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Inleiding 
 
In het laatste hoofdstuk van Rowol toendertied. Van kerspel naar buitendorp zijn 
enkele pagina’s gewijd aan de beschrijving van de jaren kort voor en 
tijdens de oorlog in Roderwolde. Vooral de invloed van de oorlog op het 
leven van alledag is vanuit verschillende oogpunten beschreven. De 
actuele hernieuwde aandacht voor dit onderwerp is te danken aan enkele 
bijzondere documenten die wij mochten inzien. 
Tijdens de afgelopen winter kregen we van de familie Oosterhof twee 
agenda’s van hun oom Piet, de boekhouder. Piet Oosterhoff1 was een 
goede observator en schreef dagelijks zijn zakelijke en persoonlijke 
notities in zijn agenda. Nicht Brechtje bewaarde de boekjes voor het 
nageslacht; zij blijken een schat van informatie te bevatten over het 
laatste oorlogsjaar. Van Luut Veldhuis mochten wij de brieven inzien 
die hij tijdens zijn gedwongen verblijf in het kader van de Arbeitseinsatz 
in Schwarza naar zijn ouderlijk huis heeft geschreven. Daarnaast 
hebben we vele gesprekken gevoerd met mensen over hun ervaringen 
in de oorlog. Wij zijn hen zeer erkentelijk voor de gegeven tijd en 
aandacht. 
De oorlogsjaren hebben diepe sporen achtergelaten in de kleine 
Rowolmer gemeenschap. Mensen hebben ieder hun eigen specifieke 
herinnering aan deze periode; wij vertellen slechts een klein gedeelte 
daarvan in deze VERHALEN UIT DE OORLOGSJAREN. 
 

 
 
 
 
                                                 
1 De vorige generatie Oosterhoff schreef de naam nog met twee f’s. Tegenwoordig 
gebruikt men de familienaam Oosterhof. 
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1. De jaren voor de oorlog 
 

De opkomst van het nationaal-socialisme in Duitsland werd in ons land 
door de meeste mensen met argwaan gevolgd. De ophitsende woorden 
van Hitler vonden hier in de jaren dertig nog weinig weerklank. Maar 
langzamerhand rees bij velen de twijfel: slechte economische 
omstandigheden, met name voor de boerenstand, vormden een 
vruchtbare bodem voor zijn boodschap.  
De agrarische sector had zich nog maar nauwelijks hersteld van de 
rampzalige gevolgen van de Eerste Wereldoorlog, toen het land 
getroffen werd door een ernstige economische crisis. Na 1929 kelderde 
de markt en de prijzen en lonen in de agrarische sector daalden tot een 
ongekend dieptepunt. Dit had tot gevolg dat landbouwers in de loop 
van 1931 zich in actie- en crisiscomités gingen verenigen. Op 23 
december 1931 werd een protestdemonstratie gehouden bij Bellevue in 
Assen, georganiseerd door het Nationaal Boeren Crisis Comité. Jan 
Smid, de bekende landbouweconoom uit die jaren, voerde het woord 
tijdens de woelige vergadering en werd luid toegejuicht door de 
aanwezigen. Korte tijd later werd op 16 januari 1932 in Assen de 
Drentsche Boerenbond opgericht. Men besloot in samenwerking met 
andere noordelijke boerenorganisaties een eigen mededelingenblad uit 
te geven: Landbouw en Maatschappij. Veertiendaagsch orgaan van den 
Drentschen- en den Groninger Boerenbond en den Frieschen Agrarischen Bond. 
Het eerste nummer verscheen op 25 augustus 1932 onder leiding van 
Jan Smid. Een jaar later werd de Nationale Bond Landbouw en 
Maatschappij opgericht in zaal Ogterop te Meppel. 
De organisatie streefde naar een grotere politieke betrokkenheid om 
hun doelstellingen te verwezenlijken: garanties voor betere prijzen voor 
de agrarische producten. 
In korte tijd steeg het ledenaantal explosief. Vooral boeren uit het 
traditionele boerenbolwerk voelden zich door de nieuwe idealen 
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aangesproken. Op de toogdagen van Landbouw en Maatschappij 
kwamen de boeren van heinde en verre met bussenvol naar Drenthe. 
Vanaf 1935 werden nauwe banden aangeknoopt met de landelijke NSB, 
die in dat jaar bij de landelijke verkiezingen een recordaantal stemmen 
binnenhaalde. Niet alle leden stemden hiermee in. Langzamerhand 
ontstond binnen Landbouw en Maatschappij een schifting tussen 
gematigde en fanatieke aanhangers. Velen haakten tijdig af, anderen 
namen niet de moeite om hun namen van de ledenlijst te laten 
schrappen. Een groep werd gegrepen door de mooie woorden over een 
rijke toekomst met Duitsland en werd openlijk lid van de NSB. Na de 
inval van de Duitsers in 1940 werd de bond gedwongen te fuseren met 
het Boerenfront tot een nieuw Agrarisch Front, een mantelorganisatie 
van de NSB.2  
In Roderwolde waren veel gevestigde boeren sympathiserend lid, hun 
standpunt was net zoals de wind waaide. Van sommigen werd 
naderhand gezegd: ”hij heeft meer goed gedaan dan verkeerd.” Een niet 
gering aantal liep in de laatste oorlogsjaren in het zwarte pak met het 
geweer aan de schouder. Een enkeling deed meer kwaad dan goed. 
Ook in Roderwolde kreeg men te maken met de gevolgen van de 
economische crisis. Mensen die werkloos waren, moesten dagelijks, 
behalve zondags, naar het gemeentehuis in Roden om te stempelen 
voor een uitkering van f. 10,00 per week. Bevoegde controleurs konden 
op elk willekeurig moment bij de steuntrekkers langskomen om te 
controleren of de werkloze wel thuis was en niet stiekem bijverdiende. 
Wereldnieuws las men uit het Nieuwsblad van het Noorden, die door 
Harm Ebbinge werd bezorgd. De mensen bleven op de hoogte van het 
regionale nieuws via de Leekster Courant, ook wel het Bokkeblad’ie 
genoemd. Reizigers uit Groningen kwamen terug met de laatste 

                                                 
2 J. Heringa (red.) e.a., De geschiedenis van Drenthe, Assen 1985, p. 657 e.v. Zie ook 
Encyclopedie Drenthe Online. 
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nieuwtjes van de dag. Sinds het begin van de dertiger jaren kwamen de 
eerste radio-ontvangsttoestellen in Roderwolde, een enorme 
vooruitgang in de nieuwsvoorziening. Telefoonaansluitingen waren 
zeldzaam, alleen Harm Hoff, de caféhouder van het Rode Hert, had 
thuis een telefoonaansluiting met doorverbinding. Dat betekende dat hij 
te allen tijde, ook ’s nachts, gebeld kon worden. 

 
Op 24 augustus werd men geconfronteerd met een bericht van de 
overheid op het publicatiebord naast de kerk: 
Bericht. Aan het telegraafkantoor is een telegram ontvangen, betreffende de 
buitengewone oproeping van gewone dienstplichtigen, van reservepersoneel, van niet in 
dienst zijnde vrijwilligers en van burgerpersoneel, bestemd voor de gemobiliseerde 
weermacht als voorzorgsmaatregel. Voormobilisatie. Tijdstip van opkomst: A. voor 
hen, die onmiddellijk na aanplakking van deze ’openbare kennisgeving’ voor 
oproeping tot opkomst, in werkelijken dienst moeten komen. Onmiddellijk dan wel 
per eerstkomende reisgelegenheid, indien van een openbaar vervoermiddel gebruik 
moet worden gemaakt. 
B. voor de overigen op 25 augustus 1939. Men wordt uitgenodigd aan boovenstaand 
bericht zo spoedig en zo veel mogelijk ruchtbaarheid te geven. Er zouden hierna 
nog vele Berichten volgen op het bord naast de kerk.  
Verschillende jonge mannen uit Roderwolde moesten onder de wapens. 
Ze kregen weliswaar een kostwinnersvergoeding, maar vooral de kleine 
zelfstandigen kwamen in de problemen. Ondanks de mobilisatie ging 
alles zijn gewone gang. Totdat men op 31 augustus het bericht hoorde 
dat Duitse troepen Polen waren binnengerukt. De Tweede 
Wereldoorlog was begonnen. Voorlopig bleef Nederland neutraal en de 
mensen dachten dat het geweld ver weg zou blijven. 
Maar ook hier moest men langzamerhand in het dagelijkse leven 
rekening gaan houden met de gevolgen van de gespannen internationale 
situatie. Er werden distributie-stamkaarten uitgereikt. Eerst was alleen 
suiker op de bon, een maand later ook brood, bloem, koffie en thee, in 
juli boter, margarine en alle spijsvetten, in augustus zeep. Er kwamen 
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surrogaten in de handel, onsmakelijk en vies, maar in ieder geval zonder 
bon verkrijgbaar. Omdat de meeste mensen zelf in staat waren in hun 
eigen behoefte te voorzien, vielen de gevolgen van de distributie in 
Roderwolde aanvankelijk wel mee. Net als vroeger karnden de boeren 
zelf weer boter, maar nu in een gewone melkbus, ook al was dit door de 
overheid verboden. Er kwam een officieel hamsterverbod, maar heel 
wat mensen legden stiekem toch een voorraadje levensmiddelen aan.  
Intussen waren de Nederlandse militairen bezig met het aanleggen van 
versterkingen en het verbeteren van de bestaande stellingen. De strenge 
winter van 1939-40 maakte van de Hollandse Waterlinie een grote 
schaatsvlakte. Er kon zelfs weer een Elfstedentocht worden geschaatst. 
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2. Het eerste oorlogsjaar 
 
Op een mooie morgen in mei, 10 mei 1940, werden de mensen 
opgeschrikt door een paar zware explosies uit de richting Hoogkerk. 
Naderhand bleek dat de Hoge Til over het Aduarderdiep bij 
Vierverlaten door Nederlandse militairen was opgeblazen. Nederland 
was in oorlog, weg neutraliteit. Op het bord bij de kerk verscheen een 
bulletin: Duitse aanval op Nederland. Het Algemeen Hoofdkwartier deelde ons 
hedenochtend om 5.15 het volgende mee ”Vanaf 3 uur hebben Duitse legers de grens 
overschreden. Vliegtuigaanvallen zijn geprobeerd op enkele vliegvelden. Weermacht 
en afweer zijn paraat bevonden. Inundaties voltrekken zich volgens plan. Voor 
zover bekend zijn tenminste 6 Duitse vliegtuigen neergehaald.” Het mocht niet 
baten, enkele dagen later capituleerde Nederland en vertrokken de 
Koningin en haar regering naar Londen. 
Vanaf de eerste dag werd op last van de bezetters de straatverlichting 
gedoofd en moesten de mensen hun huizen verduisteren om 
overvliegende vliegtuigen geen oriëntatiepunten te bieden.  
Zware Engelse bommenwerpers begonnen ’s nachts over te vliegen, 
tegen acht uur kwamen de eerste formaties. Met tussenpozen van een 
kwartier hoorde men het eentonige gebrom van zo’n veertig Lancaster 
bommenwerpers, met daar tussendoor het scheurende gehuil van de 
begeleidende Spitfire jachtvliegtuigen.  
Na de eerste schrik begon iedereen zijn bezigheden weer op te vatten, al 
bleef de oorlog wel het gesprek van de dag. Vooral over de opgeroepen 
militairen uit het dorp heerste ongerustheid. In die eerste dagen van de 
oorlog sneuvelde Engbert Huberts van de Haarveensedijk op de 
Grebbeberg. 
Het beeld op de weg veranderde al snel: er reden bijna geen auto’s 
meer. Personenauto’s en vrachtauto’s werden door de bezetter 
gevorderd. Jan Schipper had in 1938 zijn oude A-Ford ingeruild voor 
een gloednieuwe 8-cilinder Ford-V8. Nu kreeg hij bericht om zijn 
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vrachtwagen naar het Stadspark in Groningen te brengen. Hoe Belga 
ook zijn best deed om de auto te behouden, het was allemaal tevergeefs. 
Ook zijn beurtschip de Jonge Jan werd noodgedwongen ingeruild voor 
een bodewagen getrokken door paarden.  
In Roden werd een Plaatselijk Bureauhouder (P.B.H.) benoemd die alle 
zaken op agrarisch gebied behandelde. Diverse percelen groenland 
moesten gescheurd worden voor de verbouw van aardappelen, koren 
en andere levensbehoeften. Zelfs aan de Roderwolderdijk werden op 
verschillende stukken tarwe, haver, rogge en aardappelen verbouwd. 
Vanwege de drassige grond langs het Peizerdiep werden de paarden 
voorzien van speciale ’trippen’, dikke houten planken in de vorm van 
een hoef die met leerwerk onder de hoeven bevestigd werden. Men 
vertelde dat wagonladingen met voedsel naar Duitsland werden 
getransporteerd. Het gemeentehuis in Roden werd uitgebreid met een 
lokaliteit die werd ingericht als distributiekantoor. 
In september waren vlees, in oktober kaas en in november eieren, koek 
en gebak op de bon gekomen. Er ging bijna geen dag voorbij of er 
verschenen nieuwe verordeningen van het Rijkscommissariaat. De 
wereld werd grimmiger, zeker voor de Joodse landgenoten. In 
advertenties mochten geen Joodse namen of uitdrukkingen meer 
voorkomen. In Groningen werden de etalageruiten van Joodse zaken 
beklad en bekrast met het woord JOOD door sympathisanten van de 
bezetter. 
Een van de eerste daden van verzet tegen de bezetter en de NSB’ers 
werd gepleegd door Reint Cremer uit Foxwolde. Hij werd in oktober 
1940 voor een week van de Zeevaartschool in Amsterdam geschorst 
omdat hij een medeleerling met NSB sympathiën van de trap had 
gegooid. De Directeur schreef daarop een brief aan meester Cremer: 
 
Weledele Heer, 
 Tot mijn spijt moet ik U berichten, dat ik Uw zoon gisteren voor een week 
van de school heb moeten verwijderen. Reden hiertoe is geweest: het op ruwe wijze 
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lastig vallen van een medeleerling naar aanleiding van het dragen van insignes als 
teeken van politieke richting. 
 Ik mag U doen opmerken, dat politiek buiten de school moet blijven en dat 
onder de thans heerschende toestanden een herhaling tot zeer ernstige gevolgen voor 
Uw zoon en voor de school zou kunnen leiden. Mocht deze zich onverhoopt 
voordoen, dan zal ik genoodzaakt zijn Uw zoon voor te dragen tot ontslag. 
 Zondagavond a.s. verwacht ik hem terug. 
 
De eerste oorlogswinter werd streng met veel sneeuw en ijs. Opnieuw 
kon er een Elfstedentocht geschaatst worden. Roderwolde werd 
getroffen door een zware sneeuwstorm en leek uitgestorven. De nieuwe 
Hooiweg was onbegaanbaar en bij Kooihoogte lagen metershoge 
duinen. 
De gevolgen van de Duitse bezetting manifesteerden zich in de eerste 
jaren van de oorlog vooral in dagelijks ongemak: steeds meer artikelen 
kwamen op de bon of waren niet meer leverbaar. In 1941 werd de 
olieslagerij van molen Woldzigt gesloten. Er werden geen lijnkoeken 
meer geslagen en er werd geen olie meer geperst voor de schilders en de 
zeepfabrieken. Het werd stil in het dorp. Het persoonsbewijs werd 
verplicht ingevoerd. De mensen in Roderwolde konden massaal op de 
foto bij café Hoff. Voor de baanderdeur werd buiten een wit laken 
gehangen, een stoel ervoor, en zo gingen alle inwoners vanaf 14 jaar op 
de foto. Na een paar dagen kon men het persoonsbewijs met foto, 
vingerafdruk en alle verdere gegevens van het gemeentehuis halen. De 
gegoede stand kreeg er een zegel op van een gulden, de minder 
bedeelden een zegel met de opdruk kosteloos. Mensen van Joodse 
afkomst kregen een extra stempel, een grote zwarte J.  
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3. 1941-1942 
 
In de winter van 1941-1942 kwam de oorlog steeds dichterbij. Er vielen 
bommen in het centrum van Roden. De radio-omroepen werden 
opgeheven en ondergebracht in één Nederlandse Omroep die werd 
bestuurd door de Duitsers. De omroepbladen werden vervangen door 
de Luistergids, volgestopt met Nazi-propaganda. Engelse en 
Amerikaanse liedjes waren streng verboden. De distributielijst werd 
aangevuld met cacao- en tabaksproducten. Kippenhouders werden 
verplicht maandelijks een bepaalde hoeveelheid eieren te leveren. 
Joodse burgers moesten goed zichtbaar een gele Davidsster dragen met 
daarin in zwarte letters het woord Jood. Ze moesten zelf de kosten van 
deze ster betalen en er eigen textielpunten voor inleveren. 
De zilveren guldens en rijksdaalders werden vervangen door papiergeld. 
Het muntgeld werd verruild voor zinken munten, versierd met 
Germaanse symbolen. Door de behoefte aan grondstoffen werden alle 
koperen, nikkelen en tinnen voorwerpen gevorderd. Deze actie werd 
een groot fiasco: de bevolking verstopte haar mooie spulletjes in 
schuilplaatsen, vaak onder de grond, waardoor veel verloren ging. In de 
meeste huishoudens bleef de kraantjespot gewoon in gebruik. Op 6 
januari 1943 werd de oude kerkklok van Roderwolde afgevoerd. De 
secretaris van het Provinciaal College van Toezicht had de Kerkvoogdij 
nog een brief gestuurd met het advies om een grote letter M op de klok 
te kalken. Het mocht niet baten: de klok werd toch weggevoerd. Op de 
envelop waarin het briefje van de secretaris was verstuurd, schreef een 
boze Rowolmer: Klokken in beslaggenomen door de Moffen! Toen werd het 
heel stil in Roderwolde. 
De bevolking kreeg het grimmige gezicht van de bezetter in volle 
heftigheid te zien toen in de voorzomer van 1942 de hele Joodse 
gemeenschap van Leek in de Drachtster tram werd geladen en richting 
Groningen vertrok. Een Rowolmer zag diezelfde dag op het station te 
Groningen hoe de mensen, onder wie vele bekenden, in de trein 
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werden geladen en afgevoerd. In 1942 begonnen ook de deportaties uit 
Roden, waar van de 12 op transport gestelde mensen er na de oorlog 
slechts twee terugkwamen. In Roderwolde woonden geen mensen van 
Joodse afkomst, maar de meeste mensen hadden tijdens de oorlogsjaren 
al wel een vermoeden van het gruwelijke lot dat hun medeburgers uit de 
omringende dorpen had getroffen.3 In het boek over de lotgevallen 
tijdens de oorlog van de Joden uit het Westerkwartier, Roden en Peize 
wordt de sfeer treffend beschreven: ”Begrepen de mensen welk lot hun 
joodse dorpsgenoten tegemoet gingen? De niet-joden leefden nog hun 
eigen vertrouwde leven, hadden de oorlog nog niet aan den lijve 
ondervonden. Het was zo verleidelijk om zich af te sluiten voor de 
harde werkelijkheid. Dat de nazi’s werkelijk over zouden gaan tot het 
vermoorden van miljoenen onschuldige mensen was een gedachte die 
het voorstellingsvermogen te boven ging.”4 In 1981 maakte Henk 
Pieters voor de geschiedenisles op zijn school een interview met zijn 
opa Hendrik Oosterhoff uit Foxwolde. Henk vroeg daarin of zijn 
grootvader in de oorlog had geweten wat er met de Joden gebeurde. 
Hendrik antwoordde: ”We dachten dat ze vergast werden, maar we 
wisten het niet zeker.” Vooral mensen die regelmatig beroepshalve 
buiten het dorp kwamen, waren op de hoogte van de deportaties en de 
vernietigingskampen, waarschijnlijk niet van de enorme omvang 
hiervan. 
 
De exploitatie van Nederland voor de Duitse oorlogvoering nam in de 
loop van de oorlog steeds schrijnender vormen aan. In Duitsland zelf 
werden grote aantallen mannen onder de wapenen geroepen om aan 
het oostfront te vechten. De opengevallen plaatsen werden opgevuld 
door de inzet van miljoenen buitenlandse arbeiders. Een deel ging 

                                                 
3 Roon, Tijdschrift van de Historische Vereniging, jrg 26, nr. 4, april 2005, p. 40 e.v. 
4 G.J. van Klinken, De Joodse gemeenschap in het Groninger Westerkwartier, Peize en Roden. 

Groningen 1985, p. 151 e.v. 
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vrijwillig om te werken voor de Arbeitseinsatz, het merendeel vertrok 
onder dwang naar Duitsland. Ruim 300.000 Nederlandse mannen 
verkozen de illegaliteit. Ook Jan Belga ontving een oproep om naar 
Duitsland te reizen. Met hulp van zijn vader, die veel connecties had in 
Groningen, werd besloten dat hij zou onderduiken. Op het verplichte 
tijdstip vertrok Jan naar het station te Groningen. Daar werd hij 
opgewacht door een lid van de Groninger Ondergrondse. Ze stapten 
samen in de trein, liepen deze een eindje door en stapten er aan de 
andere kant weer uit. Buiten het station werd Jan naar café Bolhuis aan 
de Paterswoldseweg gebracht, het bekende verzamelpunt van 
boderijders uit het Westerkwartier en het noorden van Drenthe. Hij 
kreeg daar van nicht Grietje een, van tevoren op maat gemaakte, hoed 
op zijn hoofd en een snor opgeplakt en samen vertrokken ze naar de 
smederij van oom Scheepstra in Yde. De mensen in Roderwolde wisten 
niet beter of Jan Belga zat in Duitsland. Jan bleef een korte tijd bij zijn 
familie maar keerde al snel weer terug naar het ouderlijk huis. 
Op een nacht werd door Luut Hoff dringend op het raam getikt bij 
schipper Belga. Hij had een telefoontje ontvangen uit Groningen dat 
zoon Jan teruggekomen was uit Duitsland omdat hij was afgekeurd 
wegens een zwakke rug. Hij kon niet weten dat Jan op dat moment 
comfortabel in zijn eigen bed lag te slapen. Jan werd door zijn vader 
wakker gemaakt en beiden stapten onmiddellijk op de fiets naar 
Groningen. Korte tijd later kwam Belga met de verloren gewaande 
zoon op de fiets terug naar Roderwolde. Dankzij door de ondergrondse 
vervalste documenten kreeg Jan Belga officieel toestemming om de rest 
van de oorlog thuis te blijven werken. De zwakke rug bleek al snel 
genezen. 
In de loop van 1942 werden meer jonge mannen uit Roderwolde 
opgeroepen: Hielke Rademaker moest zich melden, Luut Veldhuis 
kreeg een oproep evenals Jan Gelling en Berend Niemeijer van de 
Haarveense Dijk. Een klein jaar later moesten Luitzen Bijsma en 
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Hendrik Braams op transport naar Hamburg. Ook Willem Boer, Eite 
Brink en Jan Kruims vertrokken onder dwang naar Duitsland. 
Luut Veldhuis vertrok naar een Zellwolle fabriek in Schwarzburg in het 
Thüringerwoud. Hij stuurde trouw briefkaarten en brieven naar zijn 
familie om te vertellen over zijn leven als dwangarbeider. Zijn moeder 
beantwoordde zijn brieven zoveel mogelijk en stuurde pakjes met 
levensmiddelen. Alle brieven werden gecensureerd, dus men moest 
oppassen met wat men schreef. Deze correspondentie is bijna volledig 
bewaard gebleven, behalve de brieven van zijn familie uit Holland. 
Toen in april 1945 het Lager in Schwarzburg, uit angst voor de 
naderende geallieerde troepen, in allerijl ontruimd werd door de 
Duitsers, heeft Luut de brieven van zijn moeder voor het grootste 
gedeelte achter moeten laten. Gelukkig zijn er nog een paar bewaard 
gebleven. De hierna volgende brief was de eerste die Luut na zijn 
vertrek uit Roderwolde aan zijn volk schreef: 
     

Schwarzburg, 1 Oct. ’42 
Lieve ouders, Hennie en Oome. 
Hier is de eerste brief, de briefkaart die ik gisteren heb weggestuurd, hebben jullie die 
al ontvangen? Om te beginnen zal ik eerst wat over de reis vertellen. We zijn met de 
trein van 9.30 uit Groningen vertrokken naar Nieuweschans, waar we om een uur 
of 12 ongeveer waren. Daar moesten we overstappen op de Deutsche Reichsbahn, en 
toen verder naar het grensstation Weener, waar we de koffers moesten laten zien. 
Dat was in orde. Toen ging het verder richting Oldenburg, hier hebben we 2 uur 
gewacht met het overstappen. Vervolgens over Bremen en Velsen, waar we weer 2 
uur gewacht hebben. Vervolgens (in grote trekken) met de Duitse trein naar 
Leipzig, waar we gister (woensdagmorgen) om 6.30 aankwamen. Vervolgens op 
Saalfeld aan, waar we om 10.30 aankamen. Hier moesten we wachten tot 11.40. 
Toen vertrokken naar het einddoel van de reis nl. Schwarzburg. Het was goed 12 
uur toen we hier bij de Thüringische Zellwolle fabriek aankwamen. Daar moesten 
we onze pas afgeven en kunnen we hem over 14 dagen terug halen. Toen hebben we 
daar een paar uur in het gras gelegen. 
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Daar ontmoette ik direct al Kees van Bergen en Em Boer, de Woldring’s en anderen 
in hun werkpakken (die hadden we hier toe, ik had geen overals mee hoeven te 
nemen, maar afijn die kunnen er wel liggen). Nou, toen we daar een paar uur 
gelegen hadden, werden we opgehaald met 2 fijne autobussen naar onze barakken 
gebracht, ongeveer 20 km. van de fabriek verwijderd, midden tussen de bergen.  
We zijn 17 man op een kamer, o.a. Ties Rozema van Nw. Roden. Ik slaap onder 
op een bed en ik heb reusachtig geslapen vannacht. We krijgen ieder 3 dekens over. 
De natuur is hier precies zo als bij ons. Het is hier op ’t ogenblik prachtig weer en 
ik kan mij hier best schikken. Over ’t werk hoop ik dan met een week of met een 
paar dagen wat te schrijven. We willen nu eerst even de bergen in. Nu weet ik eerst 
niet meer te schrijven. Schrijven jullie ook gauw eens. 
Hartelijk gegroet 
Je liefhebbende zoon en broer Lute 
 

De brief van Luut kwam op 9 
oktober in Roderwolde aan 
en werd natuurlijk door 
iedereen met belangstelling 
gelezen. Moeder Veldhuis 
schreef zondags meteen een 
antwoord terug en bracht 
hem op de hoogte van het 
leven in Roderwolde sinds 
zijn vertrek: 
Hier is alles nog goed en wij hopen 
van jou hetzelfde. Vader is gister 

de hele dag heen geweest om te malen en van voormiddag ook nog. Het heeft hier een 
paar dagen veel geregend. Wij hebben vrijdag weer 2 vaten olie gekregen, nu kan hij 
maar weer weg malen. Is het daar bij jullie nu ook regenachtig? Heb je de omgeving 
al eens bewonderd? Is het daar ook een bevolkte buurt en wonen er ook boeren? Heb 
je al kameraden en wat doe je ’s avonds en zondags? Ben je ook al aan de wasch 
geweest? Wij hebben de aardappels er uit en wij hebben vrijdag gras gedroogd, dat 
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hebben ze gisteravond even weer gehaald. Er was 1055 kg., dat is 29 pakken, dat 
zal zoowat een goeie 60 gulden kosten. Het is mooi goed. Het ruikt door ’t hele 
huis. Hier is er nog niemand weg. Kees van Bergen en Eit Brink die moet 15 Oct. 
voor de keuring. Ook de groeten van Kregel, die is er vanmiddag nog even geweest, 
zijn paard was gisteren afgekeurd. Vrouw Hof is ook overleden. Als je daar nog 
eens een pen en inkt kunt kopen, moest je dat nog maar eens doen. Hoe is’t, ben je 
al aan de Duitse soeppot gewend? Moeten wij je klompen ook sturen? Nu is mijn 
papier vol en moet dus eindigen. 
 
Het allerbeste gewenscht en tot de volgende keer, 
 
Je ouders, broer en oom. 

 

 

 
 
De volgende morgen maakte moeder 
Veldhuis een pakje klaar en stopte er nog 
gauw een briefje bij, geschreven op een 
reepje krantenpapier: 
Ik heb ook nog een stukje brood en boter en kaas 
klaar staan als Jan Gelling het kan houden zal hij 
het meenemen. Maar hij heeft de koffer nog kleiner 
dan jij. Wat heb ik mooi schrijfpapier hè? Een 
stuk misdruk van ’t Noorden. Je moet je maar 
behelpen in deze tijd. Ik heb het speldje uit de boord 
bij de kaas ingedaan. Mevrouw (bedoeld wordt 
Mevr. Wies Ferguson, de vrouw van de 
dominee) kwam hier pas langs, die zei tegen pap 
dat R. Tuinman en H. Smid zich ook moesten 
melden. 
Mam 
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Luut had bij zijn vertrek van zijn zorgzame moeder een koffertje vol 
kleren meegekregen. Als ze na twee weken bericht van hem krijgt dat 
zijn broek stuk is, geeft ze hem op afstand een korte naailes: 
Je schreef dat je broek stuk was. Dat spijt me heel erg, niet zoozeer van de broek 
maar voor jou. Ik meende dat ik alles zoo goed voor elkaar had en nu is het 
voornaamste nog weer helemaal mis. Ik heb er al maar over zitten denken hoe ik 
daar mee aan moest, maar ik kan geen andere oplossing vinden dan je maar een 
lapje te sturen. Dan moet je zelf maar eens proberen of je dat er tegen kunt naaien. 
Eerst speld je het lapje er aan de achterkant tegen, dan naai je het met kleine 
steekjes aan alle kanten vast. Dan aan de buitenkant de ruige kanten naar binnen 
vouwen en dan op het lapje vastnaaien, zooals het oude lapje aantoont. Ik zal 
intusschen nog eens uitkijken of ik nog een broek kan krijgen maar dat zal wel niet 
meevallen. 
Ik heb maar een halve velletje papier om plaats ruimte voor het lapje. 
Gegroet van ons allen, Vader, Moeder, Hennie en Oom 
   
Hoewel Luut nooit klaagde over zijn situatie, wisten de ouders dat extra 
levensmiddelen zeer welkom waren. Al naar gelang de mogelijkheden 
werden regelmatig pakketjes gestuurd, zelfs met verse eieren, die niet 
altijd heel overkwamen. De pakjes hadden een vaste afmeting en 
gewicht en werden aan boderijder Belga meegegeven, die twee maal in 
de week naar Groningen reed. Luut bedankte de familie voor het pakje 
dat hij op 9 augustus 1943 ontvangen had:  
Een prima pakket hoor en helemaal niet verschimmeld. De inhoud was: een half 
roggebrood, een tarwebrood, een stuk koek, een half pond boter en 3 fijne 
zomerpadijzen. Wat waren die fijn. Zulke appeltjes heb ik hier nog niet gehad hoor.  
In de lange tijd die Luut in Schwarzburg verbleef, kreeg hij ondanks 
mooie beloftes niet één maal verlof.  
Op 16 mei 1944 schreef hij: Jullie hebben het zelf nu misschien ook wel al 
gelezen in de krant dat ze het verlof om begrijpelijke redenen nog maar weer eens 
gesperd hebben tot 15 mei. Dus voor de zoveelste maal weer een teleurstelling. Affijn, 
dat moet voor de zoveelste maal maar weer goed zijn. De oorlogssituatie aan het 



 

 

  

 

 

16 

oost- en het westfront was zo ongunstig voor de Duitsers dat alle 
verloven waren ingetrokken. Brieven werden niet meer regelmatig 
bezorgd en pakjes mochten dat laatste jaar niet meer verstuurd worden. 
Ook in het noorden van Nederland verslechterde de situatie in snel 
tempo. Luut’s moeder schreef eind september 1944: Wij hebben hier nog 
geen nood maar in de stad is ’t anders. ’t Is hier anders alles nog rustig, maar er kan 
zoo wat komen, dat kun je zien in Holland. Maar goede moed houden, wij zitten 
hier dunkt me nog niet zoo slecht. We hebben maandag nog een briefkaart 
ontvangen van 28 Aug. Die was 3 weken oud. Er komt ook zoowat niets meer uit 
Duitsland. Heb je het pak ook gekregen van 12 Sept. met dat van Scheepstra’s 
erin? Het is nu gebeurd met de pakjes. Ik hoop maar dat dit niet te lang meer duurt 
want anders is die ongewoonte voor jou ook zoo groot. 

 
     Tekening van het Lager in Schwarzburg. Luut verbleef in de tweede barak     
     van links (Coll. L. Veldhuis) 
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Het duurde nog tot het voorjaar van 1945 voor dat de jongens konden 
vertrekken uit hun werkkampen in Duitsland. Luut Veldhuis heeft het 
verhaal over zijn terugkeer naar Nederland opgeschreven:  
”Na 2 jaar en negen maanden dwangarbeid te hebben verricht in een 
kunstwolfabriek in Schwarza in het Thüringer Wald kwam voor ons de 
langverwachte bevrijding nabij. Op dinsdag 3 april om 2 uur ’s middags 
werden we na de nachtdienst door de kampleiding gewekt: ”Sofort 
aufstehen!” We moesten direkt naar Rudolstadt helpen versperringen 
maken, want de Amerikanen waren in aantocht. De plaats waar we 
onder begeleiding van de Volkssturm naar toe moesten lag 15 km. 
verderop. Deze afstand moesten we lopende afleggen, bergie op, bergie 
af, want je zat daar in het Middelgebergte. De volgende morgen bleek 
dat we helemaal geen versperringen hoefden te maken, maar dat ze ons 
af wilden voeren in oostelijke richting (Russen). Er waren daar 
inmiddels ook al enkele honderden buitenlanders bijgekomen: Polen, 
Belgen, Russen, Franzosen, Italianen, enz. Wij waren met z’n drieën, 
waaronder ook Berend Niemeijer. Zo hebben we twee dagen gelopen, 
waarin de colonne was uitgegroeid tot zeker 3 km. waar dus bijna geen 
controle over te houden was. En zo zijn we tegen donker aan de grote 
colonne ontsnapt. 
We kwamen terecht in een klein buurtschap waar we door een Duitse 
soldaat van de straat werden geplukt en bij een welwillende boer 
ondergebracht. De volgende morgen zijn we weer vertrokken en nu 
zoveel mogelijk in zuidelijke richting, want van die kant kwamen de 
Amerikanen. Maar de goede richting is wel moeilijk als de Duitsers alle 
richting- en plaatsnaambordjes hebben verwijderd. En dit was dan het 
begin van een drie weken lange soms zeer gevaarlijke voettocht, zonder 
bonkaarten, onder de blote hemel, volbracht dankzij de hulp van de 
Duitse bevolking die ons de hele tocht van ongeveer 360 km. voorzag 
van eten en slaapgelegenheid. En dat mag ook wel eens gezegd worden! 
In deze drie weken hebben we meer meegemaakt dan de voorgaande 
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jaren: verscheidene bombardementen, beschietingen door vliegtuigen, 
meegenomen door SS’ers naar hun hoofdkwartier. 
De echte bevrijding kwam voor ons op donderdag 19 april in 
Weidenberg, 10 km. ten oosten van Bayreuth, door een Amerikaanse 
patrouille verkenners in een jeep. Uitendelijk konden we in een aantal 
G.M.C. (open vrachtwagens) 130 km. naar het westen, naar Wurzburg 
vervoerd worden. Dat was de 25e april. Hier een nacht geslapen in een 
flinke beschadigde kazerne. De volgende dag kregen we te horen dat we 
met de trein verder konden reizen. We hebben een heel stuk van 
Duitsland doorkruist en kwamen via Luxemburg in Marche in de 
Ardennen. We zijn daar nog 14 dagen gebleven in een oud klooster. Na 
die 14 dagen gingen we eindelijk richting Eindhoven, waar we weer een 
week moesten blijven om helemaal te worden gekeurd, ontluisd enz. 
totdat we op 20 mei op 1e Pinksterdag de reis naar het noorden konden 
aanvaarden op een open vrachtwagen, die op de terugreis Limburgse 
evacués zou meenemen. 
Helaas in de buurt van Apeldoorn begon onze auto met kuren zodat we 
’s nachts pas om half twee in Assen arriveerden. Voor ons werd nog 
slaapgelegenheid gevonden in een kazerne in Assen. De volgende 
morgen was het miezerig regenweer en ik dacht: die 30 km. lopen naar 
Roderwolde kan er ook nog wel bij. Totdat ik daar een 
mededelingenbord zag waarop stond dat de D.A.B.O. autobusdienst 
weer één keer per dag de route Meppel-Groningen ging rijden. Ik dacht, 
ook al omdat het regende, dat stukje van Groningen naar Roderwolde 
lopen is altijd korter dan vanaf Assen. Ik loop in Groningen in de A-
straat, ziet daar een man mij met het koffertje op de rug en vraagt: 
”Waar kom jij vandaan?” Ik heb het hele verhaal verteld en dan zegt hij 
dat zijn zoon bij de Binnenlandse Strijdkrachten is en op een motor 
rijdt en dat hij mij misschien wel naar Roderwolde wil brengen. Dat is 
gebeurd en zo kwam ik op die miezerige 2e Pinksterdag 1945 weer 
onverwacht thuis. Gelukkig waren allen goed gezond en hadden de 
oorlog goed overleefd.” 
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Werkpas van Luut (Coll. L. Veldhuis) 
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4. Moeilijke jaren 
 
Na een relatief zachte winter kwam het voorjaar van ’43.  
De oorlog was grotendeels nog steeds een oorlog op afstand. Dit 
veranderde rigoureus in 1943. Onverwacht brak eind april openlijk 
verzet uit tegen de bezetter. Directe aanleiding was het besluit van de 
Duitsers dat alle Nederlandse militairen die in de meidagen van 1940 
betrokken waren geweest bij de landsverdediging, naar Duitsland 
moesten worden gevoerd voor tewerkstelling. Hierop braken de 
zogenaamde april/mei-stakingen uit. De stakingen betekenden vooral 
ook een protest tegen de nazificatie van het land, tegen de rol van de 
NSB op steeds meer terreinen, tegen de jodenvervolging en tegen de 
aantasting van de vrijheid van iedere burger. Ook in de melkfabriek van 
Roden werd gestaakt. De vuren onder de ketels waren gedoofd en de 
hele fabriek lag stil. Op verschillende plaatsen werden de melkbussen 
omgegooid en verdween de melk in de sloten. Op de akkers lieten de 
boeren het werk liggen en overal was het verzet merkbaar. Tengevolge 
van deze acties werden in Roderesch twee jonge mannen 
doodgeschoten. NSB’ers en verraders hebben een wrede rol gespeeld in 
het drama dat zich daar op 29 april heeft voltrokken. In het artikel over 
dit onderwerp in Roon (april 2005) wordt de actieve rol van veearts 
Luitjens en zijn zoon Jaap in dit soort operaties helder beschreven. De 
Duitsers, geholpen door verraders, grepen hard in zodat de arbeiders, 
om verder bloedvergieten te voorkomen, besloten om weer aan het 
werk te gaan. 
Als represaillemaatregel werd op 13 mei door de Duitsers afgekondigd 
dat met onmiddellijke ingang alle radiotoestellen verbeurd verklaard 
werden. Alleen NSB’ers en Duitsgezinde groepen mochten hun toestel 
houden. De verontwaardiging onder de mensen was groot. Men 
probeerde op allerlei slimme manieren onder deze maatregel uit komen. 
Zo vertelde Hendrik Oosterhoff:  
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”Drie weken voordat we het bericht kregen dat we onze radio in 
moesten leveren, hadden we een nieuwe radio gekocht. Toen we het 
bericht hoorden, hebben we eerst een oude radio van mijn neef 
gekocht. En die hebben we ingeleverd. Maar de Duitsers keken in de 
papieren van de man waarbij we drie weken geleden een radio gekocht 
hadden, en daar stond in dat wij een radio gekocht hadden bij die man. 
Daardoor moesten we de nieuwe radio inleveren.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zelfgemaakte koptelefoon 
door Hans van der Veen, 
de smid (Coll. H. van der 
Veen) 
 
De april/stakingen betekenden in Drenthe ook een duidelijke anti NSB 
demonstratie. De stakingen veranderden in veel dorpsgemeenschappen 
de lokale verhoudingen. Kinderen op school maakten onderling ruzie, 
een jongeman van Sandebuur die bekend stond om zijn lidmaatschap 
van de SS werd op straat voor de kerk belaagd door leeftijdsgenoten, 
binnen families en gezinnen ging het er soms zeer heftig aan toe. Het 
beeld dat de mensen in Roderwolde zich nauwelijks zouden hebben 
uitgesproken tegen de bezetter en zijn aanhangers strookt niet met de 
werkelijkheid. Actieve daden van verzet zijn er echter, voor zover 
bekend, weinig geweest. Angst voor de bezetter maakte dat men zich 
enigszins op afstand hield. De Grüne Polizei, de Duitse ordepolitie in 
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groen uniform, maakte jacht op jonge mannen die niet voor de bezetter 
wilden werken. Zo zochten Jannes Scheepstra en Hendrik van Zanten 
een schuilplaats in de wildernis van de Kleibos. In de zomer van 1943 
trokken ze ieder afzonderlijk het bos in waar ze elkaar ’bij de derde 
boom’ zouden ontmoeten. Tot het gevaar geweken was, hebben ze hier 
verscholen kunnen blijven, van eten en drinken voorzien door de 
familie in Foxwolde.  
In het dorp Roderwolde zelf was het niet veilig om onder te duiken, 
maar in de buitengebieden vonden veel jongemannen een betrouwbaar 
onderduikadres. Het uiterste noorden, op de grens met Groningen, was 
vanuit Roderwolde gezien, een wereld op zich. De mensen waren van 
oudsher sociaal gericht op Hoogkerk en de kinderen gingen naar de 
school aan de Peizerweg. Door de bijzondere oorlogsomstandigheden 
woonde daar een bonte verzameling van verschillende mensen, boeren, 
schippers, onderduikers en zwarthandelaren. Eiteweert, de boerderij van 
de familie Wobbes, bood een ideale schuilplaats aan jongemannen die 
weigerden voor de Arbeitseinsatz naar Duitsland te gaan. Het Peizerdiep 
was in die jaren ter hoogte van het huis van Hendrik Rozema versperd 
door een aantal grote vrachtschepen dat daar door de schippers was 
opgelegd. Deze schepen waren zo breed dat men over het dek van de 
ene provincie naar de andere kon lopen. De burgemeester van 
Hoogkerk, Burema, had deze situatie min of meer gedoogd. Zijn 
collega uit Roden maakte hier echter korte metten mee. Op een dag in 
de herfst van 1944, tijdens de afwezigheid van Hendrik Rozema en zijn 
zoon Job, beide aan het putjesscheppen in Dieverbrug, verschenen vier 
landwachters onder leiding van Jaap Luitjens aan het Peizerdiep. Zij 
sommeerden de schippers zich direct bij het kantoor aan de 
Kanaalstraat te vervoegen. De schippers werden dit laatste oorlogsjaar 
alsnog gedwongen om deel te nemen aan aardappeltransporten naar de 
stad Groningen. 
In de boerderij van Jannes Wobbes was een flinke groep onderduikers 
aanwezig, jonge mannen, maar ook het echtpaar Bijboer. Hij was 
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oorspronkelijk brugwachter voor de Nederlandse Spoorwegen op de 
spoorbrug in Vierverlaten maar weigerde voor de bezetters te werken. 
Het gezin Wobbes zelf had een grote huishouding met acht 
opgroeiende kinderen. Bovendien woonden tijdelijk meerdere 
familieleden bij hen in. Toch stond hun huis open voor mensen op de 
vlucht. Na razzia’s in Hoogkerk kwamen soms wel 30 mannen schuilen 
aan de Drentse kant van het water. Ze overnachtten dan in het Groot 
Waal en hielden zich in leven met wat de natuur hun bood. Meerdere 
keren probeerde de Sicherheitspolizei de schuilplaatsen te ontdekken 
van de onderduikers en werd Wobbes bedreigd met het in brand steken 
van de boerderij. Ook werd hij meegenomen voor ondervraging. Nooit 
zijn de Duitsers in deze pogingen geslaagd. 
Zoon Hendrik Wobbes is de enige man die tijdens de oorlog zijn leven 
heeft gelaten. Hij was actief betrokken bij illegaal werk in Hoogkerk en 
zeer anti-Duits. Op 24-jarige leeftijd probeerde hij in november 1944 
met twee kameraden de geallieerden ten zuiden van de grote rivieren te 
bereiken. Door nooit opgehelderde oorzaak is de groep ergens in de 
Betuwe spoorloos verdwenen. De familie heeft tijdens de bevrijding 
van Groningen tevergeefs gewacht op zijn intocht met de Canadezen. 
Zijn naam staat vermeld op de gedenksteen op het kerkhof in Roden. 
Op provinciaal en gemeentelijk niveau werden na de stakingen 
langzamerhand meer Duitsgezinde ambtenaren ingezet, de oude 
gedeputeerden verdwenen, de burgermeesters werden geleidelijk 
vervangen door mensen van ’de nieuwe orde’. De bezetter kreeg 
zodoende het land steeds steviger en meedogenlozer in zijn greep. 
Het verzet door middel van doelgerichte acties zoals de staking leidde 
in 1943 tot de oprichting van een hulppolitie, de Landwacht, die de 
leden van de NSB moest beschermen. De Landwacht werd een zeer 
gehate organisatie door de actieve hulp die zij de bezetter bood bij het 
arresteren en executeren van landgenoten. Leden van de Landwacht 
genoten een voorkeursbehandeling en kregen extra levensmiddelen. In 
Roderwolde verschenen de eerste zwarte uniformen op straat.  
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De laatste jaren van de oorlog heerste overal, binnen naoberschap en 
families, de angst voor verraad. Meer nog dan de angst voor de Duitse 
bezetter heeft dit wantrouwen jegens de naaste veel spanningen 
veroorzaakt binnen de gemeenschap. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propagandapam-   
flet uitgegooid door 
de Engelsen boven 
de Zuidermaden 
(Coll. L. Veldhuis) 
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5. Spitten in Drenthe 
 
Gedwongen door de omstandigheden werden mensen vernuftig in het 
oplossen van praktische problemen in het dagelijkse leven. Jantje 
Braams-van der Schans vertelde over de oorlogsjaren op de Waalborg 
het volgende:  
”In de oorlogstijd moesten we boter karnen, zomers werd hiervoor 
schaapmelk gebruikt. En we maakten zelf stroop van suikerbieten en 
aardappelmeel. In de oorlog verbouwden we zelfs maïs en 
tabaksplanten. In de zomer 
werden eerst de grootste 
bladeren van de tabak gehaald, 
aan een draad geregen en op de 
koestal te drogen gehangen. 
Daarna werden ze in zakken op 
zolder gezet. De smid had een 
akelig scherp snijmes, dat moest 
je in één streek voor de bladeren 
langs halen zodat het kleine 
reepjes werden. Die werden in 
een vergiet boven de stoom 
gehouden. Dat stonk maar dan 
was in ieder geval de tabak niet 
meer zo bitter. Daarna werd de 
tabak opnieuw in de oven 
gedroogd. Zo maakten we zelf 
pijptabak en draaiden we 
sigaretten. Later ging de tabak 
naar Niemeijer die het verder 
voor ons klaar maakte.” 
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In de agenda van Piet Oosterhoff vinden we uitgebreide aantekeningen 
over hun tabaksteelt: 
”Zaterdag 30 September: Tabaksbladen plukken van tabak in Juni 
gepoot (van K. Amsika te Hoogezand), die eerst op de bodem tusschen 
andere planten door vader gepoot zijn en door mij daartusschen 
vandaan gehaald en op een afzonderlijk bed gezet. 50 stuks.” Eind 
oktober worden nog de laatste grote bladeren van de in juni gepote 
planten geplukt en op de zolder gehangen. Dit was een secuur werkje, 
want als de bladeren te dicht op elkaar geregen waren, ontstond er 
nicotinegas. Begin januari werden de bladeren gesorteerd en naar de 
Groninger Tabaksfabriek van Niemeijer gebracht. Twee maanden later 
kon Oosterhoff 1500 gram shagtabak en 2000 gram pruimtabak bij de 
fabriek in Groningen ophalen. 
Eind november werden door de Duitse Wehrmacht alle paarden van 3 
tot 15 jaar gevorderd. Sommige boeren hielden geen paard meer over. 
Er werd overigens wel een vergoeding voor betaald. Piet Scheepstra 
moest met zijn enige paard, een Belg, ook naar Roden. Hij dacht 
onderweg: ”Rustig an, rustig an. Ik blief heilemaol achteran lopen.” 
Tegen de tijd dat hij in Roden aankwam, waren genoeg paarden in 
beslag genomen en kon hij met zijn Belg weer op huis aan. In februari 
werden boerenwagens en paardentuigen gevorderd. Zo bleef er niet 
veel over op de boerenbedrijven. 
 
 
 
 
 
 
 
Zelfgemaakte handlantaarn op accu’s 
(Coll. H. van der Veen) 
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Begin december ’44 werd op last van de Duitsers het elektrische licht 
afgesneden, zodat het nog donkerder werd in deze laatste 
oorlogswinter.  

 
Knijpkat  
(Coll. H. van der Veen) 
 
Op de bouwkampen in Roderwolde en 
Foxwolde zag men hier en daar kleine 
hoekjes grond, waar clandestien 
koolzaad werd verbouwd, bestemd 
voor raapolie. De oude 
petroleumlampen werden weer van 
stal gehaald. Een beetje zout bij de 

raapolie zorgde ervoor dat de lampen niet te erg gingen walmen. Door 
de schaarste waren de producten natuurlijk dikwijls  
niet meer al te vers. Een probaat middel om bedorven vet weer goed te 
maken was de toevoeging van soda en het vet opnieuw te smelten met 
een beetje boter.  
Er werd weer op de ouderwetse manier, clandestien, wol gesponnen op 
het spinnewiel. Zeeppoeder was niet meer te krijgen en de kleding 
verslechterde zienderogen. Hoewel de boeren hun opbrengsten altijd 
nauwkeurig moesten opgeven, bleek telkens dat er om een of andere 
onverklaarbare reden een beest over was. Hendrik Oosterhoff vertelde 
in het interview met zijn kleinzoon Henk het volgende: ”Alles moest 
geregistreerd worden. Bijvoorbeeld als een varken biggetjes krijgt. Dan 
moest je naar het gemeentehuis om te zeggen hoe veel biggetjes er 
geboren waren. Een keer heb ik een boete van f 100,- gekregen omdat 
ik een biggetje niet aangegeven had. Een varken kreeg 9 biggetjes maar 
één was erg klein en leek dood te gaan, zodat ik in het gemeentehuis 
maar 8 biggetjes opgaf. Maar het kleine biggetje ging niet dood. Later 
werd dit op ongelukkige wijze ontdekt. De controleur was met mij aan 
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het praten en een andere controleur verveelde zich en ging wat 
rondkijken. En toen werd het varken ontdekt.” 
Gewoonlijk reed Belga op dinsdag en vrijdag met zijn bodewagen naar 
de stad. De paarden werden gestald bij café Bolhuis op de hoek van de 
Paterswoldseweg en de Westerbadstraat. Van daar uit werden alle 
pakjes uit Roderwolde op de plaats van bestemming bezorgd en de lijst 
met opgegeven boodschappen afgewerkt. In de loop van 1944 hadden 
Sikke Datema en Thijs Riemers schipper Belga gevraagd om illegaal een 
pak mee te nemen voor familie in de stad. Bij Hoogkerk was controle 
en moest het pak worden opengemaakt. Toen bleek dat hier tarwe en 
andere etenswaren in zaten, werd Belga afgevoerd naar het beruchte 
Scholtenshuis aan de Grote Markt te Groningen voor ondervraging. De 
paarden en de wagen waren ondertussen gestald bij Bolhuis. Er werd 
een bericht gestuurd naar Roderwolde en Jans en Geert sprongen op de 
fiets om de paarden op te halen. Bij café Bolhuis was natuurlijk al snel 
het nieuwtje rondgegaan dat schipper Belga opgepakt was. Aan de 
stamtafel zaten gewoonlijk mensen van diverse gezindten, NSB, of fel 
anti-Duits, voor iedereen was plaats. Discussies werden niet geschuwd 
en het ging er dikwijls heftig aan toe. Dikke Bakker, vaste klant bij 
Bolhuis en fanatiek NSB’er haastte zich naar het Scholtenshuis en op 
zijn voorspraak kwam Jan Belga dezelfde dag heelhuids, hoewel niet 
helemaal ongeschonden, terug in Roderwolde. 
D-Day, 6 juni 1944, inval van de geallieerden in Normandië, eindelijk 
gloorde er hoop voor de bevolking in de bezette gebieden. De opmars 
werd echter gestuit bij Arnhem en er zou nog een lange koude winter 
volgen. De druk op de bevolking werd steeds zwaarder en grimmiger. 
Het noorden werd overspoeld door NSB’ers en andere pro-Duits 
gezinden uit het zuiden, op de vlucht voor de geallieerde troepen. Op 2 
oktober 1944 ontvingen de mensen thuis de Oproeping Arbeidsinzet ten 
behoeve van de verdedigingswerken: Daarvoor dient u zich op 4 dezer te 
Dieverbrug aan te melden. Verzamelplaats voor afreis aan de brink te Roden, a.s. 
woensdagmorgen 8 uur. Reizen naar Dieverbrug per fiets of wagen. Medenemen: 
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goederen voor dekking, warme kleeding, lepel, mes, vork en schop voor graafwerk. 
Het niet-opvolgen dezer oproeping kan voor de nalatige doodschieten en het in brand 
steken der woning tengevolge hebben. De Burgemeester Spijkerman. De operatie 
was opgezet door de Duitse Organisation Todt, een legeronderdeel dat 
o.a. voor de verdedigingswerken moest zorgen rond het nieuw aan te 
leggen vliegveld in Havelte.  
 

 
De agenda’s van Piet Oosterhoff (Coll. B. Pieters-Oosterhof) 
 
Op die bewuste maandagavond noteerde Piet Oosterhoff: ” ’s Avonds 
zeiden we tegen elkaar dat we hier zoo gelukkig woonden; geen 
Duitschers, niemand hier weg voor de Todt- werken. De volgende dag 
was het reeds anders. 
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Dinsdag 3 October 1944: Zwarte dag in de geschiedenis van de 
gemeente Roden. Alle mannelijke inwoners van 18-55 jaar aanschrijving 
ontvangen woensdagmorgen in Dieverderbrug te melden voor het 
maken van verdedigingswerken. Enkele personen geen oproeping 
ontvangen, waaronder ik zelf ook. Op grond van overheidsbedrijven, 
waartoe waterschappen ook gerekend worden. Algemeene 
verslagenheid onder de bevolking.” NSB-boeren kwamen ’s avonds al 
weer terug in Roderwolde en hielpen mee op de bedrijven van hen, die 
wel in Dieverbrug moesten blijven, met melken en andere 
werkzaamheden. Voor een buitenstaander uit de huidige tijd een bijna 
niet te begrijpen samengaan van oude naoberplicht en nieuwe ideologie. 
”Donderdag 5 October: Algemene bespreking, klachten, redeneringen 
over de arbeidsinzet die in Roden bijzonder zwaar geregeld was. Andere 
gemeenten lang zoo erg niet. Het bleek dat de Burgemeester dat niet 
goed geregeld had. Hij was nog Duitscher dan de Duitschers. ’s Avonds 
kwamen Hendrik en Johannes (broers van Piet) thuis. Heele verhalen 
afgedraaid. Meer dan 200 Roners teruggekomen. Het was een groote 
bende.” De volgende dag werd in de gemeente aangeplakt dat alle 
Roners zich de andere morgen om 8 uur weer in Dieverbrug bij de 
Bauleitung moesten melden. Op maandagmorgen om zeven uur 
vertrokken ook Hendrik en Piet Oosterhoff met buurman Jansen op de 
fiets naar Dieverbrug. 
Ondanks een lekke band en via vele omwegen konden Piet en zijn 
makkers om half twee beginnen met het graafwerk.  

 
De mannen kregen een 
’put’ toegewezen, waarin 3 
tot 9 tankvallen uitgegra-
ven moesten worden: 
”Deze waren 4½ meter 
breed, 3½ m. diep en in 

de bodem 1 m. breed. De uitgeworpen grond moest aan weerszijden 
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uitgestrooid worden tot op 15 m. afstand van de bunkerrand. Daarna 
werd van weerskanten nog 4 à 5 m. zwarte bouwgrond een steek diepte 
afgegraven, en over het gele zand gestrooid voor camouflage. De linie 
ging zigzag langs de Drentse Hoofdvaart, op plm. 2 km. afstand. 
Daartussen loopgraven, mitrailleurnesten enz. om vier uur werd het 
werk gestaakt en was het verzamelen. Wij kregen ieder een gele Todt-
kaart. Onze persoonsbewijzen, die we in Dieverbrug bij de aanmelding 
afgegeven hadden, kregen wij ook terug. Het loon van dien dag 
ontvingen wij ook. Per twintig man werd f 100,- uitbetaald.” De 
mannen kregen onderdak in Eemster bij boer Albert de Weerd 
tegenover de melkfabriek. De volgende morgen moesten de mannen 
om acht uur op het werk zijn. Er kwam nog een groep van 20 man bij, 
waaronder vijf Roners: Klaas Sonnema, Dirk ter Veld en Huberts, 
vrijgevochten types volgens Piet Oosterhoff, Henk Rona en Heuker. 
Het stel van Nieuw Roden was verbazend schuin in hun praatjes, goeie 
jongens overigens.” 
Na uitbetaling vertrokken de arbeiders op de fiets over fietspaadjes 
door de bouwlanden naar Geeuwenbrug, waar ze op vertoon van hun 
Todt-kaart een half pakje boter ontvingen met een stuk worst en een 
stukje kaas. Er hoorde ook een kuch bij, ”dat brood was niet veel 
bijzonders, soms hard als hout, klef schimmelig en zelden goed.” Op 
woensdag 11 oktober noteerde Piet: 
”Het was deze dag helder weer, zodat de Tommies verwacht konden 
worden en zij kwamen; hoog in de lucht en gingen zeker foto’s van de 
verdedigingswerken maken. Wanneer ze wat lager waren, vloog de hele 
groep uiteen om dekking in de greppel te zoeken. Dat was meer ter 
afleiding dan dat zij het gevaarlijk vonden, want nog nimmer waren hier 
bommen gevallen, of hadden zij geschoten. Verleden zaterdagmiddag 
werd bij Dieverbrug een autobus en een kleine auto in de soep 
geschoten zonder persoonlijke ongelukken. 
Toch zijn hier nog ongevallen voorgekomen. En dat kwam door de 
harde oergrond, die dikwijls aangetroffen werd. Een geval met 
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doodelijke afloop was bij het loshakken van den harden oergrond door 
houwelen. De arbeider met het houweel sloeg met grote kracht de 
oerlaag los. Als hij weer een grote slag zou slaan, trof hij met de scherpe 
punt het hoofd van den arbeider die achter hem stond. Hij was 
onmiddellijk dood.” 
Alhoewel Piet zichzelf ongeschikt achtte voor het zware spitwerk, heeft 
hij de dagen in Dieverbrug goed doorstaan. Eenmaal weer thuis volgde 
hij het voorbeeld van vele anderen: zo gauw mogelijk zorgen voor een 
vrijstelling. De Duitsers zetten hun verdedigingswerken in versneld 
tempo door. Piet Oosterhoff schreef op 12 februari 1945: ”Enorme 
graafwerken van de org. Todt. Daarvan is nauwelijks een voorstelling te 
maken. Vanaf Sept. 1944 zijn tienduizenden bezig verdedigingswerken 
te maken tot radeloosheid van de bewoners. De eerste graafwerken van 
Oct. 1944 zijn hierbij kinderspel.”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Propagandamateriaal uitgeworpen door de Engelsen boven de  
       Zuidermaden (Coll. L. Veldhuis) 
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6. De laatste oorlogswinter 
 
De opmars van de geallieerden werd dan wel bij Arnhem gestopt, de 
Duitsers voelden de hete adem van de naderende vijand in de nek. De 
toestand werd nijpend, er was op allerlei gebied een groot tekort. Dat 
ervoeren ook de waterschappen, die vanwege de uitzonderingstoestand 
ter besparing van brandstof niet voldoende konden draaien. Kolen en 
gasolie werden mondjesmaat geleverd. Toen begon in november een 
periode met stormachtig weer en veel regen. Bij inspectie bleek dat de 
duiker in de Schipsloot lek was, waardoor veel water in de polder 
Zuidermaden stroomde. Op 11 november bombardeerden de Duitsers 
de sluizen bij Gaarkeuken. Het boezemwater kwam zeer hoog te staan 
en liep over de kaden van de polders Leutingewolde en Matsloot. De 
polder Zuidermaden stond blank, het water kwam tot aan de 
Roderwolderweg. Piet Oosterhoff, secretaris-penningmeester van alle 
waterschappen in de buurt, noteerde op zaterdag 18 november: 
”Vannacht veel regen. Het water buitengewoon hoog. ’s Middags met 
paard en wagen 6 schapen van een eiland gehaald (land W. Ipema). In 
de dam tusschen de Ven en W. Ipema kwam het water bijna tot aan de 
wagenplanken. Het paard moest door een zee van water en stapte er 
dapper met zijn vracht van 6 schapen en 3 mannen door 80 cm. diep 
water. Jo vertelde dat hetzelfde paard ’s zomers nog niet door een plasje 
water wou. Doch nu moest het en het ging.” 
De mensen konden zich zo’n hoge waterstand niet heugen. Met man en 
macht werd geprobeerd de kaden langs de Matsloot te versterken, waar 
het water overheen bruisde. Op 21 november bereikte het water in het 
Peizerdiep de hoogste stand, daarna zakte het langzaam, vermoedelijk 
door een dijkdoorbraak in de Matslootpolder. De volgende dag liep de 
polder vol, in de kade langs het Peizerdiep was een gat van ca. 20 meter 
geslagen. De boeren uit het noorden, Leutscher, van Timmeren, van 
der Veen en Heijs moesten hun boerderijen met hun vee verlaten en 
werden ondergebracht bij de boeren in Roderwolde. Lucas Rademaker, 
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de watermolenaar, was alleen nog met een roeibootje te bereiken. Rond 
Roderwolde was één grote watervlakte. De weg naar Vierverlaten stond 
over een lengte van 4 km. onder water.  
Half december klaarde het weer op en zakte het waterpeil. Het bestuur 
besloot gaten in de kaden te graven om het afstromen van het water te 
versnellen: ”Had met Veldhuis en Jan Datema afgesproken dat er een 
gat in de dijk zou komen. Niet gebeurd. ’s Avonds in het donker door 
mij nog een gat in de kade bij de Schipsloot gemaakt. Het goeste er 
door! Jan Belga wou dit eerst niet hebben. Toch nog een schop van 
hem geleend.” 
De dag voor Kerst trad de vorst in. De enorme watervlakte veranderde 
in een prachtige gladde ijsvloer. De boeren met hun vee konden weer 
terug naar hun eigen bedrijven. 
 
In het westen was de situatie in de laatste oorlogswinter zeer ernstig. 
Hollanders kwamen op fietsen zonder banden naar het oosten en het 
noorden van het land om voedsel te halen. Ook mensen uit de stad 
Groningen kwamen naar Roderwolde voor levensmiddelen. De meeste 
Rowolmers zetten hun deuren gastvrij open voor de slachtoffers van de 
oorlog. Er arriveerden grote groepen jonge kinderen uit Holland die 
ondergebracht moesten worden bij de mensen: alleen al op Sandebuur 
11 kinderen, in het Leege land 4 en langs het begin van de 
Roderwolderweg 5.  
Ondanks de benarde omstandigheden werd een grote groep evacués uit 
het Limburgse Velden welkom geheten. Op zondag 14 januari 1945 
werden de inwoners van het dorpje Velden, vlak bij Venlo, op ruwe 
wijze bevolen om de volgende dag het dorp te verlaten. Per persoon 
mochten de mensen 25 kg. bagage meenemen. De andere morgen 
werden de mensen in een bijtende kou van -15° door leden van de 
Grüne Polizei in een lange rij het dorp uitgedreven. De stoet was wel 
twee kilometer lang: meest voetgangers met pakken op de schouders. 
Anderen sleepten hun bagage mee op wagentjes of fietsen. Ladders 
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fungeerden als slee. Hier en daar werd de kolonne onderbroken door 
een boerenkar, volgepropt met mensen boven op de bagage. Direct na 
hun vertrek trokken de Duitsers het dorp binnen om de achtergelaten 
bezittingen te plunderen. Vanuit Straelen, net over de grens in 
Duitsland, werden de mensen in veewagons gepropt en naar het 
noorden afgevoerd.5 
 
Mia Vosbeek, een van de evacués, schreef over haar reis vanaf het 
Tehuis in Groningen, via twee nachten verblijf bij Zuiderveld in het 
stro, naar Roderwolde: 
Jan Datema stond met paard en wagen klaar, en als je naam werd afgeroepen, kon 
je instappen. We zaten er met veel mensen in, en op weg naar Roderwolde stopte hij 
dikwijls om evacués af te zetten. ’t Was dan ook al donker toen we bij ons adres 
aankwamen, waar we werden verwelkomd aan de weg door onze gastheer. De 
mensen waren gastvrij en hartelijk, en konden niet begrijpen hoe wij alles zo maar 
konden achterlaten. 
Er waren natuurlijk grote verschillen tussen de Limburgers en de 
Drenthen. Vooral het verschil in godsdienst leidde soms tot 
interessante gesprekken. De Veldenaren misten in het noorden hun 
dagelijkse Rozenkransgebed in het gezin, zij misten de kruisbeelden in 
de woningen, hun kerken en de vele kinderrijke gezinnen. Iedere 
donderdagmiddag werd bij Zuiderveld in Roden een bijeenkomst 
georganiseerd, waar alle evacués uit de omtrek bij elkaar kwamen. 
Iedere zondagmorgen trokken ze gezamenlijk lopend naar Roden, waar 
de Veldense kapelaan Meijs een H. Mis opdroeg. De kapelaan kwam 
dinsdag naar Roderwolde voor de viering van de mis in het 
Jeugdgebouw. Op Tweede Paasdag, 2 april, deden enkele Veldense 
kinderen hun Eerste H. Communie. 

                                                 
5 Enkele jaren na de oorlog werd door een aantal personen uit Velden een boek 
samengesteld, waarin de ervaringen tijdens de evacuatie treffend zijn beschreven: 
Velden 1940-1945, p. 108 e.v. 
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De komst van al deze vreemdelingen van verschillend geloof en cultuur 
gaf veel drukte maar ook veel gezelligheid in de Rowolmer huizen. Eén 
van de Veldense evacués schreef hierover: ” ’s Morgens na het ontbijt 
troffen we buiten vele dorpsgenoten aan. Het was voor ons een 
vreemde gewaarwording om andere geloofsgenoten te vinden. Ondanks 
het geloofsverschil konden we ’t best met elkaar vinden.” 
De bezetter maakte geen enkel onderscheid tussen vaste inwoners en 
evacués, ook de Limburgers werden opgeroepen voor de tewerkstelling 
bij Todt. En net als iedereen probeerden ook zij een vrijstelling te 
verkrijgen met hulp van enkele goedwillende huisartsen uit de buurt.  
Vrijdag 6 april 1945 vertrokken de eerste evacués uit Roderwolde. Roel 
Meijer en Jan Belga waren bereid om een grote groep met paard en 

wagen op weg te brengen. 
Onderweg bleek het 
onmogelijk om de reis naar 
het zuiden te volbrengen, dus 
keerde men noodgedwongen 
terug naar Roderwolde. 
Uiteindelijk durfde men een 
maand later de reis opnieuw te 
beginnen. Op 18 mei 
vertrokken de Veldenaren 
definitief naar hun dorp, waar 
ze een onbeschrijflijke 
toestand aantroffen, het dorp 
was totaal leeggeplunderd en 
platgebombardeerd. 
 
 
Omslag van het boek  
Velden 1940 – 1945  
(Coll. J. Braams – van der Schans) 
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Voor de volwassenen brachten de oorlogsjaren veel zorgen om het 
dagelijkse bestaan. Maar kinderen beleefden de oorlog op hun eigen 
manier en zagen spannende dingen om zich heen gebeuren. Greta 
Belga-Bathoorn, geboren aan de Oude Velddijk in Peize, heeft haar 
herinneringen aan deze periode opgeschreven. Greta was 7 jaar op het 
moment dat de oorlog uitbrak.  
”Er waren veel Duitsers ingekwartierd in Peize, ook in onze school. Wij 
zijn daarom meerdere periodes niet naar school geweest. We hebben 
ook nog een keer in de kerk les gehad.  
Thuis hadden we een schuilkelder, die was achter een bijschuur 
verdiept, daar zijn we wel eens in geweest bij hevige bombardementen 
op Groningen in het laatst van de oorlog. Je hoorde iedere nacht de 
zware bommenwerpers overvliegen richting Duitsland. Er vlogen ook 
kleine verkenners, die noemden ze jagertjes. Er zou zo’n vliegtuigje 
neergeschoten zijn bij ons achter in het Smeerveen. Wij als kinderen er 
op uit, niks gevonden, alleen een paar stukjes aluminium. Wel vond je 
vaak veel zilverpapieren strookjes. Deze werden uitgeworpen door de 
Engelse vliegtuigen om de Duitse radar te verstoren. 
Op een dag hoorden we dat op de Peizermade de goederentram kapot 
geschoten was. Daar gingen we met zijn allen naar toe. Alles te voet, 
want fietsen hadden we niet. Met zakken vol spijkers en schroeven 
kwamen we thuis. Grote jongens zag je sjouwen met jerrycans en 
koperen bussen. Dat ging een paar dagen goed, toen stak de Landwacht 
er een stokje voor. Bij Datema, nu Boonstra, namen ze alles in beslag. 
Ik moet zeggen, van de Duitse soldaten hadden wij als kinderen geen 
last. Veel indruk maakte op mij dat ze zoveel paarden hadden, hele rijen 
stonden er in de schuren. Er werd wel van alles gevorderd, bij ons thuis 
moesten we een paard inleveren en ook biggen. Wij hadden altijd een 
varken met biggen in het hok. Op een keer stond er bij ons in de schuur 
een ladder met allemaal geslachte biggetjes. Die waren eigenlijk nog te 
klein, maar je moest het leveren.  
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Het was ook wel spannend om overal bij te zijn. In de molen waren 
krijgsgevangenen, men zei dat het Russen waren, maar misschien ook 
wel Polen. Ze konden in ieder geval heel mooi zingen. 
In april 1945 waren de Canadezen al in Paterswolde. Zij lagen met 
kanonnen opgesteld net over het bruggetje van het Eelderdiepje. Daar 
zijn we meerdere keren naar toe geweest, we kregen daar voor het eerst 
van ons leven chocola en kauwgum van de Canadezen. Later kon dat 
niet meer want toen was het bruggetje kapotgeschoten. 
Het was 13 of 14 april, we hadden net gegeten, toen we de witte vlag op 
de Bunker bij winkelier Rademaker zagen. Wij haastten ons snel naar 
het dorp, op het Gemeentehuis wapperde ook de witte vlag. Twee 
Canadezen op motoren namen de hele zaak in beslag. De laatste Duitse 
soldaten waren allemaal oude mannen, ze kwamen vanuit de school met 
een paar wagens op de weg dicht bij het sportveld met de witte vlag in 
de hand. Ik zie het nog voor mij: de Canadezen gooiden de wagens 
leeg, de geweren lagen naast de wagens, de Duitsers moesten alles 
afgeven: horloges en dergelijke. De Duitsers hadden de laatste nacht bij 
ons in de buurt alle kippen en konijnen meegenomen en opgegeten 
natuurlijk. Het duurde nog wel even voordat we weer naar school 
gingen. Het gebouw moest schoongemaakt en ontluisd worden.”  
Schoolkinderen op weg naar school ontdekten op een 
novembermorgen zomaar een vliegtuig in Foxwolde. Dit bleek een 
kleine Duitse jager te zijn die boven de Zuidermaden was 
neergeschoten. Jan Veldhuis, de watermolenaar, had als eerste de 
neergestorte jager ontdekt, met de propeller vast in de grond en de 
piloot nog in het toestel. Deze vroeg naar de dichtstbijzijnde telefoon. 
Veldhuis wees hem met zijn stok de richting naar café Hoff in 
Roderwolde. De piloot rende er als een haas vandoor, dwars over de 
sloten en de richels naar de telefoon bij Hoff. Binnen een uur waren 
Duitse soldaten en NSB-boeren met wagens in de Zuidermaden. Het 
toestel werd gedeeltelijk uit elkaar gehaald en vervoerd naar Foxwolde, 
waar het op een kampje tegenover Oosterhoff werd achtergelaten. 
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Hendrik Oosterhoff beschreef dit voorval in een brief aan zijn zuster 
als volgt:  
Woensdag 3 Nov. half drie n.m. heeft een Duitsche jager een noodlanding gemaakt 
op ons land in de Zuidermaden. Nu moest dat ding vanzelf bewaakt worden, en 
zoodoende hebben we een week lang 2 Duitsche soldaten op de kost gehad. Ze 
sliepen op Jo’s kamertje en Jo sliep in de keuken. R. Casemier had er ook twee. 
Maandag is de vliegmachine vertrokken en Dinsdag de soldaten. Zondag waren M. 
Scheepstra 25 jaar getrouwd, daar zijn Feikje en ik heen geweest, we zijn gebleven 
tot 7 uur ’s morgens. Muziek en een humorist aanwezig. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grietje Oosterhoff naast de ouderlijke 
boerderij in Foxwolde (Coll. B. Pieters-
Oosterhof) 
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7. Uit de agenda van Piet Oosterhoff: de bevrijding 
 
In het vroege voorjaar van 1944 was het voor iedereen, vriend en 
vijand, duidelijk dat de Duitsers de oorlog zouden verliezen. Er 
verschenen steeds meer vliegtuigen in de lucht om hun bommen boven 
Duitsland af te werpen. Soms vielen deze te vroeg en werden verkeerde 
doelen geraakt Eind maart vielen twee bommen in de Sulthe en achter 
Leutingewolde, waardoor tot in de verre omtrek de ruiten in de huizen 
sprongen. Zelfs nog op 10 km. afstand viel er door de klap een wekker 
van de schoorsteenmantel. Hoewel de Canadezen al opgerukt waren tot 
Zwolle, pakte de Landwacht nog steeds mensen op en werden 
tankvallen gegraven om de stad Groningen tot het uiterste te 
verdedigen. De situatie was bijzonder gespannen en gevaarlijk, de 
oorlog kwam nu wel heel dichtbij. Piet Oosterhoff heeft de laatste 
weken van de bezetting nauwkeurig in zijn agenda beschreven: 
”27 Maart 1945: Geruchten als zouden 40.000 geallieerde soldaten in 
Gelderland geland zijn met zweefvliegtuigen. 5000 Duitsche soldaten 
zouden in Noord-Drenthe ondergebracht worden. Veearts (Luitjens) 
zegt bij Cazemier, dat de toestand critiek is. 
28 Maart: Bericht op Gemeentehuis dat E.R. Aukema en B.J. Scharft 
zijn overleden in Duitschland (longontsteking en hartverlamming). 
Beiden met 25 anderen van Roden voor de Kerstdagen door de 
Landwacht opgehaald.6 
11 April: Vannacht hier auto en wagens met TODT-mannen van 
Roden langsgegaan naar Hoogkerk. 
12 april: Vele landwachten bepakt en bezakt komen per fiets Roden 
binnen. Sigaret van een Duitse soldaat. Engelsen waren nog 40 km. 
weg. Met 3-4 dagen hier. Er heerscht alom een nerveuze stemming. 

                                                 
6 Benjamin Scharft, 45 jr, en Evert Aukema, 45 jr, zijn beide omgekomen in het kamp 
Neuengamme. 
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Vele landwachten loopen reeds in burger. Geruchten over een massa-
graf met 21 dooden in de buurt van Norg. Bij buurman Jan Jansen  
’s avonds 29 landwachten aangekomen en aldaar in het stroo overnacht. 
’s Morgens om 6 uur 4 Duitsche wagens met soldaten naar Hoogkerk.  
13 April: Prachtig mooi weer. Boeren brengen hun paarden en wagens 
ver van huis in het land. Men zegt in Roden weer paardenvordering. 
Geruchten als zouden de tanks in Roden zijn. Landwachters vertrekken 
van Jansen om plm. 5 uur bij donkere hemel. Om 6 uur wordt verteld 
dat een tankgroep met de standaard van Prins Bernhard voorop, door 
Roden gereden is (van Haulerwijk over Zevenhuizen en Nieuw-Roden) 
waar ze een uur zouden hebben gestaan. Vandaag overdag plm. 30 
soldaten op de fiets bepakt en bezakt weg. Van buurvrouw Veldhuis 
nog een Fahrrad ’geleend’. Om plm. 8 uur ’s avonds het nieuws van de 
dag. Aan de lichtpaal bij ons huis waren 2 proclamaties aangeplakt. Eén 
van den waarnemend burgermeester R. Deodatus Pzn, waarop hij de 
bevolking tot rust maande en gewoon aan den arbeid blijven. En één 
van de NSB-burgermeester H. Spijkerman, die verzocht bij het 
terugtrekken van de Duitse weermacht als nuchtere Nederlanders stil 
aan het werk te blijven. Om 8½ uur kwamen hier 2 groepen Duitsche 
soldaten langs naar Hoogkerk, plm. 90 man, belast en beladen. De 
proclamaties werden door hen van de lichtpalen gescheurd. Het was 
een tragische stoet, die voorbij trok. Zwijgend, onordelijk, sjokten ze 
voort. Niets van de Duitsche soldatengeest sprak eruit. Eén Panzerfaust 
heb ik gezien. De hele groep had één fietskarretje bij zich. De groep, die 
uit 89 man bestond, heeft in de boerderijen van J. Vogelzang Gzn. en 
Js. Hagenauw overnacht. Om 3 uur ’s morgens waren ze vertrokken. 
Er werd ’s avonds verteld dat de Engelschen reeds in Haren zouden 
zijn, ja zelfs in de Heerestraat in Groningen. Het was een bange vraag 
of de stad zou worden verdedigd of niet. Doch ’s nachts wisten we het: 
arme stad. Vliegtuigen waren in de lucht en wierpen bommen; ook 
kanonschoten werden nu en dan gehoord. Om middernacht was er laag 
over de horizon een roode gloed: de stad in brand. Het was een 
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fantastisch schouwspel. Wanneer er een kanonschot gelost werd, flitste 
het licht op, en 20 tellen later kwam de donderende knal die als een 
donder verder rolde. 
Ook in het zuiden was de lucht rood. Later bleek dat dit waarschijnlijk 
de korenmijten bij Donderen geweest zijn. Een 30-tal Duitschers had 
zich daar verschanst. Er werd een vlammenwerper op gezet en de 
hoopen vlogen in brand. Drie Duitschers gedood, anderen gaven zich 
over. 
De eerste oorlogsnacht in onze omgeving meegemaakt. Niet veel 
geslapen. 
14 April: Bij mijn broers ’s middags schuilkelder gemaakt in de 
aardappelkelder, met stroopakken afgeschermd. 
Door ons land bij Kleibosch langs kwamen 6 Duitsche soldaten bepakt 
en bezakt. Zij vroegen naar Oostwolde. Dit zouden de laatste Duitsche 
soldaten zijn, die wij zagen. Er was één ’hoogere’ bij. Overdag 
kanongebulder in de stad. 
Donderdag 12 April de ooievaar gekomen en Zondag 15 April de 
andere. Met de ooievaars de bevrijding. 
15 April: Dag van de bevrijding. Dag van de omwenteling. Ter kerke. 
De dominee zei in de preek dat wij tusschen twee tijdperken in leven: 
het oude is voorbij en het nieuwe nog niet gekoomen. Aan het einde 
van de dienst deelde dominee op verzoek van de wnd. Burgemeester 
van Roden mee dat men rustig moest blijven. Geen kwaad met kwaad 
vergelden. 
Het was een opwindende dag. ’s Middags om 12 uur werd de driekleur 
op de molen geplaatst: aan de topveer en roe, 32 meter hoog, het 
hoogste punt van de gemeente Roden. De ondergrondsche was 
bovengrondsch geworden. Vreugde en leed wordt geboren. ’s Middags 
tallooze NSB’ers opgehaald. 
16 April: Mijn motorfiets weer voor de dag gehaald. Die had ik verstopt 
tusschen de talhoutjes in het schuurtje; alleen het frame. Wielen, zadel, 
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lampen had ik anders weggeborgen. Motor schoon gemaakt en in elkaar 
gezet. 
 

 
Piet Oosterhoff op zijn DKW motorfiets (Coll. B. Pieters-Oosterhof) 
 
Het bosch achter ons huis door Patriotten uitgekamd, er werd veel 
geschoten. Op zoek naar NSB’ers. Een stroozak door hen gevonden. 
17 April: Een rustige front-nacht, wel veel vliegtuigen. Evacués, die hier 
18 Januari 1945 zijn gekomen uit Velden zullen morgenvroeg met 2 
wagens van Belga vertrekken. Verhalen over de Canadezen die niets van 
de Tommies moesten hebben. 
Op de zwikstelling van de molen de 40 opgeblazen spoorwagons op de 
Peizermade gezien. Witte vlag van de Duitschers op Gemeentehuis met 
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de driekleur. 300 Duitsche soldaten hebben zich Vrijdag zonder één 
schot overgegeven. Van H. Staal een Engelsche sigaret! 
NSB’ers herstellen brug over het Peizerdiep. 
NSB’ers door de Patriotten opgehaald. Hun huizen omsingeld. In de 
school te Roden reeds 100 opgesloten. 
18 April: Het werk wil niet vlotten. 
Begrafenis van 2 Patriotten die door 2 NSB’ers doodgeschoten waren. 
Een lange stoet van 1½ km. lengte. Motor kan direct niet worden 
gerepareerd. 
19 April: Reis naar Glimmen. Een groep Canadezen komt van Assen 
weer naar Groningen. Het was een lange stoet van kleine autootjes, 
kleine gevechtswagens met infanterie-koepels. Toen naar Groningen. 
Hier en daar zag je in de Tankwallen een stukje verlaten Duitsch 
geschut. Al de reusachtige graafwerken, niets daarvan gebruikt. In 
Groningen was de kazerne uitgebrand. Over het geheel is mij de schade 
meegevallen, in aanmerking nemend dat er drie dagen gevochten is en 
dat er misschien 5% van de huizen verwoest is. 
21 April: Veel aanloop gehad. Menschen in prettige stemming. Hadden 
veel te vertellen bij de ’stamtafel’. 
Papieren met Staatseigendom op de ramen van NSB-boerderijen geplakt. 
Zondag 22 April: Tekst Mattheus 7: 21 en de Bergrede. 
Gij zult uw vijanden liefhebben: uw naaste liefhebben. Geen kwaad met 
kwaad vergelden. Een mooie preek: toepasselijk op de omwenteling 
dezer dagen, die van historische betekenis zijn. Een fel bewogen week 
beleefd. 
26 April: 3 graven in Norg van plm. 10 dagen ontdekt, 1 van 11 
personen, 1 van 8 personen en 1 van 2 personen. Doodgeschoten door 
de Grüne Polizei-boeven. Ook elders massa-graven ontdekt: Bakkeveen 
met vreselijk verminkte lijken. 
28 April: Eerste foto’s van Canadesche leger in Peize aangeplakt. 
Reisverbod tot 6 km. buiten de gemeentegrens. Geruchten als zou 
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Himmler capitulatie hebben aangeboden aan Engeland en Amerika (en 
niet aan Rusland). 
Zondag 29 April: Dankdienst ter herdenking van de bevrijding in de 
N.H. kerk te Roderwolde door Ds. Ferguson. Een boodschap van de 
Synode voorgelezen. Zingen Ps. 100, Ps 66: 1 en 5, Gez. 194 en het 
Wilhelmus I en VI. Bijna volle kerk. 
30 April: Bij een buurman door zes personen de inventaris 
opgeschreven, 3 voor en 3 achter. Alles moest worden opgegeven: het 
geld, spaarboekje, veestapel, alle huishoudelijke goederen, inventaris 
boerderij. F. was heel rustig, gerust gesteld, ze hadden haar niets 
afgehaald. ’s Avonds kwam ze bij ons haar wederwaardigheden te 
vertellen. Er gingen heel wat geruchten dat de landwacht vele personen 
zou hebben vermoord, hetgeen zij tegensprak. 
1 Mei: Voor het eerst na de oorlog de radio gehoord: de Engelsche 
zender in het Duitsch bij Jan Thie. Adolf Hitler zou dood zijn en ook 
Mussolini. Mussolini werd als de eigenlijke aanstichter van de oorlog 
uitgeschilderd. De Fuhrer was zijn leerling. 1250 ton levensmiddelen 
door 450 vliegende forten boven hongerend Holland uitgeworpen. 
Verder een verslag van het concentratiekamp Belsen, waar 
onbeschrijflijke toneelen zijn afgespeeld. 
4 Mei: ’s Avonds om plm. 9 uur zag ik bij toeval een lichtkogel 
omhooggaan in de richting van de stad. Over de huizen van de stad 
Groningen worden roode, gele, witte lichtkogels afgeschoten, soms met 
hele bosjes tegelijk. Opeens drong het tot mij door: het einde van de 
oorlog. Ik waarschuwde mijn broer, die reeds te bed lag. De volgende 
dag bleek dat Holland, voor Duitschland en Denemarken, vrij was. Om 
6.25 n.m. was de wapenstilstand-overeenkomst op de Lüneburger 
Heide onderteekend. 
5 Mei: Dag van de Vreede 
Om 9 uur hoorden wij dat het werkelijk vrede was, zooals wij 
gisteravond verondersteld hadden. De eerste post sinds 13 April ’45 
ontvangen. Om 1 uur Radiorede van minister Gerbrandy bij luidspreker 
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op muziekkoepel in Roden (van Thie). Om 3 uur Oranje zender 
gehoord bij Thie. Alle mensen getooid met oranje; alle evacué’s uit 
Limburg ook op de been. Het Limburg’s dierbaar oord werd geestdriftiger 
gezongen dan het Wilhelmus. Optocht van de gezamenlijke 
muziekkorpsen (Noordenveld en Oranje) door Roden. Een 100 
politieke gevangenen zaten in een gebouw bij de Zuivelfabriek. 
Vanavond weer veel vuurwerk in de lucht (lichtkogels van de 
Canadezen). 
23 Mei: Tomatenplanten van Melis Wattenburg gekocht 30 + 5 cent. ’s 
Avonds naar Lute Veldhuis, die 32 maanden in Duitschland 
dwangarbeid in een kunstwolfabriek heeft gewerkt. Verteld van zijn 
wederwaardigheden. 
25 Mei: Gevangencamp tuschen Een en Norg wordt opgericht. Plm. 
500 Duitsche krijgsgevangenen. 
26 Mei: Vaste bedrijfsleiders gevraagd op NSB-boerderijen, ter 
vervanging van de tijdelijke bedrijfsleiders.7 (Mijn broer is tijdelijk 
bedrijfsleider bij een boer in Roderwolde)” 
De mensen uit Velden deden na de oorlog een opmerkelijke uitspraak 
over hun verblijf in het noorden: ”De Duitsers lieten ons betrekkelijk 
met rust. Meer last veroorzaakte de Landwacht, die hier talrijke leden 
telde en volledig in dienst stond van de Duitsers.” Zoals eerder gezegd, 
kende Roderwolde een groot aantal NSB’ers. Maar het zou niet passen 
deze mensen allemaal over één kam te scheren: zij varieerden van 
papieren lid tot Landwachter, van stille sympathisant tot SS soldaat of 
Boerenleider. Relatief veel mannen liepen in het zwarte pak met het 
geweer aan de schouder. Leden van de Landwacht liepen in het donker 
door de buurt om te controleren of de raampjes wel goed verduisterd 
waren. Een man die normaal als zeer beminnelijk bekend stond, dreigde 

                                                 
7 Piet Oosterhoff was door de PBH in Roden aangezocht om in Roderwolde e.o. na 
de oorlog de tijdelijke bedrijfsvoering te organiseren en de financiële administratie van 
de in beslag genomen bedrijven te verzorgen.  
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schoolkinderen voor achten thuis te zijn ”anders kregen ze van hem 
een kogel door het lijf.” 
De laatste maanden voor de bevrijding waren gevaarlijk: angst voor 
verraad door een buurman of familielid legde een zware druk op het 
alledaagse leven. Oudere mensen vertellen dat de oorlog geen week 
langer had moeten duren of er waren slachtoffers gevallen onder hen 
die als anti-Duits bekend stonden. 
Na de bevrijding werd onmiddellijk onderzoek ingesteld naar alle leden 
die als lid van de NSB stonden ingeschreven. Zij werden ondergebracht 
in de oude grasdrogerij achter de melkfabriek in Roden. Ondanks de 
waarschuwingen van de dominee en de burgemeester om geen kwaad 
met kwaad te vergelden, vond er een explosie van haat plaats. Op 
sommige plaatsen werden mensen het slachtoffer van harde 
vergeldingsacties. Een aantal mensen uit Roderwolde kwam dezelfde 
avond weer thuis, anderen werden vastgehouden en naar werkkampen 
getransporteerd. Zwaardere gevallen werden veroordeeld tot 
dwangarbeid in kamp Westerbork, sommigen kregen een straf van 
zeven of acht jaar. 
Ogenschijnlijk hernam het leven na de oorlog zijn oude loop. Zoals 
altijd hielpen de buren en familie elkaar in geval van nood en er was 
behoefte om de doorstane ellende zo gauw mogelijk gezamenlijk achter 
zich te laten. Toch hielden veel mensen jarenlang een stempel en werd 
het oude vertrouwen nooit meer volledig hersteld.  
 
Hendrik Oosterhoff beleefde de bevrijding op zijn eigen manier: 
”Ik was op weg om mijn boete van f 100,- (voor het niet getelde 
varken) te betalen toen ik allemaal vrolijke mensen tegenkwam. En die 
zeiden dat de Canadezen er waren. En toen heb ik de boete maar niet 
betaald.” 


