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Vrijheidswandeling 

Op 13 april 1945 - 75 jaar geleden - werd Laag Zuthem bevrijd en kwam er voor de 
inwoners van ons dorp een einde aan de Tweede Wereldoorlog. 


Gedurende de bezetting mochten Oranjeverenigingen niet actief zijn. Alle activiteiten van 
de Oranjeverenigingen in de toenmalige gemeente Zwollerkerspel werden vanaf juni 1941 
door de Duitse bezetter “voor onbepaalde tijd geschorst”. In Laag Zuthem werd pas in 
1972 een Oranje Komité opgericht. De herinneringen van Femke van Munster aan de 
bevrijdingsfeesten van vlak na de oorlog waren hierbij een belangrijke drijfveer.


Om stil te staan bij 75 jaar vrijheid hebben we als Oranjecomité een vrijheidswandeling 
uitgestippeld. De wandeling voert langs plaatsen en gebeurtenissen uit de oorlog.


Route vrijheidswandeling 

Voor dit routeboekje hebben we dankbaar gebruik gemaakt van krantenartikelen en van 
verhalen uit het archief van de Heinose vereniging voor Heemkunde ‘Omheining’ en de 
familie Van Voorst tot Voorst. We bedanken Jan van Dieren en Riek Warnar-Eilander voor 
het delen van hun herinneringen. Veel dank ook aan Wim Jansen voor het ter beschikking 
stellen van zijn onuitputtelijke archief en zijn actieve medewerking aan de totstandkoming 
van dit boekje. Het eerder - mede dankzij Wim - uitgebrachte dagboek van Jan Willem 
Bartels loopt als een rode draad door de verschillende verhalen. De gemeente Raalte was 
bereid om de uitgave van dit route- en informatieboekje financieel te ondersteunen.


Laten we onze geschiedenis niet vergeten en onze vrijheid koesteren.


Het Oranjecomité  





Routebeschrijving Vrijheidswandeling Laag Zuthem 

Startlocatie: veld ‘t Weegel


* De wandeling is voor eigen risico.


LA = Linksaf


RA = Rechtsaf


RD = Rechtdoor


 

1. Loop over ‘t Weegel richting Kolkweg


2. Bij T-splitsing RD, langs het sport- en bewegingsveld


3. Weg loopt over in voetpad, aan het eind LA (Kolkweg)




4. Volg het voetpad LA richting de school (Kolkweg)




Dorpsleven in bezettingstijd 
Kunnen we ons voorstellen hoe het is om níet in vrijheid te leven? Onze vroegere 
dorpsgenoten hebben het ervaren. Angst om te worden opgepakt. Een tekort 
aan eten, brandstof en goederen voor het dagelijks leven. Landgenoten die 
wanhopig aankloppen voor een schuilplaats of voedsel. Je machteloos voelen 
als soldaten je vee of fiets inpikken. Doodsangst tijdens gevechten en 
bombardementen. We wandelen langs plekken die voor ons bekend en 
vertrouwd zijn. We proberen ons te verplaatsen in de ervaringen en gevoelens 
van onze dorpsgenoten 75 jaar geleden.

1. Het spoor als doelwit 
Het leven in Laag Zuthem werd ook in de 
oorlog getekend door het spoor. Bij de entree 
van het dorp lag nog een treinstation, maar 
dit was in 1938 gesloten. Met name vanaf de 
zomer van 1944 voerden geallieerde 
vliegtuigen in toenemende mate aanvallen uit 
op Duitse treinen.






5. Vervolg het voetpad, bij kruising oversteken en RD (Kolkweg)


6. Loop het dorp uit (Kolkweg)


7. Steek voor de brug de weg over en loop langs de Wetering (Hoge Bosweg)


8. Volg de weg langs het kanaal, deze loopt over in een fietspad


9. Fietspad blijven volgen


10. LA bruggetje over richting De Colckhof 


11. Na de brug direct RA (wandelpad)


12. Na 50 m. voor boerderij LA (wandelpad)


2. Het dorp en de school 
In de jaren ‘40-‘45 telde Laag Zuthem veel 
minder inwoners en huizen dan nu. Het 
dorp lag tamelijk geïsoleerd ten opzichte 
van Heino en Zwolle. Aan de huidige 
Kolkweg stonden de meeste woningen en 
de school. Hier speelde het dorpsleven zich 
dus grotendeels af.

4. Gemeentegrens en bestuur 
We lopen nu de voormalige gemeente Heino 
in. Een groot deel van Laag Zuthem lag 
destijds de gemeente Zwollerkerspel; een 
ander deel hoorde bij Heino. De heer 
Kloosterziel, die woonde op boerderij ‘de 
Horst’, was gedurende de oorlogsjaren 
wethouder van Zwollerkerspel.

3. De boerderij als schuilplaats 
De boerderijen rond Laag Zuthem lagen relatief afgelegen en waren zodoende 
een goede schuilplaats voor onderduikers. Tussen de bomen door is rechts een 
glimp te zien van de boerderij van de familie Elshof (aan de overzijde van het 
spoor en de Lierderholthuisweg). Hier hielden zich meerdere mannen schuil om 
de verplichte arbeidsinzet voor de Duitsers te ontlopen.



13. Bij Y-splitsing RA, over het bruggetje (wandelpad)




14. Volg het pad RD, over het bruggetje, eind pad LA (Colckhof) 


15. Onverharde weg uitlopen, aan het eind RA (wandelpad langs Zuthemerweg)


16. Na 150 m. LA de Zuthemerweg oversteken (Den Alerdinckweg)


[17. Optioneel: ‘lus’ van 1 km. Ga na 150 m. RA bospad in. Volg het bospad, twee keer 
met bocht mee LA. U loopt dan door het ‘Koopmanslaantje’. Einde bospad RA, u bevindt 
zich weer op de Den Alerdinckweg)]




18. Volg de Den Alerdinckweg RD


19. We passeren havezathe Den Alerdinck




6. Het Koopmanslaantje 
De bomenlaan schuin tegenover de hoofdingang van havezathe Den Alerdinck 
wordt nog altijd het ‘Koopmanslaantje’ genoemd. In deze omgeving vond in 
1943 de moord plaats op de Zwolse NSB’er Egbert Koopman door Klaas Muller 
en Willem Haye uit Heino. Beide mannen werden door de Duitsers opgepakt en 
gefusilleerd, evenals later nog twee broers van Willem Haye.

7. Havezathe Den Alerdinck 
Aan de linkerkant zien we het terrein van 
havezathe Den Alerdinck. Het landhuis was in 
de oorlog eigendom van Godert van Dedem, 
oud-burgemeester van Dalfsen. In de jaren ‘70 
diende het landgoed als decor voor de TV-
serie ‘Oorlogswinter’, op basis van het 
beroemde boek van Jan Terlouw.

5. Landgoed De Colckhof 
Aan de rechterkant ligt het landhuis van De Colckhof. In 
dit huis woonden tijdens de oorlog Frederik van Dedem 
met zijn vrouw en kinderen. De rust van het landgoed 
staat in schril contrast met de herrie van de V1- en V2-
raketten die in de oorlog overvlogen.



20. Den Alerdinckweg volgen, afslagen negeren en RD





21. Einde weg, bij Overijssels Kanaal LA (Hogeweg)


22. Weg volgen langs kanaal


23. Weg vervolgen, einde weg LA (Armjagersdijk)


10. Het dagboek van Jan Willem Bartels 
Waar de Hogeweg een bocht naar links maakt, is 
aan de overzijde van het kanaal aan de N35 de 
boerderij te zien waar Jan Willem Bartels woonde 
en zijn dagboek schreef.

9. De slag om de Ganzepannebrug 
Aan het einde van de Den Alerdinckweg zien we 
rechts de Ganzepanbrug over het Overijssels 
kanaal. De brug werd in de nacht van van 9 op 
10 april door - zich terugtrekkende - Duitsers 
opgeblazen. In de gevechten daarna brandde de 
Ganzepanhoeve volledig af.

11. De hongerwinter  
In de loop van de oorlog werd voedsel steeds schaarser en in de steden ook 
onbetaalbaar. In de winter van 1944 - bekend als de ‘hongerwinter’ - trokken 
stedelingen massaal naar het platteland. Langs de weg tussen Zwolle en Heino 
trokken dagelijks honderden mensen. Ook werden kinderen uit de steden voor 
langere tijd naar het platteland gestuurd om aan te sterken.

8. Landgoed Den Alerdinck II 
We bevinden ons op landgoed Den Alerdinck II. De gronden en boerderijen 
waren in de oorlog eigendom van Godfried baron van Voorst tot Voorst. Op de 
boerderij aan de linkerkant van de Den Alerdinckweg woonde zijn beheerder 
Klink. Op de Ganzepanhoeve aan de rechterkant woonde jachtopziener 
Herbrink. Ook op deze plekken zaten mensen ondergedoken.



24. Einde weg/dijk RA (Grote Hagenweg)


25. Bij afslag Zeedijk RD (Grote Hagenweg)


26. Einde weg: brug oversteken




27. Na brug direct LA (fietspad) 


28. Loop door naar ‘t Weegel. Einde wandeling




13. De Gereformeerde Kerk Langeslag 
Aan de rechterkant bevindt zich de (vrijgemaakt) 
Gereformeerde Kerk. Voor veel jonge mannen 
betekende de zondagse kerkgang een risico om 
te worden opgepakt. Ook in Laag Zuthem vond 
een razzia plaats tijdens de kerkdienst.

12. De huis van de familie Biesterbos 
In de boerderij aan de overkant van de brug 
(Langeslag) woonde de familie Biesterbos. De 
familie bood onderdak aan onderduikers en 
deelde voedsel met hongerigen in de steden. 
Een drama voltrok zich op 30 maart 1945, toen 
dochter Diena in huis dodelijk werd getroffen 
door een scherf van een Engelse bom.

14. De bevrijding 
Laag Zuthem werd bevrijd door de Canadezen op 13 
april 1945. En daarmee kwam er een einde aan vijf 
jaar bezetting, angst en vervolging.



1. Het spoor als doelwit 

De ligging van Laag Zuthem aan het spoor heeft het leven van dorpsbewoners in de 
oorlog behoorlijk beïnvloed. Het dorp had in de periode ‘40-‘45 nog een eigen treinstation 
(zie foto hieronder uit ca. 1930). Dit station was echter in 1938 gesloten. 


Maar de spoorlijn tussen Zwolle en 
Almelo werd wel bereden. Het 
vervoer van mensen en goederen 
via de weg was door het tekort aan 
benzine lastig geworden. Voedsel 
kon over langere afstanden 
eigenlijk alleen nog maar per spoor 
worden vervoerd.


Na de landelijk spoorwegstaking 
van 17 september 1944 
organiseerden de Duitsers het 
gehele treinverkeer in Nederland 
zelf. Het normale personenvervoer 
volgens de dienstregeling was 
gestaakt. Er reden wel speciale Duitse militaire en goederentreinen. Met de militaire 
treinen werden manschappen verplaatst en werden munitie, wapens en rantsoenen 
aangevoerd. Deze treinen werden vanaf 1944 een doelwit van geallieerde jachtvliegtuigen. 
Ook in Laag Zuthem werden regelmatig treinen beschoten.


Zo schrijft Jan Willem Bartels op dinsdag 26 september 1944:

“Vanmorgen ca. half twaalf, luchtaanval van 8 geallieerde jagers op een Duitse munitietrein 
op de spoorbaan in Herfte. Ze hebben we in de “roos” geschoten want de explosies 
waren enorm [...]. Dezelfde jagers beschoten even later ook nog een trein op Laag 
Zuthem, in de buurt van het station. Enkele bewoners in die buurt raakten door 
verdwaalde kogels gewond. Hierbij werd den Heer Dam van Zuthem zozeer gewond dat 
zijn toestand zeer zorgelijk is. Twee vrouwen werden ieder door een been geschoten”. 

Dwangarbeiders uit Rotterdam 
Een bijzonder transport passeerde het dorp 
op 14 november 1944. Op deze dag reed 
een volgepakte trein vanuit Kampen via 
Zwolle richting Duitsland met meer dan 
1000 Nederlandse dwangarbeiders die 
waren opgepakt bij een razzia in Rotterdam. 
De trein stopte in Heino, waar bewoners de 
gevangenen van alles toestopten. 


“Zelfs in het kleine plaatsje Heino droeg de 
bevolking van alles aan. Brood met spek, appels en koffie werd aan de mannen gegeven. 
Een der weggevoerden uitte zijn lof als volgt: „Hulde en ook onze warme dank aan de 
burgerij van Heino. Deze naam blijft bij ons transport in dankbare herinnering”.


Bron: Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, De razzia van Rotterdam, 10-11 november 1944, Den Haag: 
Martinus Nijhof, 1951. En: dagboek Jan Willem Bartels. 



2. Het dorp en de school 

Ook in de oorlog moesten de kinderen gewoon naar school. Meester Drok (die later 
vanwege ziekte werd vervangen door meester van Westenbrugge) en juffrouw Robijn 
gaven les in twee klassen. Ondertussen hield vrouw Bloemers onvermoeibaar de school 

schoon. Maar de omstandigheden 
waren natuurlijk niet gewoon. Zo 
schafte de school op advies van de 
gemeente plakband aan voor de 
ramen, om versplintering van glas 
tegen te gaan bij bomexplosies.


De Duitse bezetter drukte meteen zijn 
stempel op het onderwijs. Zo moest 
de school een overzicht geven van 
aanwezige boeken en platen. 
Sommige boeken werden verboden 
en moesten worden verwijderd. Als 
nieuwe vakken werden lichamelijke 

opvoeding en de Duitse taal ingevoerd. Voor de school betekende dit een investering in 
de tegels van het terrein, nieuw lesmateriaal en het bijscholen van het personeel. En dat 
terwijl het aantal leerlingen ook toen al “zorgelijk” werd gevonden...


De vervolging van Joodse mensen nam in 1941 steeds ernstiger vormen aan. Zo moesten 
alle Joodse kinderen vanaf september naar aparte scholen in Zwolle. Het schoolbestuur 
liet eind 1941 aan de burgemeester van Zwollerkerspel weten dat geen medewerking 
werd verleend aan maatregelen betreffende het verwijderen van Joodse kinderen uit de 
school. In de jaren daarna fungeerde de zolder van de school als schuilplaats voor jonge 
mannen uit het dorp die de arbeidsinzet wilden ontlopen.


Vanwege het toenemend oorlogsgevaar was de school dicht van 26 september 1944 tot 
30 april 1945. De twee klassen werden om de beurt bij juffrouw Robijn thuis ontvangen.



Toenemende schaarste 
Gedurende de bezetting nam het tekort aan voedsel en brandstof 
om huizen te verwarmen merkbaar toe. Zo besloot de school 
vanwege de kolenschaarste om bij ernstige kou een dag per 
week minder school te houden. Om schaarse producten eerlijk 
over de bevolking te verdelen, werd landelijk een distributiestelsel 
ingevoerd. Vanaf het moment dat producten ‘op de bon’ waren, 
konden mensen deze alleen nog maar in winkels kopen tegen 
inlevering van een bon. Aanvankelijk ging het alleen om suiker, 
maar later gingen ook brood, vlees, aardappelen en melk op de 
bon. En dat gold ook voor goederen zoals zeep, lucifers, benzine 
en fietsbanden. Boeren mochten hun producten alleen leveren 
aan winkeliers, en zonder vergunning niet zelf verkopen aan 
klanten. Waterdicht was dit systeem niet. Veel boeren - ook rond 
Laag Zuthem - hielden oogst achter, slachtten clandestien vee en 
lieten brood bakken van achtergehouden rogge. 


Bronnen: CBS De Linde, Uit de notulen 1940-1945, jubileumuitgave n.a.v. 75 jarig bestaan. En: Historisch 
Centrum Overijssel (HCO), Oorlog in Heino, Laag Zuthem en Lierderholthuis. 



3. De boerderij als schuilplaats 

Het platteland rond Laag Zuthem was in de oorlog een toevluchtsoord voor onderduikers. 
Dat is niet zo vreemd, want de boerderijen in het gebied lagen relatief afgelegen en waren 
niet makkelijk met gemotoriseerd vervoer bereikbaar. Vanuit de boerderijen kon men 
vreemdelingen bovendien van ver zien aangekomen, waardoor er voor onderduikers 
voldoende tijd was om zich te verstoppen.


Arbeidseinsatz 
Dat er zoveel onderduikers op het platteland waren, kwam onder meer door de zogeheten 
‘Arbeidseinsatz’ (arbeidsinzet). De Duitse bezetter trachtte zoveel mogelijk arbeiders uit 
Nederland te halen om te werken in de Duitse oorlogsindustrie. Aanvankelijk probeerde 
men vrijwilligers over te halen door veel reclame te maken. Maar toen dit onvoldoende 
opleverde, werd de toon strenger en nam de druk toe. Veel mannen probeerden onder de 
arbeidsinzet uit te komen door zich ‘onmisbaar’ te maken bij hun bedrijf en zo een 
vrijstelling te krijgen. Anderen doken onder, waarvan velen op het platteland.


Ook Jan Willem Bartels hield zich schuil voor de 
Duitsers. Eind 1944 werd er huis aan huis een 
oproep van de burgemeesters in de regio 
bezorgd aan mannen van 17 en 50 jaar om 
loopgraven en verdedigingswerken aan te 
leggen langs de IJssel (zie afbeelding links). 
Deze werkzaamheden werden gecoördineerd 
door Organisation Todt (OT), een Duitse 
bouwmaatschappij die leiding gaf aan de 
versterkingsoperatie. De politie ging met 
geluidsauto’s door de straten om mensen op te 
roepen om zich te melden. Toen dit onvoldoende 
vrijwilligers opleverde, volgden er razzia’s door 
de Grüne Polizei, ook op het platteland. 


Op donderdag 12 oktober schrijft Jan Willem: 

“We waren op het land bij Dalhuizen. Toen we 
daar zo aan het rooien waren zagen we opeens 
grote troepen “groenen” over de straatweg gaan 
richting Heino. Enkele ervan gingen naar 
buurman Veldkamp. Toen we dat zagen maakten 

we ons lang en zijn we gauw plat in de nog staande voederbieten gaan liggen zodat ze 
ons van de weg af niet konden zien. We hebben daar zo ongeveer een half uur gelegen.” 

De boerderij van de familie Elshof 
Ook op de boerderij van de familie Elshof zaten meerdere personen ondergedoken. De 
twee zoons van het gezin (Johan en Gerard) probeerden uit handen te blijven van de 
Duitsers. Daarnaast vond in oktober 1994 een onderduiker uit Tilburg onderdak op de 
boerderij. In maart 1945 kwam daar nog een Poolse deserteur uit het Duitse leger bij, die 
uit de trein was gesprongen. Naast onderduikers werden er op de boerderij wapens en 
munitie voor het ondergrondse verzet verborgen gehouden. En ‘s avonds kwamen er tal 
van buurtgenoten naar de radio luisteren.


Bron: Deuren op slot, hond naar buiten. In: Heino in crisisjaren en oorlogstijd, vereniging voor Heemkunde 
‘Omheining’ te Heino. En: dagboek Jan Willem Bartels. 



4. Gemeentegrens en bestuur 

De dorpskern van Laag Zuthem en de directe omgeving behoorden in de oorlog tot de 
gemeente Zwollerkerspel. Althans, grotendeels. Zo lagen de kerk en de boerderijen aan 
de Langeslag en aan de Hagenweg in de gemeente Heino. Het dorp had hierdoor te 
maken met verschillende burgemeesters.


De gemeenteraden werden door de Duitsers per 1 september 1941 
ontbonden. Ook wethouders werden van hun functie ontheven en 
mochten de burgemeester alleen nog bijstaan als adviseur. Besluiten 
werden voortaan genomen door de burgemeester. In Zwollerkerspel 
was dat de heer Strick van Linschoten (foto rechts). In iedere 
provincie werd ook een Duitse ‘Beauftragte des Reichskommissars’ 
aangesteld die toezicht hield en burgemeesters onder druk kon 
zetten. Naarmate de oorlog vorderde, werden steeds meer 
burgemeesters en commissarissen vervangen door leden van de 
Nationaal Socialistische Beweging (NSB). Dit had onder meer te 
maken met het gebrek aan medewerking van burgemeesters bij het 
aanwijzen van dwangarbeiders.


Familie Kloosterziel 
De heer Kloosterziel, die woonde op boerderij ‘De Horst’ (zie kaart hierboven) was 
wethouder en loco-burgemeester van de gemeente Zwollerkerspel en tevens lid van 
provinciale staten van Overijssel. Toen burgemeester Strick van Linschoten in september 
1944 zijn medewerking weigerde aan het aanwijzen van inwoners voor dwangarbeid, 
werd hij ontslagen en moesten zowel hij als de wethouders onderduiken. Regelmatig 
kwam de Sicherheitsdienst (SD) langs bij boerderij De Horst om Kloosterziel zoeken. Hij 
dook onder in Wechterholt bij Wijhe.


Bron: Kees Ribbens, Bewogen Jaren. Zwolle in de Tweede Wereldoorlog: het gemeentebestuur (H. 2), 
Stichting IJsselakademie, Kampen. En: Angstige momenten op De Horst, in: Heino in crisisjaren en 
oorlogstijd, vereniging voor Heemkunde ‘Omheining’, 1985. 



5. Landgoed De Colckhof 

Landgoed De Colckhof was in de oorlog eigendom 
van Frederik van Dedem. Na zijn overlijden in 1959 
en die van zijn vrouw in 1965 kwam het landgoed 
in handen van zijn dochter, Gerbrecht Elisabeth van 
Dedem en haar man Fey Schelto Sixma van 
Heemstra. De Colckhof was - in tegenstelling tot 
Den Alerdinck II - al voor de oorlog aangemerkt als 
landgoed in de zin van de Natuurschoonwet 
(1928). Landgoederen kregen vanaf dat moment 
fiscale voordelen van de rijksoverheid in ruil voor 
publieke toegang.


V1- en V2-raketten 
De rust van het landgoed staat in schril contrast met met het lawaai dat overvliegende 

V1- en V2-raketten vanaf 1944 veroorzaakten. 
Deze vliegende bommen werden door de 
Duitsers afgevuurd vanaf verschillende plekken in 
Salland en waren gericht op Londen en op 
Antwerpen (tot waar de geallieerden waren 
opgerukt). Aanvankelijk werden er raketten 
afgeschoten bij Hessum (ten oosten van Dalfsen), 
en later vanaf een lanceerplaats op het landgoed 
Mataram (ten westen van Dalfsen). Boeren in de 
omgeving moesten verhuizen. Omdat de 
bosgrond van Mataram te drassig was, moest 
men bovendien grind en puin aanvoeren om de 
lanceerplaatsen te verharden.


Jan Willem Bartels zag ze langs zijn huis voorbij komen. Hij schrijft op 23 september 
1944: “Regelmatig rijden hier ook grote auto’s welke beladen zijn met torpedo vormige 
monsters. Volgens geruchten zouden dit de zo gevreesde V1’s zijn”. En op maandag 1 
januari 1945: “In Hessum is een startbaan voor de beruchte VII aangelegd. [...]. Die VII 
laten bij het in de lucht gaan een lange straal van vuur achter. Bij avond of nacht is dat een 
zeer angstwekkend gezicht. Zo’n VII gaat met donderend lawaai de lucht in. Het is een 
geluid of het onweert. Betrouwbaar zijn ze echter niet, want er zijn er velen die niet op de 
bestemde plaats aankomen, doch eerder naar beneden komen.”


En dat laatste gebeurde regelmatig. Op maandag 4 december 1944 stortte een V2 neer 
bij Luttenberg, waarbij 19 mensen werden gedood. Ook bij Lierderholthuis kwam op 26 
januari 1945 een V2-raket neer in een weiland; niemand raakte gewond. Hoe dat klonk 
beschrijft mevrouw Doijer op 17 december: “Er gaat weer een V1 of V2 verkeerd; we 
konden het mooi hooren: tut-tut-tut———tut———tut———boem!!”


Margreet van der Geest herinnerde zich het ook: “Vanaf het landgoed ‘Mataram’ aan de 
Poppenallee (vlak in de buurt waarin [mijn broer] George zat) werden de V2’s afgevuurd 
richting Engeland. Maar vaak ging dat mis en kwamen de V-2’s vlak bij het afvuurpunt 
terecht. De boeren waren hier doodsbang voor”.


Bronnen: Margreet van der Geest-Smit, Herinneringen aan de oorlogsjaren, van een Amsterdams meisje aan 
de Hagensteeg. In: Omheining, 26e jaargang, nummer 1, maart 2006; en dagboek Jan Willem Bartels. 




6. Het Koopmanslaantje 

Naarmate de oorlog vorderde, gingen de Duitsers fanatieker op jacht naar jonge mannen 
die moesten werken in de oorlogsindustrie. De druk van de Duitse bezetter op de 
burgemeesters in Zwolle, Heino, Zwollerkerspel en Dalfsen werd opgevoerd om namen en 
adressen te leveren en mannen op te roepen. 


Klaas Muller uit Heino kreeg op 18 mei 1943 
een oproep voor de arbeidsinzet. Klaas 
ontmoette die avond zijn vriend Willem Haye 
in Café van Olst aan de Zwolseweg (foto 
rechts). Daar troffen zij de Zwolse aannemer 
Hendrik Koopman, die een NSB-speldje 
droeg. Volgens de overlevering ontstond er 
een stevige woordenwisseling en werd er 
over en weer gedreigd. Toen Koopman op 
zijn fiets vertrok, achtervolgden Willem en 
Klaas hem tot bij Den Alerdinck. Daar kwam 
het tot een vechtpartij, waarbij Koopman 
werd omgebracht. 


De mannen begroeven Koopman in een kuil in het bos 
halverwege de Kromme Allee, tussen de Zuthemerweg 
en de Den Alerdinckweg. De bomenlaan tussen deze 
beide wegen wordt nog steeds het ‘Koopmanslaantje’ 
genoemd (foto links). De verdwijning van Koopmans 
bleef niet onopgemerkt. De Duitse Sicherheitsdienst (SD) 
startte een onderzoek en kwam door een tip van een 
boer uit Windesheim op het spoor van Haye en Muller. 
Beide mannen werden gearresteerd en ter dood 
veroordeeld. Willem Haye en Klaas Muller werden op 29 

juni 1943 terechtgesteld in Scheveningen en liggen nu begraven op de Algemene 
Begraafplaats in Heino. Op een later moment zijn ook nog twee broers van Willem Haye - 
Phulps en Cornelis - aangehouden en gefusilleerd. Bij hen thuis waren verboden spullen 
aangetroffen en er werd na de moord op Koopmans extra op hen gelet.


Over de NSB 
De NSB (Nationaal Socialistische Beweging) was in de oorlog de enige politieke partij die 
van de Duitsers mocht blijven bestaan. De andere politieke partijen werden vanaf 1941 
verboden. De democratie was hiermee feitelijk door de bezetter afgeschaft. Een enorme 
aanhang heeft de NSB echter nooit gekregen. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 1935 
haalde de NSB 8% van de stemmen en in 1937 was dit tot helft gedaald. Ook in 
provinciale staten van Overijssel kwam de NSB niet verder dan drie zetels in 1935 (van de 
47); in 1939 waren dat er nog twee. Gedurende de bezetting steeg het totaal aantal leden 
van de NSB gestaag tot iets meer dan 100.000 in 1943. Vanaf 1944 nam het aantal leden 
weer snel af; mensen voelden wel aan dat het lidmaatschap van een pro-Duitse partij in 
een bevrijd Nederland echt niet gewaardeerd zou worden.

Bronnen: de Stentor, Incident met vergaande gevolgen, 12 oktober 2010. En: Flip Jonkman, ‘Toen! De Olde 
Haye’ op docplayer.nl (september 2010). En over de NSB: Wikipedia. 

http://docplayer.nl


7. Havezathe Den Alerdinck 

Het landgoed Den Alerdinck was sinds 1868 opgedeeld in twee delen: de havezathe en 
het landgoed Den Alerdinck II. De havezathe Den Alerdinck - het landhuis met de direct 
omliggende gronden - werd in de 
oorlogsjaren bewoond door mr. 
Godert Willem Theodoor baron 
van Dedem, die van 1912 tot 1919 
burgemeester van Dalfsen was 
geweest. Over de bezigheden van 
baron Van Dedem tijdens de 
oorlog is weinig terug te vinden. 
Naar verluidt hield hij zich bezig 
met de tabaksteelt. Begin mei 
1941 zaaide hij “op den kouden 
grond vóór schutting, Delitabak 
die later na oogst en drogen heel 
goed om te rooken” blijkt.


Op de grachten om het landhuis kon ook in oorlogstijd goed geschaatst worden. Jan 
Willem Bartels schrijft op 1 januari 1945: “Vanmiddag ben ik naar de grachten op ‘Den 
Alerdinck’ van baron van Dedum geweest om te schaatsen”. 

Een bijzondere vermelding is nog waard dat in 1975 op landgoed Den Alerdinck opnames 
plaatsvonden voor de TV-serie Oorlogswinter, een verfilming van het beroemde 
jeugdboek van Jan Terlouw. Ook het Overijsselse dorp Zalk diende als decor. De serie 
werd in het najaar van 1975 uitgezonden door de VARA. Enkele bekende acteurs uit de 
serie in die tijd waren Ton Lensink, Joost Prinsen en Bram van der Vlugt.




Foto: regisseur Aart Staartjes 
op de set van de TV-serie 
‘Oorlogswinter’, op havezathe 
Den Alerdinck 


Bronnen: Trouw, Struinen door een chique buurt, 23 mei 2013. Over familie van Dedem: www.archieven.nl. 
En over Oorlogswinter (televisieserie): Wikipedia. 

http://www.archieven.nl


8. Landgoed Den Alerdinck II 
 

Het landgoed Den Alerdinck II werd 
in de jaren ‘40-‘45 beheerd door 
Godfried baron van Voorst tot Voorst. 
Hij was directeur van het 
verzekeringsbedrijf ‘de 
Overijsselsche’ en woonde in Zwolle. 
Maar hij was regelmatig op het 
landgoed te vinden. Zijn ‘werkbaas’ 
op het landgoed was de heer Klink 
(die woonde op de boerderij aan de 
Den Alerdinckweg) en jachtopziener 
was de heer Herbrink (die woonde 
op de Ganzepanhoeve).


Uit het dagboek van Godfried van Voorst, 2 februari 1945:

 “Naar Den Alerdinck. Alles betreffende de voedselpositie met Klink besproken. Hij zal 
weer vroege aardappelen zetten. Thuiskomende van [echtgenote] Louise gehoord dat 
waarschijnlijk de groote kamer ons door den Duitschers al worden afgenomen. Verder dat 
alle mannen tusschen 17 en 55 jaar zich zullen moeten melden”.


Ook op de boerderijen op landgoed Den Alerdinck zaten mannen ondergedoken. Zo 
hielden zich personeelsleden van het verzekeringsbedrijf van Van Voorst schuil, die de 
arbeidsinzet wilden ontlopen. Ook de familie Klink had een onderduiker, te weten Herman 
Ronde uit Delfzijl. Herman werd in het gastgezin opgenomen en werkte mee op de 
boerderij. Slechts een keer kwam hij buiten het landgoed: tijdens kerst 1944 wandelde hij 
met de familie naar de mis in de kerk van Lierderholthuis. Na de spoorwegstaking in 1944 
kwamen er nog extra onderduikers bij op de boerderij van Klink.


De bossen van Den Alerdinck waren tijdens de oorlog niet veilig. De Duitsers hielden er af 
en toe grote jachtpartijen. Maar jachtopziener Herbrink stopte ook niet met jagen, hoewel 
zijn geweer aanvankelijk door de Duitsers was afgepakt. Eenmaal werd hij bijna betrapt 
op het stropen van reeën tijdens een bezoek van de Overijsselse commissaris Van Voorst 
(de broer van Godfried), die een rondrit maakte met de Duitse Ortscommandant van 
Zwolle. Terwijl beide heren binnen aan de koffie zaten, verstopte Herbrink de gestroopte 
reebouten in de holle achterbank van de auto van de commissaris.


Eppo van Voorst tot Voorst 
De broer van Godfried - Eppo baron van Voorst tot Voorst - bezat het jachtrecht op het 
landgoed. Eppo was in de eerste jaren van de oorlog commissaris van de provincie 
Overijssel. Van Voorst wordt omschreven als een aimabele bestuurder met humor. Zo 
maakte hij Beauftragte Schröder, die bij hem klaagde over het de anti-Duitse leus “weg 
met de moffen”, wijs dat Moffen slechts een afkorting was van ‘Menschen ohne fehler”. In 
augustus 1941 werd Van Voorst vervangen door de NSB’er Von Bönninghausen. Na de 
bevrijding keerde hij korte tijd terug op zijn post.


Bron: Jan van de Wetering, Een toekomst waarborgen. Twee ondernemende families, een landgoed en een 
verzekeringsbedrijf in Overijssel (1797-2015). En over Alexander Eppo baron van Voorst tot Voorst: http://
www.wieiswieinOverijssel.nl. En over de onderduikers: Bevrijdingskoerier 1995, Heino schuilplaats voor vele 
onderduikers, Dr. Doyer Fonds, Heino 

http://www.wieiswieinOverijssel.nl
http://www.wieiswieinOverijssel.nl


9. De slag om de Ganzepannebrug 

De brug over het Overijssels kanaal was een belangrijke schakel in de infrastructuur. 
Begin april rukten de geallieerden op vanuit Twente in de richting van Zwolle. Duitse 
soldaten trokken zich terug en stalen onderweg onder meer fietsen, paarden en koeien. 
Jan Willem Bartels ziet op 2 april 1945 dat Duitsers zich richting Zwolle terugtrekken: “Ze 
trekken hier al geregeld langs en beginnen al met plunderen. Buurman van Keulen hebben 
ze vanmorgen al zijn paard afgehaald. Wij hebben ons paard al weggebracht naar 
kennissen een eind van de weg af. Ook zijn we voornemens om onze voornaamste 
meubels in veiligheid te brengen. Er kunnen nog wel angstige dagen volgen. We hopen 
dat we hier maar geen gevechten krijgen”.


De geallieerden komen echter snel naderbij en de gevechten ook. In de nacht van 
maandag 9 op dinsdag 10 april blazen de Duitsers de Ganzepannebrug op. “Vannacht ca. 
1 uur is met een ontzettende knal de Ganzepannebrug vernield. Tegelijk heeft men ook 
nog twee ophaalbruggen en een sluis laten springen. Alles met een donderend geweld. 
Wij zijn er allemaal van wakker geschrokken”, schrijft Bartels. 


De brug was echter te vroeg opgeblazen en zou 
de terugtrekking bemoeilijken. Op de puinhopen 
werd daarom een gammele houten noodbrug 
aangelegd. Over deze noodbrug kwamen de 
vluchtende Duitse soldaten (onder meer met 
gijzelaars uit Heino). Achter de brug brachten zij 
kanonnen in stelling. Omwonenden maakten zich 
uit de voeten. Felle beschietingen tussen de 
Duitsers en Canadezen volgden. “Om en nabij 
het kanaal brandden de boerderijen af als 
fakkels”, schrijft Bartels. “De stralen bundels der 
Canadese zoeklichten doorboorden de 
duisternis. In een woord het was een hel van 
oorlogsgeweld.” 


Donderdagavond 12 april trokken de Duitsers 
zich massaal terug richting Zwolle. Zij staken 
onderweg nog het nodige in brand. Op de plek 

van de opgeblazen Ganzepannebrug legden de oprukkende Canadezen een noodbrug 
aan, die zij The Salvo Bridge noemden.


De Ganzepanhoeve 

Een van de boerderijen die door Canadese granaten in de 
as werden gelegd, was de Ganzepanhoeve. In Salland zijn 
ruim 250 boerderijen verwoest, waarvoor later een 
wederopbouwboerderij in de plaats is gekomen. De schade 
werd geïnventariseerd door het Bureau Wederopbouw 
Boerderijen (BWB). Een deel van de schade werd vergoed 
vanuit verzekeringen; het BWB hielp met geld dat was 
verkregen via de Amerikaanse Marshallhulp.


Bronnen: The Salvo Bridge: een noodbrug bij de Ganzepan, Jubileumuitgave contactblad Omheining, maart 
2016. En: Stichting Salland Erfgoed (Ewout van der Horst), Een spoor van verwoesting: wederopbouw 
boerderijen in Salland, 2016. 



10. Het dagboek van Jan Willem Bartels 

Aan de Rijksweg tussen Heino en Zwolle, dicht bij de Ganzepannebrug, woonde de toen 
17-jarige Jan Willem Bartels met zijn ouders. Jan Willem hield in het laatste jaar van de 
oorlog een dagboek bij in een schrift. Hierin kunnen we lezen dat hij op zondag 1 oktober 

1944 wordt gewaarschuwd dat de politie 
onderweg is om mannen op te pakken. Hij vlucht 
het boerenland in. Zijn vader wordt gearresteerd 
en moet loopgraven graven bij de steenfabriek 
achter Windesheim. Na een paar dagen krijgt hij 
echter een vrijstelling “met het oog op zijn 
werkzaamheden in de landbouw”. Uit voorzorg 
maakt Jan Willem een schuilplaats in het stro op 
zolder, waar hij schuilt als er politie nadert en hij 
ook nachten doorbrengt. Overdag werkt hij op 
het land (hij rooit voederbieten), maar hij moet 
voortdurend uitkijken.


Na een nieuwe dringende oproep van de burgemeester in november meldt Jan Willem 
zich toch maar. “Allicht ga ik mij wel melden, dan wil ik proberen door een beetje comedie 
te spelen weer vrij te komen, want als ik dat niet doe mag ik wel onderduiken en dat valt 
ook niet mee. En wat het werk betreft dat valt nog wel mee. Het loon dat we verdienen is f 
37,50 per week”. Vanaf maandag 13 november graaft hij loopgraven bij de Agnietenberg 
in Zwolle en een tankwal bij Haerst. In de dagen daarna heeft 
hij hoofdpijn en blijft hij op doktersadvies thuis. De klachten 
houden aan en eind december schrijft hij: “De dokter is gister 
voor ‘t laatst bij me geweest en heeft gezegd dat ik voorlopig 
nog wat moet rusten. Er wordt trouwens van de O.T.’ers van 
het werk ook nog niet naar me gevraagd. En daarom blijf ik 
nog zoo lang mogelijk thuis”.


Zijn moeder probeert bij burgemeester Umbgrove van 
Dalfsen een vrijstelling te regelen, vanwege ziekte en 
onmisbaarheid op de boerderij. De burgemeester eist echter 
een keuring door een arts. Deze schrijft een briefje waarop 
staat dat Jan Willem wel in staat is “om te arbeiden, doch 
alleen voor licht werk”. Pas begin januari 1945 meldt Jan 
Willem zich weer. Hij moet dan op landgoed Den Berg 
brandhout zagen voor kantoor. Maar een week later sneeuwt 
het hard en zijn de wegen slecht begaanbaar. Jan Willem waagt het er op en blijft thuis. 
Een nieuwe poging om zich te laten afkeuren mislukt op 11 januari. Op 19 januari gaat hij 
voor een uitgebreid onderzoek naar het consultatiebureau in Zwolle. Een week later haalt 
hij de uitslag bij dokter Doyer in Heino. “Ze hadden niets kunnen vinden, doch ik was niet 
al te sterk. Daarom zou ik maar wat rusten”. Deze uitslag stuurt hij naar zijn werk en hij 
blijft vervolgens tot aan de bevrijding thuis. Op 24 april schrijft hij triomfantelijk: “Al met al 
heb ik dan ook maar enkele dagen gegraven. De rest van de tijd heb ik me steeds ziek 
gehouden zodat ik niet kon graven volgens mijn zeggen. [...]. Doch het was allemaal 
comedie. Maar met al die gekheid hoefde ik dan toch maar niet te graven.”


Bron: Anton Heijmerikx, De oorlog gezien door de ogen van de toen 17 jarige Jan Willem Bartels, in de 
periode van 17 september 1944 t/m 5 mei 1945 wonende met zijn ouders aan de Rijksweg dicht bij de 
Ganzepannebrug, 2015. 



11. De hongerwinter 

In de grote steden werd het voedsel gedurende de bezettingsperiode steeds schaarser. 
Kinderen uit de stad werden in de zomermaanden naar het platteland gestuurd om aan te 
sterken. Onder meer kerken vervulden hierbij een bemiddelende rol. Ook de kerk in Laag 
Zuthem liet kinderen overkomen van een zustergemeente uit Rotterdam.


De 9-jarige Margreet Smit werd vanaf 1942 drie zomers achtereen ondergebracht op de 
boerderij van de familie Nijboer aan de Hagensteeg. Zij zegt over deze tijd: “Hoewel de 
oorlog steeds grimmiger was geworden, had ik een heerlijke tijd bij de familie Nijboer. Ik 
genoot van het buitenleven, de natuur, de dieren. Ik was zo groen als gras, kwam uit een 
gesloten gezin maar kon mij hier uitleven. In mijn herinnering had 1944 een prachtige 
zomer en ik speelde veel buiten. Soms kreeg ik de opdracht om de weg in de gaten te 
houden tijdens de clandestiene slacht van een varken. Als ik op de weg wat zag, dan 
trapte ik al spelend en springend tegen de deur van de boerderij, en tegen de tijd dat de 
Duitse soldaten bij de boerderij waren hadden de ‘slachters’ alles verstopt in de 
melkkelder en zaten de mannen stevig te roken. Achteraf denk ik dat dat was om de 
slachtgeur te maskeren”. 


In 1944 wordt het tekort aan eten in de steden echt nijpend. De voedselprijzen stijgen 
naar recordhoogtes. Er komt een grote stroom ‘hongertrekkers’ op gang. Jan Willem 
Bartels schrijft op 10 januari 1945: “Dag in dag uit wordt ons nog a.h.w. de deur plat 

gelopen door mensen uit 
Amsterdam, Utrecht, Den Haag 
en andere grote plaatsen die 
vandaar hier komen om 
levensmiddelen proberen te 
kopen. Wij kunnen wat dat 
betreft de mensen zo weinig 
geven omdat we zelf niet zoveel 
rogge e.d. verbouwd hebben. 
Velen vragen ook om een 
boterham. Er zijn wel dagen dat 
moeder 8 of 10 boterhammen 
weggeeft. Het is een echt zielig 
gezicht om die mensen in 

groepjes van enkele gezinnen met handkarren fietsen of kinderwagens van boerderij naar 
boerderij te zien trekken. Zo zijn ze dan soms wel 4 of 5 dagen onderweg en slapen dan ‘s 
nachts bij de boeren of in scholen die in verschillende plaatsen daarvoor beschikbaar 
worden gesteld. Dan eindelijk na een moeizame tocht van enkele dagen lopend achter een 
handkar met wat rogge, tarwe of andere levensmiddelen komen ze weer thuis om dan na 
enkele weken weer dezelfde tocht te moeten maken.”


En op 20 januari: “Vanavond kwamen hier nog weer twee mensen uit Den Haag. Ze 
vroegen of ze hier even mochten rusten en of we dan een boterham voor hen hadden. Ze 
hebben toen een poosje bij de kachel gezeten en wat gegeten. [...]. In Den Haag zo zeiden 
ze werd voor 1 aardappel, let wel, 1 aardappel al 75 cent betaald en voor 1 wittebroodje 
van 800 gram f 35,00. Dat is natuurlijk voor mensen met een minder dikke portemonnee 
onmogelijk om te kopen. De nood vooral in de grote steden stijgt met den dag.” 

Bronnen: Margreet Smit, Herinneringen aan de oorlogsjaren, van een Amsterdams meisje aan de 
Hagensteeg, in: Omheining, 26e jaargang, nummer 1, maart 2006. En: dagboek Jan Willem Bartels.




12. Het huis van de familie Biesterbos 


In de boerderij aan de Langeslag 
woonde in de oorlog het echtpaar 
Gerrit en Margje Biesterbos, met 
hun kinderen Diena, Dries en 
Jenny. De familie was in 1942 
Jehova’s getuige geworden en 
bood onderdak aan meerdere 
onderduikers uit deze kring. Ook 
diende de boerderij als 
opslagplaats voor voedsel, dat 
door koeriers over de IJssel werd 
gesmokkeld naar hongerige 
geloofsgenoten in steden als 
Amersfoort en Utrecht. 


Willy van de Pol 
Jehova’s getuigen werden door de nazi’s fanatiek vervolgd 
vanwege hun weigering om zich te onderwerpen en in het leger te 
dienen. Velen werden gevangen genomen en - als zij weigerden 
om afstand te doen van hun geloof - afgevoerd naar de 
gevangenis of een concentratiekamp. Dat dreigde ook Willy van 
de Pol (foto rechts) uit Apeldoorn te gebeuren. Willy ging als 
prediker langs de deuren in Salland. Hij dook onder bij de familie 
Biesterbos en kreeg daar de schuilnaam ‘Hans’. Op de boerderij 
hielp hij bij het dagelijkse werk. Maar hij hield ook contacten met 
Jehova’s in Zwolle en hielp bij de distributie van de (clandestiene) 
Wachttoren in de regio.


Bombardement met tragische afloop 
Op (goede) vrijdag 30 maart 1945 voltrok zich op de 
boerderij een drama. Een Engelse bom kwam dicht bij de 
spoorwegovergang terecht, ongeveer tweehonderd meter 
vanaf het huis van de familie Biesterbos. Dochter Diena (foto 
links) werd dodelijk getroffen door een bomscherf.


Uit de herinneringen van Willy van de Pol: “Plotseling... een 
oorverdovend lawaai, er vallen bommen... De hele boerderij 
staat te trillen en te schudden op haar grondvesten, krakend 
hout, met neervallend puin, en daarboven het gegil van 
zuster Margje doet mij beseffen dat een voltreffer de 
boerderij heeft geraakt. Ik spring zo snel mogelijk uit mijn 
bed en hol naar de deel, want het drama speelt zich kennelijk 
af aan de voorzijde van de boerderij. Ik open de gangdeur 
en... daar ligt ze... onze Diena... op haar rug... met een grote 
bloedende wond in haar hals. De voordeur is er volledig uit 
geslagen en in de verte zie ik een verdwaasde Margje het 

dorp inlopen, huilend, schreeuwend en vragend om hulp”.


Bron: Herinneringen aan de onderduiktijd in Laag Zuthem (W. van de Pol), 1944-1945, in: Omheining, 25e 
jaargang, nummer 1, maart 2005. 



13. De Gereformeerde Kerk Langeslag 

Ook het kerkelijk leven ging tijdens de oorlog door, zo goed en kwaad als het ging. Elke 
zondag werd er dienst gehouden, de jeugdvereniging bleef bijeen komen en ook het 
kerkblad van Langeslag bleef ondanks een verbod verschijnen. Wel bleven op zondag 
meer plekken in de kerkbanken leeg, 
omdat jonge mannen bang waren om 
onderweg naar - of zelfs tijdens - de 
dienst door de Duitsers te worden 
opgepakt. Om te kunnen 
waarschuwen bleef de koster tijdens 
de dienst op wacht staan. Voor 
gemeenteleden uit Heino werden, om 
voor hen het gevaar te beperken, 
alternatieve diensten georganiseerd in 
het gebouw van de Coöperatieve 
Landbouwvereniging.


Ook Jan Willem Bartels bleef in het 
najaar van 1944 op zondagen thuis:

“De hele dag niet naar de kerk geweest, daar de jeugddienst wegens bijzondere 
omstandigheden was afgelast. We durfden trouwens ook niet, daar we bang waren, kans 
liepen opgepakt te worden door de Landwacht (dat zijn Nederlanders die zich vrijwillig in 
Duitse dienst geven, dus laffe lage mensen) of door de Duitse politie te worden opgepakt.”  

Dat die angst niet onterecht was, blijkt uit het dagboek van mw. Doyer-Stoutjesdijk (de 
echtgenote van de huisarts). Zij schrijft op zondag 1 oktober 1944: “Vanmorgen razzia in 
Zuthem door de landwacht. Zelfs uit de Geref. Kerk halen ze de menschen midden onder 
de dienst weg. Met ‘n auto met loudspeakers rijden ze rond dat alle mannen zich moeten 
melden bij ‘t Kleine Veer. Bij de oppakkerij wordt flink geschoten en wordt een jongen 
Kloosterziel in ‘t been getroffen. In ‘n bed op een kar is hij naar Zwolle gebracht”.


Op 25 april 1945 werd in de kerk een dankdienst gehouden voor de bevrijding. Net als in 
de oorlog vaak gebeurde werd ook tóen psalm 68 vers 10 gezongen. Tot verdriet van 
velen kwam later het bericht binnen dat twee zoons van een familie uit Laag Zuthem in 
Duitsland omgekomen waren.


Kerkscheuring 
Predikant tijdens de oorlog was ds. W. Vreugdenhil (foto links). Hij 
was vanaf 1939 aan de gereformeerde kerk verbonden, tot aan de 
‘vrijmaking’ in 1945. In 1944 ontstond er landelijk een breuk in de 
Gereformeerde Kerk naar aanleiding van synodebesluiten over 
onder meer de betekenis van de doop. De kerkenraad van 
Langeslag besloot op 17 mei 1945 onder aanvoering van dominee 
Vreugdenhil om met de ‘vrijmaking’ mee te gaan. Van de 364 
gemeenteleden stapten ongeveer 310 over naar de nieuwe 
kerkgemeenschap. De kerkscheuring veroorzaakte diepe wonden 

in de Zuthemse gemeenschap en temperde de feestvreugde na de bevrijding flink.


Bron: gereformeerdekerken.info.: landelijke en regionale geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in 
Nederland (GKN). En: uit het dagboek van E.J. Doyer-Stoutjesdijk, Omheinging, themanummer 1 april 1995. 

http://gereformeerdekerken.info


14. De bevrijding 

Laag Zuthem werd bevrijd door de Canadezen op 13 april 1945. In de nacht daarvoor 
trokken de Duitsers zich terug uit het dorp, waarbij zij de brug over de Wetering opbliezen 
om de opmars van de Canadezen te vertragen. Ook de Rode Kruispost, die de Duitsers 
hadden ingericht op boerderij De Horst van de familie Kloosterziel, werd verlaten.


Willy van de Pol beschrijft vanaf zijn 
schuilplaats op de boerderij de laatste, 
spannende nacht voor de bevrijding: “Er 
was mitrailleurvuur en er klonken 
geweerschoten. Van achter de 
stalraampjes hield men de situatie in de 
gaten. Vaag zag men soldaten langs de 
boerderij sluipen. Langs de wetering 
lagen pelotons hele jonge soldaten die 
langzaam wegtrokken richting Zwolle. ‘s 
Ochtends bleek dat alle soldaten met 
stille trom waren vertrokken maar men 
waagde zich nog niet naar buiten. Om een 
uur of negen, in de morgen, verandert 
dat, er komen twee militaire auto’s 
aanrijden, die stil blijven staan voor de 
spoorwegovergang. Wat een rare 
modellen, zo eigenaardig schuin naar 
achteren gebouwd en wat een lelijke kleur 
uniformen dragen die soldaten. Iemand 

van ons associeert de kleur met de uitwerpselen van onze koeien...”. Het bleken 
geallieerde jeeps te zijn. In een mum van tijd stond de Zuthemse bevolking er om heen en 
wapperde de Nederlandse vlag weer in het openbaar. 

Op vrijdag 13 april keert ook Jan 
Willem Bartels samen met zijn 
vader voorzichtig terug naar de 
boerderij. “Toen we eindelijk thuis 
kwamen zagen we... de Canadese 
soldaten al over de weg lopen. De 
tranen kwamen ons in de ogen van 
blijdschap. Na zoveel ellende en na 
bijna 5 jaar onder de druk van de 
Duitsers te hebben gezeten waren 
we nu opeens vrij. Dat woordje vrij, 
we kenden het bijna niet meer”. 

In 2010 werden de Canadese 
bevrijders van destijds nog 
eenmaal groots onthaald in Laag 
Zuthem en op Den Alerdinck. 

Bronnen: De Stentor, Nederlandse vlag niet overal uit na bevrijding, 26 april 2014. En: Herinneringen aan de 
onderduiktijd in Laag Zuthem (W. van de Pol), 1944-1945, in: Omheining, 25e jaargang, nummer 1, 2005. 



“DE MENSEN DIE SLACHTOFFER ZIJN GEWORDEN IN DE OORLOG HEBBEN VEEL 
VOOR ONS GEDAAN” 
Een gesprek met Riek Warnar-Eilander 
 

Riek Warnar-Eilander (87) woonde gedurende de 
oorlog in het zogeheten Tolhuisje, net over het spoor 
(nu Kolkweg 55). Kinderen moesten in oorlogstijd 
gewoon naar school, tot de Duitsers het gebouw tegen 
het eind van de oorlog in beslag namen. De kinderen 
kregen toen huiswerkopdrachten en moesten hun werk 
elke dag laten controleren door de bovenmeester in 
zijn woning naast de school.


Het was gevaarlijk om vlakbij het spoor te wonen, want 
er werd op regelmatig treinen met ladingen munitie 
geschoten. Toen op een zondagmorgen een trein lange 
tijd stil bleef staan op de overweg, zocht de familie 
voor de veiligheid onderdak op boerderij De Horst. Ook 
was Riek getuige van een beschieting van een trein net 
voorbij het dorp, waarbij de stoker om het leven kwam. 
De kogels van de jachtvliegtuigen waren dwars door 
de stoomketel geschoten. Kinderen uit het dorp waren 

nieuwsgierig en gingen kijken, maar werden al snel teruggeroepen omdat de mogelijkheid 
bestond dat de vliegtuigen zouden terugkeren. Een andere keer schuilde Riek, die brood 
was gaan halen bij bakker Hemels aan de Bredenhorstweg, voor een beschieting in de 
boerderij van familie Visscher (nu Kolkweg 1). Op de terugweg zag ze stationschef Dam 
met een flinke wond aan zijn hoofd bloedend op de grond liggen. Dit maakte veel indruk.

 

Toen de bevrijding naderde vertrok het gezin vanwege het gevaar naar Herxen, waar ze bij 
bij de familie Pelleboer introkken. Bij Pelleboer sliepen ze in het hooi op de zolderruimte 
van het stalgebouw (de ‘hilde’). Aan de ene kant van de hilde sliep de familie Eilander, aan 
de andere kant sliepen Duitse soldaten die er waren ingekwartierd. Riek kan zich nog 
goed herinneren dat deze soldaten een keer de roggepap inpikten en opaten die opoe 
Dalhuisen voor de kinderen had gemaakt. Maar ook deze omgeving was niet vrij van 
gevaar. De Duitsers schoten vanuit het kelderraam op geallieerde jachtvliegtuigen. Ook 
stonden er Duitse vrachtwagens bij de huizen, die een mogelijk doelwit vormden.


Van de bevrijding van Herxen heeft Riek weinig gemerkt. Op een gegeven moment waren 
er soldaten met anders gekleurde uniformen en baretten. Riek herinnert zich dat deze 
soldaten helemaal gek waren van haar mooie krullen; die wilden ze steeds kammen. Ook 
weet nog goed dat ze spierwitte boterhammen kreeg met honing en lekkere chocolade. 
De Canadezen gooiden snoepjes rond waar de kinderen naar gingen zoeken.

 

Riek vindt het erg belangrijk dat de bevrijding herdacht wordt. Ze zegt: “Er is veel gebeurd 
in de oorlog. Het is belangrijk dat alle mensen die op de één of andere manier slachtoffer 
zijn geworden van deze oorlog herdacht worden; die hebben veel voor ons gedaan.”


Haar man Wim Warnar heeft jaren na de oorlog nog een flinke granaatscherf gevonden in 
de moestuin van hun woning aan de Langeslag. Waarschijnlijk was deze scherf afkomstig 
van dezelfde bom die Berendina Biesterbos dodelijk trof op 30 maart 1945. 



“NIET VERGETEN DAT ER EEN TIJD WAS DAT WE NIET VRIJ WAREN” 
Een gesprek met Jan van Dieren 



Jan van Dieren (89) woonde in de oorlog als 
tiener met zijn ouders, broer en drie zussen op 
een boerderij aan de Gravenweg. De boerderij 
lag ter hoogte van Lierderholthuis aan de kant 
van de Soestwetering.


Jan fietste in de oorlog dagelijks naar de 
gereformeerde school in Laag Zuthem, op een 
fiets met nepbanden van rubberen slangen. Hij 
weet nog goed dat Duits als verplicht vak werd 
ingevoerd: “Wekelijks kregen we les uit blauwe 
lesboeken. Er kwam een inspecteur om te 
controleren of de les goed werd gegeven. Om 
eerlijk te zijn heb ik er later in mijn werk ook 
nog wel voordeel van gehad.” 


Hij herinnert zich dat jongens uit het dorp zich 
op de zolder van de school schuil hielden voor 
de Duitsers. “Iedereen maakte zich zorgen 
over het lawaai dat ze maakten. En je moest 
voorzichtig zijn, want er werd geroddeld. Maar 
mensen letten ook goed op. Toen er een keer 
een groep landwachters onderweg was naar 

het dorp, kwam er op tijd een waarschuwing van een jongen die onder een brug zat te 
vissen en ze had zien aankomen.”


Ook op de boerderij van Van Dieren woonde een onderduiker, de 16-jarige Dick uit 
Rotterdam. Daarnaast overnachtten er gedurende de hongerwinter elke dag wel een 
aantal mensen op de boerderij, die dan in het hooi sliepen. Ten minste, als ze een oog 
dicht deden; veel mensen uit de stad waren niet gewend aan koeien.


De dagen rond de bevrijding staan Jan in het geheugen gegrift. “Mijn moeder diende die 
middag rond zes uur de pan met aardappelen op. Op dat moment stormden de Duitsers 
naar binnen: ‘Raus!’. Het waren zo’n honderd soldaten, zwaar vermoeid. Ze gooiden in de 
woonkamer stro op de grond en zetten en een ontvanger neer. Wij werden de kamer 
uitgejaagd en hebben in de stal gegeten. We durfden ‘s nachts niet te gaan slapen. In de 
buurt van Heino was het een en al zoeklichten. Mijn vader liet de koeien los in het 
weiland, uit angst voor een bombardement.”

“De volgende dag vertrokken de Duitsers weer. ‘s Middags zagen we uit de richting van 
Wijhe de eerste Canadese jeeps en rupsvoertuigen aan komen rijden. ‘Tommies’ 
noemden wij de soldaten; wisten wij veel dat het geen Engelsen maar Canadezen waren. 
Ik ben met Dick en een buurjongen gaan kijken bij een boerderij, waar jeeps stonden. 
Maar we konden geen woord verstaan. We kregen sigaretten aangeboden en ze vroegen 
om ‘eggs’. Pas achteraf begreep ik dat ze graag eieren wilden.”


Jan van Dieren heeft de oorlog als “bij tijd en wijle behoorlijk benauwend” ervaren. Hij 
vindt het belangrijk dat we ook in deze tijd onze vrijheid blijven vieren. “We mogen niet 
vergeten dat er een tijd is geweest dat we niet vrij waren.”







