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Zoals reeds was aangekondigd in het maartnummer van de Kroniek heeft
nummer over de Tweede Wereldoorlog in handen. Dit jaar is het 70 jaar
begon en 65 jaar geleden dat daar een einde aan kwam. Een goede reden
komen. En het resultaat is een extra dikke Kroniek, want we kregen veel

u hier het extra themageleden dat de oorlog
om met deze Kroniek te
artikelen in handen.

Wat zult u aantreffen? In de meidagen van 1940 zijn bij de verdediging van ons land ook een aantal
mannen uit de gemeente Emmen gesneuveld. Marcel Bulte heeft dat uitgezocht en tevens de om
standigheden waaronder dat gebeurde uitvoerig beschreven.
Via J. de Graaf uit Emmen ontvingen we kopieën van de laatste brieven die Leo ten Brink, een
joodse jongeman uit Nieuw-Amsterdam, schreef vanuit de kampen Linde en Westerbork naar zijn
familie. Hij schreef deze vlak voor zijn deportatie naar Duitsland, waar hij omkwam.
In 1990 schreef H. van der Laan-Gorter haar oorlogsherinneringen uit Nieuw-Amsterdam op.
Ter verduidelijking heeft de redactie daar nog iets aan toegevoegd.
In een verhaal, getiteld ‘Grensgeval’. geschreven door Ab Masselink en bewerkt door Piecer
Albers vertelt hij hoe hij vanaf 1943 werkzaam was voor een boer in Gross-Ringe en daar vele
malen getuige was van de aankomst van Russische krijgsgevangenen bestemd voor het concentratie
kamp Alexisdorf.
Eind januari 1945 komt Catrien de Melker-de Jong uit Rotterdam met haar twee kinderen na een
barre voettocht in Noordbarge waar ze worden opgevangen door het gezin Stulen. Die belevenissen
staan in het artikel ’Hongerwinter', geschreven door Jan en Co de Melker en eveneens bewerkt
door Pieter Albers. Het contact met Drenthe is altijd gebleven.
Harm de Jong vertelt over de 7e juli 1944 toen hij tien jaar was en in De Maten woonde. Vlak bij
zijn ouderlijk huis kwamen die dag piloten neer die uit hun bommenwerper waren gesprongen en hij
beschrijft hoe hij dat als kind ervaarde. Omdat van die piloten en hun vliegtuig meer bekend bleek te
zijn heeft de redactie daaraan een gedeelte toegevoegd.
Het artikel ‘Ontsnapt uit handen van de landwacht’ geschreven door Herman Platzer, gaat over
Arend Masselink en de rol die hij speelde in het verzet in Schoonebeek.
Lubbe Kroeze geeft zijn herinneringen van het jaar 1944 toen hij in Emmer-Erfscheidenveen
woonde.
Marcel Bulte heeft een gesprek gehad met het echtpaar Bernard Lippold en Gré Lippold-Suelmann
te Klazienaveen. Zij vertelden hem hun herinneringen aan de oorlog toen zij nog bij hun ouders
woonden in respectievelijk Klazienaveen en Barger-Compascuum.
Gerben Dijkstra schreef een korte bijdrage over gevluchte Franse krijgsgevangenen en vraagt om
reacties.
Voor het laatste artikel blijven we nog even in Klazienaveen. Op 23 maan 1945, vlak voor de be
vrijding werd de Puritfabriek daar gebombardeerd door Engelse vliegtuigen. Daarover is door mij
een artikel geschreven naar aanleiding van reeds eerder verschenen krantenartikelen, aangevuld
met herinneringen van bewoners.
We hopen op veel reacties en eventuele aanvullingen op de inhoud van deze Kroniek.

Gesneuve[d
in de meidagen van 1940
Op 10 mei 2010 is het precies zeventig ja a r geleden dat Duitsland zijn buurstaat N eder
land biiuienviel en na vijf dagen de overwinning behaalde. Sindsdien is over die periode
veel geschreven en gepraat. Dat Nederland de strijd heeft verloren is niet zo verwonder
lijk.
De Duitse bewapening met haar grote arsenaal
aan tanks en gevechtsvliegtuigen was superieur,
de Nederlandse dienstplichtige miste gevechtservaring en het land was pas laat aan zijn herbe
wapening begonnen. In die meidagen zijn onge
veer 2500 burgerslachtoffers te betreuren ge
weest, sneuvelden zo'n 2200 militairen en heeft

men ongeveer 2700 min of meer ernstig gewon
den geteld. Becijferd is dat tijdens deze meidagen
ongeveer 1800 mannen uit de gemeente Emmen
in het leger hebben gediend.1 Uit gevechtsverslagen, krantenberichten, persoonlijke verha
len en literahiur is soms na te gaan waar ze zijn
ingezet en wat ze hebben meegemaakt. Van de
gemobiliseerde mannen uit de gemeente E rm en
zijn tijdens de meidagen van 1940 zeventien bij
gevechtshandelingen omgekomen en een uit de
toenmalige gemeente Schoonebeek. Verder zijn
er toen twee militairen van elders en drie bur
gers op het grondgebied van de gemeente Emmen
omgekomen. Een overzicht daarvan bevindt zich
in het gemeentearchief van Emmen en staat
tevens weergegeven in het boek Emmen in
bezettingstijd, een grensgemeente kort voor en
tijdens de Tweede Wereldoorlog van de hand van
dr. G. G roehuis. Minder bekend zijn echter de
omstandigheden waaronder de betrokkenen in de
meidagen van 1940 zijn omgekomen. Daarom dit
verhaal.
Alarm
Toen eind augustus 1939 in Nederland de mobili
satie was afgekondigd hoopte Nederland. net als
tijdens de Eerste Wereldoorlog, neutraal te kun-

Het ophangen van het bericht ’Algemeene Mobilisatie',
eind augustus 1939. In alle dorpen en steden van Ne
derland kon men de::.e oproep tegenkomen.

Opstelling der strijdkrachten op 10 mei 1940. De
oostgrens van Drenthe en Groningen werden verdedigd
door her 33ste grensbatalj'on (commandant: reserve
luitenant-kolonel W.A. Groenendijk) en het 36ste
grensbataljon (uit: Slagschaduwen over Nederland.
blz. 36).

nen blijven. Niettegenstaande deze hoop zijn er
in de maanden daarna grote contingenten ‘weer
bare mannen' opgeroepen en voorbereid op een
evenmele inval van de oosterburen. In de nacht
van 9 op 10 mei 1940 is de illusie van de neutrali
teit wreed verstoord. Zeker toen overal boven
Nederland Duitse vliegtuigen verschenen en op
tientallen plaatsen Duitse grondtroepen met hun
fietsen, paarden, voertuigen en wapens de Ne
derlandse grens passeerden. Op honderden plaat
sen is in de vroege ochtend in de troepenkampe
menten alarm geslagen en werden de mannen
met grote spoed naar hun gevechtsposten gediri
geerd. Velen van hen hebben in die vijf dagen
verschrikkelijke dingen meegemaakt en één of
meer van hun kameraden zien sneuvelen of ge
wond raken. De gevechten om de vliegvelden en
de verkeers- en spoorbruggen in de provincie
Zeeland, in het gebied rond de Grebbeberg, in en
rond Rotterdam en bij het versperren van het
Duitse leger aan de Betuwelinie, in de provincie
Noord-Brabant en overal waar de Duitse para
chutisten waren geland, hebben op zowel militai
ren en burgers diepe sporen achtergelaten.
De burgerslachtoffers
Tijdens de meidagen van 1940 zijn in de ge
meente Emmen drie burgers omgekomen.2 Het
waren de in Zwartemeer, Kamerlingswijk west
zijde 82, wonende bakker Hendrik Willem Hem
men. Hij werd op 10 mei 1940 te Emmen door
een kogel gedood. Het tweede burgerslachtoffer
was de vijftienjarige in Emmen wonende Jan
Mooibroek. Hij kwam om op 11 mei 1940 toen
Nederlandse en Duitse militairen met elkaar in
gevecht kwamen. De derde was de in Emmen
wonende koopman Anne Vennik. Hij kwam om
op 10 mei 1940 in Nieuw-Amsterdam. Hij be
hoorde tot de militielichting 1911 en had tijdens
de Eerste Wereldoorlog als soldaat dienst gedaan
bij het lste Regiment Infanterie.

In de gemeente Emmen en omgeving
gesneuvelde militairen
De in Emmer-Compascuum wonende dienst
plichtig sergeant Francois Burghgraef sneuvelde
volgens de Emmer Courant van 28 mei 1940 op
10 mei 1940 door een kogel in de buurt van
't Haantje of Klijndijk (gemeente Odoorn). Hij
kreeg een eregraf op het rooms-katholieke kerk
hof van Emmer-Compascuum. In de Emmer
Courant van 16 mei 1940 stond echter dat hij was
omgekomen in Ter-Apel. Uit de burgerlijke stand
van zowel Odoorn als Emmen blijkt dat hij op die
dag in de gemeente Odoorn om 10.00 uur is
gesneuveld. Frans Burghgraef was van de lich
ting 1937. Toen hij voor het eerst voor zijn num
mer moest opkomen, kreeg hij tot tweemaal toe
een jaar uitstel van militaire dienst. Op 24 okto
ber 1938 kwam in werkelijke dienst bij het lste
Regiment Infanterie. Na de eerste oefening had
hij te horen gekregen dat zijn mobilisatiebestemming de 4de Depotcompagnie van het lste Depotbataljon was.

Grafsteen van Francois Burghgraef op hei R. -K. kerk
hof van Emmer-Compascuum

De dienstplichtig soldaat Jan Geen Klungel
kwam oorspronkelijk uit Bellingwolde en woonde
te Haarlemmermeer. Hij overleed op 1O mei
1940 om 20.30 uur. Vaiuit het Diaconessenhuis
van Emmen is hij later overgebracht naar een
ereplaats op het kerkhof in Emmen aan de
Kerkhoflaan en daar begraven. Op verzoek van
het gemeentebestuur had de begrafenisvereniging
De Laatste Eer zich daartoe bereid verklaard.
De gemeente Emmen heeft het graf, waarin hij
is begraven, kosteloos ter beschiklcing gesteld.
Volgens de Emmer Courant van 16 mei 1940 is

hij gesneuveld in de omgeving van SJeen. Over
zijn dood schrijft G. Groenhuis in het hoofdstuk
‘De Duitse inval' dat hij zich erover verbaasde
dat de 'Groninger’ wiens naam de kram niet
noemde, de dienstplichtig soldaat Jan Klungel
was. De in Emmer-Compascuum, Tweede
Groenedijk 4 wonende dienstplichtig soldaat
Kornelis Bos sneuvelde eveneens om 10.00 uur
op 10 mei 1940 in Odoorn. Soldaat Bos was
geboren te Enunen op 12 april 1919 en was ar
beider van beroep. Hij ligt begraven in
Odoornerveen (gemeente Odoorn). Hij was van
de lichting 1939 en moest op 24 oktober 1938
opkomen voor de eerste oefening. Hij diende
aanvankelijk bij het 1ste Regiment Infanterie.
De dienstplichtig soldaat Gerardus Carolus Moes
kwam uit Amsterdam. Hij sneuvelde op 10 mei
1940 om 04.00 uur te Emmer-Compascuum. Hij
ligt begraven. net als sergeant Burghgraef en de
hierna genoemde soldaat Tieben op het rooms
katholieke kerkhof te Emmer-Compascuum.
Zowel sergeant Burghgraef als de soldaten Bos,
Klungel en Moes moeten hebben meegevochten
met de troepen van het 33ste Regiment Infante
rie. Volgens de schrijvers Poon en Hoogvliet
lagen tijdens het uitbreken van de oorlog het IIe
en IIIe bataljon van het 33ste Regiment lnfanterie
samen met de lste Reserve Grenscompagnie en
het lste Grensbataljon (onder leiding van
regimentsconunandant W. A. Groenendijk) langs
de oostgrens van Drenthe en het 36ste Regiment
Infanterie onder leiding van reserve luitenantkolonel J .H. Sonne langs de oostgrens van Gro
ningen. Voor hen was bij het uitbreken van de
oorlog de taak weggelegd om bij Duitse
grensoverschrijdingen tijdig te waarschuwen.
Volgens beide auteurs was de aanvankelijk sterke

Grafstenen van de soldaat Gerardus Carolus Moes en
de soldaat JozefTieben. Als wee kameraden liggen zij
begraven op hei rooms-katholieke kerkhof te EmmerCompascuum (foto: Lubbe Kroeze te Emmen).

Een van de vele ansichtkaarten die tijdens de mobili
satietijd is gebruikt. Het paraat zijn was in het leger
een van de meest gebruikte uitdrukkingen. Tijdens de
inval van de Duitsers bleek hoe belangrijk dat was.
(eigen collectie)

grensbeveiliging door beide regiment iruniddels
verzwakt en nier op sterkte.
Na het binnenvallen van de Duitsers moeten
sergeant Burghgraef en de soldaten Klungel en
Bos naar Odoorn en omgeving zijn gedirigeerd.
E.H. Brongers wijdt in zijn boek De oorlog in
mei '40 een paar zinnen aan de gevechten in de
omgeving van Odoornerveen en Borger. Volgens
hem gebruikte de vijand daarbij drie pantserwa
gens en één ervan moet buiten gevecht zijn ge
steld. Verder schrijft hij dat tijdens deze strijd
een luitenant en twee soldaten met als bewape
ning een lichte mitrailleur een sterke Duitse
afdeling van 500 toe 1000 man meer dan een uur
hebben tegengehouden. In het verslag over de
tegenwoordige toestand van de gemeente 1940
1945 (hoofdstuk XVI Landsverdediging) wordt de
doorkomst van Duitse troepen bevestigd. Verder
staal er onder andere geschreven: [...] Om ±
50. uur reden de eerste Duitsche troepen per
autobus langs her gemeentehuis in de richting van
Sleen, weldra gevolgd door andere
troepenonderdeelen, allen perfiets. Later bleek,
dat de rijwielen in de gepasseerde dorpen waren
opgevorderd, teneinde sneller vooruit te komen.
Ongeveer 10 uur was de hoofdgroep iii Emmen. ’
Verder vermeldt het verslag dat het op de grens
tussen de gemeente Emmen en de gemeente
Sleen tot lichte gevechten was gekomen en dat
een daar staande woning met kogels was door
zeefd. Volgens de auteurs Amersfoort en Kamp
huis behoorden de Duitsers die in de buurt van
Erruner-Compascuum de grens over zijn geko
men tot het 2de Reiter Regiment dat was ver
sterkt met een batterij artillerie en dat een totale
sterkte had van 2.000 man. Deze troepen hadden
de opdracht gekregen om via E m ien en Sleen op
te rukken naar de plaatsen Assen en Beilen en
vandaar verder naar het IJsselmeer en de Af
sluitdijk. Op enkele plaatsen hadden de verdedi
gers zich laten verrassen. Op enkele andere
punten was men waakzaam geweest, zoals bij
Emmer-Compascuum waar negentig Duitse

OP DEN BRES VOOR NEDERl.\NO
cavaleristen in drie met zeildoek overdekte wa
gens het niet gelukte de grens te passeren door de
oplettendheid van een grenswacht.3
De Betuwestelling
Soldaat Jozef Tieben woonde in EmmerCompascuum. Aanvankelijk was hij ingedeeld bij
het Artilleriecommando van de IVe Divisiegroep
5de Regiment Veldartillerie. Tijdens de meida
gen van 1940 maakte hij deel uit van Batterij 6
Veldartillerie 44ste Regiment lnfanterie. Dit
legeronderdeel was tijdens de meidagen van 1940
gelegerd in de Betuwestelling. Op de 13de mei
bevond soldaat Tieben zich samen met twee
compagnieën infanterie en twintig zware mitrail
leurs en drie snikken Pantser Afweer Geschut
(PAG) in de sector Ochten (gemeente Echteld,
Gelderland). Deze eenheden konden rekenen op
vuursteun door twaalf vuurmonden van 75 nmi en
twaalf vuurmonden van 120 ^m . Verdere onder
steuning werd gegeven door een rivierbatterij van

De Junkers-88, een Duitse horizontaal- en duik
bommenwerper. Dit soort vliegtuigen is tijdens de
meidagen op grote schaal ingezet. (ansiclukaan eigen
collectie)

drie stukken van 75 mm. In het artikel De verde
digers - De Slag om de Grebbeberg en Beruwestelling in mei 1940 (imernetside: grebbeberg.nl)
staat onder andere te lezen: 'Vrij kort na her
ochtendgloren openden de Duitsers een
compagniesaanval op de sector langs de dijk.
Daarbij werd enige progressie geboekt, maar
door hevig vuur vanuit de frontlijn brak men de
aanval tenslorre af. Daarbij assisteerden allebei
de arrillerieafdelingen en de rivierbatrerij de
verdediging. Enige tijd later, rond 08.00 uur,
werdeen tweede compagniesaanval ingezet, nu in
de centrale sector van het zuidelijke acces. Daar
bij werd de tegenstander echrer zodanig door
gecombineerd infanterie- en artillerievuur ont
vangen, dat met zware verlezen moest worden
teruggetrokken. Eenmaal teruggetrokken, werd
men achtervolgd door de Nederlandse artillerie'.
Deze aanvalsactie kostte de Duitsers 22 doden en
84 gewonden. Aan Nederlandse kant waren de
verliezen zeer laag. Jozef Tieben uit EmmerCompascuum was een van de gesneuvelden aan
Nederlandse kant. Hij overleed op 13 mei 1940 te
Echteld even ten noordoosten van Tiel. Uiteinde
lijk is hij naast soldaat Moes begraven op het
rooms-katholieke kerkhof van EmmerCompascuum (rij 8 nummer 8). Zijn naam staat
samen met die van achttien anderen gebeiteld op
de ene zijde van het oorlogsmonument dat op 10
mei 1952 te Ochten plechtig werd omhuld. Op de
andere zijde van dit monument staat gebeiteld:
"Al nam de vijand lijfen goed,
Dreef ons naar verre streken,
God gaf ons kracht, was ons nabij.
Zijn trouw is nooit geweken".
De soldaat Jan Gravers heeft in het dorp Emmen
gewoond. Hij was van de lichting 1931. Ook hij
was aanvankelijk ingedeeld bij het lste Regiment

Infanterie. Op 1 december 1937 werd hij overge
plaatst naar het Korps Motordienst te Haarlem.
Later. toen dit legeronderdeel zich had uitge
breid, werd hij ingedeeld bij het Depot Motor
dienst 4de Compagnie II Bataljon. Bij het uitbre
ken van de oorlog maakte hij deel uit van de
Auto-Compagnie Lichte Divisie. Hij bevond zich
toen met zijn legeronderdeel in Kaatsheuvel. Op
de eerste dag van de oorlog is hij tijdens een
luchtaanval, samen met zeven andere in Kaats
heuvel verblijvende Nederlandse militairen, te
Loon op Zand (Noord-Brabant) om het leven
gekomen. Aanvankelijk is hij begraven in Groot
Ammers. Op 1juni l940 is hij vanuit de
Angelinusstichting herbegraven op een ereplaats
op het kerkhof te Emmen.
Gezonken in de omgeving van Vlissingen
De in Emmer-Erfscheidenveen wonende schildersknecht Pieter Schuitema was een zoon van
schoolmeester Sjoert Schuitema en Fennechien
Rozema. Hij diende op de mijnenlegger Hr. Ms.
Bulgia. Op 3 januari 1940 was hij een vrijwillige
verbintenis aangegaan op voet van gewoon dienst
plichtige bij de Zeemacht. De Bulgia, Vidar en
F r e e r waren van oorsprong kanonneerboten van
de Thork.lasse. Later zijn ze ingericht als mijnen
leggers. Bij de Marine werden deze mijnenleg
gers ‘museumstukken' genoemd, omdat ze in de
l9de eeuw (1871-1879) al waren gebouwd. De
kiel van de Bulgia is gelegd op 21 maart 1879 op
de scheepswerf van Giste. Nolet & Kuiper in
Delfshaven. In 1925 werd dit schip tot mijnenleg
ger omgebouwd.
Bij het uitbreken van de oorlog lagen de Bulgia en
de Vidar in het Noordergat en het Haringvliet.
Hun eerste opdracht was om intensief te patrouil
leren tussen de Zeeuwse en Zuid-Hollandse
eilanden. Beide boten moesten controle uitoefe
nen op de eigen mijnenvelden en met het veegtuig

De berging v a de rivierkanonneerboot Hr.Ms. Bulgia
(1894-1940) in de Binnenhaven van Vlissingen in 1940.

jacht maken op vijandelijke mijnen. Vrij snel
kregen deze oude mijnenleggers bevel om van
Hellevoetsluis binnendoor naar Vlissingen te
varen. Bij een Duits luchtbombardement op
Vlissingen, een van de vele. kreeg de Bulgia in
de morgen van 12de mei tijdens een dergelijk
Duits bombardement een voltreffer aan stuur
boord, waarna de ketel explodeerde. Het oude
scheepje zonk onmiddellijk. Dertien opvarenden
vonden daarbij de dood, onder wie Pieter Schuitema.
Op 31 juli 1940 is deBulgia gelicht en konden elf
stoffelijke overschotten worden geborgen. Deze
werden een dag later, op I augustus, op het Erehof van de Noorderbegraafplaats in Vlissingen
ter aarde besteld. 4
Gebombardeerd bij de Postbrug
De soldaten Frederik Wilhelm Melgert uit
Zwartemeer, Johannes Meindert Schrik uit
Emmer-Compascuum, Johannes Christiaan Setz
eveneens uit Emier-Compascuum en Derk
Slomp uit Nieuw-Amsterdam maakten tijdens de
meidagen deel uit van de l ste Compagnie van het
lste Bataljon van het 9de Regiment Infanterie (1l-9de R.I.). De mannen van dit legeronderdeel
hebben een groot deel van de mobilisatietijd in
Heemstede, Aerdenhout, Zandvoort en Haarlem
doorgebracht en waren daar gelegerd in gevor
derde scholen en verscheidene andere openbare
gebouwen. Officieren waren bij particulieren
ondergebracht. Oefenen deden ze in het Groenendaalse bos te Heemstede of in de duinen van
de gemeente Bloemendaal. Parades werden
afgenomen op de Haarlemse Dreef of het sport
terrein van H.F.C. op de grens van Haarlem en
Heemstede. Zoals zoveel van hun kameraden
hielden zij zich tijdens de vrije uren bezig met het
schrijven van brieven en het bezoeken van een
van de vele cursussen of in gepast tenue tijdens
de avonduren de binnenstad van Haarlem. Toen
in de nacht van 9 op 10 mei 1940 alarm was
geslagen bevond de gevechtsgroep van het 9de
Regiment Infanterie zich voor een nachtelijke

oefening in de duinen tussen Bloemendaal en
Zandvoort in de buurt van Kraantje Lek. Tijdens
deze oefening hoorden de mannen omstreeks
04.00 uur vele vliegtuigen, het blaffen van lucht
afweergeschut en zagen ze de stralenbundels van
zoeklichten. Aanvankelijk dacht iedereen dat het
bij de oefening hoorde, maar nog geen uur later
wist men dat het menens was.
Soldaat Frederik W. Melgert var I-I-9de R.I.
schreef kort daarop een brief naar zijn ouders.
De inhoud daarvan luidde: “Beste ouders. Nu de
oorlog is uitgebroken is de toestand verergerd en
wij vertrekken, maar heb goeden moed, en maak
je niet bezorgd over mij. Wam ik strijd met vuur
regen de vijand die ons zo laaghartig heeft aange
vallen. Nu ouders, ik heb goeden moed en wees
gegroet van uw zoon F. Melgert. Maar ik ben bij
de reserve troepen ingedeeld, tot wederzien, en
mijn adres is onbepaald, treur niet. Ik heb van
nacht zelf de vliegtuigen gezien, want we waren
met ons bataljon op nachtoefening, maar ze heb
ben ons niet aangevallen. Wel zijn de vliegtuigen
beschoten, nu er waren verscheidene van die
vliegtuigen in de lucht, maar ik heb goeden moed,
en blijf vertrouwen. En zo god wil, zien we elkan
der weer. Want daar moeten we de volste ver
trouwen in hebben, en zo god wil zegent hij ons,
ik blijf in het geloof en mocht ik nier meer zijn,
dan troost u bij god. ”
De mannen zijn uiteindelijk naar de Dreef in
Haarlem afgemarcheerd, waar autobussen van
de firma Kors en de firma Stormvogels uit
IJmuiden gereed stonden om hen naar het zuiden
te brengen. Henk Kors van het bedrijf ‘Interna
tionale Autobusdiensten Leo Kors’ schreef over
die periode: “De bussen werden praktisch alle
maal gedirigeerd naar de Haarlemmer Dreef en
daar in een colonne opgesteld. Vervolgens zijn ze
gevuld met militairen en in de middag vertrokken

De duinen bij Overeen en de uitspanning ‘Kraantje
Lek • (eigen collectie. stempelafdruk 1944).

zij in de richting van Leiden en reden via
Heemstede, Bennebroek, Hillegom, Lisse en
Sassenheim. Voorop reed er een aurobus van
Kors met daarachter rwee bussen van de firma
Stormvogels uit IJmuiden. Bij her wegrestaurant
‘De Uiver' te Sassenheim heeft men een stop
gemaakl. Later is de hele colonne bij de ve1ffabriek Sikkens de autosnelweg opgedraaid. Toen
ze deze ongeveer 500 meter hadden gevolgd werd
de colonne gebombardeerd. De eerste bus kreeg
een voltreffer De ter plaatse gesneuvelde militai
ren en de buschauffeur werden naast de weg in
een bomkrarer begraven, Volgens een ooggetuige
moeten her er zeker twintig zijn geweest. Andere
bussen uil de colonne werden van licht tot zwaar
beschadigd. De gewonden werden overgebrac ht
naar ziekenhuizen in de omgeving. Degenen die
naderhand stierven werden begraven in
Oegsrgeesr. "”’
Ook een aantal gevechtsverslagen beschrijven die
aanval en vermelden dat de eerste bus, waarin
dertig man van de lste compagnie zat, door een

voltreffer werd getroffen. Vervolgens vermeldt
het verslag, op basis van de verklaring van
dienstplichtig sergeant J. W. Nijholt. dat de coJome tot stilstand kwam, de brandende autobus
de weg versperde en enkelen vrijwel ongedeerd
uit het voertuig konden komen. Verder is te
lezen: 'Vernijnig knetterend omploften de patro
nen, welke de soldaten, die in de bus bleven in
hun tassen hadden ....elke ontploffing vermink/
hun lichamen heviger en wat de explosies verzui
men, nemen de vlammen gretig voor hun reke
ning. In de volgwagen, achter de getroffen bus zat
een burgerchauffeur achter het stuurrad. Hij
droeg geen helm, want hij was een burger
chauffeur. Nog geen uur nadat hij zijn bus in
beweging had gebracht, was hij door een bom
scherf uit het leven gerukl'.
De schietpartij had plaats bij de Postbrug, dicht
bij de tweede tramhalte voorbij het Groene
Kerkje. op de grens van Oegstgeest en Sassen
heim. Volgens de verslagen zijn hierbij vier
Duitse vliegtuigen betrokken geweest die een
drietal bommen hebben afgeworpen en met mi
trailleurs hebben gevuurd, met als gevolg de
doden en gewonden, terwijl vier vrachtauto's en
vijf mitrailleurs werden vernield. Volgens de
bataljonsans dr. Rauwerda hebben de soldaten
door de ‘shell-shock' en hun bewusteloosheid
waarschijnlijk een pijnloze dood gehad. De ge
noemde vier mannen uit de gemeente Emmen
moeten in deze bus hebben gezeten. Kon na het
bombardement werden de dodelijke slachtoffers,
onder wie de soldaten Melgert, Setz en Slomp, in
een bomtrechter in het weiland naast de Postbrug
begraven. De gewonden, onder welke soldaat
Schrik. zijn naar het Academisch Ziekenhuis in
Leiden vervoerd. waar soldaat Schrik op de
zelfde dag aan zijn verwondingen overleed. Het
bataljon ging verder en nam een verdedigende
opstelling in op de noordoever ter weerszijden
van de autoweg.

De uitgebrande autobus bij de Postbrug (www. Hetawobusarchiefeu. Iw busongeluk bij Oegstgeest. 1940).

Links: De grafsteen op de
erebegraafplaats te Rhenen,
verzamelgraf rij 10. Op deze
grafsteen staan de namen van
tien gesneuvelde mannen (onder
wie Derk Slomp uit Erica) van
het1-l-9de Regiment Infanterie
en die van de omgekomen
burgerchauffeur W. Kors.

Rechts: De grafsteen van
soldaat J. M. Schrik die op
10 mei 1940 bij de Posrbrug
gewond raalae en op dezelfde
dag nog in het Academisch
Ziekenhuis re Leiden overleed.
Zijn eerste graf was op 13 mei
1940 te Leiden (Groene
Kerkje). Op 13januari 1971 is
hij herbegraven op her ereveld
te Rhenen (Grebbeberg).
Gesneuveld tijdens gevechten rond Den Haag
en Rotterdam
De dienstplichtig soldaten Frederik Blaak, Bauke
Duursma, Franciscus Eikens en Johannes Koop
man zijn in de meidagen van 1940 omgekomen
tijdens gevechtshandelingen in en rond Den Haag
en Rotterdam. De soldaten Blaak en Koopman
dienden bij het 3-1-1 Regiment Infanterie en
sneuvelden allebei op 11 mei in Wassenaar.
Soldaat Duursma was gelegerd bij het 2-1-1
Regiment Infanterie en sneuvelde op lO mei in
Wassenaar. Soldaat Eikens was ingedeeld bij het
1-1-1 Regiment Infanterie en kwam om op 10 mei
in Oegstgeest. Uit de gevechtshandelingen van
het lste Bataljon van het Jste Regiment blijkt dat
Franciscus Eikens samen met acht kameraden
tijdens de verplaatsing van het bataljon van
Sassenheim naar Rijnsburg op de Valkenburgseweg te Oegstgeest door een Duits vliegtuig is
gemitrailleerd en als gevolg hiervan om het leven
is gekomen. Omdat men had vernomen dat in het
duingebied bij Radio Noordwijk Duitse parachu
tisten zouden zijn geland, was het bataljon die
ochtend tussen 08.30 en 09.00 uur compagniesgewijs op pad naar Rijnsburg gegaan en was een
sectie van de 3de compagnie van het lste bataljon
naar het genoemde duingebied bij Radio Noord

wijk gedirigeerd. Van hoger hand was besloten
de duinen van Duitsers te zuiveren en op het
strand gelande luchtlandingstroepen en vliegtuigbemanningen op te pakken. Parachutisten werden
er echter nier aangetroffen. Een sectie van de
2de compagnie werd naar het station Piet Gijzenbrug gezonden om de kunstweg SassenheimNoordwijk af te sluiten. Verder had het bataljon
voor het transport van haar troepen vrachtauto's,
luxe auto's en taxi’s gevorderd. De stoet auto’s
had de hoofdverkeersweg tot het viaduct west van
Oegstgeest gevolgd en vervolgens de Leidseweg
naar Rijnsburg genomen. Zowel de lste, als de
2de en 3de compagnie zijn bij de oorlogshande
lingen betrokken geweest. Zo hebben de 3de en
4de sectie van 2-1-1 R. I. op de weg van Rijnsburg
naar het dorp Valkenburg ‘krachtig vijardeUjk
vuur’ ontvangen, waarbij een dode en drie ge
wonden vielen. Bij de steenfabriek tussen Kat
wijk en Valkenburg is het tot een gevecht geko
men tussen deze troepen met een aantal Duitsers
met mitrailleurs. Ook bij de Wassenaarseslag
hebben vuurgevechten plaats gehad.
Tijdens een van deze gevechten is Frederik Blaak
gesneuveld. Aanvankelijk is hij begraven aan de
Wassenaarseslag. Op 22 mei 1940 werd zijn
lichaam echter overgebracht naar een begraaf-

l'CD
Twee kaartjes mei betrekking lor de gevechtshande
lingen in de provincie Zuid-Holland iijdens de meida
gen van 1940. Bij deze gevechten zijn zowel Frederik
Blaak. alsBaukeDuursma, FransEikens en Johannes
Koopman betrokken geweest (uii: Slagschaduwen over
Nederland. W.A. Poort eii Th.N.J. Hoogvliei,
Haarlem. 1946).

plaats te Wassenaar. Op 26 februari 1982 werd
zijn lichaam herbegraven op het ereveld te
Rhenen. Voor Bauke Duursma is dezelfde proce
dure gevolgd, zij het dat zijn lichaam op 5 juni
1940 werd overgebracht naar de begraafplaats te
Emmen. Frans Eikens werd op 13 mei 1940
begraven te Rijnsburg. Op 30 mei 1940 werd zijn
lichaam herbegraven op het rooms-katholieke
kerkhof aan de Kapelweg te Ter-Apel. Johannes
Koopman kreeg eveneens zijn eerste graf aan de
Wassenaarseslag. Op 22 mei 1940 werd hij

Hel droppen van Duitse parachutisten boven Den Haag
(ansichtkaart eigen collectie).

herbegraven te Wassenaar. Zijn lichaam werd
op 6 juni 1940 overgebracht naar de begraaf
plaats te Emmen. In juni 2006 zijn de stoffelijke
resten van Bauke Duursma en Joharnes Koop
man overgebracht naar het militair ereveld
Grebbeberg te Rhenen (zie hiervoor de briefwis
seling in dossier 1.776.11 oorlogsgravenstichting
1981/ gem. archief Emmen).
In en rond Rotterdam is eveneens hard gevoch
ten. De Duitsers was er veel aan gelegen de
beschikking te krijgen over de haveninstallaties
en het vliegveld Waalhaven. Rond dat vliegveld
zijn grote zwermen parachutisten neergekomen.
Ook om het bezit van de Willemsbrug is hard
gevochten. Menige Nederlandse militair is tij
dens de hevige gevechten gesneuveld. Een van
hen was de in Weerdinge wonende dienstplichtig
soldaat Hendrik Meertens die zijn dienstplicht
heeft vervuld bij de lste Batterij van de lste
Afdeling van het lOde Regiment Artillerie. Hij
sneuvelde op 13 mei 1940 door een granaatscherf
in het Kralingse Bos te Rotterdam. HU werd in
Crooswijk te Rotterdam begraven. In zijn
burgerbestaan was hij onder andere bestuurslid
van de Bond van Oud-leerlingen van de Landbouwcursus.
De verdediging van de luchthaven Schiphol
Dienstplichtig soldaat Jan Kuper uit Erica maakte
op 10 mei 1940 deel uit van de bewakingstroepen
op het vliegpark Schiphol. Hij behoorde tot de
mitrailleurcompagnie van het lste Bataljon van
het 25ste Regiment Infanterie (MC-I-25 R.I.).
De totale personeelssterkte van de Staf, het ls te
Bataljon en het 1ste Eskadron Pantserwagens
(minus 1 en 2) op Schiphol was 26 officieren, 106
onderofficieren en 794 korporaals en soldaten. in
totaal 926 man. Het lste eskadron Pantserwa
gens was op Schiphol geplaatst als ondersteuning
van het lste Bataljon. De journalist Piet Klaassen
uit het dorp Vijfhuizen schreef over de luchtaan
val op Schiphol in zijn dagboek: ‘Maar de zon is
nog niet verschenen, als in de verte, heel zacht
nog, een brommend zoemen door de lucht klinkt.
’t Komt al nader en nader. 't Is een vliegtuig,.....
neen, niet één, maar meerdere; tientallen zwarte

machines, komende uit ’t Zuiden, ’t Westen,
vliegen ze op ‘t Vliegveld Schiphol aan'. Over het
soort vliegtuigen was al snel duidelijkheid, want
hij schreef verder: ‘Achter op de staart der bom
menwerpers staat, tergend groot, duidelijk: ’t
Hakenkruis. Duitschers zijn het dus. Duitschland
valt ons land binnen. ’ Later bleken het Heinkel
111 bommenwerpers van het 4de
Kampfgeschwader van de Luftwaffe te zijn
geweest die opdracht hadden gekregen om op het
vliegveld Schiphol een verrassingsaanval uit te
voeren. Vanuit het westen is de formatie op een
hoogte van 25 a 30 meter komen aanzetten. Het
bombardement heeft twee uur aangehouden. De
schade was groot. De kazerne, de K.L.M.kantine bij de hoofdingang, het ketelhuis van de
centrale verwarming en de elektriciteits- en
watertoevoer werden vernield. Hangars waren
geheel of ten dele vernietigd. De start- en lan
dingsbanen hadden de Duitsers in tact gelaten,
omdat zij die later zelf nodig hadden. Overal
klonken explosies en braken er branden uit. Ne
derlandse soldaten kregen opdracht hun materiaal
te vernietigen vóórdat de vijand zou komen.
In het geweld van de oorlogshandelingen op 10
mei op het vliegveld Schiphol zijn vier man van
het plaatselijke Luchtvaartregiment om het leven
gekomen, acht man van het genoemdelste Batal
jon. waaronder Jan Kuper en twee man van het
Escadron Pantserwagens.7 Jan Kuper is begra
ven in Hoofddorp. Een van de andere gesneuvel
den was de door een granaat omgekomen 28jarige Rin.ke Pronk uit Valthermond. Hij was
gehuwd, doch had geen kinderen.*

Linksboven: Drie eenpersoons jachtvliegtuigen vanher type Fokker D XXI of D 21. Van deze vliegtuigen zijn er
verscheidene op Schiphol gestationeerd geweest. Tijdens de Duitse luchtaanvallen zijn er zes a zeven toestellen,
in dienst van 2-11-1 LvR, beschadigd, maar konden later weer worden hersteld (ansichtkaan eigen collectie).
Rechtsboven: Eenmotorig verkenningsvliegtuig mei eeii bemanning van twee koppen, de Fokker C X of C 10. Hij
kon ook dienen als lichte bommenwerper (ansichtkaan eigen collectie).

Tijdens het eerste bombardement van Schiphol
stonden er verscheidene jachtvliegtuigen Fokker
D XXI op de vlieghaven en een aantal bommen
werpers en eenmotorige verkenningsvliegtuigen,
de Fokker C X. Een aantal van deze vliegtuigen
is aan het eerste bombardement ontkomen. om
dat deze voor die tijd al elders in de Randstad
waren ingezet.
Rondde Moerdijkbruggen
Ook over de gevechten ten zuiden van Dordrecht
en rond de Moerdijkbruggen is veel geschreven.
Er hebben zich in het gehele gebied zware ge
vechten afgespeeld. Voor de Duitsers was het
veroveren van de Moerdijkbruggen op de eerste
dag van de oorlog een belangrijk doel. Verschei
dene toeschouwers hebben op de eerste dag
menige Duitse parachutist bij de Moerdijk uit een
transporttoestel zien springen of vliegtuigen zien
landen op een van de door de Duitsers zorgvuldig
uitgekozen landingsterreinen. De omgeving van
het brnggenhoofd Willemsdorp was een van de
eerste brandpunten van de strijd. Een fragment
over de aanval op Willemsdorp. ontleend aan het
boekwerk De krijgsverrichtingen op her Zutidfrrnnt
van de Vesring Holland - mei 1940, luidt: ‘Laag
vliegende vliegruigen, waarvan her aantal snel
tw w m , scheerden over her rerrein, wierpen
bommen en gaven mirrailleurvuur af. Zij werden
daarbij zander zichtbaar resultaat onder vuur
genomen door 84 Pel.LuMirr., door twee zware
mitrailleurs van de parrouillerende vaartuigen,

door de langs de beronweg opgestelde snikken
en door rmnschappen mer karabijnen. Even
larer verscheen een groor aanral Junker-vliegruigen, waaruir een paar honderd valscherm
jagers afsprongen, merendeels in de oude en
de nieuwe Beerpolder ongeveer 2,5 km ren
noorden van Willemsdorp/'...}. ’ 9
De dienstplichtig soldaat Stoffer Hendriks is
tijdens de gevechten in of bij het genoemde Wil
lemsdorp (gemeente Dubbeldam) gesneuveld.
Stoffer woonde in Nieuw-Dordrecht. Van 23 mei
tot 4 september 1937 had hij zijn eerste oefening
voltooid. Hij diende bij 3-IlJ-25e Regiment Infan
terie. De dienstplichtig soldaat Derk Brons is op
10 mei 1940 in de buurt van Dordrecht gesneu
veld. Hij woonde in Nieuw-Amsterdam. Hij
diende bij het 2de Regiment Huzaren Motorrij
ders. Op 10 januari 1940 had hij zich als vrijwilli
ger verbonden bij de landmacht voor een periode
van zes jaar. Hij was motorordonnans en droeg
een groen geschilderde leren jas. Hierdoor had
den sommige Nederlandse soldaten hem voor een
Duitser aangezien. Het gevolg was dat hij op een
gegeven moment door Nederlandse soldaten is
doodgeschoten (eigen vuur). Hij ligt begraven in
Nieuw-Amsterdam. Ook de in 1909 geboren
Roelof Meijering uit Oud-Schoonebeek is tijdens
gevechten bij de verdediging van Dordrecht
gesneuveld. Hij heeft bij 1-l-34ste R.I. gediend.
Hij ligt begraven op de begraafplaats in OudSchoonebeek.

Kaart van het Eiland van Dordrecht ten zuiden van de
stad Dordrecht. Op deze kaan staan de Moerdijkbruggen, de plaats Willemsdorp (in het midden),
Dubbeldam en de brug over de Noord ingetekend. De
soldaten Stoffel Hendriks uit Nieuw-Dordrecht, Derk
B ros uil Nieuw-Amsterdam en Roelof Meljenng uil
Oud-Schoonebeeek sneuvelden in dil gebied (uil: De
oorlog in mei '40).

Noten
1 Zie hiervoor het bericht in de Emmer Courant van
24 mei 1945 dat luidde: 'Uit de gemeente Emmen
zijn ongeveer 1800 mannen onder de wapenen
geweest, van wie ongeveer de heft terug is. Het
waren verschrikkelijke men voor degenen, die
Schiphol en andere vliegvelden bewaakten, het
meest onder de indruk zijn van de vliegtuigaamvallen. Honderden bommen zijn daar neer
geworpen'.
2 Zie voor verdere details Emmen in bezettingstijd
van. een grensgemeente kon voor en tijdens de
Tweede Wereldoorlog, door dr. G. Groen/wis
3 Amersfoort en Kamphuis, blz. 317.
4 Met dank aan lubbe Kroeze te Emmen. Volgens
acte 345 d.d. 19 augustus 1940 BS Eirnnen is 'in de
gemeente Vlissingen op dertig Juli dezes jaars te
zestien uur overleden bevonden Schuitema, Pieter’
Pas op die datum moet aan de onzekerheid van de
familie een einde zijn gekomen.
5 Deze brief en een aantal andere gegevens over
deze gebeurtenissen zijn te vinden op de internetside van de gevechtsverslagen van het 9de Regi
ment infanterie en de strijd om het vliegveld
Valkenburg.
6 Zie ook Marcel Bulte en Aad Neeven, Garnizoens
stad Haarlem, blz. 138, Haarlem, 1992.
7 Zie ook (Sjiepool): Fliegcrhorst Fünf-Sechs-Eins
der Luftwaffe, geschreven door de journalist
Piet Klaassen uit Vijftuizen.
8 Emmer Courant, 31 mei 1940 en boek De Strijd op
Nederlands Grondgebied tijdens de Tweede We
reldoorlog. bewerkt door F.J. Molenaar, 1970.
9 Zie ook Artikelen 1939-1940 krijgsverrichtingen
1940, MC-1-28 RJ., internel leger 1939-1940
10 Gegeves ontleend aan dossier Aksen overlijden
van krijgslieden 1.755.231, periode 1940/1943,
rouwadvertenties in de Emmer Courant en de
burgerlijke stand.
11 De acte van de burgerlijke stand van Emmen dm
Derk Brons op i0 mei 1940 is overleden.
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Bijlage
In de meidagen van 1940 gesneuvelde militairen uit de gemeente Emmen10
* Blaak, Frederik, geboren op 27 oktober 1911 te Odoorn, burgerberoep tuinman, wonende te
Enuner-Compascuum, dienstplichtig soldaat 3-I-lste R.1., gesneuveld op 11 mei 1940 om
04.00 uur te Wassenaar (BS acte nr. 266 d.d. 12 juni 1940), begraven Wassenaarseslag op
11 mei 1940, herbegraven op 22 mei 1940 te Wassenaar en opnieuw herbegraven in Rhenen
op 26 februari 1982.
* Bos, Kornelis, geboren op 12 april 1919 te Enunen, burgerberoep arbeider, wonende te
Emmer-Compascuum, dienstplichtig soldaat l ste R.I., gesneuveld op 10 mei 1940 om
10.00 uur te Odoornerveen (gemeente Odoorn) (BS acte nr. 236 d.d. 20 mei 1940), begraven
te Odoorn.
* Brons, Derk, geboren op 30 april 1919 te Schoonebeek, burgerberoep timmerman, wonende
te Nieuw-Amsterdam, dienstplichtig soldaat 2de Regiment Huzaren Motorrijders, gesneuveld
op 13 mei 1940 voormiddag bij Dordrecht (BS acte nr. 34 d.d. 20 januari 1941), begraven te
Nieuw-Amsterdam. 11
* Burghgraef, Francois, geboren op 8 december.1917 te Emmen, burgerberoep klerk
secretarie, wonende te Emmer-Compascuum, sergeant, gesneuveld op 10 mei 1940 om
10.00 uur te Klijndijk of Odoornerveen (gemeente Odoorn) (BS nr. 235 d.d. 20 mei 1940),
begraven te Emmer-Compascuum.
* Duursma, Bauke, geboren op 19 april 1918 te Emmen, burgerberoep arbeider, wonende te
Nieuw-Weerdinge, dienstplichtig soldaat 2-1-1 ste R.I., gesneuveld op 11 mei 1940 om
04.00 uur te Wassenaar (Bs acte nr. 267 d.d. 12 juni 1940), voor de eerste maal begraven
Wassenaarseslag op 1 1 mei 1940, herbegraven op 22 mei 1940 te Wassenaar en opnieuw
herbegraven te Emmen op 5 juni 1940 op het kerkhof aan de Kerkhoflaan.
* Eikens, Franciscus, geboren op 8 juli 1917 te Einmen, burgerberoep landbouwer, wonende te
Nieuw-Weerdinge, dienstplichtig soldaat 1-1-lste R.I., gesneuveld op 10 mei 1940 in de
ochtend te Oegstgeest (BS acte nr. 268 d.d. 13 juni 1940), begraven te Rijnsburg op 13 mei
1940 en herbegraven op 30 mei 1940 te Ter-Apel op het kerkhof aan de Kapelweg.
* Gravers, Jan, geboren op 24 oktober 1911 te Emmen, burgerberoep chauffeur, wonende te
Emmen, soldaat Auto-Compagnie Lichte Divisie, gesneuveld op 10 mei 1940 te Loon op Zand
(BS acte nr. 335 d.d. 13 augustus 1940). Aangifte gedaan door Joseph Jan Maria Masters,
kapitein commandant van de Autocompagnie), begraven te Emmen aan de Kerkhoflaan.
* Hemmen, Hendrik Willem, geboren op 4 maart 1907 te Odoorn, beroep bakker, wonende te
Zwartemeer, burger, overleden op 16 mei 1940 om 23.30 uur te Emmen (BS acte nr. 232 d.d.
17 mei 1940).
* Hendriks, Stoffer, geboren op 6 juni 1905 te Onstwedde, burgerberoep arbeider, wonende te
Nieuw-Dordrecht, soldaat 3-III-25ste R.I., gesneuveld op 10 mei 1940 te Willemsdorp (ge
meente Dubbeldam) (BS acte nr. 304 d.d. 11 juli 1940).
* Klungel, Jan Geert, geboren op 18 januari 1908 te Midwolde, burgerberoep arbeider, weduw
naar van Willempje Maria Quartel, wonende te Haarlemmermeer, militair, gesneuveld op
10 mei 1940 om 20.30 uur te Emmen (BS acte nr. 220 d.d. 11 mei 1940), begraven te Emmen,
op het kerkhof aan de Kerkhoflaan.
* Koopman, Johannes, geboren op 9 september 1916 te Emmen, burgerberoep landbouwer,
gehuwd met Hendrika Dekker, wonende te Zuid-Barge, dienstplichtig soldaat 3-I-lste R.I.,
gesneuveld op 11 mei 1940 om 04.00 uur te Wassenaar (BS acte nr. 265 d.d. 12 juni 1940),
begraven Wassenaarseslag op 11 mei 1940, herbegraven op 22 mei 1940 te Wassenaar en
opnieuw herbegraven te Emmen op 6 juni 1940 op het kerkhof aan de Kerkhoflaan.

Kuper, Jan, geboren op 15 april 1912 te Emmen, burgerberoep molenaar, wonende te Erica,
echtgenoot van Femmigje Klasens, soldaat M.C.-l-25ste R .l., gesneuveld op 10 mei 1940 op
Schiphol (BS acte nr. 320 d.d. 24 juli 1940), aangemeld door Renje Eijze Jacob Land, reserve
Eerste Luitenant), begraven te Hoofddorp.
Meertens, Hendrik, geboren op 29 april 1909 ce Emmen, burgerberoep landbouwer, wonende
te Weerdinge, soldaat lOde Regiment Artillerie I, gesneuveld op 13 mei 1940 (BS acte nr. 312
d.d. 18 juli 1940, aangemeld door de Eerste Luitenant van de Militaire Administratie,
Johannes Blokker) in het Kralingse Bos te Rotterdam, begraven op Crooswijk te Rotterdam.
Melgert, Frederik Wilhelm, geboren op 28 maart 1920 Emmen, wonende te Zwartemeer,
dienstplichtig soldaat l-I-9de R.I., gesneuveld in mei 1940 te Sassenheim bij de Postbrug,
begraven op 11 mei te Oegstgeest, herbegraven in maart 1973 op de erebegraafplaats te
Rhenen.
Meijering, Roelof, geboren op 8 april 1909, wonende gemeente Schoonebeek, soldaat l-l34ste R.I., gesneuveld op 10 mei 1940 bij Dordrecht, begraven Oud-Schoonebeek.
Moes, Gerardus Carolus, geboren op 6 augustus 1917 te Amsterdam, burgerberoep tram
conducteur. wonende te Amsterdam, militair, gesneuveld op 10 mei 1940 om 04.00 uur te
Emmer-Compascuum (BS acte nr. 223 d.d. 13 mei 1940), begraven te Emmer-Compascuum.
Mooibroek, Jan, geboren op 10 mei 1925 te Emmen, zonder beroep, burger, overleden te
Emmen op 11 mei 1940 (BS acte nr. 224 d.d. 13 mei 1940 om 22.00 uur).
Schrik, Johannes Meindert, geboren op 28 december 1920 te Emmen, burgerberoep huis
schilder, wonende te Emmer-Compascuum, dienstplichtig soldaat 1-l-9de R.l., op 10 mei
1940 gewond geraakt te Sassenheim bij de Postbrug, overleden op dezelfde dag in het
Academisch Ziekenhuis te Leiden (BS acte nr. 313 d.d. 18 juli 1940), begraven te Oegstgeest
(Groene Kerkje) op 13 mei 1940 en herbegraven op de erebegraafplaats te Rhenen op 13 ja
nuari 1971.
Schuitema, Pieter, geboren op 28 maart 1918 Vorden, burgerberoep schildersknecht, wo
nende te Emmer-Erfscheidenveen, militair kanonneerboot Hr.MS. Bulgia, gesneuveld op 12
mei 1940 bij Vlissingen (BS acte nr. 345 d.d. 19 augustus 1940), overleden bevonden op 30juli
1940 te 16.00 uur.
Setz, Johannes Christiaan, geboren op 25 juni 1920 te Emmen, burgerberoep arbeider, wo
nende te Emmer-Compascuum, dienstplichtig soldaat l-I-9de R .l., gesneuveld op 13 mei 1940
te Oegstgeest bij de Postbrug (BS acte nr. 337 d.d. 13 augustus 1940, gemeld door Meeuwes
Woldring, administrateur van het 9de R.l ), begraven bij de Postbrug op 11 mei 1940 en her
begraven op de erebegraafplaats te Rienen in maart 1973.
Slomp, Derk, geboren op 27 januari 1920 te Emmen, burgerberoep arbeider, wonende te
Nieuw-Amsterdam, dienstplichtig soldaat I-I-9de R.I., gesneuveld op 10 mei 1940 te
Oegstgeest bij de Postbrug (BS acte nr. 336 d.d. 13 augustus 1940 en aangifte gedaan door
Meeuwes Woldring administrateur van het l ste Bataljon, 9de R. I.) begraven bij de Postbrug
op 11 mei 1940 en herbegraven op de erebegraafplaats te Rhenen in maart 1973).
Tieben, Jozef, geboren op 5 april 1905 te Emmen, burgerberoep landbouwer, gehuwd met
Anna Margaretha Vahle, wonende te Emmer-Compascuum, soldaat 5de Regiment Veld
artillerie IV Divisiegroep Artillerie Commando. gesneuveld op 13 mei 1940 te Echteld (ge
meente Tiel) om 15 .00 uur (BS acte nr. 288 d.d. 26 juni 1940), begraven op het rooms-katholieke kerkhof te Emmer-Compascuum.
Vennik, Anne, geboren op 3 september 1891 te Smilde, burgerberoep koopman en landbou
wer. burger wonende te Emmen, overleden op 10 mei 1940 om 15.30 uur te Nieuw-Amster
dam (BS acte nr. 221 d.d. 1 1 mei 1940).

O orfogsferinneringen uit
9{jeuw-52Lmsterdam
W aar zijn ze gebleven?
Mochten zij niet leven?
Die 56 mensen uit ons dorp.
Nieuw-Amsterdam, een rustig dorp, waar ieder
een iedereen kende. Daar woonden we, m n
moeder en ik.
Lange rijen bomen langs een kanaal dat naar
Duitsland leidde. DuitSland, ver weg. Zo ver.
wel 16 km.
In 1939 veranderde er iets. Mannen tot 35 jaar
werden gemobiliseerd en naast de twee bruggen
waar we woonden werd een kazemat gebouwd.
van waaruit onze soldaten ons land, ons dorp
konden verdedigen. Maar eigenlijk geloofde
niemand dat het zo ver zou komen.
Toen. 10 mei 1940, gebeurde hec onverwachte;
' s morgens héél vroeg schrokken we wakker
door het geluid van veel vliegtuigen. Duitse vlieg

tuigen, hel was oorlog!
Overal paniek. Er werd op de deuren gebonkt,
weg wezen. in de kelder! De bruggen worden
opgeblazen. Al na enkele minuten klonken twee
harde knallen, muren scheurden. alle ramen en
dakpannen stuk, de beide bruggen ingestort en
met de beide bruggen was heel het veilige leven
tje in ons dorp ingestort!
Al om elf uur zagen we de eerste Duitsers.
Verslagenheid overal. verdriet en ongeloof om 'c
heengaan van de koningin. Woede tegen de Duit
sers die Rotterdam bombardeerden. Pijn om de
capitulatie. onzekerheid over het lot van onze
soldaten.
Voorlopig veranderde er niet veel. De huizen en
bruggen werden hersteld. De meeste mannen
kwamen terug, de bezetter scheen mee te vallen.
Wel was het ’s avonds aardedonker, geen straat
verlichting. Voor elk raam verduisterings
gordijnen. Geen straaltje licht meer. Wat waren
we blij als de maan opkwam.
Pas begin 1941 merkten we echt dat ons vrije
landje niet vrij meer was. Vanuit Duitsland kwa
men Franse krijgsgevangenen ons dorp binnen.
Ze kenden al gauw de vluchtroute, wachtten
's avonds in het donker tot ze de ’Marseillaise'
hoorden fluiten en kwamen dan uit een bosje te
voorschijn. Wat doe je dan?

Hei bosje aan de Zijtak in 2010, waarde gevluchte
Franse krijgsgevangenen ::.ich verborgen hielden.
(foto GJ. Dijkstra)

Jacobus G.
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gearres
teerd op
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Jacobus H.
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op 15-08
1942 wegens
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gevluchte
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Nanmurlijk werden ze geholpen aan burgerkleren,
aan onderdak en dan naar de Belgische grens
gebracht. In 1942 werd het ontdekt, de helpers
opgepakt. maar na een paar weken werden enke
len. ook mijn broer, weer vrij gelaten. Twee
anderen (Akkerman en Romian) hebben we nooit
weer gezien, hun namen werden nummers.
In ons dorp was een synagoge, als kinderen heb
ben we gestoeid, gespeeld, geruzied om knik
kers. We waren vrienden en kennissen gebleven.
Het deed pijn toen er bordjes ‘Verboden voor
Joden‘ verschenen. Waarom? Het deed pijn toen
al die bekenden de jodenster moesten dragen.
Waarom?
Op een trieste oktobermorgen in 1942 hebben we
in een grote kring om de bus gestaan om afscheid
te nemen, om de bus die hen weg zou brengen,
weg naar Westerbork.
We stonden te wachten bij het huis van de familie
Denneboom. Het hele gezin was ondergedoken
geweest, maar de kinderen kregen heimwee. Ze
wilden thuis zijn, bij elkaar zijn in hun eigen
veilige huis. Nog zie ik opa Joël uit het huis ko
men. onderduiken had hij niet gewild. Hij moest
de bus worden ingeholpen. De bus naar Wester
bork.
Nog zie ik de 12-jarige Malie met een verwon
derd broertje aan haar hand. De jodenster op

haar jasje had ze er die vroege morgen zelf
opgenaaid. Nog hoor ik haar angstig roepen, toen
ze de bus in moest: “Maar ik blijf toch echt
liever thuis.”
Nog zie ik haar moeder, de arm troostend om
haar heen. Ik zie die twee kleintjes, blij verrast
naar de bus kijken. Gingen ze uit? Dat was nog
nooit gebeurd. Met vrolijke gezichtjes liepen ze
op een drafje naar de bus, de bus naar Wester
bork.
Nog zie ik, als laatste de vader, het jongste kind
tegen zich aangeklemd met een bleek verwron
gen gezicht. Toen ging de deur achter hem dicht.
Met betraande ogen en gebalde vuisten hebben
we ze nagewuifd, en nooit weer gezien. Hun
namen werden nummers. Waarom?
Gelukkig hadden verschillende Joden uit ons dorp
nog kunnen onderduiken, hoewel het steeds moeilijker werd, want zwaarder en zwaarder drukte
de hand van de bezetter.
Om acht of tien uur 's avonds moesten we binnen
zijn. en kwam de Landwacht of Sicherheitsdienst
ons dorp inrijden. dan sidderde iedereen, want
vaak volgden arrestaties en werden huizen leeg
gehaald.
14 Juli 1944, mijn moeders verjaardag, een dag
om nooit te vergeten. Er kwamen zussen te loge
ren. de buren kwamen 's avonds, we hoopten op

Devoonnalige sy na
goge aan de
Spon/aan in
NieuwAmsterdam

een spoedige afloop van de oorlog. Even voor tien
’s avonds vertrok iedereen, ook mijn broer en zijn
vrouw (die precies tegenover ons woonden) naar
hun drie kindertjes. Het was gezellig geweest en
't volgende jaar zouden we vrij zijn. Zo gingen
we uit elkaar. Plotseluig werden we ’s nachts
opgeschrikt door geweerschoten en daar tegen
over ons straalde uit alle ramen licht, liepen er
mannen met een geweer rond. Er kwam een lage

Wilco Emmens,
gearresteerd op
J10J-I945,
gefussileerd bij
Woeste Hoeve op
08-03-I945.

open vrachtwagen aan die voor ons huis bleef
staan, twee gevangenen van elders erop, één met
bebloede mond, en daar, in de vroege ochtendschemer, over beide bruggen kwam mijn broer,
geboeid tussen twee Duitsers en werd bij de
beide anderen gegooid. Nog zie ik z ’n bleke
gezicht, z’n samengeknepen mond, knikkend
naar mijn moeder, naar ons. Toen m’n zus het
raam wilde openen begonnen de Duitsers te

Klaas Goner,
gearresteerd op
15-07-1944, overle
den in Neuengamme.

schieten. Met betraande ogen en gebalde vuisten
hebben we hem nagewuifd en nooit meer terug
gezien. Zijn naam werd een nummer. Waarom?
De dagen werden donkerder dan ooit. Steeds
meer mensen werden opgepakt en weggevoerd.
Begin 1945 was het Ardennenoffensief in volle
gang en in angstige spanning vreesden we het
ergste. Zou dat machtige Duitse rijk dan toch nog
overwinnen? Gelukkig mislukte die poging.
Op 8 maart 1945 werd met meer dan honderd
anderen Wilco Emmens doodgeschoten bij de
Woeste Hoeve.
Toch nadert de bevrijding. De lente kwam en
met de lente de hoop.
We moesten het huis uit en er kwamen wel twin

tig Duitse soldaten, heel jonge brutale broekjes
van 16/17 jaar met veel lef en lawaai. Van ons
huis maakten zij een vesting.
Na vijf jaar sprongen opnieuw de bruggen. Uit de
kapotte ramen van ons huis staken Duitse machi
negeweren, maar 't maakte niets meer uit. We
hoorden de kanonnen vai onze bevrijders dichter
bij komen. Na vijf jaar onderdrukking waren we
eindelijk, eindelijk vrij.
Maar, die 56 mensen uit ons dorp. waar zijn zij
gebleven? Mochten zij niet leven ? Hun namen
nummers? Hun namen blijven in onze herinne
ring.
En met pijn, liefje en eerbied denken we nog
vaak aan hen terug.

Nasclrift van de redactie:
H. van der Laan-Gorter (t) heeft, het in bovenstaand document over 56 mensen uit het dorp. Zij
bedoelt hiermee vijftien verzetsstijders. Het zijn: Jacobus Hendrikus Akkerman, Dirk Adrianus
Bosman, Derk Brons, Lammert Davids, Dirk van Ekelenburg, Wilco Emmens, Klaas Gorter,
Andries Kalter, Cornelis Oorlog, Roelof Otten, Klaas Rodenhuis, Jacobus Gezinus Rotman, Derk
Slomp, Cornelis Tump en Bemardus Carolinus van Wieren.
In 1941 begon het verzet in Nieuw-Amsterdam met de hulp aan uit Duitsland ontsnapte krijgsgevange
nen, die opgevangen werden en dan verder werden getransporteerd. Hierin speelden o.a. de in het
bovenstaande stuk genoemde Wilko Emmens en Klaas Gorter een rol.
Wilko Emmens heeft in Nieuw-Amsterdam ook veel gedaan voor de joodse medeburgers en werd er
de centrale figuur in het verzet. Hij werd bijgestaan door o.a. Dirk van Ekelenburg, Dirk Bosman en
Klaas Gorter.
Zoals hierboven beschreven werd Gorter in 1944 gearresteerd. Ten gevolge van verraad. Via Assen
en Amersfoort kwam hij terecht in Neuengamme. Hij overleefde het niet.
Emmens werd gearresteerd op 10 januari 1945 door de laidwacht, meegenomen naar Emmen, daar
verhoord en mishandeld en vervolgens naar Assen gebracht. Op 8 maart 1945 is hij bij de Woeste
Hoeve gefusilleerd.
Met de overige 41 bedoelt Van der Laan- Gorter de Joodse dorpsgenoten die in de concentratiekam
pen zijn omgekomen:
- Meijer Cohen met zijn vrouw Niena van Coevorden en hun kinderen Anna, Haitog, Harry Josua en
Rika;- Walter Cohen;- Leo ten Brink;- Joél Denneboom;- Karel Denneboom met zijn vrouw Roosje
Brommet en de kinderen Amalia, Joël, Jozef, Benjamin en Louis; - Heiman Denneboom, zijn vrouw
Bertha Valk en de kinderen Levie en Salomon; - Saily Denneboom, zijn vrouw Saaitje Zilverbergen
hun zoon Izaa k; - Max Denneboom met zoon en schoonmoeder; - Abraham Kats en zijn twee zoons;
- David van Rhijn; - Simon Samson en zijn vrouw Goldine Wellheimer; - Hartog Valk, zijn zonen
Isaak, Jonas, Maurits en zijn zuster Jette Valk; - Jacob Zilverberg met drie kinderen.
Geraadpleegde literatuur:
Dr. G. Groenhuis, Erwien in bezettingstijd, Emmen, 1990.
Sietse van der Hoek, Tweelingdorp aan de Vaart, 1985
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neven van Leo ten 'Brink

In Nieuw-Amsterdam woonde het joodse gezin van de m anufacturier Jozef ten Brm k.
Hun zoon Leo, geboren 21 jan u ari 1924 te Emmen, werd samen met een aantal andere
jonge joodse mannen uit Nieuw-Amsterdam in 1942 opgeroepen om te gaan werken m een
werkkamp. Zij kwamen terecht in kamp Luide. V andaar werden ze m augustus 1942
overgebracht n aar kamp W esterbork. In die tijd schreef Leo een paar brieven n aar zijn
familie. Die brieven zijn bewaard gebleven. De redactie heeft via J. de G raaf de teksten
van die brieven gekregen en deze zijn hierna te lezen.
Brief van Leo ten Brink
vanuit werkkamp Linde
Kamp Linde, maandagmiddag ’42
Lieve allen.
Wij zijn hier ± 3 uur in beste welstand aangeko
men. Toen we aankwamen ging het gerucht dat
we naar Westerbork moeten, maar dat was niet
zo.
Zoeven werd er opgebeld dat we morgenvroeg
om 4 uur naar Westerbork moeten vertrekken om
daar aan de spoorlijn te werken. Dat kamp is
^ rk k a m p en
doorgangskamp. Hier is ie
mand van de Joodse R. en die zege het ook, dus
maken jullie je maar niet ongerust. We moeten
maar weer afwachten. hoe het daar ginder is.
De reis is vlot verlopen. de brief moet met de
postbode mee die hier toevallig is, dus eindig ik
maar. Nader bericht volgt .... (onleesbaar) niet
schrijven. Houdt moed en sterkte.
Vele groeten en een kus van
Leo

Joodse mannen in werkkampLinde

B rief van Leo ten Brink vanuit
kamp Westerbork.
Zondagmorgen, 23 aug. ’42
Lieve lieve allen,
Zaterdagavond moesten we allen om zes uur in
de barak zijn en hoorden wij dat wij maandag
naar Duitsland moeten. Alle ongehuwden en
enkele gehuwden. Jullie kunnen je begrijpen dat
dat geen prettig bericht voor ons was. We waren
wel eerst terneergeslagen, maar zijn er al weer
bovenop. We zijn jongelui en zullen en moeten
ons maar door de tijden heen slaan.
We zijn allemaal met Drentse jongens haast, die
weg moeten, dus daar boffen we mee. Het zijn
jongens uit Coevorden, Assen, Meppel, Hoogeveen, Emmen, Beilen, Gieten. De Nieuw-Amsterdammers gaan met acht mensen weg,
Meinard, Walter, Levie en Loete Zilverberg,
Izak Valk en Izak Denneboom, Hartog en ik.
Heiman Denneboom is gehuwd en behoeft nog
niet weg. Indien jullie later nog iets naders willen
weten, schrijf dan aan Heiman, het adres heeft
Betta ja wel.
Nu komen er uit Duitsland al geregeld goede

berichten binnen hier. De mensen gaan meestal
met hele gezinnen weg, dat doen wij niet, wij
zijn allemaal jonge mensen. Indien jullie ook
eens een oproep krijgen vertrek dan in gezinsver
band en vraag dan bij de Joodse Raad hier in
Westerbork (want alles gaat via Westerbork, de
transporten) naar mijn naam. Misschien dat jullie
nog eens dan bij mij kunnen komen.
Iedere vrijdag en maandag gaat hier een trans
port van 1000 mensen weg. Als jullie kunnen ga
‘weijverenweg'. Ik kan best begrijpen dat jullie je
om mij bezorgd maken, doe dat alsjeblieft niet.
Wij getroosten ons dat we de enigsten zijn en
vertrouwen op God. Er zijn reeds duizenden voor
ons vertrokken. Als de oorlog over is en dat is ze
binnenkort, kom ik en de anderen allemaal weer
in Nieuw-Amsterdam terug. En zal er daar dan
ook wel weer een plaats in de maatschappij zijn.
Als jullie nu deze brief van mij ontvangen zullen
jullie wel schrikken. Maar doe mij dit plezier nu,
ga niet bij de pakken neerzitten. Want er is een
spreekwoord dat zegt, zolang er leven is, is er
hoop. Mochten jullie geen bericht van mij krijgen
daar behoeven jullie je niet ongerust over te
maken. Het duurt soms een hele tijd voordat er
bericht binnenkomt.
Ik kan jullie de raad ook geven zorg dat je alles

Beginfragment van de brief die Leo ten Brink, die hij op 23 augustus 1942 vanuit kamp Westerbork schreef.

Kamp Westerbork

voor elkaar maakt. Je mag wel bagage meene
men. Zorg voor elk een koffer of iets anders met
sloten en rugzakken. Neem vooral dekens en
wintergoed mee, goede schoenen en sokken, in
één woord alles wat het nodigste is. Geld mag je
niet meenemen, je krijgt hier 10 Mark van de
Joodse Raad. Neem als het zover mocht komen
ook wat levensmiddelen mee. Wij hebben hier
alles voorelkaar en wat we niet hebben krijgen
we van de Joodse Raad. Laat op de koffers en
rugzakken schilderen jullie volledige adressen.
b.v. L. ten Brink. Nw. A’dam, Drente, Holland.
De brief die ik van jullie gekregen heb neem ik
als aandenken mee. Laten jullie ook foto's van

Kampgeld van kamp Westerbork

elkaar maken, die kun je altijd als aandenken
bewaren.
Nu nog een woord aan allen. Vader doe verder je
plicht als goed huisvader en maak allen het zo
prettig mogelijk. Moeder doet u ook hetzelfde en
maak je niet te druk meer met het werk. dat
komt allemaal wel terecht.
Salco. beste jongen, maak je ouders het zo pret
tig en makkelijk mogelijk en doe voor ze wat ik
nu niet meer kan doen. En oom Meier blijf altijd
bij m'n vader, moeder en Salco.
Doe van mij de groeten aan fam. Katz, Kropveld. van Zuiden. Ten Brinks, Weyel en aan alle
vrienden en bekenden. Jullie kunnen er van ver
zekerd zijn dat ik bij Meinard blijf, dus maak je
alsjeblieft niet ongerust over mij en probeer jullie
gewone gang te gaan. Als jullie mij dit beloven is
het even voor mij ook gemakkelijker. Ik ver
trouw op God en hoop dat jullie dit ook zullen
doen, het ligt nu eenmaal niet in onze hand. We

hebben eten genoeg bij ons. maak je dus daar ook
niet ongerust over.
Nu mensen de brief is vol en ga eindigen. Het
aller allerbeste gewenst. Moed houden en sterkte
gewenst en tot weerziens en een dikke kus van
jullie zoon. broer
Leo
L. ten Brink
Lager Westerbork
Barak 3A zaal 2
Hooghalen Oost
Ik schrijf deze brief twee maal.
Ga als jullie kutmen weijverenweg'.
Ga vaak naar Katz toe. dan hebben jullie iets aan
elkaar.
Wat ik vergeten heb te schrijven, heeft Meinard
meegeschreven.... (onleesbaar) Kats.

Inladen noor tranport naar Oost-E/iropa

Naschrift
Leo ten Brink is al spoedig na zijn aankomst in
kamp Westerbork gedeporteerd naar Auschwitz
in Polen en daar op 30 september 1942 omge
bracht.
Zijn ouders Jozef en Hendrina, zijn broer Sa! en
een oom Meier ten Brink zaten gedurende de
oorlog ondergedoken in de molen van de we
duwe Jacoba Omvlee in Zuidbarge.

Auschwitz

Wrfwafvan Aó <M^edn%_
óewer{t door Pieter Afóers

(jrensflevat
En het Duitse plaatsje Groli-Ringe, nauwelijks tien kilometer ten zuiden van Nieuw-Schoonebeek, was vroeger een statioimetje aan de spoorlijn van de B e n th e iie r Eisenbahn, het
spoor dat loopt v a i Bentheim naar Coevorden. In de Tweede W ereldoorlog fingeerde het
als eindstation voor veel Russische krijgsgevangenen die opgesloten werden ii het concen
tratiekam p Alexisdorf, een van de vijftien Em slaidkam pen.
Ab M asseliik, afkomstig uit Nieuw-Schoonebeek en vanaf 1943 tot het e iid van de oorlog
werkzaam voor een boer i i Groli-Ringe, is vele malen getuige geweest van de aankom st
van de Russen: “ Ik zie ze nog zo uit de overvolle veewagons vallen.”
In 2008 nam het bestuur van de Historische en
Culturele werkgroep Nieuw-Schoonebeek het
loffelijke initiatief Ab Masselink uit te nodigen
zijn verhaal uit die tijd op locatie te vertellen. En
daar hebben ze geen spijt van gehad. Het werd

een interessante rondrit langs verrassende plek
ken. De 83-jarige Masselink. die al jaren in Diever woont, wist nog na zoveel jaren de verschil
lende plaatsen feilloos te vinden en bleek boven
dien een boeiende verteller te zij n en deed zijn

Dit is de boerderij waarAlberi Masselink iii 1922 isgeboren, evenals trouwens zijn vader Berend. Omstreeks
1890 is zijn grootvader Alben hier als boer begonnen. (Uit: J. H. Borgman, Nieuw-Schoonebeek, boerderijen en
bewoners, blz. 203)

verhaal met gevoel voor humor en relativerings
vermogen. Toon Heijnen, een van de leden van de
werkgroep, heeft het geheel met de filmcamera
vastgelegd en gemonteerd tot een mooie docwnentaire onder de titel ‘Grensgeval’.
De tocht begon in Nieuw-Schoonebeek bij het
geboortehuis van Masselink, in mei 1925 geboren
bij het licht van een walmend petroleumpitje. Het
boerderijtje vai vader Berend stond eenzaam in
het open veld, zo’n paar honderd meter vanaf de
dorpsweg. Er was geen elektriciteit en het drnkwater kwam uit een welput: bruin, maar wel
lekker. Hij denkt met dankbaarheid terug aan de
stilte en de mooie naruur die toen zo dichtbij was.
Aan het geboortehuis bewaart hij dierbare herin
neringen. Hij voelde zich daar geborgen; een
veilige vluchthaven.
Zijn moeder was een Duitse: geboren in Arkel,
dichtbij de Vecht net iets ten zuiden van GroBRinge. Ze was een keukenprinses en kon met heel
primitieve middelen het lekkerste eten maken.
Vooral haar krentenbroden waren vermaard en
voor de kinderen ’s morgens naar school gngen
kregen ze eerst twee pannenkoeken en als ze die
op hadden konden ze wel eventjes vooruit.

Boerden] Goorman in Gross-Ringe. {foto Toon Heijnen)

“Dit is de plek,” vertelt Masselink, “waar ik
vertrokken ben naar Duitsland. Ook de plek waar
ik vertrokken ben naar Indië. De ene periode heeft
twee jaar geduurd, de andere bijna vier. Hier kon
ik altijd terugkomen, hier was ik welkom.
Ik was zo’n jaar of zeventien, toen mijn vader
werk voor me zocht in Duitsland om zodoende te
ontkomen aan de Arbeidsdienst. Hij wilde niet dat
ik daarvoor werd opgeroepen; i j vond het een
semi-militaire opleiding en naar zijn mening zat je
dan biimen de kortste keren in Rusland. Mijn
moeder had nog wel familieleden in de buurt van
GroB-Ringe en ook mijn vader was daar niet
onbekend, dus een boer die werk voor me had was
dan ook gauw gevonden. Ik kreeg een Ausweis en
daardoor vrijstelling voor de Arbeidsdienst. Ik
kwam bij boer Goormann, een man van aanzien in
zijn dorp, want naast boer was lnj burgemeester
van Ruige. Mijn taak was in de zomer te helpen
op de boerderij en in de winter op het jongvee te
passen. In die tijd stonden er nogal wat vee
schuren, booën genaamd, aan weerszijden van de
grens. In die schuren was naast een ruimte waar
het vee op stal stond een ruimte ingeruimd voor de
booheer. En ik was in de winter de booheer, zeg

maar boojongen. Helemaal in je eentje had je de
verantwoordelijkheid voor zo'n 30 a 40 stuks
jongvee en enkele paarden. Eenmaal in de week
gingje naar de boerderij om eten te halen. Zo‘n
boo stond meestal op een gemeenschappelijke
weide en je kreeg ook jongvee van andere boeren
die tot het gebied behoorden. Gelukkig was ik ruet
bang uitgevallen, maar als ik nu nadenk over
toestanden die daar gebeurden, mag ik blij zijn dat
het allemaal zo goed is afgelopen.
Jk heb daar namelijk het een en ander meegemaakl. Jn een nacht van zaterdag op zondag rn
januari 1945 was er plots een hels kabaal in de
lucht. Laag gierden Amerikaanse bommenwer
pers over de veeschuur, waarin ik verbleef. Een
vliegtuig was geraakt en vloog brandend over
terwijl het hoogte verloor. Een angstaanjagend
lawaai van brullende motoren en knetterende
vlanunen. Er vielen bomnen en alle ramen van de
boo vlogen er uit. Hel jongvee in de schuur raakte
in paniek en begon oorverdovend te loeien. De
paarden steigerden met het schuim om de bek. En
ik als jongeman van zo'n achttien jaar was daar
midden in de nacht moederziel alleen met het
brullende vee om me heen. Alle ruiten er uit: de
snerpende ijskoude wind had vrij spel. Een stapel
tje speelkaarten, dal op een plankje rondom de
schoorsteen lag, werd door het vertrek heen naar
alle kanten in het rond geblazen. En telkens weer
klonken er buiten nieuwe knallen en bij iedere knal
dacht ik: “Gelukkig, ik leef nog." Ik zag een grote
vuurzee: de brandende bonunenwerper was net
over de grens in Nederlaid neergestorl.
Dichtbij de boo woonde de fanilie Kortmann ui
een kleiji boerderijtje. Aardige, vriendelijke men
sen; ik had ze al verschillende keren ontmoet en
met ze gepraat. En net toen ik in die nacht de
grootste moeite had niet in paniek te geraken
kwam buurman Kortmann met zijn oudste zoon
kijken hoe het met me was. Hij had zich zorgen
om me gemaakt. Wat was ik blij met hun komst!
K o ^ ^ ^ begon tegen me te praten, gaf enkele
aanwijzingen en daardoor kreeg ik weer moed,
omdat ik er niet meer alleen voor stond en samen
hebben we het vee wat kunnen kalmeren. De zoon
is nog een poos gebleven en we hebben die nacht
veel afgepraat. Ik besefte dat ik niet alle Duitsers
over een kam moest scheren; er waren ook goeie.

Na de oorlog is de familie Kortmann geënugreerd
naar Michigan in Amerika om zich te vestigen in
de plaats Holland. Jk heb ze daar in latere jaren
opgezoeht en ik kan je zeggen dat het weerzien
heel emotioneel was.
ln de buurt van de Goomianns boo stonden nog
meer booën, o.a. die van Stegemanns, Helweg,
Sage, Wigger en van Aalmink. De boojongens
waren over 't algemeen jong en vrijgezel. Alleen
Jan Wagenaar was een flink stuk ouder. Hij had
een paard, een schimmel, en als hij boodschappen
moest halen uil Nieuw-Schoonebeek spande llij z’n
witte liit voor de kar. Betalen deed hij in narura,
meestal door middel van eieren. De douane wist
dat wel, maar kieep een oogje dicht. Op een dag
parkeerde Jan z ’n wagen weer voor de winkel.
Hij droeg een grote pet op z‘n hoofd waarin hij de
eieren had verstopt. Net toen hij de winkel binnen
wilde gaan, kwam dou&iier Drenl op hem af en
vroeg Jan hoe het met hem ging. “Oh, prima,”
was het antwoord, “ik mag niet klagen.” “Heb je
nog iets aan te geven?" “Nee, helemaal niets."
“Wagenaar." zei Drent, ‘‘je bent een brave ke
rel,” en gaf hem een klap op de pet. De eierstruif
stroomde Jan langs het gezicht.
Smokkelen was een sport: spannend, want je
moest niet gesnapt worden. Het ging erom geen
fouten te maken en net iets slimmer te zijn dan de
douaniers. Jk werd tamelijk bedreven in het smok
kelen van koeien en verdiende daarmee een leuk
zakcentje. Voor iedere koe die ik hier kocht,
kreeg ik aai de overkant van de grens 100 Mark
meer. Als ik een of twee koeien had kunnen ko
pen, bracht ik ze naar de boo. Het viel un die om
geving toch niet op dat een boojongen met koeien
liep. lk had een afspraak met een ijiwoner vai
Nieuw-Schoonebeek. Hij keek vanaf een geschikte
plaats naar de Goomianns boo; 's niddags ergens
tussen half vier en een uur of zes. Als voor mjn
slaapkamerraam het gordijn weggehaald was,
wist llij dat ik een koe had.
Voor m j hadden de dienstroosters van de douane
beambten geen geheimen. lk had vaak genoeg een
praatje met hen aangeknoopt en wist dat ze elkaar
tegen zes uur ’s avonds afloslen in Neuringe; dus
dan konden ze niet hier zijn. lk liep tegen die tijd
met de koe in de richting van de grens, bewapend
met een puntige stok voor het geval ze niet wilde

lopen. Enkele prikken in de kont was een probaat
middel. Over de brug bij de familie Huser was de
grens en 50 m verderop was de ontmoetingsplaats
met de Nieuw-Schoonebeker. Hij hield zich daar
verscholen in een droge sloot en nam de koe van
me over. Bij de brug van Huser had ik een oude
emmer liggen en wiste met het water uit de Aa de
sporen van de koe uit. Terug in de boo wachtte ik
tot half acht om opnieuw op pad te gaan. Ik deed
mijn lange laarzen aan, waadde door de stroom en
liep Nieuw-Schoonebeek binnen. Ik wist waar ik
werd verwacht. “Wat heb je voor de koe betaald,
jongen,’' vroeg de handelaar dan en op mij n ant
woord “340 Mark" kreeg ik van hem 440.
Ik ben eens op een koude winteravond op bezoek
geweest bij een Rus die de Aaüninks boo be
heerde. Zo af en toe ging je wel eens buurten bij
e^anr om de lange avonden door te komen. Deze
Rus stookte zelf sterke drank. 1n een soort ketel
liet lij aardappelen en rogge gisten en ving de
stoom op in een slangetje dat in een waterbad lag.
1n het uiteinde van hec slangetje had hij een wollen
draadje gewurmd en daarlangs diupte de vloeistof
in een fles. Volgens mij bijna puur alcohol” . Hij
dronk het spul met een zichtbaar genoegen en
mij een glaasje aan. Ik wilde niet achterblijven, en
dronk als een grote kerel een paar flinke borrels.
Toen ik enige tijd later weer op weg was naar
mijn eigen boo, merkte ik dat ik toch wel aardig
aangeschoten was. Het vroor dat het kraakte, het
was bar koud. Ik werd moe van het strompelen,
van het telkens uitglijden en ging zitten op de ring
van een waterput aan de rand van een weiland. En
ik herinner me dat ik heel mooie gedachten had, ik
voelde de warmte thuis in Nieuw-Schoonebeek in
de kamer bij vader en moeder. Als ik niet van de
rand getuimeld was, was ik daar zeker dood
gevroren . En voor mij was het op dat moment
helemaal niet onaangenaam zo te sterven: zo
vervuld van mooie gedachten. Maar door de val
kwam ik weer bij mijn positieven en ben strompe
lend op weg gegaai naar mi jn eigen onderkomen.
In het voorjaar ging ik terug naar het dorp om bij
de boer andere werkzaamheden te doen. Toch wel
een hele verandering. Vanuit de eenzaamheid
waar je je eigen beslissingen nam. had je nu weer
mensen om je heen en kreeg de opdrachten voor

Kaartje van de omgeving van Ringe. Linksonder is nog
een stukje van de spoorlijn te zien (zwaït-wil geblokt).
Bijna onderaan ligt hel stationnetje van Ringe.

het werk van de boer. Maar, het wende snel.
Goonnann had een stuk land in de buurt van het
station. De akker lag wat hoger dai de omgeving
van het spoor en het was daar dat ik voor de eerste
keer Russische krijgsgevangenen zag. lk was aai
het ploegen en zag de trein even voorbij het sta
tionnetje stoppen. Een lange rij veewagons werd
op een zijspoor gerangeerd en de deuren werden
opengemaakt. De eerste gevangenen rolden naar
buiten, zo dicht opeengepropt hadden ze in de
wagons gestaan. Wat zagen ze er haveloos uit! ln

Restant stationsgebouw in Gross-Ringe
(ffoto Toon Heijnen)

lompen gehuld, nauwelijks schoeisel en met baar
den van tWee, drie weken. Een beroerd gezicht
Wie weet hoe lang die mannen al in die trein
hadden gezeten en onderweg hadden ze namurlijk
weinig of geen eten gekregen. Op het plein wer
den ze met veel geschreeuw van Duitse bewakers
in rijen opgesield. Een paar sterke Russen werden
aangewezen om de lijken, die in de wagons ach
tergebleven waren, op een wagen te laden. Deze
wagen vonnde het sluitstuk van de kolonne. Ze
hadden nog een mars van zo'n zes a zeven kilome
ter voor de boeg voor ze het doel bereikt hadden.
Hun eindbestemming was het barakkenkamp
Alexisdorf, een van de vijftien concentratiekam
pen die daar vlak langs de grens met Nederland
gebouwd waren.
De geschiedenis van deze kampen, die de Emskrndkampen worden genoemd, w s al in 1933
begonnen. Deze kampen waren in eerste instantie
kadaela om de politieke tegenstanders van Hitler
op te sluiten. Overdag werden deze gevangenen
als dwangarbeiders te werk gesteld om het aanwe
zige veen te ontginnen. De drie zuidelijke kanpen

werden pas in 1939aan de Emslandkampen toege
voegd. Voor die tijd waren het werkkampen waarin
meestal langdurig werklozen verplicht enkele
maanden zonder loon, alleen voor kost en inwo
ning, in het veen moesten werken. De productie
was echter zeer matig.
Vanaf1939 werden deze kampen gebruik! voor
buitenlandse krijgsgevangenen: in Bathom voomtmelijk Franse en Alexisdorf en Wiennarschen
Russische. De Russen waren in de ogen van de
Nazi’s ‘Untemenschen' en werden schandalig
slecht behandela: ze kregen nauwelijks te eten en
aan de gezondheidszorg werd minimale aandacht
besteed; in tegenstelling tot de Fransen, die wel
onder de regels van de Volkenbond vielen. Onlervoeding en ziekten leidden tot een massale sterfte
onder de Sovjet-Russische soldaten. Het kamp
Alexisdorf was gebouwd voor duizend gevangenen.
In 1941 waren hier bijna vierduizend Russische
krijgsgevangenen geregistreerd, van wie er slechts
712 arbeidsgeschikr waren. Die werden hoofdzaka
lijk voor werkzaamheden bij de boeren ingezet.
In de winter 44145 was het een soon hospittuilkamp. Twee barakken deden dienst als isoleerbarakkan voor gevangenen met open tbc. Ze wer
den daar verzorgd d d o Russische verplegers, die
zelf de ziekre doorstaan hadden. Het stetfecijfer
was hoog, dagelijks noesten er veel lijken worden
a f gevoerd op lorries van het veenspoorlijntje naar
de in de buur t liggende massagraven.
Terwijl Masselink op het pleintje voor het vroe
gere stationsgebouw het trieste verhaal over de
Russen vertelde, viel zijn oog op een weegbrug.
"Dat deze brug hier nog ligt,” sprak hij verheugd.
"Hier kwam ik vroeger voor de boer aardappelen
brengen. Ik mende een span paarden voor twee of
drie aan elkaar gekoppelde volgeladen karren op
deze brug om het geheel te laten wegen. Nadat de
aardappelen gelost waren, werden de paarden en
de lege karren nogmaals gewogen. Ik ben blij dat
hier nog iets te vinden is dat voor mij wel leuke
herinneringen heeft.”
Achter het stationsgebouw ligt het spoonraject van
de Bentheimer-Eisenbahn, dat loopt van Bendneim
naar Coevorden, via Nordhom, Neuenhaus, Ringe

Kaartje van de vijftien Emslandkampen (DGP 4-5-01)

en Emlichheim. Het is geen staatsspoorweg, maar
sinds 1935 eigendom van de kreis Grafschaft
Bentheim en heden ten dage wordt het alleen
gebrnikt voor goederenvervoer. Af en toe laat
men in het hoogseizoen een toeristentreintje lopen.
Tijdens de bouw van de kampen werden de beno
digde materialen via deze lijn aangevoerd. Een
stukje oud spoor ligt er naast het nieuwe. Er is
verschil in profiel van de rails: van de nieuwe
breder, de ondergrond steviger en professioneler,
zodat de draagkracht een stuk vergroot is.
Coevorder transportbedrijven gebrniken deze
verbinding voor hun wekelijkse vrachten via
Bentheim naar Milaan.
In oorlogstijd zijn veel verouderde lijnen in Neder
land door de Duitsers opgebroken, b.v. de lijn
Emmen-Stadskanaal, en opnieuw gelegd in Polen
en Rusland om het Duitse leger van voorraden te
kunnen voorzien.
Boer Goormann had vier kinderen: twee dochters
en twee zonen. Een zoon was mede door zijn
invloed onmisbaar verklaard op de boerderij, de
andere was soldaat en voeht aan het oostfront.
Masselink kan zich nog heel goed de dag herinne
ren dat Goormann bericht kreeg dat zijn zoon in
Rusland gesneuveld was.
“We zaten met zo’n zeven man rond de keukenta
fel voor het middageten: het gezin Goormann,
twee Fransen Joseph en Henri, de Rus Pedro en
ik. Er werd op de deur getikt, er stapte een Duitse
officier binnen en vroeg of hij de heer Goormann
kon spreken. Goormann stond op en beide heren
gingen naar de voorkamer. Even later vertrok de
officier en na enige tijd kwam Goormann met
gebogen hoofd uit de kamer en zei met schorre
stem: “Unsere Sohn, unsere Bruder, unsere Bernt
ist gefallen ...”
Toen wij. knechten, die middag tegen vijven terug
kwamen. zat het gezin nog steeds bijeen rond de
keukentafel, de aardappels en het vlees onaange
roerd” .
In het boek Emlichheim wzd Umgebung im 3.
Reich staat de naam van deze zoon in de lijst van

Een vlammende aanklacht regen her oorlogsgeweld.
Een gedenkteken mer honderden namen van slachtoffers
in Emlichheim. (fforo eigen collectie)

504 gevallenen, gestorven en vermisten:
Goormann Bernhard, 38 jaar, geb. 7-8-1906,
gevallen op 27-1-1945 in Rusland bij Leningrad,
woonplaats Groll-Ringe.
De bevolking van Ringe kende de spreuk (vrij
vertaald): "Als God wil straffen, stuurt Hij hem
naar Paderbom”. In Paderbom was het
opleidingskamp voor de strijd in Rusland.
De twee Franse knechten en de Rus waren bij
Goormann ingekwartierd; de Rus Pedro was een
civiele gevangene en kreeg daardoor een veel
betere behandeling dan een krijgsgevangene. De
civiele Russen waren in bezet Rusland opgepakt
en naar Duitsland gedirigeerd, kwamen in werk
kampen terecht en werden van daaruit voor enige
tijd uitbesteed aan boeren, verveners, aannemers

of wegenbouwers.
Pedro was een jaar of zeventien, achttien en was
onze paardenknecht. Hij kon uitstekend met deze
dieren omgaan. Hij en ik sliepen samen op een
zolderkamertje. Pedro had een nare gewoonte en
ik kon hem dat niet afleren. Als hij ’s nachts er uit
ging om te plassen, nam hij niet de moeite dat te
doen op de daarvoor bestemde plaats. Nee, hij
deed het raampje van de koekoek open en plaste
door het open raam naar buiten. Hoe ik ook mijn
best deed hem duidelijk te maken dat zijn plas via
de dakpannen, de goot en regenpijp in de put te
rechtkwam en dat de boerin 's morgens het water
uit de put gebruikte voor wassen, de afwas, maar
ook voor het zetten vai koffie en thee, hij begreep
me niet.
In drukke tijden kon de boer een beroep doen op de
kampcommandant om krijgsgevangenen beschik
baar te stellen om mee te helpen op het land:
hooien. de oogst binnenhalen en vooral in de tijd
van het aardappelkrabben.
Ik moest dan meestal uit naam van de boer naar
het kamp om zo’n twintigtal Russen te halen en
daar stonden ze dan al achter het hek zich aan te
bieden. Zij wilden heel graag uitgekozen worden.
Een dag werken bij de boer betekende voor hen
eens een keer goed te eten krijgen, een buiten
kansje. Op het land stond een mand met zuur dik
brood en daaruit kregen ze drie of vier plakken.
Daarna moest er gewerkt worden tot de middag.
Het middageten gebeurde op de deel van de boer
derij of op het erf in de buitenlucht De boerin had
dai een grote teil met stamppot, vlees en magere
spek klaargezet en met een grote lepel schrokten

ze het voedsel naar binnen. En meestal kregen ze
nog een bord pap na. Ze maakten een totaal uitge
hongerde indruk, vooral door hun manier van eten.
Onder de gevangenen bevond zich vaak een klein
mannetje met een gouden tand; Iwan heette hij en
met hem kon ik nog wel wat communiceren. Hij
had me duidelijk kunnen maken dat hij voetballer
was geweest bij Dynamo Kiev en als ik naar het
kamp ging om Russen te halen, koos ik hem er
altijd uit.
1n de middag had je meestal weinig meer aan die
jongens; om de haverklap zaten ze achter de strui
ken hun behoefte te doen: het eten konden ze niet
verdragen. Wat me vooral is bijgebleven is hun
angst voor overvliegende Engelse bommenwer
pers. Ze doken dan met elkaar de sloot in onder
het schreeuwen van: “T o i^ y ! Boem! Boem!”
Ook probeerden ze te handelen met zelfgemaakte
tabaksdoosjes, gemaakt van materiaal van neerge
schoten vliegtuigen en voorzien van kunstig grafeerwerk; met mandjes van stro om te ruilen
tegen levensmiddelen.
Op een dag was ik er getuige van dat een Russi
sche krijgsgevangene werd doodgeschoten door
een bewaker. lk stond op het land in een lange
aardappelkuil, wel zo'n 40 meter, de kar vol te
Jaden. Over de zandweg kwamen 8 a 10 Russen
met twee bewakers voorbij. Toen de gevangenen
de aardappels in de gaten kregen, sprongen ze in
de kuil en propten hun broekzakken vol. Een van
de bewakers riep ze terug. Ze gehoorzaamden
onmiddellijk, behalve één. Die pakte nog snel een
paar. Ik hoorde een schot en zag de Rus voorover
vallen in de kuil. De anderen kregen het bevel om
van boomstammetjes. bedekt met takken uit de
greppel, een soort brancard te maken om zo de
dode Rus mee te nemen naar het kamp.
Ik heb op de begraafplaats de open kuil gezien,
waarin de doden gelegd werden: gewikkeld in
papier, geen kleren meer aan, wam die hadden de
andere Russen hen uitgetrokken voor eigen ge
bruik. De lijken werden overgoten met ongebluste
kalk; er kwam een zeiltje overheen tot de volgende
vracht.

Grafeenverk op tabaksdoos (eigen collectie)

Na de oorlog werden de barakken in de kampen
gebruikt om vluchtelingen te huisvesten; vooral
Duitsers die langs de oostgrens van Duitsland
woonden en door het ‘opschuiven' van Polen in
westelijke richting hun woonsteden moesten verla
ten. De tueuwe grens liep nu langs de Oder en de
Neise. Tot in de vijftiger jaren stroomden mim 8
miljoen ontheemden Duitsland binnen en een
gedeelte kwam hier in Niedersachsen terecht.
Zo ontstonden de plaatsen Füchtenfeld, Siedlung
Bathom en Neugnadenfeld op plekken waar eerst
de kampen 13 (Lager Wietmarschen), 14 (Lager
Bathom) en 15 (Lager Alexisdorf) gelegen had
den. Vanaf april 1946 vestigden zich in Alexisdorf
800 leden van de evangelische broedergemeente
van de Hernhutters, die ook ten oosten van de
Oder-Neise lijn hadden gewoond. Hier wilden ze
een tieuwe toekomst opbouwen en doopten
Alexisdorf om in Neugnadenfeld.
Op een dag in april 1945 zei Goomiann tegen i j :
"Jij moet vannacht niet hier op de boerderij sla
pen. Morgenvroeg worden alle buitenlanders
opgehaald". Als burgemeester wist hij zo het een
en ander en verwees me naar het nieuwe huis dat
de Goormanns een eindje verderop lieten bouwen.
Ik heb daar die nacht in het stro geslapen en toen ik
de volgende morgen naar buiten keek, zag ik op de
straat twee leden van de Volksstürm met de fiets
aan de hand en een aantal buitenlanders: Russen,
Serven, Hollanders en Franzosen. Ik heb me die
dag schuilgehouden en ging 's avonds in het donker
over de i j zo goed bekende paadjes de grens
over naar huis. Vader en moeder waren blij dat ik
weer terug was. De volgende morgen trokken de
Polen en Canadezen Duitsland binnen”.
Albert Masselink wil graag zijn verhaal besluiten
met een persoonlijk woord:
"Uit een warm nest naar een koud bad.
Dat zijn mijn herinneringen aan wat mij ais 18jarige is overkomen.

Russisch
kruis (eigen
collectie)

Zo dichtbij maar gevoelsmatig zo ver weg.
De stemming onder het gewone volk in NaziDuitsland: slechts een enkeling vtor, het overgrote
deel tegen.
Maar alles ging zoals de grote leider het wilde.
Jeugd van Nederland en Duitslaid:
Doe met deze wetenschap uw voordeel."
Vriendelijk groetend,
Ab Masselink

J

-

l

, drama in Ve Maten

H arm de Jong woonde tijdens de oorlog M oersloot 17 De M aten, post Roswinkel. O p 7 juli
1944, hij was toen negen ja a r , was hij net als a id e rs n a a r school aan de Z atd d ijk gegaan.
Hij schreef de redactie hoe tijdens de ochtendlessen de rust van een zom erse schooldag
wreed werd verstoord.
“Het begon als een zomerse schooldag. Het zal
ongeveer half elf zijn geweest toen het geluid
van een naar beneden komend vliegtuig de rust
verstoorde. Langzamerhand drong het tot in alle
klassen van de school door dat er parachutisten
afgesprongen waren. Wij hoorden dat een van
de mannen door het niet opengaan van zijn para
chute ongeveer 600 meter achter de school in
het roggeland van landbouw Waebers was neer

gestort. Toen wij naar huis gingen, had iedereen
het er over. Ons werd ook verteld, dat er achter
ons huis in de buurt van het land van landbouwer
Zeven een andere parachutist was neergestoken
en naar ons huis was gebracht.
Toen wij thuiskwamen was het er inderdaad
druk. Een Duitse militaire arts en een dito ver
pleger hadden twee doden op een wipkar in de
schuur afgelegd. Degene die neergestort was
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leek mij iets ouder. Misschien was het de piloot
geweest die als laatste gesprongen was. Later
hebben wij ze nog zelf gezien: het zien van de
witte voeten heeft mij nog het meest getroffen.
Toen mijn moeder zei: “Het is toch erg dat dit
gebeurd is," antwoordde de arts: “Ach, het zijn
maar vrijwilligers.’' De militaire verpleger had
meer mijn sympathie. Bij het wassen van zijn
handen met zandzeep vertelde hij dat zelfs zij
dat niet meer hadden. Verder voegde hij eraan
toe dat hij al zeven maanden niets meer van zijn
vrouw en kind uit Dresden had gehoord en dat
deze stad heel erg gebombardeerd was. Emotio
neel had hij het er erg moeilijk mee. Uit zijn
verhaal begreep ik dat hij zijn kind nog nooit had
gezien.
Later verscheen er een legerauto met Duitse
soldaten en gevangengenomen parachutisten. De
auto werd ter camouflage onder een boom gezet
en nadat de gevangenen hadden moeten uitstap
pen, werden ze aan de andere kant van het huis
onder de vruchtbomen bij de put bewaakt. Nadat
de overleden parachutisten waren gekist en de
kisten in de auto geplaatst, moesten de gevange
nen plaats nemen op de kisten. Ik weet nog dat
ik een hele tijd nodig heb gehad om de reuk van
het canvaszeildoek kwijt te raken.
Later hebben een vriend van mij en ik de weg
gevolgd die de neergestoken parachutist moet
zijn gegaan. Wij troffen onder andere een
weidepaal aan waarop we nog een driehoekig
stukje uniformstof vonden. Vandaar moet hij het
land van de landbouwers Wijnholds, De Jong en
Kuipers zijn overgestoken tot aan de gemeen
schappelijke sloot met het land van Zeven.
Vermoedelijk wilde hij naar de andere parachu
tist die in het beschermende koren bij het joodse

kerkhof was neergekomen en met hulp ontsnapt,
zoals later te zien was aan de kleding van
parachutestof. Het noodlot echter wachtte hem
op, want toen hij de sloot overstak om iemand
een hand te geven, werd hij door die persoon
neergestoken. Is het misschien angst geweest
van de dader? Degene die het had gedaan was
lid van de NSKK die achteraf verkondigde dat
hij er het ijzeren kruis voor zou krijgen. Het
vliegtuig moet volgens mij aan de andere kant
van de grens. in Duitsland zijn neergekomen.
Van de bemanning zijn er drie in ons dorp ge
weest. Een van hen is te pletter gevallen, een
andere is doodgestoken en een derde is onderge
doken.
Ironisch genoeg is er later op het land, waarop
de parachutist is neergekomen, een vliegveldje
aangelegd. Voor het aanleggen ervan zijn rij
platen en ander materiaal aangevoerd. Op dit
grasland zijn later twee vliegtuigjes geland.
Door de snelle opmars naar Duitsland heeft dit
maar enige dagen geduurd.”

Naschrift redactie:
Harm de Jong voegde bij zijn verhaal een afschrift van een rapport, geschreven door
de Marechaussee Gewest Groningen; het was genummerd no. 512 en gedateerd
E.Compascuum, 8 juli 1944. Dit afschrift bevatte het verslag over het afspringen van
vier Amerikaanse piloten. Verder stond erin dat op 7 juli van dat jaar omstreeks
11.00 uur. bij vrij sterke oostenwind, een vliegtuig vanuit Duitsland over de grens
was komen vliegen en in het grensgebied bij Maten vier piloten het vliegtuig hadden
verlaten. Volgens de rapporteurs, hoofdwachtmeester Siebrand en wachtmeester
Gruben, zijn vier Amerikaanse piloten in het desbetreffende gebied neergekomen.

Verder schreven zij dat een van de piloten dood ter aarde was gevallen. Twee ande
ren waren door de Zollbeambten uit Rütenbrock (Dld) aangehouden. De vierde piloot
was door een zekere G. T .. behorende tot de Landstorm Nederland en bij familie
verblijvende te Barnflair (gemeente Vlagtwedde) aangehouden en daarna dood
gestoken. In het rapport stond verder dat de door T. aangehouden piloot volgens oog
getuigen met zijn handen omhoog op de Landstor^man was toegelopen en een hand
zou hebben aangeboden. Direct daarop en zonder dat er iets bijzonders voorviel,
moet T. zijn bajonet uit de schede hebben getrokken en die piloot opzettelijk die bajo
net in het lichaam, ter hoogte van zijn borst hebben gestoken, waarop die piloot in
elkaar zakte en een oogenblik daarna is overleden. Voordat hij stierf, heeft een
Zollbeambte deze piloot nog verbonden. De lijken van deze piloten staan onder bewaktng van de Duitsche Weermacht, die inmiddels telefonisch met een en ander in ken
nis was gesteld. Door de Duitsche Weermacht zijn de levende piloten overgebracht
naar Emmen.
Volgens de identireitsplaatjes zijn de lijken als volgr geïdentificeerd: le V.B.
Shambarger 0-700998 143 T 4. 2e Stanleij G. Nalijpa, geboren 28-1-23 te Polland,
Ohio, no. 15324363 Withe, Polland-Ohio’, zo besluit het rapport.
Na een lange tijd in voorarrest te hebben gezeten, stond T. eind oktober 1946 voor
zijn rechters. Tijdens de eerste zitting is het drama te Maten uitvoerig besproken.
Tijdens de behandeling van de aanklacht bleek onder andere dat de arts J. Wachters
uit Ter-Apel bij de neergestoken piloot de dood had geconstateerd. Verder bleek dat
landbouwer H. Scholalbers aan het hooien was geweest, toen hij alles zag gebeuren
en de piloot wilde helpen. Een andere getuige was Klaas Zeven en mejuffrouw A.
Schoemaker, beiden uit De Maten. Zij hadden gezien hoe de verdachte na de steek
partij zijn bajonet aan het gras afveegde. Verdere getuigen waren B.P. Hidding uit
Ter-Apel en S.J.B. Muter uit Barnflair. Uit de behandeling bleek tevens dat T. na het
voorval door de Duitsers was bevorderd. Tenslotte las de president van het Tribunaal
een brief voor die de verdachte aan zijn broer had geschreven, waarin deze de raad
gaf niet over het gebeurde te kletsen, ‘want dan zou er wel eens een graf naast dat
van de piloot kunnen komen. “Ik ben, " zo had hij voorts geschreven, “niet bang, voor
de menschen in Barnflair. Drie granaten en heel Barnflair ligt plat. " Zijdelings werd
nog opgemerkt dat het gebeurde van toen tot grote verontwaardiging in heel Emmen
had geleid. Uiteindelijk werd tegen T. de doodstraf geëist.
Deze werd echter niet ten uitvoer gelegd, want hij werd veroordeeld tot vijftien jaar
gevangenisstraf. (Zie voor meer details de artikelen ‘De 23e Missie’ van de hand van
Joep Mittelmeyer in Spirwa(a)rk nr. 1/ april 2005 en ‘Een Liberator raakt de Honds
rug’ geschreven door Jan van Klinken in Spitwa(a)rk nr. 1 maart 2008 en de Emmer
Courant van 28 oktober 1946, 13 februari en 12 maart J 948).

verte!if door Jan en Co dé MeC!{er
óe-iïerfct door Peter Jtfóers

J - l ngerwinter
Eind ja rn a r i 1945 neemt C atrien de Melker-de Jong uit R otterdam het kloeke besluit met
haar beide km deren de voettocht naar het noorden van het land te ondernemen op zoek
naar voedsel. Het wordt een b arre tocht met veel tegenvallers, m aar ook af en toe betere
momenten. Hun reis eindigt in Drenthe, waar ze liefdevol door een gezin worden opgeno
men, zodat hun onderneming succesvol eindigt.
Op 14 juni 1913 wordt Catharina Theodora de
Jong in de Laurierstraat te Rotterdam geboren
als dochter van Willem Joharmes de Jong en
Theodora Maria van Ypenburg. Ze is het eerste
kind en als het volgende wordt geboren willen
opa en opoe de Jong. die in de buurt wonen, heel
graag de kleine Catrien in huis opnemen om voor
haar te zorgen. Opa is eigenlijk niet haar echte
opa. Hij is de tweede man van haar opoe en heeft
geen kinderen. En hij houdt zo van kinderen. Zo
komt Catrientje bij opa en opoe wonen. Opa is
stapel op de kleine meid en wijdt al z’n zorgen
aan haar opvoeding. Pas op vijftienjarige leeftijd
komt ze weer bij haar ouders thuis. Moeder de
Jong is dan blij met een paar extra handen, want
er is onderrussen een groot gezin ontstaan: na
Catrien zijn er nog dertien kindertjes geboren en
het eind is nog niet in zicht. In totaal zal het gezin
uit achttien kinderen bestaan.
Catrien gaat overdag uit werken bij de suikerfa
briek Van Oort en 's avonds helpt ze moeder met
de kleintjes. Een ieder had een taak in de avondu
ren: vader repareert de schoenen en de kleding,
de meisjes wassen, strijken. zemen de ramen,
soppen de deuren en doen de kleintjes in bad.
Op twintigjarige leeftijd trouwt Catrien in 1933
met Jan de Melker en drie maand later wordt

Catrien, zestienjaar (foto: J. de Melker)

hun eerste kindje geboren: een jongetje, Joop
geheten. Een jaar later volgt Jan. Catrien is in
die periode gelijk met haar moeder in verwach
ting.
De oorlog breekt uit. Rotterdam ligt in puin. Tot
overmaat van ramp moet haar man Jan in Duits
land werken. Hij komt af en toe met verlof en
wil dan natuurlijk graag bij zijn gezinnetje blij
ven, maar het is hem goed duidelijk gemaakt dat
zijn collega's ook niet meer in aanmerking ko
men voor een verlofregeling als hij niet terug
keert.
De winter van 1944/1945 breekt aan. Het zal een
lange, verschrikkelijke winter worden; vooral
voor de inwoners van de grote steden in het
westen van ons land. Het zuiden is bevrijd, maar
de opmars van de geallieerden stopt bij Arnhem.
De situatie rondom de voedsel- en energievoor
zieningen wordt vooral voor de stedelingen
steeds slechter. Door de spoorwegstaking wordt
het vervoer van voedsel per trein onmogelijk. Er
wordt honger geleden en ook kou, omdat de
gaslevering wordt beperkt tot een uur tussen de
middag en anderhalf uur voor het avondeten. De
mensen slopen hout uit verlaten woningen en uit
parken, en de blokjes russen de tramrails worden
weggehaald om maar aan brandstof te komen.
Jn die uitzichtloze situatie besluit Catrien het
voorbeeld van velen voor haar te volgen: probe
ren voedsel te vinden op het platteland. Een
voettocht naar het noorden, samen met haar
beide jongens die op dat moment 11 en 12 jaar
zijn en het best spannend vinden nieuwe avontuMK

ren te beleven. Flink ingepakt door vele truien en
broeken over elkaar heen a a i te trekken; niet
alleen vanwege de kou, maar ook als ruilmiddel
voor eten. Voor dat doel hadden ze ook babykleding bij zich.
De eerste dag gaan ze naar tante Alie in Gouda
en de tweede dag komen ze niet verder dan
Oudewater. De Engelse vliegruigen beschieten de
treinen en ze moeten vaak de greppel induiken
om zich te beschermen tegen de kogelregen. De
derde dag komen ze tot Utrecht.
Onderweg komen ze twee dames met een hand
kar achter op. De beide jongens mogen op de kar
meerijden en moeder Catrien helpt duwen. Ze
overnachten in een ziekenhuis. De volgende dag
gaat men via Soest naar Amersfoort waar ze
gastvrij m een klooster worden onthaald. Ze
krijgen eten en drinken en mogen in een warm
bed slapen. Het is die dag bitterkoud geweest.
De vijfde dag gaan Catrien en haar jongens al
leen verder en lopen tot aan Nijkerk. Ze slagen
er niet in onderweg eten te krijgen. Waar ze ook
aankloppen, tevergeefs. Ook al zitten de mensen
zelf aan tafel: het antwoord is ‘nee’. Uitgeput en
hongerig komen ze ’s avonds bij een boerderij
aan. Een laatste kans. Zou het hier lukken onder
dak te vinden? Ja, eindelijk! Ze mogen die nacht
van de boer in de stal boven de koeien in het hooi
slapen. Daar was het heerlijk warm.
De zesde dag mogen ze meerijden op een
boerenwagen, beladen met winterwortels. Einde
lijk weer wat te eten. Het laatste stuk naar
Ermelo moeten ze te voet afleggen. Het zit hen
weer niet mee. Nergens vinden ze eten of een
slaapplaats. Het wordt donker en het is bar koud.
Catrien is ten einde raad en zegt tegen haar
kinderen: "Morgen gaan we terug. ” Verdrietig
en dicht tegen elkaar gedrongen, zitten ze daar
op een bankje aan de kam van de weg. Zo wor
den ze aangetroffen door drie jonge meisjes,
verpleegsters. Zij krijgen hel verhaal met horten
en stoten te horen en weten een oplossing. En dan
is het leed snel geleden. Eerst gaan ze naar de

Hongerwinter {foto: mettibers.tt/)

ouders van een van de meisjes waar ze volop te
eten krijgen en dan naar de grootouders voor een
slaapplaats. Opa geeft hun een goede raad door
te zeggen dat ze liet over de grote weg moeten
gaan, omdat iedereen uit de stad die volgt, maar
dat het beter is de binnenwegen te zoeken. De
mensen langs de grote weg willen best wel te
eten geven, maar het is al verschillende keren
voorgekomen dat ze bestolen zijn en daarom in
het vervolg weigeren voedsel te verstrekken.
De volgende morgen krijgen ze een goed ontbijt
en bij het afscheid van de eerste familie een heel
brood.
De zevende dag bereiken ze Wezep waar ze
weer bij een boer warm eten krijgen en op de
deel in het hooi mogen slapen. Ze krijgen nog
extra dekens mee, omdat het die nacht erg koud
zal worden. Ze hebben heerlijk geslapen en zijn
de boer erg dankbaar voor zijn goede zorgen. De
volgende morgen vertrekken ze in een opperbeste
stemming, nadat ze zich eerst nog te goed hebben
kunnen doen aan een stevig ontbijt.
De tocht gaat verder in de richting van de
IJsselbrug. Maar daar aangekomen, volgt een
nieuwe teleurstelling; de brug wordt door de
Duitsers geblokkeerd: ze kunnen er niet over.
Er zijn in die tijd duizenden mensen op zoek naar
voedsel en om het een beetje in de hand te kunnen
houden geldt er tijdelijk een bepaling dat deze
mensen, lopend of met de fiets of een handkar,
niet de IJssel over mogen.
Terwijl ze besluiteloos staan te wachten naden
er een luxe wagen met een aanhanger. De chauf
feur stapt uit, overziet de situatie en biedt hun aan
plaats te nemen achterop de aanhanger. Ze kun
nen zich verstoppen onder enkele dekens en
moeten zich heel stil houden. En zo komen ze de
brug over. Aan de andere kant moet de chauffeur
zich melden bij een controlepost en Catrien en
haar kinderen klauteren heel stilletjes uit de
aanhanger en gaan lopend verder richting
Zwolle. De chauffeur had hun gezegd dat hij ze
onderweg wel weer zou oppikken. Hij houdt
woord. Het is intiddels avond geworden en als
ze weer op de aanhanger klimmen zijn er meer
mensen die wel mee willen. Met z ’n tienen gaan
ze op weg naar een onbekende bestemming. Het
wordt een spannende rit. want er komen ver

schillende keren vliegtuigen over die beschietin
gen uitvoeren. Tegen twee uur komen ze die
nacht in Emmen aan. De chauffeur brengt ze
naar plek waar ze de nacht kunnen dtorbrengen;
in een barak achter het Distributiekantoor, onder
deel van de sociale werkplaats ‘Arbeidsvreugd’.
Ze mogen er alleen slapen; overdag kunnen ze
daar niet blijven. Die nacht wordt Joop ziek, hij
heeft buikpijn en diaree. Van een Duitse arts
krijgt hij rijst en medicijnen. De volgende mor
gen is de toestand van Joop niet verbeterd: hij
heeft het erg koud en moeder Catrien heeft hem
een babydoek omgeslagen. Zo zitten ze op een
bankje voor het postkantoor. Twee dames komen
voorbij en vragen belangstellend of er iets aan de
hand is.
Catrien vertelt haar verhaal en zegt dat ze naar
Groningen wil. Dat wordt door de dames zeer
beslist afgeraden. omdat zij van mening zijn dat
het daar nog slechter is en dat ze beter in Emmen
kunnen blijven. Ze mogen met de dames mee
naar huis die daar een winkeltje in garen en band
hebben. Ze kunnen er echter niet blijven slapen
en gaan daarom terug naar de barak waar ze nog
een nacht mogen blijven.
Moeder Catrien huurt een kamertje en gaat
werken bij Hotel Groothuis. Overdag spelen haar
kinderen buiten op het plein voor het café. Zo nu
en dan gaat Catrien naar haar jongens toe om ze
stiekem wat eten toe te stoppen. Maar deze
toestand kan zo niet blijven duren. Gelukkig
hebben de dames van het garen- en bandwinkeltje
ondertussen een onderkomen voor Joop gevon
den. Bij het gezin van Lefert Duinkerken in
Noordbarge. Lefert heeft een fietsenwinkeltje en
is tevens brugwachter. Jan, de andere zoon,

Hei gezin van Klaas Stulen en Trijntje Paalman. Achter: de kinderen Klaas, Roe/ie. Dikke en Gerrit: voor: de
kinderen Jonny, Geert en Jan. (foto: K Stulen)

wordt in een gezin met een klein kind geplaatst.
Het bevalt hem daar helemaal niet, omdat hij
steeds op het kleine kereltje moet passen, terwijl
de ouders zelf weggaan.
Joop heeft het daarentegen naar zijn zin in
Noordbarge: hij vermaakt zich prima in de werk
plaats waar hij mag meehelpen met eenvoudige
karweitjes, gereedschap opruimen en het weer
ophangen op hun vaste plaats en hei afval
opvegen. Het mooiste is als er schepen door de
brug moeten. Dan mag Joop met een hengel
waaraan een klomp bungelt het brnggeld bij de
schipper innen. Toch mist hij zijn moeder en
broertje erg en vraagt iedere keer of ze toch ook
niet naar Noordbarge kunnen komen. Op een
goede dag gebeurt dat. Moeder Catrien wordt
niet ver bij Joop vandaan huishoudster bij een
vader en zijn twee zoons. Ze woont dan samen
met haar zoon Jan in bij dit gezin. Catrien moet
hier hard werken: zeven dagen in de week en ook
’s avonds en ze heeft geen momentje vrij om
contact te hebben met haar kinderen. De jongens
gaan ondertussen naar school in Noordbarge en
spelen na schooltijd met de kinderen uit de buurt.
Zo raken ze bevriend i e t de kinderen Smlen aan
de Nieuw-Amsterdamsestraat.
De familie Stulen hoon van de problemen die

moeder Catrien had met haar werkgever en biedt
haar aan om samen met de jongens bij hen te
komen wonen. Het gezin Stulen telt zelf al negen
personen, te weten vader KJ aas Srulen (* 1901).
moeder Trijntje (*1900) en de kinderen Roelie
(* 1923), Derkje (* 1925), Jannie (* 1927), Jan
(* 1929), Gerrit (* 1931), Klaas (* 1934) en Geert
(* 1939), maar vader en moeder Stulen vinden het
geen probleem Catrien en haar zoon Jan er bij te
nemen. Joop blijft bij de familie Duinkerken,
maar is vanzelfsprekend vaak bij de Stulens over
de vloer. Catrien en haar kinderen hebben daar
een gelukkige tijd. Over en weer klikt het tussen
hen.
Op 10 april 1945 wordt Noordbarge na een he
vige strijd door de Polen bevrijd. De gevechten
spelen zich vooral af rondom het Oranjekanaal.
De bewoners moeten de schuilkelders in. de
Duitsers blazen de trambrug bij de melkfabriek
op. De Poolse tanks komen tegen half vier ‘s
middags bij het kanaal en vanaf dat moment
begint het mitrailleurvuur te ratelen. De Duitsers
houden zich nog lang staande achter de hoge wal
langs het kanaal en in de huizen en boerderijen
aan de oostzijde, maar tegen de overmacht van
de Poolse colonne met tanks, gevechtswagens,
jeeps, auto's en motoren kunnen ze uiteindelijk

U april 1945. De baileybrug over het Oranjekanaal in Noordbarge trekt veel bekijks. Nadat Noordbarge op IQapril
was bevrijd. is de brug nog diezelfde avond gelegd, ter venanging van de opgeblazen trambrug. Op de achtergrond
van links en rechts de panden vaii transporteur Klaas Hanns, fietsenmaker Le/ert Duinkerken (waar Joop de Melker
ondeidak hiadgekregen) en Tonnis Potgieter, later van Ham Prins, kvnsrinesthiandelaar. (foto: G.A. Emmen)
niet op. Tegen vijf uur komen er groepjes Polen
over het kanaal om via de Zandsceeg door ce
stoten naar Emmen. Een enkel schot valt nog,
maar tegen zeven uur hebben alle Duitsers zich
teruggetrokken. Emmen is vrij! De Emmer Cou
rant verschijnt de volgende dag met een extra
nummer in hec oranje gekleurd met de kop:
‘Vrij, na vijf jaar slavernij'.
De tol die veel inwoners van Noordbarge voor
hun bevrijding moesten betalen was hoog. Niet
minder dan 17 boerderijen, huizen en schuren
gingen in vlammen op. Er zijn enkele gewonden
gevallen: mensen die ondanks het voortdurende
schieten toch probeerden een beginnend vuur te
blussen. Veel vee is er omgekomen en van de
inboedels kon niets worden gered.
In de weken die volgden trekken de jongens
Srulen en Joop en Jan het Noordbargerbos in op
zoek naar oorlogstuig. Jan Masselink, de jongste
zoon van boswachter Harm Masselink, was
meestal ook van de parcij. ln de buurt van ‘Dikstien', een grote kei in het bos, vonden ze op een
achtergelaten Poolse
twee jerrycans gevuld
met benzine. Binnen in de tank lagen nog een
pistool en munitie. Het wapentuig hebben ze
afgeleverd bij Harm Masselink. maar de blikken
benzine werden meegenomen naar huis. Die

vondst zou hen later nog goed van pas komen.
Begin juni gaat Catrien met de jongens terug naar
Rotterdam. Het afscheid van de familie Stulen
valt hun zwaar, maar de belofte dat ze, zodra ze
thuis de zaken weer enigszins op de rails hebben,
weer terug zullen komen in Noordbarge maakt
het iets gemakkelijker.
Ze kunnen meerijden met de vrachtauto van
Hendrik Zwiers, ook uit Noordbarge, in ruil voor
een jerrycan benzine.
Zwiers brengt hen naar Zwartsluis waar ze met
de boot de overcocht maken naar Amsterdam.
Onderweg hebben ze genoeg te eten, want moe
der Catrien heeft het tweede blik benzine geruild
voor brood, boter, eieren, kaas en spek. En de
schipper heeft nog heerlijke lJsselmeerpaling.
De overtocht duurt een nacht en vanuit Amster
dam kunnen ze met een vrachtwagen meerijden
die goederen moet afleveren in Rotterdam.
Gedurende de tocht naar Drenthe en ook de tijd
daarna hebben ze geen contact gehad met de
achtergebleven familie in Roccerdarn. Ook wist
Catrien niet of haar man de bombardementen in
Duitsland overleefd had.

Linksboven: Nade oorlog komr defamilie De Melker nog vaak op bezoek in Noordbarge. Voor her oude scheperbuis
vml: Jan, Joop, moeder Catrien en een Rotterdams vriendje Tinus (foto: J.de Melker)
Rechtsboven: Met de kever op vakantie in Duitsland (foro: J. de Melker)
Het valt te begrijpen dat het weerzien met de
familie omroerend was. Ze zijn bijna vijf maan
den van huis geweest en dat in tijd vol angst en
gevaar.
Op 14 juni is de familie bijeen om de verjaardag
van Catrien te vieren. Als de bel gaat en Catrien
doet open staat haar man, gezond en wel. voor de
deur. Een mooier verjaardagscadeau had ze zich
niet kunnen wensen.
Het gewone leven neemt zijn gang. De jongens
gaan weer naar school. Het comact met de fami
lie Stulen blijft lange tijd bestaan. Al in de zo
mervakantie van 1946 pakken Joop en Jan de fiets
om naar Noordbarge te gaan. Enkele jaren

later nemen Catrien en Jan de trein naar Enunen
en nog later als ze een tweedehands volks
wagen, een kever, hebben aangeschaft komen
ze ook weer in Noordbarge en trekken met
vader en moeder Sculen overal naar toe. Ook
gaan Klaas en Trijntje Stulen op tegenbezoek
naar Rotterdam. Catrien is de familie haar hele
leven dankbaar gebleven voor de gelukkige
tijd die ze in Noordbarge heeft doorgebracht.
Naschrift
65 jaar later, anno 2010, is er veel veranderd.
Van de familie De Melker leven nog de jongste
zoon Jan met z'n vrouw Co(by). Wat gebleven is
het contact met Drenthe. Vooral met schoon
dochter Alie, die getrouwd was met zoon Jan en
nog in Emmen woont.
Moeder Catrien de Melker is in 2007 op 93jarige leeftijd overleden. Haar man was al eer
der in 1983 overleden en zoon Joop in het jaar
200.
Van het gezin Stulen zijn nog de kinderen Janny,
Klaas en Geen in leven.

Z.0oii Jan Stulen met Carrien de Melker op de motor met
op de achtergrond het huis van Sake Post (co 1948)
(foto: J. de Melker)
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Kroniek

O ntsnapt uit handen
van ae Landwacht
Arend Masselink, geboren te Schoonebeek op 19 december 1919, heeft tijdens de oorlog in
zijn geboorteplaats een belangrijke rol gespeeld in het verzet. Hij was werkzaam op het
gemeentehuis als am btenaar ter secretarie en heeft zich later opgewerkt tot waarnemend
secretaris. Als vrijgezelle jongeman was hij toentertijd in de kost bij bakker Dorgelo, die
samen met zijn vrouw bij de bevolking bekend stond als ‘Gait-W ilm en A uk’.
De burgemeester, de NSB’er H.M. Verbeek,
wist dat de ondergrondse in Schoonebeek over
wapens beschikte. Hij wist echter niet dat er een
handvuurwapen in het gemeentehuis was ver
stopt en nog wel in een kamer boven de secre
tarie achter een loszittend paneel.
De verzetsgroep in Schoonebeek bestond behalve
Arend Masselink uit Johannes Kippers, veldwach
ter, dokter S.R. IJbema, Jan Hofkamp. leider van

Het oude
gemeente
huis van
Scl^wiebeek (eigen
collectie)

de distributiedienst, Grooters, commies der di
recte belastingen en J .A. Veldwachter, hoofd van
de openbare school en had nauwe contacten met
mensen uit Nieuw-Amsterdam zoals Cornelis
Oorlog en bakker Wilko Emmens.
De Duitsers en de landwachters maakten fana
tiek jacht op wapens en veldwachter Kippers
vond het toch niet zo'n veilig idee een wapen in
het hol van de leeuw te hebben verstopt. Op zijn

JJohnnes
Kippers
(eigen
collectie)

verzoek heeft Masselink het wapen op een
gunstig ogenblik uit het gemeentehuis wegge
haald en aan hem overhandigd. Waarschijnlijk
heeft Kippers het wapen doorgegeven aan de
marechaussee Geert Por, die ook tot de groep
behoorde.

Geen Por
(eigen
collectie)

Johannes Kippers
Vanaf 1941 was de NSB’er G. Bisschop burge
meester van Schoonebeek. Hij is op 29 juli 1943
door het verzet vermoord en enkele uren later is
Kippers gearresteerd.
Johames Kippers werd op 14 april 1944 op de
Waaïsdorpervlakte bij Scheveningen gefusil
leerd.
Geert Por
In de winter van 1942/1943 heeft Por, uit on
vrede met het gevoerde beleid, de marechaus
see verlaten. Hij werd daarna ziekenverzorger
in Zuidlaren en sloot zich daar aan bij een ver
zetsgroep. Por was betrokken bij de brandstich
ting op 19 juni 1943 in het gemeentehuis in Exloo
en is daarvoor op 8 augustus gearresteerd. Op
20 september 1943 is Geen Por met negen
anderen in de bossen in het Witterveld bij Assen
gefusilleerd. Diezelfde avond nog zijn de stoffe
lijke overschotten van deze tien verzetsmensen
gecremeerd in het kamp Westerbork. Op die
plaats is, ter nagedachtenis aan hen, een monu
ment geplaatst.
Op zondagavond 7 januari 1945 werd er onder
leiding van de landwachter Joh. H. Smit uit
Emmen een inval gedaan bij landbouwer Eisen,
waarbij o.a. Veldwachter en Grooters werden
opgepakt en meegenomen voor verhoor. Een
dag later kreeg burgemeester Verbeek te horen,
dat deze beide mannen in een verboden organi
satie zaten. Dat nieuws was voor leden van de
NSB-kring in Schoonebeek geen al te grote
verrassing en er werd geopperd dat Arend
Masselink daar ook wel eens bij betrokken zou
kuimen zijn. Daar hoorde Verbeek van op, want
in zijn ogen was Masselink een zeer betrouw
baar ambtenaar en hij had hem nooit verdacht
van ‘duistere’ praktijken. Maar als het klopte,
zo concludeerde hij. zou Masselink wel eens de
lang gezochte wapenbeheerder van de Schoonebeker ondergrondse kunnen zijn; hij was er
intelligent genoeg voor.
Burgemeester Verbeek kwam op l 0 januari
tijdens het werk naar Masselink toe met de
woorden: “Jk moet je laten arresteren." Hij
belde vervolgens z ’n huis waarbij hij het dienst
meisje aan de lijn kreeg en zei: "Dina, laat ze

maar komen." Het bleek achteraf dat de land
wacht in de woning van de burgemeester op dit
signaaltje zat te wachten. Intussen zag
Masselink kans enkele zaken die hij bij zich had
en die belastend voor hem zouden kunnen zijn,
af te geven aan z'n bevriende collega Geert
Wolken.
Al snel was de landwacht in het gemeentehuis
om Arend Masselink mee te nemen. De beide
landwachters namen hem eerst mee naar z ’n
kosthuis om daar nog een onderzoek in te stellen
en terwijl één van de landwachters naar boven
ging om de kamer te doorzoeken, hield de an
dere beneden constant de gevangene in de gaten.
Plotseling simuleerde Arend een hevige aan
drang en onder de uitroep: "Ik moet even naar
het toilet," verdween hij ijlings in de wc. Het
oponthoud aldaar nam nogal wat tijd in beslag,
zodat de landwacht eens op de deur bonsde om
te informeren of het nog lang zou duren. "Nog
even," kJonkt het uit het kJeine kamertje. Arend
was op dat moment juist bezig om zich uit het
wc-raampje naar buiten te wringen. Enkele
ogenblikken later deed de landwacht een voor
hem ontluisterende ontdekking. De vogel bleek
gevlogen! Door het wc-raampje! Masselink had
gelukkig tijd genoeg gehad zich uit de voeten te
maken en heeft zich in eerste instantie verbor
gen gehouden op het Middendorp bij de landbou
wer Harm Bril op de korenzolder. ’s Nachts is
hij er in geslaagd een onderduikadres in het
Nieuw-Schoonebekerveld te bereiken.
Verbeek maakte zich geweldig kwaad over
deze ontsnapping. “Masselink had toch voor de
rechtbank kunnen bewijzen dat hij onschuldig
was!" Ja, ja! Verbeek is meteen nadat hij het
had gehoord zelf op pad gegaan om Masselink
te zoeken. Hij verschool zich bij het dennen
laantje bij Ten Brinke om te kijken of Arend
naar zijn verloofde zou gaan, die bij Ten Brinke
woonde.
Het is Arend Masselink gelukt uit handen van de
landwacht te blijven en op bevrijdingsdag kwam
hij weer te voorschijn om daarna de draad van
zijn leven weer in normale omstandigheden op
te pakken.

Naschrift:
Arend Masselink was van 1-8-1937 tot
1-1-1955 in dienst van de gemeente Schoonebeek.
Uit de Provinciale Drentse en Asser Courant
23-7-1937: ‘Door B&W werd benoemd tot
leerling-ambtenaar ter secretarie der ge
meente Schoonebeek Arend Masselink te
Nieuw-Schoonebeek” .
Uit de Emmer Courant van 24-3-1947:
'B&W van Schoonebeek hebben de heer
A. Masselink aangewezen als leider van de
in Mei ce houden volkstelling’.
In de periode van 1 januari 1955 tot 1 mei
1978 was hij als secretaris van de voormalige
gemeente Vriezenveen werkzaam.
In de vroege ochtend van zondag 10 juni 2007
is hij op 87-jarige leeftijd te Coevorden over
leden, sinds 1986 weduwnaar van Margaretha Slot.

tfoor Ma ree! (l)uTte
(interview)

Gedenkwaardige herinneringen
In een bejaardenwoning aan het Kruiw erk te Klazienaveen wonen tegenwoordig Bernard
Lippold (75 jaar) en Gré L ip p o ld -S u eliam (74 ja a r). Beiden hebben als k'uid de Tweede
W ereldoorlog meegemaakt. B ernard woonde toen nog bij zijn ouders in Kiazienaveen a a i
het Runderdiepweg en Gré bij h aar ouders in Barger-Com pascuuin. De herinneringen
aan de Tweede W ereldoorlog zijn er nog steeds. Sommige e rv a i doen nog steeds pijn,
andere zijn naar de achtergrond verdrongen. Aan h u n tafel in de huiskam er vertelden zij
er over.
Langzaam begint Bernard Lippold te vertellen;
hij komt langzaam op gang. “Het is al zo lang
geleden,' begint hij. “Ik was nog maar een
jongen van een jaar of twaalf toen de oorlog
eindigde. Wij woonden zo'n 150 meter van een
doorgaande weg, ergens achter op het veen.
Daarom maakte je niet alles mee. Gelukkig

hebben wij in de oorlog nooit honger gekend.
Eten was er altijd volop en wanneer anderen
mee wilden eten kon dat. Iedereen beschikte
over voldoende aardappelen, groenten en vlees.
Vandaar dat niemand in de oorlog bang was dat
er eten bij je werd gestolen. Dat was heel
anders in het laatste oorlogsjaar in het westen
van Nederland waar op een gegeven moment
haast niets meer te krijgen was. Bij ons thuis is
er in de oorlog veel geslacht. Soms was het een
koe, maar ook regelmatig: geiten, varkens en
schapen. Meestal waren het anderen die de
beesten bij ons thuis kwamen brengen. In veel
gevallen werden deze op de wekelijkse vee
markt van Emmen gekocht. Ik kan mij nog goed
herinneren dat er biggetjes met paard en wagen
bij mijn vader thuis werden afgeleverd. Mijn
vader was handig met slachten. In de oorlog
ging dat meestal clandestien, wam hij was geen
huisslachter. Hij slachtte voornamelijk in op
dracht van anderen. Dat deed hij in een schuur
tje achter het huis. De beesten doodde hij eigen
handig door ze met de bijl een klap op de kop te
geven. Soms gebruikte hij ook een mes. Ik kan
i j nog goed herinneren dat wanneer mijn
vader aan het slachten was, ik meestal buiten

Tabak was in de oorlogsjaren moeilijk te krijgen

op de uitkijk moest staan om hem te waarschu
wen wanneer er onraad dreigde. T a de slacht
kwam de bloedworst, leverworst en soms vier
vingers dik spek zonder vlees op tafel. Het vlees
en spek werden soms verkocht, maar meestal
geruild voor kleren, meel om brood te bakken
en tabak, waar wel een tekort aan was. Tabak
en sigaretten waren tijdens de oorlog moeilijk te
krijgen.”
Op dat moment gaat Gré Lippold-Suel mann
verder: “Mijn grootvader kocht in de oorlog op
de veemarkt ook regelmatig biggetjes. Hij
stopte ze dan zorgvuldig in een jute zak en slin
gerde die om zijn nek. Thuis zette hij ze op stal
en verzorgde ze een paar maanden, totdat ze
dik genoeg waren om te worden geslacht. Wan
neer het zover was liet hij Hendrik Ahles, de
huisslachter van Barger-Compascuum, komen
die het paar maanden oude varken slachtte.
Vervolgens spande hij het varken op een soort
houten ladder. Ik moest van mijn vader het
bloed in een emmer opvangen en net zo lang
blijven roeren tot het langzaam afkoelende bloed
niet meer klonterde. Daarna moest ik er een
handje zout indoen en een doek over de emmer
leggen. De kop van het varken werd vervolgens
in een pan gaar gekookt. Vervolgens werden
alle botjes eruit gehaald. De rest werd gemalen.
Dan ging er meel en havermout door. Ook de
lever, het hart en de nieren werden er aan toe
gevoegd. De hersenen moesten worden wegge
gooid. Mijn moeder zei altijd: “Zwijnenverstand hoef ik niet.” Om echte bloedworst te
maken. werd aan het mengsel gezeefd bloed,
vermengd met grof roggebrood toegevoegd,
waarna ik als meisje van 7 a 8 jaar moest proe
ven of het zout genoeg was. lk vond dat zo vies.
Het bloedworstmengsel werd in perkamenten
zakken gedaan. Deze zakken werden echter niet
helemaal gevuld. Daarna werden de zakken
recht overeind in ketels met water gezet en
ongeveer een uur gekookt. Daardoor zette de
inhoud uit en daarna kon de bovenkant van de
zak worden dichtgebonden".

Bernard vervolgde: “Altijd was er die dreiging
dat er NSB’ers of Duitsers het erf op zouden
komen of je huis zouden doorzoeken. Bij ons
thuis werd er veel over de Duitsers gesproken.
Vooral als er ergens in de buurt mensen waren
opgepakt." Gré vulde aan: “Ik weet nog dat er
ergens een vuurtje werd gestookt toen het al
donker was. Dat mocht niet, want 's avonds
moest alles donker wezen en mocht er nergens
licht schijnen. De Duitsers kwamen er direct op
af en knalden met hun geweren meteen op de
mensen die om het vuur heen stonden. De ko
gels vlogen ons om de oren. Ik was bang en
wilde wel weg wezen.” Bernard weer: “Ik
weet nog dat hier in de buurt de Puritfabrieken
zijn gebombardeerd. Daar zijn doden bij geval
len. De grote speeltuin tegenover de fabriek
was toen geheel vernietigd. Die was eigendom
van een zekere Wieringa. Om tegen bommen
beschermd te zijn, stonden overal schuilkelders
in het dorp. Voor degenen die erin moesten
schuilen had men er dekens en stro ingelegd.
Gré weer: “Mijn vader is tijdens de oorlog een
keer door de Duitsers opgepakt. Toen hij werd
opgehaald, hadden de NSB'ers geweren bij
zich. Mijn moeder zei aanvankelijk dat hij niet
thuis was en al in Duitsland was. Dat was niet
waar, want mijn vader zat ergens in huis ver
scholen. Omdat de mannen niet weggingen en

ene Jo van Gils. Hij kwam uit Rotterdam. De
andere heette Jan Boon. Waar hij vandaan
kwam, weet ik niet meer. Met Jan Boon hebben
wij nog steeds contact. Hij woont tegenwoordig
in Assen. Elk jaar krijgen wij nog een kaart van
hem. Ik weet nog dat Jan Boon bij ons aan
kwam. Hij had aan zijn ene voet een grote zwe
rende wond. Wij durfden niet mee hem naar de
dokter te gaan. Daarom heeft mijn moeder de
wond verzorgd. Van Jo van Gils weet ik nog dat
hij verkering in Barger-Compascuum heeft
gehad."

bleven aandringen, werd mijn vader bezorgd
om mijn moeder en mij. Daarom duurde het
niet lang voordat hij binnenkwam en vroeg wat
er aan de hand was. Hij is toen onmiddellijk
opgepakt en meegenomen. Waarvoor dat was,
weet ik niet, maar hij heeft zeker een half jaar
in een strafgevangenis in Berlijn gezeten. Na
die periode mocht hij enkele dagen mee verlof
naar huis. Dat was een heel weerzien. Toen hij
zich weer had gemeld, ging hij eerst met een
vrachtauto naar Assen en vandaar naar de
Duitse grens. Bij Bellingwolde is hij uit de auto
gesprongen en heeft zich in een brandnetelbos
verstopt Daarin heeft hij een hele dag gelegen.
Vervolgens is hij teruggelopen naar BargerCompascuum. Kort daarop stonden de Duitsers
opnieuw voor de deur. Een van hen riep naar
ons: “Waar is je pa?" Ik vergeet nooit meer hoe
die Duitser stond te schreeuwen. Ik was negen
jaar en ik weet nog hoe bang ik was. Mijn vader
was echter ondergedoken bij mijn grootmoeder.
Daar heeft tot het eind van de oorlog ondergedo
ken gezeten onder de vloer van de geitenstal.
Tot aan de bevrijding heb ik niet geweten dat hij
daar was. Toen ik mijn vader weer terug zag,
heb ik verschrikkelijk gehuild, zo blij was ik. Ik
hing namelijk heel erg aan mijn vader.
Bij ons thuis in Barger-Compascuum hebben
ongeveer een half jaar lang twee jongens, één
van 19 en één van 20 jaar, ondergedoken geze
ten. Voor zover ik mij kan herinneren heette de

Bernard vertelt verder over het eind van de
oorlog: "Veel van de bevrijders heb ik niet
gezien, omdat wij achteraf woonden. Wel wis
ten wij dat ze eraan kwamen. Overal hing er
een feestelijke stemming in de lucht. Bij de
grote weg zijn wij op de uitkijk gaan staan.
Bevrijders zagen wij nog niet, wel Duitsers die
bezig waren te vertrekken. Ze waren erg bru
taal en wilden geen pottenkijkers. Op verschei
dene plaatsen reden de door hen gevorderde
wagens. Daarop hadden ze allerlei spullen
liggen. In lange rijen liepen de Duitsers langs de
kant van de weg. Velen van hen hadden hun
geweer dwars over de nek liggen. Ik kan mij
nog herinneren dat een van hen mijn fiets mee
pikte. Hij griste deze als het ware uit mijn hand.
De paarden hadden ze uit de stallen van de
boeren gehaald. In een enkel geval hadden ze
met een koevoet de staldeur opengebroken.
Waar ze naar toe gingen, weet ik niet.”
P.S. De geïnterviewden waren:
Bernardus Hendricus Lippold, geboren te
Emmen, 18 mei 1933, van beroep los arbeider,
zoon van Johannes Hendrikus Lippold, geboren
te Emmen, 28 mei 1911 , van beroep veen
arbeider en Johanna Helena Maria Wesseling,
geboren te Emmen, 26 oktober I9Ï3 en
Maria Margaretha Suelmann. geboren te
Emmen, 19 januari 1936, dochter van Johann
Wilhelm Suelmann. geboren te Emmen. 15 au
gustus 1909, veenarbeider en Maria Thekla
Hölscher, geboren te Emmen, 12 mei 1915.

1944
Ik ben geboren iJi 1936 en berijm er m e een aantal dmgen vooral uit de laatste ja re n van de
oorlog. Wij woonden toen tussen K anaal A en Kanaal B m Enuner-Erfscheidenveen, n r
80/81. Op één na alle huizen die nog op het bovenveen stonden n u n u ierd en op K anaal B.
De herziene Wonijigwet van 1924 had alle ‘huisjes’ op het bovenveen aangem erkt als
‘k ro tten ’ die moesten worden opgeruimd. De plaggenhutten verdwenen, m aar er stonden
ook heel veel stenen huizen! Die slopen was gemakkelijker gezegd dan gedaan. W ij wilden
graag verhuizen, de vraag was alleen w aar n aar toe? De bouw lag volledig stil en iedereen
was al lang blij een dak boven z’n hoofd te hebben. Ik heb uit m ’n herm nerm g ons huisje
met de bijbehorende schuur etc. geschilderd en geef een korte opsomming van wat we
zien.
Het veen was afgegraven tot een blokje van ca.
20 x 25 meter was overgebleven. Het stak onge
veer 2 Vi a 3 meter boven de omgeving uit. Ik
begin linksonder. Mijn vader had hier een aantal
jaren huisbrandturf gegraven. Wat restte was
een tamelijk diepe ‘put‘ van ongeveer 30 x 5
meter. Ik ben daar bezig te leren schaatsen
achter een stoel. Mijn zus Annie loopt naar de
‘eerappelkoele' (aardappelopslag). Pa had hier
ongeveer 70 cm diep veen weggestoken. De
bolstermoppen waren rondom op de kanten van
de kuil gestapeld met een dak van golfplaten
erop. daarop een laag stro en een laag veen. De
zelfverbouwde aardappelen vonden hier een
vorstvrije bewaarplaats. Voor ons huis links
hangt de stijf gevroren was aan de lijn tussen
twee kersenbomen! Middenvoor staat mijn
moeder aan de ‘schuddelbaanke'. Beschouw dat
als een tafelvormig aanrecht in de openlucht.
Op een van de staanders hangt de nachtspiegel!
Het afwaswater werd thuis gekookt en de res
tanten verdwenen in het mestgat. Rechtsonder
bouwde mijn vader een ‘schuur' van stropakken
tegen de rechte veenwand. Daarin werd o.a.
van suikerbieten stroop en suiker gekookt. Mijn
vader is met zijn kruiwagen onderweg naar het

houten schuurtje. waarin twee 'clandestiene’
varkens woonden. De huisslachter maakte een
eind aan hun leven en wij hadden dan weer
geruime tijd vlees, spek en worst! In het schuur
tje was rechts vooraan de plee. De zitting was
van hout met een rond gat. Daarop paste een
houten deksel. Stukken krant, op maat ge
scheurd, dienden als closetpapier. De fecaliën
vielen in een grote wasketel van email. Deze
werd op gezette tijden aan zijn oren naar buiten
getild en over de tuin geleegd! Iets hoger staal
achter het huis Ootje (mijn grootmoeder) aan
haar ‘schuddelbaanke’. Zij woonde met twee
broers en een zuster achterin het huis. Geheel
rechts beneden loopt mijn broer Piet met een
paar emmers water van de waterput naar de
schuine 'opgang'. Deze tamelijk stei Ie helling
gebruikte ik om met een karretje naar beneden
te roetsjen. Pabbe had van een oud kinder
wagenonderstel het vehikel gebouwd. Als ik
erop zat kon ik met mijn beide voeten sturen.
Toen mijn ene klomp van de metalen stuurstang
gleed, vloog ik met een sierlijke boog halfweg
de helling in het struikgewas. Waterleiding,
elektriciteit en gas bestonden in onze woning
niet. Pa werkte bij smid Eisinga. Die had ver-

De woning op hei hoogveen
gunning voor gebruik van carbid voor autogeen
lassen. Carbid werd ook gebruikt in fiets
lantaarns. Pa bouwde zo'n lantaarn om voor
gebruik in de petroleumlamp voor onze
huiskamerverlichting. Wij woonden met vijf
personen in het voorhuis en mijn grootmoeder
met vier personen in het achterhuis. Mijn broer
Piet en mijn zuster Amie en ik sliepen in één
bedstee. Dat was ’s winters lekker warm, maar
in de zomer sliepen we met de bedsteedeuren
open. De stromatras lag op planken, die met de
uiteinden enkele centimeters rustten op lange
balkjes. Die waren aan één kant aan de muur en
de andere kant aan het houten beschot gemon
teerd.
Eind 1944 werd het aantal bombardementen op
Duitsland opgevoerd en veel vluchten richting
Hamburg, Bremen, Hannover en Berlijn pas
seerden ons op grote hoogte! Het sonore gebrom

van de bommenwerpers en de vele condensstrepen staan in m ‘n geheugen gegrift. Op een
kwade nacht loosde een van de terugkerende
vliegtuigen een aantal b o n n e n achter in Etnmer-Erfscheidenveen, niet ver van de ‘gas
potten’. Zijn missie was klaarblijkelijk mislukt
en de b o n n en hadden hun doel niee bereikt.
Door de hevige luchtdruk schommelde ons
huisje zo heftig op het verende veen dat de plan
ken onder ons stromatras aan één kant van hun
oplegbalk vielen. Onder ons bed bevond zich
een kleine kelderruimte. Ons hele bed dook
schuin naar beneden! Wij lagen met ons drieën
op een hoopje te spartelen. Pabbe was ook wak
ker geworden van de herrie. Hij plukte ons
tevoorschijn, trok de planken ook van de andere
zijbalk, ordende de stromatras en wij sliepen op
de kelderbodem verder. Zijn: “ Mörn kiekve
wel wieder!” is mij altijd bijgebleven.

Gev[uclite :Franse /(rijgsgevatgenen
Langs de grens van Groningen en Drenthe lagen vijftien Duitse concentratiekam pen. Acht
daarvan lagen net over de grens van Zuidoost-Drenthe en Duitsland: Wesuwe, Versen,
F tllen, Gross Hesepe, Dalum, W ietmarschen, Bathorn en AJexisdorf'. De vijf laatste
k a ïp e n behoorden tot het KriegsgefangeiM annschaf'tsstanunlager (Stalag) VI C Bathorn’ .’ Uit deze kampen probeerden Franse krijgsgevangenen te vluchten.
Verzet
Eén van de eerste verzetsactiviteiten in ZuidoostDrenthe was de hulp aan Franse krijgsgevange
nen, die bij een vluchtpoging zo snel mogelijk de
Duits-Nederlandse grens wilden oversteken om
hulp ui Nederland le zoeken. Sommigen werden
aangehouden door de politie die de vluchtelingen
vrijwel zonder uitzondering aan de Duitse autori
teiten uitleverde, anderen ontmoetten mensen die
op hun verzoek om hulp ingingen.2Zowel
G. Groenhuis als P. Albers laten in hun boeken
Emmen in bezettingstijd en Gevangen in het veen
verschillende personen aan het woord, die vertel
len over hun ontmoetingen met Franse krijgsge
vangenen en de hulp die zij gaven. 3
Zuidoost-Drenthe
In Munsterscheveld meldde zich in de eerste helft
van l942 een gevluchte Franse krijgsgevangene,
die voor de derde keer was ontsnapt. Willem
Wessels en slager Bos brachten de man naar de
Belgische grens.*
In Nieuw-Weerdinge meldden zich met kerstmis
1943 drie Franse krijgsgevangenen, die met hulp
via Emmen en Tilburg veilig naar Frankrijk kon
den omkomen.5

Spoorlijn in het veen: herkenningspunt voor gevluchte
Franse krijgsgevangenen

In Emmer-Erfscheidenveen hielp de verzetsgroep
rond Middel twee gevluchte Fransen, die per fiets
naar Eindhoven werden gebracht.6
Renie Koster-Hoeksema vertelde aan Pieter
Albers, hoe haar ouders drie gevluchte Fransen
hielp. Zij werden door de echtgenote van verzets
man Stuit. onderwijzer in Zwaïremeer, naar
Hengelo gebracht, waar vandaan zij via België
veilig in Frankrijk wisten te komen.7
Nieuw-Amsterdam
In Nieuw-Amsterdam groeide uit spontane hulp
verlening een goed georganiseerde vluchtroute,
die slechts korte tijd heeft gefunctioneerd. De ini
tiatiefnemers waren A. Kalter, J.G. Rotman,
J. Tromp, W. Emmensen H.L. Wi!Voet. In NieuwAm sterdam en Erica ging al vrij snel ‘het gerucht’,

Boerderij
‘Veldheem' van
de familie
AkkemUln,
gefotografeerd
omstreeks
1930.

dat men ontsnapte Franse krijgsgevangenen in
verbinding moest brengen met deze mannen.
Onder de Franse krijgsgevangenen werd vrij
snel bekend, dat men in ‘Nieuw-Amsterdam' op
hulp kon rekenen. Zo bestaat er een kaart met
daarop een vluchtroute getekend, die van de
Duitse grens langs de spoorlijn door het veen
naar De Peel liep. Deze kaart was ‘ingepakt’ in
een stuk zeep en door één van de eerste vluchte
lingen naar Franse krijgsgevangenen in één van
de Emslandkampen gestuurd. Er waren overi
gens ook andere vluchtroutes.
Bekend is verder, dat Franse krijgsgevangenen
zich wel eens verborgen hielden in een bosje aan
de Zijtak en van hieruit door een plaatselijke poli
tieman naar boerderij ‘Veidheem' van Koos
Akkennan aan de Griendtsveenstraat werden
gebracht vai waar zij dankzij de Nieuw-Amsterdamse groep naar Brabant werden gebracht. De
boerderij van Akkerman diende veelal als tijde
lijke schuilplaats voor de Franse krijgsgevange
nen.
De groep uit Nieuw-Amsterdam was tot eind juli
1942 actief. Uit archiefstukken is op te maken, dar
zij ongeveer elf - wellicht een paar meer - Franse
krijgsgevangenen heeft geholpen. Eind juli 1942
kwam een einde aan dit verzetswerk door verraad
van een NSB’er. Vier mannen, Hendrik Geraets,
Jans Geraets, Koos Akkerman (allen uit Erica) en
Jaap Rotman (uit Nieuw-Amsterdam) werden
gearresteerd. Zij kwanien als ‘Nacht und Nebelgefangenen' in Duitse concentratiekampen te
recht. De broers Geraets overleefden het, Koos
Akkennan stierf eind februari 1945 in concentra
tiekamp Vainingen/Enz en Jaap Romian overleed
op 12 februari 1945 in concentratiekamp Ebensee.*
Aantal

Uit genoemde publicaties en onderzoek kom ik
tot een aantal van ongeveer twintig gevluchte
Franse krijgsgevangenen, die dankzij hulp van
mensen uit Zuidoost Drenthe veilig naar Frank
rijk konden terugkeren. Is dit het aanal wat het
meest bij de werkelijkheid ligt of moeten we
denken aan ‘meer dan vierhonderd’, zoals
Berends ons in zijn publicatie wil doen gelo
ven?9
Wat mij verder opviel. was dat met kerstmis 1943
de laatste gevluchte Franse krijgsgevangene werd
geholpen. Zijn er in t944 en de eerste maanden
van 1945 geen gevluchte krijgsgevangenen meer
geholpen?
Informatie
De auteur van deze bijdrage wil graag in contact
komen met mensen die (extra) informatie kunnen
geven over gevluchte Franse krijgsgevangenen:
G.J. Dijkstra, iel. 0593-541848 of
gjdijkstra@uiigeverijdrenthe.nl
Noten
1 P. Albers . Gevangen in het veen. De geschiedenis
van de Emslandkampen. Groningen 2005, zie
bijvoorbeeld p. 115-]] 7.
2 G. Groenhuis. Emmen in bezeningstijd. Een
grensgemeente kort voor en tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Emmen, 1990. p. 181.
3 Groenhuis, Emmen, p. 181-182; Albers, Gevangen,
p. 118-121.
4 Groenhuis, Emmen, p. 181-182.
5 Ibidem, p. 182.
6 Ibidem, p. 183.
7 Albers, Gevangen. p. 119-121.
8 G.J. Dijkstra, ‘Hulp aan Franse krijgsgevangen',
in: Erica 1940-1945, Beilen 2010, p. 125-142.
9 H. Berends, Woeste lloeve, 8 maan 1945,
Kampen 1995. p. 63.

et bombardement op de
Puritjabrie!( in J
“De klok in de m a ch in ek a ier is vrijdag 23 m aart precies op 13.30 uur blijven stilstaan. Dit
was de tijd waarop de fabriek aan een zó onverhoedsche bomaanval vanuit vliegtuigen werd
blootgesteld, dat het voor velen onzer onmogelijk was tijdig uit de fabriek en het kantoor
naar de schuilkelder te vluchten. Deze aanval heeft zes onzer medewerkers het leven ge
kost, zeven werden mui of meer zwaar gewond en velen liepen kleine verwondingen o p .”
M et deze tekst begint het rapport d at de directie van de Purit reeds in april 1945 vlak na het
bom bardem ent opstelde en waarin de slachtoffers en de aangerichte schade worden ge
noemd.
De fabriek die eigenlijk de hele oorlog vrijwel
ongestoord heeft kunnen produceren, werd
plotseling aangevallen met zware bommen,
fosforbommen en mitrailleurvuur. Het in 1919
opgerichte bedrijf produceerde actieve kool uit
turf. De turf werd met schepen uit de veende
rijen in Zuid-Oost Drenthe aangevoerd en in
draaiovens verwerkt tot actieve kool, dat ge

De Puritjabriekin 1938 (Uit: Klazienaveen 100 jaar)

bruikt werd voor het zuiveren van allerlei pro
ducten zoals bijvoorbeeld suiker en drinkwater.
Tijdens de oorlog werd in de fabriek gedeeltelijk
overgeschakeld op het produceren van turfcokes
voor de gasgeneratoren waarmee de auto's
reden. Voor gewone auto's was benzine vrijwel
niet meer te krijgen.
Bontekoe vermeldt in het boek Dremsche Kro-

niek van het bevrijdingsjaar op lO maart:
“Enorme transponen turfcokes (brandstof voor
generatoren) worden uit Klazienaveen wegge
voerd met vrachtauto's over den weg langs den
Hondsrug.
In het boek Activiteit in zwart, uitgegeven t.g.v.
het vijftigjarig bestaan van Norit. worden maar
enkele woorden gewijd aan het bombardement:
“In maan 1945 werd de fabriek te Klaziena
veen tijdens de opmars door de geallieerden
gebombardeerd. De vitale gedeelten van de
fabriek bleven gelukkig gespaard. De onderne
ming is de oorlog- en bezettingstijd dan ook op
redelijke wijze doorgekomen." Dat is alles,
geen enkel woord over de acht dodelijke slacht

offers (later bezweken nog twee werknemers
aan de verwondingen) en de gewonden.
In een artikel in het Dagblad van het Noorden
van 4 mei 2009 wordt de 76-jarige Lammen
Koster aan het woord gelaten. Hij was pas
dertien jaar toen Klazienaveen op die 23ste
maan werd getroffen. Hij woonde met zijn
ouders aan de overkant op nog geen vijftig me
ter afstand van de fabriek in een kleine brugwachterswoning. Aan de overkant stond ook
hotel Wierenga dat eveneens verloren ging in de
vlammenzee.
“Het was vroeg in de middag. Wij moesten in
de kelder schuilen, er kwam geen einde aan de
reeks vliegtuigen en steeds maar weer die
enorme knallen. Mijn moeder had voor het
kelderraam een tafeltje neergezet. De ramen en
het kozijn vlogen er uit. Het werd mijn vader
een beetje al te gevaarlijk. Het leek wel nacht,
we stikten daar bijna in die kelder, dus we vlo
gen naar buiten om tegen de kanaalwal dekking
te zoeken.”
Hotel Wierenga, destijds gedreven door Manen
van Dijk. werd ook geheel verwoest en is nooit
weer herbouwd. Koster vindt het jammer.
“Achter het hotel was een mooie speeltuin, die
is ook helemaal vernield. Kinderen uit de buun

Het voormalige Hole! Wieringa. dm bij het bombarde
ment geheel werd vernield.

De omgekomenen en de gewonden
De direct omgekomenen waren:
Hendrik Bron, ovenist, 54 jaar, getrouwd en drie kinderen
Leenden Boers, arbeider uit de expeditie, 43 jaar, getrouwd en acht kinderen
Jannes Pais, voorman emballage magazijn, 36 jaar, getrouwd en twee kinderen.
Jan Katuin, elektricien, 24 jaar, getrouwd en één lcind.
Jan Jalving, bankwerker, 20 jaar, ongehuwd.
Harm Oldersma, bankwerker, 26 jaar, getrouwd en één kind
De ernstig gewonden waren:
Hendrikus ten Berge (ovenlosser). Hij kreeg een projectiel in de borst.
Johannes Rossingh (ovenlosser). Hij had een schotwond aan het rechter kuitbeen,
Gerrit de Munnik (bankwerker), schotwond in de borst, waaraan hij in december 1945 is overleden.
Jan Harder (zeefinst.) Hij had verschillende scherfwonden.
Deze vier werden overgebracht naar het ziekenhuis in Emmen.
Dan waren er nog drie gewonden die thuis verpleegd konden worden:
Harm Pomp, sjouwerman in de werkplaats. Hij had ernstige wonden aan zijn linkerbovenarm en
borst en ook hij is later aan de gevolgen daarvan overleden.
Koert de Groot, werkzaam bij de draaiovens, had een scherfwond aan de onderlip en fosforbrandwonden aan de onderbenen.
Johan H. Schulte had scherfwonden aan zijn rechterheupbeen.
Velen. die nog in de fabriek en in het kantoor waren, konden ternauwernood aan de dood ontkomen.
vonden dat heel erg." Na de bombardementen
moest het gezin Koster, net als verscheidene
andere gezinnen, verhuizen. Hun woningen
waren onbewoonbaar geworden. Een maand na
die catastrofale gebeurtenis werd ook
Klazienaveen bevrijd.
Koster vroeg zich in het artikel af wie het bom
bardement uitgevoerd heeft en wil de waarheid
weten. Hij wil dat de slachtoffers officieel
erkend worden als oorlogsslachtoffers.
“Als het bekend was dat de Duitsers de fabriek
hadden gebombardeerd dan was hier waar
schijnlijk wel een herinneringsmonument voor
die slachtoffers gebouwd. Niets. niemand heefi
hei er ooit over. Dat is voor mij al een teken dat
hei waarschijnlijk toch werk van de geallieerden
is geweest. Natuurlijk, daar hoefje ook niet
trots op te zijn, maar er zijn wel acht slachtof
fers te betreuren geweest, van wie er zes op
slag dood waren. Dan kumen nu na al die jaren
het zwijgen erover verbreken, lisschien een
monument bouwen en de geschiedenis afslui
ten.” zegt Koster.
In het hierboven reeds genoemde rapport dat
voor de directie van de Purit-fabriek in Amster
dam in april 1945 is opgemaakt werden wel de

namen van de doden en gewonden genoemd.
De aanval kostte het leven van zes medewer
kers en er waren zeven gewonden. Later over
leden nog twee medewerkers aan hun verwon
dingen.
Er werd ook met bommen van behoorlijk zwaar
kaliber gewerkt. enkele naar schatting 250 a 300
kg. Er zijn tenminste enkele shell’s gevonden
met een diameter van 30 a 35 cm en lengten van
ca. 65 cm. Ook is er fosfor uitgeworpen.
Volgens telling werden tenminste 50 bommen
uitgeworpen, daarnaast nog een ware regen van
zware en lichte explosieve projectielen uit
boordwapens. Er werd ook kwistig met fosfor
gestrooid, waardoor op alle punten in de fabriek
brand uitbrak. Verschillende afdelingen kregen
voltreffers en de schade aan de gebouwen, de
machines, de ketelhuizen en de ovens was
groot. Zo werd het draaiovengebouw door vier
a vijf bommen getroffen. kreeg het gebouw van
de waterpijpketels drie en vier een voltreffer,
waardoor het hele gebouw werd vernield en
kwamen op het terrein vóór de kamerovens drie
fosfor- en zeven gewone bommen terecht die
overal brand veroorzaakten. Verder was er
overal glasschade en schade door kogelinslagen
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Jachtbommenwerper Hawker Typhoon. Enkele vliegtui
gen van dit type hebben het bombardement uitgevoerd,
{foto: coli. Aad Neeven)

van de boordwapens.
Aangenomen werd in het rapport, dat vrijwel de
gehele elektrische lichtinstallatie in de fabriek
zodanig was beschadigd, dat deze vernieuwd
moest worden.
In de omgeving van de fabriek werd het hotel
‘Klazienaveen Zuid’ (Wieringa) door voltref
fers volkomen vernield. Bommen vielen in de
speeltuin bij het hotel, op het terrein van de
E.D.S. in opgeslagen oud papier, die geheel
verbrandde. Op verschillende plaatsen op de
trambaan. aan de zuidzijde van de fabriek op
het terrein van de fa. Scholten, aan de noord
zijde tussen de fabrieksgebouwen en de woning
van Mr. Rot en in de rurfbult, waarin gelukkig
geen brand ontstond. Ook liepen zeven schepen
behoorlijke schade op door boordwapens. Het
schip, Purit 15 beladen met persrurf, zonk.
Het brandblussingswerk werd uitermate be
moeilijkt, doordat de fabriek gedurende de
volgende 10 dagen nog steeds het doelwit bleef,
zowel overdag als bij nacht voor beschieting
met boordwapens, waardoor nog enkele mensen
werden gewond.
Voorts was bij de gemeentebrandweer niet
voldoende benzine aanwezig om de vuurhaarden
in korte tijd te bestrijden. Pas na enkele dagen
kon een noodkabel worden gelegd, waardoor het
mogelijk was met stroom van het P.E.B. gedu
rende een gedeelte van de nacht de ringleiding
onder druk te zenen, zodat er geblust kon wor
den. Hierbij kwam echter weer de moeilijkheid
dat maar weinig mensen wegens het gevaar van

beschieting bereid waren naar de fabriek te
komen. Aldus het rapport.
Vijfentwintig jaar geleden schreef de Emmer
Courant ook over het Purit-bombardement.
Daarin stond dat hel ongeveer vier Engelse
jachtbommenwerpers geweest zijn, die opgeste
gen waren in hel toen al lang bevrijde NoordBrabam (zie ook hieronder). In het artikel
vertelde S.J. Syderius (toen 75 jaar) over de
gebeurtenissen op die dag. Hij was in de oorlog
onderwijzer op de openbare lagere schoo! 1 in
Klazienaveen. Hij wilde die middag net weer
aan het werk gaan, toen de aanval begon. Hij
rende weer naar binnen om zijn gezin in veilig
heid te brengen. Het dienstmeisje, Jantje
Duursma, haalde het zoontje van boven en ze
zochten toevlucht in de kelder. De vliegtuigen
vlogen een rondje en kwamen terug om opnieuw
een lading bommen los te laten. Syderius, die
destijds deel uitmaakte van de transportcolonne
van het Rode Kruis in Emmen, kwam die dag
niet meer aan lesgeven we. Hij sprong op de
fiets, met pet en helm in de fietstas en spoedde
zich naar de fabriek. Daar waren al dokters,
ambulances en Duitse soldaten in de weer.
Gewonden werden naar buiten gesleept en onge
deerde personeelsleden renden het terrein af,
zwart van het roet en met een wezenloze blik in
hun ogen. aldus Syderius.
Hij werd direct bij het reddingswerk ingescha
keld. De gewonden werden naar het ziekenhuis
in Emmen vervoerd en dat transport kon onge
hinderd plaatsvinden. Er was angst voor herha
ling en dat was niet onterecht, wam die nacht
was Syderius net naar bed gegaan toen vliegtui
gen opnieuw bommen op de fabriek wierpen.
Toen vielen er nog twee gewonden. Omdat er
geen auto te vinden was werden de twee op
een bakfiets geladen en zo naar Emmen over-

Deel van de pagina van 23 maan 1945 uil hei Daily Log van de 2nd TAF waarin de aanval staal vermeld. De
aanduiding V.50055940 geeft de coördinaat van de Purirfabriek aan. Ook de tijd wordt genoemd. (coll.Aad
Neeven)

gebracht. Onderweg werden ze nog door
landwachters aangehouden, omdat het al
spertijd was. Eén van de gewonden bleek de
vader van een van de landwachters te zijn. Ze
werden dus verder niet lastig gevallen en
kwamen om drie uur 's nachts in het zieken
huis aan. In het artikel vraagt Syderius zich af
wat het nut was van de aanval van de Engelsen. Twee Engelse vliegers vertelden later dat
het bombardement een vergissing was ge
weest. Alles wat bewoog was in die tijd een
doelwit. omdat alles wat reed of draaide door
de Duitsers werd gebruikt.
De Purit begon op 16 april al weer te draaien
nadat Klazienaveen op 11 april was bevrijd.
De aanval op de Puritfabriek was in deze fase

Nog een
opname van
defabriek
na het
bombarde
ment (coli.
Sis HoekBeugeling)

van de oorlog eigenlijk niet zo opvallend. Er
vonden in die maanden vlak voor de bevrijding
vrijwel dagelijks bomaanvallen en beschietingen
plaats door geallieerde vliegtuigen op installa
ties, stations, schepen en voertuigen.
Vreemd genoeg wordt in het hierboven reeds
genoemde boek Drentsche Kroniek van het
Bevrijdingsjaar door mr. G. A. Bontekoe
waarin van dag tot dag is beschreven wat er in
het jaar 1945 in Drenthe gebeurde, met geen
woord gerept over het bombardement op de
Purit, terwijl veel minder beduidende bombar
dementen en aanvallen wel zijn beschreven. Zo
wordt wel vermeld dat op dezelfde dag ook het
vliegveld van Havelte met boordwapens is aan
gevallen, waarbij één man en een paard werden

Het op 23 naart 2010 onthulde monument met daarop
de namen van de acht slachtoffers. (Foto: Piet Naber)

gedood en een barak beschadigd.
Dat het bombardement gebeurde door gealli
eerde vliegtuigen en niet door Duitse ligt voor
de hand. De fabriek produceerde voor de Duit
sers en bovendien waren de Duitse vliegtuigen
in deze fase van de oorlog niet meer in staat om
dergelijke bombardementen uit te voeren. In
middels heeft ons redactielid Marcel Bulte
navraag gedaan en hij heeft meer informatie
gekregen van Aad Neeven te Oosthuizen (N.H.), die veel historisch onderzoek doet betref
fende de oorlog in de lucht. Deze deelde mee
dat op 23 maan 1945 985 vliegtuigen vertrokken
met de opdracht doelen aan te vallen in het
noordelijk frontgebied. De piloen mochten de
doelen zelf uitkiezen. Het betrof vliegtuigen van
de 84ste Group, die deel uitmaakte van de
123ste Wing. Volgens het Daily Log van de 2nd
TAF (een boek met dagelijkse rapportage)

hebben toestellen van de squadrons 198 en
183 die tot de 84ste Group behoorden, die
dag bij Klazienaveen een 'olieopslagplaats'
gebombardeerd. Het moeten Hawker
Typhoons zijn geweest die het bombarde
ment hebben uitgevoerd. In het Daily Log
wordt de coördinaatcode V. 50055940 ge
bruikt om de fabriek in Klazienaveen aan te
duiden. De squadrons 198 en 183 waren rond
die tijd gelegerd in het zuiden van Nederland
en in het reeds veroverde deel van Duitsland.
De 84ste Group had als doel het Eerste
Canadese Leger te ondersteunen. De Hawker
Typhoon was een Engelse jacht
bommenwerper en het eerste geallieerde
toestel dat behalve met kanonnen en bommen
ook met raketten werd uitgerust. Het is de
bedoeling dat een collega van Aad Neeven half
april weer naar Engeland gaat en dat hij in de
archieven gaat kijken naar de logboeken van de
genoemde squadrons zelf, die gedetailleerder
zijn.
Het artikel in het Dagblad van het Noorden in
mei 2009, waarin Lammert Koster aan het
woord was, leidde er toe, dat er een comité
werd opgericht om er voor te zorgen dat er een
monument zou komen. Op 23 maart van dit
jaar, 65 jaar na het bombardement, is dit mo
nument onthuld bij de Puritfabriek met daarop
de namen van de slachtoffers. Daarbij was een
groot aantal nabestaanden van de slachtoffers
aanwezig.
Geraadpleegde literatuur:
- artikelen in de Emmer Courant van 23 maart
1985 en in het Dagblad van het Noorden van
4 mei 2009 en 3 juni 2009.
- Rapport, opgesteld in april 1945 door de direc
tie van de Purit-fabriek in Klazienaveen en
gericht aan de directie van de N.V. Purit Maat
schappij te Amsterdam.
Met dank aan een aantal (voormalige) inwoners
van Klazienaveen, in het bijzonder Lammert
Koster.Tevens aan Aad Neeven te Oosthuizen.
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Op 20febntari 1944 kwam Harmannus Henderikus Bonljer uil
Erica bij een bombardemenl om hel leven, loen hij als
marechausseman op wacht slond bij bel Landgoed Stubbings
House bij Maidenhead, waar koningin Wühelmina en prins
Bernhard verbleven.
Foto voorblad: De begrafenis van Bonljer in Maidenhead in
aanwezigheid van de verloofde van Bonljer, koningin Wilhelmina
en prins Bernhard.
Foto boven: hel landhuis Slubbings House bij Maidenhead.
Folo onder: Bonljer is op het Ereveld Mill Hili, Paddington
Cemeuy in Landen herbegraven.
De driefoto's op de oiwfog konen uit hel boek Erica J940- J945,
dal op 22 april 2010 is verschenen.

Op een deel van de kaan vaii Drenthe van 1634 van C Pijnacker
staan afgebeeldbij Weerdinge: 'Landwegin Drenthe' van A.M.
Gorler (1866-1933); bij Roswinkel: ‘De kerk bij Roswinkel' van J.
van Ravensvaa (1789-1869); bij Emmen: 'Kerk te Emmen' van J.
Reijnders (1823-1889); bij Schoonebeek: 'Boerenerfin Pad- en Vlieghuis bij Oud-Schoonebeek'. lekening van H W. Jansen (1855-1908).

