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Het logo van Heemkundekring Vredewold-West, naar ontwerp van H. Dullink, 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
Mar-heim, 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.
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Van de redactie
Deze uitgave van ’t Olde Guet is een themanummer en helemaal gewijd aan de Tweede Wereldoorlog. Niet dat het dit jaar een speciaal gedenkjaar is, maar er kwamen wat bijzondere
verhalen op ons pad en voor we het wisten hadden we al zoveel kopij dat we er een heel boekje
mee konden vullen, zóveel dat we zelfs tekst hebben moeten schrappen.
Het begon eigenlijk met twee bijzondere verhalen.
De redactie van het programma Andere Tijden van de NPO was op zoek naar een echtpaar.
Men wist dat ze in Marum woonden en zodoende zocht men contact met ons. Wij wisten hen
te traceren. Het betrof Piet en Betsy van den Berg. Zij hebben elkaar in de oorlog leren kennen,
haddenen elkaar uit het oog verloren en zijn in 2007 toch nog met elkaar gehuwd. Een prachtig
liefdesverhaal eigenlijk.
De volgende bijzondere vertelling kwam bij ons binnen via Omroep West, een radio en TV
zender voor het noordelijk deel van Zuid-Holland. Zij maakten een documentaire over iemand
die tijdens de oorlog op 13 jarige leeftijd van Rotterdam naar Nuis fietste. Men zocht nog oude
beelden van Nuis en kwam zo bij onze vereniging terecht. De documentaire bood ook genoeg
stof voor een artikel.
Koos Vos was al even bezig met het onderzoeken van de bevrijding van Marum. ‘Door wie was
Marum eigenlijk bevrijd en hoe was men naar het Westerkwartier gekomen?’ vroeg hij zich af.
Het hele artikel was te groot voor ’t Olde Guet. We hebben daarom een uittreksel van het artikel
geschikt gemaakt voor ons blad en plaatsten het in twee delen.
Geert Braam heeft met verschillende mensen gesproken die tijdens de oorlog nog kind waren.
Hoe hebben zij die oorlog en de bevrijding beleefd? Zij hebben veel te vertellen.
Zo was ’t Olde Guet dus snel gevuld. Er was geen plaats meer voor andere onderwerpen,
vandaar dat het een themanummer geworden is. Kopij die we al ontvangen hebben van verschillende schrijvers, komen beslist in de volgende uitgave.
Denkt u nu niet dat u niets meer hoeft aan te leveren, we zijn nog steeds blij met artikelen die
we ontvangen. Zo stelt het ons gerust, dat het ledenblad goed gevuld blijft!
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De hongertocht van Leentje Huisman.
Cobi Olijve
In 2016 werd door TV West een documentaire gemaakt over een tocht die de dertienjarige Leentje Huisman in 1944 maakte, van Rotterdam naar Nuis. TV West informeerde bij
onze vereniging naar foto’s van Nuis uit die tijd. Daar konden wij ze wel aan helpen en een
aantal is ook door hen gebruikt in de film.
De documentaire is aangrijpend, wát een tocht heeft Leen destijds gemaakt. Net voor de
Hongerwinter gaat hij op zoek naar eten en legt in 5 dagen, op een krakkemikkige fiets,
meer dan 250 km af.
In de documentaire fietst Leen samen met presentator Johan Overdevest naar Nuis terug. Tijdens de reconstructie van deze tocht vertelt hij over de meest indrukwekkende
herinneringen uit zijn jeugd. Voor ons was de documentaire aanleiding voor een artikel.
Leen Huisman
Leen is geboren op 4 april 1931 te Rotterdam in het gezin van Herman en Sjaan Huisman. Herman en Sjaan krijgen 4 kinderen,
allemaal jongens.
Als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt woont
de familie Huisman in de Boekweitstraat op
nummer 4. Tijdens de vele bombardementen
in mei 1940 blijft hun huis gespaard, maar
in de straten achter hen worden veel huizen
weggevaagd. Het leven wordt gevaarlijk en
moeilijk.

niet tegen”, vertelt Leen. Om voedsel te
krijgen wordt door de gemeente in parken
en grasvelden graan gezaaid en worden
aardappelen gepoot. Als de honger te groot
wordt haalt het gezin ’s nachts stiekem wat
pootaardappelen uit de grond. Ze worden
meteen ’s nachts gekookt en gegeten, zodat
niemand erachter komt.

  

Rotterdam brandt.
Later worden bij razzia’s mannen en jongens van huis gehaald om voor de Duitsers
te werken. Tijdens een inval bij Huisman ligt
vader met griep op bed. Gelukkig wordt hij
niet meegenomen, hij is te oud.
Al snel komt er een te kort aan voedsel. Er
worden bloembollen gegeten en moeder
Sjaan snijdt zelfs stronken van spruiten in
stukken en kookt ze lang om ze eetbaar te
maken.
“Je hebt dan even maagvulling, maar het
komt er allemaal weer uit. De maag kan er

Graanveld in een plantsoen te Rotterdam.
De buurman van de familie Huisman is
groenteboer en in zijn kelders ligt de opslag
van aardappelen voor de Duitsers. Vader
Huisman maakt wat planken in de gang los,
zodat de kinderen door een kleine opening
onder de vloerbalken door in de kelder kunnen komen. Af en toe worden er dan aardappelen gehaald van de grote voorraad.
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Het gezin wordt verraden doordat iemand
de schillen ziet staan. Herman Huisman
wordt opgepakt, maar heeft geluk.
De dienstdoende commandant stuurt zijn
agenten weg en geeft Huisman daarna
een reprimande. “Heel stom wat je hebt
gedaan”zegt hij. “Stelen van de Duitse
Weermacht is levensgevaarlijk. Ik laat je
deze keer gaan, maar beloof me het niet
weer te doen”.
Halverwege 1942 wordt Leen door Kinabu
( Kinderen Naar Buiten) voor 6 weken uitgezonden naar het Noorden van het land.
Kinabu is een organisatie die al ver voor de
Tweede Wereldoorlog is opgericht. Het is de
bedoeling om ‘bleekneusjes’ een tijdje aan
te laten sterken in een kinderherstellingsoord of bij een pleeggezin. Op verschillende
plaatsen in het land zijn vakantiekolonies.
Aan zee, maar ook elders in het land in de
bossen. In de oorlog worden veel kinderen
uit het Westen van het land naar het Noorden gebracht om aan te sterken.
Met de trein komt een grote groep kinderen
naar Groningen en wordt vanaf daar met de
bus naar verschillende adressen gebracht.
Leen komt in Nuis terecht bij de familie Folmer. Hij heeft het daar erg goed, de familie
Folmer heeft een bakkerszaak en er is voldoende te eten. Jan en Froukje Folmer heb-

De bakkerij van Folmer
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ben 2 zonen en een dochter: Menze, Jaap
en Ellie.
“Ellie noemen ze altijd Zuske”, vertelt Leen.
De Tocht
Terug in Rotterdam wordt Leen direct weer
geconfronteerd met de hongersnood. En
het zou alleen maar erger worden.
Voor het Westen van Nederland is de winter
van 1944-1945 een afschuwelijke beproeving. De Duitsers blokkeren alle voedseltransporten naar West-Nederland. De bevrijding is in zicht, maar door de blokkade
sterven meer dan 20.000 Nederlanders de
hongerdood. Veel mensen gaan op zoek
naar voedsel en wagen zich lopend of fietsend naar het Noorden van ons land.
Leen vraagt zijn ouders of hij weer naar Nuis
mag gaan en na veel soebatten stemmen
zijn ouders in met zijn plan. Een tante heeft
nog een fiets, maar daarvan ontbreekt het
voorwiel en het achterwiel heeft geen band
meer om de velg.
Van twee voorvorken wordt, door ze aan elkaar te lassen, één lange voorvork gemaakt
en daarin wordt een wieltje van een autopet
gezet. Ook zonder buitenbandje.
In een schoolatlas bekijkt Leen de route en
dan kan de tocht van start gaan. Net voor de
Hongerwinter van 1944 begint de dertienja-

rige Leentje vanuit Rotterdam-Zuid aan de
lange tocht naar het Noorden.
Met vier boterhammen in de fietstas vertrekt
hij. “Maar die boterhammen brandden in
mijn zak, ik at ze 50 meter vanaf mijn huis al
op”, vertelt de inmiddels 85 jarige Leen. Hij
voelt zich daarna verschrikkelijk schuldig,
die boterhammen waren eigenlijk bestemd
voor het hele gezin, verdeeld over een paar
dagen.
“Ik wist ook eigenlijk niet waar ik aan begonnen was”, vertelt Leen ook.
De tocht die hij maakt is meer dan 250 kilometer lang en gaat onder meer langs
Gouda, Harderwijk, Zwolle, Smilde, Roden
naar Nuis. In Zwolle steekt hij in het donker
in de stromende regen in zijn eentje de Oude
IJsselbrug over, waar de Duitsers de wacht
houden. Ze roepen hem na ‘halt, halt!’ maar
Leen trapt stevig door. Aan de andere kant
staan ook Duitse soldaten. Weer wordt er
‘halt’ geroepen. “Dat kan niet”, roep Leen,
“Ik heb geen rem”. Hij was doodsbang dat
ze hem zouden neerschieten. Ontroerd vertelt hij: ‘”Toen ik aan de andere kant was,
was ik zó overstuur. Ik moest janken joh, ik
dacht alleen maar.... “Mama, ik wou dat ik
thuis was.”
“Ik heb sowieso heel wat afgejankt tijdens
de reis”,zegt Leen. ”Ik snap nog niet hoe
ik het gedaan heb. Ik had honger, had het
koud, werd doornat van de regen en miste
mijn familie heel erg”.
Eten en slapen
Onderweg is hij alleen maar bezig met eten
en slapen, vertelt Leen. Hij heeft geen horloge en weet niet van tijd. Waar het kan vraagt
hij om eten. Soms wordt er wat gesnauwd
en wordt de deur dichtgegooid. Maar soms
mag hij op de deel zitten en krijgt hij toch
iets te eten. Als er wat vlees bij zit heeft hij
een koningsmaal.
Leen weet niet precies meer waar hij heeft
geslapen of iets te eten kreeg.
Ergens waar hij om een slaapplaats vraagt,
wordt hij naar de overkant van de weg verwezen. Daar is een hooiberg waar een ladder tegenop staat. Als hij boven komt ziet
hij nog meer mensen. Sommigen zitten nog
wat te eten en anderen zijn al diep in slaap.
Er is nog wel plaats en hij kruipt lekker in

het hooi.
Als hij onderweg eens een rij mensen ziet
staan wachten zet hij gauw zijn fiets weg en
vraagt wat er te doen is.”Hier kun je soep
krijgen”, wordt hem verteld. Handig als hij is
loopt hij naar voren en doet net of daar zijn
ouders staan. Het Rode Kruis deelt blikjes
soep uit, maar het is wel de bedoeling dat er
iets voor betaald wordt. Hij zegt dat hij geen
geld heeft en van Rotterdam komt. Men
heeft medelijden met hem en geeft hem wat
soep. Het was lekker warm en zout, weet hij
nog. En de slimmerd gaat dan ook nog in de
2e rij staan en krijgt zo nóg een blikje.
Tijdens zijn fietstocht kan hij ook ergens op
een toneel van een café slapen. Achteraf
geen goede plek, het krioelt er van het ongedierte. In zijn slaap is hij zo vaak gaan
verliggen, dat  hij ’s morgens aan de andere
kant van het toneel wakker wordt.
In Roden wordt Leen aangehouden door
een agent. Het is al donker en spertijd en
hij mag helemaal niet meer buiten zijn. Het
regent behoorlijk en hij is doornat en koud.
Als hij de agent vertelt dat hij van Rotterdam komt wil deze hem eerst niet geloven.
Leen haalt de krant waar zijn boterhammen in hebben gezeten uit z’n fietstas.
Het is natuurlijk een Rotterdamse krant en
de agent moet hem dan wel geloven. Hij
neemt Leen mee naar een boerderij. Daar
wonen heel aardige mensen. Ze helpen
hem uit de kleren en de boerin kookte havermout voor hem. Heerlijk warm wordt hij
ervan.  De dochter komt ook nog met een
paar gekookte eieren. Die eet hij ook op en
dan gaat het mis. Zijn maag kan die hoeveelheid eten niet aan en alles komt er weer
uit. Verschrikkelijk vindt Leen het. Hij moet
er van huilen. Ze nemen hem niets kwalijk.
Hij krijgt een slaapplaats in de stal. De boer
maakt een pak stro los en hij krijgt ook dekens. En de vrouw geeft hem nog een kus.
“Het komt wel goed”, zegt ze. Van dat lieve
gebaar wordt hij weer heel verdrietig.
Leen kan eerst niet in slaap komen, de paarden die verderop staan zijn heel onrustig.
De boer vertelt later dat het komt doordat
de dieren weten dat Leen er is. Het is voor
de paarden  anders dan anders.
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In het begin van de oorlog is in Nuis een kamp gebouwd en ingericht voor de Nederlandse
Arbeidsdienst. Op grond die bij de boerderij van Kimm hoorde. De eerste arbeiders
kwamen daar vrijwillig. Ze werden vrijgesteld van uitzending naar Duitsland, hadden kost
en inwoning en kregen wat zakgeld. Ze werden bv. ingezet bij ruilverkavelingprojecten in
de buurt van Lucaswolde. Later werd de Arbeidsdienst ingezet bij het maken van
verdedigingswerken. Er werd afweergeschut in het Coendersbosch gezet en bij het kamp
kwamen mitrailleursnesten.
Terug in Nuis
Vanaf Roden is het nog maar een klein
stukje naar Nuis. Eindelijk heeft Leen zijn
doel bereikt. Als hij bij de bakkerij van Folmer aankomt schrikken ze wel even. Er zijn
al 2 evacués uit Limburg bij hen. Een oude
mevrouw van 80 en een meisje van 20 jaar.
Leen mag toch blijven. Maar eerst moet hij
gewassen en krijgt hij schone kleren, want
hij stinkt ‘een uur in de wind’. De jonge
evacué brengt hem water en als ze hem
een handdoek brengt ontdekt ze dat hij luizen heeft. Dan vertelt Leen haar ook dat hij
overal plekken op zijn lichaam heeft en dat
het erg jeukt. Tante Folmer, zo noemde Leen
de bakkersvrouw altijd, wordt erbij gehaald.

Froukje Folmer met de kinderen Jaap en Ellie.
6

Zij komt met een stofkam en gaat er mee
door zijn haar. Het is verschrikkelijk zoveel
luizen en neten er op zijn hoofd zitten. Dan
laat hij ook de plekken op zijn lichaam zien.
Ze schrikken ervan en er wordt overlegd wat
te doen. Folmer brengt hem bij de huisarts,
maar die kan er niets mee. Leen moet naar
het kamp, zegt hij, daar zijn Duitse artsen.
Leen vindt het verschrikkelijk dat hij naar dit
kamp moet, maar het kan niet anders, dat
begrijpt hij ook wel. In het kamp zijn twee
Duitse artsen. Ze zijn heel aardig voor hem.
Als ze hem bekijken schudden ze hun hoofd
en één van hen zegt: “Krieg ist Schweinerei”. Het blijkt dat Leen niet alleen last heeft

Bakker Folmer op weg naar de muziekvereniging waar hij lid van was.

van luizen, maar ook schurft heeft. Schurft is
een erg besmettelijke huidziekte, dat veroorzaakt wordt door de schurftmijt. Een beestje
dat met het blote oog amper is te zien. Leen
wordt van top tot teen ingesmeerd met een
gele vloeistof. Hij ziet er niet uit. Hij mag
eerst niet terug naar de familie Folmer, maar
moet een poosje in het kamp blijven.
Op een dag houdt hij het niet meer uit, klimt
uit een raampje en rent door de weilanden
naar de bakkerij. Als zoon Menze Folmer
hem ziet, reageert hij boos en zegt dat Leen
er verschrikkelijk uitziet en weg moet gaan.
Leen keert zich om en rent terug. Hij moet
verschrikkelijk huilen. Later biedt Menze
hem zijn excuses aan, maar op dat moment
voelt Leen zich erg ongelukkig.
Maar er komen betere tijden. Leen knapt
op en hij mag weer naar de familie Folmer
terug.
Hij krijgt daar een zolderkamertje. Hij weet
nog precies hoe het was. Als je de trap op
kwam stond direct rechts een bed en tegen
de voormuur stond een kastje met daarop
een lampetkan met water. Ook is er een zolderraam. Tante Folmer zegt dat hij altijd de
bakkerij in mag gaan voor brood, er ligt altijd
wel wat.
Leen vertelt dat hij het gevoel had in een andere wereld te zijn. Je merkte weinig van de
oorlog. Soms als hij buiten op de stoep zit te
lezen valt er zo maar een stukje chocola op
zijn boek. De bakker gooit hem soms boven
uit het raam een stukje toe. Wat een luxe!
Wat hij niet kan begrijpen is, dat op een
dag kinderen eieren tegen de muur gooien.
Ze hebben een emmer vol en doen wie het
hoogst komt. In Rotterdam zouden mensen
zo blij zijn met een ei, daar kost één ei wel
25 gulden.
Leen is veel bij de buren, de familie Snip.
Marten Snip is iets ouder dan hij en ze kunnen goed met elkaar opschieten. Eigenlijk is
hij overdag meer bij Snip dan bij Folmer. Bij
de bakkerij is natuurlijk altijd drukte, bij Snip
vindt hij rust en de vriendschap van Marten.
Met Marten verkent hij de omgeving en ze
trekken op met andere kinderen uit de buurt.
Weer naar huis
Leen is wel bijna een jaar in Nuis. Als hij weer

eens op het stoepje voor het huis zit te lezen
schrikt hij op van een tank die vanaf Niebert
aan komt rijden, gevolgd door 2 Jeeps. Ze
roepen iets wat Leen niet kan verstaan. Het
zijn Canadezen en ze spreken dus Engels.
Bij Snip zijn 2 evacués, die op dat moment
ook naar buiten komen. Zij verstaan wel wat
er gevraagd wordt: “Zijn er nog Duitsers
in de buurt?” De mannen wijzen naar een
boerderij tegenover de bakkerij, wat achteruit in het veld.
De tank draait de koepel en schiet in die
richting. Er komen 5 Duitse mannen uit de
woning, waaronder 2 nog jonge jongens
met lange leren jassen aan. Ze worden allemaal meegenomen in de jeeps. Daarna
rijden ze verder richting Marum.
Eindelijk is de bevrijding ook in Nuis. Wat
een blijdschap!
Na de bevrijding komen stromen vluchtelingen op gang, de vele evacués kunnen terug
naar huis. Leen blijft nog een tijdje in Nuis,
maar dan begint het ook bij hem te kriebelen. Al die tijd dat hij in Nuis was, heeft hij
niets van zijn familie gehoord en nu wil hij
toch graag weer naar huis.
Hij praat erover met bakker Folmer. Een
chauffeur van een vervoersbedrijf, die meel
en gist komt brengen, vangt het gesprek op.
Die vertelt dat veel evacués naar Groningen gaan en vandaar worden ze dan door
het Canadese leger naar huis gebracht. De
chauffeur moet nog meer spullen wegbrengen en belooft, als hij klaar is met zijn rit,
terug te komen om Leen mee te nemen naar
Groningen.
En dat gebeurt. Leen neemt afscheid van
iedereen en vertrekt met de chauffeur naar

Leen als radiopresentator.
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Groningen. Hij wordt afgezet bij een gebouw
waar allemaal mensen naar binnengaan.
Welk gebouw het is weet Leen niet meer. Hij
ziet dat men papieren moet laten zien om
binnen te komen en die heeft hij natuurlijk
niet.   Als hij een gezin ziet met kinderen
loopt hij met hen mee alsof hij erbij hoort. Iedereen krijgt voor de nacht een slaapplaats
in het gebouw. De andere mensen zijn allemaal aangemeld en hebben een nummer.
Voor elk nummer is een legerstretcher klaargezet. Voor Leen is dus geen plaats gereserveerd. Als hij aan een medewerker uitlegt
waarom hij daar is, nemen ze hem mee naar
boven en krijgt hij daar alsnog een plaats
om te slapen.
De volgende ochtend krijgen ze allemaal
een ontbijt en daarna worden nummers omgeroepen om de mensen in de juiste auto
te krijgen. Leen blijft dus weer over. Als hij
vertelt waar hij naar toe moet, wordt hij nog
snel naar een vrachtauto gebracht. Er is
geen zitplaats meer voor hem en hij moet op
de reserveband zitten. Dat valt niet mee op
de lange rit en al gauw zit hij op de schoot

Terug in Nuis in 2016.

8

van één van de vrouwen en later nog weer
bij iemand anders.
Het wordt een lange dag en Leen is de laatste die wordt thuisgebracht. Wat een blij
weerzien met zijn familie! Ze zijn er allemaal
nog. Vermagerd dat wel, maar allen hebben
de oorlog overleefd!
Iedereen vindt het onbegrijpelijk dat hij zo’n
tocht heeft gemaakt, onvoorstelbaar. Leentje was een echte doorzetter, dat is wel gebleken en ook nu is dat nog te zien.
Hij is nu 86 jaar en nog steeds actief. Leen
Huisman heeft vanaf zijn 14e levensjaar altijd bij de PTT gewerkt, maar zijn grote liefde
was muziek. Hij verzamelde veel LP’s en
later CD’s. Vooral de periode vanaf 1930
tot aan 1960 heeft zijn voorkeur. Toen hij in
1986 de mogelijkheid kreeg met de VUT te
gaan, kwam zijn leven helemaal in het teken
te staan van zijn zo geliefde muziek. Via medewerking aan muziekprogramma’s bij Radio Rijnmond en Radio West, presenteert hij
nu op zondagochtenden als ‘De Ouwe Joekel’ een muziekprogramma, waarin hij een
uur lang verzoeknummers draait.

De bevrijding van Marum ( DEEL 1 )
Koos Vos
Voor de bevrijding rond Marum waren een klein aantal Canadese legeronderdelen verantwoordelijk. Wie waren zij en hoe kwamen ze naar het Westerkwartier? Om een duidelijk
beeld te krijgen volgen wij hen vanaf hun landing in Normandië (6 juni 1944) op hun route
naar Marum. Het eindresultaat is te groot voor het Olde Guet, daarom hebben we de tekst
teruggebracht, zodat het in 2 delen geplaatst kon worden. De volledige versie van het
artikel hopen we later op de website te plaatsen. Hoewel we een aantal Duitse gruweldaden en de Nederlandse illegaliteit beschrijven, konden niet alle personen en gebeurtenissen rond de bevrijding volledig worden verwerkt. Daarvoor onze excuses.
Inleiding
Na de invasie in Normandië op dinsdag 6 juni
1944 hadden de Geallieerden zo’n 330 dagen nodig om het Zuidelijk Westerkwartier,
inclusief Marum, te bevrijden. De Canadese
eenheden die naar Noord - Nederland trokken, bestonden uit een tweetal Infanteriedivisies met enkele gepantserde eenheden.
Met name de 2e en 3e Canadese Infanterie Divisies zullen in Noord - Nederland een
hoofdrol spelen. De 2e Canadese Infanterie
Divisie zal Drenthe, Assen en de stad Groningen bevrijden. De 3e Canadese Infanterie Divisie met het pantseronderdeel Royal
Canadian Dragoons bevrijdt Friesland en het
Westerkwartier.
In dit artikel brengen we de namen van deze
divisies terug tot 2e- en de 3e Divisie.
D – Day op Juno Beach Normandië   
De 3e Canadese Infanterie Divisie
Op 6 juni 1944 landde de 3e Divisie, zo’n
15.000 man met 9.000 man ondersteunende Britse troepen, op het strand JUNO.
Ondanks Duits verzet wisten de Canadezen
van alle eenheden het meeste grondgebied
te bezetten, tot bijna 10 kilometer landinwaarts. Er was assistentie van speciale drijvende tanks (de 79e Britse Pantserdivisie).
Fort Garry Horse regiment
Het Fort Garry Horse Tank regiment uit Winnipeg (mede de bevrijders van stad Groningen) was een onmisbaar onderdeel tijdens
deze landing. Dit regiment was uitgerust met
drijvende tanks, Shermans, voorzien van
twee propellers en inklapbare canvas zijkanten. Op strand JUNO ontstond een enorme
chaos, zonder enige kans op ontsnapping.
Eskaderleider majoor William Bray forceerde

een beslissing door zelf de mijnenvelden in
te rijden en gaf het squadron bevel hem te
volgen. In de eerste minuten werden meer
dan 600 Canadese soldaten op strand
JUNO gedood. De 3e Div. wordt uiteindelijk
geconfronteerd met zeer zware verliezen:
1.074 soldaten worden gedood of raken
ernstig gewond. Pas een maand later, van
5- tot en met 8 juli 1944, wordt de 2e Div.
per onderdeel op Juno Beach afgezet.
De evacués van september 1944
Op 17 september 1944, begint Operatie
Market Garden: Amerikaanse, Britse en
Poolse parachutisten worden gedropt bij
Eindhoven, Nijmegen en Arnhem. Op 20
september worden De Waalbruggen bij Nijmegen veroverd. Vanaf 25 september trekken 2400 Geallieerde troepen zich verslagen
uit Arnhem terug. Veel burgerevacués waren
intussen naar Groningen en Friesland en het
Westerkwartier getrokken.
Op 30 september beginnen de Amerikanen met hun offensief in Limburg. Het doel
is Overloon aan de Maas en dan Venray en
Venlo. Na een week strijd zijn de Amerikanen
pas 1 km dichter bij Overloon gekomen. Die
kilometer kost hen 452 doden, honderden
gewonden en vermisten, 35 tanks en 43 andere voertuigen. In de ochtend van 12 oktober verpulveren Britse kanonnen het dorpje
Overloon. Op 13 oktober verschijnen geallieerde bommenwerpers boven Venlo. 302
Venloërs komen om het leven. Tijdens het
hele offensief vallen er ruim 3.100 doden.
Gelukkig waren de meeste burgers toen allang uit de regio geëvacueerd, opnieuw ook
naar het Westerkwartier en stad Groningen.
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De Slag om de Schelde
Operatie Ayntree (wedren)
Hierbij was de 2e Div.  betrokken.
Opdracht was, via Brabant een noordelijke
toegang tot Zuid-Beveland te krijgen.
Op 2 oktober trok de 2e Divisie vanuit Antwerpen op, om Zuid – Beveland te veroveren.
Op 6 oktober leden de Canadezen enorme
verliezen, toen ze het onder water staande
Beveland aanvielen. Stromende regen, boobytraps en landmijnen maakten het oprukken zeer zwaar. Op 13 oktober leed ‘The
Black Watch Battalion’ van de 2e Div. zulke
zware verliezen, dat het bijna ophield te bestaan. Toch zou De Black Watch in april ‘45
uiteindelijk de stad Groningen bevrijden…
Operatie Switchback (rodelbaan)
De tweede hoofdoperatie in de Slag om de
Schelde was het opruimen van de Duitse
vestingwerken rond Breskens door de 3e
Div. Ze stuitten op zwaar Duits verzet, toen
geprobeerd werd het Leopoldkanaal over te
steken. De aanval begon op 6 oktober met
ondersteuning van artillerie en Canadese
Wasps (vlammenwerpers), die een vuurstorm over het Leopoldkanaal lanceerden.  
Hierdoor konden de infanteristen de steile
dijken opklimmen om met aanvalsboten
het kanaal over te steken. Op 3 november
1944 kon “Switchback” beëindigd worden
verklaard.
Vitality
De derde operatie in deze Slag was operatie Vitality,   de rechtstreekse aanval op
Zuid-Beveland. Het bestond uit een verdere
opmars vanuit Brabant naar de kust van
Zuid-Beveland. Dit offensief startte op 24
oktober met een aanval door de 2e Div. op
Zuid-Beveland. De 3e Div. begon intussen
een frontale aanval in aanvalsboten. Toen
het ‘Kanaal door Zuid-Beveland’ eenmaal
doorbroken was, was de strijd beslist.                                          
De vierde fase, de strijd om Walcheren, werd
daarna door de 2e Divisie afgerond.
De 2e Canadese Infanterie Divisie
Wat zijn de achtergronden van de 2e Canadese Infanterie Divisie, verantwoordelijk
voor de bevrijding van Drenthe en de stad
Groningen?
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Dieppe
Deze divisie was al 2 jaar eerder, op 19 augustus 1942, betrokken bij de geallieerde
landing op Dieppe, aan de Franse kust
onder de grens met België. Het doel was,
deze havenstad te veroveren en informatie
te krijgen omtrent de Duitse reacties op een
invasie.
De aanval werd een ramp. 4.380 Van de
in totaal 6.0860 manschappen werden gedood, verwond of gevangengenomen. Op
D-day  6 juni 1944, wordt de Canadese aanval daarom alleen door de 3e Divisie uitgevoerd. Pas op 18 juli 1944 wordt de 2e Div.
ingezet om de westoever van de rivier de
Orne veilig te stellen. In deze 2 dagen verliest de 2e Div. echter 1.350 aan manschappen….
Walcheren
De bevrijding van Walcheren betrof de laatste fase in de strijd om de Scheldemonding.
De 2e Div. viel op 31 okt. 1944 vanuit ZuidBeveland aan. De Duitsers ondernamen
zware tegenaanvallen met vlammenwerpers. Het geallieerde opperbevel besloot
daarom de dijken van Walcheren door de
R.A.F. te laten bombarderen. Hierdoor kwamen grote delen van Walcheren onder water
te staan, maar werd het gebruik van amfibievoertuigen op het eiland mogelijk. Van de
2e Div. was opnieuw ‘The Black Watch’ de
eerste eenheid die de Sloedam bestormde.
Hun stormloop werd tot staan gebracht en
ze leden opnieuw zeer zware verliezen. De
Britse Laagland Infanteriedivisie nam de gevechten over.
Inundaties Westerkwartier
In de winter van ’44 – ’45 werd ook in Groningen een oppervlakte aan landbouwgrond
van 12.200 ha onder water gezet. 5.000 Ha
ondervond extra wateroverlast door gebrek
aan goede afwatering.
Ten behoeve van het creëren van een ‘waterlinie’ waren op last van de Duitse militaire
autoriteiten ook inundaties ingesteld in de
waterschappen Fivelingo, Duurswold en
Hunsingo. Op zaterdag 11 november 1944
om 12.00 uur precies, werd de sluis Gaarkeuken gebombardeerd. Britse Typhoon
jachtbommenwerpers voerden hier twee
luchtaanvallen uit. De bombardementen

moesten het transport van Duitse munitie
en materiaal via het Van Starkenborghkanaal
onmogelijk maken. De brug raakte onbruikbaar, de sluis werd zo zwaar beschadigd, dat
een groot gebied rond Gaarkeuken onder
water kwam te staan.
Ook brak een dijk van de polder ‘De Tolberterpetten’ door, waardoor o.a. de boerderij van Sijtse Vogelzang en Grietje Bijzitter,
Noorderweg 16, middenin het water kwam
te staan.
Door ongunstige getijden, regenval en
moedwillig nalaten van malen, met waterlinies direct rond de stad Groningen, traden
eveneens overstromingen op in de waterschappen Helpman, Glimmen, Esser-, Ooster- en Onnerpolder, gelegen aan de aanvalswegen over de Hondsrug naar de stad
Groningen.
Adempauze
In de eerste week van november 1944 kreeg
de 2e Div. eindelijk rust. Zij betrok de linie
onder Nijmegen en bracht daar de winter
door. Een relatief kalme periode, ondanks
regen, bittere kou en overstromingen. Verspreide beschietingen en regelmatige patrouilles vormden de belangrijkste activi-

teiten. In totaal had de hele 2e Div. in 33
dagen van gevechten 3.650 aan manschappen verloren. Daarnaast had de slag om de
Schelde een hoge tol geëist van het gehele
1e Canadese Leger. Tussen 1 oktober en 8
november 1944 had het 1e Canadese Leger
in totaal 12.873 slachtoffers te betreuren,
waaronder 6.367 Canadezen.
Liquidaties
Op 8 dec. 1944 worden langs de tramlijn,
even buiten Marum, Ruurd Torenbeek,
schoenwinkelier (30 jr.) Jan Jentzema, marechaussee (26 jr.), Albert van de Grijspaarde,
drukker (26 jr.), allen uit Groningen;
Jelle Hempenius, boer uit Bakkeveen (43 jr.)
Bernard ter Horst, marechaussee uit Bedum
(58 jr.), door de Duitsers gefusilleerd.
Als represaille voor een mislukte aanslag
op een stoomtram van de Nederlandsche
Tramweg Maatschappij, op 23 november
1944 bij Trimunt.
Op 21 jan. 45 overlijdt in Dachau de Verzetsstrijder Hein Sietsma, 25 jr., kantoorbediende. Geb. op 15 okt. 1919 als zoon van
onderwijzer Jilt Sietsma en Elisabeth Bok te
Marum. Met vriendin Diet Eman werkzaam
in de verzetsgroep HEIN, Helpt Elkander In
Nood in Nijkerk, o.a. samen met zijn broer

De boerderij van Vogelzang midden in het water.
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Henk, ook een oud-gevangene van het
Oranjehotel. Deze groep hielp vooral Joden bij onderduiken. Gearresteerd in Friesland en overgebracht naar de gevangenis
te Leeuwarden. Op 14 okt. 1944 afgevoerd
naar Oranjehotel Amersfoort, daarna gedeporteerd naar de kampen Ladelund (Sleeswijk), Neuengamme (Hamburg) en Dachau
(München).
Broer en Verzetsstrijder Jan Tijmen Sietsma,
geb. 14 aug. 1924 te Doornspijk, ging via
het Oranjehotel naar kamp Rheinbach bij
Bonn en overleed op 28 maart 1945 in kamp
Ziegenhain (Kassel). In Nijkerk zijn aan de
Bunschoterweg 41, twee stolpersteine voor
Hein en Jan Tijmen Sietsma aangebracht.
Op 22 januari 1945 wordt kapper/brandwachter Jan Duursma uit Groningen, geb.
te Marum als zoon van Eeuwe Duursma en
Leentje Wilpstra, met nog 19 andere gevangenen uit Leeuwarden en Groningen aan
de Woudweg in Dokkum door de Duitsers
gefusilleerd, als represaille voor een bevrijdingsactie, waarbij twee SD’ers omkwamen.
Op 24 februari 1945 overlijdt op 30 - jarige
leeftijd landbouwer en verzetsman Roelof
Appelhof in het kamp Neuengamme, Hamburg. Geboren te Lettelbert op 12 maart
1914. Ouders later woonachtig te Marum.
Zelf woonde hij aan De Haar nr. 5, de weg
die voerde naar de TT-baan in Laaghalerveen. Behoorde als lid van de KP Noord Drenthe tot de droppingsploeg Veenhuizen.
Gearresteerd op 12 dec.1944. Op 18 jan.
1945 met 110 pers. per trein via Groningen
op transport naar Neuengamme. Niemand
overleeft dit. Ligt begraven op de Gemeentelijke Begraafplaats te Marum-West. Staat
vermeld op het herdenkingsmonument op
de Dam te Leek.
Over de Rijn
Op 8 feb. 1945, zo’n 14 dagen na de beëindiging van de Slag om de Ardennen, startten de Geallieerden een groot offensief om
de vijand terug te dringen over de Rijn. Het
gehele 1e Canadese Leger, waaronder de
2e en 3e Divisies plus buitenlandse eenheden, rukte vanaf de Saillant onder Nijmegen
op naar het zuidoosten om het gebied tussen de Rijn en de Maas vrij te maken.
De opmars werd gehinderd door modder en
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ondergelopen terrein. Toch doorbrak de 3e
Div. op 21 feb. 1945 eindelijk de machtige
Siegfriedlinie.
Xanten
Tegelijkertijd trekt óók op 8 februari de 2e
Div. op naar de oevers van de Rijn. Haar
hoofddoel is, via de Siegfriedlinie de stad
Xanten te veroveren. Op 16 februari stuit de
2e Div. op vestingstad Kalkar. Op 19 februari
volgt de eerste aanval. Pas op 26 februari  
‘s avonds wordt de vesting Kalkar ingenomen. De slotakte vormt dan de definitieve
aanval op de stad Xanten, die duurde van 8
tot 10 maart. De Rijn is bereikt!3e232
Het gehele 1e Canadese Leger heeft opnieuw zeer zware verliezen geleden: 15.640
doden, gewonden of vermisten, waaronder
5.300 Canadezen. Maar de oevers van de
Rijn waren veroverd en daarmee de laatste
belangrijke verdedigingslinie van de Duitsers.
Tijdens deze operatie leed de 2e Div. opnieuw de meeste slachtoffers van alle Britse
en Canadese eenheden die zich bezighielden met dit offensief. Van 26 februari tot 10
maart 1945 werden zo’n 300 manschappen
gedood en raakten meer dan 1.100 gewond.
Koningin Wilhelmina
Op 13 maart 1945, zal Koningin Wilhelmina
in Zuid-Nederland terugkeren. Op die ochtend verschijnt aan de Nederlands-Belgische grens in Eede (Zeeuws-Vlaanderen)
een gepantserde auto. Koningin Wilhelmina
stapt uit het voertuig. Zij wordt opgewacht
door Commissaris der Koningin Quarles van
Ufford. De koningin loopt onder luid gejuich
van de toeschouwers, over een, van wit
meel, getrokken streep. Een ijlings aangelegde aanduiding van de Nederlandse grens.
Twee maanden voor de bevrijding van het
concentratiekamp Dachau bij München,
april 1945 door Amerikaanse troepen, overlijdt op 9 februari 1945 verzetsstrijder George Maduro op 28-jarige leeftijd (*Willemstad,
Curaçao 15 juli 1916). Hij wordt begraven op
de begraafplaats van het concentratiekamp.
Na de oorlog hebben de ouders van George
Maduro de bouw van Madurodam gefinancierd. Als blijvend oorlogsmonument wordt
de ministad op 2 juli 1952 in Den Haag geopend.

In dezelfde periode, maart 1945 en 2 maanden voor onze bevrijding, overlijden in kamp
Auschwitz Anne Frank en haar zus Margot
aan vlektyfus. Kamp Auschwitz, bij Krakau,
werd al op 27 januari 1945 door Sovjet troepen bevrijd. Volgens medegevangenen waren Anne en Margot begin februari echter al
ernstig ziek. Meestal overleed men binnen
12 dagen na de eerste symptomen…
Anne’s dagboek: 12 juni 1942 – 1 augustus
1944 , krijgt in juni 1947 haar eerste druk.
Op 21 maart 1945 overlijdt in kamp Rathenow Marechaussee/Gemeentelijk veldwachter en Lid van Verzet Foppe Baron,
geboren op 6 mei 1908 te De Wilp, zoon
van Jannes Baron en Geeltje Sissing. Rathenow was een subkamp van het concentratie kamp Sachsenhausen. Er stond een
fabriek die vliegtuig onderdelen maakte voor
de firma Heinkel. Het kamp is in april 1945
bevrijd door de Russen. Foppe ligt begraven
op de gemeentelijke begraafplaats van Loppersum, naast verzetsstrijder Bouwe Jacob
Nieuwenhuis, overleden in Neustadt (Holstein) op 20 mei 1945, 24 jaar oud.
Het Voorjaarsoffensief
Bevrijding Noord-Nederland
Voor de bevrijding van Noord - Nederland
zullen de 2 infanteriedivisies plus 1 tankdivisie ingezet worden. De 3e Div. zal Friesland
met het Westerkwartier bevrijden, de 2e Div.
richt de aanval op Drenthe en de stad Groningen. Een Poolse tankdivisie gaat het oostelijk deel van Groningen vanuit de lijn Coevorden / Emden bevrijden. Om het geheel
te ondersteunen worden in en rond Drenthe
honderden Franse en Belgische parachutisten achter de Duitse linies gedropt (operatie
Amherst).
Aldus komt er tussen 24 en 30 maart 1945
een geweldige Brits-Canadese troepenmacht van 300.000 man in beweging voor
het eindoffensief.
Oversteek over de Rijn
Twee hindernissen moesten eerst nog genomen alvorens de Canadezen vol gas konden geven. De eerste was het strategisch
belangrijke gebied ‘Hoch Elten’ (h. 85 m.)
aan de Nederlandse grens, zo’n 6 km ten
NW van stad Emmerich. Vanaf deze heuvel
reikte de schootsafstand tot ín Emmerich.

De Duitse artillerie zou de bruggenaanleg en
de opmars over de Rijn dus volledig kunnen
verstoren.
De 3e Div. mocht de klus ‘Hoch Elten’ klaren. In de nacht van 30 op 31 maart 1945
vielen de onderdelen ‘Queen’s Own Rifles’
en het ‘Régiment de la Chaudière’ aan. Pas
op 1 april konden de ‘Queen’s’ de top van
‘Hoch Elten’ veroveren.
Het tweede obstakel was de brugovergang
over de Rijn bij Emmerich. Nadat Hoch Elten
was veroverd, konden daarna in korte tijd 3
bruggen worden geslagen.
Oost - Nederland
De Geallieerden banen zich nu een weg
richting Noord-Duitsland, een deel van hen
buigt linksaf naar Nederland. Onverwacht
zwenken enkele Britse tankeenheden de
Achterhoek binnen. De verraste Duitse
vechtmachine raakt volledig gedesorganiseerd. De bezetter had niet op deze aanval
vanuit Duitsland zélf gerekend. Hun linies
waren helemaal niet op het oosten gericht.
Zo start op 1 april 1945, op Eerste Paasdag,
de bevrijding van Oost-Nederland.
Doetinchem
Onder Doetinchem wordt 3 dagen strijd
geleverd, wat aan 24 Canadezen en 22 Engelsen het leven kost. Op 1 april staan de
Canadezen   voor de stad. De aanval loopt
vast in de binnenstad, welke is afgegrendeld
door tramwagons gevuld met beton. De 2e
Div. zuivert eerst de buitenwijken van Doetinchem. Na felle gevechten wordt op 2 april
het centrum ingenomen. De strijd bij Doetinchem kost nog eens aan zeker 15 Canadese
soldaten het leven. In totaal nemen de infanteristen in dit gebied meer dan 150 Duitsers
gevangen.
Zutphen & Deventer
Vervolgens trekken de 2e én de 3e Divisie
samen op naar Zutphen. Op rechts vecht
een pantserdivisie, in het midden de 2e Div.,
en helemaal op links, langs de IJsseldijk, de
3e Div.
Op 3 april forceert de 2e Div. een overgang
over het Twente-Rijnkanaal. Een laatste
Duitse tegenaanval wordt afgeslagen. De
bevrijding van Noord-Nederland is nu niet
meer te stoppen.
Het veroveren van wegen wordt hierna de
taak voor de 2e Div., terwijl de 3e Div. zich
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richt op de bevrijding van Zutphen en Deventer.
Op 6 april breken zware gevechten uit om
Zutphen. De tegenstand bestaat uit de fanatieke Hitlerjugend en Nederlandse SS’ers.
Twee dagen strijd kost hier de Canadezen
56 man.
Dan is Deventer aan de beurt. Op 10 april
wordt de aanval ingezet. Direct laten de
Duitsers de bruggen bij Deventer springen.
De 3e Div. verliest in deze strijd nog eens 27
man, een officier wordt krijgsgevangene. De
bevrijders worden razend. In de nacht van
10 op 11 april doet men een verrassingsaanval en neemt op hun beurt een groot aantal
Duitsers gevangen. Op 11 april is Deventer
bevrijd.    Pas op 12 april geven de laatste
Duitsers zich definitief over.
Ook op 11 april 1945: Het concentratiekamp Buchenwald (Zuid - Dld.) wordt door
de Amerikanen bevrijd.
Naar het Noorden    
Ommen & Hoogeveen
Voor de 2e Div. is de plaats Ommen het volgend doel. Op 10 april om 7.30 uur gaat het

De pont over het Overrijsels Kanaal.
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onderdeel ‘The Black Watch’ op pad, gezeten op de tanks van ‘The Fort Garry Horse’,
naar het Overijssels Kanaal. Dat wordt met
behulp van een kleine veerpont gepasseerd,
die door verzetsmensen was verborgen.
Op woensdag 11 april, tegelijk met Deventer, worden Ommen en Hoogeveen bevrijd.
Op 12 april krijgt ‘The Fort Garry Horse’ al
opdracht de Hoogeveense Vaart over te steken om door te stoten naar Zwiggelte. Van
daaruit moeten hun tanks de eerste aanval
op Assen openen.
Een waaier
Naar het westen, helemaal op links, krijgen
de 7e, 8e   en 9e Brigade van de 3e Div.
als einddoel heel Friesland toegewezen.
Hun meest noordelijke route verloopt langs
Donkerbroek en Appelscha. Bij Haulerwijk
wachten Franse para’s, die daar al enkele
dagen vechten om de bruggen open te houden (operatie Amherst.)
De 2e Div. krijgt de opdracht via Assen de
Duitsers de pas af te snijden en de stad
Groningen, een zwaar verdedigd bolwerk,
te omsingelen. Langs Groningen willen de
Canadezen de Waddenkust bezetten om zo

de Duitsers in Holland in te sluiten. Rechts
van de 2e Div. rukt een Pools-Britse tankdivisie op 11 april op naar Oost-Groningen en
Oost-Friesland (DLd.), om de Duitse eenheden in de gevechtshaard Delfzijl in te sluiten.
The Royal Canadian Dragoons
Na Hoogeveen vertoont het gebied tussen
de 3e en de 2e Divisies echter een gapend
gat. Men dreigt de aansluiting te verliezen.
Op 11 april 1945 arriveren de verkenningswagens van het 1e Pantserwagen Regiment
(‘The Royal Canadian Dragoons’) bij Meppel.  Zij worden ondergebracht bij de 3e Div.
en zullen zo tussen de beide Divisies naar
het noorden optrekken.  Op 12 april stellen

de Royal Canadian Dragoons hun voertuigen op aan de Hoogeveense Vaart. Een dag
later zullen zij het Westerkwartier bevrijden.
Operatie Amherst
Een week eerder al, in de nacht van 7 op
8 april, waren zo’n 700 Franse parachutisten langs de marsroutes afgeworpen om
bruggen veilig te stellen, de vliegvelden bij
Eelde en Peest te bezetten en waar mogelijk
verwarring te stichten. Aan de vaart bij Haulerwijk, bij de huidige Koumansbrug, komen
acht Franse parachutisten neer. Op 10 april
wordt de brug Stokersverlaat bij Appelscha
door verzetsmensen en Fransen bezet,
zodat de Royal Canadian Dragoons er op

Opmars Royal Canadian Ragoons.
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13 april probleemloos kunnen passeren.
Operatie Amherst kost 33 Franse para’s het
leven. Daarnaast telden de parachutisten
60 ernstig gewonden en worden er 69 als
krijgsgevangenen afgevoerd.
Van de burgerbevolking verliezen tijdens
deze operatie Amherst 33 mensen het leven.
Dichterbij
Opmars naar het Westerkwartier
Terwijl de 2e Div. via  Elp, Rolde, Zuidlaren
en Assen de opmars naar de stad Groningen
doordrukt, wordt ze nu op links beschermd
door de Royal Canadian Dragoons.
Op 13 april krijgt ook ‘The Black Watch’ van
de 2e Div. in Hoogeveen de opdracht om
door te stoten. Op dat moment vocht de 6e
Brigade al ten noorden van Assen en had
de 4e Brigade al de opdracht om Groningen
vanuit het zuiden aan te vallen. ‘The Black
Watch’ moet de stad vanuit het westen aanvallen. Om 15.15 u. rukt ‘The Black Watch’
via Beilen en Hooghalen op naar Groningen.
Groningen raakt volledig ingesloten.
De 3e Div. krijgt als hoofdroute Heerenveen
- Sneek - Leeuwarden. Ze trekt o.a. via Dieverbrug Friesland binnen. Hier waaiert een
deel van de ‘Dragoons’ naar rechts uit, om
de Noordoosthoek van Friesland en het
Westerkwartier te ontzetten.
Langs de Smildervaart naar het noorden,
worden op 13 april Appelscha en Oosterwolde veroverd. Hier zal er direct contact
worden gelegd door het verzet van Marum.   
Ureterp
Op vrijdag 13 april naderen 6 Canadese gevechtswagens Ureterp via de Mounleane.
De Canadezen hebben even tevoren hevige
schotenwisselingen tussen de Duitse bezetting en het verzet  in Ureterp gehoord en beginnen buiten het dorp al te schieten. Naast
enkele Duitse soldaten komen 5 BS’ers om
het leven. Op zoek naar Canadese hulp,
sneuvelde die nacht marechaussee C. Tump  
tussen Haulerwijk en Haule door een Franse
kogel.
Kolonelsdiep
De ondergrondse van Achtkarspelen heeft
de opdracht de 3 bruggen over het Kolonelsdiep (Prinses Margrietkanaal) bij Kootstertille, Stroobos en Augustinusga veilig te
stellen. De Duitsers mogen de Blauwverlaat
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richting het Westerkwartier in geen geval laten springen.
Drachten is al bevrijd door de Royal Canadian Dragoons. Deze eenheid kan nu elk
moment bij de Blauwverlaat arriveren. Een
handjevol vrijwilligers wordt de brug opgestuurd om de schildwachten uit te schakelen. Die worden snel overmeesterd.
In Stroobos liggen op dat moment ruim vijftig schepen met aan boord een groot aantal
Duitsers. Doordat de sluis bij Gaarkeuken
was gebombardeerd, konden de Duitsers
niet naar het oosten. Ze kiezen daarom met
een sleepboot vol voor de aanval. De BS zet
hun zwaarste wapen in, een bazooka. Na
een voltreffer springen de Duitse soldaten in
paniek overboord en worden er 50 krijgsgevangenen gemaakt.
Dokkumer Nieuwe Zijlen
In de nacht van 14 april heeft het verzet geprobeerd de brug bij Dokkumer Nieuwe Zijlen te veroveren op het Duitse detachement.
De aanval mislukt, maar gelukkig heeft iedereen het overleefd.
Zaterdag 14 april zal de beslissende dag
worden. Vanuit het zuiden jagen de Canadezen al naar het noorden. Op verschillende
plaatsen in de Noordoosthoek komt het tot
een treffen met de Duitsers. Opnieuw vindt
een aanval van de BS op Dokkumer Nieuwe
Zijlen plaats. Twee Duitsers sneuvelen, 10
geven zich over. Ook 2 BS’ers zijn gesneuveld. Tegelijkertijd bezetten leden van de BS
Oostmahorn.
Op zondagmorgen 15 april staan verzetsmensen bij Dokkumer Nieuwe Zijlen op
wacht. Tussen een Duitse vrachtwagen met
20 SS soldaten en de BS ontstaat een hevig gevecht. De SS’ers vluchten. Een half
uur later, tegen 12.00 u. arriveren de eenheden van de Royal Canadian Dragoons. Die
zondag worden er ruim 100 Duitsers en 81
Nederlandse collaborateurs bij Blauwverlaat
gevangen gezet.
In de loop van de dag worden alle gevangenen, onder begeleiding van de verzetsgroepen van De Zijl, overgebracht naar de
openbare school in Kollum. De Oostelijke
helft van Friesland is bevrijd!

Marum
Op vrijdag 13 april 1945, verschijnen via Siegerswoude en De Wilp in Marum de eerste
bevrijders. ’s Middags om half 4 was er opschudding in het dorp. Heel kort waren Canadese voertuigen in het dorp geweest. Mogelijk dezelfde groep die ’s ochtends vanuit
Oosterwolde ook in Ureterp had gevochten.
Gevechtswagens van de Royal Canadian
Dragoons, die niet eens opvielen.
Op vrijdagmorgen stonden de Canadese
bevrijders nog in Oosterwolde. Een verzetsman uit Marum was door de vijandelijke
linies naar dit Canadese onderdeel getrokken. Hij had hen ingelicht over de situatie in
Marum en op Trimunt.
Duitse SD’ers zaten op de Kruisweg in 3
gevorderde villa’s, even voorbij   het oude
postkantoor.  Op het nabije kruispunt (nu de
rotonde) bevond zich in de serre van café
-restaurant Frans Jonker (nu De Kruisweg)
het hoofdkwartier van de NSB - landwachters Wiebe van de Vlugt van Trimunt en
Frans Jonker uit Noordwijk.

De restanten van het reeds in 1944 ontmantelde kamp Trimunt werden bewaakt
door twee landwachters, vier Duitse militairen en enkele leden van een Duits/Nederlandse Nazi-organisatie voor transport en
bewaking.  Besloten werd met een verkenningseenheid bij Marum op onderzoek uit te
gaan. De Marumer wachtmeester der Marechaussee Willem Wester, in de bezettingsjaren verzetsman en postcommandant in De
Wilp, diende als gids.
Het kruispunt bij wat nu restaurant De Kruisweg is, zou het voorlopig eindpunt zijn. Een
gevecht met de hier aanwezige SD’ers wilde
men, met het oog op de plaatselijke bevolking, nog niet aangaan.
Tussen Marum - West en de Kruisweg zag
wachtmeester Wester geüniformeerde landwachten. De colonne stopte en de lopen
draaiden. Omdat er kinderen in de buurt
waren wilden men niet gericht schieten en
vuurde men een salvo over de hoofden.
De landwachten verdwenen ijlings richting
de Hamrik (nu polder Oude Riet). De tocht

Eerste Canadese Staghound die de gemeente Marum kwam bevrijden.
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ging verder. Wester wees naar de villa tegenover de molen van Benedictus , waar
burgemeester Groenewold woonde. Het
distributiekantoor was gevestigd bij het
pand   tegenover Roema Poeti, waar naast
rijschool Marum voorheen bloemenzaak ‘De
Anjelier’ was gevestigd en dáárvoor bakkerij
van Dellen. Men stopte, de lopen draaiden
richting de burgemeesterswoning, maar op
een korte vuurstoot kwam geen reactie. De
burgemeester zat al in Boerakker…
De gevechtswagens reden verder. De soldaten staken er half bovenuit, op hun hoofd
zwarte baretten. Ze naderden het kruispunt
(nu de rotonde) waar de landwachten onder
bevel van van der Vlugt hen opwachtte.
Eén wagen reed over de Kruisweg rechtsaf,
richting Nuis, naar de gevorderde villa’s nrs.
18, 20 en 22.   Deze villa’s waren omringd
door een 2 m hoog hek van prikkeldraad en
werden dag en nacht bewaakt. Vanuit de gevechtswagen werd een salvo voor en achter
de huizen langs gelost. Eén Duitse militair
gooide halfbakken een handgranaat richting
de gevechtswagen. Alleen enkele winkelruiten gingen aan diggelen. De gevechtswagen
reed daarop door tot aan het gemeentehuis
(nu de brandweerkazerne) en slagerij Rekker (nu de voorm. pizzeria) en loste richting
Marum een tweede salvo op de villa’s. De
SD koos ijlings het hazenpad; ook richting
de Hamrik.
Op datzelfde moment hoort ook het gezin
van schilder Sikke Wieringa aan de Kruisweg de salvo’s. Samen met enkele buren
mochten ze schuilen in de kelders van familie de With (naast Synwood), die in Nuis haar
toevlucht had gezocht. Het huis van de With
hoorde vroeger bij de melkfabriek, waardoor
onder het hele huis keldergewelven liepen.
Duitse soldaten renden tussen de huizen
door naar afzettingen en schuttersputten,
die ze achter de huizen als hinderlaag hadden aangebracht.   Door de ramen konden
ze zien hoe er in bakkerij Heuker (nu fa. M@
ze) rustig werd doorgewerkt. Enkele gearriveerde landwachten liepen met jachtgeweren richting de straat.
Plots dreunde er een zware ontploffing,
geweervuur weerkaatste tussen de huizen.
Daarna was het opnieuw doodstil op de
Kruisweg. Eén van de buren nam buiten
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poolshoogte en meldde dat iedereen naar
buiten kon komen. Op straat was het al een
hele drukte. Ook zag men opeens jonge jongens terug, die al tijden niet meer in het dorp
gezien waren. De knal die men gehoord
had, was de handgranaat geweest, die een
Duitse soldaat geprobeerd had boven in een
gevechtswagen te gooien. De granaat was
echter bij meester de Vries (nu nr. 20 ) in de
voortuin ontploft.   De grote ruiten van Top
z’n etalage (nu nr. 35) en een voorruit van de
kamer van schilder Wieringa (nu nr. 37) lagen in diggelen. De Duitse bezetting had de
hinderlaag wijselijk niet betrokken en was
heimelijk vertrokken.
Na deze voorvallen reden de Canadese verkenners  via Marum-West en De Wilp terug
naar Oosterwolde. Van de landwachters en
hun chef van der Vlugt en ook van de SD’ers
werd daarna in het dorp niets meer vernomen. Naar horen zeggen waren ze naar de
stad Groningen gevlucht.
Die vrijdagavond hing er in het dorp een
onwerkelijke sfeer. Behalve enkele Duitse
soldaten op Trimunt waren alle Duitsers
vertrokken. Maar ook de Canadezen waren
weg.  Het verzet en de NSB vertoonde zich
ook niet. Marumers die gezocht werden, doken weer onder.
Rond 19.00 u diezelfde vrijdagavond stapten 2 Duitse soldaten het café de Koppel
Paarden  te Marum -West binnen. Het waren
onderofficier Hintze en korporaal Fritzl. Hintze was eerder in de stelling Löwe op Trimunt
gelegerd geweest. Hij was nu belast met de
verdere ontmanteling van de radarpost.
Op weg naar Trimunt vormde het café dat
Hintze nog kende, een korte ontspanning.
Caféhouder Ties Kram vertelde over de gebeurtenissen van de afgelopen middag in de
hoop, dat ze zo snel mogelijk door zouden
reizen.
Achter het café, in een achterkamertje, zat
namelijk een Duitse deserteur. Het was korporaal Siegfried M. uit Dresden, die vanuit
kamp Trimunt het verzet had voorzien van
stempels en schrijfpapier van de Wehrmacht. Al in februari ‘45 was afgesproken
dat hij zich bij Kram zou verstoppen.
Hintze vroeg Kram om petroleum, om achter
het café bezwaarlijke papieren te verbran-

den. Vervolgens sneden ze de onderscheidingstekens van hun uniform en vertrokken
ze zwaar bewapend naar kamp Trimunt. Ze
voegden zich daar bij de 4 achtergebleven
soldaten.
Op zaterdag 14 april bleef de situatie hetzelfde. Geen bezetting, maar ook geen bevrijding. Overal stonden mensen met elkaar
te praten. Anders dan in Friesland hield het
verzet zich hier op de achtergrond. De Nederlandse van kamp Trimunt waren nu ook
vertrokken, niemand wist waarheen.
Vijfentwintig kilometer naar het noorden was
op vrijdag de strijd om de bevrijding van de
stad Groningen in volle gang. De gevechten waren enorm. Die zaterdagnacht was
de lucht roodgekleurd door de in brand geschoten huizen.
Ook op zondag 15 april hing nog nergens
een vlag. Eindelijk maakte dominee Burger
die ochtend vanaf de kansel bekend, dat
op deze dag de Nederlandse Binnenlandse
Strijdkrachten (BS) het gezag in Marum in
handen hadden genomen. Marum was bevrijd!
Ds. A. Burger en zijn vrouw herbergden ruim
2½  jaar een Joodse familie in de hervormde
pastorie in Marum-West. Zondag 15 april
1945 waren ook zij tijdens de kerkdienst in
Marum-West aanwezig. In Marum waren
twaalf Joden ondergedoken geweest, allen
hadden de oorlog overleefd.
Spontaan zette organist Meter het Wilhelmus in. Alle kerkgangers gingen staan en
zongen met tranen in de ogen uit volle borst
mee. Toen men uit de kerk kwam wapperden overal de vlaggen!
We waren dus wel bevrijd van de Duitse bezetting, maar veel families bleven hun leven
lang in rouw gedompeld doordat ze man of
zoons of andere familieleden hadden verloren. Voor hun was de bevrijding geen feest.
Er waren ook families die na de bevrijding
nog jaren in onzekerheid leefden doordat ze
geen bevestiging konden krijgen over het lot
van hun dierbaren.
Jonkersvaart
Acht mannen van de KP Jonkersvaart gaan
op de avond van Bevrijdingsdag 13 april
1945 naar een boerderij in Zevenhuizen aan
de Oude Wijk. Men wil twee broers die bij
de NSB en de Landwacht horen, oppakken.

Als ze bij de boerderij zijn aankomen, worden ze plotseling beschoten. Ton ( Antonius)
de Man, geb. te Venlo op 25 juni 1922, van
beroep kok, en Fokke Hermanus Hummel
(landb., geb. 27 juni 1918 te Zevenhuizen,
zoon van Louwe Hummel en Harmina Kobes) raken dodelijk gewond. De namen van
De Man en Hummel staan vermeld op het
Gedenkteken op de Begraafplaats in Zevenhuizen.
Nuis
Intussen was ook Nuis door de Canadezen
gezuiverd. Het volgende voorval werd ons
verteld door evacué Leen Huisman uit Rotterdam. Hij verbleef een tijdlang bij bakkerij
Folmer in Nuis. Vanuit Niebert kwamen een
tank met daarachter twee jeeps aangereden. Ze stopten ter hoogte van de familie
Snip, nabij bakkerij Jan Folmer. In het Engels
riepen ze naar de mensen of er nog Duitsers
in de buurt waren. Leen kende geen Engels.
Twee evacués die bij Snip ondergebracht
waren, begrepen de vraag wel en wezen op
een boerderij die tegenover de woning van
Folmer verderop in het land stond. De Canadezen draaiden de koepel en losten een
schot richting de boerderij. Daarop kwamen
5 à 6 Duitse militairen aangelopen, waarbij 2
jonge jongens in lange leren jassen. Ze gaven zich meteen over. Ze waren zelf ook blij
dat de oorlog voorbij was.
Liquidatie
Zondag 15 april 1945 gebeurde er nóg iets…
Sinds 29 juli 1944 was WA - man Barteld
Groenewold (*08-02-1895 te Groningen),
burgemeester van Marum. Hij was altijd gekleed in een WA - uniform.   Burgemeester
Groenewold was vrijdag 13 april het gemeentehuis (nu de brandweerkazerne) ontvlucht en kreeg onderdak bij een partijgenoot in Boerakker.
Zondagochtend 15 april fietste hij over de
Boerakkerweg richting Niebert, op weg naar
het gemeentehuis. Hij had een revolver in
zijn overjas. Het verzet van Marum wist waar
hij zat, overal op de wegen waren wachten
uitgezet. Zo gauw ze hem zagen werd het
bericht doorgeseind.   Enkele verzetsmensen stonden op post in de slootwal langs de
Boerakkerweg.
Twee leden van het verzet wilden hem arresteren, maar Groenewold begon te schieten
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en raakte er één van hen. Het volgend schot
was echter voor de burgemeester, hij was op
slag dood.
De gewonde verzetsman gaat onmiddellijk naar de dokter. Groenewold lag in de
slootwal, aangeduid met een Duits aanduidingbord “Zum Bürgermeister.” In de loop
van de zondagmiddag werd zijn lichaam
overgebracht naar het lijkenhuisje van nu
de Romaanse Kerk in Marum-West. Later
is hij overgebracht naar een familiegraf op
begraafplaats Den en Rust te Bilthoven. Het
graf is inmiddels verwijderd.
Trimunt
De 6 Duitse militairen kwamen intussen
geïsoleerd te zitten op Trimunt. De Canadezen lieten het opruimen van zulke kleine
verzetshaarden over aan het plaatselijk verzet. Diezelfde zondag werd door de BS het
plan gemaakt de 6 Duitsers tot overgave te
brengen. ’s Middags omsingelde een groep
van 20 man kamp Trimunt. De militaire barak
stond iets buiten het eigenlijke kampterrein.
Een assistent-arts die Duits sprak en die
niet bekend was bij de Duitsers zou met een
witte vlag de onderhandelingen voeren. Vier
van de zes waren tot overgave bereid, maar
Hintze en zijn metgezel Fritzl dachten er anders over. Ze wilden zich alleen overgeven
aan de Canadezen. Toen ze de getalssterkte
van het verzet doorkregen, met al zijn (wat
overdreven) wapens, gaven ze het op. In
Marum werden ze overgeleverd aan de Royal Canadian Dragoons, die zondags ook in
Marum arriveerden.
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Die zondagmiddag was het druk in Marum.
‘s Middags al startte het verzet met het ophalen van NSB’ers. Ze werden opgesloten
in het kamp van de Nederlandsche Arbeidsdienst in Nuis (NAD) tegenover de kerk, nu
het Noordelijk Archeologisch Depot, het
NAD…   
Boerakker
( vertaald uit ‘t Olde Guet nr. 2)
Al gauw werden de mensen die verkeerd
waren geweest in de oorlog allemaal opgehaald. Ik zie het nog zo voor me, hier in
Boerakker. Ze renden over het land, de mensen van de BS er achteraan. Die kregen hen
toch te pakken en lieten hen Het Wilhelmus
zingen.
De Canadezen waren toen al naar Hoogkerk. Met een groepje jongens zijn we daar
naar toe geweest, op onze fietsen met cussiebanden. We keken ons de ogen uit. Die
Canadezen, man, dat was wat. Op dikke
motoren. Onze bevrijders, wat waren we
daar blij mee.
En de Canadezen hadden echte sigaretten.
Wij rookten in de oorlog ook wel, maar dat
was zelfverbouwde tabak. Nu kregen we
blikjes sigaretten. Ik weet nog dat we zó
hebben gerookt, dat we geen vel meer op
de tong hadden.
Je was weer vrij, je kon weer doen en laten
wat je wilde Je ging overal even kijken, was
niet meer bang. Het onderduiken was afgelopen, je kon weer tevoorschijn komen. Wat
waren we blij, bevrijding, feest vieren!

De bevrijding van Marum ( DEEL 2 )
Koos Vos
Dit is het 2e deel van De bevrijding van Marum. We vervolgen het hoofstuk ‘Marum’.
Landwacht
Maandag 16 april ging een groep van het
verzet op pad om de commandant van de
landwacht, Wiebe van der Vlugt, te arresteren. Hij was echter onvindbaar. Later is hij
alsnog gearresteerd, evenals Pier Nobach.
Die heeft nog geprobeerd zich te verdrinken.
Dezelfde dag vond er aan de Wilpsterweg
een drama plaats. Het verzet wilde Hendrik
Nienhuis arresteren in de Twaalfhuizen, aan
de Wilpsterweg. Daarbij werd door de BS
geschoten. Dochter Trientje Nienhuis werd
dodelijk getroffen.
Een onschuldig slachtoffer.
In de maanden na de bevrijding waren de
bevrijdingsfeesten niet van de lucht. Er werden optochten georganiseerd, dorpen werden versierd met rijen slingers, erebogen
en lampions. Kinderen droegen vanwege
de schaarste papieren verkleedkleren. ’s
Avonds was er dagenlang in elk dorp feest.
De mensen trokken van het ene dorp naar
het andere, vaak samen met de bevrijders…
Stille getuigen
In de zomer van 1945 staan de meeste bunkers van Trimunt leeg. In de winter van 19451946 worden nog kerkdiensten gehouden in
de keuken- en kantinebunker.
Later wordt één bunker gebruikt als opslagplaats voor springstoffen van een boormaatschappij, enkele andere worden benut voor
het onderbrengen van landbouwwerktuigen
en als schuilplaats voor vee. De eigenaren
van het land, waarop de bunkers werden
gebouwd, hebben van de Duitsers nooit enige vergoeding gekregen. Wel moest ieder
na afloop van de oorlog   f 1,- betalen aan
de Nederlandse schatkist, om zich formeel
eigenaar van een bunker te mogen noemen.
In de vijftiger jaren werd van Nederlandse
zijde enige oorlogsschadevergoeding toegekend.
Tot 1956 komen nog enkele gezinnen in de
bunkers te wonen. Er heerste een enorme
woningnood.
Nu staan er in het heuvelachtig landschap

alleen nog stille getuigen van de oorlog
1940 – 1945…
Overig Westerkwartier
Frieschepalen
Op zaterdag 14 april 1945 kon ook  in Frieschepalen de driekleur weer wapperen. Op
zondag 15 april werd onder leiding van ds.
R. Kooistra, na jaren van bezetting, voor de
eerste keer een kerkdienst in vrijheid gehouden in de kerk aan de Tolheksleane 41, toen
nog de gereformeerde kerk van Siegerswoude (de naam Frieschepalen ontstond
pas in 1953).
Zevenhuizen
Op vrijdag 13 april trokken de Dragoons
vanuit Haulerwijk ook Zevenhuizen binnen.
Zoals genoemd vielen op die dag bij een
schietpartij tussen het verzet en NSB’ers
2 doden: onderduiker Ton de Man uit Jonkersvaart en Fokke Hummel van  boerderij
‘Groot Breemen’.  Zaterdag 14 april trok een
peloton Duitsers achterlangs het ‘Harense
Bos’ bij Bolmeer naar de Graveland Wijk.
Langs de zuidoever liepen ze door naar De
Wilp. Later werden ze in Opende ingerekend.
Zaterdag 14 april arresteerde een zwaar
bewapende verzetsgroep met gevechtservaring uit Smilde en Appelscha hier alsnog
de foute Nederlanders die in het bezit waren
van wapens.
Nietap /Leek
Het Canadese Westminster Regiment Motor, onderdeel van 5e   Brigade van de 5e
Canadese Pantserdivisie, kreeg na vele gevechten op de Veluwe de opdracht te patrouilleren in de regio rond Groningen om
ontsnapping van Duitse troepen te voorkomen. In de slag om Delfzijl zouden ze nog
een hoofdrol gaan spelen. Rond 13 april waren ze in Nieuw Roden gesignaleerd. Twee
dagen tevoren, waren lange rijen Duitse
soldaten in hoog tempo per fiets richting
Groningen vertrokken. Vanaf   Zevenhuizen
liepen lange colonnes door Leek,   gewon21

Plattegrond Kamp Trimunt van Kroes, Brik en Bekkema.
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den ondersteunend. De SD’ers vauit Leek
waren naar Marum gevlucht.
Eindelijk, op 14 april, rolt het Westminster
Regiment ( even tevoren nog in Ooststellingwerf ) vanuit Roden Leek binnen. Rond
borg Nienoord slaan ze hun kampement op.
De keukens hadden ze in vm. café Bulthuis
in Nietap en in hotel Boschuis (nu Wagenaar). Vanuit hier stootte het bevrijdingsleger
via Midwolde en Lettelbert door naar Hoogkerk en Groningen. Rond de brug bij de Poffert kwam het tot een gevecht tussen deze
Canadese eenheden en Duitse verdedigers.
Op zondagmiddag ging een Canadees
voertuig naar het gemeentehuis en was de
bevrijding officieel. Vanzelfsprekend was de
vreugde groot. Er werd feest gevierd in aanwezigheid van de Canadese soldaten die
in Café Bulthuis onderdak hadden gevonden. Maar met de bevrijding realiseerde de
plaatselijke bevolking zich ook dat van de
weggevoerde Joden hoogstwaarschijnlijk
niemand zou terugkeren. De Joodse inwoners hadden altijd een wezenlijke inbreng
in het maatschappelijke leven van Leek/
Nietap gehad.
Met hun heengaan is er voor altijd een unieke kern uit Leek en Nietap verdwenen.

Tolbert
Ook in Tolbert stond op een gegeven moment de Hoofdstraat vol met Canadese
voertuigen. Deze behoorden waarschijnlijk
tot de Royal Canadian Dragoons. De eenheden van de ‘Westminsters’ trokken via de
Midwolder Hoofdstraat door naar Groningen. De onderdelen van de 3e Div. (met de
‘Dragoons’) rukten via het noorden op naar
Stad en vooral Ommeland.
Tolbert vierde ook groots feest, echter zonder een fanfarekorps.
Op 6 juli 1945 werden alle briefjes van f 100,ongeldig verklaard. Op 26 sept. 1945 wordt
ál het Nederlandse papiergeld ongeldig. Eén
van de bestuursleden van ‘Oldebert’ bracht
toen naar voren, dat dit hét moment was
om aan geld te komen voor het oprichten
van een fanfarekorps. Bij de gemeente Leek
werd een vergunning aangevraagd voor de
nodige intekenlijsten. Dit ging gelukkig snel,
het moest binnen één week rond zijn. Alles
verliep naar wens. De Tolberter bevolking
tekende gul, iedereen had wel enig ‘zwart’
geld en dat kon nu goed worden besteed.
Toen de penningmeester alles geteld had
was er f 3.400 geschonken. Voor die tijd een
zeer groot bedrag!

Canadese soldaten op het kamp bij Kuzemer.
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Grootegast/Sebaldeburen
De bevrijding van de dorpen Grootegast en
Sebaldeburen verloopt weinig spectaculair.
In Grootegast slaan de Duitsers per paard
en wagen op de vlucht. Stroobos was toen
al bevrijd. Op zondagmiddag 15 april komt,
tegelijk met Marum, het bericht dat de
BS’ers zich moesten verzamelen bij het gemeentehuis. Grootegast is bevrijd! Op zondagavond stond het daar vol met mensen.
Het Canadese kamp
Tussen Oldekerk en de Kuzemer slaan
‘de Dragoons’ op het deels omgrachte en
centraal gelegen land van boer Renkema
hun kamp op. Het was een hele bedrijvigheid. Ze waren druk bezig om alles voor de
nacht klaar te maken, maar namen ook de
tijd voor de bevolking. Men kreeg van alles:
chocola, biscuitjes en kauwgum, een plak
‘widde stoet’, besmeerd met roomboter.
De Canadezen die hier zaten, losten elkaar
af in de gevechten om Groningen. Steeds
vertrok er een groep naar de Stad. Na een
paar dagen waren ze allemaal verdwenen.
Grijpskerk
Op 15 en 16 april rolt een lange rij Canadese
voertuigen door Grootegast en Sebaldeburen richting Oldekerk en verder naar de stad
Groningen. Gevechtswagens die men nooit
eerder gezien had, half op rupsbanden, half
op wielen.
Zo wordt ook Grijpskerk op 15 april bevrijd
door de Canadezen van de Royal Canadian
Dragoons. Staghound pantserwagens en
Lynx Scouts Cars waren hier de bevrijders.
Duitsers die ze tegenkomen worden rap
ontwapend. In de stad Groningen werd intussen hard gevochten.
Noordhorn
Voor Noordhorn komen de bevrijders vanuit
Grijpskerk én vanaf Leeuwarden.
Het waren eindeloze colonnes met allerlei Canadees materieel: gevechtswagens,
Brengun - carriers, houwitsers, trucks. Alle
colonnes denderden richting stad Groningen. Enorme Shermantanks ratelden door
de Langestraat. Ze werden begeleid door
militairen op Harley’s. De S bocht in de weg
op het eind van de Langestraat richting
Zuidhorn werd door de rupsbanden finaal
kapot gereden. Bij grafstenenontwerper
Nanninga voor de deur, naast het Kanton24

gerecht, sneuvelde een rupsband. Met vereende krachten werd die vervangen.
Zuidhorn
Ook in Zuidhorn kwamen de bevrijders vanuit het zuiden en het westen. De 3e Div. met
uiteraard ook de Royal Canadian Dragoons
stootte na de bevrijding van Friesland onder
bescherming van een Britse eenheid van de
Royal Artillery via de Friesestraatweg door
naar de stad Groningen. De Duitsers hadden uit voorzorg de brug van Noorderhogebrug over het van Starkenborgh kanaal opgeblazen. In Zuidhorn kon je inmiddels de
hoge vuurgloed van brandend Groningen
zien.
De stad Groningen
De bevrijding van Groningen, half april 1945,
zou plaatsvinden onder heftige strijd, mede
door het relatief grote Duitse garnizoen, onder wie SS’ers, parachutisten, luchtmachtsoldaten, soldaten van de Kriegsmarine en
van de Hitlerjugend.
In de stad woonden aan het begin van de
oorlog ongeveer 124.000 mensen, maar
door een grote stroom vluchtelingen uit
Zuid-Nederland was dit opgelopen tot meer
dan 150.000.
Op 12 april 1945 werden in de stad pamfletten verspreid waarop stond dat iedereen,
die tijdens oorlogshandelingen op straat
was, zou worden gefusilleerd. Ook veel verzetsstrijders werden vlak voor de komst van
de Canadezen alsnog opgepakt en gefusilleerd.
Pas op 16 april zou  Groningen worden bevrijd door de Canadezen, die over de Herewegbrug via de Rademarkt naar de Grote
Markt stormden. 43 Canadezen zouden
sneuvelen. Omdat Groningen veel inwoners
had en relatief nauwe straatjes werd geen
artillerie ingezet, maar   infanterie. Veel inwoners stonden langs de weg te kijken hoe
de bevrijding verliep. Mede hierdoor zouden
110 burgers om het leven komen.
De route naar Groningen
Vanaf Assen richting Groningen wordt het
voor de 2e Div. beslist een ander verhaal
dan voor de 3e Div. in Friesland. Tal van
Duitse eenheden uit Friesland, Drenthe en
Overijssel hadden zich in hoog tempo op de
stad Groningen teruggetrokken. Zo is er in

de stad een Duitse troepenmacht van zo’n
7.000 man opgebouwd. De harde kern bestaat uit de Hermann Göringdivisie, de Germaanse SS en Nederlandse SS’ers.
De Geallieerden zullen daarom de complete
2e Div. plus enkele tankeenheden inzetten,
om Groningen te bevrijden.
Terwijl de 2e Div. via Hoogeveen, Elp, Rolde
en Zuidlaren de opmars naar het noorden
afrondt, wordt zij in het westen op de linkerflank beschermd door eveneens oprukkende Royal Canadian Dragoons. Op 12
april bevrijdt de 2e Div. kamp Westerbork.
De 2e Div. ‘weigerde’ op 13 april de stad Assen vanuit het westen (lees Smilde) aan te
vallen, maar deed dit juist vanuit oostelijke
richting.  
Het plan was, slechts één brigade over de
hoofdroute door Assen te sturen en de rest
over de secundaire wegen ten oosten en ten
noorden van de stad, om een aftocht van de
vijand naar Groningen te verhinderen.
De Duitsers haastten zich daarom ijlings
naar het noorden. Van de 2e Div. zat de
6e Brigade al voorbij Assen. Op de avond
van de 13e april bereikten ook de voorste
eenheden van de 4e Brigade, via Vries en
Eelde/Paterswolde, de zuidwestelijk buitenwijken van Groningen. Tijdens de strijd om
Groningen werd de 2e Div. bijgestaan door
de zware tanks en vlammenwerpers van het
Fort Garry Horse Regiment.
Bevrijd
Op 15 april waren de stadswijken in het westen en noordwesten bevrijd. Om de Duitse
bunkers en loopgraven in het centrum in
handen te krijgen werden vlammenwerpers
ingeschakeld. De volledige noordwand van
de Grote Markt lag als laatst Duitse verdedigingsgordel volledig in puin
Op 16 april hadden de Canadezen de hele
binnenstad bevrijd. De Canadezen telden
209 doden en gewonden. Van de Duitsers
werden er enkele honderden gedood, en
2.500 krijgsgevangen gemaakt.
Een dag later, op 17 april 1945, wordt Hannie Schaft in de duinen bij Overveen (Bloemendaal) geëxecuteerd.

De oorlog tot 5 mei 1945
Schiermonnikoog
Op zondag 15 april 1945, één dag voor de
bevrijding van stad Groningen, sloegen de
SS’ers en SD’ers van het Scholtenhuis in
Groningen, onder leiding van de gevreesde Robert Lehnhoff, op de vlucht. Met een
vrachtwagen en per fiets arriveerden zij in
Zoutkamp. Het was een groep van ongeveer
120 personen, inclusief 12 SD vriendinnen.
Vanuit Zoutkamp wilden ze met een boot
naar Duitsland. Toen dat niet snel genoeg
lukte, vluchtten ze naar Schiermonnikoog.
Noord-Groningen
Een dag later, op 16 april, trokken de Dragoons via Ulrum en Leens door naar Eenrum
en via Saaxumhuizen naar Den Andel. Veel
verspreide Duitse onderdelen zaten klem en
konden geen kant meer op.
Op 18 april werd Baflo bevrijd en ontmoette
men op 19 april in Winsum de gevechtsgroep van de 2e Div., die vanuit Adorp (17
april) en Sauwerd ook naar Winsum was opgetrokken.
Tegelijk was ook het ‘Regina Rifles’ regiment
van de 3e Div. met steun van verzetsmensen
sprongsgewijs opgetrokken en werd op 20
en 21 april het platteland tussen Middelstum
– Garsthuizen – Roodeschool – Usquert
schoongeveegd.
Delfzijl
Bij Spijk, ten zuiden van Roodeschool kwam
men vanuit Delfzijl onder hevig artillerievuur
te liggen.
Iets zuidelijker had de 3e Div. ook Loppersum bereikt. Onder bescherming van tanks
zette men de opmars voort om Appingedam
binnen te vallen. Met 28cm Duits scheepsgeschut vanonder de zeedijk bij Oterdum
en vanaf eiland Borkum  werd Appingedam
gebombardeerd. Het artillerievuur van de
Duitsers werd zo hevig, dat besloten werd
de burgers van Appingedam te evacueren.
De avond van 23 april trok men ’s nachts op
naar Marsum, ten noorden van Delfzijl, om
van hieruit een basis te leggen voor de aanval op de Stelling Delfzijl .
In de nacht van 28 op 29 april werd Marsum,
als een van de beruchtste stellingen rond
Delfzijl, omsingeld en na hevige strijd overmeesterd. Op 30 april, om 10.00 uur in de  
ochtend, werd de hoofdaanval op Delfzijl
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geopend. In man tegen man gevechten en
met de noodzakelijke steun van tanks werd
Delfzijl op 1 mei 1945 bevrijd. Pas op 2 mei
zou het Irish Regiment of Canada de laatste
weerstanden bij Weiwerd en Farmsum opruimen.
Bij de gevechten in en rond Delfzijl kwamen
88 burgers om het leven; 102 Canadese en
185 Duitse militairen sneuvelden en werden
er 4000 Duitse krijgsgevangenen gemaakt.
Oost-Groningen
Oost - Groningen werd bevrijd door de 1e
Poolse Pantserdivisie, opgericht in Schotland in februari 1942. De divisie telde
16.000 soldaten. Commandant van deze
eerste Poolse pantsereenheid was Generaal Stanisław Maczek. Sommige soldaten
hadden een schuilnaam om hun familie te
beschermen.
Eind juli 1944 maakte de divisie de oversteek
naar Normandië en werd zij toegevoegd aan
het Canadese Eerste Leger. Hierna achtervolgde de Poolse 1e Pantserdivisie de Duitsers langs de kust van het Engelse kanaal.
Begin oktober namen de Polen deel aan de
Strijd om de Scheldemonding. Begin 1945
werd de divisie overgeplaatst naar Overijssel, waarna ze langs de Nederlands-Duitse
grens oprukte naar Drenthe en Groningen.
In de periode dat ze actief deelnamen aan
de oorlog sneuvelden er 1100 manschappen en raakten er 3500 gewond.
Het Oosten van Groningen werd april 1945
echter, behalve door Poolse troepen, ook
door Belgische militairen bevrijd. De Poolse
pantsereenheden werden telkens voorafgegaan door Belgische stoottroepen. Begin
april 1945 was dit Belgische 5e SAS - Regiment klaar voor het beveiligen van de linkerflank van het Britse Leger richting NoordDuitsland. Tegelijk met de Belgen werden
twee Franse SAS-regimenten ingezet: de
bekende ‘Operatie Amherst’.
Op 23 april 1945 komt de eenheid onder
bevel van de Canadese 2e Pantserbrigade.
Op 4 juli 1945 keert de eenheid terug op zijn
basis bij Tervueren.
In totaal heeft de bevrijding van de provincie
Groningen drie weken geduurd en heeft tezamen 900 levens geëist.  
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Door naar Duitsland
De 2e Div. werd na de strijd in Groningen
overgeplaatst naar  Bremen, waar de Wehrmacht zich nog fel bleef verzetten. Rond 3
mei belandde de 2e Div. uiteindelijk in Oldenburg.   De laatste dagen van de oorlog
waren voor hen beroerd te noemen: gestage
regen en, erger, binnen alle eenheden alsnog
voortdurende verliezen door hevig spervuur.  
Op 5 mei werd eindelijk het ‘staakt het vuren’ uitgeroepen. Voor de 2e Div. was de
oorlog voorbij.
De 3e Div. was, na het bereiken van de Waddenzee, samen met de Royal Canadian Dragoons, via Noord - Groningen naar Stelling
Delfzijl opgerukt. Nadat ze daar, samen met
de 5e   Canadese Pantser Divisie de strijd
op 2 mei hadden beslist, stak de 3e Div. de
Eems over en veroverde Leer. Daarna trokken ze op naar Emden, waar ze hun laatste
slag leverden.          
De 3e Div. verhuisde vervolgens naar Utrecht
– Amersfoort.
Op 5 juli 1945 werd ze, tegelijk met de 2e
Div. opnieuw in het gebied Aurich/Oldenburg gestationeerd, met als hoofdkwartier
Bad Zwischenahn, om daar een bezettingsmacht te vormen.
Deze bezettingsmaatregel bleef voor de
3e Div. van kracht tot ze na een jaar, op 15
mei 1946, werd afgelost door de 52e Britse
Laaglanddivisie .
Demobilisaties
Al in oktober 1945 volgt de dienstorder, het
hoofdkwartier van de 2e Div. te ontbinden.
Met ingang van 1 december 1945 houdt de
2e Can. Inf. Divisie definitief op te bestaan.
Een half jaar later worden ook de eenheden
van de 3e Div. vanaf maart t/m mei 1946 in
fasen gedemobiliseerd. Haar hoofdkwartier
wordt op 20 juni 1946 opgeheven.
Op 23 november 1946 wordt de 3e Can. Inf.
Divisie officieel ontbonden.
De Royal Canadian Dragoons keren januari 1946 terug naar Canada. Ze duiken
daarna op in Cyprus, Egypte en Korea. Het
regiment, dat ooit in 1883 werd opgericht,
bestaat nog steeds. Zo waren de Royal Canadian Dragoons, met de Zuid-Afrikaanse
springbok in het wapen, in 2004 actief in

Bosnië en in 2005 in Afghanistan.
Het gepantserd Fort Garry Horse Regiment
dat mede de stad Groningen bevrijdde, eindigde de oorlog ook in de Duitse stad Oldenburg. Daarna ging het voor 6 maanden
terug naar Doetinchem. In november 1945
keerde het regiment terug naar Canada. Gedurende het jaar 1945 assisteerden leden
van dit Regiment de burgers van Doetinchem bij het herstel van hun stad. De ‘Garrys’ en de Nederlandse burgers smeedden
een vriendschapsband die nu nog steeds
bestaat. Nog steeds staat er een ‘Garry’
tank in het Canada Park in Doetinchem.                  
Ook dit Regiment werd in januari 1946 gedemobiliseerd, maar als een kleinere verkenningseenheid deed het later mee aan
verschillende vredesoperaties.

Een bevrijdingskaart uit 1945.
Marum na de bevrijding
Militair Gezag
Op 16 april 1945 zet Majoor Sollewijn Gelpke in het gemeentehuis van Groningen de
installatie van een Militair Gezag uiteen.
Hoofdtaken waren het zuiveren van het
openbaar bestuur en een snelle wederopbouw van de provincie. Jurist van Zaayen
zou de verbinding vormen tussen het Militair gezag en de BS. Het Westerkwartier
wordt onderdeel van het ‘Commissariaat
stad Groningen’. De geldbanken (in Marum
o.a. de Boerenleenbank) moesten worden
heropend. Ook werd een prijsstop ingevoerd, om de zwarte handel tegen te gaan.
Op 6 juli 1945 vond een grote geldzuivering
plaats. Biljetten van 100 gulden werden ongeldig verklaard. Alle Nederlanders kregen
10 gulden tijdens deze geldzuivering, die
minister Lieftinck op touw zette. Heel even
was iedereen even rijk. Er zou 7 dagen per

week moeten worden gewerkt. Een bijzonder probleem vormde het onderbrengen van
de vele gevangenen. In de stad puilden de
gebouwen uit.
Burgemeester
Voor de goede gang van zaken moest Marum op kort termijn worden voorzien van
een burgemeester. Dit   tegelijk met Oldekerk, vanwege de executie van burgemeester Martinus Ritzema, op 10 april 1945 te
Bakkeveen door de SD’er Peter Schaap.  
Direct na de bevrijding, op 23 april 1945,
benoemde het Militair Gezag   Jhr. mr. Jacob Willem Alberda van Ekenstein tot burgemeester te Marum. Hij nam zijn intrek
in de burgemeesterswoning tegenover de
molen. De gemeente, waar zijn vader was
geboren en waar zijn overgrootvader ook
burgemeester was geweest. Zijn benoeming
vond plaats op 15 nov. 1945, tegelijk met de
installatie van de tijdelijke gemeenteraad of
Noodraad.
Alberda van Ekenstein, geb. 22 nov. 1912 te
Ter Apel, was na zijn doctoraal examen in
de Rechten van 1939 – 1945  adj.-commies
der Prov. Griffie te Groningen. Op 23 april
1945 nam hij in Marum zijn intrek in het uitgeleefde gemeentehuis en begon hij aan de
wederopbouw van de gemeente. Een nieuw
gemeentehuis (volgens nieuwbouwplan
1939) werd pas in 1958 gerealiseerd. Zaken
als woningsanering, wijkzorg en wegenaanleg gingen voor. Zo leverde hij een belangrijke bijdrage aan het feit, dat Marum zich
ontwikkelde tot een moderne gemeente.
Jhr. Mr. Alberda van Ekenstein overleed, na
30 jaar in Marum in functie te zijn geweest,
op 15 okt. 1975, op 62 - jarige leeftijd.  
De Noodraad
Op 12 augustus 1941 zette Seyss-Inquart
de gemeenteraden buitenspel. Op 11 juli
1945, per Koninklijk Besluit van 12 april
1945, werd een nieuwe, tijdelijke Raad of
Noodraad ingesteld. In april ’45 had minister Beel ook besloten dat het Militair Gezag
per 1 december 1945 werd opgeheven. In
elke gemeente zou dan een tijdelijke Raad
worden ingesteld. Deze Raad moest worden
gekozen door een Kiescollege, welke werd
aanbevolen door de burgemeester, bijgestaan door 3 vertrouwensmannen. In Marum
waren dat A. Westerhof, E. Klompmaker en
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A. F. Appelhof. In de tijdelijke Raad waren
5 dorpen uit de gemeente Marum vertegenwoordigd.
Bij de eerste vrije gemeenteraadverkiezingen in Marum in 1946 werd van de 3.908
kiesgerechtigden, door 3.447 personen een
stem uitgebracht: PvdV( Vrijheidsbond) 530,
PvdA (*9 feb. 1946) 1301, AR/CHU/overige
1.212, CPN 434.
Opvang en detentie
In het Westerkwartier bleek de schade door
de strijd mee te vallen.  Ook de voedselvoorziening bleek voldoende. Wel kampten alle
gemeenten sinds 1944 met problemen rond
de huisvesting van evacués. Marum, Bedum
en Zuidhorn hadden elk zo’n 1000 evacués
onder te brengen. Ook de van landverraad
beschuldigde arrestanten hadden dringend
onderdak nodig. In Marum werden voor de
internering de barakken van de Nederlandse Arbeidsdienst (NAD) gebruikt. Dit ‘Kamp
Nuis’ bestond uit vijftien woonbarakken
en een ziekenzaal. Ook Leek, Grootegast,
Grijpskerk en Zuidhorn bezaten kleine gevangenkampen.
De BS had tijdens de bevrijding uitstekend
werk verricht, maar had in de dagen na bevrijding de situatie in de kampen soms nauwelijks in de hand. Hierdoor vielen direct na

Ingang kamp Nuis.
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de bevrijding door mishandeling in de kampen Ezinge, Warfhuizen en Nuis enkele doden te betreuren.
Wederopbouw
Na de oorlog bestonden er ernstige voedseltekorten, wel tot in de barre winter van
1946-1947. Van juli 1945 tot juni 1946 verscheepten de Verenigde Staten 16,5 miljoen
ton voedsel, hoofdzakelijk tarwe, naar Europa. Ook was er een ernstig woningtekort.
Van alle woningen in provincie Groningen
was na de bevrijding zo’n 11% beschadigd
of verwoest.
Het aantal huwelijken steeg na de oorlog
echter snel, met als gevolg veel baby’s. In
1946 werden er 284.000 baby’s geboren:
een recordaantal. Dit was de ‘babyboomgeneratie’.
Door de bouwstagnatie tijdens de oorlog
was de woningnood echter hoog. Daarom
werden veel jonge gezinnen met kinderen
na de oorlog ondergebracht in verplicht
beschikbaar gestelde kamers en appartementen van ruim behuisden. Geen ideale
situatie.
De regering had een ‘Bouwplan 1946’ opgesteld. Door schaarste aan materialen en
mensen komt dit plan niet van de grond.
In 1947 leidde dit tot een ernstige situ-

atie; de wederopbouw dreigde te stokken.
Weer brachten de Verengde Staten tijdig
uitkomst. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marshall kwam in dat jaar
met een groots herstelprogram voor het
door de oorlog geteisterde Europa. Van de
in totaal vijftien miljard dollar kreeg Nederland tussen 1948 en 1952 bijna een miljard
aan Marshallhulp.  
Ook in Marum was de woningnood nijpend.
In de Groninger Archieven staan onder “Wereldoorlogen en Crisistijd 1900 – 1950” bij
de term ‘Bunkers’ de bestanden opgeslagen over ‘De verbouw van voormalig bunkers bij Trimunt tot noodwoningen periode
1948 – 1950’. In Marum worden na de oorlog de bunkers op Trimunt dus als woning
ingericht.
Tegen de restanten van de commando-bunker wordt een woning gebouwd, bestemd
voor de familie Simon. Een andere voormalige bewoner van een bunker, Jan van
der Woude uit Berkhout NH, vertelt het volgende: “Ik ben in 1948 in een woonwagen
op Trimunt geboren. Rond 1950 verhuisden
wij naar een bunker. Daarin hebben we 6(!)
jaar gewoond. We hadden het niet ruim,
een vader en moeder met 7 kinderen. In
de kille bunker zorgde een houtkachel voor
een beetje verwarming. Een petroleumlamp
diende als verlichting.”
Pas in 1952 zouden in de Meester Westerhoflaan volgens het ‘1000 Woningenplan’
de eerste nieuwe woningen in Marum verrijzen, te herkennen aan de 3 witte blokjes
welke de 1.000 symboliseren.
Brandstof
Al vóór de bevrijding waren de Groninger
gemeenten gestart met het op poten zetten van brandstofwinning voor de winter
‘45/’46. De aanwezige turf moest ten goede
komen aan de gezinnen. Na de bevrijding
nam het Militair Gezag deze organisatie over. De afgraving van de aangewezen
gebieden kwam echter laat op gang. Men
kon slechts tot 1 juli doorwerken, daarna
zou de turf niet lang genoeg meer kunnen
drogen. Waar nodig regelde de Dienst Uitvoering van Werken (DUW) de oproep van
werkkrachten. In juni waren er zo’n 2000
man werkzaam in het veen. In het Wk. werd,
naast de afzonderlijke petten, turf gestoken

bij Gaarkeuken en in het Zuidelijk - Westerkwartier, o.m. op De Haar. De totale provinciale productie bedroeg 180 miljoen turven.
Verbindingen
-De Drachtster Tram: Van 1913   tot 1985
liep door Marum de tramlijn GroningenDrachten. Tijdens de oorlog werd de tram
weer een belangrijk vervoermiddel. Bussen
mochten (en konden) namelijk niet meer
rijden. Zo kon je per tram en veerboot via
Lemmer evt. naar Amsterdam. Ook Groningen was via Leek, Roden en Peize prima
bereikbaar.  Op 16 september 1944 werd de
tram op het emplacement bij de Kruisweg
door Geallieerde vliegtuigen beschoten,
waarbij de machinist omkwam. Na 1948
werd de spoorbaan alleen nog benut voor
goederentransport.
-De ESA in de periode  1940 -1945: Op 10
mei 1940 was de ESA nog in het bezit van
14 autobussen. Tijdens WO II werd uitsluitend nog op werkdagen gereden door bussen met gasgeneratoren. Aan het einde van
de oorlog in 1945 was er nog één ESA bus
in gebruik, de nr. 18. Deze was bespannen
met 2 paarden en reed alleen tussen Marum
en de stad Groningen.
Een 2e bus, de steeds goed verborgen bus
nr. 17, reed al na 3 dagen na de bevrijding
op benzine door de stad Groningen. In het
begin van 1947 was het wagenpark weer
uitgebreid naar veertig 30-persoons - autobussen, die dagelijks op 13 buslijnen in
bedrijf waren. De Drachtster Tram was voor
personenvervoer overbodig geworden…
Oorlogsgraf De Wilp
Op de gemeentelijke begraafplaats van De
Wilp ligt het oorlogsgraf van Pieter Bulthuis,
geboren op 6 april 1889 te Ulrum, overleden op 7 mei 1945 in kamp Amersfoort, de
dag waarop kolonel Renison van de 1e Canadese Infanterie Divisie, om 09:00 uur de
overgave van dat kamp accepteerde.
Pieter Bulthuis was ambtenaar bij de P.T.T.
en lid van het Verzet. Hij trouwde op 29 mei
1913 te Harlingen met Jeltje Nonkes (*2909-1881 De Wilp – overl. 13 -08-1938 te
Zwolle). Woonde te Zwolle. Hij overleed in
kamp Amersfoort te Leusden als represailleslachtoffer. Hij was toen 56 jaar oud. Zijn
naam staat op een monument dat is opge29

richt ter nagedachtenis aan inwoners van
Zwolle, die door oorlogshandelingen om het
leven zijn gekomen. Het stond van 1948 tot
2010 in de hal van het postkantoor, Nieuwe
Markt 1a, en vanaf 3 juni 2010 op begraafplaats ‘De Kranenburg’ te Zwolle. Pieter
Bulthuis en Jeltje Nonkes hebben in De Wilp
een gezamenlijk graf.
Hun enig kind Ubel Nonkes Bulthuis werd
geboren op 18 april 1914 te Harlingen. Hij
stierf op 28 nov. 1944, ook in kamp Amersfoort te Leusden. Hij was toen 30 jaar oud.
Hij was hoofdonderwijzer & distributieambtenaar en lid van het Verzet. Woonde te
Zwolle. Huwde met Jantina Remdina Bolt
(*20 juni 1909 Ulrum – overl. 9 juli 1992
Zwolle). Samen met tien lotgenoten, o.a.
predikant Sjouke Rijper, wordt Ubel, rond 5
uur ’s middags, bij de schietbaan van kamp
Amersfoort te Leusden gefusilleerd als represaille voor een overval op een zwarthandelaar in Nieuwleusen en voor een aanslag
op 2 NSB’ers.
Om onrust onder gevangenen te voorkomen
worden ze zg. vrijgelaten. De aankondiging
van hun vrijlating blijkt een al vaker toegepaste list van hun beul Kotälla. Hij roept ze
één voor één af om vrijgelaten te worden.
Dat gebeurt tegelijk met 8 verzetslieden uit
Zwolle, die bij Zwolle een seinhuisje hadden
opgeblazen. Ubel Nonkes ontvangt zg. zijn
vrijlatingsbewijs. Gereed voor vertrek zitten
ze in het wachtlokaal. Het duurt een tijdje
omdat er zogenaamd geen vervoer is. Buiten begint het donker te worden. Dan worden de Zwolse verzetslieden afgeroepen:
Philips Haye, Philip Bergwerf, Eduard Reinke, Ubel Bulthuis, Cornelis Haye, Andries
de Vries, Jan Bronsdijk, Hendrik Kolkman.
En zo loopt Ubele Nonkes in de schemering
over de Appelweg. Ze gaan de verkeerde
kant op. Ze lopen richting een boerderij net
buiten het kamp. Het is een tocht van bijna
600 meter.
De plek des onheils is een heideveldje achter de boerderij. Hier neemt Kotälla van
iedereen de horloges en ringen af. De eersten worden één voor één doodgeschoten.
De Beul van Amersfoort geeft om half zes
’s middags voor de tweede keer het bevel:
“Fertig machen! Legt an! Feuer!”
Twee maanden na de bevrijding worden ze
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gevonden in graf II, in het heideveld achter
de boerderij, net buiten het kamp.
Postuum is Ubel het Verzetsherdenkingskruis verleend. Ubel Nonkes Bulthuis ligt
nu begraven op de gemeentelijke begraafplaats Kranenburg te Zwolle.
De verzetsgroep waarvan hij deel uitmaakte
pleegde later in de nacht van 6 op 7 maart
1945 een mislukte aanslag op de SS- und
Polizeiführer Hanns Albin Rauter bij de
Woeste Hoeve op de Veluwe. Als represaille
werden op 8 maart 1945 117 gevangenen
bij de Woeste Hoeve geëxecuteerd, 59 in
Amsterdam, 50 in kamp Amersfoort, 38 op
de Waalsdorpervlakte en op 12 maart 1945
nog 40 in Rotterdam. Ook op andere plaatsen vonden executies plaats. In totaal vielen
er 300 slachtoffers.
Tot slot de herdenking van 4 mei 1948
“Onthulling van het Monument voor de gevallenen van de razzia tijdens de melkstaking van 3 mei 1943, op 4 mei 1948. De 16
slachtoffers werden op de Duitse radarstelling Trimunt bij Marum gefusilleerd. Zij werden begraven bij de kerk van Marum. Beeldhouwer Willem Valk ontwierp een monument
dat boven de graven van de slachtoffers
werd geplaatst. Het werd in 1948 in aanwezigheid van onder anderen burgemeester
Alberda van Ekenstein onthuld. Hij hield als
eerste een toespraak en bracht hulde aan
de nagedachtenis van de gevallenen. Met
dit monument worden tegelijk álle gevallenen geëerd. De burgemeester bracht voorts
dank aan allen, die aan de totstandkoming
van het monument hebben meegewerkt, in
het bijzonder aan de heer Valk en aan de leden van het comité.  
Nadat het vlaggendoek dat het monument
bedekte was weggenomen, legde de burgemeester een krans van H.M. de Koningin en
bracht hulde aan het vorstenhuis. Hij stelde
voor H.M. schriftelijk dank te betuigen.
Vervolgens spraken ds. Elseman namens
de N.H. gemeente Marum; dhr. Zijp, hoofd
der school in De Wilp namens de illegaliteit;
namens de Stichting ’40 – ’45 dhr. Pinkster;
ds. Beekman namens de geref. gem. Siegerswoude en als laatste ds. van Minnen te
Ureterp namens de familie der gevallen…”
- Uit: Nieuwsblad van Friesland 05-05-1948.

Een bijzonder verhaal
Cobi Olijve
We worden door mensen die om informatie vragen bij onze vereniging nog wel eens op
het spoor gezet van een mooi onderwerp voor een artikel. Zo ook in dit geval. De NPO
(Ned. Televisie) vroeg mij om de adressen van twee mensen, waarvan de één tijdens de
Tweede Wereldoorlog wat koerierswerk had gedaan en de ander ondergedoken had gezeten in het gezin van de koerierster.
Ik had geen idee wie het konden zijn, maar ineens schoot me te binnen dat de Heemkundekring in 2013 had meegewerkt aan een project voor de groepen 7 en 8 van de
basisscholen in onze gemeente. ‘De Tweede Wereldoorlog dichterbij in Marum’ heette dit
project. Het was opgezet door verschillende instanties als de Groninger archieven, het
Oorlog- en Verzetscentrum, Stichting 4 en 5 mei en ook Heemkundekring Vredewold –
West droeg een steentje bij. De scholen gaven een lessenserie over de oorlog en verder
was er een tentoonstelling, de leerlingen bezochten monumenten en spraken met ooggetuigen. Ik herinnerde me nog dat er een echtpaar bij was, waarvan de man ondergedoken
had gezeten. Na wat zoekwerk kwam ik er achter dat het hier Betsy de Jong en Piet van
den Berg betrof.
Betsy de Jong
Betsy ( Elizabeth Christina) wordt geboren
op 23 maart 1924 in Siegerswoude, het
Friese De Wilp zoals ze zelf zegt. Betsy heeft
twee broers en één zus. Een jonger broertje
is al op heel jonge leeftijd overleden.
De ouders zijn Johannes de Jong en Roelfke
Veen. Johannes is eerst timmerman en later
aannemer. Betsy doet het goed op school
en gaat daarna naar de ULO.  Dan vinden de
ouders het wel genoeg. Betsy kan mooi de
administratie doen voor het bedrijf van vader. Bovendien hoeft doorleren niet, ‘meisjes trouwen toch’. Maar Betsy heeft andere
plannen, ze wil naar de kweekschool.   Na
lang aandringen mag het en 3 jaar na het

behalen van haar ULO diploma  gaat Betsy
naar de Kweekschool in Groningen.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zit vader in
het verzet. Er wordt nooit over gesproken,
dus eerst weet Betsy dat ook niet. Later
vraagt haar vader haar wel eens wat weg te
brengen. Bonkaarten voor een onderduiker,
een bericht over een op handen zijnde razzia of soms een brief. “Geen ander koerierswerk”, zegt ze, “Alleen voor mijn vader.” Als
er later ook nog een onderduiker in het gezin
komt is het haar wel duidelijk hoe de vork in
de steel zit.
Maar ook als Betsy op de hoogte is van de
activiteiten van vader de Jong wordt er weinig over gesproken. Vaak heeft ze helemaal

Het persoonsbewijs van Betsy.
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geen idee voor wie of wat voor spullen het
zijn die ze wegbrengt. “Hoe minder je weet,
hoe minder gevaar je loopt’, zegt vader.
Op een keer moet Betsy aangifte doen van
de geboorte van een tweeling. De ouders
van de baby’s zitten ondergedoken in Friesland. Omdat schoenen moeilijk te krijgen zijn
draagt Betsy meestal sokken met klompen.
De sokken zijn een goede bergplaats en op
haar reis naar Groningen stopt ze het trouwboekje van het gezin in een sok.
Na de oorlog blijkt dat vader de Jong verantwoordelijk is geweest voor ruim 80 onderduikers, maar daar heeft zijn gezin geen
weet van. De Jong werkte veel samen met
meester Zijp, hoofd van de ondergrondse tijdens de bezettingsjaren en Willem Westers,
postcommandant in De Wilp. (zie ’t Olde
Guet 12)
Piet van den Berg
Piet (Petrus Leonardus) van den Berg is
geboren op 3 juli 1918 in Vogelenzang, gemeente Bloemendaal (NH).  De ouders van
Piet zijn Cornelis van den Berg en Wilhelmina Bakker.
Het is een groot gezin, Piet heeft drie broers
en drie zussen. Het gezin is katholiek en
vooral moeder is streng gelovig en laat zich
sterk beïnvloeden door de pastoor. Piet
moet niets hebben van de man, hij vindt dat
zijn ouders gehersenspoeld worden door de
pastoor.
Als de oorlog uitbreekt zit Piet in militaire
dienst, maar na de capitulatie mogen de soldaten naar huis. Dat verlof is van korte duur.
De Duitsers roepen de jonge mannen weer
op om voor ze te komen werken. Piet moet
zich melden in Amersfoort, maar hij ziet het
niet zitten om voor de Duitsers te gaan werken.  Eerder had Piet al eens een bezoek gebracht aan een kennis in het Westerkwartier
en via hem weet hij een onderduikadres te
bemachtigen. Er zijn weinig woorden nodig
tussen de twee mannen om duidelijk te maken wat te doen. Piet belt dat hij voor vakantie overkomt en het bericht dat terugkomt is
kort: ‘Alles goed’.
Piet pakt twee tassen in en op de dag dat
hij zich eigenlijk moet melden in Amersfoort
koopt hij een kaartje voor de trein naar Groningen. Hij moet wel langs Amersfoort, waar
ook iedereen zich moet melden voor vervoer
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naar Duitsland. Daar moet hij overstappen.
Hij ziet tot zijn schrik dat alle perrons zijn
afgezet door Duitse soldaten. Ook alle jongens die zich moeten melden staan op het
perron. Een dienstkameraad, die denkt dat
Piet zich ook gaat aanmelden om te gaan
werken in Duitsland sluit zich bij hem aan,
maar gelukkig weet hij die kwijt te raken op
het drukke perron. Piet is bang, maar bedenkt zich niet. Brutaal beent hij met zijn
koffers langs de bewaking en stapt de brug
op naar de andere kant van het perron. Daar
staat de trein die hij moet hebben, de trein
naar Groningen.
Hij ploft neer in een coupé en steekt een sigaar op. Zijn hart bonst in zijn keel. Er zit nog
een persoon in de coupé. “Is het gelukt ?”,
vraagt hij. “Ja”, zegt Piet. Hij heeft nooit begrepen wat de man bedoelde. Had hij door
dat Piet er tussenuit kneep?
Tijdens de treinreis naar Groningen wordt hij
weer wat rustiger. Vanaf station Groningen
moet hij met een ESA bus naar de Wilpsterweg. Daar zal hij worden opgehaald door
een meisje. Er fietst ook wel een meisje,
maar ze stopt niet bij hem, keert om en fietst
weer weg. Dat was Betsy die de opdracht
had hem op te halen. Betsy ziet op de Wilpsterweg wel iemand lopen met 2 koffers,
maar denkt dat het een handelsreiziger is.
Piet loopt dus met de twee koffers het hele
stuk naar Siegerswoude.
De oorlogsjaren
Piet wordt eerst 7 weken ondergebracht bij
Omke Pieter aan de Kromhoek. Als daar een
baby wordt geboren, komt Piet alsnog bij de
familie de Jong in Siegerswoude. Gelukkig
mag hij daar blijven.
Piet voelt zich thuis in het gezin De Jong.
Hij heeft er bewegingsvrijheid en helpt veel
in de werkplaats van het bedrijf.   Ook repareert hij klompen en maakt met De Jong
twee roeibootjes. Bang is Piet nooit geweest
in die tijd. “Er waren geen personen bekend
die me konden verraden”,  zegt hij.
Naast Piet zijn er nog 3 onderduikers bij de
familie de Jong. Nog een dienstweigeraar
en twee hongervluchtelingen uit Rotterdam.
“Een hele zorg voor moeder de Jong om al
die monden te vullen, geweldig dat ze dat
heeft volgehouden”, vindt Piet.

Het gezin De Jong. V.l.n.r.: Heit, Sjoukje, Henk, Betsy, Weijer en Mem.
Tijdens razzia’s verstoppen Piet en de andere onderduikers zich in een geheim hok
achter de schuur. Het is een kleine ruimte,
de ingang zit verstopt tussen takkenbossen.
In de schuilplaats staat ook een illegale radio. Piet is erg handig en weet bij de buren
stroom af te tappen bij de buren. Er loopt
een kabel onder de grond naar het schuilhok. Ze kunnen de hele oorlogstijd naar Radio Oranje luisteren. Als na verloop van tijd
opvalt dat de buren wel veel stroom gebruiken plaatst Piet een ringetje in de meter. De
meter loopt dan niet langer op.
Omdat Piet katholiek is krijgt hij een uitnodiging om een mis te komen bijwonen in
Drachten. Maar even voor die tijd komt een
pater uit Drachten om te zeggen dat Piet
niet moet komen. Hij loopt daar te veel risico.  Als Betsy op een avond nog laat naar
de Keuningsweg moet om een bonkaart
weg te brengen, vraagt vader De Jong aan
de broer van Betsy of die niet even mee wil
gaan. Deze heeft er niet veel zin en vader
vraagt het aan Piet. Die wil wel en samen lopen ze naar het adres waar de onderduiker
ondergebracht is.
Piet wacht buiten bij de woning en als Betsy
terugkomt vraagt Piet of ze wel een knuffeltje heeft gehad van de onderduiker. “Nee

hoor”, zegt Betsy. En dan krijgt ze er één
van Piet. Sinds die avond is er een klik tussen Piet en Betsy. Vreemd dat er vóór die
tijd nooit iets gespeeld heeft. Zo maar ineens slaat de vonk over.
Betsy’s ouders hebben er moeite mee. Piet
is katholiek en Betsy gereformeerd en twee
geloven op één kussen…. Toch laten Betsy’s ouders het begaan, ze sturen Piet niet
weg, ze mogen hem eigenlijk wel graag.
Een moeilijke beslissing
Na de oorlog blijft Piet nog een tijd bij familie
De Jong. Willem Westers heeft mensen nodig bij de marechaussee en hij vraagt Piet of
hij een baan wil bij de marechaussee.
Dat neemt Piet aan, maar hij  verdient weinig, maar f 18,- in de week en het kostgeld
is f 15,Dan besluit Piet zijn ouders weer op te zoeken. Betsy heeft het daar moeilijk mee, ze
gaat even niet naar school en staat elke dag
te schoffelen in de aardappelen.   Als haar
vader beseft dat de verkering nog steeds
aan is zegt hij: “Je kunt wel stoppen met je
opleiding. Als je gaat trouwen mag je toch
niet voor de klas staan.” Maar Betsy maakt
haar opleiding af. Ze hoeft immers maar
even meer, dan heeft ze haar diploma.
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Piet en Betsy.
In Vogelzang blijkt dat de zus van Piet, Alie,
in grote problemen zit. Ze wil trouwen met
een jongen die niet gelovig is. De pastoor
en Piets moeder zijn er absoluut op tegen.
Zelfs als het vriendje bereid is om zich tot
het katholieke geloof te bekeren werkt de
pastoor tegen. Alie kiest voor haar vriend
en komt nooit weer bij haar ouders. “Ze is
85 geworden en nooit meer thuis geweest”,
vertelt Piet.
Als Piet verneemt hoeveel verdriet zijn moeder daarvan heeft, vindt hij het zwaar weer
te vertrekken. Hij durft zijn ouders niet meer
te vertellen dat hij verkering heeft met een
gereformeerd meisje.  De tien geboden gaan
door zijn hoofd: eer uw vader en uw moeder.
En dan neemt hij een heel moeilijk besluit.
Er zit niets anders op. Piet belt Betsy op en
zegt: “Het moet maar uit wezen”.
Hij zet een punt achter de verkering met
Betsy. Betsy weet niet wat te zeggen en
hangt zwijgend op.
Johannes en Roelfke de Jong denken dat
Betsy en Piet in goed overleg samen hebben besloten de verkering uit te maken.
“Verstandig”, zegt moeder De Jong tegen
Betsy. Maar Betsy is erg verslagen, hele34

maal uit haar doen.
Tijdens haar opleiding is ze altijd in de kost
in Groningen, in de Kamerlingh Onnesstraat.
Bij een gezin met twee dochters. Na de oorlog worden er ook Canadese soldaten ingekwartierd . Door ziekte komen beide ouders
van het gezin even na elkaar te overlijden en
dan woont Betsy samen met de beide dochters in de woning. Ze hebben wel omgang
met de Canadezen, leuke jongens genoeg,
maar Betsy staat nog niet open voor een
nieuwe relatie.
Vóór haar examen helpt Betsy al op de
Christelijke school in De Wilp. Het is moeilijk
onderwijzend personeel te krijgen en meester Zijp weet haar over te halen, na haar examen, een baan op de school aan te nemen.
Dan leert Betsy schipperszoon Sjoerd Visser
kennen en trouwt met hem in 1946, op 29
juni. Ze wonen de eerste 5 jaar van hun huwelijk in een woonwagen, die door vader de
Jong is gebouwd. Betsy mag als gehuwde
vrouw niet meer in het onderwijs werkzaam
zijn en moet haar baan opzeggen. Ze reist
mee met Sjoerd,   de wagen wordt steeds
verplaatst naar de plek waar Sjoerd zijn werk
heeft. Sjoerd en Betsy krijgen 2 dochters.

De woonwagen van
Sjoerd en Betsy.
Op de voorgrond een wijkzuster met een pasgeboren
dochter van Betsy en Sjoerd.
Door de bestedingsbeperking  in 1951 komt
er minder werk en de woonwagen komt aan
de Van Akenweg te staan.  Ondanks dat ze
gehuwd is, mag Betsy door toedoen van
meester Visser toch invalwerk op school
gaan doen. Er is een leerkrachtentekort. De
schoolleiding zorgt zelfs voor oppas voor
de kinderen. Als na een verbouwing van de
school de naastgelegen woning vrij komt,
trekken Sjoerd en Betsy daar in. En zo komt
juf Betsy, vlak naast de school wonend,  alsnog in vaste dienst.
Hoe vergaat het Piet?
Piet blijft intussen wonen in Vogelenzang
en krijgt werk bij de politie in Bloemendaal.
Omdat   hij niet goed tegen de wisseldiensten kan stopt hij er mee. Hij krijgt tuinwerk,
maar ook dat is niet zijn stiel. Dan kan hij
een baan krijgen als onderhoudsmonteur bij
een accufabriek. Dit werk ligt hem goed en
hij blijft daar tot aan zijn pensioen.
Piet trouwt met Ria Lankreijer. Het echtpaar
krijgt een zoon en een dochter.
Na zijn pensioen wil hij iets te doen hebben
en gaat spinnen. Dat heeft hij in de oorlogstijd geleerd en hij doet het graag. Nog
steeds eigenlijk, als het kan zit hij elke dag
wel een tijdje achter het  spinnewiel.
Zo door de jaren heen is er af en toe contact met de familie in Siegerswoude, vooral
bij feestelijke gebeurtenissen. Piet en zijn
vrouw Ria komen zelfs voor een vakantie
naar Sjoerd en Betsy. Ondanks dat ze goed
met elkaar omgaan blijft er voor Betsy toch
een zekere afstand.   Als moeder Roelfke
komt te overlijden verwatert het contact.

Een ‘Happy End’’
Zowel Betsy als Piet zijn gelukkig in hun huwelijk en hebben het goed.
Als in 2002 Ria komt te overlijden en Piet
weduwnaar wordt, stuurt hij een overlijdenskaart   naar Sjoerd en Betsy. Op de
condoleancekaart die hij terugkrijgt staat alleen de naam van Betsy. Piet neemt contact
op met haar en hoort dat Sjoerd al in 1996
is overleden.
Na een tijdje gaat Piet op bezoek bij Betsy.
Er is veel bij te praten. Ze bellen af en toe en
Piet komt na verloop van tijd ook eens voor
een weekend langs.
En zo krijgt het verhaal een ‘Happy End’.
In 2007 trouwen Piet en Betsy alsnog en ze
wonen nu in Marum, vol van herinneringen
aan vroeger…
Wilt u Piet en Betsy zelf het verhaal zien en
horen vertellen, kijk dan op: http://www.
anderetijden.nl/.../6669/Verliefd-in-verzuildNederland

Piet en Betsy in 2017.
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Jeugdherinneringen van ’40 – ’45
Geert Braam
Dit artikel bevat oorlogsherinneringen van verschillende mensen uit Marum en omgeving.
Ik wilde een aantal personen aan het woord laten, die kind waren tijdens de oorlog van
1940 – 1945. Hoe beleefden zij de oorlog en wat hebben ze in die periode meegemaakt? En
hoe was het, de bevrijding mee te maken? Kinderen hebben vaak aan den lijve ondervonden wat er speelde, maar wisten ook dat ze moesten zwijgen, want er stonden mensenlevens op het spel. Ze hebben veel te vertellen, er zijn soms schokkende zaken bij.
Eén van de stukjes in dit artikel komt van Piet Grondsma. Hij is helaas op 23 febr. 2017,
even na ons gesprek, overleden.
Alie Gjaltema-Zijp
Alie is in 1932 geboren in de Wilp en was
dus 7 jaar toen de oorlog uitbrak. Zij is een
dochter van Jacob Jan Zijp en Gerritdina
van der Haar. Jacob Zijp was een groot
verzetsman en hij maakte deel uit van de
ondergrondse in De Wilp. Alie kon zich als
jong meisje vrijelijk bewegen en daarom
kon ze hier en daar illegale boodschappen
overbrengen voor haar vader.“Ik moest veel
op stap, bonkaarten rondbrengen, maar dat
was meer op het laatst van de oorlog, dus
toen was ik al wat ouder.”
Ieder gezin kreeg bonnen. Daar waren ook
suikerbonnen bij, maar wij gebruikten niet
veel suiker. Voor de suikerbonnen kochten
wij brood of ruilden de bonnen met andere
mensen. Op de Otterspol in de Wilp, of daar
in de buurt, was een parachutist neergekomen en bakker Stobbe heeft die parachutist
in de bakkerskorf bij ons thuis gebracht.  “Ik
weet het nog als de dag van gisteren, ik zie
het zo voor mij.”
Wij hadden ook altijd joodse mensen in
huis. Zo is Simon Kremer heel lang bij ons
geweest en we hebben ook een tante Riek
gehad.  Als meisje heb ik deze tante uit Marum gehaald. Ze was met de tram in Marum
aangekomen en werd naar de Hoornweg
gebracht.   Ik heb haar daar opgehaald en
moest mij met een wachtwoord bekend maken. Tante Riek en ik zijn toen via de Houtwal naar De Wilp gelopen. Mijn vader had
via het Amsterdams verzet gehoord dat ze
een onderduikadres nodig had. Ik was helemaal niet bang om haar te halen. Na tante
Riek kwam Clara Cohen bij ons in huis. Zij
kwam uit Leek. In huize Zijp werden codes
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gebruikt om Clara te beschermen.   Ze is
heel lang bij ons geweest en later naar een
ander schuiladres gebracht, naar Jonkman
op de Jonkersvaart.   Ik fietste daar met
verstelgoed naar toe, maar bracht er ook
bonkaarten, afkomstig van het verzet. Mijn
vader fungeerde als een schakel in het geheel, ik was natuurlijk maar een heel klein
schakeltje. Clara heeft de oorlog overleefd
en is later naar Israël gegaan. Daar heeft
men voor ons een boom geplant in Israël,
ook één voor mij.
Eens was er een inval bij ons thuis, ze stonden plotseling binnen. Tante Clara stond
naast mijn oudere zus Grieta. Ze dachten
waarschijnlijk dat ze zussen waren, Grieta
was ook heel donker van haar. Ze hebben
Clara niet meegenomen, maar mijn vader
is wel afgevoerd. Tijdens het verhoor is hij
verschrikkelijk geslagen. Bij het zoeken naar
een illegale radio is de hele gang opengebroken en alles doorzocht, maar er werd
niets gevonden.
“Dat zijn geen leuke herinneringen hoor.”
Alie heeft ook nare herinneringen aan de
landwacht. Eens   kwam een landwachter
aan de deur, want broer Gert had wat uitgehaald. Gert, die naar de MULO ging in
Marum, had op de Kruisweg bij de timmerfabriek op een onbewaakt ogenblik een pistool uit een Duitse auto gehaald. Ze hebben  
gezocht naar Gert, maar hij was gevlucht en
is uit angst een paar dagen elders ondergedoken. Hij was nog wel even thuis geweest
met het pistool, maar was gelukkig net op
tijd weer vertrokken. Het was een stukje
verzet, ‘zo vader, zo zoon’ en dat wist Gert
ook terdege.

Het gezin Zijp een paar jaar voor de oorlog met v.l.n.r. de kinderen Bert, Jaap, Alie (boven), Grieta
en Gert. Later werden Dinie, Nellie, Thea en Willie nog geboren.
Alie’s  jongere broer Jaap had contact met
jonge Duitse militairen. Die dachten vaak
aan hun eigen kinderen. Jaap kreeg van alles van die jongens,  o.a. chocola. Deze soldaten waren geen slechte mensen, ze hadden geen keus, ze moesten. Hun uniform
was anders dan van de SS’ers en de landwachten, dát waren de slechten. Door hen
is vader zo vreselijk gemarteld in het Scholtenshuis. Vader wilde nooit over zijn ellende
praten. Later heeft iemand uit Roden daar
iets over verteld. Alie hoorde hele nare dingen, die haar vader ook meegemaakt moet
hebben. “Mijn vader was voor ons streng,
maar heel rechtvaardig’, zegt Alie.
In de Wilp werd de kerkdienst i.v.m. razzia’s wel eens verstoord. Alle kerkelijke gemeenteleden zaten dan in de kerk. Onder de
preekstoel hadden we een ruimte waar  gezochte jongens zich schuil konden houden.
Bij het uitgaan van de kerk werd iedereen
tegengehouden. Er werd geselecteerd, die
mag door en die niet. Altijd heel spannend.

Politieman Wester
Wij hadden veel konijnen. Niet als hobby,
maar voor voedsel. Soms ontsnapte een
konijn en eens werd die gevangen door
een Wilpster. Ik ben naar politieman Wester
gegaan, een agent bij ons in De Wilp en hij
maakte er werk van. Mijn vader heeft samen
met Wester heel veel voor het verzet betekend.
Nadat mijn vader was opgepakt, werd hij
naar Willemshaven gedeporteerd. “De gevangenen hadden weinig tot niets, maar wát
ze hadden dat deelden ze met elkaar”, vertelde vader. Ik wil niet zeggen dat pa zo’n
gelovige man was, maar hij vertelde later dat
ze daar met elkaar heel veel psalmen zongen. Liederen die ze allemaal uit het hoofd
geleerd hadden. Hij kwam terug uit Willemshaven nadat wij hier al bevrijd waren, maar
het was nog geen 5 mei. Pa is met een boottransport met dysenteriepatiënten en anderen meegevaren. Het was de bedoeling die
boot op zee tot zinken te brengen. Dat is niet
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gelukt, vandaar dat vader weer terugkeerde
in De Wilp. Er was onder de bemanning ook
een dominee, die mijn vader nog kende uit
de tijd dat hij als jonge student in Amsterdam woonde. Deze dominee heeft een brief
geschreven, dat ze vrije doorgang moesten
krijgen. Ik meende dat Popke Veenema uit
de Wilp daar ook bij zat.
Noodslachting
Als een koe gestruikeld was en een beschadigde poot of zwaarder letsel had, dan
werd die geslacht. In de oorlog was er een
behoorlijke krapte en voor het vlees waren
geen bonnen. Iedereen kreeg gewoon iets,
maar je betaalde er ook voor. De slager riep
mij: “Alie kom maar even naar binnen”. Hij
had al vlees klaar staan voor mij, natuurlijk
wel tegen betaling. Hij heeft vast gedacht,
die moet ook wat hebben, want dat is een
meisje van meester Zijp. Hij wist ook wel
dat mijn vader toen in gevangenschap zat in
Duitsland, want dit gebeurde aan het eind of
vlak na de oorlog.
Feest
De bevrijding in De Wilp was uitbundig.  Het
was geweldig! We zijn op een draf naar het
centrum van de Wilp gelopen, want daar
kwamen de Canadezen langs. We zagen de
tanks die richting Marum reden. Er is op de
Kruisweg in Marum ook geschoten, hoorden
we later. Je ziet het nu nog aan de beschadigde huizen. Toen ik met mijn gezin daar
later kwam te wonen, vond mijn moeder dat
heel erg. De villa was één van de gevorderde
huizen, waar mijn vader nog was verhoord.
Het bevrijdingsfeest in de Wilp kan ik mij
nog heel goed herinneren. Wij hadden ons
verkleed als een stel Rode Kruis zusters en
zaten op een versierde wagen.
Piet Grondsma
Piet is op 3 november 1937 geboren en was
bijna 3 jaar toen de oorlog begon. Piet is een  
zoon van Anne Grondsma en Nelligje Hofstede. Hij komt van een boerenbedrijf op de
Haar en woonde daar zijn hele leven.
Van het begin van de oorlog kan Piet zich
natuurlijk weinig herinneren.  
Piet: “Wel weet ik dat ze wat later de bunkers op Trimunt gebouwd hebben.”
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Alle boeren die een paard en een wagen
hadden moesten helpen om materiaal aan
te voeren. Veertien dagen reden de wagens
af en aan. Er werden stenen en zand richting Trimunt gebracht. Mijn vader had in die
tijd nog geen paard, maar als jongentje zag
ik dat vanuit ons huis voorbij komen. Bij de
voormalige melkfabriek lagen boten met
bouwmaterialen.
Over de landwachters, zoals Wiebe van der
Vlugt en Hendrik Smit, kan Piet wel een en
ander vertellen: “Ik was eens alleen thuis en
stond in de kamer.”
Ik zag meester Koopmans, van de Openbare lagere school met zijn zoon richting
Frieschepalen fietsen. Ik keek ze na. Hoeveel tijd er tussen zat weet ik zo niet, maar
even later kwamen ze weer terug. Een van
beiden had een tasje aan het stuur hangen.
Ze fietsten dus weer richting Marum. Ze
waren nog maar net voorbij toen Henk, de
zoon van Koopmans, hier weer op de fiets
langs vloog, achtervolgd door Wiebe van
der Vlugt. En wat deed die van der Vlugt,
hij schoot vanaf de fiets op die jongen! Ik
zag het gebeuren. Het geluid klonk voor mij
als een klapband, maar het bleek dat er écht
geschoten was door van der Vlugt. Gelukkig
heeft hij Henk niet geraakt. Ik zag ze beiden
terugfietsen, Wiebe als een triomfator achter
Henk aan, met zijn jachtgeweer in de aanslag. Van der Vlugt had hem dus ingehaald
en samen maakten ze rechtsomkeert.
Op het moment dat dit allemaal gebeurde,
fietsten er ook een man en een vrouw vanuit de richting Frieschepalen. Langs de weg
waren van die schuttersputjes. De vrouw
kwam al fietsend hier voor het huis in zo’n
schuttersputje terecht. Of ze geschrokken is
door dat schot weet ik niet.
Mijn vader moest ‘s maandags altijd vroeg
weg. Hij ging samen met nog iemand naar
Hoogezand om putjes te graven. Vrijdags
kwamen ze weer thuis. Die hele afstand
legden ze op krakkemikkige oude fietsen
af. Mijn moeder deed de boerderij met een
beetje hulp van ons. Vader wilde graag met
het graafwerk stoppen en ging voor een vrijstelling naar de NSB burgemeester Groenewold. Van hem kreeg hij naar ik meen een
OT vrijstellingsbewijs,   maar van der Vlugt
verscheurde dat bewijs. Die dacht hier heer

en meester te zijn. Als hij bij ons op het erf
was, had hij de loop van het geweer vast en
draaide dan om de mensen heen. Als het
hem zo uitkwam gaf hij ze met de geweerkolf een klets op het hoofd. Bij mijn vader
lukte dat niet, die draaide het rondje altijd
mee. Vader stelde mij op die momenten
altijd gerust door tegen me zeggen: “Blijf
maar mooi dicht bij mij”.
Op de 3e mei 1943, tijdens de melkstaking,
gebeurde het volgende op de Haar. Wij wisten dat er 16 personen opgepakt waren. Er
was ook een buurjongen van ons bij: Gerrit van der Vaart. Hij werkte bij boer Eeuwe
de Jong. Pa stond bij de weg met buurman
Durk van der Vaart en een andere zoon van
van der Vaart. De Duitsers waren aan het razen en schreeuwen. Het is een godswonder
dat er toen al niets gebeurd is, ze hebben
op dat moment niet geschoten. De mensen
hadden allemaal goed de schrik in de benen
en ze spatten gelijk uit elkaar richting huis,
want die dag gold het standrecht.
‘s Middag kwam een zusje van Gerrit van
der Vaart naar ons toe. Mijn moeder zag haar
aankomen en zei gelijk: “Dit is niet best!”.
Ik weet nog heel goed dat ze dat zei. Het
meisje was helemaal overstuur. “Nu hebben ze onze Gerrit doodgeschoten”, zei ze.
Piet raakt er niet over uitgesproken, hij voelt

de pijn van toen opnieuw. Als kleine jongen
maakte je dat verschrikkelijke zo maar mee.
Ook verhaalt Piet over de tijd van de lagere
school. In de eerste of tweede klas oefenden we om bij luchtaanvallen zo snel mogelijk onder de bank te kruipen. Er is nooit
luchtalarm geweest. De ‘christelijken’ kregen de ene week ’s morgens les in de openbare school  en de ‘openbaren’ ’s middags.
De week daarop was het net andersom. We
zaten in de openbare ULO school, die onder
de Kruisweg viel. We zaten bij meester Winter. Hoe lang we daar naar school geweest
zijn weet ik zo niet meer.
Razzia’s zijn hier ook wel geweest, maar dat
was vaak in de nacht, daarom heb ik daar
niets van gemerkt. We hebben hier nog
hongervluchtelingen gehad. Ze kwamen op
oude fietsen hier naar toe. Ik weet nog goed
dat die meisjes zo uitgehongerd waren, dat
ze bijna de hele pan leeggegeten hebben.
Mijn vader had voor hen een bed in het hooi
gemaakt. Ze hebben een of twee nachten
bij ons geslapen. Het maakte grote indruk
op mij. Ze waren op doorreis om wat eten
te bemachtigen. Er waren meer evacués  op
de buurt. Ik weet nog wel dat ze de evacués
op boerenwagens uit Groningen gehaald
hebben.   

Kruising Hoornweg, Markstraat en Houtwal, waar het volgende zich afspeelde.
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De bevrijding door de Canadezen
Wij kwamen uit school. Er hing al een rare
spanning in de lucht. Ik liep samen met
Tienko Mollema naar huis, en waren waar
nu de apotheek is. Op die kruising stond
een kleine Canadese tank met een mitrailleur. Opeens begon die verschrikkelijk te
schieten. Ik weet niet waarom, blijkbaar was
er Duitse onraad. Wij waren verschrikkelijk
bang en van angst kropen wij bij café Meine
de Boer in een hutje achter het huis. Een
vrouw uit de buurt die ons gezien had, heeft
ons daar later weer weggehaald.  
De landwachters en NSB’ers waren op de
vlucht, die gingen uitsluitend via achterpaden.
Arend Wilpstra
   
Arend is geboren in 1932. Hij was in 1940
dus 8 jaar. Hij woonde bijna altijd aan de
Haarsterweg en woont er nu ook nog. Hij is
een zoon van  Geert Wilpstra en Fetje Bijma.
Wij kregen vrij van school toen de oorlog
uitbrak, want al snel hadden de Duitsers de
school gevorderd. Het duurde niet lang voor
ze begonnen met het bouwen van kamp Trimunt. Je zag die Duitsers hier vaak voorbij
marcheren. Mijn vader hoefde gelukkig niet
als dwangarbeider naar Duitsland. Hij had
een boerderij en hij had een melkrit naar
Noordwijk. Dat viel onder de voedselvoorziening en daarom was hij hier nodig.
Landwachter Wiebe van der Vlugt voerde
een schrikbewind in Marum, samen met
Hendrik Smit uit Noordwijk.  Eens gebeurde
het, dat de heren onze   buren Jannes en
Trientje de Jong   bezochten.   Ze hadden
gehoord dat Jannes vlees had verkocht in
Marum.   Na het bezoek aan de familie de
Jong  kwam van der Vlugt schuin over het
veld naar ons toe. Mijn moeder was niet
bang voor hem. Ze zei: “Je moet je niet
zo aanstellen Wiebe van der Vlugt , ga er
maar even bij zitten”. Hij vroeg: “ Hebben
jullie nog wat in de hand, stil spul? Iets wat
wij niet weten?”  “Waar zie je mij nou voor
aan,” zei mijn moeder. “Wat heb je zelf aan
de voeten: schapenwollen sokken! ”.
“Ja, ik moet toch wat aan hebben”,   was
zijn verweer. “Je zit achter de buren aan,
begroot je dat niet voor dat grote gezin van
Jannes de Jong?” “Nee’, zei de landwacht,
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“Het begroot mij helemaal niet. Als ze het
nou voor zichzelf   hielden, had ik er niets
mee gedaan, maar ze gingen er mee in de
zwarte handel ”.
In de oorlogstijd mocht je niet buiten zijn van
8 uur ‘s avonds tot 8 uur ’s morgens. Dat gaf
de nodige problemen. Op een avond waren
er luchtgevechten gaande boven de Haar.
Het huisje aan de Haarstervaart werd getroffen door een vliegtuigbom.  Wij waren alleen
thuis, want mijn ouders waren op bezoek bij
Anne Grondsma, hier vlakbij. Het huisje aan
de Haarstervaart werd helemaal verwoest.
Op een dag stond een groepje mensen van
de Haar even bij de melkwagen te praten,
toen er een Duitse jeep aan kwam. De jeep
was voorzien van een mitrailleur. Ze hadden, zo bleek later, even daarvoor Andries
Sikkinga doodgeschoten. Ze informeerden
even naar iets en reden verder naar de Haar.
Mijn vader en een aantal mensen gingen op
verkenning uit. Ze zagen de 16 jongens en
mannen onder zware bewaking langs marcheren. Als ze er nog vijf minuten langer
hadden gestaan waren ook zij opgepakt. De
soldaten op Trimunt hadden de mensen na
verhoor weer naar huis willen sturen, maar
de mensen van het Scholtenhuis wilden dat
niet. We hoorden later op de avond  wat er
gebeurd was op Trimunt: er waren 16 mannen en jongens doodgeschoten.
De bevrijding
Ik herinner mij nog, dat de bevrijders vanuit De Wilp kwamen. Over de Wilpsterweg,
zo naar Marum. Omdat ik daar meer van
wilde weten ging ik er op mijn oude fiets
op af. Die fiets had cussiebanden (afgeleid
van ‘cushion’: kussen). Dat zijn massieve
banden, gesneden uit een reep rubber. De  
Duitsers vorderden alle fietsen, maar deze
had ik verstopt onder het stro. Toen de
Canadezen hun intocht maakten met hun
tanks, haalde ik als de weerlicht de fiets uit
de strobult. Ik wilde niets missen. Ik zag een
tank met daarop twee opgepakte Duitsers.
Er waren in totaal vier tanks. Later bleek dat
ze even daarvoor nog in Ureterp hadden gevochten. Ze kwamen via Siegerswoude in
onze richting. Op de kruising bij de Wilpsterweg, vluchtten nog mensen die aan de

Duitse kant stonden. Hoewel dat binnen het
gezichtsveld van de Canadezen was werd
er niet geschoten, omdat er ook kinderen in
de buurt waren. Later gingen die Canadese
bevrijders naar de Kruisweg. Bij de villa van
Gjaltema is nog geschoten.
Bertus Hofman
Bertus werd in Marum geboren op 12 september 1940, net ná het uitbreken van de
oorlog. Hij is een zoon van Tjaart Hofman  
en  Hotske Abma. De familie Tjaart Hofman
kwam in 1938 aan de Lindsterlaan te wonen, in de boerderij genaamd De Vrijheidshoeve.  Nu is daar de SVR camping van de
familie Terpstra gevestigd.
“In de oorlog hadden wij altijd onderduikers
en in het laatst van de oorlog hadden we
ook hongervluchtelingen uit Rotterdam in
huis”, vertelde Bertus.  Ik was een keer op
het land bij buurman Job Buitkamp, die aan
het ploegen was. Buitkamp zei: “Je moet
meteen naar huis, want de landwacht komt
vanaf de Houtwal hier naar toe”. Ik rende
meteen weg, schuin over het land, mijn
klompjes achterlatend zodat ik sneller kon
lopen. Je kon de mannen al van ver aan zien
komen, ze waren altijd in het zwart en hadden altijd een jachtgeweer bij zich. Daarom
werden ze ook ‘Jan Hagel’ genoemd. Bij
thuiskomst riep ik : “De landwacht komt, de
landwacht komt er aan!!”. “Ach nee jong, dat
is de postbode”, werd er gezegd. Ik riep nog
eens: “Nee, nee, het is de landwacht”. Als
de weerlicht verdwenen de onderduikers in
het hooi en hun schoenen werden snel weggezet. De landwachten, Wiebe van der Vlugt
en Hendrik Smit, waren er van overtuigd dat
er onderduikers bij ons waren. Hendrik Smit
bleef buiten bij het pottenrek de wacht houden en van der Vlugt ging mee naar binnen
om te zoeken naar onderduikers. Van der
Vlugt heeft overal gezocht. Hij liep door de
schuur en om angst aan te jagen schoot hij
in het dak. Hij stak lange pennen in het hooi,
om te ontdekken of er een schuilplaats onder zat, maar hij vond niets. Daarna werd er
ook boven gezocht. Hij werd steeds agressiever en riep tegen mijn vader: “Nu moet
je zeggen waar ze zijn en anders nemen we
andere maatregelen. En als je het niet gewoon zegt dan slaan we het er wel uit”.  Op

de bovenverdieping  ging het helemaal verkeerd. Van der Vlugt heeft mijn vader hard
en ruw met de geweerkolf op het hoofd geslagen en gooide hem, naar ik meen, van de
trap af. Van der Vlugt is boven heel dicht bij
een onderduikster geweest, maar heeft niets
gevonden.  Mijn vader had zich wel voorbereid, hij had een flink mes op zak. Als van
der Vlugt een onderduiker gevonden had,
dan had mijn vader de landwachter zonder
pardon doodgestoken. Dit alles speelde zich
af in de eerste helft van april 1945.
Er zijn Rotterdamse evacués bij ons geweest
en later bleek dat die de boel hier hebben
verraden. Met alle kwalijke gevolgen van
dien. Het waren de laatste stuiptrekkingen
van de Duitsers en hun handlangers. Ik was
nog maar vier jaar, maar ik heb het bewust
meegemaakt. Het staat mij nog in mijn geheugen gegrift, ik zou de landwachten nog
zo kunnen uittekenen.  Ik zie ze nog zo met
hun tweeën fietsen. Smit voorop en van der
Vlugt als een grote kerel er achter aan.    

Het gezin Hofman tijdens de oorlogsjaren.
Het jongetje links is Bertus.
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Gevechtsvliegtuigen
We woonden op een boerderij, midden in
het veld en merkten niet veel van het dorpsgebeuren. Van de laatste anderhalf jaar heb
ik wel herinneringen, bv. dat er veel vliegtuigen overkwamen, ook ’s nachts. Ze vlogen
soms op dakhoogte. Je zag ze overkomen.
Ik heb ook luchtgevechten gehoord met
veel mitrailleurvuur. In eerste instantie dacht
je aan onweer of iets dergelijks. Zware dreunen op afstand, veroorzaakt door bombardementen. Er was ook een periode dat er
veelvuldig gevechtsvliegtuigen overkwamen. Ze kwamen uit de richting van Jan
Meijer ( Lindsterlaan 45 ) wipten bij ons over
het dak en daarna over de drie eikenbomen,
vlak voor ons huis. Ze vlogen zo laag dat ik
de piloot in het toestel kon zien. Bij buurman
Jan Poelman vlogen ze weer over de bomen
en gingen richting Trimunt, om daar de boel
te beschieten. Dat laagvliegen deden ze om
onder de radar te blijven. Ik was er ook getuige van dat er vliegtuigen over kwamen
die aluminium strookjes dropten. Dat was
om de radar in de war te brengen, het waren
strookjes van ongeveer 10 cm breed en een
meter lang.  Ik heb ook bossen koperdraad
gevonden op het land, er zat isolatieband
omheen. Wat daarvan de bedoeling was
weet ik niet, mogelijk dat het ook storend
werkte. We hebben dat spul nog een tijdje
bij huis gehad, maar het verdween later. Ik
weet dat wij bevrijd waren en dat het heel
bijzonder was, die vrijheid.
Trienke van der Veen- Homan
Trienke was bijna 4 jaar toen de oorlog uitbrak. Ze is geboren op 20 mei 1936 te Oranjewoud, maar ze woonde in de oorlog op de
Kruisweg in Marum. Ze is een dochter van
Anne Homan en Stientje Hofman.
Trienke vertelt dat er in de oorlogsjaren
massaal hongervluchtelingen uit het westen van het land kwamen. “Ze meldden
zich op doorreis spontaan bij ons aan de
deur. Ze waren zo mager als brandhout en
hadden helemaal geen eten”, vertelt ze.
In onze schuur sliepen er veel. Ze kregen
eten van mijn moeder en ze werden door
haar verzorgd. Mijn vader hielp ook mee.
Sommigen kwamen met een kinderwagen
vanuit het westen op zoek naar wat eten.
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Eerst hadden wij ze gewoon in huis, maar
op een gegeven moment zaten we door die
vluchtelingen onder de schurft. Omdat het
een onhoudbare situatie werd, hebben we
dekens verzameld en zo konden ze op een
redelijke wijze in onze schuur verblijven. Ze
waren dankbaar voor een beetje eten. Daarna trokken ze weer verder.
We hadden ook onderduikers bij ons in huis.
Onder andere een tweeling, de gebroeders
Ep en Kees Heuker. Er waren meer, maar
die namen weet ik niet meer. Er moest voor
al die onderduikers en hongervluchtelingen
veel eten komen. Er was gewoon niet genoeg. Maar mijn vader was daar heel gemakkelijk in. Hij haalde een koe van de stal
en die werd geslacht. De broers Heuker, die
hier jaren gezeten hebben, hielpen mee met
de slacht. Ik hield de wacht bij de achterdeur en moest het meteen doorgeven als
er onraad was. We hadden een hele grote
kelder, waar het slachtwerk grotendeels gebeurde. Al het vlees kwam in weckflessen
en dat werd onder de vloer verstopt. Als er
weer flessen onder de vloer vandaan moest
komen dan werd ik ingezet, omdat ik nog
heel klein was.

Trienke ( rechts) met vriendin Tjisje Lise.

Ook moest ik als jong meisje naar het distributiekantoor, om bonkaarten te halen. Dat
ging natuurlijk via het verzet, omdat er bij
ons thuis veel monden te vullen waren. Ik
moest wachten op het meisje dat daar op
kantoor zat. Die gaf mij de bonkaarten. Ik
werd als het ware ingezet als koerierster.
Een kind werd niet gewantrouwd en daarom kon dat allemaal. Ik wist de geheimen
van ons huis en kreeg goed ingeprent dat
ik daar niet over mocht praten. Ik had een
schoolvriendin Tjisje Lise. Daarom zei mijn
moeder: “Weet je wat, dan mag je het alleen
aan Tjisje vertellen, maar zorg er voor dat
niemand dat hoort”. Ik vond het geweldig, ik
moest het toch wel met iemand delen. Later
stond de familie Lise bij ons op de stoep. Ze
moesten onderduiken met het hele gezin.
De vader moest werken voor de Duitsers
en dat wilde hij niet. Ze kregen onderdak bij
ons, want anders zou Lise opgehaald worden. Ook zijn er een paar van hen ondergedoken geweest in Drenthe, naar ik meen in
Roden. Toen woonde de familie ook al op de
plek waar Berend Lise nu nog woont, aan de
Noorderweg.
Omdat er bij de landwachters vermoedens
waren dat we onderduikers hadden klopten
ze bij ons aan. Ze plaatsten mijn vader helemaal achter in de  gang tegen de muur en
wilden hem doodschieten. Hij vertelde hen
niet wat ze graag wilden horen. Het is uiteindelijk goed afgelopen. De landwachters
waren ten einde raad, omdat ze er van overtuigd waren dat we onderduikers hadden.
Die zaten echter goed verscholen: in het
voorhuis, tussen de verdiepingsvloer en het
plafond. Daar was heel veel ruimte.
De burgemeester
Op het einde van de oorlog reden er schietende gevechtswagens over de Kruisweg.
Ook al was Trienke nog maar een meisje
van 8 jaar, ze kan zich de gruwelijke beelden
nog herinneren die ze zag bij het oude postkantoor. Daar stond een boerenwagen met
daarop de geliquideerde NSB burgemeester. “Daar heb ik bij gestaan en anderen waren hem, als vergelding, behoorlijk aan het
bespotten”, zegt Trienke.  
Het bevrijdingsfeest deed iedereen de vre-

selijke beelden weer wat vergeten.
Trienke was bij haar grootmoeder aan de
Nieuweweg in Nuis, toen de Canadezen
met de tanks over de weg reden. Er zaten
allemaal jonge meiden op de tanks, het was
een uitbundig feest. Toch hadden een aantal
van die meisjes, die bij de Canadezen op de
tanks zaten, daarvoor bij de Duitsers in de
auto gezeten…..
Ook in een gesprek met Jan van Wijk uit Marum kwam het naar voren. Jan is geboren
in 1928 en kan zich dat ook herinneren. Hij
is nog naar Boerakker gefietst om getuige
te zijn van de dode burgemeester op de
wagen. Velen haalden nog rare dingen met
hem uit. De beelden staan Jan nog in het
geheugen gegrift.
In de ogen van Jan en Trienke en ( en meer
mensen die er getuige van waren) was het
gebeuren zeer schokkend en mensonterend.
Dinie Braam-Veenema ( moeder auteur)  
Dinie was 13 jaar toen de oorlog uitbrak. Ze
is op geboren 2 mei 1927 en is een dochter
van Geert Veenema en Martje Renkema. Ze
woonden in Niebert. In 1946 huwde ze met
Jakob Braam. Dinie is nu 90 jaar en woont in
verzorgingstehuis de Hoorn te Marum.
Ze vertelt van schokkende ervaringen tijdens en rond de bevrijding.
Ze was al vanaf de zomer van 1942 als
dienstmeisje voor dag en nacht werkzaam
in het gezin van garage- en taxibedrijf van
Hoogen op de Nietap. In de provincie Groningen moest je voor 8 uur in de avond
binnen zijn, maar in Drenthe was dat 10
uur. Dus wij gingen ‘s avond met een stel
meiden uit Nietap naar het Nietapsterbos.
“Ik ben nooit bang geweest in de oorlog”,
zegt ze. De Duitsers konden mooi zingen, ze
marcheerden zingend door de straten. In het
huis van Van Hoogen lagen ook tijdelijk spullen opgeslagen van gedeporteerde joodse
mensen uit Leek.  De Duitsers maakten ook
gebruik van de garage van Van Hoogen. Een
paar dagen voor de bevrijding vertelde een
medewerker uit Vries, dat de Canadezen
daar al gearriveerd waren, als bewijs had
hij sigaretten en chocola meegekregen van
die Canadese militairen. Rond de bevrijding
was ik net 18 jaar. We stonden met een aan43

tal mensen op het platte dak van de garage
en waren getuige van de verschrikkelijke  
bombardementen op Groningen. Je wist
niet wat je zag: het was één vlammenzee.
We begrepen dat het om de laatste dagen
van de oorlog ging.

De pasfoto van Dinies persoonsbewijs.
Op zondag 15 april rond de bevrijding was er
geen kerkdienst in Leek. De verwarring was
groot in de tweeling dorpen Leek/Nietap.
Er werden talloze NSB’ers opgebracht en
daar was ik getuige van. De NSB’ers werden bij het gemeentehuis gebracht. Door de
mensen die er kwamen kijken werd uit volle
borst het Wilhelmus gezongen. De NSB’ers  
werden op wagens door Leek gereden en
ze werden bespot door de bevolking. Kaalgeschoren kwamen ze in de varkensberging  
bij Van Dam terecht. Zieke oude mensen
zaten op stoelen en de jongeren lagen als
beesten, kaalgeschoren  in het stro. Mijn zus
Klaske diende bij Jan Heijs, die was bij de
BB en zodoende kwamen we op die plek. Ik
vond het verschrikkelijk en werd er helemaal
niet goed van. Ik wilde daar meteen weg.
Henk Wieringa
Henk Wieringa was 14 jaar tijdens de bevrijding. Hij is geboren in 1931 en is een zoon
van Sikke Wieringa en Baaike Stuurwold.
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De familie had een schildersbedrijf aan de
Kruisweg. Henk vertelt wat hij meemaakte
tegen het einde van oorlog in Marum.
Bij slager Rekker op de Kruisweg was weer
eens een noodslachting. Ik moest daar naar
toe om vlees te halen. Het was de 13e of de
14e april 1945. Ik ging gewapend met een
emmertje, waar het vlees ingedaan kon worden. Er waren al heel veel mensen, die voor
een stukje vlees kwamen. Wij hoorden op
dat moment telkens geweervuur of iets van
afweergeschut. Er werd verteld dat de Canadezen in aantocht waren en dat het niet lang
meer kon duren tot ze in Marum zouden zijn.
De vrouw van de burgemeester stond ook
tussen de mensen, samen met haar zoon.
Op een gegeven moment kwam er een bericht dat de vrouw van de burgemeester met
haar zoon thuis moest komen. Ze woonden
in het grote huis aan de Wendtsteinweg, tegenover de Molenstraat en de molen.
Er kwam een gevechtswagen aan met een
zware mitrailleur en die begon te schieten.
We schrokken behoorlijk en vroegen ons af
wat er ging gebeuren.  De wagen kwam uit
het westen. Tijdens de oorlog werden drie
panden aan de Kruisweg gevorderd door
Duitse officieren. Bij het derde huis was een
oprit, die toegang gaf tot de drie woningen.
Ate Meter bracht er tijdens de oorlog, op
bevel van de Duitsers, alle weken eierkolen
naar toe. Hij haalde die uit Groningen. Wij
moesten het doen met een vrachtje brandhout. Dag en nacht liep er een schildwacht
bij het toegangshek. Met de bevrijding wilden de Duitsers die huizen niet prijs geven.
Dit lukte alleen met grof geschut van het
Canadese leger. De kogelinslagen van de
mitrailleurs zijn nog duidelijk zichtbaar in de
zijgevels van de huizen aan de Kruisweg, bij
nummer 20 en 22.
Op nummer 16 woonde kleermaker Minkes
(naast het oude postkantoor).  De Canadezen schoten daar door het raam, dwars door
het huis in de richting van de naastgelegen
villa, nr. 18. Ook schoten ze achter de villa
langs en raakten de daarachter gelegen
school.   Een groot aantal Duitsers was het
veld in gevlucht. Er werd een handgranaat
in de richting van de weg gegooid. De gevechtswagen was al een stukje doorgereden, maar vuurde met de boordmitrailleur

een groot aantal schoten naar het bewuste
huis, maar raakte ook het huis die oostelijker stond.   Nadat de handgranaat op de
trambaan terecht kwam knalden de ramen
er overal uit.  De kogelgaten zijn nog duidelijk zichtbaar in de west- en oostkant van de
muur van dat huis.  
De Canadese soldaten mochten niet van de
gevechtswagens afkomen, het moest allemaal rijdend gebeuren. De gevechtswagen
kwam in onze richting en bleef bij slager
Rekker voor het huis staan. Er viel een kistje
munitie van de wagen. Jan Freerk Jager wilde dat kistje oppakken, maar de mitrailleur
werd, als waarschuwing, meteen op hem
gericht.
Er zijn wonderlijk genoeg geen slachtoffers
gevallen, het was meer een afschrikmiddel
voor de Duitsers. Door de wilde schietpartij
misten de kogels het doel en ketsten af op
de muur.  Aan de achterzijde van het pand
was geen prikkeldraad, waardoor de Duitsers een vrije aftocht hadden. Op een onbewaakt ogenblik zijn een aantal nog weer
terug geweest in de villa en hebben veel
papier, bewijsmateriaal dus, verbrand. Een
dag later, het was op een zondag, zat ik
even lekker voor ons huis. Er kwamen allemaal mannen in blauwe overals aan fietsen
vanuit de richting Nuis. Het  waren NBS’ers
(niet NSB’ers, maar NBS’ers). Dat waren de
mannen van de  Nederlandse Binnenlandse

Henk Wieringa wijst de kogelinslagen aan bij
de Kruisweg 20.

Strijdkrachten. Ze sommeerden mij naar
binnen te gaan. Ik ging niet naar binnen,
maar achter ons huis staan. Toen kwam
er een paard en wagen aan vanaf de Jonkersvaart.  In de tuin hoorde ik glasgerinkel.
Later ben ik gaan kijken. De woningen zijn
allemaal leeggehaald. Een portret van Hitler,
hadden ze op de achterkant van de wagen
bevestigd. Het glas hadden ze bewust gebroken, dat geluid had ik dus gehoord. Zo
betuigden de Marumers hun afschuw tegen
die afschuwelijke periode.
De Duitsers waren nu weg en ook de Canadezen waren weer verdwenen.  
Het is heel bijzonder en respectvol dat de
beschadigingen door de vroegere en de
huidige bewoners intact zijn gelaten. Wel
hebben we daar als kinderen verwrongen
kogels uit die muur gepeuterd…     
Op maandag 16 april 1945 waren de noordelijke provincies bevrijd
Die dag werd de 18 jarige Trientje Nijnuis
van de Wilpsterweg geraakt door een verdwaalde kogel uit een wapen van een van
de mannen van de Binnenlandse strijdkrachten. Ze werd dodelijke getroffen. Een
zwarte rand rond de bevrijding.
Een paar weken later viel onze mond open
van verbazing. Canadese vrachtwagens reden weer over de Kruisweg, nu met in de
wagens een groot aantal Duitsers die op de
Kruisweg gelegerd waren geweest. In het
bevrijdingsjaar ging ik naar de ambachtsschool in Drachten. Op een bepaald moment werden wij op weg naar school tegengehouden. Een colonne van 12.000 lopende
en terugkerende Duitse militairen moest
passeren. Ze kwam uit de richting Olterterp, Drachten, en gingen richting Ureterp
en Bakkeveen. Ze overnachtten onderweg,
om de dag erna hun weg naar Duitsland te
vervolgen. In de colonne waren ook paarden wagens. De wagens waren geladen
met hooi en stro voor de paarden. Nu heb
ik eens gehoord van iemand dat er, op het
moment dat de paarden en wagens door
Ureterp reden, een boer bij de weg stond
te kijken. Plotseling zag hij zijn eigen paard,
dat eerder door de Duitsers gevorderd was.
De boer riep de naam van het paard en het
paard begon te hinniken. De man heeft zijn
paard teruggekregen.  
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Op donderdag 6 en vrijdag 7 september
1945 werd de bevrijding groots gevierd in
Marum, weet Henk Wieringa. Daar waar
gevlagd kon worden werd het gedaan. Het
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feest werd gehouden bij de ESA, in de zaal
van de Koppelpaarden. Het café was destijds van Thies Kram. “Ik was 14 jaar en weet
het nog goed”, vertelt hij.  

Er werd twee avonden feest gevierd met een
zeer gevarieerd programma. Er werd toneel
gespeeld en veel vaderlandse liederen gezongen. Natuurlijk het Wilhelmus. Maar ook
liedjes als:

Wij willen Holland houen, Wij leven vrij, wij
leven blij, en Oranje Boven.
Ook waren op bekende liedjes andere teksten geschreven. Ik heb het programma altijd bewaard.
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Colofon
’t Olde Guet is een uitgave van de vereniging Heemkundekring Vredewold-West in Marum.
’t Olde Guet betekent letterlijk: oude land of landerij.
In het jaar 1470 heeft het klooster Trimunt haar grondbezit in het kerspel Marum uitgebreid,
door de verwerving van ‘Tyarsema Olde Guet’ gelegen tussen de Ae en de Haar.
‘t Olde Guet verschijnt minimaal 2x per jaar.
De verkoopprijs voor een los nummer bedraagt € 7,50.
Bij de omslag
De afbeelding op de omslag is het schilderij dat de Marumse kunstenaar Tony Simon heeft
gemaakt voor de raadzaal van het gemeentehuis van Marum. De acht personen op de
voorgrond stellen de geschiedenis en de toekomst voor; daarnaast ook de integratie van de
Molukse gemeenschap in Marum. De gebouwen op de achtergrond staan voor de acht dorpen
die samen de gemeente vormen, v.l.n.r. Lucaswolde, Jonkersvaart, Noordwijk en Boerakker,
Nuis, De Wilp, Niebert en Marum.
Doel van de vereniging Heemkundekring Vredewold-West:
De vereniging houdt zich actief bezig met het erfgoed van het eigen heem om het waardevolle
uit de geschiedenis van de gemeente Marum te behouden en de belangstelling voor en kennis
van onze leefgemeenschap in heden en verleden te vergroten.
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