
weken ontruimd geweest na
een van het gevangen genomen en later gefusilleerde lid Jan van der Haar ontvangen waarschuwing. Het afwerpterrein Stegeren had in de illegaliteit een
bekende naam. Hoewel vlak onder de rook van het beruchte
kamp Erica liggend, bleek het terrein zeer veilig te zijn.
Achteraf bezien kun je stellen, dat de Duitsers zo dicht bij “het
hol van de leeuw” nooit een dergelijk terrein had verwacht.
Niet minder dan 14 droppings, bestaande uit wapens, munitie,
proviand en zendmateriaal, vonden in Stegeren plaats.
Wanneer men dan weet dat er zendingen bij waren van 3 en 4
ton, krijgt men een beeld van de totale omvang. Verder kwamen er acht agenten neer, die vaak reeds de volgende dag
weggebracht moesten worden. De taak van de groep bestond
voorts uit het opbergen van de ontvangen goederen, deze in
porties te verdelen en naar alle richtingen te bezorgen. Dit ging
per wagen, schip of per rijwiel, waaronder men vaak in hachelijke situaties kwam. Zendingen gingen naar plaatsen in Twente,
naar Dedemsvaart, Deventer, Ommen, Dalfsen, Wierden etc.
Ook in de tijd dat er geen droppings waren was de groep actief
op het gebied van sabotage aan bruggen, spoorlijnen en

verkeersbelemmeringen. De geestelijke verzorging was in handen van Ds. Van Nie (Oom Piet) die op geregelde tijden verscheen. Veel hulp kreeg men van de Stegerense families Weitkamp en Veurink; als ook van de andere bewoners van deze
buurtschap. Het contact met Engeland ging via een aan de
groep verbonden marconist Jaap Beekman (Maurits), die steeds
van plaats verwisselde. De groep gaf een slagzin op, bijvoorbeeld: “Bericht voor grote Jan”, “Het eten is niet vet genoeg”,
“Eendracht maakt macht” of “De kikvors zit in het riet”.
Wanneer de slagzin via de Belgische zender ‘s middags en ‘s
nachts werd omgeroepen, betekende dit dat een dropping zou
plaatsvinden. De hoeveelheid werd aan Maurits doorgegeven.
Slechts een enkele maal kon een dropping niet doorgaan,
dit vanwege activiteiten van Duitse Jagers. Eén keer kwam de
voor Stegeren bestemde zending in de buurt van Dalfsen
terecht, toevallig op het erf van een illegale werker. Deze wist
daar wel raad mee, dit ten koste van de wachtende groep,
die dringend om voedsel, sigaretten en vooral ook warme jassen verlegen zat. Dit bracht Maurits tot het opmerkelijke zendbericht aan Wensun (Londen) : “Deze arme duivels hebben het
koud”. Via Maurits, die onder de naam Charades zond, werd
heel wat bruikbare informatie naar het hoofdkwartier in Londen
gezonden over bepaalde Duitse aktiviteiten in bezet Nederland.
De waardering van Londen bleek onder meer uit het zendbericht
“Uw werk wordt zeer geapprecieerd; good luck”. De veiligheid van
het afwerpterrein Stegeren was in Londen ook goed bekend en
werd spreekwoordelijk, getuige de uitlatingen van de meegekomen agenten. Via een van deze mannen kreeg ik eens de groeten
van één van de piloten. Het was een Noor, die de groep dankte
voor de steeds correcte ontvangst. De piloot zal wel geen besef
gehad hebben van de moeilijkheden, die de groep steeds na zo’n
dropping ondervond. De neergekomen hoeveelheid, hangend
DDQHHQSDUDFKXWHYDULsUHQGYDQWRWVWXNVODJKHUHQGHU
verspreid over de heide. Dit alles moest opgeruimd zijn voor het
daglicht aanbrak. In luttele uren moest veel en zwaar gewerkt
worden. Tijdens de dropping waren wachten met mitrailleurs om
het veld opgesteld om op eventuele onaangename verrassingen
voorbereid te zijn. De lichten gingen aan en de verwachte bom-
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menwerper denderde op nauwelijks twee honderd meter hoogte over de hoofden van de mannen en dropte de verwachte
zending. Aan parachutes kwamen de containers neer, die, leeggemaakt, in de Vecht werd gedeponeerd. Ook op ander terrein
deed de groep van zich spreken. Ze werden enkele droppingen voor een Belgische sabotagegroep (Mc Beff) ontvangen.
De groep Mc Beff kwam na veel omzwervingen volkomen
berooid in Vroomshoop aan. Via het afwerpterrein werden de
Belgen weer volledig uitgerust.
Verder bezorgde de verzetsgroep Stegeren wapens aan een aantal, bij landbouwer De Bruin in Beerzerveld ondergedoken Amerikaanse piloten. Die wapens hebben hun nut bewezen bij een
latere overval van de SD. Tussentijds pleegde men overvallen op
een zuivelfabriek en een distributiekantoor, allebei met succes
bekroond. Tijdens de bevrijding nam de groep aktief deel aan
de gevechten rondom Vroomshoop. Zelf mocht ik het glorieuze
moment van de bevrijding van Vroomshoop niet meebeleven.
2SDSULOYHUOLHWLNSHUÀHWV6WHJHUHQRPPHWGH9URRPVKRRSse B.S.-groep overleg te plegen over de te volgen strategie bij
de bevrijding van ons dorp. Bij de Kloosterdijkbrug in Beerzerveld werd ik onverhoeds aangevallen door een groep van de
Grüne Polizei, die me neerschoten en meer dood dan levend
achterlieten. Goddank heb ik het er levend afgebracht in tegenstelling tot vele anderen. Daarbij denk ik aan kapitein Lancker,
Nico Bergstein, Harm de Lange, Kees de Jong, Wolter Oordt,
Geert Oosterveen en Jan van der Haar, die allen zo nauw bij
ons verzetswerk waren betrokken. Ik denk ook aan m’n broer
Harm, die zo lafhartig werd gefusilleerd toen hij weigerde de
verblijfplaats van zijn zwager te noemen. Wat zijn die offers
waard geweest? Onvoorstelbaar veel: de vrijheid. Hier past een
gedenken aan hen die hun leven daarvoor gaven. Laten wij hen
nooit vergeten. En ook: laten wij iets met deze vrede en vrijheid
doen, elke dag opnieuw!”

7
Opmerkelijke zendberichten

Jaap Beekman (Maurits) onderhield de contacten met het
hoofdkwartier in Londen als marconist van de groep “Evert”
in Stegeren. Een grote hoeveelheid berichten werd vanaf verschillende plaatsen doorgegeven. Een impressie (ongecorrigeerd weergegeven).
4 October, 1944. From Charades via Wensun.
Commandant R.B.B. van Overijssel verzoekt dringend om wapens stop Acht stop Waarom komen jullie toch niet stop Ik zit
hier niet voor Jan Lul stop UE ICIGV adressen voor agenten
zijn voorradig stoop Radio slagzin is Eendracht maakt macht.
6 October, 1944. From Charades via Wensun.
Alles dus begrepen stop Dan het kamp Ommen door jullie
vernietigd worden stop Momenteel bevinden zich er alleen
repeat alleen Staatspolitie en Duitschers die zich beestachtig
in dezer streken gedragen stop Ze zijn in huis Eerde en barakken bij Besthemerberg.
10 October, 1944. From Charades via Wensun.
Kunt U voor het receptie committeé vijftien of meer militaire
overjassen sturen stop Deze arme duivels leven in een hut in
het bosch en hebben het snachts zeer koud.
15 October, 1944. From Charades via Wensun.
Wilt u volgende dringende boodschap per radio aan Nederlandsche volk meedeelen stop Twee vier stop Zwijgt rpt zwijgt
zelfs tegenover naaste familie over alles wat U toevallig hoort
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of ziet van ondergrondsche organisaties en maakt namen van
verraders of verdachten hiervan aan deze organisatie bekend.

eerde opperbevel ten zeerste op prijs worden gesteld stop Gaat
voort met het goede werk Einde Henk

31 October, 1944. From Charades via Wensum.
Wij hebben weer tevergeefs gezocht naar tabak stop Receptie
committe zeer teleurgesteld want deze kerels moeten hard werken stop Vier zes stop U kunt gerust een maand salaris van mijn
bankrekening nemen om rookartikelen voor ons te koopen
stop Klets natte pakjes met bedorven eierpoeder kunt u gerust
in Engeland houden stop Bedankt voor zendmateriaal.dat

8 Januari, 1945. From Charades to Wensun.
Christiaan veilig stop Hartelijk dank ook namens committee
voor artikelen stop Negen zes stop Verwachten tijding voor
Fopkonijn in Macbef Fop terrein Evert na slagzin de Kikvorsch
kwaakt in het Riet stop Seinletter G voor Gerrit.

14 November, 1944. From Charades to Wensum.
%LM5990DULsQEHUJEHYLQGHQ]LFK]HV$PHULNDQHQVWRS=LM
zijn afkomstig uit neergeschoten vliegtuigen en zijn FREDO
maanden in Holland stop Wij hebben hen bewapend en zij willen gaarne met de verzetsbeweging meevechten stop Wenscht
U nadere bijzonderheden omtrentdeze zes.
16 November, 1944. From Charades to Wensun.
V1 wordt momenteel afgeschoten in Gaasterland omgeving De
Lemmer vanaf auto’s en een betonnen startbaan.
18 November, 1944. From Charades to Wensun.
Indien mogelijk kunt U mij dan onderstaande noodzakelijke
artikelen sturen welke ik dringende noodig heb stop Stafkaarten van Overijssel stop potlood papier en gom stop Horloge
stop Zaklantaarn stop Rijwielbanden stop Winterkleding stop
schoen maat tien stop en Zeer gaarne suiker en sigaretten en
tabak Vermeld op containers pakket voor Maurits stop.

20 Maart, 1945. From Charades tot Wensun.
Dringend benoodigt tenminste vier geluidloze stenguns en tien
dito pistolen voor bijzondere doeleinden stop Nul vier stop Uw
broadcast uitzending is zeer zwak en onmogelijk op te nemen.
24 Maart, 1945. From Charades via night Rother.
To Commandant Overijssel stop Re special order number two
VWRS:HFRQÀUPWKDWDFWLRQPHVVDJHKDYHEHHQEURDGFDVWIRU
attacks on railways and roads and for all valuable technical personnel to go underground.
3 April, 1945. To Charades via Wensun.
Hebben terrein Evert maandag geprobeerd maar piloot zegt
geen receptie aanwezig stop Zullen vanavond Dinsdag weer
probeeren stop Indien weer geen succes laat ons weten of terrein nog goed of geef een ander terrein op ten noorden van
Evert. STOP.

29 November, 1944. To Charades via Wensun.
Het geallieerde opperbevel heeft zijn voldoening uitgesproken over Uw berichtgeving betreffende en de nauwkeurige
plaatsbepaling van belangrijke Duitsche stafkwartieren en
andere militaire doelen stop Deze berichtgeving is van het
grootste belang stop Het spoedig melden van de uitwerking
en nauwkeurigheid dezer luchtaanvallen zal door het gealli-
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De verzetsgroep
Evert keert in
‘80 waar naar
haar terrein in
Stegeren terug.
V.l.n.r.: agent
Christiaanz,
marconist
Jaap Beekman
(Maurits), agent
Cor Den Dekker,
Kees Geurtze, Jan
Rutgers (de jonge
Buter), Jaap Kolkman (de Kok),
Derk Veurink,
Evert Vaartjes
(Amos) Jan Nieboer (Jetro), Bertus
Maters, Henk
Brand (Blonde
Henk). Marinus
de Bruin en
Gerard Niesink.
Niet aanwezig
waren: Roelof
van Lohuizen en
Gijs van der Haar
(geëmigreerd naar
resp. Curaçao en
Canada) en Johan
Rutgers (Buter).

De vergeten soldaat
van Oranje
Op een regenachtige, kille dag in het voorjaar van 1980 keerde
voor het eerst na vijfendertig jaar de verzetsgroep Vroomshoop
naar hun afwerpterrein terug. Veertien leden van de groep
“Evert” waren aanwezig in het Stegerenseveld, samen met twee
van de zeven agenten, die hier aan een parachute neerkwamen.
Dagblad Trouw berichtte op 10 mei van dit bijzondere weerzien in Stegeren. De mannen hadden de krant en elkaar natuurlijk veel te vertellen na al die jaren.
Veel respect en ook lof was er opnieuw voor de zwijgzaamheid
en de medewerking van de Sallandse bevolking van Stegeren.
Er waren in het gebied, waar de verzetsgroep Vroomshoop verbleef tien boerderijen. Alle bewoners zwegen als het graf. Cor, de
agent-organisator, die in Stegeren werd gedropt en ook nog een
belangrijk aandeel kreeg in de slag om de Geerdijk-brug, sprak
gedenkwaardige en ook treffende woorden tijdens die reünie op
het afwerpterrein. “Ik liep de overwinningsparade in Tunis en
ook die in Londen, maar de eer hier aanwezig te mogen zijn, is
veel groter. Na de oorlog zijn de verzetsmensen als roofridders
afgeschilderd, maar ik heb jullie leren kennen als kinderlijk gemotiveerde, bescheiden mensen met een grote innerlijke discipline.
Jullie zijn me altijd bijgebleven en misschien kwam dat ook doordat jullie godvruchtige mensen waren terwijl ik een modern
heiden was. Laten we niet aan heldenverering doen.

Burgemeester drs.
H.C. Knoppers
van de gemeente
Ommen onthulde
de gedenksteen in
het bijzijn van Jan
Nieboer en Evert
Vaartjes.

Ik ga ook nooit naar herdenkingen. Maar met één herinnering
wil ik jullie eren: na de bevrijding werden in ons land vrouwen
kaal geknipt. Toen kwam Haselhoff, plaatsvervangend comman34
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dant van het district Salland, naar me toe en zei: “Ik vind het niet
goed dat dit gebeurt”. En ik heb daarna gezegd: Het gebeurt niet.
Ik zie jullie als vergeten soldaten van Oranje, maar misschien dat
jullie de plaats waar zullen innemen, die jullie toekomt.”
Op initiatief van Dieks Makkinga uit Ommen, redaktielid van
het drie-maandelijks tijdschrift “De Darde Klokke”, een uitgave
van de “Gemienschap van Oll’Ommer”, werd in Stegeren een
gedenksteen geplaatst. Op zaterdag 4 mei 1985 woonden 400
aanwezigen de onthullingsplechtigheid bij. De tekst op de gedenksteen is veelzeggend: Afwerpterrein Stegeren 1944-1945.
In dankbare herinnering aan de verzetsgroep “Salland” gedragen
door de steun en zwijgzaamheid van de bevolking. 4 mei 1985”.
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Kuieren door het
droppingsveld bij Stegeren
In zijn boek “Kuieren - 80 wandelingen door Oost-Nederland” zet de schrijver Harry Woning de lezer op het spoor van
het droppingsveld bij Stegeren. Dit als “terrein Evert” bekend
staande afwerpterrein werd tijdens de periode augustus 1944 tot
de bevrijding bemand door een Vroomshoopse verzetsgroep.
De fraaie omgeving nodigt u uit om er een wandeling te maken.
Een op 4 mei 1985 onthulde gedenksteen in het Stegerenseveld
zult u ook kunnen ontdekken. Het is een herinnering aan het
verzetswerk van de groep Salland en tevens aan de onverzettelijkheid van de bevolking van de buurtschap Stegeren. Samen met
een ambtenaar van een waterschap wat foto’s bekijkend, zei hij,
wijzend op een plaatje van een groep jeneverbessen: “Het Droppingsveld”. Ik dacht even aan een terrein waar men bij voorkeur
droppings houdt. Maar het perceel, gelegen in het bosgebied van
Stegeren, op de grens van de gemeenten Hardenberg en Ommen,
bleek een veel oudere geschiedenis te hebben. Tijdens de laatste
wereldoorlog werden hier veel wapens voor de ondergrondse
gedropt en zelfs acht of negen geheime agenten zweefden boven jeneverbessen en heide aan hun parachute naar beneden.
Een verzetsgroep uit Vroomshoop exploiteerde het terrein dat
vooral vanaf augustus 1944 druk werd gebruikt. Op zijn aanwijzingen ben ik op zoek gegaan naar het Droppingsveld en
vond het, met wat geluk, want de enkele hectares grote ovale
plek wordt geheel door bos omgeven. Niet alleen een terrein
met een interessante geschiedenis, ook landschappelijk bijzonder mooi. Honderden jeneverbossen, in groepen of solitair, in
de meest vreemde vormen, rijzen uit gouden grassen en dorre
heide op. In het duister, als de ondergrondse strijders daar op
37

Kuieren
door het droppingsveld van
Stegeren

het vliegtuig wachtten dat containers of parachutisten dropte, zullen die jeneverbessen toch vaak de nodige schrik hebben bezorgd.
Zelfs op de novembermiddag toen ik er rond zwierf, deden ze
denken aan horden groengeklede soldaten die uit de bosrand de
vlakte opkwamen. Karresporen, maar ook smalle paadjes die als
tunneltjes door de jeneverbessenopslag wat doolhofachtig aandeden, maakten het doorkruisen tot een belevenis. Temeer als men
bedenkt dat via die karresporen de gedropte goederen tientallen
keren met paard en wagen zijn afgevoerd; in totaal wel 48.000 kilo.
De wapens lagen dan onder wat stro of hooi verborgen. In zijn
boek “Saksers onder het Duitse juk” schrijft de Hardenberger F.J.
Luisman over dat droppingsveld. Over de koude nachten, toen de
ondergrondse strijders hier op de vliegtuigen lagen te wachten die
met lichtseinen boven de open plek in het bos werden geloodst.
De nachten waarin soms diep in de bodem gedrongen sigaarvormige containers moesten worden uitgegraven en over het bijna
ontdekken van het terrein door de Duitsers. Niet minder dan veertien keer werden hier goederen, vooral wapens, soms samen met
geheime agenten gedropt. Het droppingsveld, dat dicht bij het
Vechtdal ligt - aan de rand kronkelt een dode arm van de rivier - en
aan de andere kant wordt begrensd door een beektje dat door een
heerlijke wildernis stroomt, is de moeite van een bezoek waard.
Niet alleen vanwege zijn boeiende geschiedenis.

vooral beuken. Tenslotte komt u uit op een dwarsweg, ook een
zandweg, waar alleen maar rechts of links kan worden afgeslagen.
Hier rechtsaf. Na zevenhonderd meter staat recht in de berm een
straatnaambordje “Watersteeg”. Daar precies tegenover, dus niet
eerder, langs een primitieve slagboom het bos in. Maar meteen
splitst het pad zich en dan rechts aanhouden. Door het bos ziet
u hoe jeneverbessen tussen de grove dennen opdringen en even
later is de open plek met de donkerblauwe bessen dragende coniferen bereikt en kan over een karrespoor en een smal pad het
droppingsveld worden verkend.

Route naar het droppingsveld
Vanaf Vroomshoop richting Beerzerveld. Bij het viaduct in
Beerzerveld linksaf slaan,vervolgens komt u op de verkeersweg
richting Hardenberg. Die autoweg volgen richting Witte Paal.
De splitsing voor de Witte Paal oversteken en dan de parallelweg Ommerweg - langs de verkeersweg Ommen-Coevorden
volgen, linksaf, in de richting Ommen. Na enkele tiental meters
de verkeersweg weer oversteken via de Onderveldweg. Aan de
RYHUNDQWOLQNVDI HQGHERUGHQPHWURGHSLMOURGHÀHWVHQLQKHW
rood geschreven “doorgaand verkeer” volgen. Dat betekent
even later rechtsaf het bos is, over een klinkerweggetje.
Dat wordt later een zandweg, een mooi laantje met op het eind

0HWGHÀHWVNDQPHQRRNHQGDWOLMNWRRNQRJJH]RQGHULQ6WHJHUHQNRPHQ9DQDI 9URRPVKRRSULFKWLQJ'HQ+DPÀHWVHQ
de weg vervolgen richting Ommen. Na ongeveer een kilometer
ÀHWVHQLQKHW(HUGHUERVUHFKWVDIVODDQQDDUKHWQDWXXUJHELHG
Sahara. De weg volgen en de spoorlijnen Zwolle-Emmen oversteken, direkt daarna rechtsaf. Bij de eerste viersprong linksaf
slaan, richting Junne. De weg volgen tot een sluis bereikt wordt.
Daar over gaan en bij eerste driesprong rechtsaf slaan. Stegeren
is dan bereikt.

38

39

10
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vaderlandsplicht
Foto rechts:
Jaap Kolkman.
Op 10 september
1984 is Jaap
Kolkman op
69-jarige leeftijd
overleden.

Op 4 mei 1980 had ik voor het weekblad De Koerier een vraaggesprek met Jaap Kolkman uit Den Ham, die een aktieve rol
speelde in het verzet. Het geeft m.i. een beeld van wat de “ondergrondse” van toen bezielde. Jaap Kolkman maakte onder
de schuilnaam De Kok deel uit van de verzetsgroep Stegeren,
waarbij verschillende Vroomshopers aangesloten waren.
April 1945. Bij de Geerdijkbrug in Vroomshoop zat de groep
Stegeren verschanst in gespannen afwachting van de bevrijders.
Deze verzetsgroep, ondergedoken bij het droppingsveld in Stegeren, hield zich vanaf augustus 1944 aktief bezig met het bergen
van wapens, agenten etc. Tussen de gevaarlijke bedrijven door
was de groep onder meer betrokken bij het kraken van distributiekantoren en het plegen van een boterinbraak bij de zuivelfabriek in Den Ham. Er werd op 20 februari 1945 in totaal 311 kilo
boter buitgemaakt. Een van die onderduikers was Jaap Kolkman,
die bij afwezigheid van de neergeschoten en zwaar gewonde Jan
Nieboer uit Vroomshoop bij de slag om de Geerdijkbrug commandant was. Men had een huis bij de Geerdijkbrug ontruimd
en vandaar uit kon men de naaste omgeving nauwlettend in de
gaten houden. Ieder moment konden vanaf Vroomshoop de
bevrijders richting Geerdijk komen rijden. Maar het bleef opletten geblazen, want de terugtrekkende Duitsers waren nog tot
werkelijk alles in staat. Zelfs werden vele Vroomshopers als gijzelaars meegenomen, gelukkig zonder ernstige gevolgen. De Geerdijkbrug werd opgetrokken om niet door plots verschijnende
Wehrmacht-soldaten verrast te kunnen worden. Op die vroege
april-morgen liet men de brug echter even neer. Juist op dat
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moment verscheen er volkomen onverwacht een groep van 15
zwaar bewapende Duitsers. De kleine Stegeren-groep was werkelijk als aan de grond genageld. Jaap Kolkman had in feite het
commando moeten geven, maar was, evenals de anderen, op
dat moment verstijfd van de schrik.

Bij meester Rutgers in Vroomshoop zongen we werkelijk uit
volle borst het ‘Waar de blanke top der duinen .....” mee. Dezelfde “bovenmeester” vernam tijdens de oorlog dat verschillende van zijn ex-leerlingen daadwerkelijk in het verzet actief
waren. “Daar bloeit m’n hart weer eens van op” sprak hij toen
zeer verheugd.” Dat het gevecht voor een vrij Nederland
niet altijd zonder risico was ondervond Jaap Kolkman onder
meer bij de boerderij van Moddejonge, waar hij als door een
wonder aan een razzia ontsnapte. De onderduikers in Stegeren
waren jong en soms overmoedig. In een poging om het verzetswerk voor het nageslacht vast te leggen werd aan fotograaf
Kolkman uit Wierden gevraagd om een foto in het Stegerense

veld te maken. De jonge mannen werden in gevechtstenu vereeuwigd. Op dat moment beseften ze nog niet welke gevoelige, zeg maar pijnlijke gevolgen deze opname zou hebben.
Negatieven van deze foto belandden in het archief van fotograaf Kolkman in Wierden, waar enkele dagen later een huisbezoek plaatsvond. Naar aanleiding van het negatief van deze
groepsfoto waren de Duitsers heel positief wie zij op het spoor
moesten en zo werd huize Kolkman ook door Germaansch
bezoek onaangenaam vereerd. Via Andries Lohuizen, gevangene
in het Huis van Bewaring in Almelo, werd vernomen, welke gevaarlijke rol deze foto was gaan spelen. De Sicherheits Dienst
was zeer onder de indruk van de afdruk ervan en het heeft maar
een haartje gescheeld of de foto had werkelijk rampzalige gevolgen gehad. De verzetsmensen in Stegeren waren weleens
een tikkeltje overmoedig, dat
had ook met hun leeftijd te
maken. Maar vastberaden waren ze zeker ook. Zo moest
er eens een verrader na een
scherp en hard verhaar en na
ampele overwegingen gefusilleerd worden. Een moeilijke
beslissing, maar soms onontkoombaar in oorlogsomstandigheden. Jaap Kolkman herinnerde zich ook het “smerige
verraad”, waardoor de Hammenaren de gebroeders Dam,
Heikens, Lammerink en De
Ruiter in handen van de Duitsers vielen en afgevoerd werden.
Zij zouden nooit weer terugkeren. Sprekend met Jaap Kolkman kwam ik onder de indruk van zijn betoonde vastberadenheid, maar vooral ook door de wijze waarop hij op die
periode terugkeek. Daar was geen plaats voor heldendom of
tot de verbeelding sprekende verzetshelden. Ze deden gewoon hun vaderlandsplicht. Laten wij hen in dankbaarheid
gedenken voor hun strijd voor onze vrede, vrijheid en recht.
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Gelukkig echter bevond zich Cor (C. den Dekker) in de groep,
een gedropte agent, die reeds in El Alamein met de Duitsers
slag had geleverd. Deze strijder uit het Vreemdelingenlegioen
pakte het enige beschikbare wapen, een bren,resoluut beet en
de Wehrmachtgroep werd als het ware van de Geerdijkbrug
afgemaaid. De rest van de Stegeren-groep gooide daarbij fanatiek met handgranaten en de Geerdijkbrug was er duidelijk
één te ver voor de (toen nog) bezetters. De groep Duitsers
vluchtte naar Beerzerveld, daarbij een man dodelijk gewond
achterlatend. Spoedig daarop volgde de even feestelijke als
ontroerende ontmoediging tussen de Canadese bevrijders en
de onderduikersgroep.
Jaap Kolkman had een duidelijk omschreven mening over het
YHU]HWVZHUN´1HHZLMZDUHQQLHWDOWLMGVWRHUHQÁLQNLQWHJHQGHHO
Wij deden een bewuste keus. We wisten dat dit ons leven kon kosten.
Wij waren geen verzetshelden, dit moet niet geromantiseerd
worden. Wij deden onze vaderlandsplicht, in mijn geval ook
gestimuleerd door een geloofsovertuiging.

In Stegeren in
gevechtstenu vereeuwigd. Staand
v.l.n.r.: Bertus
Maters, Jan
Nieboer en Henk
Brand. Gehurkt
v.l.n.r.: Johan
Rutgers en Jaap
Kolkman.
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Op 2 maart 1945 voerden de Duitse bezetters bij Varsseveld
een afschuwelijke vergeldingsaktie uit. Het bleek achteraf de
laatste massa-executie van de oorlog te zijn. Onder de zesenveertig Nederlanders waren ook twee Vroomshopers, Jan van
der Haar en Jan de Groot. Verraad was in het spel. De schrijver
Coen Hilbrink, zoon van een in de oorlog vermoorde Twentse
verzetsman, heeft de avond van het Vroomshoopse verraad in
beeld gebracht. Begin november 1944 belandt het Special AirService-detachement, geleid door de Belgische luitenant Emile
Debefve (Macbeth) bij dokter Oskam in Vroomshoop. De vijf
Belgische militairen, luitenant Debefve, sergeant Siffert, luitenant-korporaal en de korperaals Heylen en De Moor zijn ruim
een maand tevoren, op dinsdag 26 september, samen met hun
Nederlandse collega Rudy Blatt in het Kader van “Operatie
Gobbo” bij het Drentse Orvelte afgeworpen met de taak het
verzet te evalueren en met versterking uit dat verzet prikakties
uit te voeren. Door het mislukken van “Arnhem moet hun guerilla-opdracht worden geannuleerd. Eind oktober weten ze uit
de boerderij bij Orvelte, die hen tot hoofdwartier dient, te ontkomen uit een Duitse belegering. Ze raken evenwel niet alleen
hun uitrusting, wapens en zender doch eveneens het contact
met de illegaliteit kwijt. Debefve besluit daarop met zijn groep
naar het zuiden te trekken, in de hoop de provincie Overijssel
te bereiken. De bevolking zou er minder collaborateurs tellen.
Na een uitputtende tocht, gekweld door kou, regen en honger
bereikt het S.A.S.-detachement de omgeving van Ommen en
klopt er daar op goed geluk bij een boer aan. Een uur later is
Nico Bergsteyn ter plaatse, die de mannen naar Daarle brengt.
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Daar ontmoeten zij Gerrit Buunk (Fopkonijn), die hen vervolJHQVYRRU]LHQYDQÀHWVHQHQZHUNNOHGLQJ RYHUKXQXQLIRUPHQ 
naar dokter Oskam in Vroomshoop begeleidt. Hier vinden zij
ruim een week onderdak. Dan besluit Debefve uit het oogpunt
van veiligheid te splitsen. Sifferte en Heylen worden ondergebracht bij Ormel in Bruinehaar, ruim tien kilometer ten oorsten van Vroomshoop. Het in twee ploegen opereren heeft behalve het bevorderen van de continuïteit van de voorgenomen
zendaktiviteit ook het voordeel van een geringere kans ontdekt
te worden door radio-goniometrische peilingen. De commandant van de Raad van Verzet, Frits Haselhoff heeft inmiddels
in overleg met kapitein A.F. Lancker, RVV-commandant van
de brigade Salland, contact opgenomen met zijn zwager Jan de
Groot, een Vroomshoopse aannemer en eigenaar van een grote
woonwagen. De Groot stemt erin toe dat Debefve, De Moor
en Levaux hierin hun intrek nemen. “Die woonwagen was zeer
goed ingericht en kon gerust vergeleken worden met de mooiste exemplaren op kermissen. Er was een zit- en eetkamer, een
slaapkamer en daartussen een keukentje. Die kamers kwamen
uit op een nauwe gang met achteraan de woondeur. De wagen
stond in een boomgaard, omringd door een omheining uit latwerk, die 2.50 meter hoog was. Op 400 meter daarvan lag een
weg die men kon bereiken via een pad. Onze woonstee was onzichtbaar vanaf de weg”.

Macbef heeft materiaal goed ontvangen. De whiskey is echter
kapot gevallen. Macbef bemoeit zich in Godsnaam toch niet met
Evert terrein. Want dit zou een hopeloze verwarring stichten en
zou een zelfde ruzie ontstaan als gekomen is tussen Dudley en
Evert”. Zover zal het niet komen.

Op vrijdag 10 november heeft Jaap Beekman (Maurits) het bericht over de komst van het S.A.S.-detachement naar Wensun
(Londen) geseind en gevraagd hen van een nieuwe uitrusting
te voorzien. Vijf dagen later worden voor Debefve en de zijnen
op het Stegerveld vier containers en drie pakketen afgeworpen.
Er is echter maar één zender bij in plaats van de gevraagde twee.
De Belgische luitenant besluit dan die ene zender elke week van
zijn woonwagen naar Bruinehaar seinen daar vanuit een houten huisje achter op het kerkhof. De drie weken die volgen seinen de mannen dagelijks de berichten, die van de mensen van
Inlichtingen-centrale Oost zijn ontvangen, over naar bevrijd
gebied. Jaap Beekman ziet een en ander met argusogen aan,
getuige zijn telegram van 22 november aan Wensun: ...

Het verblijf van de drie Belgen aan de Vriezenveenseweg in
Vroomshoop en hun bewegingen van en naar Bruinehaar zijn
niet onopgemerkt gebleven. Op zondag 3 december stuurt
Debefve de zender naar Siffert, zijn radio technicus in Bruinehaar. De volgende avond komt Jan de Groot in de woonwagen
op bezoek. Hij is in gezelschap van RVV’er Jan van der Haar,
bakker en vader van drie kinderen. De Groot brengt een haan,
boter en “alle benodigdheden om frieten te maken” mee. “Na
het avondmaal beginnen we de berichten te coderen, we zijn
helemaal verdiept in ons werk. Rond 20.15 uur gaat de eigenaar
naar buiten om een kleine behoefte te doen. Hij komt hals over
kop terug met een bleek gezicht en schreeuwt: Ik geloof dat
de moffen daar zijn.... We werpen ons op onze pistolen, maar
helaas zijn de tommyguns en de granaten in de keuken, we kunnen er niet meer bij.... Ik ga met mijn pistool in de hand naar
de deur van de gang en dan kom ik vlak tegenover een man
te staan, waarvan ik de zeer typische kepie en revers herken.
Hij houdt eveneens een pistool vast dat hij op mij richt. Ik
schiet vlug als eerste en hij stort neer”. Bij de schietpartij die
volgt raakt Debefve aan zijn hand gewond. Een van de Belgen
EUHHNWYHUYROJHQVGHODPSXLWHQHHQUXLWHQJHGULHsQVSULQJHQ
ze naar buiten, de donkere nacht in. Levaux is licht gewond aan
het hoofd. “In minder dan geen tijd beklom ik de omheining en
kom aan de andere kant terecht. Ik heb me nooit kunnen herinneren hoe ik met een gewonde rechterhand en met het kapotte
pistool in de linker die klimpartij heb kunnen doen”. Debefve en
Levaux trekken vervolgens over de velden en langs de achterkant
van de huizen naar het huis van politieman De Groot, die bekend
staat als vaderlandslievend. De Groot smeekt hen te vertrekken,
daar de Duitsers de huizen doorzoeken. Tenslotte wijst hij hen het
alleenstaande huis van de onderwijzer Wensink aan, dat op twee
kilometer aan het uiteinde van het dorp ligt. Daar meent Wensink
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aanvankelijk meer provocateurs te doen te hebben, doch zwicht
uiteindelijk voor hun aandrang en roept Jaap Beekman, die zijn
huis als seinpost benut. Deze is het spoedig duidelijk met wie hij
te doen heeft en brengt beide mannen naar de boerderij van
De Bruin in Beerzerveld, waar ook al zes Amerikaanse piloten
huisvesting gwagen gegrepen. De 31-jarige Vaenieten. De volgende dag vernemen de Belgen dat De Moor dokter Oskam
heeft weten te bereiken. Inmiddels zijn Jan de Groot en Jan
van der Haar door hun belagers, leden van de “KK”, een uit
bewakers van het kamp Erica bij Ommen speciaal gevormd
“Kontrollkommando”, nabij de woonn der Haar kan zich
moeilijk voortbewegen in verband met zijn nog niet genezen
enkel, die hij in september bij een sabotage-aktie had gebroken.

Een van de twee
panelen in het
monument achter
de boerderij De
Aaltense Tol in
Varsseveld, dat
de herinnering
aan de executie
op 2 maart 1945
levendig houdt.

De Groot en de naaste omgeving doorzoeken, maar vinden
slechts het boek met de ontvangstcode. Na de aftocht van
het kommando halen RVV-ers de uitrusting van het S.A.S.detachement ongeschonden uit een bergplaats tussen de twee
wanden van een nabij gelegen stal.
Dankzij het feit dat de radio-uitrusting de dag voor de overval
naar Bruinehaar is verhuisd, kan sergeant Siffert de uitzending
zonder onderbreking voortzetten. Debefve verhuist nu met De
Moor en Levaux naar een villa in Bruinehaar op 300 meter van
de Duitse grens. De schaarse inlichtingen die zij daar krijgen
worden voor hun gecodeerd door Gerrit Buunk. Twee maanden leiden de Belgen, in afwachting van een gelegenheid om
via de grote rivieren bevrijd gebied te bereiken, een zwerversleven. Zij blijven nooit langer dan een week op dezelfde plaats.
Dan, op 4 februari 1945, vertrekken zij, verborgen in een kar
vol hooi, naar het BS-hoofdkwartier van Overijssel bij Heeten.
Daar beginnen zij een week later aan een tocht langs de Rijn
naar het westen. Ruim een maand later, op 17 maart 1945, bereikten zij via Sliedrecht de Britse linies.

Zij worden eerst naar Ommen gebracht en vervolgens naar het
Huis van Bewaring in Almelo. Plannen tot bevrijding van het
tweetal lopen op niets uit. De verzetsgroep Stegeren wil tot actie
overgaan. “Men zei in Almelo: “Laat dat maar aan ons over”,
maar er kwam niets van terecht.” Als Van der Haar en De Groot
zijn overgebracht naar “De Kruisberg” bij Doetinchem zijn de
kansen op een geslaagde bevrijdingsactie wegens de zwaardere
bewaking aldaar verkeken. Op 2 maart 1945 worden beiden bij
Varsseveld gefusilleerd. De mannen van het Kontrollkommando
uit Ommen blijven gedurende drie dagen de woonwagen van
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Foto rechts:
Ftis Haselhoff.
Frits Haselhoff
overleed op 16
oktober 1985, 83
jaar oud.

Frits Haselhoff maakte deel uit van de de verzetsgroep Salland
en had de leiding over het district Vroomshoop, zo’n 40 man.
Met de groep werden wapendistributies verzorgd, werden
onderduikers aan adressen geholpen, werden piloten verder
geloodst en werd sabotage gepleegd. In een interview met het
Dagblad van het Oosten van 3 mei 1975 ging Frits Haselhoff
(72 toen) in op de bewogen verzetsperiode. Hij stelde vast dat
het verzet een geweldige stimulans voor de bevrijding moet
zijn geweest. De slachtoffers, die zijn gevallen, zijn niet voor
niets geweest. Fragmenten uit een indrukwekkend vraaggesprek zijn getuigen van verzetswerk, dat in een boekwerk
als dit m.i. beslist een plaats verdient. Niet om “geroemd” te
worden, wel om dankbaar “genoemd” te worden.
“Het verzet ben ik als het ware ingekropen. Ik wil me er
geenszins op beroemen. Ik zoek ook geen eer. Daar houd ik
niet van. Er is ook geen enkele reden voor, want ik heb in
de bezettingstijd meerdere beste vrienden en familie verloren.
Het waren er wel zo’n stuk of tien. Maar je weet het van tevoren, het kost slachtoffers. Ik en veel mensen uit het verzet
hebben uit principe de voet dwars gezet. Mijn eigen principe
was: liever dood dan slaaf. Wat me altijd is tegengevallen is,
dat de groep die zich verzette zo klein was. Daarnaast ben ik
in die oorlogsdagen ook vaak teleurgesteld, bijvoorbeeld bij
het onderbrengen van onderduikers. Na de oorlog heb ik nog
een verhoor gehad met de chef van de SD (Sicherheitdienst)
in Almelo. Het was een ordentelijke kerel, die me zei dat de Duitsers doodsbenauwd waren geweest voor de verzetsmensen.
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m’n huis. Toen hoorde ik ook dat Jan Nieboer in het ziekenhuis in Hardenberg lag. Hij was door een Duitse patrouille in
de rug geschoten. Je weet vooruit dat de strijd slachtoffers kost.
Persoonlijk heb ik alle geluk gehad die er was. Zoals ik uit mijn
eigen huis ontkomen ben. Dat was een Godswonder. Een van
mijn vrienden werd door een verdwaalde kogel getroffen en
werd later doodgeschoten. Bij de bevrijding waren we door dit
soort gebeurtenissen helemaal afgestompt. Op het laatst hoorden we alleen nog maar: “Die en die is dood”. Zo is een broer
van mij bij de bevrijding van Velp gedood. Dat hoorde ik een
week na de bevrijding. Toen was ik er niet zo kapot van als op
het moment, dat ik de familie in Velp opzocht. Dagelijks denk
ik nog aan de tijd. Van de vrienden die nu nog leven kan ik geen
kwaad horen. En straks op de vierde mei, ga ik met een vriend
naar Hoge Hexel. Naar de plek waar mijn eigen commandant
Evert Lancker na een gevecht met de Duitsers met de laatste
eigen kogel omkwam. Elk jaar leggen we er bloemen neer bij de
dikke steen, die we zelf hebben geplaatst.

We wisten niet of jullie links, rechts, voor of achter stonden, zei
hij tegen me. Toen kwam ik tot de conclusie dat het verzet een
geweldige stimulans moet zijn geweest bij de bevrijding. Dat de
slachtoffers niet voor niets zijn gevallen. Ze waren het meer dan
waard. Het waren er zelfs meer waard geweest. Ik moest zelf
onderduiken in december 1944, Sinterklaas-avond was dat.
Tot dat moment had ik elke avond buitenshuis geslapen. Die
avond van de overval was ik wat grieperig. Daarom bleef ik thuis.
En plotseling stonden ze voor de deur. Ik kon nog net een schuur
binnen glippen, maar de Duitsers forceerden de deur met een bijl.
Toen ze dicht bij me waren, heb ik in gedachten afscheid genomen van mijn gezin. Ik heb daarvoor gebeden. Maar toen bedacht
ik me plotseling dat er in de Bijbel staat: Bid en werk. Dat bidden
had ik gedaan. Ik ben toen snel onder een stapel aardappelzakken
gekropen. De Duitsers liepen als het ware over me heen. Ik had een
wapen bij me en ik had het zeker gebruikt als ze me hadden gepakt,
want in zo’n tijd valt er niet te marchanderen.
Er zijn toen te veel kopstukken geweest die wèl met de Duitsers
hebben gemarchandeerd en dat in hun eigen belang. Ik heb van
tien uur ‘s avonds tot vier uur ‘s morgens onder die zakken gelegen.
Toen hoorde ik m’n vrouw het licht uitdoen. Ze was verbaasd dat ik
er nog was. Zij is met de kinderen ook ondergedoken. De Duitsers
hebben later het hele huis leeggehaald. Ikzelf kwam bij meerdere
onderduikadressen terecht, maar van daaruit legde ik toch weer contacten met het verzet. Van dat moment af was ik helemaal vogelvrij,
maar de zaak moest doorgaan. Na de bevrijding was ik plaatselijk
commandant van de binnenlandse strijdkrachten geworden. Ik weet
nog dat ik in Kloosterdijk wachtte op Jan Nieboer, de commandant
van het afwerpterrein in Stegeren. Dat was 3 april. Hij kwam niet
opdagen. Toen ben ik alleen op weg gegaan naar Vroomshoop.

De herdenkingssteen ter nagedachtenis aan kapitein
A.F. Lancker,
gevallen voor zijn
vaderland.

Ik heb toen de Engelse tanks zien komen. Samen met twee Engelse
piloten die al lange tijd in een bootje in Kloosterdijk bij Beerzerveld
waren ondergedoken. Ik zie het nog zo. Die grepen die tanks net vast
als een jonge meid van 20 jaar. Helemaal uitgelaten. In Vroomshoop
vorderde ik voor de BS de Hervormde school schuin tegenover

Laten wij als Nederlandse volk niet vergeten al diegenen die
het hoogste - hun leven - hebben gegeven, opdat wij in vrijheid
kunnen leven”.

52

53

13
Het was spannend
én gevaarlijk
Oorlogsherinneringen van een Vroomshoopse jongen
Jaap Kottier woonde tijdens de oorlogsjaren bij de brug.
Het pand van de fa. G.J. Kottier zat echt op de eerste rang,
maar dat bepaald niet voor een dubbeltje! De brug werd op
10 mei 1940 opgeblazen, de ruiten vlogen uit de winkel en
woonhuis en ook verder was er veel glasschade. Veel gekker
werd het op 5 april 1945, toen de brug met een daverende
klap in de lucht vloog. Het pand van Kottier werd enorm
beschadigd, het had narukkelijk van het oorlogsgeweld te lijden gehad. Huize Kottier bood ook onderdak aan de BS, die
zich daar voor de beslissende gevechten verschanste. Als 16jarige jongen maakte Jaap Kottier de slag om de Tonnendijkbrug mee. De nu 61-jarige bewoner van de Hammerse Boerweg kan het zich nog scherp voor de geest halen.
“De BS-groep wist dat er springstof aangebracht was, deze
brug was voor de aanstormende bevrijders natuurlijk van
groot belang. Ze zaten bij ons op het balkon, ik ontdekte ze
bij toeval in een slaapkamer. M’n vader wilde dat voor ons
geheim houden, maar dat lukte niet helemaal. Eigenlijk, maar
dat is achteraf praten, lagen de BS-mensen aan de verkeerde
kant verschanst. Ze hadden op de Tonnendijk moeten zijn.
De Duitsers wisten na zware gevechten, ook met de groep die
bij van den Bosch lag, de brug toch te laten exploderen. Het
vervolg is even bekend als onthutsend: de bevolking werd gegijzeld en de Duitsers trokken de Puntbrug over. Met m’n zus
Ella was ik daar ook bij, je bent in feite verdoofd en weet niet
wat er echt gebeurt. Gelukkig is dat uiteindelijk voor ons
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allemaal goed afgelopen. Het was echt geen spel meer maar
bittere ernst. Als jongen ze je vooral het avontuur, dat bleek al
eerder tijdens de oorlogsjaren. De luchtgevechten fascineerden
me enorm. Eigenlijk mocht ik van m’n ouders dat luchtspektakel niet volgen, maar toch waagde ik me op het dak. Wel hield ik
mij achter een schoorsteen schuil, je kon tenslotte nooit weten.
Ik kon die vliegtuigen allemaal machtig mooi volgen. De reusachtige bommenwerpers, die in formatie naar Duitsland trokken
en ook de jagers, die ter bescherming meevlogen, zoals de SpitÀUHV+XUU\FDQHVHQ0XVWDQJV$OVLNJHOXNKDGNRQLNJHYHFKWHQ
tussen die jachtvliegtuigen meemaken, dat kwam ook overdag
wel eens voor.”

Enorm interessant natuurlijk om dat te halen en tegelijk ook
spannend. Wat schrok ik geweldig toen ‘s avonds zo tegen 7 uur
veldwachter De Groot bij mijn vader kwam informeren of zijn
zoon Jaap niet iets van die bommenwerper had meegenomen.
Het vliegend
fort landde ten
zuiden van het
Zwolsekanaal.

Dat zal toch sporadisch geweest zijn?
“Nee, het was weleens een spervuur van aanvallen met de Duitse
jagers ook in de hoofdrollen. Het leek wel of wij precies in een
aanvliegroute zaten. Op een dag heb ik het meegemaakt, dat er in
Vroomshoop en wijde omgeving maar liefst 14 jachtvliegtuigen
naar beneden kwamen.”
Zie je ze niet vliegen, Jaap?
´1HH]HNHUQLHW0HWP·QYULHQGHQÀHWVWHQZHNULVNUDVGRRU
GH]H RPJHYLQJ RP GH QHHUJHNRPHQ MDJHUV ]RDOV 6SLWÀUHV
Hurrycanes en Messerschmitts te bekijken, dat was voor ons
een echt avontuur.”
Kwamen er ook grotere vliegtuigen neer?
“Ook dat gebeurde. Den Ham en Daarlerveen werden hiermee geconfronteerd, dat kostte ook de levens van inzittenden en burgers.
In Vroomshoop kwam ook een vliegtuig neer van het type B-17,
een z.g.n. vliegend fort. De bemanning had het vliegtuig al verlaten, de automatische piloot zorgde voor de (gelukkige) rest. De
buiklanding vond plaats in een aardappelveld bij het Zwolsekanaal. Dat trok enorm veel bekijks. Met m’n vrienden was ik er
ook weer als een van de eersten bij. Snel sloopte ik het nodige uit
de cockpit, op dat gebied was ik verwoed verzamelaar.” Het nodige instrumentarium, waaronder een kompas en een radio werd
door ons meegenomen en boven op m’n slaapkamer verborgen.

Ik ontkende in alle toonaarden en het leek met een sisser af te
lopen. Helaas, heel laat op de avond bonsde De Groot weer
op de deur. Ik moest onmiddellijk met het spul voor de draad
komen, men wist zeker dat ik het had. De dreigende situatie en
de even zorgzame als strenge blik van mijn vader deed mij een
verstandig besluit nemen, waardoor wellicht een huiszoeking
voorkomen werd: ik leverde de instrumenten in. Daarmee was
de kous nog niet af. Samen met m’n neef moest ik de volgende
morgen voor een verhoor naar de Sicherheitsdienst in Enschede.
Als het meeviel zou m’n neef, die het eerste aan de tand werd gevoeld, me een knipoog geven. Dat signaal kwam niet, dus ik ging
PHWNQLNNHQGHNQLHsQQDDUGH'XLWVHRIÀFLHU*HOXNNLJZHUGLN
niet geslagen, maar wel werd er gedreigd met de meest ernstige
UHSUHVDLOOHVWHJHQRQVJH]LQDOVLN]XONHNXQVWHQRSQLHXZÁLNWH
Onder de indruk, maar toch ook opgelucht stond ik weer buiten
en vroeg aan m’n neef, waarom hij niet even geknipoogd had.
“Man, wat heb je mij in de rats laten zitten!” Hij zei mij dat hij zo
uit het veld geslagen was, dat hij mij nauwelijks had gezien.
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Thuis was het een hele opluchting dat we gezond en wel terugkeerden uit Enschede. M’n vader bond me heel nadrukkelijk op
het hart om zulke “grappen” voortaan te laten. Voor ons was
het altijd spannend geweest, nu bleek het toch ook gevaarlijk te
]LMQ2SKHWODDWVWYDQGHRRUORJZDUHQGHÀHWVHQRRNVFKDDUV
De moffen pikten alles wat maar los en vast zat. Slager Gritter
KDGJHOXNNLJQRJHHQÀHWVGLHLNQDYHHODDQGULQJHQPRFKW
gebruiken voor een rit naar Almelo. Op de terugweg liep bij
Aadorp een niet bepaald vriendelijke Nederlandse SS-man
bepakt en bezakt langs het kanaal. Hij zei me heel beslist,
dat hij de fiets nodig had voor de tocht naar Vriezenveen,
en als ik die niet goedschiks wou afstaan, dan maar kwaadschiks….! Heel plechtig werd mij beloofd, dat de fiets bij de
brug in Vriezenveen werd achtergelaten, ik kon hem op z’n
erewoord geloven. Hand erop, zei ik nog, eraan denkend
GDWGHÀHWVYDQ*ULWWHUZDVLNNRQLPPHUVJHHQHQNHOULVLFR

Er bestond veel
belangstelling voor
de B-17.

In die tijd waren de bezetters en hun handlangers niet meer zo
ÀMQJHYRHOLJ]HZHUGHQGDDUHQWHJHQVWHHGVEUXWDOHUµ
Die kapotte brug, dat maakte zeker veel indruk?
“Zeker weten. Ik was er op 5 april 1945 als de kippen bij om er
foto’s van te nemen. Daarbij stond ik boven de winkel, waar de
boel zo geruïneerd was. M’n vader verbood me nog om daar op
te gaan staan, maar ik wilde met alle geweld de vernielde brug
in beeld krijgen. Aan die brug is trouwens nog een bijzonder
verhaal verbonden. De Duitsers wilden maatregelen namen
om de geallieerden tegen te houden en meenden iets ingenieus gevonden te hebben: betonrollen. Arbeiders van de aktion
TOD moesten enorm grote betonrollen maken, die aan beide
zijden van de brug werden gesitueerd. Als die bevrijders kwamen aanstormen, moest ze gedwarsboomd worden door die
rollen. Het woord zegt het al, die moesten voor de brug gerold worden om de aanvallers een halt toe te roepen. Zover is
het nooit gekomen. De (dwang)arbeiders hadden naar men zei
ongemerkt de betonrollen aan de grond bevestigd, daar was
werkelijk geen rollen aan….”

lopen. Na een voettocht langs het kanaal, kwam ik bij de brug
LQ9ULH]HQYHHQRPPHWGHÀHWVYHUGHUWHJDDQ=RYHULVKHWQLHW
JHNRPHQLNNRQHUQDDUÁXLWHQ+HWJHVSUHNELMVODJHU*ULWWHUHQ
het onvermijdelijke vervolg bij m’n vader zal ik de lezers maar
besparen.” “Terugkijkend stel ik vast dat je op zo’n leeftijd in
een dergelijke situatie ook te goed van vertrouwen bent.

Vielen je verder nog bepaalde zaken op? “
De nodige Duitsers waren ingekwartierd, daarvoor werden ook
de scholen benut. Ook bleken stallen en schuren aan de Tonnendijk verzamelplaatsen te zijn van vele paarden, die vanuit de
hele regio werkelijk met tientallen werden aangevoerd. Merkwaardig genoeg waren daar zelfs ook nog Duitse paarden bij,
dat waren hele optochten. In de januari-dagen van 1945, toen
HUHHQÁLQNSDNVQHHXZODJNZDPHQRSHHQQDFKWGHUWLJERHren uit Dalfsen bij m’n vader aankloppen. Ze hadden maar liefst
90 paarden naar Vroomshoop gebracht, die dan weer verder
werden getransporteerd. Die vermoeide kerels hadden ook
honger als paarden, maar konden nergens terecht, omdat ze
geen bonnen bij zich hadden. Uit het later ontdekte dagboek
van m’n vader wordt duidelijk, dat de boeren twaalf “stoeten”
hebben gekregen en water, dat ze uit een kopje, beker of zelfs
uit een bloemenvaas dronken. Het was toch een erg benarde
tijd, met toenemende spanningen. Ook als jongen voel je dat,
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al is je belevingswereld anders dan die van volwassenen,
die het nog veel meer echt aan de lijve ondervonden. Van harte
hoop én bid ik dat onze jeugd nooit een oorlog zal meemaken,
maar dat wij allen - bewust levend - ons in vrijheid zullen inzetten voor vrede, recht en gerechtigheid.

14
De tonnendijkbrug
werd niet behouden
Voor vriend en vijand was duidelijk, dat de bruggen over het
Overijssels Kanaal strategisch gezien erg belangrijk zouden
worden bij de strijd in Vroomshoop. De terugtrekkende Duitsers wilden de Tonnendijkbrug laten springen, de aanstormende geallieerden wilden de brug juist behouden. De strijd om de
Tonnendijkbrug zou hevig worden.
De brug was
belangrijk voor
Duitsers en
Canadezen.

Daar de bevrijding er echt leek aan te komen, was actie bij de
Tonnendijkbrug geboden. De illegaliteit wilde er alles aan doen
om de brug te vrijwaren van vernieling door de terugtrekkende
Duitsers. De groepscommandant van het B.S.-onderdeel
Vroomshoop gaf vanaf het afwerpterrein in Stegeren het devies
dat er twee groepen aangewezen moesten worden. Deze groepen
hadden als opdracht de Tonnendijkbrug te bewaken en in geval
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De brug werd niet
behouden, alleen de
betonrollen bleven
intact.

van nood in te grijpen. Een derde groep vanuit Daarlerveen ging
naar Westerhaar om samen met de illegaliteit aldaar de Duitse
terugtocht te bemoeilijken. De groepen in Vroomshoop betrokken stellingen in de huizen aan de westzijde van het kanaal en
losten elkaar op geregelde tijden af. De Duitsers kwamen en
begonnen maatregelen te treffen de brug te laten springen.
Onverwacht kwam het tot een schotenwisseling, die voor de nodige paniek zorgde bij de Vroomshoopse groep. Een gedeelte
verliet al vluchtend hun posten. Anderen bleven doorvechten
en beantwoordden het vijandelijke vuur. Onder de Duitsers
vielen doden en gewonden en in paniek kozen de moffen het
hazepad. De brug werd niet gered en ging met een daverende
knal de lucht in. De inzet en moed van dat kleine groepje dapperen is bewonderenswaardig geweest. Deze tegenstand had de
woede opgewekt van de Duitsers, getuige het wegvoeren van
een aantal burgers, zowel jong als oud, naar het Zwolsekanaal.
Vanaf de Tonnendijk werd er ook krachtdadig meegeholpen de
Duitsers het leven zuur te maken. De moffen werden vanuit de
weilanden onder schot genomen. Met succes, want in een slaapkamer van één der huizen van waaruit de Duitsers terugschoten, was een plas bloed een stille getuige van een harde strijd.
Uit wraak schoten de Duitsers een bazooka af op de woning van
huisarts Visscher. De woning werd getroffen; er was sprake van
enorme schade. Hoewel de actie niet direct slaagde bereikten de
dappere Vroomshopers met dit optreden dat de Duitsers snel
daarna het kanaal als verdedigings linie opgaven. Daardoor bleven te verwachten gevechten
met de oprukkende Canadezen achterwege,
zodat Vroomshoop voor deze
ellende gespaard
is gebleven.

15
Toen ging er een
geweldig gejuich op
Gerhardus Johannes Kottier, die
op 12 september
1950 op 74-jarige
leeftijd is overleden.

Gerhardus Johannes Kottier,
als bakker werkzaam op de
hoek Hammerstraat-Noorderweg, waar in zijn zaak allengs
meer artikelen aan de man en
vrouw werden gebracht, hield
gedurende de periode januari
1945 tot en met 10 mei 1945
een dagboek bij. Met z’n gezin
bij de brug wonend was hij wel heel direct ooggetuige van de
slag om Vroomshoop. Het Kottierpand bood ook plaats aan
de B.S.-mensen, die zich onder meer op het balkon hadden verschanst. In de mei-dagen van 1940 sprong de Tonnendijkbrug
nog op een acceptabele wijze, “Een zware dreun, meer niet”
zo herinnert zich zoon Jaap nu nog dat moment. Op 5 april
ZDVKHWHYHQDQGHUV(HQYUHVHOLMNHRQWSORIÀQJZDDUELM
het nu niet bij verbrijzelde ruiten en inventaris bleef. Het pand
van Kottier werd ernstig beschadigd, aan de voorzijde was het
een ruïne gelijk. Ondanks de vreugde van de bevrijding een slag
voor zakenman Kottier. Toen zoon Jaap direct na de bevrijding
de vaderlandse driekleur van het balkon wilde laten wapperen, reageerde pa Kottier eerst ook wat nors. “Nou, vooruit
dan maar” zei hij, intussen met gefronste wenkbrauwen de
schade opnemend.
Uit het dagboek van Gerhardus Johannes Kottier:
de beslissende fase van de bevrijding van Vroomshoop.
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1 april Zondag, Paasfeest 1945.
*LVWHUHQHQHHUJLVWHUQDFKWNZDPHQYHHOVROGDWHQSHUÀHWVSHU
auto of lopende uit de richting Almelo, ze moeten allemaal richting Groningen.Vandaag gaan er geruchten dat de geallieerden
in de nabijheid van, of in Hengelo zijn. De hele dag is de
weg vol vluchtelingen, soldaten en burgers, in auto’s en vooral
RSÀHWVHQDQGHUHQORSHQGHHQVRPPLJHQEOLMNEDDUGRRGPRH

Almelo waren aangekomen, versterking te vragen. Ik verwachtte
dat de Duitsers ook versterking zouden krijgen, wat maar al te
spoedig waar bleek te zijn. Intussen hadden onze jongens Almelo opgebeld. Het duurde niet lang of een grote groep Duitsers
verscheen aan beide zijden van het kanaal en de onzen moesten
terug. Het duurde nog geruime tijd, en toen, met een vreselijke
knal vloog de brug de lucht in. Wij hadden met ons allen de laatste tijd doodstil in de kelder gezeten, want de Duitsers liepen telkens voor het kelderraam langs en waren telkens achter het huis
aan het schieten. Nu was het afgelopen.Wij hebben nog ongeveer
een uur gewacht: toen verscheen er plotseling een pantserwagen
aan de overzijde van het kanaal. Wij vertrouwden het nog niet,
maar na enige ogenblikken verscheen een tweede, waarop enige
burgers, onderduikers en onze burgemeester. Toen ging er een
geweldig gejuich op. De Duitsers waren inmiddels weggetrokken
en hadden de mensen uit de buurt meegenomen om hun aftocht
te dekken. Ook twee van onze kinderen. Aan het Punt werden de
vrouwen vrijgelaten en moesten de mannen verder mee. Ze verkeerden in de mening te zullen worden doodgeschoten, maar na
nog een eind te zijn meegenomen werden ze losgelaten. Het verdere gedeelte van de dag verschenen er telkens pantserwagens,
wat een uitbundig gejuich gaf. De nacht hierop verliep rustig, alleen geregeld schieten in de verte.

3 april
+HWJDDW·VQDFKWVQRJRQRSKRXGHOLMNGRRUPHWDXWR·VÀHWVHQde en lopende soldaten en burgers, ze trekken allen in de richting Den Ham of Hardenberg. Er gaan steeds geruchten dat
de brug vóór ons huis opgeblazen zal worden: Ze is door de
Duitsers al een paar keer opgemeten. De bewoners in de buurt
van de brug spijkeren de ramen dicht (sommigen hadden dit al
eerder gedaan) en slapen niet meer thuis, ook wij niet.
4 april
De nacht is tamelijk rustig verlopen, ook de dag van heden blijft
kalm; weinig doortrekkende soldaten. De geallieerden naderen
deze richting schijnbaar heel langzaam; er gaan geruchten, dat
ze nabij Almelo zijn. Evenwel hebben we nog geen schieten
gehoord. Ik ben nog alleen thuis, alle huisgenoten zijn alweer
vertrokken. (…) ’t Is ruim 6 uur, om 7 uur mag niemand zich
meer buiten vertonen, dus moet ik ook aanstalten maken om te
vertrekken.

De schade
was enorm...

5 april
De nacht verliep rustig, tot ’s morgens half zeven. We lagen
op de vloer te slapen, ik had de laatste nachten de kleren niet
uit gehad. Toen hoorden we schieten! In een oogwenk waren
we allen wakker en vluchtten naar de kelder in het huis van de
fam. Kooi. Het schieten hield na een poos op, toen kon ik naar
buiten. De ondergrondsen hadden de Duitse soldaten op de
vlucht gedreven. Ik had dat trouwens gezien vanaf de zolder,
waar ik een goed uitzicht had op de brug. Ik ging naar de ondergrondsen achter het huis waar we waren en raadde hen aan,
aan de commandant der Canadezen, die de vorige dag te
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6 april
Vanmorgen vroeg begon weer het schieten; het bleek dat weer
ongeveer 50 Duitsers waren komen opzetten om de brug aan
de Geerdijk te laten springen. Na ongeveer anderhalf uur
vechten, waarbij tenslotte ook een pantserwagen verscheen,
hadden zich 42 Duitsers overgegeven. Inmiddels was alles met
vlaggen getooid en liep iedereen met oranje op. Een massa
pantserwagens verscheen en werd uitbundig toegejuicht: het
bleken Canadezen te zijn.
8 april
Door de Hervormden en Gereformeerden werden gezamenlijk
dankdiensten gehouden in de Hervormde kerk, daar de Gereformeerde kerk te veel beschadigd was.

De kapotte
tonnendijkbrug,
gefotografeerd door
Jaap Kottier.

16
Het meest spannende
moment in de oorlog
Het bevrijdingsverhaal van de 18-jarige Eijja (Puck) de
Raad uit Amsterdam.
De laatste maanden van de oorlog verbleven de 15-jarige Piet
de Raad en zijn zus Puck de Raad op de boerderij van hun oom
aan de Tonnendijk in Vroomshoop. De bevrijding van het
Overijsselse kanaaldorp maakten ze van (angstig) dichtbij mee.
Puck de Raad ging eind 1945 in op een uitnodiging van een
landelijke krant om haar ervaringen uit de oorlogsperiode op
papier te zetten. Ze beschreef het meest spannende moment
in de oorlog onder de titel “A narrow escape”.
Het spannendste moment van de oorlog was voor mij eigenlijk
geen moment – hoewel het toen slechts ’n moment leek – maar
’n kwestie van enkele uren. Mijn broer van 15 en ik bevonden
ons sinds enkele maanden op de boerderij van een oom in één
van de kleinste plaatsjes in Overijssel, waar we het reusachtig
naar onze zin hadden. Elke avond zaten we allen bijeen in de
gezellige huiskamer, waar het langzaam begon te schemeren
en zagen in de verte de lichten opdoemen van onze bevrijders,
die elke dag dichterbij kwamen. Maar wachten duurt lang en
de dagen groeiden aan tot weken, terwijl we avond aan avond
keken naar de lichten en dachten aan “thuis” in Amsterdam en
aan de dag dat ook ons dorp aan de beurt zou komen ….
Tot, op een goede ochtend in alle vroegte, we uit ons bed
gehaald werden door m’n neef, die vertelde dat dé dag aangebroken was. Hij was namelijk lid van de verzetsbeweging en
had deze tijding doorgekregen.
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Puck en Piet
de raad (resp.
midden en rechts
op de foto) hielpen
ook mee op het
Vroomshoopse
land

We sprongen ons bed uit,
kleedden ons snel aan, pakten nog wat boel bij elkaar en
verdwenen met ons 10-en in
de kelder. Nauwelijks zaten
we hier bij elkar op de grond,
of daar begon het gevecht
tussen de B.S. en de aanwezige moffen, om het behoud
van de in het dorp aanwezige
brug, welke de laatsten in de
lucht wilden laten vliegen. Het was buiten doodstil, alleen het zingen van de vogels was te horen, afgewisseld door een Duits commando, een salvo uit een mitrailleur of een enkel geweerschot.
Door het tralievenstertje glurend, kon ik net een glimp opvangen van de in onze tuin opgeworpen grasbunker, waarachter
we ‘onze jongens’ wisten en nu en dan in de greppel aan de
overkant een stukje moffen-helm. Zo zaten we maar in angst
en beven te wachten, terwijl de kogels tegen de muren ketste.
Toen plotseling een geweldige klap.
Het is een rare gewaarwording als je denkt dat je dood bent en
je merkt plotseling dat je nog heelhuids leeft. Zo verging het
mij tenminste. De moffen waren er tenslotte toch in geslaagd
de brug in de lucht te laten vliegen door in de lading springstof
te vuren. De ravage aan ons huis was niet mis. De deur van
de kelder was opengevlogen en zo hadden we net het oog op
de zijdeur, of liever het overblijfsel van de zijdeur, waarvoor
het bescheurde gordijntje zielig in de wind hing te wapperen.
Op hetzelfde ogenblik zagen we voor dit gat de loop van een revolver verschijnen met een moffen-kop erachter, waarover een
dun straaltje bloed kroop. “Heraus” werd ons toegeschreeuwd,
toen hij de kluwen mensen in de kelder ontwaarde. En daar
stonden we in de gang met onze armen in de lucht. “Wo ist der
Schlüssel?”, snauwde hij m’n oom toe met de revolver op diens
75-jarige borst gericht. Ja, de sleutel was zoek, maar het huis
vertoonde nu genoeg openingen om door naar buiten te stappen en daar stonden we op straat. Alle ‘terroristen’, waaronder
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m’n 80-jarige tante, werden in een vierkant opgesteld. In het
midden kwam een gerequireerde boerenwagen, waarin enkele gewonde Duitsers werden neergelegd. En zo moesten we,
tezamen met de bewoners van enkele andere ‘terroristenboerderijen’ als dekking voor de moffen, langzaam langs het kanaal,
tussen de nog steeds schietende partijen door naar de volgende
brug lopen, welke nog intact was. Onderweg hadden we nog
even de gelegenheid een staaltje van Duitse moed te bewonderen, nl. toen een paar Engelse toestellen langzaam boven ons
kwamen cirkelen. De moffen kropen meteen in de greppel,
terwijl ons bevolen werd door te lopen. Gelukkig bleken onze
vliegende vrienden te zien wat voor vlees ze in de kuip hadden, waarna ze verder vlogen. Bij de brug gekomen moest de
colonne halt houden, waarna alle mannen eruit gepikt werden.
Er waren vijf moffen gedood of gewond, dus 5 x 10 = 50 ‘terroristen’ moesten dit met hun leven boeten. Het getal was nog
niet volledig, zodat de rest uit de omliggende huizen gehaald
werd. Onze evacué uit Limburg zag ik al met z’n zoon over
de brug gevoerd worden en daar naderde één der moffen m’n
broer. Ik wist niet wat te doen en zag me in gedachten al alléén
in Amsterdam terugkomen. Plotseling schoot me een lumineus
idee te binnen.
De boerderij
van de familie
De Raad aan de
Tonnendijk.
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´9DOÁDXZµÁXLVWHUGHLNP·QEURHU]DFKWMHVWRH+RHZHOGLW
niet z’n dagelijkse werk was akte hij zo perfect in elkaar dat
de mof verder liep op zoek naar het volgende slachtoffer.
Snel haastten we ons naar het dichtstbijzijnde huis door de
achterdeur binnen en hier zagen we al een heel stel bekenden
bijeen, huilende vrouwen en ontsnapte mannen. We verwachtten nu elk ogenblik de reeks knallen te horen die een eind
zouden maken aan vijftig levens. De spanning steeg tot het
ondraaglijke. Plotseling zagen we toen een tiental gedaanten
in blauwe overalls naar de brug en ons toe rennen, schreeuwend dat de Canadezen er waren. En daar hoorden we in de
verte het naderbij komend schieten der tanks, dat de moffen
op de vlucht joeg. De mannen vlogen in de armen van hun
vrouwen en allen renden we over de wijde velden terug naar
ons huis. Het eerste wat we zagen waren een paar rood-witblauwe vlaggen en twee grote Canadese tanks. Wat we verder
gedaan hebben zal ik maar niet meer beschrijven…
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Wat een angst,
wat een angst!
Fennegien Dam-Kolkman beschreef de april-dagen
van 1945.
Eind 1989 vond Gerhard Dam van de gelijknamige ijzerhandel aan de Hoofdstraat een bijzonder schrijfblok op zolder.
De ouderen zullen het zich zeker herinneren: Paleis-Post inhoud
200 Blad Vloeiblad. Gerhard’s moeder, de aan de Nijverheid
wonende Fennegien Dam-Kolkman wilde blijkbaar niet achterblijven bij de grondwerkzaamheden aan de Hoofdstraat, die in
1989 het straatbeeld beheersten. “Rommel die zolder eens op, je
weet nooit wat je daar vindt”. En er werd inderdaad iets gevonden. In de Paleispost had Fennegien Dam-Kolkman de eerste
april-dagen beschreven van 1945. Dit dagboek verhaalt van de
spannende en emotionele bevrijdingsdag 5 april ’45.
Vijfenveertig jaar nadien kan de schrijfster haar tranen niet bedwingen als die beslissende gebeurtenis weer uit het dagboek
naar voren komt. “Die doodsangst aan het kanaal, we dachten
dat we er allemaal aangingen”.
Zondag 1 april 1e paaschdag
Johan belt ons op en zegt dat de Engelsen nader komen, om
9 uur Bekkum gepasseerd en om half 10 boekelo bevrijd.
We geloven het niet en denken dat het een Aprilgrap is.
Maar als we door de ramen zien kunnen wij het wel geloven,
want de Duitsers trekken hier met vol geweld langs, allemaal
’t Noorden in.Tegen de avond komen ook hier nog Duitsers.
Wij gaan erg onrustig naar bed met het nieuws dat ook Enschede bevrijd is en dat ze voor het Twente-Rijn kanaal staan.
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Maandag 2e Paaschdag
Het regen bijna de hele dag en het weer is koud. De gehele dag
is het druk met vluchtende Duitsers. Nog nooit heb ik zo’n
plezier gehad dan ze nu te zien vluchten. Ze grijpen allerhande
YRHUWXLJHQÀHWVHQMD]HOIVELM.RHNRHNYRUGHUHQ]HHHQNLQGHUwagen om daar hun bagage in mee te voeren. Tegen de namiddag wordt het iets kouder in de lucht. Wij zijn doodsbenauwd
voor de vliegtuigen, die steeds de wegen in de gaten houden.
Telkens gaan we naar de schuilkelder. Om 5 uur zeiden ze dat
het station van Bergentheim gebombardeerd is. ’s Avonds niet
veel nieuws, zodat wij weer angstig naar bed gaan. Naar bed, dat
wil zeggen te ruste, want we slapen al ongeveer 6 weken in de
keuken op de grond vanwege het gevaar uit de lucht. En hoe zal
het vannacht gaan met de bruggen!
Dinsdag 3 april
Maar gauw en vroeg aan de wasch, want het regent en dus gelukkig niet veel vliegtuigen. Ook weinig nieuws, de dag verloopt
vrij rustig. Alleen tegen de avond komt Cor de Groot zeggen
GDW]HÀHWVHQYRUGHUHQ$OOHVZDWPDDURSHHQÀHWVOLMNWHQLQ
GHURQGHZLOQHPHQ]HPHH'HJRHGHÀHWVHQKHEEHQZHRSJHERUJHQHQQXQRJJDXZ%HUWXVHQPLMQRXGHÀHWVERYHQRS
het platte dak, dan zijn ze vooreerst uit het oog. Wij worden
gelukkig gespaard, ze komen niet bij ons. Weer begeven wij ons
ter ruste, de ramen en deuren allemaal op het springen, we zijn
bang voor de brug.
Woensdag 4 april
Weer veel vluchtende Duitsers. ‘k Zag er nog één op een kinGHUÀHWV+HWJLQJWRFKYOXJJHUGDQORSHQPDDURFKZDWHHQ
mooi gezicht: Het Germaanse ras op de vlucht. Jammer dat
we Mussert en rotzooi niet kunnen zien vluchten, dan hadden
we nog meer plezier. Tegen de avond worden we gewaar dat
Almelo bevrijd is. Het komt toch naderbij, wat zal het lot ons
morgen brengen? Weer met kleren aan ter ruste, maar erg ongerust, want het komt zeer dichtbij.
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Donderdag 5 april
’s Morgens rond 6 uur een geweldige knal, de brug van Daarlerveen ging de lucht in. Wij blijven eerst nog maar wat stil want
de kinderen slapen nog zo lekker. Steeds horen wij schieten,
het begint dus ook bij ons te spoken. We maken de kinderen
wakker, kleden ze gauw aan en eten zo vlug mogelijk. Piet wil
even de kippen voeren en wij gaan met ons allen naar de kelder.
Daar zitten we een poosje en het dunkt ons dat het tamelijk
rustig is, zodat we er maar weer uitkomen. Marietje en ik ruimen alles nog gauw een beetje op. ‘k Heb nog een lekker stukje
vlees, dat zal ik maar braden, dan eten we tenminste nog lekker. Maar dan opeens komen er een troep Duitsers de Stationsweg af. We vliegen de kelder in, even later zijn ze bij ons in
de schuilkelder. Ze komen er weer uit en schieten Castor, de
hond van Snel, dood. Het dier martelde en joelde nog even
en was dood. Vervolgens vliegen ze hier om de woning en
schieten bij de Groot door het grote raam op Corrie en Jaap
Kottier, die aan het telefoneren waren. Gelukkig lieten ze zich
vallen, anders waren ze dood geweest. Nu moesten ze allen de
woning verlaten en in de schuilkelder gaan. Na ongeveer een
half uur werd het wat rustiger, zodat we weer uit de schuilkelder kwamen. En dan opeens een knal, verschrikkelijk, de brug
bij de Hammerweg gaat de lucht in. De ondergrondse, die zich
zo dapper heeft geweerd heeft hem niet kunnen behouden.
Nu hopen we dat de Duitsers zullen vertrekken. Ze hebben de
brug vernield, het is verloren. Dan opeens komen er burgers
aan, hele gezinnen. Ook hier komt een Duitser en schreeuwt
“Waar is uw man, allen moeten jullie het huis verlaten”.
In allerhaast grijpen we nog wat koffers en gooien die in de
kinderwagen, dan maar met de stroom mensen mee. Zo worden wij gedreven tot Karsijns en we mogen de brug niet over.
Alle burgers moeten aan de kant van het kanaal gaan staan.
De militairen staan aan de huizenkant en ook aan de overkant
van het kanaak staan de Duitsers. Het is angstig. De mitrailleurs
worden opgesteld en de pantservuisten worden er neer gezet.
Het gaat van mond tot mond, nu is het mis, we worden allen doodgeschoten. Wat te doen? We kunnen niets anders
dan bidden of God ons sparen wil en uitkomst wil geven.
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De meeste mensen nemen afscheid van elkaar, ook wij geven elkaar een kus. Piet neemt Tjaltje op de arm, ik geef de
jongens een hand. Marietje schreit erg om haar moeder.
Ik druk haar stijf tegen mij aan en zeg dat ze maar moet bidden.
Wat een angst, wat een angst! Wat gaat er gebeuren, worden
we vermoord? Nu moeten alle mannen naar voren komen
en ze worden doorzocht of ze ook wapens bij zich hebben,
maar goddank, niemand heeft wat. Nu moeten de mannen verder mee. Wat zullen ze ermee doen? Zullen wij ze ooit terug zien?
Telkens bidden we. O god bewaar hen en laat ze terug komen.
Ik mag met de kinderen bij Karsijns achter de woning.
Het begint te regenen en we zoeken beschutting bij hen in huis.
Dan na een poosje zien we dat de burgers terug komen.
Goddank we zijn gered. Wij kunnen naar de woning terugkeren.
Maar de hangen in de hoogte. De kinderen doe ik nog gauw een
zakdoek in de handen om me te zwaaien, want die kunnen de
handen niet zolang in de hoogte houden. Zelf duw ik met mijn
lichaam de kinderwagen vooruit met de hangen in de hoogte.
Dan opeens, we zijn voor de woniing van de Wed. Tebberman,
wordt er erg op ons geschoten, we kruipen de woning binnen
en zoeken daar dekking. Na een half uur is er opeens gejuich
op de straat. Ook wij gaan naar buiten en daar komt de eerste
tank met Canadezen aanrijden.

De eerste tank
met Canadezen.

We zijn bevrijd, we kunnen het ons niet indenken, 5 jaar onder
de knoet en nu vrij.

De gijzelaars
mochten de
Puntbrug
niet over.
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Vriej!
Vief lange, bange oorlogsjoaren,
De leste leudties wèègt zo zwoar!
Der doot geruchten zat de ronde,
Mar meestal is der niks van woar.

De Doarlerveldse brugge hebt ze
Al op é bloazen ’s morgens vrog.
De brugge an de Hammerstroate
Is noe nog heel, hoe lange nog?

Toch is’t wel zo: De Duutse weermacht
Gedrèègt zich as een katt’in ’t nauw.
Gin ene is zien lèven zeker,
Ziej schiet biej toeren heel arg gauw.

’t Was angstig, det geschiet, det knallen,
De pannen rappen op het dak
Ôk in de schuulkelders, doar zat iej
Nog lange niet op oen gemak.

Het is April, ’t joar vief en veertig.
De Duutsers goat al op de vlucht,
Mar ’t giet oons allemoal te langzaam,
Wiej hebt zolange al ‘ezucht!

Opeens: een knal en alles rammelt,
De roeten allemaal kepot.
De Duutsers brach’n de springlading
7yFKWXWRQWSORIÀQJGHXUHHQVFKRW

Op veer april tegen de oavend
’t bericht “Almelo is vriej!”
Het wödt noe toch wal heel arg spannend,
Wiej maakt oons nog niet ál te bliej.

De brugge was kepot, de huuze
Waren heel arg verruïneerd.
De ondergrondse kön ’t niet helpen,
Dee hebt zich doar genog ‘eweerd!

De kan zóvölle nog gebeuren
Veurdat hier ôk de vriejheid is.
De Duutsers zint hier aait de baas nog,
Tut oonze grote argernis.

De Duutsers können noe vertrekken,
Ziej hadden zat genoeg vernield!
In volle huuze zint de mèènsen
In daankgebed toen neer ‘eknield.

’t Vroomshoopse volk zit arg in spanning:
De Duutsers bloast de bruggen op.
En det is veur de Canadezen
En de bevolking ‘n grote strop!

Mar toen ineens geschreeuw van moffen:
“Heraus du schweinhund, aber schnell!”
Ziej mussen allemoal naor boeten,
Woarum was toch dit bevel?
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De meesten mussen met as dekking,
De richting oet noar ’t Zwolsekanaal
As schild dus veur de dapp’re moffen.
Gin heldendoad, mar een schandaal!
De manleu wödden op een riege
Langs het kanaal toen op ‘esteld.
Zo’n vieftig man zöl deur heur kogels
As beeste wödden neer ‘eveld.
Een leste kus, dit was het èènde,
De vriejheid kwaamp veur heur te laat
‘Ebeden hef doar hoast elkene,
Mangs ôk een voeste ‘balt van haat
Toen kwaamp het wonder van de redding:
De Duutsers vluchten hoastig vot,
De Candadezen zint in aantocht!
Dit was toch wel de Haand van God!
Noe kan Vroomshoop zien vrijheid vieren
In bliedschop en in daankberheid.
De Grote Redder oet ellende
Hef ôk ’t Vroomshoopse vol bevrijd!
Henk Pool

78

79

19
De strijd om de
Geerdijkbrug
Op 5 april 1945 was de toen 23-jarige Evert Vaartjes betrokken
bij de slag om de Geerdijkbrug. Hij was net als de anderen van
het afwerpterrein Stegeren te hulp geroepen door de B.S.-groep
Vroomshoop en kwam in actie in zijn woonplaats. Evert Vaartjes kan het nog navertellen. Hij heeft die tijd intensief beleefd
en kan zich alles nog precies voor de geest halen. “We waren
inderdaad wel eens wat onbezonnen, dat is waar. Toch waren
we rotsvast van de zin van ons verzetswerk overtuigd, het zou
meehelpen in de strijd voor de vrijheid”. Het ooggetuigenverslag van ‘Amos’ begint als de Tonnendijkbrug in de lucht vliegt
en de strijd om de Geerdijkbrug losbrandt.
“Via de ruige westkant van de spoorlijn kom ik ongehinderd
op de plaats van bestemming en ontmoet daar tot wederzijdse vreugde mijn oude maats van het afwerpterrein, inclusief
agent Cor en een lid van de groep Vroomshoop, namelijk
bloemist Hendrik Top. Het oude huisje van Elferink, een meter beneden de waterspiegel van het kanaal wordt ingericht
als ons hoofdkwartier. Een plan de campagne wordt opgesteld, de wachten verdeeld etc. Hierbij is Cor, die nog op 2
april in Stegeren is gedropt, een onmisbare hulp, want die
kent het klappen van de zweep! Cor had dan ook een goeie
leerschool gehad in Noord-Afrika, waar hij onder veldmaarschaalk Montgomery had deel genomen aan de veldslag tegen
het Duitse Afrika-korps van generaal Rommel. Om 6 uur ’s
avonds, het is dan 3 april, draaien wij de Geerdijkbrug omhoog, zodat de Duitsers ons vanaf die kant niet kunnen verrassen. De wachten nemen hun posten in, twee vóór en twee
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achter het huis. Dat dit geen overbodige maatregel is, blijkt al
in die eerste nacht. Als roelof van Lohuizen en ik de wacht achter het huis houden, horen wij geritsel en even later duidelijke
voetstappen in de tuin achter de R.K. school. Als dit geluid in
onze richting komt en al vrij dicht genaderd is, geven roelof en
ik gelijktijdig een salvo af. Dit heeft een luid geschreeuw tot gevolg en een hoorbaar snelle aftocht. Het is aardedonker, zodat
wij niets kunnen zien; mogelijk een Duitse patrouille?
4 april 1945: 02.00 uur
Aan de overkant van het kanaal is regelmatig verkeer van Duitse
leger-auto’s waarvan er op een gegeven moment eentje stopt.
Voetstappen gaan in de richting van café Harmsen (De Vriendschap). Er wordt aan de deur gerammeld, maar natuurlijk doet
niemand open. Als ze weer naar hun auto gaan, schieten wij
onze stenguns op hen leeg, wat een hevig geschreeuw en gevloek
tot gevolg heeft, waarop zein noordelijke richting verdwijnen.
Veel van de bewoners van de overkant hebben de nacht aan
deoostkant in de openbare school doorgebracht. Als het licht
wordt komen ze allemaal naar de brug om weer naar hun huizen
aan de overkant te aan. Juist als we de brug naar beneden willen
draaien, verschijnt er bij bakker Tinselboer een Duitse patrouille
op straat. Door het vele publiek op en bij de brug kunnen wij
de SS-ers niet onder vuur nemen. Als ze ons ontdekken vluchten ze achter de huizen, vanwaar ze het vuur op ons openen.
Ze schieten zelfs een Panzerfaust af, waarschijnlijk met de bedoeling de brug te vernielen, maar deze mist zijn doel. Dan roept Cor
ons bij elkaar en zet ons zijn te volgen strategie uiteen. Daar het
gevaar uit noordwestelijke richting dreigt, vindt hij het raadzaam
de huizen aan de overkant te bezetten.Van daaruit zullen wij de
situatie beter kunnen overzien. Dat betekent dus: over de brug
en aanvallen! We kijken elkaar eens aan en onze gedachten laten
zich raden: nu gaat het gebeuren! Maar denkend aan het devies
dat de aanval de beste verdediging is, maken wij ons gereed om
naar de overkant te gaan. Onder dekking van onze beide mitrailleurs (Brenguns), waarmee Cor en Hendrik Top de huizen aan de
overkant onder vuur nemen, draaien we de brug omlaag en één
voor één komen wij aan de overkant.
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We zien nog net een tiental SS-ers wegrennen in noordelijke richting. Doorzoeking van de door de Duitsers bezette
huizen levert niets op, hebben zich blijkbaar teruggetrokken. Dat is echter maarschijn. Vanuit het bosje bij Post aan
de Eerste Polderweg. Waar ze kennelijk hun commandopost
hebben gevestigd gaan ze al heel gauw tot de aanval over.
Daarbij is te zien en te horen dat onze tegenstanders numeriek ver in de meerderheid zijn. We krijgen dan ook van Cor
de opdracht om zoveel mogelijk te schieten teneinde de vijand
te misleiden. Dan zouden zij niet het vermoeden krijgen slechts
met een klein groepje te doen te hebben (8 man). Inmiddels
zijn de jongens van de groep Vroomshoop ingeschakeld om
ons van munitie te voorzien. Per kruiwagen wordt dit vanaf
de Tonnendijk dwars door het land aangevoerd. Het wordt
een zwaar gevecht, we moeten op een gegeven moment terug
tot zo’n 100 meter ten zuiden van de Geerdijk. De druk van
de Duitsers wordt te groot en een omsingeling via de spoorlijn
is niet denkbeeldig. Bij de boerderij van v.d. Most groeperen
wij ons opnieuw en nemen zo gunstig mogelijke stellingen in.
Ten koste van alles moeten wij voorkomen dat de Duitsers de
brug opblazen. Op verzoek van Cor sluip ik via een klein greppeltje richting spoorlijn. Hoewel ik van alle kanten onder vuur wordt
genomen Bereik ik ongedeerd de spoorlijn om van daaruit ook
de Duitsers te kunnen bestoken. Tegen 4 uur ’s middags wordt
de tegenstand wat minder en een uur later zijn wij weer in oude
stellingen. We zijn dolblij dat we het er levend afgebracht hebben
en dat de brug nog intact is. Tegen 18.00 uur komen de bewoners weer tevoorschijn, die allemaal hun evacuatie-adres weer opzoeken. De brug gaat
weer omhoog, de wachten worden verdeeld
en er wordt een hapje
gegeten. De laatste
nieuwtjes
worden
uitgewisseld en wie
nog geen wacht heeft
kan een tukje doen.
Daar komt niet
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veel van. We hebben die dag zoveel beleefd dat niemand
behoefte heeft aan slaap. Bovendien horen we dat Almelo al
bevrijd is. Onze bevrijding lijkt nog slechts een kwestie van uren!
5 april 1945
Na een vrij rustige nacht gaat ’s morgen om 6.00 uur de brug
weer omlaag. De evacué’s zoeken hun gehavende woningen
weer op. De helft van onze groep, vier man sterk, gaat weer naar
de overkant. Daar hebben we onze posities nog maar goed en
wel ingenomen of van alle kanten krijgen wij vuur van fanatieke
SS-ers, naar later blijkt allemaal jonge knapen van 17 en 18 jaar!
Een van deze ziet een kans ons ongezien te naderen tot ongeveer drie meter en begint ons met handgranaten te bestoken.
De komst daarvan wordt aangekondigd door de heer Kosse
sr., die plat op zijn buik in het kippenhok ligt. Door het loopgat van de kippen kan hij precies de situatie overzien. Ik hoor
het hem nog zeggen: “Pas op Evert, daar komt er weer één!”
Aan het gooien van de derde granaat is de SS-er niet toegekomen.
Onze Brenguns bewijzen hun waarde en gaandeweg wordt het
schieten minder. De rook van de veldkeuken in het bosje achter Pots houdt ook op. Vanaf mijn hooggelegen plaats bij
Kosse achter het huis kan ik zien dat de Duitsers zich verzamelen, waarschijnlijk om zich op de terugtocht voor te bereiden.
En dan opeens is daar die Canadese gevechtswagen!!! Onze bevrijders!!! We maken kennis met de bemanning, die uit 3 of 4
man bestaat, waaronder een luitenant. Hij feliciteert ons met het
behoud van de brug en vraagt of er nog Duitsers in de buurt zijn.
We verzoeken hem om even mee te gaan naar het bosje van Pots.
Samen rijden we in noordelijke richting. Halverwege de Eerste
Polderweg gekomen wordt hij via de radio opgeroepen. Even later verontschuldigt hij zich: hij heeft opdracht om terug te keren.
Wel vertelt de luitenant mij nog dat wij ons als bevrijd kunnen beschouwen. Ze zullen verder trekken naar Den Ham en
Ommen, dit wordt op de stagkaart aangewezen. Ze blijken goed
op de hoogte te zijn! Als ze weer naar Vroomshoop terugrijden
naar hun onderdeel is het opeens zwart van de mensen. Ze zijn
uitzinnig van vreugde, we hebben samen wel even een feestje gebouwd. We zijn nu echt bevrijd!”
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Toen Vroomshoop de
codenaam Jess droeg
De mannen van de 2e troop van het A squadron van de XII
Manitoba Dragoons zijn de bevrijders van Vroomshoop.
Tot die historische verantwoorde conclusie komt Herman
Stegeman HF zn. Uit Den Ham, die als bijna 15-jarige jongen
ten tijde van de bevrijding in Vriezenveen woonde. Herman
Stegeman heeft als hobby het nauwkeurig in kaart brengen
van het personeel en materiaal van de geallieerde bevrijders.
Zijn gedocumenteerd verslag is volop op z’n plaats in dit
boekwerk ‘Vroomshoop Bevrijd’. Duidelijk is nu wie precies
onze bevrijders zijn geweest.
“Op – de voor ons onvergetelijke – donderdag 5 april 1945,
nevelig gedurende het grootste deel van de morgen en mooi
weer in de namiddag, was er bij de drie squadrons (=eskadrons)
van het 18th Armoured Car Regiment oftewel de XII Manitoba
Dragoons, die de afgelopen nacht ten zuiden van Delden hadden
gebivakkeerd, om 4.00 uur reveille. Om 5.00 werd het sein om te
vertrekken gegeven. Via Bornerbroek bereikte men, om ongeveer
XXU$OPHOR FRGHQDDP0XIÁHU 'HZHJHQZDUHQRYHUYRO
met militaire colonnes, zo vol zelfs dat één der squadrons tanks
in zijn colonne kreeg. Almelo was op de dag te voren, op woensdag 4 april 1945, bevrijd tot aan het kanaal Almelo-Nordhorn.
Vanuit deze positie trok het A squadron – tot welk squadron wij
ons voorlopig zullen beperken – nagenoeg noordwaarts, oostelijk van het kanaal Almelo-Coevoerden, richting Coevorden (codenaam: Pocket), na eerst het Almelo Noord te hebben bevrijd.
Zowel langs het kanaal, via Aadorp-Oost, als via de Almeloseweg
bereikte men in de loop van de voormiddag Vriezenveen.
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Bekend is hiervan nog één der eerste gesprekken dat werd
gevoerd met korporaal Frederic Pope uit Winnipeg en Trooper
(=huzaar) George B. Hall uit Cando (prov. Saskatchewan).
Noordwaarts ging het; het doel was immers nog lang niet bereikt!
De troops bereikten de T-kruising in square (=vierkant op de
stafkaart binnen de betreffende coördinaten) 24.30, waarmee de
huidige driesprong Hoofdweg/Vroomshoopseweg/Sibculoseweg te Westerhaar is bedoeld. De 3e troop had de taak om
de brug en kruispunt in square 21.30 (=Tonnendijkbrug bij de
Tonnendijk/Oranjestraat/Schoolstraat) te verkennen, waarbij voorzichtig te werk werd gegaan, en nam vijandelijke
bewegingen waar de brug werd bereikt en geconstateerd dat die was
opgeblazen.Vanuit een goede positie werd de strijd aangebonden met de vijandelijke infanterie aan de overzijde van het kanaal
en werden vervolgens verkenningen uitgevoerd in noordelijke
richting(schoolstraat) en in zuidelijke richting (oranjestraat).

De bevrijders van
het A squadron
zijn opgerukt tot
hotel Zandwijk
in Vriezenveen

Staghound om over te steken. Een sectie van de speciale troop
werd gezonden om de brug te houden. De mogelijkheid het kanaal over te steken washeel nuttig, zodat twee troops van het C
squadron hiervan gebruik maakten om verkenningen in westelijke richting uit te voeren; zij kwamen daarbij tot aan Den Ham
(codenaam: Zipper), maakten daarbij zes krijgsgevangenen
en trokken zich tegen de avond weer terug op Vroomshoop
(codenaam: Jess). De vijandelijke infanterie trachtte herhaalde
PDOHQGHSRVLWLHVYDQGHHWURRSWHLQÀOWUHUHQZDDUELMKHWHU
soms zeer heet aan toe ging, maar de 3e troop wist zich te handhaven. Een pantserwagen van Squadron Head Quarter (=staf
eskadron) werd met spoed ter versterking gezonden. Op de 5e
april 1945 om 17.15 uur was er volgens het War Diary (=oorlogsdagboek) van het Regiment XII Manitoba Dragoons onder meer de volgende informatie binnen op het Regiment Head
Quarter (=regiments hoofdkwartier), dat zich de volgende dag
zou vestigen in Café De Wieke te Vriezenveensewijk, te weten:
-

-

meldingen over de toestand en verder gegevens
over diverse bruggen;
meldingen over de plaatsen waar zich de verkennings
voertuigen van de squadrons bevonden, waarvan het
gebied zich uitstrekte van Vroomshoop tot in Duits
land en van Almelo tot voorbij Hardenberg, voorts
zuidelijk van Wierden en zuidoostelijk van Rijssen;
meldingen van confrontaties met de vijand

Uit de verkenning in noordelijke richting bleek dat er geen mogelijkheid was met de Staghound aan de overkant te komen; uit
de verkenningen in zuidelijke richting bleek, na ongeveer een
mijl (=1609 meter), een betere gelegenheid te zijn. Daar vond
men een brug, de brug bij Tebberman, sterk genoeg voor een

Het A squadron had vorderingen gemaakt, aan de oostzijde van
het kanaal Almelo-Coevorden, tot enkele mijlen voor Coevorden (codenaam: Pocket), waar de 1e troop, onder commando
van Luitenant G.T. Haig, die tevens de lead-car van de troop,
met Trooper David I Shiffman als radio-operator (beiden uit
Winnipeg), commandeerde, de brug 274.442 (dit is het coördinatiepunt op de stafkaart die men hanteerde) van de klasse
40, intact aantrof en kon houden; de volgende dag kon men
over deze brug, westwaarts trekken, richting Zwolle-Mepel.
De commandant van de second-car, Sergeant (=wachtmeester)
W.C. Batt, zou die volgende dag ernstig gewond raken tijdens
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een gevecht met de vijand, maar kon gelukkig, na enkele
maanden in het hospitaal verpleegd te zijn geweest, herstellen
en woont thans in Oxbow (provincie Saskatchewan); hij bezocht in 1985, samen met Lt. Haig en de Troopers Shiffman en
Hinks, onze regio.
Het A squadron bracht de nacht door in de diverse plaatsen
waar het de posities had ingenomen om de volgende morgen,
onder meer over laatstbedoelde brug, westwaarts en noordwaarts te trekken. Het B squadron verplaatste zich de 5e april
1945 van Bienen bij Emmerik naar Zenderen, om de volgende morgen Duitsland in te trekken, via Emlichheim, richting
Haren aan de Ems, alwaar zaterdag 7 april 1945 de lead-car
van de 6e troop door een panzerfaust zou worden getroffen,
waarbij Luitenant H.B. Perrin, oud 22 jaar, en de radio-operator
Trooper W.G. Hooker, oud 25 jaar, zouden sneuvelen en de drie
overige bemanningsleden, de Troopers E.Green, D.J. Whitwell
en J.A. Gibbons, gewond zouden raken. Het C squadron bracht
de nacht door op zijn ingenomen positie ten zuiden van Wierden en ten zuidoosten van Rijssen en voorts onder Vriezenveen
en Daarlerveen/Vroomshoop om de volgende morgen het zijn
toegewezen gebied, zuidelijk van ‘the 28 easting’ (=coördinaat
oostwest op de stafkaart), nagenoeg gelijk aan de loop van het
Zwolsekanaal, binnen te trekken.

G.T. Wilson, oud 24 jaar, en zijn radio-operator Trooper G.W.
Soanes, oud 22 jaar, zouden daarbij sneuvelen, terwijl de drie
overige leden van de crew ( = bemanning), waarvan er één aan
zijn been gewond zou raken, de Troopers D.D. Montgomery,
H.B. Loker en J.E. Harkins krijsgevangenen zouden worden
gemaakt. Laatstgenoemde, de driver ( = chauffeur) van de Staghound, is woonachtig in Winnipeg. Op 5 april 1945 werden er
door het A en het C squadron 62 vijanden krijgsgevangenen
gemaakt; de volgende dag zouden er dat 114 worden, terwijl
het D squadron er 36 zou maken. De mannen van de 3e troop
van het A squadron van de XII Manitoba Dragoons zijn dus de
bevrijders van Vroomshoop; de bevrijders van het dorp Den
Ham dus de mannen van het D squadron.
Licht materiaal
wordt met behulp
van de burgers
over het Overijssels
kanaal via een
pontje overgezet.

Het D squadron verplaatste zich de 5e april 1945 vanuit de
omgeving Lochem naar de omgeving Sibculo/Kloosterhaar
(codenaam: Pyama), om daar de nacht door te brengen en
de volgende morgen vandaar uit, via Vromshoop, zijn gebied, noordelijk van het gebied van het C squadron, binnen te
trekken, waar het in de voormiddag het dorp Den Ham zou
bevrijden. Het D squadron zou het die dag nog zwaar te
verduren krijgen, twee van zijn Staghounds zouden worden
getroffen door vijandelijke pantzerfausten en vernietigd worden, de ene iets ten noorden van Nieuwe Brug, de andere op
de Stationsweg te Ommen (coördinatiepunt: 106.357), welke
plaats de codenaam Gutter droeg. De commandant van deze
laatstbedoelde Staghound te vens de troopleader, de Luitenant

De XII Manitoba Dragoons was een Canadees Cavalerie
Verkennings Regiement, bestaande uit ruim 1250 man,
allen Canadezen en voor het grootste gedeelte afkomstig uit
de Canadese province Manitoba, onder commando van een
luitenant-kolonel. De eerste commandant was Lnt.-Kol. J.A.
Roberts, die – nadat hij op 29 oktober 1944 het commando kreeg over de 8th Canadian Infantry Brigade vande 3rd
Canadian Infantry Divi sion en bevorderd werd tot brigadier
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( = brigade-generaal) – werd opgevolgd door Lnt.Kol. P.C.R.
Black. Het regiment bestond uit het A,B,C en D squadron plus
het Regimental Head Quarters Squadron ( = staf eskadron),
elk onder commando van een mafoor. Een squadron bestond,
als men op sterkte was, uit vijf “recce-troops”, meestal onder
commando van een luitenant. Een recce-troop ( = verkenningstroop) bestond gewoonlijk uit twee armoured cars, met een
5-koppige bemanning, en uit twee scout cars, met een 2-koppige bemanning; samen dus 14 man sterk. Alle tot het regiment
behorende voertuigen, ook de armoured cars en scout cars,
waren wielvoertuigen. De armoured cars waren Staghounds
van het type T17E, gebouwd bij General Motors in Amerika,
voorzien van twee 4-tact kopklep motoren, elk van 91,5 pk, bij
2750 – 3000 omwentelingen per minuut, snelheid 90 km per
uur, met een bereik van 725 km. De lenge was 5,48 mtr, de
breedte 2,69 mtr en de hoogte 2,36 mtr, de bewapening ; in
de toren een 37 mm kanon, voorts 7,62 mm coax en een 7,62
boegmitrailleur. Totaal gewicht 13.925 kg.

De mannen van
de 3e troop van het
A squandron van
de 12e Manitoba
Dragoons in hun
US Staghound.

gewicht 4250 kg. De mannen van de XII Manitoba Dragoons
droegen het bekende battle-dress met een zwart baret, zoals dat
bij de Cavelerie-eenheden traditie is, met daarop hun embleem
in zilverkleur, namelijk de bizon met daaronder “XII Manitoba
Dragoons”; ook hun schouderlintjes vermeldden dat, met tevens het woord: Canada
Schouderlintje

De bemanning bestond – zoals reeds gesteld – uit vijf personen, namelijk de commander ( = commandant), de driver
( = chauffeur), de co-driver ( = tweede chauffeur), de gunner
( = schutter) en de radio-operator. De Staghound was een
uitstekend pantservoertuig, dat prima voldeed en aanzijn verwachting van verkenningsvoertuig ruimschoots beantwoordde.
De scout cars waren meestal van het type Lynx, een Ford product,
met 95 pk, bij 3600 omwentelingen per minuut, motor, totaal

Het regiment werd op 17 mei 1941 gemobiliseerd, kreeg de
opleiding eerst in Canada en vervolgens, na in mei 1943 te zijn
overgestoken, in Engeland. Vanuit Southampton werd op 8 en 9
MXOLPHWRQGHUPHHU6WDJKRXQGJHODQGLQ1RUPDQGLs
Van hieruit werd de veldtocht door West-Europa gestart
RP YLD )UDQNULMN HQ %HOJLs RS  RNWREHU  ELM +X\EHUgen in de buurt van Woensdrecht ons land binnen te trekken.
Via Duitsland bereikte de 3e troop van het A squadron uuiteindelijk, op donderdag 5 april 1945 Vroomshoop, om de bevrijding
te brengen. De Manitoba Draoons, waarvan de verkenningvoertuigen via de radio een uitstekende verbinding met elkaar en met
het Regiments Hoofdkwartier hadden, trokken verder, maakten
onder meer con tact met de in de nacht van 7 op 8 april 1945,
tijdens de operatie Amherst, in Drenthe gelande parachutisten
van het Vrije Franse Leger en bevrijdden vele dorpen en steden,
onder andere Leeuwarden op 15 1945. De verkenningsroops
van de Manitoba Dragoons werden gevolgd door infanterie-,
cavalerie-, artillerie- en ander eenheden van Poolse- en Canadese
nationaliteit om zwaar verdedigde vijandelijke stellingen
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te nemen, waar de toch lichtere bewapening van de Manitoba
Dragoons niet geschikt voor was en waar zij omheen vetrokken
waren. Immers: de Manitoba Dragoons waren verkenners, meer
toegerust op snelheid en waarneming dan op vuur- en slagkracht.
Zo werd Ommen (codenaam: Gutter) pas op woensdag 11
april 1945 bevrijd. Drie en zestig mannen van de XII Manitoba
Dragoons gaven hun leven vor onze bevrijding: twaalf van hen
vonden hun laatste rustplaats op de Canadese Oorlogsbegraafplaats te Holten, de overigen op zes verschillende Canadese
2RUORJVEHJUDDISODDWVHQ LQ +ROODQG %HOJLs HQ )UDQNULMN
Laten we hen nooit vergeten!”

21
B.S.-groep Vroomshoop:
geen bijltjesdag
De groep Vroomshoop van de Binnenlandse Strijdkrachten
koos direct na de bevrijding haar domicilie in de Hervormde
school aan de Oranjestraat. Het was nog een spannende tijd,
overal doken de Duitsers nog op. Sommigen wilden hard tegen
de pakweg 60 N.S.B.’ers optreden, die de groep in de school
in bewaring had. Plaatselijk commandant Frits Haselhoff was
het daar niet mee eens: “Daarvoor hebben we niet gevochten,
laat het oordelen maar aan andere instanties over. Wij willen
toch orde en gezag? En geen bijltjesdag”. Als no. 0303 stond
Willy Zandman (23) ingeschreven als lid van het onderdeel
Vroomshoop van het district Salland van de N.B.S. (Nederlandse
Binnenlandse Strijdkrachten). Vanaf 5april 1945 tot 5 augustus
1945 verrichte hij ook het nodige werk bij de B.S.-groep
Vroomshoop. De plaatselijke staf bestond uit plaatselijk comPDQGDQW )ULWV +DVHOKRII SODDWVHOLMN FLYLHO RIÀFLHU GH KXLVDUWV
I.J. Oskam, ook zeer actief in het verzetswerk, waarnemend
plaatselijk troepencommandant Sjouke Gerrits en plaatselijk
YHU]RUJLQJVRIÀFLHU/HYHUW6FKXXUPDQ7HUXJQDDU:LOO\=DQGPDQ
hij liet zich bij het verzetswerk ook niet onbetuigd. Zijn vriendin
van toen en vrouw van nu, Triensje de Groot gaat terug naar de
benarde oorlogstijd en vooral naar de periode rondom de bevrijding van Vroomshoop.
Een persoonlijk relaas van Triensje Zandman-de Groot,
die net 16 was, toen de oorlog uitbrak.
“De ochtend van de 10e mei.
De zon stond aan de kim.
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Toen kwam van de Oosterzij
Een vreemde vijand in.
En allen stonden toen paraat.
Zij vochten hand in hand.
Een menig dappere soldaat
Viel voor zijn vaderland.
Ja, zo was het en zo ook is het begonnen. De Duitsers waren
zo binnen en binnen een paar dagen waren wij bezet gebied.
Het was onvoorstelbaar wat er gebeurde. Ik was nog maar 15 en
dan dringt het nog niet helemaal tot je door. De eerste oorlogsjaren waren eigenlijk zo heel gewoon. Na verloop van tijd werd
het allemaal ernstiger en ook benauwder. Duizenden vliegtuigen
vlogen over ons land om Duitsland te gaan bombarderen.

De BS-groep
Vroomshoop,
gefotografeerd voor
hotel Koekkoek.
Staand v.l.n.r.:
Wicher Vaartjes,
Jan Veltink,
Bertus Maters,
Hendrik Jan
Koning, Henk
Davenschot,
Klaas Mulder,
commandant Frits
Haselhoff, Roelof
van Lohuizen,
Sjouke Gerrits,
Evert Vaartjes,
Johan Rutgers,
Jan Rutgers en
Willy Zandman.
Gehurkt v.l.n.r.:
Albert Drenth,
Roelof Melenberg,
Levert Schuurman, een onderduiker, Reindert de
Jong en Hendrik
Jan Ningbers.

huis aan de Vriezenveenseweg. In café Radstaak waren de Duitsers ingekwartierd, dat was steeds erg spannend. Willy werd
actief met het bezorgen van adressen en bonkaarten
bij onderduikers. Ook kwam hij een keer thuis met een plunjezak met wapens. Om veiligheidsredenen werd die in een schuurtje aan de kalkwijk verstopt. Begin december 1944 worden de
wapens door Willy in het holst van de nacht uit het schuurtje
gehaald. De beruchte bewakers van kamp Erica onderzochten
de hele omgeving, nadat ze Van Der Haar en De Groot opgepakt hadden. Dat was een angstig moment, maar gelukkig was
de plunjezak in veiligheid gebracht. Als de Duitsers dat ontdekt
hadden, was het leed niet te overzien geweest. Willy was intussen ondergedoken, hij zou in Westerhaar zitten. De bevrijding
kwam eraan, we luisterden elke dag naar de berichten van radio
Oranje. We verheugden ons er ook op dat het spel van de landverraders uit zou zijn. We zongen stiekem:
Hup NSB, je hebt ons land verraden
Hup NSB, ze moesten je de nek omdraaien.
Jij met je zwarte hemd, je bent in de rouw
Als er geen vlees meer is, slachten we jou.

De Duitse bommenwerpers kwamen ook deze kant op,
het werd steeds angstiger. Ook in Vroomshoop en omgeving
vielen de bommen. Duitsland had arbeidskrachten nodig en
riep de Nederlandse mannen op. M’n broers en mijn vriend
Willy Zandman peinsden er niet over om daaraan gehoor
te geven. We hadden thuis overdag een Joodse student aan het
werk, die onder meer tassen van stro maakte. De student was
’s nachts ergens anders in Vroomshoop. Elke ochtend en avond
moest hij langs café Radstaak lopen op weg naar en van ons

En toen opeens: daar was de bevrijding!
Je zag de Duitsers terugtrekken, de Binnenlandse Strijdkrachten werden opgeroepen. Wat ze moesten doen was ons nog
niet duidelijk. Ik verwachtte dat Willy ook wel weer snel op
]RX GXLNHQ HQ ÀHWVWH ULFKWLQJ GH :LHNH 'DW JLQJ QLHW ]R
JHPDNNHOLMNGDWÀHWVHQRSDXWREDQGHQ+HWYRRUQDDPVWHZDV
dat ik vooruit kwam, ik wilde direct naar Willy. Opeens: een
lawaai en schieten. Direct ben ik onder in een sloot gaan
liggen vlak bij een boerderij. De boer bracht me in veiligheid en zei dat de Canadezen er waren met een pantserwagen.
Een boerderij is beschoten, waarbij een boer om het
OHYHQNZDP'LHSRQGHUGHLQGUXNÀHWVWHLNZHHUWHUXJQDDU
Vroomshoop, waar ik Willy maar even zag. Hij sloot zich
direct aan bij de Vroomshoopse B.S.-groep. De NSB’ers
werden opgehaald en naar de Hervormde school gebracht.
Hoewel verschillende Vroomshopers vol haatgevoelens
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zaten, trad de B.S.-groep beheerst op. Willy was er ook geen
voorstander van om die mensen onnodig te vernederen of
harder aan te pakken. “Die lui krijgen hun staf wel”. Vanaf de
Hervormde school, zijn de landverraders naar de gevangenissen elders gebracht. De B.S.-groep van Vroomshoop moest
toen naar Wijhe aan de IJssel. Voordat ze daarheen gingen werd
hun gevraagd om in de Oranjeschool te komen. Daar was een
bijeenkomst, die geleid werd door de bekende ds. Slomp (Frits
de Zwerver), zelf heb ik dat ook meegemaakt. Frits de Zwerver
hield een toespraak. Hij had de Bijbel voor zich liggen met twee
revolvers er kruislings boven op. Dit beeld zal ik nooit vergeten, het was eigenlijk zo tegenstrijdig. Die bijeenkomst maakte
veel indruk op ons allemaal.
Op 10 april 1945 was het echt bevrijding, de Duitsers waren echt verdreven. Iedereen was blij en uitgelaten. Niet alle
leed was natuurlijk vergeten, velen zijn met zware littekens
achter gebleven. We werden allemaal uitgenodigd, de B.S.’ers
met de vrouwen en verloofden om de bevrijding te vieren.
Tot midden in de nacht hebben we feest gevierd en dat
in vrijheid. Het echte bevrijdingsfeest van Vroomshoop
was op 31 augustus 1945. Er waren veel versierde wagens.
De bruggen, voor zover ze niet vernield waren,
waren versierd. De straten bleven niet achter, evenals het
kanaal, waar vele versierde boten vrolijk aangekleed waren.
Zelf hadden we een versierde wagen met parachutes, waar
omheen handgranaten hingen. Gelukkig hoefden die geen
dienst meer te doen, ze waren slechts een herinnering geworden aan een barre oorlogstijd, waarvan we nu bevrijd waren.
Heel veel meisjes collecteerden voor de nog op te richten stichting 40-45. Later is deze stichting van de grond gekomen en
doet nog steeds veel goed werk voor de oorlogsslachtoffers.
Het was een prachtig volksfeest op 31 augustus, er was dan ook
wat te vieren: dé bevrijding!”
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Ambulances
arriveren met
gewonden

Voor vele Nederlanders was de oorlog na 5 mei 1945 nog niet
afgelopen. Honderdduizenden vrouwen, kinderen en mannen
zaten nog in Japanse concentratiekampen, lijdend aan allerlei
ziekten en gebrek aan voedsel. Op 15 augustus 1945 kwam in
$]LsKHWHLQGHYDQGHRRUORJ0DDULQ1HGHUODQGV,QGLsNZDP
er geen echte bevrijding, daar veel Japanse wapens overginJHQLQGHKDQGHQYDQ,QGRQHVLsUVGLH]LFKRQGHUOHLGLQJYDQ
Soekarno en Hatta hadden vrij verklaard en in opstand gingen
tegen de Nederlands regering in Den Haag. Dienstplichtigen
werden in Nederland opgeroepen om rust en orde te brengen
LQ,QGLsRQ]HNRORQLHHQ]RJLQJYRRUKHQHLJHQOLMNGHRRUORJ
door. Zo kwamen ook Vroomshoopse jongens in dienst om
QDDU ,QGLs JHVWXXUG WH ZRUGHQ RQGHU KHQ ZDV -DQ .UHPHU
die vroeger aan het zogeheten Blokje woonde.
“Ik had als schooljongen al het ideaal om verre reizen te maken.
Elke keer als het zendingsbusje langs de rijen kwam moest ik
aan verre, vreemde landen denken. We hadden het niet breed
thuis, daarom moest ik meteen na de lagere school aan het
werk. De bevrijding van Vroomshoop maakte ik als zodanig
niet mee, daar ik al maanden ondergedoken had gezeten, omdat ik weigerde voor de Duitsers te werken. Na de bevrijding
heb ik wel Canadezen ontmoet bij vrienden: zo kwam ik toch
in aanraking met een wereld buiten Vroomshoop. In maart
1946 werd ik in Zwolle goedgekeurd voor militaire dienst en
daarna in Eibergen gelegerd. Later kreeg ik in Nijmegen en Groningen een opleiding tot ziekenverpleger-transport (hospik).
Spoedig kwam het bevel, dat ik als militair van de 7e december
98

99

Zijn droom
kwam uit

GLYLVLHQDDU,QGLsPRHVW%LMKHWDIVFKHLGYDQGHIDPLOLHHQGH
kennissen in Vroomshoop zei iemand: “Ik hoop, dat je weer
terugkomt.” Zelfverzekerd antwoordde ik: “Ik kom terug.”
,NZLOGHJUDDJQDDU,QGLsGLWZDVPLMQGURRP1XLNGHNDQV
had, moest ik hem pakken. We gingen met de trein naar Rotterdam: we waren de eerste dienstplichtigen, die vertrokken
in september 1946. wat een reist maakten we aan boord van
de Willem Ruys: via de Middellandse Zeer en het Suez-kanaal
kwamen we uiteindelijk in Batavia (nu Jakarta) aan. Ik heb
zowel op Java als op Sumatra bij verschillende onderdelen
gediend. Ik ging veel met de kameraden op patrouille of begeleidde konvooien. Het was vaak gevaarlijk werk, maar er waren
ook veel momenten dat ik kon genieten van het prachtige land.

23
.DOLJUDÀH
Jan Visser

,NNZDPDOWLMGRSYRRUGHSDWLsQWHQHQJHZRQGHQ,NPRHVWRRN
wel stervenden begeleiden en als het enigszins kon probeerde ik
de kameraden van hen op te roepen om bij het laatste afscheid
aanwezig te zijn. In de kampongs hield ik graag polikliniek: dan
deelde ik medicijnen uit en verbond ik wonden van de bevolking.
Ik kon tegen al het leed, want ik vond mijn taak erg mooi en als
het me te veel werd, praatte ik met mijn kameraden, de dokter,
de aalmoezenier of de veldprediker. Ik vond het mooi, dat de
geloofsverschillen wegvielen. Ik luisterde ook weer naar de problemen van de andere jongens en zo hielpen we elkaar zo ver van
huis. Als er een Vroomshoper in de buurt was, probeerden we
elkaar altijd op te zoeken. In januari 1950 – 24 jaar oud – kwam
ik terug in Nederland aan boord van de Grote Beer. We hadden
RQGHUPHHU]R·QSDWLsQWHQWHYHU]RUJHQJHKDG0LMQJURRWVWHWHOHXUVWHOOLQJZDVQDPLMQUHSDWULsULQJGDWLNQLHWELMGH*Hzondheidszorg in Nederland kon werken. Ik denk nog vaak aan
de drie jongens, die hun leven gaven zo ver van Vroomshoop:
A. van Dijk, J. Vaartjes en H. de Vries. Laten we hen vooral niet
vergeten. Ik vind het heel fantastisch, dat het monument er staat
voor de jeugd van de toekomst, ook al heb ik het er zelf moeilijk
mee om er op 4 mei aanwezig te zijn vanwege mijn herinneringen
aan de gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog, de Canadezen die
ons kwamen bevrijden en mijn kameraden die in het verre IndoQHVLsRSHHQHUHYHOGEHJUDYHQOLJJHQµ
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Het 4 mei-comité
Vroomshoop
We schrijven 16 februari 1988. Ineens is ze daar: het 4 meicomité Vroomshoop. Naast initiatiefnemer wonen Hans
Nieboer en Hendrikus Wekamp de eerste vergadering bij.
Maar even terug naar het allereerste begin. Joop Prins zat met
zijn vader en moeder zelf in een Jappenkamp in het voormaOLJ1HGHUODQGV,QGLs=·QYDGHUZHUGGDDUELMVODFKWRIIHUYDQ
de terreur van de bezetters.

Het eerste
4-mei-comité
Vroomshoop:
Staand v.l.n.r.:
algemeen adjunct
Jan Telman en
vice-voorzitter
Joop Prins; zittend
v.l.n.r.: secretaris
Hans Nieboer,
voorzitter Hendrikus Wekamp
en penningmeester
Jans Becker
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Als de broer van Joop hem in 1985 foto’s laat zien van het graf
van hun vader op de erebegraafplaats op Java, stemt dit Joop in
meerdere opzichten tot nadenken. Een van de vragen die hem
bezighouden zijn: Waarom kent Vroomshoop geen dodenherdenking, terwijl daar in verschillende omliggende plaatsen wel
sprake van is? Dat moet toch anders kunnen volgens Joop Prins
en hij besluit in Vroomshoop eens wat meningen te peilen.
Duidelijk wordt dat er in het kanaaldorp wel degelijk behoefte
bestaat aan een gezamenlijk 4
mei-herdenking. Vanuit verschillende achtergronden en
motieven sluiten zich vervolgens Hans Nieboer, Hendrikus
Wekamp, Jans Becker en Jan
Telman bij Joop Prins aan: het
4 mei-comité Vroomshoop is
een feit. In goed teamverband
wordt door het comité samengewerkt om zo mogelijk nog in
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1988 een dodenherdenking te realiseren. De driehoek openbare bibliotheek,de oude algemene begraafplaats en Silentium
aan de Wingerd wordt gekozen als de plaats waar de herdenkingsbijeenkomst zal plaatsvinden. Het “Memento Mori” is
bij deze plaats zeker van toepassing. Die gemotiveerde keuze
van de locatie in het centrum van het dorp wordt over het
algemeen gunstig ontvangen door de plaatselijke bevolking.
Het gemeentebestuur van Den Ham kan zich, zij het na
enig aarzelen, ook in de situering vinden. Burgemeester Van
Overbeecke c.s. werken op voorbeeldige wijze mee om de
dodenherdenking nog op 4 mei 1988 gestalte te kunnen geven.
Dat streven lukt wonderwel en meer dan driehonderd
mensen, zowel jong als oud, staan stil bij een eenvoudige
gedenkpaal bij de oude begraafplaats. Deze verheugend grote
opkomst, als ook de vele positieve reacties vormen voor de
(inmiddels) stichting 4 mei-comité Vroomshoop een ware
stimulans om op de ingeslagen weg door te gaan.

25
Het monument van vrede,
vrijheid en recht
Op weg naar het V-monument
In februari 1990 wordt een actie gestart om een monument van
vrede, vrijheid en recht in Vroomshoop van de grond te krijgen.
Dit idee ontstaat binnen het 4 mei-comité en wordt gevoed door
de vele reacties op de eerste dodenherdenking. Ontdekt wordt
ook dat bij de Vroomshoopse bevolking de behoefte bestaat aan
een eigen monument. Het is de comité-leden zonneklaar dat er
alleen maar kans op succes is als de bevolking ook bereid is er de
schouders onder te zetten. Het voor én door de bevolking moet
opgeld doen, anders zal een herdenkingsmonument een wensdroom blijven. Kunstenaar Kees Huigen uit Den Ham wordt
gepolst voor het maken van een ontwerp en hij reageert even
positief als enthousiast. Z’n reactie blijkt niet veel later ook echt
creatief te zijn, het ontwerp wordt binnen het 4 mei-comité met
veel instemming ontvangen.
Monument met symboliek en zeggingskracht
Het ontwerp van Kees Huigen blijkt er een te zijn met een
grote symbolische waarde en dito zeggingskracht. Op een
plateau van 12 meter doorsnee verrijzen twee gedeelten
van een drei-gende muur tot een hoogte van 1.80 meter, uit
bestaande granietblokken. De keiharde wal symboliseert de
donkere tijd van oorlog, onderdrukking, geweld en onrecht.
De vele zwerfkeien in het plateau staan voor de vele gevallenen in de strijd voor vrede, vrijheid en recht. Door de
werking, door de onvoorstelbaar grote druk van al die
menselijke offers is er een bres in de muur van oorlog en geweld
geslagen in de vorm van een V: de V van Vrede en Vrijheid.
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Actie voor het V-monument
Het ontwerp van en de actie voor het zogeheten V-monument
wordt positief ontvangen door de bevolking van Vroomshoop.
Het gemeentebestuur reageert ook instemmend en geeft toestemming om het monument op de beoogde plaats te bouwen.
Bevolking, middenstand en bedrijfsleven worden benaderd
RPHHQÀQDQFLHHOVWHHQWMHELMWHGUDJHQ'HMHXJGORRSW]LFK
de longen uit het lijf tijdens een speciale V-loop, die een groot
succes is. In minder dan een jaar tijd kan de sprong gemaakt
worden naar de beoogde ƒ30.000,-. In dit verband mag de subsidie van de Stichting Fondsenwerving Militaire Oorlogs- en
Dienstslachtoffers en Aanverwante Doeleinden uit Tilburg van
ƒ7.000,- niet onvermeld blijven; het betekent een forse stap
voorwaarts. Door de inzet van vooral de bevolking, de kerken,
GHPLGGHQVWDQGHQKHWEHGULMIVOHYHQZRUGHQGHÀQDQFLsOHIXQdamenten voor het V-monument gelegd. Daarnaast treft het
4 mei-comité Vroomshoop in het gemeentebestuur van Den
Ham ook een goede bondgenoot om de actie voor het monument tot een goed einde te brengen. De vele acties worden
uiteindelijk met succes bekroond. Op 15 januari 1990 worden
het 4 mei-comité Vroomshoop en aannemer J. Marsman uit
Vroomshoop het eens over de bouw van een monument van
vrede, vrijheid en recht. Medio februari 2009 wordt met de
bouw begonnen van het V-monument, dat in ruim een maand
tijd verrijst.

Het V-monument: waard om bij stil te staan. Het nieuwe
monument van vrede, vrijheid en recht draagt een boodschap
in zich. Het herinnert in de eerste plaats aan de slachtoffers
in de strijd om vrede, vrijheid en recht. De in bronzen letters
gegoten tekst op het V-monument spreekt voor zich: “Gedenk
hen die vielen voor vrede, vrijheid en recht”. Daarnaast wil het,
gevoed door de ervaringen en de les uit het verleden, meer zeggen, ook vooral tot de jongeren. Vrede, vrijheid en recht zijn
geen vanzelfsprekende zaken. Als jongere generatie en dat geldt
ook voor de ouderen, dient men zich daarvan bewust te zijn.
De zeggingskracht van het V-monument reikt derhalve verder
dan alleen herinnering aan de oorlogsjaren ’40-’45. Het wijst
ook op andere oorlogshandelingen en geweldsuitbarstingen,
die sindsdien hebben plaatsgevonden. Speciaal kan daarbij
gedacht worden aan de strijd in het voormalig Nederlands InGLs PDDU RRN HOGHUV RS KHW ZHUHOGWRQHHO KHEEHQ GH QRGLJH
bloedige gevechten in de strijd voor vrede, vrijheid en recht
zich afgespeeld.
De jeugd liep zich
warm voor het
V-monumunt

Maquette van
het monument
van vrede,
vrijheid en recht

En die strijd gaat nog steeds door. In 1989 stonden China en
Oost-Europa centraal in de berichtgeving. Daarbij werden
zeker ook de jongeren geraakt door de schokkende beelden
XLW5RHPHQLs'HDIEUDDNYDQGH%HUOLMQVHPXXUPDDNWHRRN
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veel indruk. Dat vrijheid zo onvoorstelbaar veel voor mensen betekent werd daar op indringende en ontroerende wijze duidelijk.
Kunstenaar Kees Huigen wist een stukje Berlijnse Muur dichtbij
de Brandenburger Tor eigenhandig los te wrikken. Dit steengeworden symbool van onvrijheid heeft een plekje gevonden in het
V-monument in Vroomshoop.

Kees Huigen bij de
Berlijnse muur

26
Het herdenkingsjaar 1990
in Vroomshoop
In het landelijke herdenkingsjaar 1990 biedt het 4 meicomité Vroomshoop de bevolking een breed programma aan.
Verschillende inwoners van Vroomshoop als ook verenigingen doen actief mee bij de invulling ervan. Centraal hierbij
staat de onthulling van het monument van vrede, vrijheid en
recht aan de Wingerd, die op 12 april 1990 wordt verricht
door Mr. J.A.M. Hendrikx, Commissaris der Koningin in de
provincie Overijssel.

Bij onvrede, onvrijheid en onrecht denken we ook aan discriminatie, die beslist nog tot de alledaagse werkelijkheid behoort.
Het monument van vrede, vrijheid en recht is daarom niet
alleen een gedenkteken dat herinnert aan het verleden, zoals
de klok aan de Hammerstraat met de tekst 1940-1945 dat is.
Het monument van vrede, vrijheid en recht heeft qua symbolische vormgeving het nodige te zeggen. Het V-monument doet
ons in dankbaarheid en bewogenheid terugblikken, maar tevens
vooruit kijken naar de toekomst. De wens van het 4 mei-comité
Vroomshoop is vooral dat dit gezien en (h)erkend wordt. Dat is
waard om bij stil te staan.

Het V-monument wordt geadopteerd door de basisscholen van
Vroomshoop. De leerlingen van de Christelijke LOM-school
De Sleutel zijn daar als eersten mee gestart. Het volgend jaar
zullen zij de fakkel overdragen aan een andere basisschool.
In 1990 maken de leerlingen en hun leerkrachten van de
Vroomshoopse basisscholen gebruik van speciaal lesmateriaal
van de Anne Frank Stichting. Op de dag van de onthulling van
het V-monument wordt dit boekwerk “Vroomshoop bevrijd”
aangeboden en op de markt gebracht. Burgemeester ir. J.J. van
Overbeecke opent op 26 april 1990 in de openbare bibliotheek
naast het V-monument een speciale expositie over de oorlogsjaren en bevrijding. De expositie duurt tot en met 5 mei 1990.
Ingaande 28 april 1990 worden gedurende een achttal dagen in
totaal vijfentwintig Canadese bevrijders opgevangen in gastgezinnen in Vroomshoop en Daarlerveen. De Canadezen worden
betrokken bij een provinciaal programma van de organisatie
“Welcome Again Veterans” uit Holten, maar zijn ook aanwezig
bij de 4 mei-herdenking in Vroomshoop en de aansluitende
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herdenkingssamenkomst in het gereformeerd kerkelijk centrum Irene. Voor de Canadese oud-strijders is er ook nog een
speciaal plaatselijk programma opgezet.
De 4 mei-herdenking 1990 vindt voor het eerst plaats bij het
nieuwe monument van vrede, vrijheid en recht aan de Wingerd
in Vroomshoop. Een groot volksfeest op Bevrijdingsdag 5 mei
1990 vormt de feestelijke afsluiting van het herdenkingsjaar
1990, georganiseerd door de Oranjevereniging Vroomshoop.

27
Vrede en vrijheid door
de jaren heen
De Vroomshoopse lagere scholen zijn niet ongemoeid gelaten tijdens de periode van oorlog en bezetting. Natuurlijk leed
het onderwijs onder de onrustige oorlogsperiode. Daarnaast
wer-den de scholen door de Duitsers voor inkwartiering benut.
De openbare lager school C. bij de Tonnendijkbrug lag echt in de
frontlinie. Tijdens de bevrijding van Vroomshoop sneuvelde niet
alleen de Tonnendijkbrug, maar werd ook School C. onherstelbaar vernield. De koningin Julianaschool, het eerste permanente schoolgebouw, dat in Nederland na de oorlog verrees, werd
de opvolger ervan. De Rooms-Katholieke lagere school maakt
van zeer nabij de slag om de Geerdijkbrug mee. De hervormde Oranjeschool werd direct na de bevrijding door de groep
Vroomshoop van de Binnenlandse Strijdkrachten gevorderd om
aldaar de N.S.B.’ers te herbergen. Drie scholen met een oorlogsverhaal, dat is duidelijk.
Bij de eerste druk van dit boek in 1990 vroegen we leerlingen
van deze drie Vroomshoopse basisscholen naar hun mening
over vrede en vrijheid. Spontaan werd gereageerd om mee te
werken aan dit boek en leerlingen vulden op hun eigen wijze de
begrippen vrede en veiligheid in. De Oranjeschool leerlingen beeldden de begrippen uit in een tekening, terwijl de leerlingen van de
Koningin Julianaschool en van de Willibrordusschool hun mening neerschreven. Ook de jongeren van het voorgezet onderwijs
lieten zich niet onbetuigd. Zowel op de Scholengemeenschap
voor Christelijk Beroeps Onderwijs, als op de Christelijke Mavo
Vroomshoop werd er op de thema’s vrede en vrijheid ingegaan.
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Tijdens het twintig jarig bestaan van het 4 mei-comité in 2008
werd er besloten om deze leerlingen nogmaals te vragen naar
hun visie op de begrippen vrede en veiligheid. Deze overbrugging van tijd geeft een mooi voorbeeld over hoe vrede en
veiligheid jong en oud nog steeds kan intrigeren.

Manon Stelling-Bokhorst

toen
kh
horst (11) van de Willibrordusschool heeft de wens: ‘Laat er
Vrede betekent vriendschap en vrijheid. Lief zijn voor anV
oo
orbeeld: Wat er in Oost-Duitsland gebeurd is, dat de muur
brroken. Vrede moet er zijn en een beetje lief zijn voor andeld is stom, waarom, waarom moet er geschoten worden en
ran
naten worden gegooid?
ikk de grootste wens van elke mens op
andd kennen wij al 60 jaar vrede en vrijwijdd continu oorlogen en onregelmatigheden. Elke keer hoor of zie
heden
zi je de beelden van deze gebieden en
dan ga je weer nadenken wat vrede en vrijheid echt voor je betekent, zoals: vrijheid van meningsuiting, democratie, gelijkwaardigheid van mensen, een vreedzaam leven zonder geweld, en de
kleinere persoonlijke dingen hoe je je leven wilt invullen. In hoop
op ieders vrijheid, alle goeds!!

nu

Patrick Kroek

toen
Patrick Kroek (11) van de Koningin Julianaschool over vrijheid en
recht: “Het is mooi om vrij te zijn. Want ik heb nog nooit iemand dood
JH]LHQ-DZHORSÀOPV0DDUGDWYLQGLNQRJHUJ+HWLVQLHWPRRLDOVMH
vader soldaat is, en je dan een brief krijgt: je vader is dood, hij is in het
ziekenhuis gestorven. Dat hebben veel kinderen gehoord of gelezen.
In de tweede wereldoorlog: of je hele gezin moet vechten, moeder
verklikt, kinderen van 15 soldaat, of papa, ook soldaat, dat is gewoon
onzin. Of joden die zogenaamd moesten douchen, maar Hitler deed de
gaskraan open. Allemaal onzin, maar gelukkig zijn we geholpen door
Engeland, Canada, Amerikanen en Polen. ’’
Vrede en veiligheid:
:H]LMQLQ1HGHUODQGWDPHOLMNYHLOLJHQKHEEHQZHRIÀFLHHOYUHGH0DDUWRFKDFKWHUGH
schermen, zijn we redelijk actief op oorlogsgebied. We hebben troepen in Afghanistan
en Irak, waar ze werken aan onze, en de veiligheid van het plaatselijke volk. Nu
hedendaags sneuvelen er nog jonge mannen en vrouwen om onze vrede en veiligheid te
waarborgen. Gelukkig worden er uit ons land geen mensen gedwongen om te vechten
voor deze vrijheid, en zijn het vooral beroepsmatige soldaten die zelf de keus hebben
om uitgezonden te worden of juist niet. Ikzelf heb diep respect voor de meestal jonge
mensen die bereidt zijn zichzelf op te offeren, zodat u en ik een veilige thuishaven
hebben. Helaas heeft deze missie ook zijn uitwerking op Nederlands grondgebied,
en zijn we doelwit geworden van het zogeheten “terrorisme” omdat we ons niet
afzijdig houden uit deze kwestie. En het bestrijden van dit soort terrorisme word
breder gedragen dan alleen onze troepen in Irak en Afghanistan. Honderden agenten
HQ MXVWLWLsOH PHGHZHUNHUV ]LMQ  XXU SHU GDJ  EH]LJ RP XZ HQ PLMQ YHLOLJKHLG WH
waarborgen in ons eigen land. Stelt u zich eens voor dat de aanslag op oudejaarsnacht
op de Erasmusbrug waar 15.000 bezoekers bijeen waren voor
een groot feest, niet was verijdeld. Waar er mensen zijn
gearresteerd op oudejaarsdag, een paar uur voor het feest. Dan
was er misschien wel geschiedenis geschreven met de grootte
van 11 september. Dus de mensen die 24 uur per dag over onze
veiligheid waken zijn belangrijker voor ons dan wij vaak beseffen.
Maar ondanks deze dreigingen hebben we niets te klagen, en
kunnen we met een gerust hart het opgroeien van onze kinderen
tegemoet zien. Mede dankzij onze troepen in Afghanistan en
Irak, en de mensen in ons eigen land.

nu
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toen

toen
Tom Koorman (10) van de Willibrordusschool:
’’Nou van mijn vrijheid vind ik dat ik het nog wel behoorlijk vrij ben.
:DQWDOVLNQDDUKHW-RXUQDDONLMNGDQ]LHLNGDWGHPHQVHQLQ5RHPHQLs
geen vrijheid hebben. Ze hebben daar niets te vertellen. Want anders
ZRUGHQ]HRSJHSDNWHQGRRGJHVFKRWHQ'HSUHVLGHQWYDQ5RHPHQLsZDV
een dictator, dat is iemand die de baas wil zijn, dus heel machtig. Daarom
vind ik dat ik nog wel vrij ben. En nog wel wat te vertellen heb.’’

Joyce de Vries (11) van de Oranjeschool gaf vrede en vrijheid in een
tekening weer:

Iedereen heeft recht op vrijheid van meningsuiting
Vrijheid, daar is wel wat in veranderd. Toen ik 18 jaar geleden het stukje schreef, werd
mijn vrijheid bepaald hoe mijn ouders het voor ogen hadden. Nu, 18 jaar later, ben
ik samenwonend in het mooie Vroomshoop en werkend bij een Telecombedrijf in
Fleringen. Nu wordt mijn “vrijheid” voor een deel bepaald door mijn werk.
Maar vrede dat is er nog niet overal, iedereen heeft recht op
vrijheid van meningsuiting. Dat is goed volgens mij, maar
er kunnen spanningen ontstaan doordat die vrijheid van
meningsuiting wat met zich meebrengt. Voor mijn gevoel was dat
18 jaar geleden niet het geval. Er wordt nu minder geaccepteerd
van elkaar, waardoor vrede soms ver te zoeken is. Als je kijkt naar
de rest van de wereld, dan is er qua vrede ook nog veel te doen.
Ik noem Afghanistan maar.

nu

“We weten door pijnlijke ervaring dat vrijheid nooit vrijwillig wordt opgegeven door de onderdrukker,
ze moet geëist worden door de onderdrukten.” Martin Luther King.
Ik ben geboren op 4 mei. Die dag heeft dus voor mij een dubbele betekenis. Je viert die
dag je verjaardag, maar wordt er automatisch (door dodenherdenking) aan herinnerd
dat dat niet zo vanzelfsprekend is. Die dag sta ik misschien niet zozeer alleen stil bij de
slachtoffers van verschillende oorlogen. Het is voor mij meer
een dag om stil te staan bij het feit dat ik het toch wel erg getroffen
heb en blij ben dat ik in een vrij en vredig land woon, waarin ik
met familie en vrienden mijn verjaardag kan vieren, terwijl dit
voor anderen helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Om terug te
komen op bovenstaand citaat: Helaas is bovenstaand citaat nog
steeds voor veel mensen in de wereld waarheid en moeten zij
iedere dag vechten voor hun vrijheid. Wat zou het toch geweldig
zijn als vrijheid en vrede voor iedereen zo vanzelfsprekend zou
zijn als dat dat voor ons is!

nu
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toen

Jos Brunink (15):
“Voor mij betekent vrede dat iedereen in harmonie met elkaar kan
leven, dat kernwapens uit de wereld verdwijnen en iedereen mag doen
wat hij zelf wil.’’

Ik ben nog steeds van mening dat iedereen zelf moet kunnen bepalen wat hij wel of
niet wil. Echter hoort daar wel de verantwoordelijkheid bij dat je daden geen negatieve
gevolgen voor een ander moeten hebben. Echte vrede is iets waarvan ik niet langer
verwacht dat het op deze aarde gevonden zal worden. Het zal altijd
een breekbaar iets blijven waarbij soms het kleinste verschil in
mening zal leiden tot het einde van de op dat moment aanwezige
(schijn)vrede. Oorlogen zijn iets van de mensheid en ze zullen
altijd bestaan.
Het geloof in Jezus Christus is datgene dat mij vrede en vrijheid
geeft. En ik hoop en bid iedereen deze vrijheid toe.

nu

0DULsO3DWHUV  
’’Wij mogen blij zijn dat we nu in deze tijd leven. want we kunnen nu
alles doen en laten wat we willen, maar in 1940 tot en met 1945 waren
de mensen bang. Bang dat ze werden opgepakt of dat de man werd
meegenomen. Maar op 5 mei 1945 kwam de vrijheid en de vrede. Hoe
blij waren de mensen toen. Maar als je nu kijkt: sommige mensen denken
daar niet bij na. Maar sommige mensen wel, want sommigen van hun
familie of gezin zijn omgekomen in de 2e wereldoorlog. Daarom staan
er mensen bij stil. We mogen hopen dat er in de hele wereld vrede mag
komen. Geen gevecht meer, geen oorlog, geen rampen meer. Als dat zo
ZDVZDW]RXGHQZHGDQQRJHHQÀMQOHYHQKHEEHQ··
Voor 20 jaar terug zei ik: we mogen blij zijn dat we in deze tijd leven en dat we de
oorlog niet hebben meegemaakt, maar er wel over gehoord hebben. En ook: dat de
mensen toen echt bang zijn geweest van 1940 tot en met 1945. Maar hoe denk ik nu
over vrede en vrijheid? Er is nog lang geen vrede in deze wereld. Elke dag als je het
nieuws hoort, is er wel weer wat gebeurd. Wie is er weer om het leven gebracht of
wie is er ontvoerd en dat van klein tot groot. Het lijkt alsof het steeds erger wordt en
dat vind ik diep bedroevend. Hoe kan dat toch, denk ik dan, en dat is alleen nog maar
Nederland. Wat mij in 2001 erg raakte, was dat in Amerika twee vliegtuigen het
World Trade Center invlogen. Dat was echt een grote ramp.
Zoveel doden en gewonden, dat vergeet je nooit weer. Dan
moet ik denken: waar blijft toch de vrede en vrijheid? Dan onze
militairen, die naar Afghanistan gingen om te helpen, omdat
er zulke aanslagen waren en gevechten. Dan hoor je op 20
september 2007 het droevige bericht over Tim Hoogland. Deze
jongen gaat in de bloei van z’n leven voor vrede, maar hij komt
niet levend terug. Die dingen raken je echt. Maar toch hoop ik,
dat ik over 20 jaar kan zeggen: we gaan de goede kant op met
vrede en vrijheid.

nu
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Grietje Lubbelinkhof-Wendels

toen

Richard Weug

toen

Grietje Wendels (18): ’
’Vrede en vrijheid, daar houden mensen van. Bij ons in Nederland heeft
iedereen zijn eigen mening en vrijheid. Geen discriminatie en ellende,
maar vrede. In Duitsland waren in 1989 problemen met de Berlijnse
muur. Mensen die in het oosten woonden konden niet met de familie in
het westen praten, bij ons is dat niet zo. Wij moeten blij zijn dat wij in
vrede en vrijheid leven. ’’
Oorlog en vrede
Oorlog, is de oorlog wel voorbij? Ik vraag me dat wel eens af. In 1940/1945 was er
oorlog in de wereld, waarbij veel mensen zijn gesneuveld en vergast. Maar nu, denk ik,
is het volgens mij nog niet voorbij met de oorlog. Er is nog zoveel haat in de wereld
en vooral onder de mensen. De mensen hebben geen recht meer
van spreken. Als je iets verkeerds zegt of doet, dan krijg je een
grote mond. Of nog erger: ze slaan je gewoon in elkaar. Is dat
vrede? Nee, het is zinloos geweld of het gaat om het geloof.
Laat de mensen toch in hun waarde, ook als ze zwart zijn of
een hoofddoekje dragen. Laat de mensen toch in hun waarde!
Ze hebben recht op hun eigen mening. Dus mensen: maak toch
vrede in deze wereld. Als het zo doorgaat, dan gaat het van
kwaad tot erger: dus moet er vrede komen in deze wereld.

Richard Weug (14): ’
’Vrede en vrijheid: dat alle mensen zonder ruzie met elkaar leve; dat
iedereen kan zeggen wat hij/zij wil; alle wapens vernietigen en de
ZHUHOGXLWJHHQFRPPXQLVPHPHHU]RDOVLQ5RHPHQLsKHWJHYDOZDV
dat iedereen gelijk is, zwart en blank; dat iedereen genoeg te eten heeft
HQQLHWYDQKRQJHUKRHIWWHVWHUYHQ]RDOVLQ(WKLRSLs··
Vrede betekent goede harmonie, vreugde, verdraagzaamheid,
vriendelijkheid. Geen geweld, geen oorlog, terrorisme, geen haat.
Vrijheid betekent dat je je eigen mening mag hebben. Je bent
vrij om over straat te lopen en vrij om te zeggen wat je wilt. Je
eigen mening, zonder dat dit opgevat wordt als een aanval op de
beleving van iemand anders, waardoor deze persoon geweldadig
zou kunnen reageren. Geen zinloos geweld...

nu

nu
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Natasja van Loenen-Kok

Petra Haandrikman

toen

toen

Natasja Kok (14):
’’Vrede en vrijheid is belangrijk voor iedereen. Met oorlog verpest je
alles. Vrede betekent dat iedereen om elkaar geeft ook al ben je blank of
bruin. Dat is in deze wereld niet zo, daar moet verandering in komen.
Vrijheid betekent vrij zijn, niet in de gevangenis zitten zonder dat je wat
gedaan hebt. Geen oorlog en geweld meer, dat is Vrede en Vrijheid. ’’
Het begint met een klein gebaar..
Vrede en vrijheid, het begint met een klein gebaar, aardig zijn
tegen elkaar. Maar ja, het zal wel een droom blijven, de wereld lijkt
steeds wreder te worden. Kinderen, die een wapen meenemen
naar school en niet bang zijn die te gebruiken. Onschuldige
mannen, vrouwen en veel kinderen, die het slachtoffer worden
van een oorlog, die eigenlijk wordt gevoerd door mensen achter
een buro. De periode ’40-’45 wordt hedacht om de wreedheid
die in dit tijd is gebeurd, maar het gebeurt nog elke dag en soms
nog erger. Ik geloof dat ik maar moet blijven dromen en met
kleine gebaren toch nog best een eind zal komen.

nu

Petra Haandrikman (14) verwoorde vrede en veiligheid
li
in dichtvorm:
geebeld. Hoe ik nu denk
e en vrijheid. Of ik dat
zzou kunnen en willen
een. Tuurlijk. Doe ik.
het voor me uit, want
h
k ik er eigenlijk over?
en
n van het journaal zijn
vvan dien aard, dat ik
ew
wust- verder zap naar
szzeggend programma.
t. Even bijkomen. Net
kee dag gehad. Gewerkt,
n van de oppas gehaald,
ggemaakt, gegeten met
mijn vriend en een zoon die eigenlijk nét iets te moe is om te eten. Nog even met
hem spelen, hup naar bed. Alles opruimen, klaar zetten voorr de volgende dag. En
dan even lekker op de bank. Rust. Tv aan. Journaal. Beelden vvan oorlog, corruptie.
Elke dag weer, telkens weer in andere landen, treft het andere mensen.
m
Nu even niet;
ik wil ‘relaxen’. Zappen dus. De volgende ochtend grote koppen in de krant over de
onderwerpen uit het journaal. Nu voel ik me nog schuldiger Vanavond toch maar
kijken. En hetzelfde ritueel herhaalt zich die avond weer. En o ja, vaak ook ‘geen tijd’
voor de ellende van anderen, want de sociale contacten en het sporten moet toch ook
op peil gehouden worden. ’s Avonds voor het naar bed gaan kijken we nog even naar
onze vredig slapende zoon. Wat een rijkdom. Jammer dat zo’n telefoontje nodig is
om weer eens te beseffen dat ik blij ben met de vrijheid die we
in Nederland hebben. Vrijheid van meningsuiting en het leven in
een vooruitstrevend land. Waar parttime werken, kinderopvang
en zorg goed geregeld is. Waar onze zoon en ons tweede kindje
straks vrij mogen opgroeien. Buiten kunnen rennen en spelen.
Dan is het goed om 4 en 5 mei in ere te houden. Zoveel mensen
hebben veel opgegeven, zo niet hun leven, om ons zo te laten
leven zoals we nu doen. Soms vergeet ik dat even. Was dit nu
zo moeilijk om te verwoorden? Nee, een telefoontje laat me er
gewoon even bij stilstaan.

nu
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Bij de tweede druk van “Vroomshoop bevrijd” in 2009 is het
alweer bijna 20 jaar geleden dat het monument van vrede, vrijheid en recht verrees. De zuil met klok verhuisde in 1997 naar
het Plantsoen bij Silentium in de onmiddellijke nabijheid van het
V-monument op het Vredesplein. Ook kwam er een informatiezuil bij het monument. De viering van 50 jaar bevrijding werd
onder meer gevierd met een grote expositie en een lokale dag
van het verzet. De bevrijdingsdatum van 5 april werd de laatste
jaren steeds herdacht. Op het appartementencomplex De Puntkolk herinnert een plaquette aan deze bewogen Bevrijdingsdag.
De 60-jarige bevrijding van Vroomshoop werd onder meer opgeluisterd met een Formatie F-16’s boven de Puntbrug, die met
HHQÁ\SDVVLQ9YRUPYORJHQ2RNZDVHUHHQEHYULMGLQJVFRQFHUW
op het Separatiepunt.
Er zijn in de afgelopen 20 jaar naast “Vroomshoop bevrijd”
verschillende boekwerken uitgegeven, zoals “Monumentenroute 1940-1945 Noord-Twente en Noord-oost Overijssel en
“Heinrich”, het boekje van verzoening. De jaarlijkse herdenkingen op 4 mei op het Vredesplein werden steeds door velen,
zowel jong als oud, bijgewoond. De bevrijdingsactiviteiten, die
eens in de vijf jaar worden opgezet samen met de Oranjevereniging Vroomshoop, mochten zich ook steeds in een prima
belangstelling verheugen. Datzelfde geldt voor de verschillende
exposities, die in de loop van de jaren zijn gehouden. Op 4 mei
2009 is een wens vanuit de bevolking gehonoreerd door op de
informatiezuil de namen van de Vroomshoopse slachtoffers
van oorlogen en geweld te vereeuwigen. Albert van Dijk, Jan
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Jacob de Groot, Jan van der Haar, Tom Robert Hoogland,
Fennigje Hendrika Koes, Geert Hendrik Mulder, Harm Harmannus Nieboer, Jan Vaartjes, Hendrikus de Vries en Herman
Zandbergen gaven hun leven voor onze vrede en vrijheid.
In al die jaren kon het 4 mei comité Vroomshoop rekenen op
de daadwerkelijke en hartverwarmende steun van vele vrijwilligers en daar is zij dankbaar voor. Een vriendenactie zorgt
voor de nodige inkomsten om dit mooie werk door te zetten.
De website www.4meicomite-vroomshoop.nl geeft een beeld
van herdenken en ook vieren in Vroomshoop. Moge onderstaand gedicht ons blijven inspireren:
Droom
In een droom liep ik een winkel binnen
Achter toonbank stond een engel
Ik vroeg: Wat verkoopt u hier?
Alles wat u maar wilt, zei de engel.
O, zei ik, echt waar?
Ik wil graag vrede op aarde,
geen honger en armoede meer,
gezondheid en onderdak,
vrijheid en respect
voor iedereen.
Wacht even, zei de engel,
u begreep me verkeerd.
Wij verkopen hier geen vruchten,
alleen maar de zaden,
die kunt u zelf zaaien.

Het vier mei-comité Vroomshoop,
Rudie Drenth, Carolien Eggens, Henk Hofsink,
John Mulder en Hans Nieboer
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