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Het logo heeft betrekking op het gebied, waarin onze dorpen liggen.
De gegolfde lijnen onderin geven de vele watertjes aan die in dit
gebied stromen en gestroomd hebben. Ook hebben ze betrekking op
Marheim, gemeente grenzend aan water.
De gebogen lijn is een Typha latifolia oftewel een Grote Lisdodde, in
de volksmond ook wel tourebout of rietsigaar genoemd. Deze plant
komt in ons gebied veel voor en is kenmerkend.
Het woord “riet” van rietsigaar slaat vervolgens op “Oude Riet” en
“Zwarte Riet”, twee riviertjes die de grenzen van ons gebied mede
hebben bepaald.
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Van de redactie
Geachte lezers,
Wij vinden het zelf onvoorstelbaar! Dit tweede nummer van ’t Olde Guet, is wel héél
dik geworden. Dat komt doordat er zóveel materiaal beschikbaar is en er zóveel te
schrijven is over het thema van dit speciale nummer: 60 jaar bevrijding. En nu hebben
wij nog maar een klein deel van al dit materiaal gebruikt.
Er is in de gemeente Marum ontzettend veel gebeurd in de oorlog. Ieder dorp heeft
zijn eigen geschiedenis en iedereen die deze verschrikkelijke tijd meemaakte, heeft
zijn of haar herinneringen. Herinneringen die na 60 jaar nog zó levend en helder zijn,
dat je soms denkt dat het gisteren gebeurd is.
Wij hebben er dan ook voor gekozen in deze uitgave ruimte te geven aan deze
persóónlijke verhalen: herinneringen van nabestaanden en ooggetuigen. (Verwacht
u dus geen compleet historisch overzicht van de gebeurtenissen in onze gemeente
tijdens de jaren 1940–1945.) De bijzondere waarde van deze verhalen ligt, naar ons
idee, voor een belangrijk deel in de manier waarop men, na àl die jaren, die verschrikkelijke en aangrijpende gebeurtenissen onder woorden heeft gebracht.
Uit respect hiervoor hebben wij ons terughoudend opgesteld bij het bewerken van
de teksten. Inkorten was helaas meestal onontkoombaar, maar verder is zowel aan
inhoud als aan stijl zo weinig mogelijk veranderd. Eén van artikelen is dan ook gepubliceerd in het Westerkwartiers. Met dank aan Martje Grondsma, die gezorgd heeft
voor een correcte schrijfwijze.
De verhalen van de heren Van der Vaart, Van der Wier en ds. De Jong zijn opgenomen
op initiatief van de Culturele Raad In het kader van 60 jaar bevrijding wilde de
Culturele Raad graag deze bijzondere verhalen over de moord op 16 inwoners van
De Haar op 3 mei 1943 publiceren. De raad heeft hiervoor contact gezocht met de
redactie van ’t Olde Guet, hetgeen tot een zeer waardevolle bijdrage heeft geleid.
In dit nummer hebben wij (nog) geen aandacht besteed aan de mensen in onze
omgeving die betrokken zijn geweest bij de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië. Op
verzoek van enkele leden willen wij hier wèl aandacht aan besteden in het volgende
nummer. Lezers die hierop prijs stellen en ons uit eigen ervaring of via andere bronnen
kunnen informeren, vragen wij contact met ons op te nemen, zodat wij samen met hen
een artikel over dit onderwerp kunnen schrijven.
Wij hopen dat het lezen van deze verhalen, over een periode van onvrijheid en bezetting, u doet beseffen hoe waardevol het is dat wij vandaag in vrijheid leven. Daarom
hebben wij ons met dit speciale nummer van ’t Olde Guet van ganser harte aangesloten bij het landelijke herdenkingsthema 60 jaar Vrijheid.
Trees Mars-Belderok en Joke de Boer-Jager
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Oorlogsherinnering van de voorzitter
Berend Kingma
Voor u ligt het tweede nummer van ons ledenblad met als speciaal thema 60 jaar
bevrijding. Normaal komt vóór het stukje van de redactie een voorwoord van de
voorzitter namens het bestuur van de vereniging. Dit keer wil hij in verband met
deze speciale uitgave van de gelegenheid gebruik maken om, in plaats van een
voorwoord te schrijven, u een aantal van zijn persoonlijke oorlogsherinneringen
te vertellen.
Dit jaar is het 60 jaar geleden dat
Nederland bevrijd is van de bezetting
van de Duitsers. Dan ga je herinneringen
ophalen. Ik was 6 jaar en alleen gebeurtenissen die diepe indruk op mij hebben
gemaakt als kleuter bepalen het beeld
van 5 jaar bezetting. Het is dan ook
niet vreemd dat gebeurtenissen in mijn
directe omgeving mij het beste zijn bijgebleven. In mijn herinneringen waren alle
bedden en bedsteden beslapen, zelfs
de bovenste koestal was afgetimmerd
tot een slaapplaats. Een vol huis was
tijdens de bezetting en tijd van voedselschaarste in Nederland niet zo vreemd,
want op een boerderij was voedsel een
oplosbaar probleem. Jaarlijks werd bij
ons een varken ge-slacht. Aardappelen
en bruine bonen groeiden op het land
en stonden elke dag op het menu. Twee
keer per dag warm eten: aardappelen
of bruine bonen en ’s avonds opgebakken aardappelen met bruine bonen. Mijn
vader noemde dat ‘gewapend beton’
(het lag zwaar op de maag, maar was
wel gezond!). Het brood van de bakker
was klef en zag er grijs uit. Roggebrood
was beter te eten en werd gebakken van
rogge van de boerderij dat bij de leverplicht van graan werd achtergehouden.
Bakker Venema aan de Kruisweg bakte
van deze rogge voor ons het brood,
in ruil voor brandstof om de bakoven
te verwarmen. Brandstof, geleverd in
de vorm van takkenbossen, die bij het
intensief kappen van de houtsingels ter
beschikking kwamen.

Dit alles was nodig om de vele monden
die bij ons om de tafel zaten te vullen:
ons gezin, mijn opa, neven en nichten uit
Hilversum, een evacué uit het Limburgse
Velden en een onderduiker uit Enumatil
die niet voor de Duitsers in Duitsland
wilde werken.
Van mijn neef is mij de eerste dag dat hij
bij ons kwam bijgebleven. Hij was toen
16 jaar, had al tijden niet veel te eten
gehad en was ‘in de groei’, zoals mijn
moeder dat uitdrukte. Hij schepte een
bord vol stampot moes (boerenkool); een
bord met een kop erop, en nog steeds
verbaast het mij dat hij het allemaal
heeft opgegeten en niet onpasselijk is
geworden.
De onderduiker is niet tot de bevrijding bij
ons gebleven, omdat iemand geklikt had
bij een lid van de Nationaal Socialistische
Beweging (de NSB), dat er een onderduiker bij ons verbleef die werkzaamheden
verrichtte op de boerderij. Omdat deze
NSB’er, zoals mijn vader mij later vertelde ‘niet zo’n slechte man was’ en de
informatie niet heeft doorgegeven is het
met een sisser afgelopen.
De evacuees waren mensen die uit de
frontlinie in Limburg bij ons terecht waren
gekomen, met de trein door Duitsland.
Dat was niet zonder risico, want ook
deze transporten werden door de geallieerden beschoten. Voor mij was de
ontmoeting met de evacuees de eerste
kennismaking met katholieken.
De wereld waarin ik leefde was niet
groot, het Malijksepad, de Kruisweg en
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de Willemstad. Spelen in een rode, luxe
auto van garage Jansma onder het hooi
samen met mijn speelkameraadjes, als
het hooi in de winter opraakte, was
een spannend avontuur! Zoeken naar
zoveel mogelijk zilverpapieren strookjes,
die overal op het land waren te vinden en
door de geallieerde vliegtuigen werden
gebruikt om de radar op Trimunt te
ontregelen. En als je geluk had vond je
een huls van een mitrailleur. Spannende
dingen op die leeftijd!
Bij de luchtgevechten die bij ons in de
buurt plaatsvonden moest ik van mijn
moeder in de bedstee die in de tasruimte
onder het hooi was gebouwd. Veilig vond
mijn moeder. Begrijpelijk, want rondvliegende kogels smoren in het hooi. Een
keer, bij een luchtgevecht waarbij een
geallieerd vliegtuig werd neergeschoten,
werd een op een hooimachine platgeslagen kogel in onze schuur gevonden. (1)
Het beschieten van de tram bij de
Kruisweg heeft een diepe indruk bij mij
achtergelaten. (2) Mijn grootmoeder
woonde aan de Kruisweg (nu nr. 83).
Ik was met mijn vader naar de weg, hij
moest een boodschap doen bij kruidenier Feringa (nu Splint parket). Ik stond
bij de trambaan op hem te wachten
toen de vliegtuigen vanaf Nuis recht
over de trambaan kwamen, richting ‘De
Kruisweg’ waar de goederentram stil
stond. Het was vooral indrukwekkend
om te zien hoe de vliegtuigen al schietend over mij heen vlogen. De vlammetjes uit de mitrailleurs zie ik nog steeds
voor mij. Mijn grootmoeder was doodsbenauwd en riep naar mij en mijn vader
dat wij bij haar moest komen. Maar mijn
vader liep rustig op de Kruisweg, maakte
zich schijnbaar nergens druk over en zei
tegen mijn grootmoeder: “Och moeke
het valt wel wat mee. Ze schieten boven
ons op de tram en die staat bij ‘De
Kruisweg’ “.
Veel merkte ik niet van de aanwezigheid
van de Duitsers. Een keer op een zondag
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werden langs onze reed van de Kruisweg
naar de Willemstad verbindingsmaterialen uitgerold. Mijn opa was, denk ik,
erg nieuwsgierig wat er aan de hand
was, want ik moest met hem mee om een
rondje langs de Willemstad te wandelen.
Een oude man met een kleine jongen
wekte geen argwaan. “Wij gaan langs de
poepen”, zei mijn opa in het Fries tegen
mij. Spannend, want avonturen spreken
een kind aan. Onderweg, wij kwamen
langs het huis van Pater, sprak Pater mijn
opa aan: “Kingma het lijkt niet zo best,
zij hebben de Willemstad bezet”. “Och
Pater dat zal wel een beetje meevallen,
wij lopen door en ik zie het wel”. Tussen
de Willemstad en de Pierswijk lagen
de Duitse soldaten op het pad naast
het toen nog bestaande wijkje van de
Pierswijk naar de Willemstad, in mijn
beleving, te genieten van de zon en lazen
een boek. Voor mij waren het vriendelijke
mensen die ons netjes lieten passeren,
maar mijn opa zei geen boe of ba en
stapte met grote passen over de daar
liggende Duitse soldaten heen. Toen wij
de groep voorbij waren mompelde hij “‘t
Blijven poepen Berend” , maar ’t was
opa duidelijk: het was een oefening en
geen bezetting van de Willemstad.

(1) Op 20 februari 1944 stortte het vliegtuig nabij Noordwijk neer. Op de begraafplaats bij de hervormde kerk in Noordwijk ligt Pilot officer C.H. Waight, oud 32
jaar en afkomstig uit Britisch Honduras
begraven.
(2) Op 16 september 1944 werd bij
‘De Kruisweg’ een goederentram vanuit
de lucht beschoten Bij deze beschieting kwam machinist T. de Vries om het
leven. De loc 54 werd daarbij zo zwaar
beschadigd dat de machine in1945 werd
gesloopt.

Publicaties over Marum en omgeving (2)
Samengesteld door N.J.I. Mars
Zoals in het vorige nummer al gezegd is, zal in deze rubriek telkens een aantal publicaties die iets over het werkterrein van de historische vereniging Heemkundekring
Vredewold-West vertellen, kort worden besproken. Dat zullen meestal boeken zijn,
maar ook tijdschriftartikelen zullen soms worden genoemd. De meeste boeken zijn
alleen nog antiquarisch verkrijgbaar; sla uw slag op een van de vele boekenmarkten
die in onze omgeving worden gehouden.
Bij de boeken die niet meer in de gewone boekhandel verkrijgbaar zijn, zal ook steeds
worden aangegeven in welke bibliotheek in onze omgeving een exemplaar aanwezig
is. De publicaties zijn doorlopend genummerd sinds de start van deze rubriek.
Omdat dit nummer van ‘t Olde Guet gewijd is aan de bezetting en bevrijding van
Marum, zullen we enkele publicaties bespreken die daarop betrekking hebben; de
beloofde bespreking van publicaties over onderwijs in Marum zal in het volgende nummer worden opgenomen.
Tijdens de oorlog vestigde de Duitse bezetter op Trimunt een militair kamp, waaraan
verschillende publicaties zijn gewijd.
4. H. Kroes: Stelling Trimunt in oorlogstijd. Uitgave: Rabobank Marum, 1973. [In een
band tezamen met: W.T. Vleer: Gemeente Marum door de eeuwen heen, dat vorige
keer werd besproken.] 21 x 27 cm, 78 blz. Aanwezig in de Openbare bibliotheek te
Marum en De Wilp.
Kroes geeft een gedetailleerde beschrijving van de ontstaansgeschiedenis en de militaire betekenis van de radarapparatuur op Trimunt.
5. Jan Buitkamp: Zo was dat toen op Trimunt. Uitgave in eigen beheer door J.
Buitkamp, 2000. 16 x 24 cm, 151 p. Aanwezig in de Openbare bibliotheek te Marum
en De Wilp.
Dit boek is geïllustreerd met tekeningen van Dominque van Bemmel en de auteur. Het
geeft aan de hand van persoonlijke geschiedenissen een goed beeld hoe het leven
rond en tijdens de oorlog op Trimunt was.
6. Jan Buitkamp: Kamp Trimunt in oorlogstijd. Uitgave in eigen
beheer door J. Buitkamp, 2005. 16 x 24 cm, 80 p. (Voor leden
van Heemkundekring Vredewold-West verkrijgbaar voor de
speciale prijs van  10,-)
In dit boek, dat het boek Zo was dat toen op Trimunt aanvult,
worden de werkwijze in het kamp en de militaire betekenis
ervan belicht op een meer afstandelijke manier. Dit boek bevat
vele foto’s, waaronder een aantal die tijdens de oorlog zijn
gemaakt.
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Er zijn weinig persoonlijke herinneringen over het kamp Trimunt gedocumenteerd; juist
daardoor zijn Buitkamp’s boeken erg waardevol. Veel van wat hij erin heeft vastgelegd
zou anders voorgoed verdwijnen met de laatste getuigen ervan.
Ter herinnering aan de door de Duitsers gedode inwoners van Marum, verscheen al
kort na de oorlog een gedenkboekje:
7. Storm......! over Marum in de bezettingsjaren 1940-1945. Uitgave: De Wit’s
Boekhandel, Marum, [1946]. 13,5 x 20,5 cm, 36 p. Aanwezig in de Universiteitsbibliotheek
Groningen.
Het bevat foto’s en korte biografieën van de slachtoffers van de Duitse bezetting.
Tenslotte een buitengewoon merkwaardig en zeldzaam boekje.
8. De leuze van de dag luidt! Verzameling van leuzen uitgegeven in ‘t kamp 112 N.A.D.
Marum tijdens de lichting 1944. [Geen auteur of uitgever vermeld.] Aanwezig in de
Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam.
In Marum was tijdens de oorlog een kamp van de Nederlandsche Arbeidsdienst
gevestigd, genaamd De Windhouk. De Nederlandsche Arbeidsdienst was een organisatie, waarin Nederlanders arbeid verrichtten ten behoeve van de bezetter, in een
soort half-militaire dienstplicht.
(Voor gedetailleerde informatie over de Nederlandsche Arbeidsdienst, zie Willem
F. van Breen: De Nederlandsche Arbeidsdienst 1940-1945. Ontstaan, opkomst en
ondergang. Walburg Pers, Zutphen, 2004.) Het boekje vermeldt voor elke dag van 10
januari 1944 tot 15 juni 1944 de korte toespraak waarmee de dag werd begonnen. Die
toespraken zijn beangstigend om te lezen, omdat ze tonen op wat voor een subtiele
wijze aan de bewoners van het kamp werd verteld hoe ze, door mee te werken voor
de bezetter, hun eigen vaderland dienden. In hedendaags jargon zouden we zeggen:
hoe ze werden gehersenspoeld.
Het boek geeft ook een lijst van de bevelhebbers van het kamp, het personeel, en
de 156 dienstplichtigen. Voor de geschiedschrijving van de bezettingstijd in Marum
is dit een zeer bijzonder document. Het wordt tijd dat er ook over dit kamp tenminste
een uitgebreid artikel verschijnt; over het vergelijkbare kamp “Dobbendal” in Gasselte
is al in 1991 een boekje verschenen dat als voorbeeld kan dienen (J. Kroezenga: De
Nederlandsche Arbeidsdienst in de Tweede Wereldoorlog. Geschiedenis van het kamp
“Dobbendal” te Gasselte. Drukkerij Roorda, Stadskanaal, 1991).
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Verzet in Marum in ‘40 – ‘45
Jan Buitkamp
Iedereen, die de bezetting meegemaakt heeft, kent uit die tijd feiten en ogenblikken,
die hij nooit vergeten zal. Zo zal mij altijd bij blijven het doodschieten, vlak bij ons huis,
van zestien mensen uit Marum. En de bevrijding, die zal ik ook nooit vergeten.
Al die mensen en gebeurtenissen trekken vooral op 4 en 5 mei voorbij in de gedachten
en op het netvlies van alle mensen, die weten wat bezetting en oorlog is. Bezetting,
niet te geloven hoe erg. Bevrijding, ook dat was niet te geloven. Voor wie dat meegemaakt heeft blijft het een hoogtijdag.

Monument bij het Romaanse kerkje in Marum-West. Hier vindt jaarlijks op 4 mei de dodenherdenking plaats.

Voor mij neemt met elke jaarlijkse 4 en
5 meiherdenking mijn bewondering toe
voor de uitstervende Gideonsbende, die
het tussen ‘40 en ‘45 tegen de bezetter
durfde op te nemen.
Gerekend naar het toenmalige inwonerstal waren het maar weinigen, ongeveer
één procent van de bevolking, die in
verzet kwamen of anderszins met hulp

aan onderduikers, joden en geallieerde
piloten hun nek waagden.
In dit stukje wil ik wat vertellen over het
Verzet in Marum. Dat Verzet hield zich
vooral bezig met hulp aan onderduikers.
Ook geallieerde vliegers werden geholpen om weer naar Engeland te komen.
In de gemeente Marum zaten zo’n vierhonderd onderduikers. Hiervan is 5 pro7

cent tegen de lamp gelopen. Dus 95
procent bleef vrij.
In Marum waren twaalf joden ondergedoken. Allen hebben de oorlog overleefd. Ds. A. Burger en zijn vrouw herbergden ruim tweeëneenhalf jaar een
joodse familie in de hervormde pastorie midden in Marum-West. Zondag 15
april 1945 waren ze in de kerkdienst in
Marum-West.
Al gauw na de bezetting kregen alle vol-

eerst Burema en toen Groenwold, geen
argwaan kregen.
Alle levensmiddelen kwamen gaandeweg
op de bon. Het beheer van de hele
gemeentelijke bonnenvoorraad werd
geregeld door het distributiekantoor;
hoofd H. Boerema. Het distributiekantoor was gevestigd in het pand waar
voorheen ‘De Anjelier’ gevestigd was,
tegenover ‘Roema Poeti’. Aan onderduikers mochten geen bonnen worden

Al gauw na de bezetting moest iedereen een persoonsbewijs bij zich dragen.

wassenen een persoonsbewijs, waarop
foto, naam en zo meer, en een afdruk
van de rechterwijsvinger. Dat moest men
altijd bij zich dragen. Joden kregen een
grote “J” op hun persoonsbewijs.
De bevolkingsboekhouding was de taak
van het personeel van de gemeentesecretarie. Gemeentesecretaris was P. v.d.
Veen; F. Eringa was hoofdcommies. Zij
en hun medewerkers voorzagen een niet
gering aantal illegale werkers van een
vals persoonsbewijs.
Jongen mensen, die voor gedwongen
werk in Duitsland in aanmerking kwamen, werden uit de bevolkingsadministratie gelicht en de persoonskaarten
op een veilig plaatsje opgeborgen. Deze
maatregelen moesten zodanig worden
genomen dat de NSB-burgemeesters,
8

verstrekt. Het distributieperso-neel in
Marum voorzag desalniettemin veel
onderduikers in Marum van bonkaarten.
Vooral mej. Anna Landman,
dochter van Opper Landman, werkzaam
als cassière op het distributiekantoor,
heeft voor de onderduikers schitterend
werk verricht.
Toen in mei 1943 alle radiotoestellen
ingeleverd moesten worden adviseerde
het secretariepersoneel de radiohandelaren: “Vernietig de registers, opdat geen
registratie van aankoop en verkoop van
radiotoestellen gevonden wordt”.
Op de gemeentesecretarie had het personeel een klein type radio, verstopt
in een archiefdoos, opgeborgen tussen
de andere dozen. Zo konden ze het
nieuws en de verdere berichten van

het nog betrekkelijk nieuwe carbonpapier achter.
Spoedig waren meerdere
ogen bezig met het lezen
van de in het carbonpapier
getypte letters. Daaruit
bleek dat ds. Van Wouwe
werd beschuldigd van het
verstrekken van bonnen
aan onderduikers en aan
het opwekken tot staking
in de meidagen van ‘43.
Verder zou de dominee in
verbinding staan met terroristen. Bovendien was
op de haag rond de pastorie een goudsbloem (!)
gevonden en die was daar
natuurlijk door de pastoriebewoners neergelegd.
Deze bloem was door
Distributiebonnen. Steeds meer levensmiddelen en goederen kwamen
de NSB-burgemeester
op de bon. Aan onderduikers werden (officieel) geen bonnen verstrekt. Groenewold opgemerkt
en vertrapt.
Radio Oranje uit Londen beluisteren.
Onmiddellijk waarschuwden illegale
Later werd de toestand met de NSBwerkers ds. Van Wouwe, zodat deze
burgemeester te gevaarlijk en moest het
kon onderduiken. En toen inderdaad in
toe-stel weg.
de nacht van 13 juli 1944 een auto voor
de pastorie verscheen was de dominee
De NSB-burgemeester, in dit geval
gevlogen. Wel werd diezelfde nacht in
Groenewold, deed zaken die geheim
Marum-West de onderdirecteur van de
moesten blijven zelf af. Zo gebeurde
zuivelfabriek, K. v. der Meulen, verhet eens dat hij op het typkamertje zat
moord. Hij werd geroepen om naar de
te typen. Meteen moest een secretafabriek te komen want daar was, naar
rie-ambtenaar ook typen en ging daar
men zei, onraad. Toen hij aangekleed
dus ook zitten. Dat kon niemand hem
aan de voordeur van zijn woning verkwalijk nemen, want dat kamertje was
scheen werd hij doodgeschoten. Hij
voor gemeenschappelijk gebruik. Druk
was toen 34 jaar oud. Wachtmeester
ty-pend hield hij tevens tersluiks het
W. Wester, die nauw samenwerkte met
oog gericht op het papier van de burgehet Verzet, hij waarschuwde voor razmeester. Daaruit kon hij opmaken dat
zia’s en hielp onderduikers, heeft ds.
de burgemeester een brief typte aan de
Van Wouwe, die voor die gelegenheid
Sicherheitsdienst in ‘t Scholtenshuis in
verkleed was als wachtmeester van de
Groningen – hoofdkwartier van de Duitse
politie, naar het onderduikadres bij Piet
politie – om hun aandacht te vestigen
Dijkhuis op de Jonkersvaart gebracht.
op ds. S. van Wouwe, gereformeerd
Daar is hij uiteindelijk door landwachters
predikant te Marum. Zijn doen en laten
en Duitsers gearresteerd en via de S.D.moest worden onderzocht. De burgepost in Marum naar het Scholtenshuis in
meester maakte de brief af, maar liet
Groningen gebracht.
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Twee leden van de kerkeraad van de
gereformeerde kerk in Marum, Fokke
Praamstra en Fokke Eringa vroegen
wachtmeester Wester om hulp. Deze
wist, via via – dat is een te lang verhaal
om hier allemaal te vertellen – en via
de Groninger politieman Harm van Dijk,
afkomstig van Nuis, ds Van Wouwe vrij te
krijgen. Dat was net op ‘t nippertje want
Van Wouwe zou vanwege de aanslag op
de spoorlijn van de Drachtse Tram worden doodgeschoten. Via ds. Spiering in
Groningen nam Wester ds. Van Wouwe
mee naar zijn huis in De Wilp en vandaar
bracht hij ds. Van Wouwe via winkelier
Broersma in Opende naar de pastorie
in Hoornsterzwaag. Daar is de predikant
geweest tot aan de bevrijding.
Wester heeft ook nog een rol gespeeld
bij een wapendropping in Bakkeveen.
Nadat de dropping in Bakkeveen had
plaatsgevonden en de wapens verpakt in containers onder andere op de
boerderij van J. Hempenius -gefusilleerd
aan de trambaan- in Zevenhuizen waren
opgeborgen, moesten deze naar de stad
Groningen worden vervoerd. Voorgesteld
werd de wapens te vervoe-ren in een
tankauto van de melkfabriek in Marum.

Monument voor de op 8 december 1944
gefusilleerden bij de trambaan.
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Wester was daar fel op tegen. Te gevaarlijk. Op voorstel van Wester is toen Ate
Meter, groentehandelaar in Marum-West
ingeschakeld. Zonder enige aarzeling
stelde die zijn vrachtauto ter beschikking. Wester bleef met een verzetsman
die bewuste nacht slapen bij Meter en de
volgende morgen ging het in alle vroegte
naar Zevenhuizen. Onder aardappelen,
groenten en zo meer werden de wapens
verstopt en bereikten zo Groningen,
waar de Knokploeg (K.P.) ze in ontvangst
nam.
De moord op 16 Marumers op 3 mei
1943 is welbekend. Niet algemeen
be-kend is dat toen veertig Marumers
aan een groot gevaar ontsnapt zijn!
De beruchte opperluitenant Klaver, felle
NSB’er, hoofd der politie in ‘t ZuidelijkWesterkwartier, gelastte opperwachtmeester Landman, brigadecommandant
te Marum, zondagmiddag 2 mei 1943
om 16.00 uur veertig Marumers te hebben gearresteerd. Deze moesten op dat
tijdstip worden overgeleverd aan opperluitenant Klaver en de hem vergezellende S.D. Alle politiemannen van de
brigade Marum werden naar de kazerne
op de Kruisweg geroepen om een lijst
van te arresteren personen in Marum
samen te stellen en deze mensen voor
vier uur naar de kazerne te halen. Men
was ten einde raad! Omdat niet het hele
korps betrouwbaar was vroeg Wester
Landman onder vier ogen te spreken. Hij
deelde Landman mee, dat hij aan deze
opdracht niet zou meewerken, dat hij
ging onderduiken en dat hij alle illegale
werk zou staken. Landman vond dat
geen goede oplos-sing. Daarop stelde
Wester de commandant het volgende
voor: “ U is de enige die het geval kan
redden. Maar dan moet u alle risico
nemen. Doe alsof u in de war bent geraakt en van het hele bevel niks hebt
begrepen”. Wester haalde David uit de
Bijbel erbij, die ook eens deed alsof hij
gek was. Landman accepteerde. De

politiemensen werden voorlopig naar
huis gestuurd. ‘U hoort nog wel van mij,’
zei de commandant. Toen om 16.00 uur
Klaver met zijn S.D.’ers op de kazerne
in Marum ten tonele verscheen speelde
Landman zijn rol als een volleerd acteur.
Zo bleven veertig Marumse notabelen
uit handen van de S.D. Al deze mensen
hebben er nimmer weet van gehad wat
hun op 2 mei 1943 boven het hoofd
heeft gehangen.

wijnen. En er lekte niets uit! Die zaterdagavond in de scheersalon, geen woord
over die parachutist. Er werd zelfs niet
op gezinspeeld. Omdat alle Wilpsters
eensgezind het verzetswerk steunden.

Zo is er nog zòveel te vertellen over het Marumse
Verzet ‘40 – ‘45. Denk
alleen maar eens aan wat
de groep rond meester J.J.
Zijp, hoofd van de christelijke school in De Wilp heeft
gedaan: joden gehuisvest,
piloten verder geholpen.
Maar ik stop, anders vraagt
dit teveel ruimte. Nog één
ding: een niet genoeg te
waarderen factor in het verzetswerk is de eensgezindheid geweest. Er werd
samengewerkt en er werd
hulp geboden zonder te
letten op politieke rich-ting
of kerk.
Voorbeeld: enkele maanden
na de moord op Trimunt
daalde er op klaarlichte
dag, ‘t was op een zaterdag, haast midden in De
Wilp, een Amerikaanse
piloot neer. Er waren veel
mensen op de been. Op
verzoek van een verzetsman die direct ter plaatse
was en wees op het gevaar
voor de piloot als dit bekend werd, verdwenen alle
mensen als bij toverslag.
De contactgroep onder Willem Wester, geboren 14 december 1915, tijdens de oorlog
meester Zijp slaagde erin werkzaam bij de Koninklijke Marechaussee. Door zijn optreden zijn er
deze piloot te doen verd- in Marum veel mensen uit handen van de Duitsers gebleven.
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Oorlogsherinneringen uit Boerakker
Onderstaand artikel is een interview dat Joke de Boer-Jager en Jan Helder op
1 maart 2005 hebben gehad met een inwoner van Boerakker. Deze inwoner, die
zijn naam niet genoemd wil hebben, was 16 jaar oud in 1945.
De dood van de NSB börgmeester van Moarum
Er was toen ien Boerakker heel veul
jeugd. En ’s oavends kwammen wij
altied even bij mekoar, op e hoek bij de
kerk. Dat is nou nog zo, mor dat was
veur 60 jaor terug ok.
Op een zoaterdagoavend, wadden wij
ok weer met mekoar bij de kerk en toen
kwam der een man aan. En toen wer
der zegd: “Dat is de börgmeester van
Marum”.(Red.:NSB-burgemeester Groenewold) Nou, van Moarum, want wij
praoten gewóón noatuurlijk. Wij praoten
niet Hollands. Die börgmeester kwam
bij ons langslopen en het was net of hij
een revolver har, zo aan de kant, har
e dat beet. En die ging ‘t noorden ien.
Dus dat duurde even en toen was die
man weg, doar wer ok verder niet over
prakkezeerd. Wij hadden alweer andere
dingen bij de kop.
’t Was misschien een uur, anderhalf
laoter, toen kwam er een koetsje aan zu’n rietuug met een glaske d’r ien - en
dat was Cornelis Drenth, die woonde
ien de Bakkerom. Toen zeden die jongens: “doar zit die börgmeester bij ien”.
Mor ik kon die börgmeester niet, want
ik was nog nooit ien Moarum west. En
dan zeg je, waor moeten die nou hèn?
Doe gingen ze weer richting Niebert.
Noa een tiedje, toen kwam dat ríetuugje
weer terug, en doe zat de börgmeester
d’r niet meer bij ien. Cornelis Drenth
zat der allennig nog ien, dus de börgmeester was uutstapt zeker.
En hoelange dat toen nog duurt het,
wiet ik niet meer, mor toen heurden wij
schóóóóten, meerdere schoten! Ja,
12

dat was wel een mooi eindje verder op
- dat moet dicht bij Roorda’s weg west
wezen - mor die schoten, dat heurden
wij wel, want het was ’s oavends en
het was stil. Mor toen moesten wij ok
weer naar huus toe, want wij mochten
’s oavends noa tien uur niet op de weg
wezen.
En ’s zundag ‘s mörgens toen gingen
we noar de kerk en toen werd d’r bij de
kerk zegd: “ze hemmen die börgmeester
gusteroavend dood schoten”. Nou ja
dat was nijs noatuurlijk. Dus wij eerst
hen om de preek te heuren, en toen
we uut de kerk kwammen, toen zeden
we tegen mekoar, zallen we die kant
even uut, joa .. dat was nijsgierigheid.
Dus toen gingen we die kant uut, ja
een mooi endje hor - het hiet nou van
Boerakkerweg mor vroeger zeden wij
van de Lange weg - en toen wadden
doar al een hiele koppel mensen. En
die börgmeester die laag ien de sloot,
ja hij was dood noatuurlijk. Ze hemmen
him der uut hoald en toen lagen ze him
op de kant dèl, ien de berm. En doe
was der een man, een dikke man – der
werd zegd een vertegenwoordiger uut
Niebert – die schreef een briefje. Dat
wiet ik nog best. En toen vroeg er: “is
er ok één die een verzekeringsspeld
het”. Nou d’r was één die een had een
verzeke-ringsspeld, en daor deed e dat
briefke ien en dat prikte hij de börgmeester deur ‘t wang hen!. Ja! Dus dat
was eigenlijk ten teken van: “ik ben fel
op die börgmeester tegen”.
Mor een dag of wat laoter, toen zag ik

em weer. Want wat was nou ’t geval.
De mensen die in de oorlog aan de
verkeerde kant waren, die werden op
pakt en ien Nuus ergens vastholden,
en die moesten dan hier of doar hen te
warken, hier in Boerakker. En verdorie,
nou was die man, die dat briefke op de
wang speld had, die was d’r ok bij. Hij
had één klomp en één schoen aan, en
hij moest hard lopen. Dus toen bleek
dat die man ok verkeerd west har. Mor
hij wol doar doen as of hij een goeie
was, om de dans te ontspringen. Mor
hij ontsprong de dans niet, want ik heb
em zelf lopen zien, de Noorderweg
langs!
En de börgmeester was op een platte
waogen noar Moarum brocht, doar bie
‘t liekenhuuske. En dou hemmen ze
em doar veur bij de deur hèn gooid en
toen bennen d’r een hielebult hen west
en die gaven d’r een schop tegen aan.
Ja,ja…… dat moet ok niet.
Ja, wat deed die börgmeester hier
helemaol ien Boerakker. Loater heb ik
van annern vertellen heurt, dat hij bij de
hoofdmeester aan goan was. Die was
‘pro Duuts’ en doar had e hulp zocht,
want hij was een beetje voortvluchtig.
Mor bij de meester is e niet ien huus
west, en toen is e verder goan, een hiel
end het e lopen. Die man die het niet
wieten woar d’r hèn most. Die is angstig
west, denk ik heur, ja…...
En wèl of ‘t doan hemmen, dat wiet
ik ok niet. Wij hemmen ‘t ok niet zien,
wij heurden die schoten allen. En börgmeester het eerst schoten werd d’r
altied zegd, met zien revolver. En toen
hemmen die mannen op hem schoten!
Vliegtuig, noar beneden kommen bie
de Noorderweg, 19 februari 1944
Ja, an anderkaant huus hadden wij een
zandgat, doar zat mien broer altied ien.
Met allemaol takken d’r overhèn en
doar kroop hij ’s nachts onner. Want

hij was onnerduker. Hij was 3 jaar older
dan ik, dus hij was aal 19 jaor, en dat
was de gevoarlijkste leeftied noatuurlijk.
Die kwam ok niet in de kerk of zo wat
hèn, nee die kroop weg.
En alle oavends, kwam hier een sjoot
vliegtugen langs. Die gingen allemoal
noar Duutsland toe te bombardeern,
mor ja d’r werd ok wel es één noar
beneden schoten. En toen, op een oavend, toen schóten ze! Ja wij kropen dan
weg ien de gang, mor mien broer, die
zat doar ien dat gat. En die kwam loater
ien huus te zeggen dat d’r een vliegtuug
noar beneden vallen was. Ander doags
toen zag mien broer dat er dicht bij ons,
tegen de sloot aan, een dik vliegtuugwiel laag, die was d’r zeker ofknapt of
zo wat. En toe zee d’r: “doar kennen
we mooi kuziebanden van mokken”.
Dus toen bennen wij doar ’s oavends
stil hèn goan en wij hemmen dat dikke
wiel stil metnommen en bij ons ien
’t piekehok zet. En doar hemmen wij
repen d’r of sneden die om de velg van
de fiets konden. Een poar gatjes d’r ien
en een endje pakkedroad (dat wieten
de mensen van vroeger wel wat dat is,
dat deden ze om stropakken) d’r deur,
en dan kon je weer fietsen. Dan had je
kuziebanden en dat wol beter dan op
de velgen fietsen. Dus zo redde je je
dan hè. Wij hemmen verscheiden kuziebanden d’r of sneden, want ‘t was een
dikke baand. Mor ja, het was wel een
beetje link noatuurlijk, want d’r wadden zoveul Duutsers en zo wat hèn, die
er bij west hemmen. Ze mozzen je der
ok niet met pakken noatuurlijk. Mor wij
hemmen ’t red.
En ien dat vliegtuug zat ok wat, doar
hadden wij nog nooit van heurd. Dat
was een soort plexiglas. En doar moeken wij allemoal ringen van, veur om de
vingers. Hele stukken hielen we uut dat
vliegtuug en doar zoagden we mooie
ronde ringkjes van.
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Verklaring, waardoor M. Helder wél de beschikking hield over een goed rijwiel.

D’r was ok aalmoal munitie aan boord
van dat vliegtuug. Overal lagen van
die banden met mitrailleur kogels. Nou
waren d’r enkele mensen, die moeken
een vuurtje en dan gooiden ze die banden d’r ien en dan knalden die kogels
alle kaanten uut. Aan de Noorderweg
wadden ok mensen die dat deden, en
toen is dat een beetje mis goan. Toen
hemmen ze ok een soort brandbom
ien ‘t vuur doan en toen is dat uut
nander barsten en toen was één ’t hiele
oog kwiet en een anner het zien heule
gezicht schonden. Die het toen een
heule tied ien ‘t ziekenhuus west. Ja, zo
ging dat toen. Dat blift je altied bij.
En d’r het nog joaren lang een grote
bom doar ien de grond zeten. Diep ien
de grond. Joaren loater hemmen ze die
d’r uut hoald.
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Bevrijding
Toen met die börgmeester, toen was
‘t zo’n beetje bevrijding en al gauw
werden die mensen aalmoal ophoald
die verkeerd west wadden ien de oorlog. O, ik zie dat nog veur mij, hier op
Boerakker. Ze vlogen deur ‘t land hèn
en die van de BS d’r achteraan hè. En
op ’t lest, toen hadden ze ze te pakken en mozzen ze allemoal zingen, het
Wilhelmus en zo.
De Canadezen, die waren toen al ien
Hoogkerk bíe Grunnen en met een koppeltje jongens bennen wij doar hèn west,
op onze kuziefietsen. Wij keken ons de
ogen uut, die Canadezen man, dat was
wat, onze bevrijders! En die Canadezen
hadden echte sigaretten. Nou jonge, wij
rookten wel, ien de oorlog, mor dat was
zelfverbouwde tabak hè, dat sneden
we ok met zo’n apperoatje. Mor, doar

in Hoogkerk kregen wij van die blikjes
sigaretten van de Canadezen. Ik wiet
nog wel, wij hemmen zo smookt, dat
wij hadden gien vel meer op e tong
zitten. Ja, die sigaretten, dat was hiel
aanner spul dan wij rookten noatuurlijk!
O, dat was zo scherp hè, de tong was
je open!
Ja, je was weer vrij hè, overal ging
je toen even hen te zien en zo. Dat
was een mooie tied. Je konnen weer
doen en loaten wat je wollen. Je was
niet meer bang. Zoas bij ons tuus ok
hè, dat onderduken, dat was ieneen
beurd. Toen kon je weer teveurschien
kommen. Oh, jonge, man, wij wadden zo bliede! Feest vieren, bevrijding!

Die Canadezen, dat was alles. Op die
dikke motors. Oh, jonge, daor was je zo
bliede met. Op ‘t laand bij Jan de Boer
achter ‘t café (De Deurrit) doar hemmen
we toen feest had. Bevrijdingsfeest.
Toen was ‘t heule dorp echt één. Nou,
dat was wat, zo mooi! En d’r was ok
nog wat verkleed. Ik stoa hier of doar ok
nog wel op ’n foto, mor woar dat bleven
is dat wie’k niet meer. En ’t muziekkorps
d’r bij en een optocht, van alles! Een
echt Bevrijdingsfeest!

Eerste Canadese tank die de gemeente Marum kwam bevrijden.
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Het drama van Trimunt
N. van der Vaart
Voorgeschiedenis
In september 1939 sloten Hitler Duitsland en Stalin Rusland een niet-aanvalsverdrag.
Dat betekende dat Duitsland en Rusland beloofden elkaars grondgebied niet binnen
te vallen elkaar niet de oorlog te verklaren. Diezelfde maand viel Duitsland Polen binnen vanuit het westen en Rusland viel Polen binnen vanuit het oosten; zo verdeelden
de beide landen Polen in tweeën.
10 mei 1940 vielen de Duitsers Nederland binnen. Na vijf dagen gevechten en een
verwoestend bombardement op Rotterdam gaf de Nederlandse bevelhebber, generaal Winkelman, zich over en werd Nederland bezet door de Duitsers. Nederland had
toen een leger van 300.000 militairen. De Nederlandse militairen mochten naar huis
vertrekken en hoefden niet in krijgsgevangenschap.
Op 22 juni 1941 verbrak Duitsland het niet-aanvalsverdrag met Rusland en viel het
door de Russen bezette gedeelte van Polen binnen. Tegelijkertijd viel het Rusland
binnen met een leger van 2 miljoen militairen. De Russen werden totaal verslagen. De
Duitse legers trokken alles verwoestend en met grote snelheid op, want voor dat de
winter inviel moest Moskou veroverd worden.
Na hevige regenval in november, en de daaropvolgende verschrikkelijk strenge winter strandden de Duitse legers in de ijzige steppe van Rusland. Het vroor zo hevig
dat de olie in de Duitse tanks en voertuigen bevroor, zelfs de wapens weigerden.
Veldmaarschalk Von Paulus, bevelhebber van het Duitse 6e leger vocht in Stalingrad
en werd mede door gebrek aan munitie’ voedsel, medicijnen enz. verslagen. Van de
350.000 militairen waar hij het bevel over voerde zijn er slechts 5.000 teruggekeerd in
Duitsland. De overige zijn gesneuveld, verhongerd of doodgevroren.
Vanaf die tijd keerde het tij. De Duitsers werden steeds verder uit Rusland teruggeslagen. De Russen, gesteund door Amerikaans legermateriaal, werden steeds sterker.
En vanaf dat moment kregen de Duitsers een tekort aan militairen en besloot Hitler alle
mannen van 17 tot 55 jaar in Duitsland op te roepen in militaire dienst. Daardoor liepen
de fabrieken in Duitsland leeg en konden de boeren het land niet meer be-werken.
Toen werd besloten om alle Nederlandse militairen terug te voeren in krijgsgevangenschap.

De Meistaking
Op donderdag 29 april 1943 ging er
een schok door Nederland: de Duitse
bevelhebber in Nederland, generaal
Christiaansen, maakte bekend dat alle
Nederlandse militairen opnieuw in
krijgsgevangenschap moesten om tewerk gesteld te worden in Duitsland in
de oorlogsindustrie of op het platteland
bij de boeren. Na deze bekendmaking
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braken in het hele land stakingen uit, zo
ook hier in Marum, de Wilp en omstreken. De fabrieken en winkels sloten de
deuren, boeren leverden geen melk
meer. De bevolking protesteerde op
deze manier tegen het Duitse bevel. Als
reactie hierop kondigden de Duitsers het
standgerecht af. Dit bete-kende dat er
zonder waarschuwing werd geschoten
op iedere samenscho-ling. De Duitse

Sicherheidsdienst (SD) gevestigd in het
Scholtenhuis aan de Grote Markt te
Groningen en onder bevel van politiemajoor Johann Mechels moest de orde
en rust handhaven in de drie noordelijke provincies. De soldaten onder zijn
bevel vormden, in tegenstelling tot de
op Trimunt gelegerde Duitse militairen,
een fanatieke, ruige, gevaarlijke meute.
Zelfs bij de gewone Duitse militairen
waren deze manschappen berucht om
hun wreedheid.

neergeschoten; het eerste slachtoffer in Marum was gevallen. Andries
Sikkenga, 29 jaar, zoon van weduwe
vrouw Sikkenga, werd voor zijn huis
koelbloedig ver-moord.
Omstreeks 11.00 uur vernam ik dat mijn
broer Gerrit was gevangen genomen
door de Duitsers en met hem nog 15
andere mensen.

Marum 3 mei 1943
Maandagmorgen 3 mei hoorde ik
schoten uit de richting van de Kruisweg.
De SD uit Groningen, gewaarschuwd
dat het in Marum erg onrustig was,
had een patrouille uitge-stuurd. Deze
patrouille trof een samenscholing aan
op de Wendtsteinweg ter hoogte van het
huidige pand van loodgieter Nijboer. De
mensen waaronder Andries Sikkenga
vluchtten richting het Pieterspadje.
Andries Sikkenga werd ter hoogte van
de huidige basis-school De Springplank

Gerrit van der Vaart:
20 jarige, goedlachse
jongen, die kon genieten van de schoonheid
van het leven maar
soms ook heftig in verzet kon komen.

Grafsteen van Andries Sikkenga, kostwinner voor
zijn moeder en zusjes; als eerste doodgeschoten
op 3 mei 1943.

Enige uren later, ik werkte toen bij Eelke
Hofman, hoek Wilpsterweg, stopte daar
een overvalwagen met nog een legervoertuig. Mijn broer Karst en ik stonden
daar naar te kijken maar boer Hofman
stuurde ons daar weg. Ik kan me nog
goed herinneren dat de hele situatie
nogal dreigend overkwam. Wat had
zich die morgen op De Haar afgespeeld
waardoor er 16 mensen gearresteerd
werden?
Op Trimunt werd nog steeds gewerkt
aan de bouw van de bunkers, ook
op de morgen van 3 mei. Het vervoer
van het bouwmateriaal moest komen
uit de richting van Frieschepalen over
de Haarsterweg. OberLeutnant Berndt,
commandant van de radarstelling Löwe
Trimunt was dan ook niet gelukkig dat
hij het bericht kreeg dat het transport naar Trimunt over de Haarsterweg
geblokkeerd was door boomstammen
zodat de aanvoer naar Trimunt verhinderd werd. De commandant stuurde
een patrouille militairen naar De Haar.
Deze militairen vonden inderdaad dwars
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over de weg gelegde boomstammen,
sleepten deze naar de kant en vervolgden hun weg. Enige tijd later was de
weg wederom geblokkeerd en voor de
tweede keer werden de boomstammen
verwijderd.

Andries Hartholt, 63 jaar.
Was rijk gezegend met
een prachtig, harmonieus gezin. Zijn 5 kinderen waren helder van
verstand. Hij had een flink
bedrijf en was een gelovig man, ouderling in de
Gereformeerde Kerk.

Op dat moment ontdekten ze dat verderop een samenscholing was voor de
boerderij van Eeuwe de Jong, vader van
ds. Foppe de Jong. Bij nadering van de
Duitse patrouille stoof de groep mannen
uiteen. Een paar oudere mensen bleven
staan waaronder Eeuwe de Jong. De
rest vloog de boerderij van De Jong binnen, waaronder de dertienjarige Steven
van der Wier. Enkele soldaten bewaakten de kort daarvoor gevangengemaakte mensen bij de weg. De overige
soldaten drongen de woning binnen en
arresteerden de aanwezige mannen,
inclusief Steven van der Wier. Nadat de
Duitsers overtuigd waren dat alle mannen gevangen waren genomen gingen
ze richting Trimunt. Bij de boerderij
van de familie Hartholt arresteerden
de Duitsers wederom enkele mannen

Berend Assies: boerenzoon van 29 jaar uit
Zevenhuizen.
Werkte
samen met zijn broers op
het bedrijf van zijn moeder, daar zijn vader jong
was overleden. Verloofde
van Luikina Hartholt.
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waaronder boer Hartholt’s drie zonen
en zijn aanstaande schoonzoon. Deze
had zijn verloofde nog geen half uur
van tevoren thuis gebracht. Ondanks
protesten van zijn verloofde werd ook
hij meegenomen. Zo gingen die maandagmorgen 16 mannen, het merendeel nog jonge jongens, bewaakt door
de Duitsers richting radarstelling Löwe
Trimunt.
Achteraf blijkt dat als het aan commandant Oberleutnant Berndt gelegen had
het hele voorval met een sisser zou zijn
afgelopen. In Marum veroorzaakten de
Duitsers op Trimunt, inclusief hun commandant, totaal geen last. Het waren
geen nazi ‘s.
De executie
Op Trimunt aangekomen werden de
gevangenen opgesloten in de wachtbarak. Een paar uur later verscheen de
SD-er Mechels met zijn soldaten. Was
Mechels gewaarschuwd of gingen ze
naar Trimunt om te eten? Ik weet het
niet, hierover zijn verschillende verhalen
in omloop. Het doet achteraf ook niet
ter zake; Mechels was op het verkeerde
moment op de verkeerde plaats.
Voordat het gezelschap naar alle
waarschijnlijkheid ging eten werd
Mechels medegedeeld dat er 16 mensen
van De Haar waren gearresteerd wegens
sabotage. Was Oberleutnant Berndt van
plan de mannen los te laten? Ik weet
het niet zeker, het werd ons achteraf
wel verteld. De lezingen hierover lopen
uiteen. Echter, Mechels wilde daar in
ieder geval niets van weten. Nu kon
hij tonen wie de baas was en hoe
er met “saboteurs” afgerekend moest
worden. Hij gaf bevel de gevangenen
ogenblikkelijk te executeren. Op kleine
afstand van de wachtbarak waar nu
het monument staat met de 16 bomen
werd het vonnis voltrokken. Voor zover
mij bekend is er, op de Duitsers na,

Dirk Hartholt, 27 jaar.
Na het overlijden van
zijn oudste broer Johannes
de rechterhand van zijn
vader. Militair in de oorlogsdagen van mei 1940.

Albert Hartholt, 26 jaar.
Rustige, bescheiden jongen die door zijn toewijding zijn vader tot grote
steun was. Hij hield van
orgelspelen.

geen één oogge-tuige, geweest van
de executie. Na de oorlog heeft deze
indrukwekkende gebeurtenis in Marum
tot verschillende verhalen geleid, waaronder het waarschijnlijke scenario dat
de 16 mannen in groepjes van vier zijn
vermoord. Het verhaal gaat tevens dat
boer Hartholt samen met zijn drie zonen
tot één groep behoorde, en dat de jongen van 13 jaar, Steven van der Wier,
geprobeerd heeft te vluchten voor zijn
moordenaars. Het mocht niet baten. Hij
werd door de beulen neergeschoten.
Na de executie zijn de lichamen van de
doden in een overvalwagen geladen en
langs de woning van mijn ouders richting Groningen gereden. Aangekomen
bij het beruchte Scholtenshuis zijn er
nog drie lichamen toegevoegd aan de
16 van Trimunt. Vanuit Groningen zijn
de 19 lichamen naar de Appèlbergen
gebracht, een woest gebied tussen
Haren en Noordlaren. De Appèlbergen
was omstreeks 200 jaar geleden een
legerplaats voor militairen, vandaar
de naam Appèlbergen. In dit woeste
gebied zijn de 19 doden in een massagraf begraven. Ikzelf ben er verschillende keren geweest met een wandelclub

Hendrik Hartholt:
fleurige, vrolijke jongen van
17 jaar. Wilde niet, zoals
zijn broers, bij vader op
de boerderij werken en
volgde daarom na de
lagere school de landbouwschool en een tuinbouwcursus.

vanuit Zuidlaren. Het is een prachtig
natuurgebied.
Toen het de nabestaanden van de
slachtoffers ter ore kwam wat er met
hun mannen en jongens was gebeurd
was er ongeloof en groot verdriet. Dit
kon niet waar zijn, hun geliefden allemaal vermoord. Langzaamaan drong
het tot hun door dat het werkelijkheid
was, hun geliefden zouden ze hier niet
weer zien. Totaal zijn er tijdens de
Meistaking in Groningen, Friesland en
Drenthe ongeveer 50 mensen vermoord
door Mechels en zijn SD-bende. De
staking was hierna afgelopen, er werd
een avondklok ingesteld: na 20.00 uur
mocht niemand meer naar buiten.
U vraagt zich af of die staking heeft
geholpen. Het antwoord is naar mijn
mening toch ja. Slechts een klein
percentage Nederlandse militairen
heeft zich gemeld om in Duitsland te
werken. Het grootste gedeelte van de
Nederlandse militairen dook onder. Een
gevolg hiervan was dat een maand later
de Duitsers het bevel gaven dat alle
jongens van 18 t/m 22 jaar zich moesten melden voor werk in Duitsland.
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Ook twee broers van mij moesten zich
melden. Ze gingen echter niet. Evenals
de grote meerderheid doken ze onder.
Zestien mannen voor het vuurpeloton
vermoord in Marum; een groot drama
met uitzonderlijke, individuele verhalen
waaronder die van Johannes Glas uit
Dokkum. Johannes was enigst kind.
Hij had een onderduikadres gevonden
op De Haar bij Eeuwe de Jong. Hij was
hier ondergedoken omdat hij bang was
om als ex- militair opgeroepen te worden om tewerk gesteld te worden in
Duitsland. Op 3 mei waren zijn ouders
onderweg om een bezoek te brengen
aan hun zoon. Helaas, zij kwamen te
laat. Bij aankomst op De Haar was hun
zoon niet aanwezig. Later zou duidelijk
worden wat een tragisch noodlot hun
was overkomen.

Johannes Glas, 24 jaar
oud, groot en stevig
gebouwd. Was voor de
oorlog bakkersknecht
geweest, wat hem niet
beviel. Hij vocht mee als
soldaat in mei 1940, was
ondergedoken op De
Haar.

Na de oorlog
Inmiddels was de oorlog afgelopen
en niemand wist waar hun mannen
en of jongens waren gebleven. Op
een zondagmiddag verscheen bij ons
thuis politie Wester. Hij had bij zich
een krul zwart haar, een gedeelte van
een overhemd en een tabaksdoos. Hij
vroeg mijn ouders of ze het herkenden.
Mijn ouders bevestigden dit, het was
van hun zoon. Zo, het was december
1945, zijn ze bij alle nabestaanden
langs geweest. Twee en half jaar na de
executie werd bevestigd wat eenieder
diep in zijn hart al wist. Dezelfde maand
zijn de lichamen van de 16 herbegraven
20

op het kerkhof van de Hervormde Kerk
te Marum-West. Tevoren werd er in
de gereformeerde kerk een rouwdienst
gehouden, na afloop van de kerkdienst
zijn de kisten met de lichamen op boerenwagens, bedekt met de Nederlandse
vlag, naar het kerkhof gereden. De
kisten werden gedragen door jonge
mensen uit Marum en Frieschepalen.
Een van de dragers van mijn broer was
Fré Koenes uit Marum.
Het hoeft geen betoog dat deze
(her)begrafenis een grote indruk heeft
gemaakt op de bevolking van Marum.
Bij de ingang van het kerkhof is een
monument opgericht ter nagedachtenis
van de slachtoffers van Trimunt. Ook
is er op de plaats van de executie
te Trimunt een monument opgericht,
inclusief een boom voor elk slachtoffer.
Majoor Johann Mechels werd pas op 12
januari 1949 gearresteerd. Waarom hij
direct na de oorlog niet gevangen werd
genomen is mij niet bekend. Was hij
gevlucht naar Duitsland? Op 3 oktober
1949 werd hij veroordeeld tot 20 jaar
gevangenisstraf. Later werd dit door de
Bijzondere Raad van Cassatie in Den
Haag omgezet in 14 jaar. Waarom zo
weinig straf (nog geen jaar per slachtoffer)? In die tijd waren er zoveel van
deze gevallen dat men ze niet allemaal
kon huisvesten. Toen de rechter aan
Mechels vroeg waarom hij het jongetje
van 13 jaar niet spaarde, barstte hij in
tranen uit.
In het laatst van de oorlog is er door
een Canadese divisie 4 dagen hevig
gevochten om de stad Groningen.
Grote delen van de stad zijn verwoest
met name de binnenstad, waaronder
het beruchte moordenaarshol Het
Scholtenshuis. Op de plek van het
voormalig Scholtenshuis is nu de studentenvereniging Vindicat gehuisvest.

Vlak voordat de Canadezen Groningen
bevrijd hadden vluchtte de groep SD-ers
vanuit het Scholtenshuis naar het eiland
Schiermonnikoog dat toen nog bezet
was door de Duitsers. Daar aangekomen zijn ze gevangen genomen door
hun eigen landgenoten, die niets met
die moordenaars te maken wilden hebben. Later zijn ze gevangen genomen
door de Canadezen en voor het gerecht gesteld. Sommigen hebben de
doodstraf gekregen anderen zijn tot
lange gevangenisstraf veroordeeld.
Nooit vergeten
In mei 2004 ben ik samen met vele
nabestaanden naar Appèlbergen geweest. Op de plek van het massagraf is
een herdenkingssteen opgericht met de
namen van de 19 slachtoffers. Tijdens
deze bijeenkomst zijn de slachtoffers
met toespraken en bloemen herdacht.

Naast de steen van de 19 slachtoffers
is nog een steen onthuld met hierop de
namen van 16, nooit gevonden andere
slachtoffers. Deze mensen zijn vermoord door dezelfde groep Duitsers.
Ondanks hedendaags intensief speurwerk, inclusief infrarood filmopnames
vanuit F-16’s, zijn deze slachtoffers
nooit gevonden. Er is nu besloten ze
te laten rusten in de grond van de
Appèlbergen.

Ik heb zo goed mogelijk geprobeerd
een verhaal te schrijven over de 16 van
Trimunt zowel de tijd voorafgaand aan
de moord als de tijd erna.
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Oorlogsherinneringen; interview met ds. Foppe de Jong
Toen ik een kind was van een jaar of tien had ik niet kunnen denken dat ik nu hier zo
zou zitten praten, want ik was een heel verlegen jongetje. Ik was zelfs bang voor de
postbode en de wereld was niet verder dan Marum en Frieschepalen. Wat gebeurt er
verschrikkelijk veel in 60 jaar tijd!
Ik herinner mij dat op 10 mei een oom
en tante van mij trouwden, in Drogeham.
’s Nachts om een uur of twaalf kwamen
wij met vader en moe-der op de fiets
terug van de bruiloft, en ineens waren er
allemaal vliegtuigen. Een verschrikkelijk
lawaai boven in de lucht en dat was
het begin van de oorlog, 10 mei 1940.
Dat heeft een onuit-wisbare indruk op
mij gemaakt. Twee dagen later stonden
we bij de weg en kwamen de Duitsers
langs fietsen, de bezetter. Ik vergeet
nooit weer dat mijn moeder daarbij
stond te huilen. Toèn dacht ik: “Waarom
is dat nou zo erg; daar fietsen een paar
Duisters langs, waarom moet je daar
om huilen?” Maar mijn moeder besefte
toen al dat de vrij-heid weg was!
Langzamerhand kwamen dan de
Duitsers op Trimunt en bouwden, grenzend aan ons land op De Haar, een
kamp met bunkers en radarinstallaties
om vliegtuigen op weg naar Duitsland,
te onderscheppen. Deze soldaten van
Trimunt waren aardige mensen, allemaal technici, geen krijgshaftige figuren. Zo nu en dan kwamen ze bij ons
thuis om een bakje eieren of een pakje
boter. Dat kregen ze, tegen een normale prijs, en dan was er wel eens een
klein praatje. Deze mannen, die onder
andere uit Oostenrijk kwamen, huilden
soms van heimwee als ze ons gezinsleven zagen, vader en moeder met een
paar kinderen. Zij, ver van huis, hadden
natuurlijk heimwee en zo ontstond er
bij ons toch een bepaalde sympathie
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tegenover deze Duitsers.
Toen kwam 1943 en de Duitsers werden
steeds grimmiger. Alle onderofficieren
moesten opnieuw in krijgsgevangenschap. Er ontstaat een spontane sta-king.
Deze staking is in bloed gesmoord, wat
levenslang een onuitwisbare indruk bij
mij heeft achtergelaten.
Die staking begon zo de eerste mei,
en de derde mei, op maandagmorgen
fietsten er een paar Duitsers langs de
Haarsterweg, richting Frieschepalen. Ze
hadden bericht gekregen van een vervoersbedrijf dat elke dag naar Trimunt
reed om daar werkzaamheden voor de
Duitsers te verrichten, zodat men bang
was op De Haar met de paarden en
wagens in de sloot terecht te komen.
Deze vervoerder heeft toen zèlf zijn
wagens vernield en aan de Duitsers
bekend gemaakt niet te kunnen komen,
omdat ‘anderen’ dit zouden hebben
gedaan.
De Duitsers uit het kamp zijn daarop
gaan kijken wat er aan de hand was.
Er bleek een boompje over de weg
te liggen. Ze zijn doorgereden naar
Frieschepalen en toen lag er weer een
boompje over de weg. Dan kwamen ze
bij onze boerderij in de buurt, en mijn
vader en nog een stuk of tien anderen,
die bij ons aan het koffiedrinken waren
om de dingen van de dag te bespreken,
liepen naar de weg. Er mochten maar
vier mensen bij elkaar staan en bij ons
stonden er elf, die allemaal bij ons in
de boerderij vluchtten. Behalve mijn

vader en nog drie anderen, die bleven
staan met de handen omhoog, met één
soldaat erbij. De rest van de soldaten
ging bij ons binnen alles schoon jagen,
allemaal naar de weg toe.

Eeuwe de Jong, 41 jaar.
Getrouwd en vader van
twee zoons. Heeft vele
jaren heel hard gewerkt
om zijn ideaal, een eigen
bedrijf, te realiseren. In
1939 bereikte hij dit, in
Marum, De Haar.

Mijn broer en ik, jongens van een jaar
of 12, 13, waren ook in huis gevlucht,
naar moeke toe. Wij kwamen als eerste
uit de woonkamer en werden naar de
weg gejaagd en in wezen gevangen
genomen. Vader stond daar nog en zei
tegen mij: “Loop langzaam weg”. Dat
deed ik niet direct, ik vond het veel te
spannend. Maar mijn vader was streng,
en toen hij nog eens zei: “Jonkje loop
weg!”, had ik het lef niet om te blijven en zijn mijn broer en ik naar de
buren gelopen. Alle anderen zijn meegenomen, de laatste kwam uit het
pomphok, Steven van der Wier, 3 dagen
jonger dan ik, 13 jaar! Hij heeft niet de
kans gehad om weg te lopen. Met die
11 mensen liepen ze door in de richting van de familie Hartholt waar vader
Hartholt, zijn drie zonen en zijn aanstaande schoonzoon ook gevangen

Karst Doornbosch, 24
jaar. Was dienstplichtig toen de oorlog uitbrak en vocht o.a. bij
de Moerdijkbrug. Actief
in het kerkelijk jeugdleven. Vrolijke jongen met
leiderskwaliteiten.

werden genomen. En zo liepen er 16
naar Trimunt.
Ze zijn op Trimunt aangekomen en men
zegt dat het de bedoeling was geweest om ze even schrik aan te jagen en
ze dan ’s avonds weer te laten. Dat
was vermoedelijk ook wel gebeurd,
gezien de aard van de Duitsers daar,
maar toen kwam Mechels, een SS-er
uit Groningen. Toen hij hoorde van de
16 gevangenen, kregen ze bericht dat
ze binnen een half uur doodgeschoten
zouden worden. Men zegt dat ze even
in paniek geraakt zijn en dat vader
Hartholt, die ouderling was, toen een
gebed gedaan heeft, waardoor ze rustig
zijn geworden. Daarna moesten ze naar
buiten en zijn ze 4 bij 4 doodgeschoten.
Dat hebben ooggetuigen ook verklaard.
Men zegt dat er nog iemand was weggelopen, er wordt gedacht Steven,
maar dat kan haast niet, want Steven
had geen klompen maar laarzen aan.
Misschien is het Henk geweest, die was
17 jaar. Maar in ieder geval is er één in
de vlucht doodgeschoten.
Om een uur of één gingen er al de
geruchten, dat er 16 mensen waren
doodgeschoten. Maar we wilden het
niet geloven. Daar wil je niet aan.

Jan Doornbosch: vlotte,
gezellige, levenslustige
boerenzoon van 21 jaar.
Dat hij bevriend raakte met
een Duitser die in Timunt
werkte en zich eenzaam
voelde, was tekenend voor
zijn meelevende karakter.

De Duitse soldaten hebben de lijken in
een vrachtauto gegooid en zijn naar het
gemeentehuis gereden om aangifte te
doen van het gebeurde. Het bloed lag
aan de kant van de weg. Later hebben
wij bericht gekregen dat ze gefusilleerd
waren en dat de begraafplaats niet be23

kend gemaakt werd. Maar dankzij een
oplettende boswachter is toch bekend geworden dat ze zijn begraven in
Appèlbergen, bij Haren. Na de oorlog
zijn de lichamen opgegraven onder leiding van politieman Wester, die geweldig goed werk heeft gedaan. Deze
Wester is heel bekend in Marum. Hij
heeft er ook aan meegewerkt dat die
Mechels in Duitsland opgepakt werd en
berecht is.

Friedrich Ludwich van
der Riet, 28 jaar. Hij had
geleerd voor timmerman
maar beoefende vele
beroepen en zwierf over
de hele wereld, door zijn
rusteloze natuur.
Hij was ondergedoken bij
Doornbosch op De Haar.

Het èrgste wat Wester heeft meegemaakt, zo vertelde hij later, is het
opgraven van die lijken geweest, die zo
in een graf gekwakt waren. Negentien
mensen, deze 16 plus nog 3 die in
het Scholtenshuis al doodgeschoten
waren, hebben tweeëneenhalfjaar in
een massagraf gelegen, zonder kist,
zonder wat ook. Ze waren inmiddels
onherkenbaar en zijn herkend aan de
kleding. Politieman Wester liet aan mijn
moeder allemaal stukjes kleren zien,
totdat zij iets bekends zag. Ja dat was
heel naar. Voor Wester is het leiden van
dit onderzoek het ergste in z’n leven
geweest, dat hij nooit heeft kunnen vergeten. Ze zijn daarna herbegraven op
de begraafplaats in Marum-West, waar
het monument is.
Toen die Mechels later is veroordeeld, waren mijn moeder en andere
nabestaanden daarbij aanwezig. Het
was vreselijk. Het ene moment loog hij
verschrikkelijk en dan huilde hij weer,
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Geert Jan Diertens: een
19-jarige jongen met
een opgeruimd karakter.
Bezocht op zondag 2 mei
zijn ouders en werd door
zijn vader nog gewaarschuwd voorzichtig te
zijn. “’t valt wat toe”, was
zijn reactie.

omdat hij zo’n spijt had. Maar hij wou
nièt zeggen waar ze begraven lagen,
terwijl hij het wèl wist. Volgens hem zou
hij daarmee anderen in gevaar brengen.
En dat terwijl de graven al gevonden
waren. Tenslotte is hij veroordeeld tot
20 jaar. Hij is in beroep gegaan en
heeft toen 15 jaar gekregen. Later heeft
hij heel veel spijt en berouw betoond
en was die gevangenschap na 8 jaar
voorbij.
Ik heb er mee leren leven, maar ik kan er
niet mee omgaan dat hij, ondanks al zijn
berouw, nooit heeft willen zeggen waar
ze begraven lagen. Dat berouw vind
ik dan niet zo groot, daar heb ik altijd
moeite mee, met zo’n soort berouw.
Dan, in 1951, toen ik student werd in
Kampen, gebeurde er iets wonderlijks. Tijdens mijn groentijd kwam er
een Duitse student uit Ihrhofen op mij
af. Een aantal Duitse grensgemeenten
horen namelijk bij de gereformeerde
kerken in Nederland, en in Kampen
studeerden dus ook Duitsers uit deze
plaatsen. Deze Kurt vroeg toen aan mij
of ik misschien een Mechels kende.
Het duurde even voor ik wist over wie
hij het had, maar toen begreep ik wie hij
bedoelde. De SS-er Mechels bleek
evenals de student Kurt, afkomstig te
zijn uit Ihrhofen, waar men een heel
ander beeld van hem bleek te hebben
en van mening was dat hem na de
oorlog veel onrecht was aangedaan.

Mechels was, volgens Kurt, een hele
beste man, een trouw en meelevend lid
van de kerk, werkzaam bij de motorpolitie en door iedereen gewaardeerd. De
gemeente van Ihrhoven was dan ook
heel erg boos dat notabene deze man
is opgepakt, uit Duitsland weggehaald
en voor de Nederlandse rechtbank
gebracht. De gemeente heeft an ooktoen de hulp ingeroepen van dominee
Honig, die altijd veel voor ze deed in
die tijd, om Mechels vrij te krijgen. Maar
dominee Honig had terug geschreven:
“Zulke kerels verdienen de doodstraf”.
Toen hij was uitgepraat zei ik: “Mag ik
het verhaal vertellen?”
En toen heb ik het verhaal verteld; dat
Mechels op een dag in Marum kwam en
zomaar iemand dood schoot op straat
en daarna nog zestien mensen, van een
lieflijke bevolking, waaronder een jongen van 13, zomaar even dood schoot,
zonder enige vorm van proces. Hij
kwam naar Trimunt omdat hij zin in eten
had en toen vond hij daar 16 mensen
en die woerden even doodgeknald en
daarna ging meneer eten.
Toen ik hem dat vertelde schrok deze
student en zei toen tegen mij: “Wil je
er met niemand over praten”. Ik kon
me zijn verzoek in die situatie wel voorstellen en heb hem toegezegd dat het
onder ons zou blijven. Ik heb er ook
nooit over gepraat, maar vanaf toen
liet hij mij links liggen. Dus er was geen
band met hem.

De heer ds. Foppe de Jong.

die Duitse student achter ben gekomen
dat die Mechels ook gereformeerd was.
Een gereformeerde uit Ihrhofen schiet
even 16 gereformeerde jongens, lid van
de kerk van Frieschepalen, dood. En
dat wist niemand, ook hij niet. Dus de
moordenaar is van dezelfde kerk, allemaal dezelfde kerk, dezelfde god, hoe
is het toch mogelijk.
Daar leer je dan mee leven. Het is natuurlijk heel beroerd geweest, dat je
zonder vader verder moest. Aan de
andere kant, uit heel veel verdrietige
dingen die je positief oppakt, daar leer
je vreselijk veel van.

Vele jaren later trof ik hem tijdens een
vakantieuitstapje net over de grens bij
Enschede. Ik sprak hem aan en heb
toen ook gevraagd hoe het met Mechels
was. Hij vertelde dat Miechels in 1975
aan kanker was overleden, maar dat
hij na zijn gevangenschap nog een heel
aantal jaren in Ihrhofen gewoond heeft.
Voor mij is het zo wonderlijk dat ik er door
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Eren en herdenken
W. van der Wier
De heer Wiecher van der Wier (1922) heeft in de Tweede Wereldoorlog drie broers verloren. Zij werden met dertien buurtgenoten tijdens de Meistaking van
1943 op de Duitse radarstelling Trimunt gefusilleerd.
De heer Van der Wier:
Wij hadden thuis een boerenbedrijf,
in de buurtschap De Haar. Mijn vader
was
niet sterk, dus deden mijn boers Uitze
en Jelle en ik het meeste werk.

Uitze van der Wier, 25 jaar.
Oudste zoon in het gezin
Van der Wier. Goede
kracht op het bedrijf van
zijn vader. Vocht in mei
1940 als grenadier bij het
vliegveld Ipenburg.

Onze jongere broer Steven hielp vaak
mee. Jelle en ik waren zeer dik met
elkaar. Hij kon heel goed leren. Hij regelde alles op de boerderij. In de oorlog
werd vlak bij De Haar een Duitse radarpost gebouwd, de stelling Trimunt.
Jelle van der Wier, 22 jaar.
Zeer talentvolle intelligente jongen die evenals
zijn broer bij zijn vader op
de boerderij werkte. Hij
was heel plezierig in de
omgang en een belofte
voor de toekomst.

Tijdens de Meistaking van 1943 hebben
een paar jongens wat boomstammetjes
over de weg naar Trimunt gelegd. De
Duitsers hebben dit als sabotage van
de radarstelling opgevat. Dat was het
natuurlijk niet, het was een verzetje,
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kwajongenswerk. Op maandag 3 mei
ging ik op de fiets naar Marum. Ik
stond wat te praten bij een kennis, toen
er even verderop overvalwagens van
de Ordnungspolizei stopten. Meteen
ontstond er een angstige stemming,
geschreeuw, er werd geschoten. Een
inwoner van Marum, Sikkenga, liep er
bij weg en ik zag een Duitser op hem
schieten. Ratatatat! En hij viel dood
neer. Ik besloot om snel naar huis terug
te fietsen. Vlak bij huis kwam ik langs
de boerderij van Hartholt. Daar stond
mijn broer Jelle op het erf, hij keek mij
aan. Daar waren ook al Duitsers! Er
werd geroepen: “Stehen bleiben”, maar
ik fietste door. Dat gebeurt in een flits,
daar denk je niet bij na. Het was mijn
redding.
Thuisgekomen stonden we doodsangsten uit. De Duitse politie heeft Jelle en
de hele familie Hartholt meegenomen.
Bij een ander buurman, De Jong, waren
Uitze en Steven. Ook die moesten mee.
Steven zou ons meehelpen op het
land en had daarom een overall aan.
Hij was lang en fors voor zijn leeftijd
en leek daarom ouder dan zijn dertien
jaar. Op het terrein van Trimunt zijn ze
vermoord. Ze zijn niet veroordeeld. Een
‘Standsgericht’ is niet gehouden. Het
verhaal gaat dat Steven geprobeerd
heeft weg te rennen met zijn klompen
in zijn hand, maar dat klopt niet. Hij had
schoenen aan. De 16 gefusilleerden
heb ik allemaal gekend. Ik had erbij
kunnen zijn.

Steven van der Wier, 13
jaar. Flinke, goed ontwikkelde jongen, zijn leeftijd
vooruit, met een goed
hart. Hij ging nog naar
school maar hielp graag
zijn vader thuis als zijn
grote broers op het land
werkten.

De lichamen werden op een onbekende plaats begraven. Pas eind 1945
werden ze gevonden, in het natuurgebied ’Appèlbergen’ bij Haren. Het is
vreemd: ik wist daarvoor wel dat ze
dood waren, maar ik durfde het niet te
geloven. Soms had ik het gevoel dat het
niet waar was, dat ze in een kamp in
Polen of Rusland zaten en weer zouden
thuiskomen. Dat bleef hangen. Toen
mijn vader en moeder hun lichamen
konden identificeren was er zekerheid.
Dat gaf een zekere rust, maar het was
wel triest.
Deze hele geschiedenis heeft een diep
spoor in het dorp achtergelaten. Tot op
de dag van vandaag ben ik de
man van wie in de
oorlog drie broers zijn doodgeschoten. Met enkele nabestaanden
van de anderen
heb ik wel contact.
Ik vind het niet
erg om over het
gebeurde te praten. Naarmate ik
ouder word houdt
het me meer bezig.
Het lijkt in mijn herinnering gisteren
gebeurd.

Als ik denk aan de moord op mijn broers en de anderen, dan zie ik het toch
als een offer dat gebracht is. Zij zijn
om niets ter dood gebracht, maar die
gebeurtenis heeft een enorme impuls
aan het verzet gegeven, zeker in deze
streek. Na de Meistaking van 1943 hebben zeer veel mensen beseft wat het
ware gezicht van de bezetter was. Het
georganiseerde verzet kwam op gang
en dat heeft velen het leven gered. Zelf
ben ik niet in het verzet gegaan, maar
wel hebben wij onderduikers op de
boerderij gehad.
De ‘Zestien van Marum’ liggen samen in
een grafmonument op de begraafplaats.
Daar worden ze ieder jaar herdacht. De
belangstelling hiervoor wordt over de
jaren niet minder, dat doet me goed. Bij
de voormalige stelling Trimunt, waar de
eigenlijke schietpartij plaats vond is een
eenvoudige gedenksteen.
Alleen al om wat de dood van de
‘Zestien van Marum’ teweeg heeft
gebracht, moet je hun nagedachtenis
eren en herdenken.

4 mei 2004: dodenherdenking bij het monument in Marum-West.
De belangstelling daarvoor is, gelukkig, nog heel groot.
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Waarom was Mechels in Marum?
Interview door Joke de Boer-Jager met de heer Harm Bekkema
Na afloop van de presentatie van het eerste nummer van ’t Olde Guet, in oktober vorig jaar, raakte ik aan de praat met de heer Harm Bekkema. We blikten
alvast even vooruit naar het volgende nummer van ‘t ’Olde Guet, dat als thema
zou meekrijgen ‘60 jaar Bevrijding’. De heer Bekkema wilde hieraan wel een bijdrage leveren, want hij had, zo vertelde hij, na 60 jaar toch eigenlijk nog wel iets
nieuws te vertellen. Dit wekte mijn nieuwsgierigheid. We maakten een afspraak
en vorige week ging ik, gewapend met de nieuwe opnameapparatuur, op bezoek
bij de heer en mevrouw Bekkema.
Het verhaal van de heer Bekkema heeft eigenlijk alles te maken met de verschrikkelijke gebeurtenissen op De Haar en de stelling Trimunt, op 3 mei 1943, waarbij
16 mensen het leven lieten. Bekkema was toen een schooljongen en weet, door
zijn interesse en goede geheugen, ontzettend veel over de oorlogsjaren in de
gemeente Marum. Veel van zijn eigen herinneringen kon hij combineren met wat
hij van anderen hoorde, en zo vielen vele puzzelstukjes op hun plaats. Maar, 60
jaar na dato, ontbreken er toch nog steeds een paar ………
Bepaalde feiten, die de heer Bekkema zich nog heel duidelijk herinnert, stroken
namelijk niet met de bekende verhalen over deze episode. En dat spitst zich dan
vooral toe op de vraag waarom Majoor Johann Mechels van het Scholtenshuis
in Groningen eigenlijk in Marum was op die bewuste dag. Juist de aanwezigheid
van deze persoon Mechels is de 16 boeren van de Haarsterweg fataal geworden.
In dit artikel draait het om die ene vraag.

Meneer Bekkema, wilt u eerst iets over
uzelf vertellen?
Nou, ik ben Harm Bekkema, ik kom oorspronkelijk van geboorte uit de gemeente Grootegast of te wel Opende Zuid,
aan de Leidijk tegen de Friese grens
aan. Dus hier vanaf Marum gerekend
achter Trimunt. Trimunt was óns gebied
van vroeger, daar gingen we veel spelen
in het woeste terrein, waar later de
stelling Trimunt was. Ik ben geboren in
september 1929, dus ik was in die tijd
13 jaar en ik ging nog naar de lagere
school.
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Harm Bekkema als 13-jarige jongen in 1943.

Wat herinnert u zich persoonlijk van
de gebeurtenissen, die dag, begin mei
1943?
Het was prachtig mooi weer; stralend,
zonnig weer, toen die dag dat het
gebeurd is. We waren ‘s middags om
ongeveer kwart over twaalf thuis te
eten.
Op een zeker moment hoorden we
geronk en dan ga je kijken natuurlijk,
omdat er geen verkeer was en alles
wat bromde moest je zien. Toen kwam
er een overvalwagen van de Duitsers
(Red.: met daarin o.a. majoor Mechels
van het Scholtenshuis in Groningen)
langs en dan vraag je je meteen af:
wat moet dìe hier? Nou die reed met
een noodgang bij ons de oude zandree
langs, met een dikke stofwolk erachter
en stopte op het kruispunt waar de
vier gemeenten bij elkaar komen, bij de
scheiding. Mijn buurjongen zat daar net
boven in een boompje, bij het eksternest om de eieren eruit te halen. Dat was
Koop Scheeringa, en die riepen ze.
Ik zie Koop nog langs de boom naar
beneden glijden en hard lopen, naar het
kruispunt toe. Ongeveer 100 m moest
hij lopen en toen wees hij in de richting
van de boerderij waar de gebroeders
Bosma woonden. Nou, daar zijn die
Duitsers naar toe gegaan. Maar nou
bleek dat ze daar niet moesten zijn,
maar bij een broer van de gebroeders Bosma. Dat was Johannes Bosma,
en die woonde onder Ureterp aan de
Lipomwijk. En Johannes Bosma, die
was melkrijder. Ongeveer een kwartiertje later kwamen ze weer terug. Weer
met een hoge snelheid, dezelfde weg
terug, weer bij ons voor ‘t huis langs.
Wij liepen weer naar buiten en keken
ze na; ze gingen de zandree af, naar
Trimunt toe. En vervolgens zijn ze naar
de stelling Trimunt gegaan.

Wat was er dan aan de hand met die
Johannes Bosma?
Nou, Johannes Bosma was dus melkrijder. Johannes die had een eigen
wagentje, een klein plat wagentje met
luchtbanden en daar ging hij ’s morgens mee langs verschillende boeren
om de melk te halen. Bij ons langs,
door Opende Zuid en door de Parken.
Daarna reed hij met dat wagentje naar
Trimunt, en op Trimunt, bij de kloosterboerderij, stond de grote fabriekswagen. Daar laadde hij z’n bussen over
op die grote wagen en daarmee ging hij
via de Kloosterweg, de Postdijk en de
Haarsterweg naar Marum, naar de melkfabriek om z’n vrachtje af te leveren.
Waarom kreeg Johannes Bosma dan
‘bezoek’ van die Duitsers?
Nou kijk, naar later bleek, was Johannes
Bosma namelijk ‘s morgens niet op de
fabriek verschenen. Maar wat was nou
het geval? Die man die kón niet melkrijden. Ze hadden namelijk die nacht alle
vier de banden van zijn wagen kapot
gesneden en de binnenbanden eruit
gehaald. Die binnenbanden konden worden gebruikt om fietsbanden te maken,
vandaar. Dus het was gewoon diefstal
van zijn banden, waar de man zelf niks
aan kon doen. Hij is ook niet vervolgd;
ze hebben hem niks gedaan, want de
man die stond gewoon onmachtig: hij
kòn niet rijden!
Maar dat van die diefstal, wist u toen
nog niet. Wist u ook nog niks van die
boomstammetjes op de Haarsterweg
en van die patrouille vanuit Stelling
Trimunt naar De Haar?
Nee, die hele patrouille wisten wij niks
van en alles wat er gebeurd is ook niet.
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Wanneer hoorde u dat eigenlijk?
Nou, dat was die maandagmiddag om
ongeveer een uur of vier, toen wij vanuit school kwamen. Van de school
van Opende Zuid liepen wij weer naar
huis, met een groepje bij elkaar. Toen
kwam een zoon van Jappie de Wal, die
woonde op Trimunt, ons in de Parken
tegemoet - de Parkweg is dat nou - en
die zei: “Ze hebben ome Sibbele op
Trimunt doodgeschoten en nog veel
meer….”. En dat was dus aan het eind
van de middag om vier uur. Eerder hadden wij nog van alles niks gehoord.

Sibbele de Wal, 34 jaar.
Had het boeren bedrijf van zijn vader overgenomen. Vader van 4
zoons en 1 dochter. Na
zijn dood werd nog een
dochtertje geboren, dat
naar haar vader werd
genoemd, Sibbeliena.

Maar later bent u wel meer te weten
gekomen over het doen en laten van
Mechels, die dag?
Ja, ongeveer tegen half twaalf kwam
Mechels met z’n overvalwagen
Marum binnenrijden. Aan de hoofdweg, ongeveer bij de rijwielhandel van
Hiemstra, stond een groepje mensen
bij elkaar. Hoeveel weet ik niet precies, maar er mochten niet meer dan 4
personen bij elkaar staan. Anders werd
het onder samenscholing gerekend en
dat was vanwege het gezag verboden.
Toen Mechels daar met z’n auto de
hoek om kwam, is de heer Andries
Sikkenga - die volgens mij onderduiker
was - hard weggelopen en dat hebben
ze gezien. Ze zijn hem achterna gegaan
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en ze hebben hem doodgeschoten,
daar vlak in de buurt. Dus dat was om
half twaalf. Daarna zijn ze doorgereden.
Om ongeveer kwart over twaalf, dat
was drie kwartier later, kwamen ze bij
ons voor ‘t huis langs, op weg naar
Johannes Bosma.
Wat hadden Mechels en z’n mannen in
die tussentijd dan gedaan?
Ja, volgens de afstand, die pakweg 6 km
is, moeten ze intussen ergens anders
geweest zijn, want anders waren ze
veel eerder bij ons langsgekomen. Waar
ze toen geweest zijn, is voor mij ook
een grote vraag en daar heb ik maar
één antwoord op. Volgens mij zijn ze
gegaan naar de zuivelfabriek gegaan,
om te controleren wie wel en niet verschenen was. Want dat lag met die
melkstaking nogal hoog. Dat had ook
al een paar dagen geduurd na-tuurlijk.
En, ik weet het niet, ik durf het moeilijk
te zeggen, maar mijn gedach-ten gaan
uit naar het feit dat ze het adres van
Bosma bij de zuivelfabriek weg hebben
gehaald. Vandaar dat ze ook de goede
route volgden, om bij hem te komen. Bij
ons huis langs, zo naar onder Ureterp.
Ik geloof namelijk niet dat ze na dat
voorval midden in Marum, naar de
stelling gegaan zijn. Want dan had
Johannes Bosma helemaal geen rol
gespeeld. Nee, ze gingen eerst naar
Johannes Bosma en daarna terug
naar Trimunt, naar de stelling, waar ze
om een uur of één aan kwamen. Daar
hebben ze gegeten, zoals de verhalen
later gaan. En op het moment dat ze
binnen kwamen rijden, zo ik heb me
laten vertellen, waren die 16 mensen
net losgelaten en Mechels heeft ze toen
weer opgepakt.

Meneer Bekkema, u denkt dus eigenlijk
dat majoor Mechels in Marum was vanwege de melkstaking en de melkrijder.
En helemaal niet vanwege de boomstammen over de Haarsterweg en een
telefoontje hierover naar het Schotenshuis door de commandant van de stelling; zoals veel geschreven is !?
Nee, dat is voor mij de hele grote vraag.
Volgens mij niet. Niks is onmogelijk,
maar ik betwijfel het. Omdat die melkstaking zo’n verschrikkelijk grote rol
speelde, beschouw ik het eerder als
een samenloop van omstandigheden.

Mechels in eerste instantie dus niks met
die boomstammen te maken. Ik weet
het niet exact, maar volgens mij niet.
Het verhaal moet anders zijn.
Als de komst van die Mechels werkelijk
te maken had met die boomstammen
over de Haarsterweg en die 16 mensen
die ze daar hebben meegenomen,
waarom ging die Mechels dan niet
réchtstreeks naar Trimunt? Wat had hij
dan eerst bij Bosma te zoeken? Daar
had hij dan helemaal niets te zoeken,
als het alleen om die boomstammen
ging! Maar Bosma, dat was de melkrijder!

Majoor Johann Mechels, verantwoordelijk voor veel verdriet in Marum.

Die Mechels rijdt het kamp binnen om
daar even z’n honger te stillen. Nou,
dat heeft hij op een dubbele manier
gedaan! Maar volgens mij was hij in
Marum, vanwege die melkstaking en
vanwege melkrijder Bosma, waar hij
moest zijn; en heeft de komst van

Eén ding heb ik mij ook nog altijd
afgevraagd. Die mensen die toen de
banden bij Johannes Bosma van de
wagen afgesneden hebben; hebben die
ooit beseft wat dat voor gevolgen zou
kunnen hebben!
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Ik heb veel over dit onderwerp gelezen.
Er zijn heel veel verhalen over dat geval
Trimunt natuurlijk en wat vooral heel
diep raakt, dat zijn die 16 mensen die
zijn gesneuveld, plus die ene hier in
Marum ‘s morgens nog. Dat is natuurlijk
een heel verhaal op zich. Maar daar ontbreekt volgens mij iets aan, waar ik nog
nóóit iets over gelezen heb. Mijn idee
hierover is dan ook, als ze Johannes
Bosma de banden niet van de wagen
hadden gestolen, was Mechels nooit
naar Marum gekomen. En dat wou ik
nog wel graag een keer kwijt!
Het typische hiervan is, dat ik het
verhaal, dat ik nu heb verteld, nog
nooit ergens heb gelezen. Hebben de
mensen er niet om gezocht? Is er niet
op gereageerd? Ik weet het niet!
De heer Harm Bekkema.

De heer Bekkema en de redactie zijn heel benieuwd naar de reacties op dit
verhaal. Er moeten meer mensen zijn, die deze periode hebben meegemaakt en
zich de gebeurtenissen herinneren. Bent u het eens met de redenering van de
heer Bekkema? Klopt zijn verhaal? Of zijn er nog andere feiten bekend? De heer
Harm Bekkema wil graag met u van gedachten wisselen, om het ware verhaal
boven tafel te krijgen. Reacties zijn welkom bij het redactiesecretariaat.
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