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Thesinge
Verhalen, verhalen en nog eens verhalen. Over onderduiken, beschietingen, het onder water zetten van een heel gebied,
tbc-tentjes, aardappels opeten die voor de varkens bedoeld zijn, over sokken stoppen met de verkeerde kleur garen, over trouwen, angstige
momenten, over dingen dle wonderbaarlijk goed afliepen en over dingen die niet goed afliepen - over vijf jaren die ook in onze dorpen
worden herinnerd.
Je komt bij iemand binnen en je hoeft maar een halve vraag te stellen: daar komen de verhalen al.
Van mensen die in de oorlogstijd al volwassen waren, soms een gezin hadden.
Van <Je jonge jongens die moesten onderduiken, om niet naar Duitsland te hoeven.
Zelfs mensen die in de oorlogstijd lang niet droog waren achter de oren, weten nog enorm veel te vertellen. We hebben met veel mensen
gesproken om deze speciale Garmer & Thesinger Express te maken. Maar nog veel meer mensen moesten we overslaan.
Beschouwt u de verhalen in deze krant maar als een begin.
Soms zijn ze heel gedetailleerd; soms wat globaler. Het blijft natuurlijk moeilijk om je na zo lange tijd alle precieze details weer voor de
geest te balen. _
De volledige geschiedenis vindt u bij u in de straat, bij uw buurman misschien, of daar even verderop.
Veel van die verhalen komen nu pas naar boven, vijftig jaar later. Vlak na de oorlog moest er immers gewerkt worden. Er was geen tijd
voor bespiegelingen en voor geschiedenis. De mensen hadden het al druk genoeg met de toekomst.
Nu - begin mei 1995 - blijkt voor heel veel mensen die geschiedenis nog springlevend te zijn.
En wij hopen dat onze G&T ertoe zal bijdragen dat iederéén zijn of haar verhaal aan iemand kwijt kan.

Maandag J6 april J945 om halfelfwerd Garmerwolde door Canadezen bevrijd. De volgende dag was ei de inkwartiering van
vijfendertig Canadezen. Op de foto van links naar rechts: Ernest, Mina Dekker, Eliar, Elia Bolhuis en Beben. De foto werd
genomen voor de boerderij aan de Lageweg nummer 3. Vrijdag 20 april, 's nachts om twee uur, vertrokken de Canadezen weer.
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2 GARMER& THESINGER EXPRESS

Dit was het plaatsnaambord zoals dat door de Duitsers aan het
begin van de oorlog bij Thesinge werd geplaatst. De kleuren zijn
geel met zwarte letters. Foto: Teunis Ton.

Toen Hermie en haar broers en
zusters weer thuis kwamen, zat
daar opeens de vreemde man in
de keuken. Eindelijk werd het
verhaal verteld door hun ouders
en viel alles op zijn plaats. De
verbazing overheerste, maar er
was ook begrip.
Een paar dagen later keerde
Philip Knorringa terug naar stad,
waar hij voor de oorlog een
hoedenzaak had op de hoek van
de Herestraat/Grote Markt. Het
pand stond er nog en dhr.
Knorringa kon er terugkeren. De
verzetsvriend van vader Haak,
die Knortinga bij de familie had
helpen onderduiken, had een
kruidenierszaak gedreven in de
stad; maar hij had minder geluk.
Ook hij was tijdens de oorlog
ondergedoken en zijn zaak werd
in beslag genomen door
NSB'ers. Na de oorlog kon hij
zijn zaak niet terugkrijgen en
uiteindelijk emigreerde hij naar.
Nieuw-Zeeland.
Dhr. Knorringahad met zijn
vrouwen dochter al in kamp
Westerbork gezeten. Het verzet
zag kans af en toe groepjes
joden uit het kamp te smokkelen
tijdens de brandstofvoorziening
met een vrachtwagen.
De dochter had een verloofde in
het kampen ze besloot hem nîet
in de steek te laten en mee te
gaan naar Polen naar het "werk
kamp." Er werd nooit meer iets
van haar vernomen. Mevrouw
Knorringawist samen met haar
man uit Westerbork te ontkomen
en dook elders op het Hogeland
onder. Zij kon de spanning van
het ondergedoken zijn echter
niet aan en verdronk zichzelf.

hij in de zomer van 1944 uit
gevangenschapterugkeerde naar
Thesinge, had hij gedurende de
laatste maanden opnieuw
onderduikers in huis uit de stad.
Zijn dochter, Aaltje Slager
Haak, vertelt later dat haar vader
een geweldige hekel aan de
Duitsers had en niet erg bang
was aangelegd. Zo luisterden ze
ook altijd naar Radio Oranje,
hetgeen natuurlijk streng verbo
den was. Die radio verhuisde in
de laatste weken van de oorlog
op een goed moment wel naar
een hooischuur In Klunder,
omdat het toch wel wat gevaar
-lijk werd. Daar was helaasgeen
stroom aanwezig, zodat ze het
die laatste weken zonder nieuws
uit Engeland moesten doen.
Natuurlijk had je nog wel de
nieuwspamflettendie vanuit de
lucht gedropt werden,

De kinderen Haak in augustus 1942. Staande van links naar rechts:
Dirkje, Klaas, Hennie, Annie en Martha. Op de voorgrond: Marten.

zich na spertijd nog op straat had
begeven, maar dat wisten wij
toen nog niet. Wij kinderen
lagen al op bed en ik weet nog
goed hoe mijn moeder letterlijk
klappertandend van angst kwam
vertellendat we omsingeld
waren. Het verraad lag overal op
de loer en er was al eens sprake
van geweestdat onze onderdui
ker weg zou omdat het verraden
was. Later bleek het verraad niet
nauwkeurigte zijn geweest en
werd bij
een ander gezin huiszoeking
gedaan,waar toen gelukkiggeen
onderduikerswaren.

Hel einde YO-" Je oof'log

Op 17april 1945 werden
Thesingeen Garmerwolde
bevrijd, Er speelden zich nog
veel gevechtenen trieste dingen
af in die laatste weken van de
oorlog.
Zo was er al eerder in de oorlog
op Achter-Thesinge een klein
kind tijdens een bombardement
omgekomen,terwijl de rest van
de familie gespaard bleef.
Ofschoonde situatie dus nog
gevaarlijkwas, trok er toch-een
groep wat grotere kinderen naar
Garmerwolde, waar de Canade
zen gesignaleerd waren!
In Klunder werd nog geschoten
en hier en daar zagje Duitse
soldaten die gevangen genomen
waren en opgebracht werden.
Op de terugweg langs de
Schutterlaanstond daar ineens
hun neef Klaas Haak die door de
Duitsersopgepakt was en in
Amersfoortgevangengezet was.
Laterwerd hij een zogenaamde
"grensganger," hetgeen bete
kende dat hij in de buurt van
Emmen te werk gesteld werd,
vermoedelijk in het veen. Inde
weekendsmocht hij naar huis en
tijdens een van die
weekendverlovenwas hij
ondergedoken en niet meer terug
naar Emmen gegaan. En zo
stond hij langs de kant van de
weg toen Thesinge bevrijd werd.
Zijn vader was enige maanden
tevoren al broodmagerterugge
keerd, na gevangen te hebben
gezeten eerst in Vughten daarna
in Utrecht. Berucht was in dat
verband het Scholtenshuisaan
de Grote Markt in Groningen,
waar gevangenenin eerste
instantievoor verhoor heen
gingen en waar zij ook mishan
deld en gemarteldwerden.
De vader van Klaas had ook
onderduikers gehad en was door
collaborateursverraden. Toen

moestje de keuken passeren.
De kinderen werd op het hart
gedrukt dat ze dit nooit zomaar
mochtendoen, maar eerst
moestenkloppen!
"Toch hadden we veel plezier
samenen het was erg gezellig,"
herinnert Hermie zich. "Omdat
het rustig moest zijn en het
vroeg donker was, mochtenwe
niet meer spelen, maar wel
zingen van onze ouders.
We hebben heel wat afgezongen
toen."
Elke dag werden de kinderen
voor het warm eten naar buiten
gestuurd. "Pas als alles op tafel
stond, mochtenwe binnen
komen. Natuurlijkvonden we dit
in het begin welvreemd, maar
als kind accepteerje dat en al
snel weetje niet beter.
Op zondag was er pudding na
het eten en het viel wel op dat
die enigszins uit elkaar gevallen
was en duidelijk aangegeten.
Mijn zus Annie, die maar
anderhalfjaar jonger is, was
altijd erg verontwaardigd dat
vader en moeder stiekem
snoepten van de pudding!

Spanning en gemat'

Hennie,de oudste van de
kinderen, was door al die
geheimzinnigheden en onver
klaarbareverschijnselen natuur
lijk behoorlijk nieuwsgierig
geworden en ze voeldedat er
zich iets afspeeldeop dat
afgesloten kamertje. Op een dag,
toen ze even alleen buiten stond
aan de achterkantvan het huis,
waar het kamertjemet een klein
raampjeop uitkeek, waagde ze
het voorzichtig naar binnen te
gluren.
Daar, in het halfdonkervan het
kamertje,zag ze een man zitten
op het bed. .
Instinctiefwist Hennie: "Dit is
een jood."
Voor het raam van het café in
het dorp stond een bordje:
Verboden voor joden.
Hermie herinnert zich dat ze dat
afschuwelijk vond en niet kon
begrijpen.
Nu wist Hennie dus dat er
iemandondergedoken was bij
hen, maar de onderduikerhad
haar ook gezien! Hij vertelde
haar ouders dat Hermie hem
ontdekt had, die daar op hun
beurt natuurlijkgeweldigvan
schrokken.
Hermie moest bij hen komen en
ze vroegen haar wat ze in het
kamertje gezienhad. Hermie
vertelde alles, ook dat ze dacht
dat het een jood was.
Omdat deze situatievoor hen
levensgevaarlijk was, besloten
de ouders het verhaal te ontken
nen en verteldeneen ander
verhaalover een erg ziek dier
dat daar opgesloten zou zitten.
Natuurlijkwist Hermie beter,
maar ze besefte de ernst van de
situatieen hield haar mond.
"Het moetvoor mijn ouders een
zware en spanningsvolle tijd
geweestzijn," denkt ze, "ieder
een dacht dat de oorlog niet lang
zou duren en ook mijn ouders
waren in de veronderstelling dat
de onderduiker maar een paar
maanden bij ons zou zijn.
Op een dag werd ons huis 's
avonds omsingeld door
landwachten,die achteraf op
zoek bleken naar iemand die

in Thesinge, er waren toen maar
liefst vier slagers in Thesinge!
In het najaar van 1942kreegde
familie Haak bezoek van een
vriend van vader, die was
aangesloten bij een verzetsgroep
en onder andere joden hielp
onder- duiken. Hij wist van de
sympathievan vader Haakvoor
joodse mensen.
Voor de kinderen had hij zomaar
een zakje snoep meegebracht en
die werden naar buiten gestuurd
om te spelen. Hermie herinnert
zich dat ze de hele gang van
zaken wel wat vreemd vond,
maar in die tijd vroeg en protes
teerde je als kind niet.

De puJJing was etie zondag
aangegelen! _

In november, zo omstreeks Sint
Martinus, stond er ineens een
vreemde fiets in de schuur en
hing er een onbekende bruine
overjas in huis.
Het huis aan de Moeshornwas
niet zo groot en bestond uit een
keuken, in die keuken was een
deur naar een klein slaapkamer
tje waar vader en moeder sliepen
en verder was er nog een
winkelgedeelte en een voorka
mer.
Vanafde dag van de vreemde
fiets, was ineens de deur naar het
slaapkamertje in de keuken op
slot. In de voorkamerwaren
bedstedenen verder stonden er
ledikanten, het hele gezin sliep
voortaan is de voorkamer. Als je
's avonds naar de w.c. wilde,

Hennie kan zich het begin van de
oorlog nog goed herinneren.
Vooraldie ene dag dat er
's morgens vroeg een paar
geweldigeknallen te horen
waren, toen de brug over het
Eemskanaalopgeblazen werd,
om te voorkomendat ze door de
Duitsers gebruikt zou worden.
HetDuurde het niet lang of de
Duitsers reden op hun motoren
door het anders zo vredige
Thesinge. Het eerste jaar van de
oorlog verliep betrekkelijk rustig
in Thesinge en omgeving.
Er verdwenen wel wat mensen,
voornamelijk mannen, die
moestenonderduiken, maar
verder gebeurde er niet veel.
Wel waren er de regelmatig
overkomende, ronkende vliegtui
gen. Op het plattelandwas de
situatie vrij gunstig; vrijwel
niemand heeft daar in de oorlog
honger geleden.
Toch voelde je als kind de ernst
van de situatie wel aan, zegt
Hennie. Van haar oma had ze al
verhalen over W.O. I gehoord en
wist zodoendewel een beetje
wat oorlogwas.

I3ezoei van tel vet'zel

Vader Haak was voor de oorlog
slagersknechtgeweest bij een
joodse slager (van Gelder) in de
Folkingestraat in stad. In die
periode had hij sympathie
opgevat voor joodse mensen en
hun aard en speciale gevoel voor
humor leren waarderen.
Later had hij zelf een slagerijtje

verschijnselen

een onderduikersverhaal

Mevr. Hennie Dijkema-Haak (geb, 1933) was zeven jaar toen de
oorlog uitbrak. Ze woonde met haar ouders aan de Moeshorn in
Thesinge en was de oudste van zes kinderen. Na de oorlog
zouden er nog zeven kinderen geboren
worden, een groot gezin dus.
Toen Hennie Haak vierentwintig jaar was, trad ze in het huwe-

-lijk met Marten Dijkema en verliet ze Thesinge. Marten en
Hennie kregen vijf kinderen en ze woonden jaren in Bedum.
Sinds Marten Dijkema met de VUT is, wonen ze in een gezellig
huis aan de rand van het centrum van Kantens en we zochten
hen daar op.
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Anneke Haak (die later met de schilder Kol trouwde) was
nog maar een jong meisje in de oorlog. Haar oudere broer
Klaas lag ziek met tbc en zij zorgde voor hem.

Hillie Ramaker-Tepper

Wie bennen oetainlek op
zotterdag 28 april traauwd; wie
warren d'eersten dij noa
d'oorlog in TenBoer traauwd
bennen. Kapper Berend Leugs
ging mie permanenten bie zien
neefOarend: dij haar n vergun
nen veur stroom. Ik haar n
bruidsboeket van tulpen en
seringen. Dij kwammen oet toen
van börgmeester Huusman oet
Hoogebrug; n lint haaf Piet zien
zuster nog wel.

dingsdag tot zotterdag hemmen
der Canadezen in ons hoes zeten.
Ze sluipen in t stro in veurkoa
mer. In ale hou ken van koamer
en keuken stormen dikke gewe
ren; ook haren ze pantservoesten
en grenoaten. Ze warren gek op
aaier en vis: achter t hoes ston n
hoonderhok met tuten ... z'
huilen d'aaier tou t hoonderhok
oet. Ook vissen haren ze volop:
deurdat ze wat menutie in t
worter gooiden, knapde de bloas
van de vissen en kwammen ze
boven drieven. Ze mozzen dat
spul netuurlek ook waarm
hemmen ... der ston nog n
mantelkacheltje. Alles wat mor
brannen wol, smeten ze drin:
fotoliesten, n koekoeksklok (do u
wie trugkwammen, laggen de
gewichten der nog naast), enz..
s Zotterdaags kregen ze bevel
om op te rukken; ain Canadees
haar zien geweer vergeten en is
trugkommen om hom op te
hoalen. Dou ze vat waren,
kannen wie de bourel weer
opreddem. t Was mie t spuItje
wel: keuken mos op nij

4-
behongen worren (doar haren
z'op schreven, pepier haren ze
nait), de w.c. luip over (wie
haren dou nog zo'n emmer), der
lag voelondergoud in n kaast
(doar haar ain zuch verschoond),
enz. Dine en ik duzzen t loek
van eerabbelkelder hoast nait
open doun: der kon wel n dooie
kirrel in zitten! Mor ... hai was
leeg!
Ook de gloazen warren d'r oet:
dij mos Jan Wolt der weer in
zetten. Pa haar nog bruiroamen,
dij kon e der wel veur bruken.
En wat e over haar, mog e
holden.

Wie zoIlen 21 april traauwen,
mor dat is n week oetsteld. Wie
kormen nait in Ten Boer trecht;
en deurdat de rest nog nait
bevrijd was, kon 'de femilie ook
nait kommen. Ook haren wie t
hoes nog nait weer klaar. Van

hokken bie mekoar, wollen nait
allain weden. Wie zatten in
peerstaal ... in t stro; elk haar
zien ploatske, apmoal bie
mekoar. t Schaiten kwam van
Hoogebrug, dus wie laggen nait
in t schaitveld ... veurkoamer
wel.
s Moandoagsmörns mozzen wie
wassen; dou wie t goud goud en
wel op heeg hangen haar, zee Pa:
"Joe motten oetschaiden, t
wordt mie hier veul te
gevoarlek, " Dou bennen wie
weer metnkander naar peerstaal
goan. Wie zaggen de bourel in
Hoogebrug al brannenl Doar
werrenj'ook baang van ... wat
komt er nou weer? s Oavends
om n uur of tien kwam dokter
Anderson op zien motor aan
rieden en ruip: "Wie bennen
bevrijd, wie bennen bevrijd!"
Gelukkeg! Mor hou was t.met
Piet èflopen? Noa
zotterdagmirrag haar ik nog niks
weer van hom heurd! Dingsdo
agsmörns om zeuven uur kwam e
weer boven wotter.
s Oavends ging mien zuster Dine
met aander jonkgoud noar draai:
noar de Canadezen. Ze kwam
pas om elf uur weer thoes. Pa
was vreeslek kwoad ... veur straf
mog ze hal week nait weer tou
deur oet. Hierdeur was mien
zuster ain van de wainegen dij
bliede was dat dij Canadezen
weer vot warren ... dou mog zai
tenminsten ook weer vot! As
jonkgoud zai je t gevoar nait zo:
t is mie ook n moaloverkommen
... ik was viefmenuten noa
spertied thoes. Pa was woest, der
vuil ook nait tegen te proaten, ik
mog d' eerste tied nait weer vot!
Achterèf'bekeken haar e
netuurlek groot geliek: je
mozzen om acht uur binnen
weden, doarna kon der van alles
gebeuren: der luipen ook
landwachten vanoet Thaisn; daar
warren goien en slechten bie ..:
ze kormen joe mor zo metnemen
of zulfs doodschaiten!

T"aauWenoelslelJ

Een pet met adelaar en hakenkruis van een Duitse officier..Het
geweer heeft een afgezaagde kolf-zo kun je het namelijk ongezien
inje broekspijp vervoeren. Foto: Teunis Ton.

Ainke Ganzeveld-Woldendorp
(75) woonde met haar ouders
en zuster Dine aan de
Stadsweg nummer 5.
We vroegen haar naar haar
ervaringen.

Sundoagsoavends bennen we
met mekoar (dij vaaier hoeskes
aan de Legeweg: Huusman,
Pops, Wierengoa en Mulder ...
en wie) noar Dienco Bolhoes
goan: brood trom onder aarm,
dekens met en klaaier aan. Je

'Bukken jonges, koppen onder> toavel'

Wie zoIlen op 2 I april 1945
traauwen. Op zotterdag 14 april
warren wie de halle dag in ons
hoes bezeg west; om vief uur
was alles kloar en gingen wie
noar hoes; doar vandoan mos
Piet nog noar Hogebrug (=
Oosterhoogebrug). Overdag
dropen de Duutsers al Of, richten
Appengedam ... wie vuilden
gewoon, dat er wat kwam. s
Oavends om nuur ornegen
begunde t bombardement. Dij
nacht ... dou hevve echt vuild
wat oorlog was! De Huusmans
duzzen nait in heur aign hoes
blieven en bennen kroepend en
bukkend bie ons kommen. Wie
zatten gewoon in koamer,
ronnom toavel. As wie weer wat
aan kommen heurden (zziie ...
zziie .., zziie ...), zee mien pa:
"Doar komt weer ain: bukken
jonges, koppen onder toave!!"
Woarveur? Dat wait ik aigelk
nait ... wat kon zo'n toavelbred
doar nou aan tegen holden.
Aanderdoagsmörns (sundoags)
ging Pa t dörp in en heurde dat
er dij nacht drij mensen raakt
warren: in t hoes, woar nou
Henri Venengoa woont, zat n
jonk gezin (man, vrouwen
zeunje) met kuzzens achter
veurdeur; heur.ollu kormen nait
veul meer en warren in bedstee
liggen bleven ... dij bennen der
goud öfkomrnen, mor de kinder
warren aal drij dood.
Hai ging ook even deur naar ons
hoes; dou e trugkwam zee e:
"Nou wicht,joe kennen weer
van veuren ofaan begunnen: de
gloazen bennen droet. " Mor dat
kon mie op dat moment niks
schelen, ik zat in zörg over Piet:
zal hai der goud èfkornrnen
weden? Der was dou nog gain
telefoon, dus je kennen nait even
bellen.

In peeI'slaaI

"t Was oorlog en dat vennen
wie hal aarg, mor wie haren wel
eten en drinken. AIles ging hier
aigelk gewoon zien gang; goud
... je konnen nait alles meer
kriegen, mor dat kon n aander
ook nait. Der was bv. gain
kovvie en gain sukker.
Grootmoe en tan Siepke woon
den hier (op Ol Rieksweg 25);
Grootmoe is overleden en tan
Siepke ging noar Hooite Nijburg
(bie t Eemskenoal). Deur
gunsten en goaven kormen wie in
heur hoes kommen; dat was nog
nait zo ainvoudeg ... der warren
meer dij der groag in woIlen.

•

Elisabeth Tolenaar

Susan de Smidt

weten van de onderduiker,
alleen besefte die dat toen
niet. Het was het jongste
zoontje Marten. Hij zag de
onderduiker met enige regel
maat en om ontdekking te
voorkomen noemden vader en
moeder Haak hem ook' 'va
der." De kleine Marten had
dus gedurende enige jaren
twee vaders.
Hoe het mogelijk is dat zo'n
geheim al die jaren nooit naar
buiten is gekomen in zo'n
klein huisje met al die kinde
ren, wil ik nog graag weten.
.. Als je een groot geheim
kent, mag je dat alleen aan
een ander vertellen als je
zeker weet dat die ander beter
kan zwijgen dan jij. Dat zei
mijn moeder altijd," besluit
Hermie haar verhaal.

Fietsend langs Schutterlaan:
Anneke Haak (/ater Kol
Haak).

ik me de beschietingen,van
de stad af. Onze buren hadden
een gat gegraven in de grond.
Daar zaten we in: moe met
drie zussen. Eroverheen lag
een plank.
We zaten daar veilig, alleen
kroop er op een bepaald
ogenblik zo'n grote duizend
poot over me heen. '
Ze kwamen veilig die laatste
oorlogsdagen door. Voor
Anneke was de oorlog goed
afgelopen, voor Klaas niet.
'Eigenlijk was Klaas
oorlogsslachtoffer. Met een
goede verzorging en goed
eten was hij beter geworden. '

Hennie Dijkerna-Haak heeft
thuis nog een boek dat dhr.
Knorringa geschonken had
aan de bibliotheek van
Thesinge en dat aan haar
familie was opgedragen "in
dankbare herinnering," zoals
de titelpagina vermeldt. Ze
kreeg het via haar zuster
Martha. die het op haar beurt
weer van een kennis kreeg die
het ergens op een
rommelmarkt vond.
Behalve Hermie en haar
ouders natuurlijk, bleek er
nog een kind in het gezin te

Dhr. Knorringa is het gezin
Haak met enige regelmaat
blijven bezoeken. Toen vader
Haak in 1968 overleed was
hij, inmiddels ruim tachtig
jaar en wat stram ter been, bij
de begrafenis aanwezig.

éen gl'ool ge~eim

Slapen in een tbc-tentje

'Ik werkte al bij meester
Buikerna en ik zag er goed
gezond uit, maar ik moest me
toen laten keuren. Dat was
verplicht. En zo bleek, dat ik
tbc had opgedaan. Nu zou je
z6 weer beter zijn, maar toen
was er eigenlijk een te slechte
verzorging, niet goed genoeg
te eten. Mijn broer werd
slechter en we zouden daar
heen gaan, naar Harderwij k,
maar ik mocht eigenlijk niet
mee. Toen ben ik tóch ge
gaan. Gelukkig maar, want
Klaas is overleden. Tot die
tijd hadden we elkaar om de
dag een brief gestuurd en ik
weet nog, hoe erg de
postbestelIer het vond, dat
Klaas was gestorven. Daarna
werd ik opnieuwheel ziek en.
uiteindelijk heb ik er twee
jaar over gedaan om weer
beter te worden. '
Het tbc-tentje stond achterin
de tuin. Soms moesten de
jongens uit het dorp halsover
kop het land in vluchten voor
de Duitsers. Jan Hofstee was
net iets te laat weggekomen
en die dook bij Anneke het
tbc-tentje in. Daar lag hij
onder het bed totdat alles
weer veilig was.
'In zo'n tentje - er stonden er
meer in het dorp - durfden de
Duitsers niet te komen. Ze
wisten wel dat er dan een
besmettelijke ziekte was. '

Besc~ielingen

'Van de bevrijding herinner

A

'Ik moest de sputum begraven en de koppen met kokend water
schoonmaken. Daardoor heb ik zelf ook tbc gekregen. Mij n
broer werd opgenomen in Harderwijk en ik kwam in dat tbc
tentje te slapen. Dat was voor de frisse lucht.' Het tentje - een
houten optrekje. met ramen rondom - bestaat nog steeds. Het ....
staat aan de.Luddestraat in een achtertuin, nu onherkenbaar
'verbouwd' tot zomerhuisje.

Om Je Jag een tl'ief •
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WOLT";llSUI4.

Ten Boer, 1~I

GEMEENTE

Afd. Rva cuat ie UH.

GlillEJ::IITI! TEN BOER.

o N T R ij 1 11 1 N G S - B E V.AJL..,.

Den Heez- R.Pent inga.

RudyBremer

De BurgemeeBter der gemeentfl Ten Doer gelaat U, Uw woning.

met den meesten spoed te verlaten.
V6ór'Uw vertrek di.nt U z1ch op h.t EVACUATIE-BUREAU t.n

(Jemsent.huize 'te melden lAet alle porsoonebe"iJtion en etamkBartez:
ZOnder -di t beveL kunt U n1tlt voor eveneueeae vergoedingen

1.1\ aanmerking komen.

I Ik deel U metSe, dat U met ingang VaD
Donderdag 9 NOYember a ••• Uw intrek .kunt
nemen bij D.K_Sohutter, C.37_ te Th~81nge.

De Burgem,e€:lsttlr vc ornceed,

Red m'n kind!

WESTERBORK,1943

gerichtaan een adres in Amsterdam,
een kreetdie weinigruimte nam:

een briefkaart, heimelijk door een kier gedouwd
-- aan 't bitter toeval toevertrouwd,

aan de wind --

Langsde spoorbaan, waar de veewagon
de laatste, lange rit begon

lag, tussensintels, half op 't dorre gras,
zoalshij 's nachtsgevallen was

OIlUKKElIlJ OUUIISWOLO, SLOCHTEREN PRUS 1'0 CENf

Zo 'n groot gebied stond er onder water, helemaal tot Delftijl aan toe. Bijna alle bomen zijn door het
(zoutel) water gestorven.

RudyBremer

Zes bronzenhandenstaan ten hemel gericht,
of eigenlijk zeven.
In één staatdiep een menorah gekerfd:
die heeftde wonden van de nachtgeërfd
en draagt het licht.
Eén is verkramptgebald
voor wie nog leven.
Een rijst verminkt, één helt,
één bidt of smeekt,
één hoopt fervent,
en één ontbreekt...
en van de zeven
is die het monument:
voor hen die niemand kent
en slechtsde leegte wreekt.

JOODS MONUMENT
van Edu Waskowsky

0 ••. 8chorphu1s.

De Burgemei:8ter dçr gemeunte ·!J'en Boer,

BEKENDllAKING.

De Burgemeeetur der gem8~tt;l Ten Boel" LAakt bekend,
4Q~ 4. gronden g.l.g~n tus80h.n h.t il .....ksnaa1 en het Ilam~

etti..diep ond... wat... zullen wO"den gezet.

Dtil hier wontinde bevolking wordt dr1ncend &8D8E:raden te
fivacueeren.

Door bemiddoling van het tlivacuatleburaau te Gronlll8en
zullen dcee 1nwonura worden ondergebracht in dtt gellflenten

!::-.:ltena, WarttWD, .ln8WD en Batlo.

Een jQd~r WOrdt er nadrukkelijk op gewezan, da~ bet ln

het belang van iudtfrll vel~igheid zidr gawenecht 1. 41116 &'1_

Jl1tH:ntc te verlc.tvn on dat elk die bliJtt dit doot ,eheel op
eigen varantwoordelljkhE!:l4..

De inwoners kunnen zich vanaf .SP8till 'c..',.as. aa 8ep
tt:mber molden bij het evacua.tiebureau, dat &1ttlng houdt
op hot gemeentehula van 7. v.m. tot 6 uur n.m.

Du et'voer 4.. r 'bevolking bEaglnt corSen 22 SeptoGlb.r om
8 uur 'T.ID.

Er wordt nog op gewoz.en. dat hut eon leder vrij ."aat
op ~1gen gelegenhe1d onderdak ttt zoeken. Ook 48&. bewoner.

dienen zich bij hut uVQcu.atiebureo.u ten gcoecntehulze t:e

vervoegen alvorena te vertrekJI:en.

ron Bo.... 21 Sopto.. be.. 1944.

Ton Werdekker

groterejongens op zoek naar
meeuwe-eieren om deze met hen
te kunnenruilen tegen sigaretten.
Toen een aantal van deze
jongens zich met een emmervol
meeuwe-eieren bij de Canadezen
meldden,vertrouwden de
soldatende handel niet helemaal.
En onder het uitroepen van:
"kaa kaa" (zij waren in de
veronderstelling dat het om
kraaie-eieren ging),smetenzij
de heleemmer met eierentegen
een muur!

Naar aanleiding van deze
inundatie is in 1985 het boek:
"Inundatie 1944-1945 in woord
en beeld" verschenen. Hierin
staat een uitgebreid verslag van
deze zinloze Duitseaktie.

Op 18 september 1944 werden door de Duitsers de zeesluizen in
Delfzijl opengezet.
Hierdoor kwam een gebied van ongeveer 12.000 hectare onder
water te staan.
Dit gebied lag tussen het Damsterdiep en het Eemskanaal en
tussen het Eemskanaal en het Afwateringskanaal;
van Schildmeer tot Delfzijl.

De bevolking in dit gebied werd
geëvacueerd en vond veelal
onderdakbij familie of kennis
sen in het noorden; een enkeling
bleefachter op de wat hoger
gelegengronden.De bewoners
van Garmerwolde, die woonden
tussen het Damsterdiep en de
Rijksweg,mochtendaar blijven
wonenop voorwaardedat zij
zelf met behulp van een vijzel
het woongebied droog hielden.
Doordathet gebied ten noorden
van het Damsterdieponder druk
van de gemeentebesturen niet
onder water werd gezet, is de
hele inundatie een vrij zinloze
vertoning geworden.

VerWen lerrein

Het ondergelopen gebied was
verbodenterrein, dus avontuur
voorjonge knapen uit Garmer
wolde. Een van deze knapen, te
wetende toen veertien-jarige
KeesHuisman, trok er regelma
tig met zijn vriendJan Leugsop
uit om tochtjes te maken naar de
hogergelegen stukken land en
de hooibulten ... om naar eende
eieren te zoeken. Dezê tochten
werden gemaakt ineen vrij lekke
roeiboot met planken als roei
spanen. Deze boot was van een
landwachter; omdat ie al eens
was afgedreven. moestenzij
erop passen. Doordatde roei
boot niet meer van een al te
beste kwaliteitwas. moest- als
het water in de boot te hoog
steeg- een pauze worden
gemaaktbij een dijk. zodat de
gatenmet vette klei konden
wordengestopt. De
drooggevallen stukkenwerden
niet alleen dooreenden als
broedplaats. maar ook - en
vooral - door ratten als woon
plaatsgebruikt. Het was dan ook
zaak om - wanneereen eend een
ei gelegd had - er als de kippen
bij te zijn ... voor de ratten met
het ei aan de haal gingen! Met
name in de hooibulten warende
aantallen ratten enorm. Aan de
tochtenkwam een einde toen de
landwachterwaarschuwde dat de
bezetter op alle overtreders. die
zich in het ondergelopen gebied
begaven.zou gaan schieten.

Deren en ijs

De Groningse waterlinie

In de wintervan '44 vroor het
gehele ondergelopen gebied

.dicht; met uitzondering van het
Damsterdiep, wat nog door de
beurtvaartwerd gebruikt.
Hierdoorontstondeen uitge
strekte ijsvlakte, waar natuurlijk
driftig op geschaatst werd.
Direkt na de bevrijdingwerd het
gebied weer drooggemalen; met
als resultaateen uitgestrekt
moerasgebied, waar duizenden
meeuwen een broedplaats
zochten. Daar de Canadezen gek
op eieren waren, gingende wat
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Waar mensen ook zaten ondergedoken. ze konden troostputten uit de illegale bladen. Foto: Teunis Ton.

Oade.rdalkeu.
Wijze: '0. p/tollt ••• :

Hier ts de onderduiker
l.Jlj~ft H:Y; _"tje bl••k- .- .. - •.;...
omdat hU In zoo menig mll&lld
Nooit In het zonlicht keek
Hoezee, hoe_~ee. Hij doet vandaal' weer md (2 x)'
HUis ZiJD kam ..r ultgevlucht
En ademt nu we,er vrO
Als vogel In de bultenlucbt
Geen meDsch was ooit Zoo blij

Hier Is de onderduiker ,
Hij heeft zich thaDS verloofd
De dochter van de kostjulfrouw
Die heert hU trouw beloofd
Rceaee, hoezee. Hij bracht zijn meisje mee (2 X)

Ze wand'leD In de avondlucht
En fluisteren heel tevree;
"Men sprak zooveel van eenzaamheid;
Wij waren met sUn twee"

Het onderduikersgIlde
Brengt thans zijn warme lot

jij~t~~u~~e:U:o::~:c~~~Plaat8 bood
Hoezee, hoezee. De eenzaamheld vlel mee (2 X)
Odoehters van de Hospita's
Hoe werd Uw hart belaagd! .
Ook CupidO houdt razzia's
En die zUn steeds geslaagd!

Feesl

(Uit de Revue van Ds. P.A. Nolle)

Detta van der Molen

Na de trouwerij kwamen familie
en vrienden bij elkaar in 01 'n
ouderlijk huis. Alles was heel
sober, want er was niets te
krijgen. Wat we hadden, konden
we door. ruilen krijgen. Als boer
hadje natuurlijk een bevoor
rechte positie: levensmiddelen
zoals kaas, vlees en boter hadden
we genoeg en dat kon wel
geruild worden tegen andere
spullen.
Het was best nog een leuke dag,
ondanks de moeilijke omstan
digheden.

Jantien Bolhuis en Tjeerd Heidinga gaven elkaarhet jawoord op 21
december 1944.

Trouwen in de oorloq

"Er was geen speciale toestem
ming voor nodig; we zijn in Ten
Boer getrouwd. Het was een
gezel1ige, maar niet een echt
feestelijke dag. Het ging als
volgt: we zijn met koetsjes naar
het gemeentehuis gegaan. Mijn
familie woonde dichtbij; de
familie van mijn man moest
echter uit Marum komen. Zijn
ouders, broer en zus zijn 's
morgens om halfacht op de fiets
gestapt; 's nachts bleven ze
slapen in Garmerwolde.

Hoe teUenju/he e/Jaal' Iepen
Jennen?

"In de oorlog was het vrij
moeilijk om elkaar te ontmoeten;
je moest elke avond om acht uur
binnen zijn. Wij hebben elkaar
al voor de oorlog leren kennen.
In onze verkeringstijd waren er
weinig mogelijkheden om weg te
gaan. Je ging eens een keer naar

'de bioscoop in Groningen of
naar.een voorstelling van de
plaatselijke toneelclub. Verder
kwam je gewoon bij elkaar op
bezoek. Als Tjeerd op zaterdaga
vond vanuit Marum naar
Garmerwolde kwam, moest hij
eerst met de tram en dan op de
fiets. 's Zondagsmorgens vroeg
ging hij weer weg: weer op de
fiets en met de tram:'

Hoe ging tel/rouwen?

Elkaar leren kennen, verkering, verloven, trouwen. Dit is voor ieder
stel een leuke tijd met als hoogtepunt het trouwen. Dat is een feest
voor familie en vrienden. Maar hoe gaat dat nu in oorlogsjaren? Dan
zijn er niet veel mogelijkheden om feest te vieren. Hierover had
Detta van der Molen een gesprek met Tjeerd en Jantien Heidinga
Bolhuis, die onlangs hun 50-jarig huwelijksfeest vierden. Hun
trouwdag was op 21 december 1944.

P.S. Het verhaal VanJan Havenga,
die toen samen met Klaas Kol
ondergedoken zat bij de familie
Abel Kuizenga in Klunder, was te
lezen in het april nummer van
1990.

bij slecht weer in te schuilen.
Voor de onderduikers een prima
onderkomen. Meestal sliepen ze
met drie man in zo'n hutje. Om
de beurt werd er de wacht
gehouden. Als het nog niet veilig
genoeg was om thuis te komen,
dan hing er een wit laken aan de
waslijn van het onderduikadres!

De /el'ugreis

Peta Jurjens

In het dorp Andijk zaten zo'n
375 onderduikers. Het dorp was
in die tijd ongeveer zo groot als
Bedum. April 1945 werd ook
Andijk bevrijd. In mei ging Van
Zanten weer huiswaarts, via
Enkhuizen en Staveren. De
terugtocht door Friesland werd op
de fiets afgelegd. "Gain pretje",
volgens Van Zanten. Alle fietsen
hadden in die tijd cushion-banden
om de velgen. Stukjes autoband
werden met een ijzerdraadje aan
de velg vastgemaakt. Doordat de
verschillende stukjes rubber niet
aan elkaar zaten, stootten de
'banden' nogal en was het echt
geen pretje om zo'n lange
fietstocht te maken. Van Zanten
kon Thesinge niet in één dag
bereiken, onderweg overnachtte
hij bij z'n zuster in Marurn.
In Garmerwolde kwam hij na
twee jaar de eerste bekenden
tegen, maar hij werd niet eens
herkend! "In begun van de
onderduukerstied wasje gespan
nen, moar je zaten der in enje

.mossen wieder, Ioater maarkte je
niks meer van de spanning",
aldusPiet Van Zanten.

Noord-Holland•
111

Angslige momenlen

Als er onraad"was in het begin
van het dorp, was er meestal tijd
genoeg om de anderen te
waarschuwen, die op het andere
eind van het dorp woonden. Eén
keer waren de Duitsers al bij de
buren en toen was het paniek;
Van Zanten moest direct weg. In
het bed van Van Zanten werd
snel de dochter des huizes
gelegd, om alles maar zo echt
mogelijk te laten lijken. Van
Zanten zelf had geen kans meer
het veld in te vluchten; hij
sprong de eerste de beste sloot in
en verstopte zich - zo goed en
kwaad als dat ging - onder een
steigertje.
Vaak werd ook een kano ge
bruikt om weg te komen. Tussen
de velden waren allemaal sloten,
zodat je je met een bootje snel
uit de voeten kon maken. De
kano van Van Zanten was
geschikt voor één persoon. Bij
één vluchtpoging moesten meer
mensen het veld in en ging er

'ook één voor- en achterop de
kano zitten. Dat kon nooit goed
gaan enjawel, nog geen honderd
meter verder lag de kano al op
de bodem van de sloot. Het
vervelende van de hele zaak was,
dat ze nu met z'n drieën eerst
terug moesten naar het dorp om
droge kleren te halen. Eèn
gevaarlijke tocht met zoveel.
Duitsers in de buurt.

11-1 J 1
I {u/jes .

Soms duurde het gevaar enkele
dagen en moest de nacht op het
veld worden doorgebracht.
Er werd dan dankbaar gebruik
gemaakt van de 'hutjes' die op
het veld stonden. Op de langge
rekte kavels stonden zowel voor
als achterop het veld hutjes om
gereedschap in te bewaren en er

Onderduiken

Het eerste onderduikadres was
bij kennissen in de stad Gronin
gen. Na een week kreeg Van
Zanten te horen, dat er een
nieuw onderduikadres voor hem
gevonden was. De volgende
morgen moest hij zich melden
bij het hoofdstation. De opdracht
was: "Een man in een lichte
regenjas en rood haar te vol
gen". Hij vond zijn 'gids',
stapte met hem de trein in en de
reis begon. Van Zanten had geen
idee, waar de reis naar toe ging.
De man in de lichte regenjas had
zich tijdens de treinreis van
andere kleren voorzien. Een
knipoog naar Van Zanten was
voldoende om hem weer te
herkennen. Bij Staveren aange
komen, had Và"Zanten geen
flauw idee waar hij was: " k
Was ROg nooit van hoes west. "
In Staveren volgde hij de 'man'
richting haven. Van Zanten had
zo iets: "Nee, toch nait op n
boot wel?" Maar het vermoeden
was juist, ze gingen met de boot
van Staveren naar Enkhuizen. In
Enkhuizen werd de nacht
doorgebracht bij een school
meester. De volgende dag ging
het verder richting Andijk.

We,baamheJen

De Thesinger Pietvan Zanten uit de G.N. Schutterlaan heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog
moeten onderduiken om de Duitse bezetter uit handen te blijven.
Van Zanten werd in mei 1943 opgeroepen voor de 'Arbeitseinsatz' in Duitsland. Hij was toen pas
negentien jaar en wilde onder geen beding naar Duitsland. Onderduiken was dus het devies.
Hier volgt het verhaal van een Thesinger, die twee jaar ondergedoken heeft gezeten in het plaatsje
Andijk in Noord-Holland.

Het dorp Andijk is een langge
rekt dorp van ongeveer zeven
kilometer. Buiten het dorp zijn
de stukken land voor bollen- en ."
groenteteelt, allemaal omgeven
door sloten. "t Is net Giet
hoorn" , aldus Van Zanten.
De eerste tijd werd Van Zanten
ondergebracht bij een machine
bankwerker, later bij een tuinder.
Van Zanten maakte zich nuttig in
het huishouden, op het land, als
tabakssnijder en 's avonds als

. kinderoppas.
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Mijn vephaal...
Voordat ik met een beschrijving van mijn oorlogsjaren begin,
wil ik vaststellen dat ik in die tijd geen enkele heldenrol heb
vervuld en weinig van het geweld te lijden heb gehad. Zelfs kan
ik stellen dat de bezettingsjaren voor mij persoonlijk niet ongun
stigzijngeweest.ln die tijd ben ik nl. in staat geweest mijn
middenstands- en vakdiploma te halen en - wat toch ook niet
onbelangrijk is - ik heb mijn vrouw leren kennen en de
schiJdersZáak hier in Garmerwolde over kunnen nemen. Dit alles
terzijde om nu te beginnen bij het begin.

De kerk in Garmerwolde werd midden in de oorlog gerestaureerd; .
veel werklui hoefden hierdoor niet naar Duitsland om dáár te
werken.

Zoo kwam de tarwe en de gort
Niet In de Dultsche magen
Die heele oogsten vragen
Ja, Neerland heeft zichzelf gevoed,
Zooals het moet ! !

~:::::
~

Zoo voeden wij ons eigen volk ~
(Dat was ons toch bevolen Ij ~
In ruil' voor onze kolen ..
Wie deed het meeste clandestien '! ~
"Het dorschmachlen" ~ ~

~

!
~
~

~

De controleur blijkt echter goed
Hij krabt zich achter d' orèn
"Geen korrel mag verloren ! !"
Hij moet toevallig "even vort"
Het vliegwiel snort ! !

Jan Wolt
(n.a. v. een gesprek met Harry
Stuut)

o wèe, daar staat een controleur
Die arme Rotterdammer .
Vindt het verbazend jammer
Hij fietste uit de hongerstad
Nou treft 'Je dat ! !

Wijze: Hou zee, hOlt zee • • •

D e D 0 J' S c h m ach i n e.

I{om mee, daar staat "het dorschmachlen"
Hou op je linnen zakje
Geef hier je houten bakje
Wat heeft het minste uitgericht?
De leverplicht ! !

paar Van der Reyden met hun
zoontje zijn door een voltreffer
geraakten liggen hier op het
kerkhofbegraven.,
Dit is mijn relaas van de oorlog
en ik hoop voor onszelf en de
volgende generaties het nooit
weer mee te hoeven maken.

OnJel' VUUI'

Na de winter kwam de opmars
van de geallieerden hier echt op
gang en na zware gevechten in
de stad Groningen werden we in .
Garmerwolde op maandag 16
april bevrijd. Voordien - in de
nacht van 14 op 1-5 april -
hebben we hier echter nog zwaar
onder vuur gelegen. De middag
er voor stonden hier overal in
het dorp legerwagens van de
terugtrekkende Duitsers opge
steld en die werden opgemerkt
door overtrekkende '
verkenningsvliegtuigen. Vanaf
Eelderwolde zijn we toen 's
nachts met kanonvuur bestookt.
De Duitsers - die lont roken ~

waren toen al weer vertrokken,
maar het dorp werd zwaar
beschadigd. In het huis waar nu
Henri Veninga woont, zijn nog
drie doden gevallen. Het echt-

We hadden twee bejaarde
Duitsers als opzichter en die
vonden alles best. Ze heetten
allebei Paul en hadden maar één
verlangen: zo gauw mogelijk
weg uit de rotzooi en naar huis.
Op de herfst volgde de honger
winter: wij hier in het noorden
hebben er weinig van gemerkt
maar de HolIanders kwamen hier
op gammele fietsen en probeer
den bij de boeren veelal met
ruilhandel wat eterij mee te
krijgen. Het risico was dan ook
nog groot dat ze onderweg
werden aangehouden en de boel
moesten afstaan.

De kerkeraadsleden van Garmerwolde ten tijde van de
kerkrestauratie rond /943. Van links naar rechts: Derk Hilbrands,
Eeuwkc Groeneveld. Berend Pestman. Hendrik Heeres, Popke
Stollinga, Dienco Bo/huis, Pieter Wierenga, Hendrik Bouwman en
Klaas Wierenga.

In de herfst besloten onze
bezetters dat er tankgrachten
gegraven moesten worden om
een eventuele opmars van de
geallieerden zo veel mogelijk te
vertragen. Vanaf het gemeente
huis kregen vele anderen met mij
het bericht dat we achter Wolter
sum moesten opkomen en een
schop en lepel moesten meene
men. Toen we daar.ongeveer een
week bezig waren, kwam
plotseling de order dat we direct
konden ophouden want het
gehele gebied daar werd onder
water gezet. Later werden we
ingezet bij Oosterhoogebrug en
Krangeweer (Kraamweer). Onze
arbeidsinzet was zeer gering; de
meesten werden pas actief als de
gamellen met eten arriveerden.

Sc~op en lepelmee

overleg hebben we Kuipers toen
ook bij het schilderen van de
kerkbanken betrokken. Goed
materiaal was wel het grootste
probleem. Gelukkig waren we
thuis in het bezit van een goede
oliemolen, waar we illegaal vele
mudden koolzaad doorgedraaid
hebben en waar we ook lijnzaad
mee fijn konden krijgen. Zo
doende kwam ik in het bezit van
lijnolie en omdat mijn voorgan
ger nog enige zakken droog
zinkwit had staan, konden we
zelf nog een behoorlijke kwali
teit verfmaken. De opzichter bij
de kerkrestautatie was een echte
theoreticus, waar ik slecht mee
kon opschieten en die ons heel
wat totaal overbodig werk heeft
laten doen. Dat was 1943.

Z-1001'/

Inmiddels hadden de Duitsers
een nieuwe truc uitgevonden om
achter adressen te komen van
mensen die nog inzetbaar waren
voor werk in "der Heimat" .
Iedere ondernemer moest een
vragenformulier invullen met
daarin de aard van het bedrijf en
natuurlijk je naam, adres en
leeftijd. Er werd de belofte bij
gedaan dat ieder die onmisbaar
was voor zijn bedrijfeen
zogenaamde Z-kaart kon krijgen,
wat inhield dat je niet voor
uitzending in aanmerking kwam.
Omdat ik het zaakje niet ver
trouwde heb ik het formulier
maar niet ingezonden en krccg
dus ook geen Z-kaart. Dat
betekende wel dat je bij aanhou
ding niets kon tonen en dat is mij
nog bijna fataal geworden.
Pinkstermaamdag 1944 was het
prachtig weer en Imke en ik
besloten een eindje te gaan
fietsen. Wij kwamen bij de 
destijds zeer bekende - speeltuin
en uitspanning van Staalstra in
Harkstede terecht. Toen we daar
een poosje waren, arriveerde de
landwacht en begon er een
razzia. Wij werden ook aange
houden en na de gebruikelijke
vragen naar onze namen en
herkomst moest de Z-kaart
getoond worden. Met het
smoesje dat ik niet wist dat ik de
kaart dagelijks bij me moest
hebben en hem in de werkplaats
bewaarde, heb ik geprobeerd me
er uit te redden. Onze aan
houders bleken de beroerdste
niet te zijn en na enig overleg
hebben ze ons laten gaan. We
waren toen ras vertrokken!

Duitsland; ik kreeg toen ook een
oproep om voor de keuring te
verschijnen. Ik werd goedge
keurd voor heel licht werk en
kon ieder ogenblik een oproep
tegemoet zien.

suu-»:
Om dat te omzeilen heb ik me
snel opgegeven voor een
schildercursus aan de MTS.
Deze cursus was opgezet door
een voormalige leraar schilderen
en was voornamelijk bedoeld om
de cursisten te vrijwaren voor
uitzending naar onze
Oosterburen. Op een middag in
de winter van 1942/1943 kwam
plotseling de directeur van de
MTS. ons lokaal binnen en gaf
ons het advies direct te vertrek
ken en langs binnenwegen-te
proberen thuis te komen. De
Duitsers hadden zo juist de slag
om Stalingrad verloren cn naar
aanleiding hiervan waren de
studenten feest gaan vieren.
Onze bezetters konden dit
moeilijk verkroppen en begon
nen met razzia's op verschil- ,
lende middelbare en hogere
scholen. Heel wat scholieren zijn
toen op transport naar Duitsland
gesteld. In mei 1943 heb ik mijn
vakdiploma gehaald en in de
zomer ben ik tussentijds werk
zaam geweest in de kerk hier in
Garmerwolde.
Destijds waren hier nog twee
schildersbedrijfjes in het dorp nl.
E. Kuipers en Joh Stad. Kuipers
zijn zoon Jan verleende toen
assistentie aan de kunstschilder
Jansen, die bezig was met de
gewelfschilderingen in de kerk
en Jan moest later het loofwerk
aan het orgel opknappen. Om
voor mij onbekende redenen
moest hij plotseling onderduiken
en zijn vader zag geen kans om
het karwei te klaren. Hij is toen
bij mij gekomen met het verzoek
het werk afte maken. De andere
dorpsschilder - Joh Stad - had de
opdracht gekregen de
kerkbanken te schilderen. Een
heel karwei! Hij zag er, gezien
zijn leeftijd en ook door zijn ~

door de oorlogsomstandigheden
- geringe materiaalvoorraad,
tegen op en wilde zijn zaak ook
wel verkopen. Dat kwam mij ter
ore en omdat ik graag zelf baas
wilde worden, heb ik toen - na
een paar avonden onderhandelen
- in september de zaak overge
nomen. Voorwaarde was, dat
mijn voorganger zo veel moge
lijk kon blijvenwerken.

lijnolie en zin1wil

Het was de bedoeling om de
kerk met de kerstdagen in
gebruik te nemen en in goed

In 1938 kreeg ik een oproep
voor de dienstplichtkeuring en
werd prompt afgekeurd. In
tegenstelling tot de jongens die
tegelijk met mij werden gekeurd
en wel geschikt werden bevon
den, heb ik dus aan geen enkele
oorlogshandeling deelgenomen.
Toch herinner ik mij de tiende
mei 1940 nog heel goed. Ik
woonde toen nog bij mijn ouders
in Ten Post: heel vroeg in de
morgen werden we opgeschrikt
door een paar luide knallen. De
vaste brug en de klapbrug over
het Westerweiwerdermaar in
Dijkshorn werden opgeblazen;
de oorlog was hier ook uitgebro
ken! Iedereen de straat op! AI
heel gauw arriveerden Neder
landse soldaten, die gelegerd
waren in Delfzijl en omgeving,
voor de terugtocht. Omdat er
verder die morgen bij ons in het
dorp nog niet veel te beleven
viel, besloot ik 's middags eens
op de fiets naar Delfzijl te rijden
om te zien hoe het daar toe ging.
Daar aangekomen was alles
rustig: de stellingen waren
verlaten en ik ben al gauw weer
op de terugweg gegaan. In de
buurt van Tjamsweer zag ik
plotseling een hele colonne
legervoertuigen aankomen en ik
veronderstelde dat de Nederlan
ders terug kwamen om hun
stellingen weer in te nemen.
Dichterbij gekomen bleken het
echter de Duitsers al te zijn; we
waren van toen af bezet gebied!

Na Je capilulalie

Er is daarna nogvijfdagen
gevochten, maar na het
bombardement op Rotterdam
volgde de capitulatie. Onze
koningin was naar Engeland
gevlucht en Seyss-Inquart (zes
en 'n kwart) werd in ons land de
hoogste baas. Het Nederlandse
leger werd krijgsgevangen
gemaakt, maar werd al spoedig
weer vrij gelaten. In de begintijd
ging alles nog min of meer zijn
gewone gang, maar zachtjes aan
verminderde de toestand. Veel
artikelen werden schaars en
kwamen op de bon. De joden
moesten een ster op hun kleren
dragen en werden later opgepakt.
Via Westerbork werden ze
daarna in gesloten veewagens
naar de gaskamers getranspor
teerd. Bijna niemand van hen is
terug gekomen. Als ik me goed
herinner was het in 1942 dat uit
vrees voor verzet de voormalige
militairen weer werden opgeroe
pen voor krijgsgevangenschap.
Velen gingen toen onderduiken
of probeerden een baas te vinden
in de voedselvoorziening,
waardoor dan een vrijstelling
werd verkregen. Ook werden
velen opgeroepen voor werk in
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dachten dat ze daar bij de grens'
konden komen. Ik zag ook een
Duitser op een kar, met een witte
vlag.'

Fale ~ ac~/ep Je tuffel/a

Elisabeth Tolenaar

'Feest was er eigenlijk niet echt,
toen we bevrijd waren. We
waren blij, natuurlijk. Canadezen
reden op een auto door
Thesinge. Alle jeugd uit het dorp
ging daar achteraan. Pas in de
zomer van '45 is er feest ge
vierd.'
Tettje van Huis heeft allerlei
papieren en foto's bewaard.
Tijdens de oorlog lagen die
'verkeerde' spullen - een foto
bijvoorbeeld van Klaas in
uniform - verstopt achter een la
van het kabinet. Dat kabinet
(aanschafprijs 16 gulden) heeft
z'n waarde wel bewezen - het
staat er nog. De foto's zitten nu
gewoon in een la, in plaats van
erachter.

geboren 4-12-1918 in Thesinge
gestorven 28-10-1944 in Westerbork (gefusilleerd)

Hendrik Ridder, schuilnaam Hendrik de Vries, stond vooraan
in het verzet. Eerst als medewerker, toen als rayonleider, later
K.P. leider en nog later provinciaal leider van het gewapend
verzet in Groningen. Toen hij in 1944 gevangen werd
genomen, probeerden de S.D.-ers hem op de meest wrede
manier aan het praten te krijgen. Maar hij zweeg. In gesprek
ken met vrienden had hij vaak gezegd: 'Als de Duitsers mij in
handen krijgen, ga ik zingen.' En dat kon hij goed, met zijn
mooie stem.
Hendrik Ridder was geboren en getogen Thesinger. Nog altijd
komen wij zijn naam tegen: het Hendrik Ridderplein in
Tltesinge en de Hendrik Ridderstraatin Groningen herinneren
ons aan zijn leven. Het leven dat hij gaf - samen met vele
anderen - voor de vrijheid. Zijn stem is tot zwijgen gebracht
op een herfstdag in Westerbork.

Duitsers door het land heen
vanaf stad naar Thesinge. Ze
gingen richting Delfzijl; ze

Hendrik Ridder

in de oorlog. Hendrik Ridder die
deed verzetswerk. Maar hij had
een herdershond, een heel mooie
hond, die Wachter heette. Op
een morgen kwam Geert Ridder,
de vader van Hendrik, bij ons
om te vragen of wij voor die
hond wilden zorgen tot Hendrik
terugkwam. Want, zei hij, die.
hond eet net zoveel als wijzelf'
Zoals iedereen wel weet, is
Hendrik Ridder omgekomen in
Westerbork. De hond bleef bij
de familie Van Huis.

'Het werd nog gevaarlijk, die
laatste dagen van de oorlog.
Zaterdags werd de stad bescho
ten en opeens zaten er 's avonds
allemaal Duitsers bij ons in de
boomgaard en in de schuur. Ze
stuurden ons naar binnen en
zeiden: we doen jullie niets.
Bang waren we wel, met al dat
schieten. Die nacht sliepen we
met z'n allen in de gang.
De volgende dag kwamen de

Evacuées

'De laatste winter van de oorlog
hadden we uit het watergebied
evacuées in huis, ongeveer zeven
maanden. We waren toen met
z'n twaalven. Wij sliepen met de
kinderen in één kamer. Er was in
het midden precies één plekje
vrij tussen alle bedden. Het
echtpaar en de dochters sliepen
in één kamer. Eentje sliep in een
bedstee en dan was er nog een
klein kamertje waar een bed in

. kon staan. Het was wel vol. Op
het einde van de oorlog hebben
we voor de veiligheid alle
bedden in de gang gezet. Eén
van die evacuées, een vrijgezel,
sliep met z'n pet op.'

Duilseps in Je schuup

In de loop van de oorlog werd
alles minder.
'We moesten paarden inleveren,
in 1941. Twee van onze paarden
werden gevorderd en we kregen
er twee oudjes voor terug. Onze
Alij werd geboren en twee jaar
later Eitje. Als je zwanger was,
kreegje een-extra bonkaart, want
ondertussen was alles op de bon:
brood, boter, fruit, schoenen,
kleding. Voor de fiets moest je
belasting betalen. Zo'n
rijwielplaatje kostte drie gulden!
Klaas had een jas van surrogaat
stof. De mouwen van die jas
werden ál langer, Vaak zaten we
in de apotheek bij mevrouw
Anderson - de vrouw van de
huisarts - te knippen en te
naaien. Van oude stof maakten
we kinderkleren. '

én loen we,J~elminde/'

'Jantien Ridder, een nichtje, was
bij ons voor dag en nacht. Ook

De grensbewakers in Nieuwolda, nog vóór de oorlog. Op de tweede rij van boven, helemaal links: Klaas
Ridder.

Klaas en Tettje van Huis.

'Klaas, jong, het is zovep!'
'Die ochtend was de Koningin nog op de radio, het Wilhelmus werd gespeeld en daarna was 't
afgelopen. De hele dag stond de radio aan, maar er kwam niets meer.
Het was mooi weer: echt een zonnige dag. Zo nu en dan hoorde je een knal. Om zes uur 's avonds
kwamen er Duitsers aanrijden, op een motor met zijspan, met een mitrailleur erop. Zo begon in
Thesinge de oorlog.'

Tettje van Huis-Dijkstra was 28
jaar oud toen de oorlog uitbrak,
op die tiende mei 1940. Ze
woonde aan de Lageweg, dat
toen nog bij Garmerwolde
hoorde, net als het zuidelijke
gedeelte van de Schutterlaan.
Haar man Klaas zat op dat
ogenblik in IJmuiden. Als
militair, want de dreiging van
oorlog bestond al in 1938.
'In dat jaar zijn wij getrouwd,'
vertelt mevrouw van Huis, 'en in
september moest Klaas opkomen
voor herhaling. Zeventien dagen
in dienst. Hij lag in Groningen
en kwam 's avonds thuis. Opeens
werd het verlof ingetrokken en
mocht hij niet thuiskomen, maar
dat liep met een sisser af.
In '39, vlak voor Pasen, kwam
veldwachter Vosling waarschu
wen: de jongens moesten zich
gereed houden: Met Pasen was
mijn moeder jarig; iedereen zei,
dat het wel weer mee zou vallen.
Maar ik hoor die voetstappen
nóg. Die maandagmorgen, om
vier uur, kwamen ze zeggen:
Klaas, jong, het is zover. '

hJenil1<J

In 1939 werd baby Dieneke
geboren. Maar vader Klaas
vertrok naar Nieuwolde, voor de
grensbewaking. Na de zomer
kreeg hij oogstverlof; dat was
speciaal voor de boeren. Daarna
zat er al een vervanger op zijn
plek, dus werd hij naar Den
Haag gestuurd. 'Ze zaten daar
met wel 800 soldaten in een
school. Er was er eentje die
prachtig kon tekenen. Voor drie
gulden maakte hij je portret. Die
tekening heb ik nog altijd
hangen.'
Bij het uitbreken van de oorlog
zat Klaas in IJmuiden. Na de
capitulatie werden de soldaten
bijeen gedreven in de vishallen.
Daar zaten ze tot ze naar huis
mochten. 'Die reis was moeilijk:
een stuk met de bus, een eind
lopen, ze hebben er dagen over
gedaan. Maar wat was ik blij
toen Klaas weer thuis was!'
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Defamilie Maat woonde in het huis rechts. Dezefoto is in 1945 genomen, nadathet waterwas weg
gepompt. Aan het huis moestheel wat worden opgeknapt. Ookhet land zag er kaal uit. Er groeide
vrijwel niets meer.
In het land achterde woningen liggen nog b~lten: daar waren de loopgraven.

Anje van Dijken-Maat (62) woonde met haar ouders aan het
Slochterdiep. Ondanks haar nog jonge leeftijd herinnert zij zich
nog heel veel.

Heb je ook iets gemerkt van een
verzetsgroep?
"Er werden weleens illegale
blaadjes bij m'n vader gebracht.
Maar waar die precies heen
moesten, weet ik niet. Ze hielden
mij er buiten. Dat was natuurlijk
ook link: als ze je betrapten, was
je er geweest! Evert Kuipers zat
in het verzet: daar waren ook
twee onderduikers. Toen het bij
hen te gevaarlijk werd, zijn ze 
meen ik - nog een paar dagen bij
de familie Oomkens aan het
Slochterdiep geweest. Ook
dokter Anderson had er zijde
lings mee te maken: hij hielp bv.
mensen die niet naar Duitsland
wilden. Er zijn waarschijnlijk
nog wel meer mensen die er
(zijdelings) mee te maken
hadden, ik denk bv. aan Pestman
van de boerenleenbank.

Hillie Ramaker-Tepper.

We hadden een vreselijk grote
tuin, kippen en een varken. In de
herfst werd het varken geslacht;
de dikte van het dier ging naar
het aantal personen ... er kwam
een controleur kijken. Wij
hebben ons varken een keer
geruild met een andere familie;
wij waren maar met z'n drieën,
zij waren een veel groter gezin.

In de oorlog was je alleen maar
bang. Als er 's nachts vlieg
tuigen over vlogen, gingen we
uit bed en trokken onze kleren
aan. Een poosje na de oorlog
was er groot feest: er stond een
grote tent achter de school en
overdag was er een grote
optocht. Ik zat op een
sprookjeswagen. Eén van de
liedjes die toen werden gezon
gen, ging over een oliepit die in
de jampot drijft. Mijn grootmoe
der zong JAMpot i.p.v. sjempot;
ik lachte haar uit en dan werd ze
kwaad.

Alleen maal' tang

We kregen wel gebrek aan
schoenen en klompen. Je had
toen van die houten kleppers;
daar maakten we zelf een band
over heen. Ook werd er direct
leer onder de klompen geslagen
(zolen); op school stonden een
paar oude versleten klompen ...
die trok je aan in de klas; zo had
je altijd schone klompen. Toen
zijn die ijzertjes (hakken en
tenen) ook gekomen; ze deden
ze ook wel onder schoenen."

was vreselijk zwaar werk. Je
moest de olie opvangen en
wachten tot het uitgezakt was ...
dan kreeg je mooie olie. Daar
kort je heel lekkere aardappels
en panne koeken in bakken. Het
afval (zwarte rollen: "keutels")
wou heel goed branden.
De olie werd ook wel gebruikt
voor de "toetlaamp", een soort
kannetje van zink ofkoper met
een lekbakje eronder. In de tuit
hing je een stuk garen als lont.
Die dingen hadden een ovalen
reservoir. (Hielke heeft ze wel in
Sint Armenbij de smid gemaakt)
Ook konje zelf karnen. We
kregen melk van de boerderij.
Door flink met de fles heen en
weer te schudden, kreegje boter.
We deden het ook wel met een
"polske" (stamper met gaten) in
een weckfles.

Veel dingen maakte je zelf. Van
koolzaad werd bv. olie gedraaid;
dat mocht niet en moest dus
stiekem gebeuren, 's morgens
heel vroeg. Wij hadden een
"stiep" in de schuur staan. Het

In de zomer van 1943 zijn op
een zaterdagmiddag bommen
achter de pastorie gevallen; ook
een keer bij de Stadsweg. Dat
waren bommen die de jongens
kwijt moesten als ze in het nauw
kwamen: dan werd het vliegtuig
lichter. De eerste die hier vielen
waren brandbommen in
Fledderbosch en een blindganger
achter het kanaal. Toen het ding
afging, reed Tunnis Terpstra er
net tegen: "hai zag der oet as n
swien".

Verder is hier niets bijzonders
gebeurd. In al die vijfjaar is er
nooit één razzia gehouden. We
hadden ook geen gebrek aan
brandstof: turf en zwarte brand
stofkonden we ruilen met
schepen voor eieren, olie en
spek. We hebben geen kou
geleden, hadden geen honger en
kleren ging ook nog wel, dool'
het ruilen. Bovendien kon mijn
moeder goed naaien en breien:
van oud wat maken, alles
uitrafelen. Ook had ze voor de
oorlog al wat ingeslagen: voor
als er wat gebeurde.

Keu/els enJlompen

Zeerijp (een echtpaar) met hun
Limburgse evacuees: de familie
Rijswijk uit Arcen. Moeder en
zoontje Jan waren in Zeerijp
gewond geraakt en lagen in het
ziekenhuis (ze hebben het allebei
overleefd).
De familie Rijswijk was katho
liek. Ik hoor Fransje, een
jongetje van een paar jaar, nog
zeggen: "Effe bije" en dan
wapperde hij met z'n handen.
Dat was wel wat! Boven lagen
kinderen op de grond, er lag wat
in de bedstee en een meisje
(Juul) sliep bij mij in het ledi
kant. Mijn moeder krijgt nog
regelmatig een kaartje van haar.
Ze zijn ongeveer veertien dagen
bij ons gebleven; de kinderen
gingen die dagen niet naar
school.

U01 is et> verder noggeteurJ?

Na die twee nachten zijn wij
naar Harkstede gegaan, daar
woonde een tante. We gingen
met de "tödebel" (een klein
vissersbootje met een net) over
het Damsterdiep, daarna over het
tankgat en tot slot bracht "Kne
els" Kooi ons met een groot vlot,
over het Eemskanaal. Toen op
de fiets naar Harkstede; daar
waren ze al bevrijd, toen wij
beschoten zijn.

dood.
Na de eerste nacht is de
"Damsterdraai" (bij
Jägermeister) opgeblazen: de
stukken lagen nog bij boerderij
Stollenga. De nacht daarop
hebben we weer met ons zessen
in de kelder gezeten; toen zijn
wij niet beschoten, maar
Noorderhoogebrug. .
Er hebben ook mensen bij
Heeres in de kelder gezeten en in
de kerk.

Toen wij al bevrijd waren, zijn
hier nog mensen uit Zeerijp
gekomen; zij werden vanuit
Emden en Borkum beschoten. Ze
zijn eerst bij Oosting geweest,
maar kwamen daarna bij ons.
We kregen er maar liefst acht
personen bij: twee mensen uit

We zijn een nacht in Harkstede
gebleven. Mijn vader ging 's
mogens heel vroeg naar
Garmerwolde; toen hij terug
kwam, zei hij: "Wie gormen
trug, wie bennen bevrijd."
Toen we terugkwamen, zat het
hele huis vol Canadezen; ze
waren druk aan het eieren
bakken. Gamellen met eieren
schoven ze zo in de kachel. De
Koopmansen wisten niet wat ze
er aan hadden en hebben toen
maar bij ons gegeten. Er was
veel te beleven in die tijd:
allemaal sensatie!
De Canadezen dronken veel
sterke drank en waren stapelgek
op eieren. Bij Horst (waar nu
Dikkema woont) was een
veldkeuken ingericht: het eten,
wat hen te vet was, gooiden ze
weg. Toen Moeke ons "graauw
stoet" liet zien, kregen we
meteen heel lekkere witbrood ...
en thee. Later kregen we ook wel
eierpoeder en lysolzeep.

wij hadden al genoeg aan onze
eigen mensen uit het over
stroomde gebied.

HeltomtarJemenl

Op zaterdag 14 april 1945 zagen
we allemaal Duitsers en ander
lopend volk richting
Appingedam trekken. De stad
brandde als een fakkel. We
wisten niet wat we moesten
doen: wel of niet naar bed.
Uiteindelijk zijn we toch maar
naar bed gegaan, een half uurtje
misschien. s' Nachts om twaalf
uur begonnen ze te schieten.
Direct de eerste klap waren alle
ramen er al uit: vlakbij het huis
van Oude Eltje (nu Harm Jan
Havenga) was een bom inge
slagen. Wij met z'n allen naar de
kelder. Het ging de hele nacht
door, ik was vreselijk bang. Op
den duur leer je het wel: als we
ze hoorden gieren, ging het goed
en gingen ze voorbij. Toen het
weer licht werd (± 6 uur) hield
het schieten op.
Bij Hendrik Leggelo was alles
kapot en ook in het dorp was 't
allemaal kapot. Bij de Familie
Oosterhuis (waar nu Henri
Veninga woont), zijn drie
mensen omgekomen: de man is
nog naar het noodhospitaal in
Ten Boer gebracht, maar moeder
en zoon waren 's morgens al

Een schoolmeisje•..

Geensc6oo1

"In de herfst van 1944 werd het gebied tussen het Damsterdiep en
het Eemskanaal onder water gezet en trokken oom Jan en tante
Martje methun kinderen Assie, Janna en Lammie bij ons in. De
Duitsers wilden eerst heel Garmerwolde onder water zetten, maar ze
hebben zich bedacht; dan kwam de Rijksweg ook onder water en
hadden zij geen vluchtweg meer. Daarom zochten ze naar een andere
oplossing. Bij ons aan het Slochterdiep waren ze bezig een tankgat te
graven. Die mannen dronken vaak koffie bij ons en waarschuwden
mijn moeder en tante Martje: Als het materiaal 's zondags werd
opgehaald, werden wij onder water gezet. En het werd 's zondags
opgehaald! We zijn toen eerst bij Opa en Grootmoe ingetrokken
(Oude Rijksweg 21), maar daar was het veel te klein: we moesten in
de schuur slapen. Daarna zijn we bij de gebroeders Koopman (twee
broers plus een huishoudster) in huis gekomen. Waar nu EItje van
huis woont: Oude Rijksweg 10. Dat ging prima. In juni 1945 zijn we
als laatsten weer terug gegaan naar het Slochterdiep.

Die winter - toen we onder water
zaten - was er geen school, want
er was geen brandstof. Eén dag
in de week konden ze stoken; we
werden in twee groepen gedeeld:
een groep's morgens en een
groep 's middags. We kregen
een partij huiswerk mee voor de
hele week. We konden die
winter volop schaatsen: van
Ruischerbrug tot Delfzijl ( .
tussen de huizen, het appelhof,
ena) In het huis waar nu
Strootman woont, zaten Duitse
soldaten; die moesten op de
Eemskanaalbrug letten. Zij
probeerden ook te schaatsen,
maar konden het niet. Als wij
gewoon plat spraken, konden ze
ons vrij goed verstaan. Ze
dronken vaak koffie bij Me
vrouw Wierenga aan de
Grasdijkweg, dat was ook een
Duitse. Die mannen waren er
"strontzat" van en wilden graag
naar huis.
Tegen het laatst hebben ze de
brugeraf gejaagd.

rvacuées

In de oorlog woonden hier ook
evacuees van de Zeeuwse en
Zuidhollandse eilanden: de
families Kornet (waar nu Kressin
woont); Hoogerheide (nu
Goense) en Hermans (nu
Kapteyn). Die mensen waren
hier ook aan het werk en de
kinderen gingen gewoon naar
school. Mevrouw Kornet had
hier graag willen blijven: de
mannen zaten hier 's zaterdags
niet in de kroeg!
Er zijn hier ook een aantal
kinderen uit Rotterdam geweest,

. o.a. bij dokter Anderson,
Mevrouw van der Molen en
Meester Reinders. Zij moesten
hier wat op krachten komen en
gingen daarna weer terug naar
hun ouders.
In het gebied langs de Maas
werd vreselijk geschoten; dat
was de frontlinie. Verschil1ende
mensen uit die streken kwamen
naar het noorden; zo is Karel
Reutelingsperger hier ook
gekomen. Bode Wierenga uit
Ten Post moest mensen ophalen
en naar Loppersum brengen; het
was toen heel koud: het sneeuw
de. Bij ons in Garmerwolde
werden geen mensen geplaatst:
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"De kerk was stampvol op de dag
van de bevrijding,de 17e april.
Opgeluchtvoelde iedereen zich.
AIdagen was het gevecht in de
stad te horen. Men wist dat de
bevrijdersdichtbij waren, maar
hoe zou 't allemaalverlopen? De
Tommy's arriveerden in
Garmerwoldeen uit Thesinge
werden de NSB-ers en verraders
opgehaalden in de tuin van de
dokter verzamelden afgevoerd
naar Groningen. "
Debevrijdingsfeestenwerden
alom gevierd. Van de optocht in
Thesinge herinnert Holtmanzich
nog een kar met een geit erop. De
tekst erop luidde: "EERT DE
GEIT, OOK IN VREDESTIJD.
Geitenmelken kaas werd in die
tijd veel gebruikt. V.d. Woude
overdenktook nu weer hoe het
zover heeftkunnen komen en
weet veel over de voorgeschiede
nis in de crisistijd. Werkloosheid
en armoede waren een voedings
bodem voor de
propagandatechnieken van de
nazi's. Hij denkt verder terug in
de geschiedenisen komt uit bij
Napoleon". "Dit was net als Hitier
ook een dictator die een heelvolk
met zijn ideeën wist te bewerken.
Maar, zoals boer Bolt van Achter
Thesingevroeger al tegen me
zei:'t kapitoal wint altiid." Beide
mannen vinden dejaarlijkse
herdenkingeen goeiezaak. "We
moetenvoorkomendat de
geschiedeniszich ooit weer
herhaalt" .

Truus Top

durfden zij dit te doen. Even later
stonden alle Duitsers met de

. handen in de nek tegen de muur
van de boerderij en liepen ze
vervolgenszo voor de tank uit
richtingGarmerwolde. Wij gingen
er achteraanen lachtenonderweg
om de opgepakte NSB-ers die ook
met de handen in de nek liepen en
op verschillendeplaatsen langs de
route het Wilhelmus moesten
zingen. V.d, Woude vond de
Canadezen een stel "wilden". Ze
kwamen heel fanatiekop hem
over. Hij weet te vertellendat de
Canadezen geen beroepsleger
hadden. Het waren allemaal
vrijwilligers.

"s Nachts hoordeje vliegtuigen
overkomen. We hoorden van
bombardementen door de gealli
eerden o.a.op Dresden. Ondertus
sen trokkende Duitsers weg.De
moedervan v.d. Woude zag bij
het kerkhoftwee verdwaalde en
de weg naar Delfzijl vragende
Duitsersstaan.Ze waren verzwakt
en verwarden zij besloothen
binnen te vragen. Hun verhaalwas
dat ze op zoek waren naar de
kortsteweg naar huis en dat ze
dankbaar warendat de oorlog
voorbij was. Doodsbangwaren ze
ook voor de "Tommy's". "Mijn
moeder heeftze koffieen brood
gegeven en daarna zijn ze via
Bovenrijgevertrokken. Een paar
jaar na de oorlogis een van hen
op bezoekgeweestbij mijn
moeder om haar te bedanken." In
de nacht van 16 april verscheen
een groep van 15 à 20 Duitsersbij
de schuur van Holtman. Er lagen
toen al 8 gevluchtte Belgenin het
hooi en de Duitserszakten,
eenmaalbinnen,uitgeputbij hen
neer. We gaven hen ook maar iets
te drinken en teeten. In het hooi
vonden we weken later nog
scherpepatronen,die wij als
kwajongens lietenontploffen
achterde schuur. levensgevaar
lijk! De volgendeochtend reed er
een tank met een Canadeesmet
een fles drankaan de mond er
vooropons pad op. Ondanks dat
de Duitsersnog bewapendwaren,

laalsleoo~SltY:'len

derd was afgeven. Iedere boer had
toen één of meerdere paarden. Bij
de verzamelplaats was het een
drukte van belang. Je zag al die
Duitsersen NSB-ers. Als kind
hoordeje de verhalenover wie er
"fout" waren in die tijd. Ook
werd er gepraatOver de landverra
ders en de daden die zü pleeg
den." In Thesingeviel dat wel
mee. De landwachterdie met het
geweer op de nek over straatging
en de spertijdcontroleerde, zou
geen agressieve daden op z'n
gewetenhebben. V.d.Woude: "de
SS;ers, Qat was li,et minste soort!"
M~&r Holtman herinnert zich de
vluchtendeonderduikersdie
zwemmendover 't Maar wilden
ontkomen. Zij werdendoor
dorpsgenoten beschotenin het
water. Hoe kan het dat mensen tot
zoiets in staat zijn?

In '43 was er nog heelwemig
brandstof. Van der Woude:"Ik
ging met paarden wagenwel naar
Ureterpen Veenhuizen om
takkenbossen op te halen. Toen ik
eens 's ochtendsom 4 uur vlak na
spertijd,deRijksweg
opreed.liepen daar twee Duitsers
en een NSB-erdie mij aanhielden.
Op de wa'gen had ik zakkenmet
klaverhooi met daarin meelen
olieverstoptals smokkelwaar01Jl
te ruilentegen hout. Waar ik naar
toemoest en wat er wel in die
zakkenzat, werd me gevraagd. Ik
zei dat ik een langerit naar
familie moest makenen dat het
hooi voor'de paardenwasvoor
onderweg. Een van de moffen
ramdetegende zakken,maar
voelde blijkbaarniets bijzon
ders."

Holtman:"Bij café de Waai
moestenwe een paarddat gevor-

Dit was een korenmolentje om zelfmeel te malen. Foto; Teunis Ton

natuurlijkook geen melk aan
particulieren verkopen. Dit
gebeurdebij haast iedereen wel en
ik herinnerme de kleermaker uit
de stad die in ruil voor
kledingreparaties melk, meelen
bonenkreeg.Toen de winkels
leeg raaktenkwam er steeds meer
volkom melken andere levens
middelennaar het platteland. Zelf
slachtenwas ook streng verboden.
Toch gebeurdedit wel op de
boerderij en weet ik nog dat er
vleesin een melkbuswerd gestopt
om op routeen volgens afspraak
er weerafgehaald te worden. Mijn
Pa wildebeslistniet verdienen aan .
de melkdie zo aan huis werd
verkocht. Het was bekend dat
sommige boerenteveel vroegen,
maar die zijn dat extra geld na de
oorlogweer kwijtgeraakt in de
geldzuivering. Deze aktie,
bedachtdoor ministerLieftinck,
had tot doel na te gaan wie zich in
oorlogstijd onrechtmatig had
verrijkt",a1dus Holtman. Van der
Woude verteltdat de
boerenstaking, het nietmeer
leverenvan melk aan de fabriek,
bestraftwerd met de executievan
meerdereboeren waarondereen
boer in Marum en diens zoon. Dit
feit maaktedergelijke akties
onmogelijk.

hele dag fietsen." Alsjongen kon
Hendrik onopvallend overalnaar
toe. "Ik heb heelwat "bood
schappen" rondgebracht zoals
boter, vlees en bonen. Bet
ophalenvan voedsel-en
tabaksbonnen in de oude Her
vormde school in Ten Boer kan ik
me nog goed herinneren. Mijn
ouders hadden me goed ingeprent
datje de beste nog niet kon
vertrouwen. Bij onze buren,
Kuizinga, waar nu V.d. Veen
woont, waren de hele oorlog
meerdereonderduikers. Je praatte
daar met niemandover en ook
niet over ietswatook heel
spannend was, het luisterennaar
de engelsezender. Soms trof ik
het dat ik bijde buren kwam en ze
bij de radio zaten. Halverwege de
oorloghadden wij een verzetsman
uit Westeremden,Siep de Jong, in
huis. We moestenhem altijdJan
noemen. ,; 'l'

"De melk moest verplichtaan de
fabriekgeleverdworden. Je
mocht geen boter karnen en

Met Hendrik van der Woude rijd ik op een avond het dorp uit
naar Klunder, waar Hendrik Holtman ons bij de staldeur van de
boerderij al opwacht. Door de stal lopen we naar het voorhuis.
De koeien liggen naast elkaar in de oud-hollandse stal in een
schoon stro-bed en met de staarten opgebonden. De sfeer en de
geur hier en de aanblik van rustig herkauwend vee doen mij
denken aan vroeger. Zo kom je gemakkelijk in de stemming voor
een gesprek over de herinneringen aan de oorlogstijd in
Thesinge. Binnen heeft mevr. Holtman de koffie klaar. Beide
Hendrikken zijn goeie vertellers. Vooraf aan ons onderwerp
bespreken ze het boerenleven van tegenwoordig. Over
bedrijfsmodernisering en -uitbreiding komen de meningen
aardig overeen.

Een karnton: het kostte uren karnen voordatje boter kreeg en er
werd dan ook om beurten gekarnd. Foto; Teunis Ton

Toen de oorlog uitbrak was v.d.
Woude 20 jaar. 'Ik zat in de
gevaarlijke leeftijd. Omdat ik bij
de boer werkte en de
voedselvoorziening verzekerd
moest blijven,had ik een
Ausweis.Toch bleek dit later in .
de oorlogniet afdoendete zijn.
Als we gewaarschuwd werden dat
er een razziagedaanzou worden,
vluchttenwe het land in. Om te
voorkomendat ik opgepakten in
Duitslandte werk gesteldzou
worden, heb ik ook5 jaar lang de
stad Groningengemeden. Ver
scheidenebekenden werktenin
Duitsland in de oorlogsindustrie
of ter vervangingvan Duitsers die
naar het front moesten. Zo zat
mijn buurjongen in Kasseials
bakker.
HendrikHoltmanwas toen 9 jaar.
Toch herinnerthij zich duidelijk
het beeldvan de doortrekkende
DuitsersvanafNieuweschans naar
de Afsluitdijk. "Met z'n vieren
naastelkaar, in een onafzienbare
rij, over de weg bij Ellerhuizen
zagenwe hen vanuit ons huisde

Tweemaal Hendrik
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Kajuit 322 - Winkelcentrum Lewenborg " 415222
Eikenlaan 35 - Selwerd " 778455
Versmarkt - Korreweg 51 - 53
Claremaheerd 47- Beyum " 421452

voor al uw
KOEIEN EN SCHAPEN

BEL VOOR EEN
AFSPRAAK:

Garmerwolde:
050 -424962

* behandeling rotkreupel
* horens zagen* stieren ringen

KLAUWVERZORGING

R. v.d. WoudeUw brood wordt natuurlijk
gebakken. door

Warme Bakker

~Cl///

ctfc/Ht/cr/f///a

1~~i"'S
~~\:~:~:~:~:~:::::::.

:lI:::::l::;::::::!! vo~~:~~;:se
\i::: !i!!C reflexzöne-
\: \? therapie

....

BOUW v.o.î,

9798 PA Garmerwolde
fax: 050 419268

Oude Rijksweg'll
tel.: 050 416501

..~.

Voor:
Dumperwerlczaamheden,
maaikorven en persen
van hooi en stro staan
wij altijd voor u klaar

~AlIIIWt~~~

Lageweg 20
9798 TG Garmerwolde
Telefoon 050 - 418610

LOONBEDRIJF

W.LODE

Perfektie in haarmode

Wigboidstraat 6 9791 CR T"11 Boer
Telefoon (05902) 21 51

HOUTMARKT NIJDAM
Woldweg 6-8, 9734 AC Groningen-Ruischerbrug

tJo wijk Lewenborg - Tel. 050 - 416135 Fax 415751

HOUT - PLAATMATERIAAL
KEUKENS - VLOEREN
PLAFONDPANELEN - TUINHOUT

IJ
Installatie bedrijf
Thesinge v.o.f.

Kerkstraat 1
9797 PO Thesinge
Tel. 05902 - 4536
Fax. 05902 - 4693

* elect a
* gas
* watEIr
• e.v.
• dakbIed king
• zink 11

"--

M. Ritsema - Bedum - Telefoon 05900 - 13830
K. v.ä. Veen- Ko/ham - Telefoon 05980 - 93504

B!(I-----------f

'Ko;"".,. ]Îf.
1J.,(J6

Wie slager Siegers kent,9733 CT G,,,,,,"gM
WinltelcentrlJm Lewenbotg

+l"6SI(!~(!
zoekt niet.rele/oo,,: 05O·'J4'87

IJmerii ter Veer
Wie zoekt,

se"il~(!2S
.kent slager Siegers niet.

Installatiebedrijf

Goederen gebracht in de Fa. W. Kooi & Zn. H.A. Siegers
L.v.d. Veenstraat 3
Garmerwolde (050-413045) Middelbert Uw slager
worden vrijdagavond 050-416263'

ç~
thuis gebracht

verf· glas· behang
Tevens: Engelbert klompen- laarzen
Suède-reiniging 050-416217
stoppage en

GAS - WATER
9797 PC Thesinge

kledingreparatie. G.N.. Schutterlaan 28 Wigboldstraat 17

ELECTRA Telefoon 05902 - 1957 Ten Boer - 05902-1272
GOED VOORUWGOED
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Deze bijzondere Ganner &
Thesinger krant (extra groot,
extra dik, extra grote oplage om
huis-aan-huis te kunnen versprei
den) konden wij maken dankzij:
• onze trouwe abonnees (wist u
dat u voor maar fl7,SO per jaar
twaalf keer de dorpskrant in de
bus krijgt en dat het
abonnementsgeld dit jaar wéér
niet omhoog is gegaan, ondanks
de gestegen papierprijzen!);

• onze trouwe adverteerders die
vaak jaar in jaar uit blijven
meebetalen om u deze krant te
kunnen bezorgen;
• de verenigingen voor
Dorpsbelangen van Thesinge en
Gannerwolde, die beide naar
draagkracht hebben gesubsidi
eerd;
• en ten slotte de redactieleden
van de G&T die altijd veel werk
doen voor de krant.

Gazele Fietsen

FA. GEERT BELGA

FIETSEN
Kajuit 272 .
Winkelcentrum Lewenborg
Groningen 050 - 422252

aan...

Sloomflui/jes .
• Bedankt! Hierbij wil ik iedereen die"
mij tijdens mijn verblijf in 't ziekenhuis
en bij thuiskomst verblijd hebben met
een kaart, bezoek of attentie in welke
vorm dan ook: heel hartelijk bedanken!
Roelie Dijkema
• De collecte voor het Nationaal
Reumafonds in Garmerwolde heeft f
445 opgebracht.
• Te koop: Racefiets Peugeot, frame 58
cm hoog, 5 versnellingen. Telefoon
1>50-4160Q4.
• Te koop: Bar-kast met verlichting
(geschikt voor t.v.), wegens .
overcompleet t.e.a.b. Jan Uitham.

.Met dank

Filialen:
Nieuweweg3
Winkelcentrum
Paddepoel

Winkelcentrum Lewenborg
Kajuit 285
9703 LC Groningen
Telefoon 050A14746

U denkt misschien weleens aan nemen, U weet dan precies wat huren en

Delto iseen nieuw brilleglas bezigheden waarbij het prettig
von Essilor, met een veel of zelfs nodig is om ook op
groter bereik dan een gewoon grotere afstanden binnen hand
leesglas. Delta biedt goed bereik goed en scherp te kun
zicht op alle afstanden binnen nen zien.
onqeveer 1 meter, I~ B;jvooeb..,ld b;; hetwerken

Dat maakt Delta bij uit- (0 aan een bureau, tekentafel
stek geschikt voor die· of bij het knutselen.•

DELTA GlAZEN...
MEER DAN GEWONE LEESGlAZEN

Utwijfelt
tussen kopen

en huren?

•
•

··Boekholt
OPflCIENS. C••tact..... & '.0"_".""

een eigen huis. Maar u vraagt zich af of u kopen u per maand kost.En u moet er niet

Stoeldraaierstraat 35
Groningen
Tel. 050 - 132453

lES

MET DElE PROFESSIONELE
WHITE MOTOR-GAZONMAAIER
• diversemodellenffimOr·gazorl

maaiers
• allevoorzienvaneen"snlle'

B&S motor. van 3tot SpI<.
• maalbreedtes van46 tor 53cm
• bednlfszl'ker
• larlgelevensdeur
• gebruiksvrlendelilk
• scucecarrcssene
• gefabnct:'erd door

's wereldsgrootste
fabriekvan III!!!!!"'~
nnorrccbmes.'

MAAI UW GAZON
MOEITELOOS

r
~I~~~~:~. t~~~~~:n:~~~c~!k :'~;~~c~~,:~~~~~~:s~~~~~ r:~~::;; \." .,,,I
en onderhoud ~.,n verlenen.

Uw Wh'U-dealer:

LANDBOUWMECHANI$ATIEBEDRIJF

oudman thesinge I
~~~",-2'-",132:.::-1I1=35",-2 _

Drogisterij • Parfumerie
Reform • Schoonheidssalon

Tapijt - gordijnen - vinyl - marmoleum - parket 
laminaat - vloerkleden - behang - zonwering 

verfartikelen - ijzerwaren - gereedschap 
electra

Winkelcentrum Lewenborg Groningen Tel. 050-410508

Verhuur van:
Kano's - Visboot

Huifboot - bootcaravan
ook voor groepen

Dorpsweg 55
Garmerwolde 050-416252

Ligplaats:
Damsterdiep biJ Café Jligermelster

Kano en Boot
Verhuurbedrijf

tillHlIJEl\W0L»E

L:~

dat wel kunt betalen. Dan raden we u aan gek van opkijkenalskopen,zekerop termijn, Spartamet Snorfietsen

eens bij de Rabobank langs te komen. wel eensvoórdeligerkanzijn dan huren.

SPATEC-DECOR Want daar kunnen we u alles vertellen over Twijfelt u dus tussen kopen en
Agu Regenkleding

WONING- EN PROJEKTINRICHTING de financiële kant van zowel een huishuren huren? Bij de Rabobank zetten we de za- Lichtgewicht Fietstassen

ON WUIJPOC uoot komtI!!

BOVAG AutobIdrijf
D6nsterwBg 2SitiIfbInn, tel. 1161183-1994
GtDene Zoom ITen Boer,III. /16902·1494

-:5"5"" ...,,'.dI'.p...._

Reparatie van alle
merken fietsen

Rabobankons praten.

VAATSTRA
ERKEND GAS- EN ELEKTROTECHNISCH I
IJ LOODGIETERSBEDRIJF
Zuidwolde (GrJ Tel.05900-12832

Oosterweg 1
Zuidwolde - Groningen
Tel. 05900 - 12832 Fax 14429
Thesinge - Singel 1
Tel. 05902 - 3529
Autotelefoon 06 - 52619071 & 78

vergelijking waarbij we uw persoonlijke nuchter advies. Kom dus eens met

omstandigheden als uitgangspunt

als kopen. We maken een woonlasten- ken voor u op een rijtje. Engeven u een

SERVICE

"Hé Jan, hebben de buren
nu alwéér een nieuwe bank?"

LEDER

Oude Rijksweg 20 - 9798.pS Garmerwolde

Frieseslraalweg 31, Groningen, lel. 050-139555
Kajuil267, Groningen, lel. 415515

Neel Want door het unieke leerverf-procedé van Allround Lederservice is hun bankstel
weer als nieuw.
Duur? Nee, zeker niet in verhouding met de aanschafprijs. Bel voor meer informatie
050-424205

ffi\DdL [M[Q)
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Roelie Karsijns-Schievink

De levensomstandigheden
veranderden zeer langzaam ten
goede, nog lange tijd was alles
op de bon zeer schaars. Ook aan
veevoeder en meel, het
handelsgoed van molenaar Luit
Oomkes, was nog een groot
gebrek.
Luit en Corrie Oornkes-Bosch,
nu terugdenkend aan die tijd,
zeggen: "We leven nu in
weelde; een mooi huisje in
Bedum, elke dag volop te eten,
kleding en allerlei luxe. Toen
hadden we ons dat niet kunnen
indenken. "

molen onder zakken meel.
In en rondom de Stad werd hevig
gevochten. In Thesinge zelf·
vonden geen gevechten plaats.
Toen de bevrijders hun tenten in
Thesinge opsloegen, trokken ze
natuurlijk veel bekijks. Corrie
ruilde met een van de bevrijders
haar armbandje met zilveren
dubbeltjes tegen een pakje echte
thee. Een kostbaarheid na alle
surrogaat!

De dagen voor de bevrijding
waren, op afstand, heel span
nend.
Veel tijd werd in kelders doorge
bracht en 's nachts lagen de
bewoners van het molenhuis
samen met de onderduikers in de

Een oliemolentje: boven gaat het koolzaad erin. onder komt de olie
eruit. Aan de achterkant kwam het uitgeperste koolzaad naar buiten
dat gebruikt werd als veevoeder. Foto: Teunis Ton

richting Stad. Gelukkig... geen
verrader!
Tijden later werd de molenaar
opgeroepen om voor de recht
bank te verschijnen wegens
clandestien malen. In eerste
instantie werd hij veroordeeld •
tot een geldboete van f.225.00,
een heel kapitaal in die tijd.
Toen Oomkes oog in oog stond
met de rechter, herkende hij in
hem de man uit de stad die hij
meel geleverd had.
De rechter herkende Oomkes
ook, maar liet niets blijken en hij
reduceerde de boete tot f.25.00.
Oomkes betaalde en ging
opgelucht huiswaarts.
's Avonds ontdekte hij onder de
voordeurmat een enveloppe met
daarin f.25.00. Een goed bericht
in deze tijd waarin je eigenlijk
geen mens kon vertrouwen!

1943

Zo rond 1943 werd de situatie
nijpender.
Corrie diende nog steeds in de
Stad en zag in de buurt waar ze
werkte, rondom de Jozef
Iraëlsstraat, lange rijen mensen
met gele sterren op hun jas
wachten op transport naar een
werkkamp. Corrie: "Het was
meelijwekkend, al die mensen
klein en groot, wachtend op de
trein naar een voor hen onbe
kende bestemming. Ook wij
wisten toen niet wat er met hen
ging gebeuren. Als ik er nu nog
aan terug denk, nu wetend wat er
met deze mensen is gebeurd ..... ,
vreselijk!' ,
In het privéleven van Luit en
Corrie veranderde ook het een
en ander; ze gingen trouwen.
Luit: "Je had niks. Toen ik de
dag na ons trouwen alle kosten
had betaald, had ik nog één
gulden in de knip. We bezaten
een koe met een kalf en een
paardje dat de wagen kon
trekken!"
In 1944, vlak voordat zoon
Willem geboren zou worden,'
betrokken ze een huisje voor hen
zelf in de Kapelstraat; tot die tijd
hadden ze bij Corrie's ouders
ingewoond. Kleertjes voor de
nieuwe wereldburger wist Corrie
te bemachtigen door voedsel met
Stadjers te ruilen.

Del'echlep

Vanuit de stad kwam steeds
meer vraag naar voedsel. Op een
marktdag in de Stad bij de Grote
Markt, sprak een bleke en
vermagerde man Oomkes aan en
vroeg hem ofhij iemand wist die
wat meel kon leveren. Oomkes
zei impulsief toe dat de man wel
bij de molen in Thesinge langs
kon komen. De man kwam, hij
kreeg het meel en vertrok weer

opgevist-en in bedrijf gesteld.
Hij werkte altijd.

OlieJraaien

In de molen werd een oliemolen,
gemaakt door smid Blaauw,
geïnstalleerd. Eigenlijk mocht je
geen olie draaien, maar je deed
het toch. De olie werd uit
koolzaad gedraaid, dat van
tevoren was gedroogd op de
zolder bij bakker van Ketten.
De olie werd gebruikt voor het
bakkenen ook wel voor verlich
ting. Als er controle kwam,
smeet de molenaar de
demontabele oliemolen zo boven
uit de molen in de sloot. Als de
heren dan weer vertrokken
waren, werd de molen weer

. paard en wagen weer huiswaarts
keerde en er kwam controle, dan
zette zijn broer de wieken in een
kruisstand. Als hij dan te veel
meel op zijn wagen had, bleef hij
bij een boer wachten tot de
wieken weer een andere stand
hadden.

Luit: "Ik was aan het melken 's
morgens vroeg, de tiende mei
1940. Er waren veel vliegtuigen
in de lucht. Later hoorden we
voor de radio dat de oorlog met
Duitsland was uitgebroken."

De verlovingsfoto van Luit en Corrie werd genomen vlak voor de
oorlog.

De molenaar>en zijn vrouw

In de molen Germania maalde
Luit met zijn broer tarwe en
rogge voor de stad Groningen en
voor de boeren in de omgeving.
Met de hoeveelheden werd
ondanks scherpe contröle
natuurlijk wel gesjoemeld. Op de
officiële stukken stond dan dat
er 19 ton meel gestort werd in
het vrachtschip, maar in werke
lijkheid was dit dan 21 ton. Als
er wind was werd er gemalen,
ook clandestien. Dit meel werd
dan opgeslagen in een ruimte
van het belendende café. Op een
keer verschenen er plotseling
controleurs terwijl hij op zijn rug
een zak meel naar de geheime
opslagplaats vervoerde. De zak
meel werd over de heg gegooid
en hijzelf is er naast gaan liggen.
Zo lag hij een hele poos in de
kou, maar de controleurs hebben
hem niet ontdekt.
Als Oomkes na een rit met zijn Op 17 juli 1943 trouwden ze: Luit en Corrie Oomkes-Bosch. De koetsewagen staat voor...

Corrie: "Ik diende in de Stad.
Toen ik aan het eind van mijn
werkdag naar Thesinge terug
fietste, kwam ik allemaal
legervoertuigen tegen, dat was
wel heel angstig. Ik was blij dat
ik thuis was aan de Molenweg. "
Toen de eerste spannende
oorlogsdagen voorbij waren,
ging het dagelijkse leven van de
dorpelingen eigenlijk weer zijn
gewone gangetje. Eind dertiger
j aren was er al een
bonnensysteem ingevoerd
wegens schaarste van allerlei
artikelen, het gevolg van de
crisisjaren.
Luit, toen nog niet getrouwd met
Corrie, kreeg een speciaal
persoonsbewijs omdat hij als
molenaar zorgde voor de
voedselvoorziening.
Corrie diende in de Stad bij een
gezin met zeven kinderen. Later
konden deze mensen haar
eigenlijk niet meer bekostigen en
ging Corrie, voordat ze haar
werkzaamheden in het gezin
begon, kantoren schoonmaken
om zo wat extra te verdienen.
Demo/en

. Luit Oomkes, geboren in 1917 in het molenhuis en Corrie
Oomkes-Bosch, geboren in 1919 herinneren zich het uitbreken
van de tweede wereldoorlog nog goed.
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'Ik kon geen koffep tillen.'
Aan de Molenweg, tegenover Ritsema, was de brandstofzaak van Van Zanten. Zoon Hendrik was
een jaar of twintig en moest - net als de andere jongens in het dorp - eigenlijk voor de Duitsers aan
het werk. Maar niemand ging, ook Hendrik niet. 's Nachts ging hij vaak naar Holtman in 't
Klunder, Het was 1943.

o., boeken,
bokken en meer

We hadden ook een varken; daar
moesten we vreten voor hebben.
We kregen koren van een boer,
dat mocht natuurlijk niet! Dat
moest stil gebeuren. Daarom
gingen wij voor de show aren
zoeken bij boer Hofman; dat
stond in een zak op zolder.
Ernaast stonden wel 4 zakken
met koren. Op een dag kwam er
een controleur; die ontdekte ons
schone koren. Dat was niet voor
ons varken! Dat was voor
consumptie! Ik moest met hem
mee om mijn man op te halen; ik
kneep hem toen wel! Mijn man
weigerde te zeggen waar hij het
koren vandaan had: "Ik zeg t
nooit! Je mangen met mie doun
watje willen, schait mie din mor
dood!" Als hij het had gezegd,
dan waren de gevolgen niet te
overzien geweest! Dat was heel
griezelig! Maar we hadden
geluk: de man streek met z'n
hand over het hart en ver
scheurde de bon.

een pijpje voor hem had. (Ze
noemden hem niet voor niets
"Haarm Piepke"). Toen het hok
van onze geit eens een keer
helemaal schoongemaakt werd,
kwamen de beide pijpen weer te
voorschijn! Pa had ze altijd in
zijn bovenzakje; bij het voeren
waren ze eruit gevallen!

(n.b. in april 1992 heeft al een
uitgebreid artikel gestaan over
haar ervaringen in de zelf
gegraven schuilkelder)

1945: Titie van Dtjk met de
beide bokjes voor de oude
'boerderij Bus '. .

I

Hillie Ramaker-Tepper

We zijn trouwens op een rare
manier aan die geit gekomen: Pa
wou naar de markt, onderweg
kwam hij Hooite Nijburg tegen.
Hij vroeg aan hem: "Woar hest
dij weg? Houveul het e die .
kost?" Hooite had er f90,- voor
betaald; Pa bood hemf 100,-.
"Asjeblieft ... verkocht!"
We hebben met die geit nog veel
meer beleefd: Pa had altijd een
pijpje met een hele korte steel.
Het hok van de geit werd veel
vaker achter schoongemaakt dan
voor bij de ruif. Pa was al twee
keer een pijp kwijtgeraakt;
gelukkig was er nog iemand die

'Ik had een heel mooi boek van
mijn zuster gekregen, getiteld:
"Van het westelijk front geen
nieuws". Het ging over Duitse
soldaten; ze werden er "min" in
gemaakt. Als de Duitsers dat
boek vonden, werdje doodge
schoten! Omdat ik het toch graag
wilde houden, wisten we geen
beter raad dan een plank van het
plafond open te trekken en het
boek er tussen te duwen. Weer
vastspijkeren en ... klaar is Kees,
niets te zien. Het moet er nu nog
tussen zitten, maar ik weet niet
precies waar. Als ze ooit het
plafond vernieuwen, zullen ze
het wel vinden.

Nel voorJe Duilsers

De 94-jarige mevrouw Martje van Dijk-Hutting (Dorpsweg 19,
Garmerwolde) haalt samen met haar dochter Titie herinnerin
gen op.

We waren in Thesinge bij de
familie Maatjes. Maar onze
bokjes waren nog in
Garmerwolde: dat zinde ons
niks. We gunden de Duitsers ze
niet! Ook vonden we het jammer
van de bokjes. Ik heb zelf
geholpen toen ze op de wereld
kwamen ... dat was mijn eerste
bevalling. Bovendien zeiden
"ze" dat er bij ons op het land
afweergeschut zou komen. Titie
en ik hebben de dieren toen
samen opgehaald; dat was een
zware gang. De jonge bokjes
wou wel: die zaten met z'n
tweeën in een korf met een
beetje stro er onder in..Maar
moeder geit wilde niet lopen.
Tiemen en Klaas Dolfijn ver
moedden dat zij dorst had (het
was heel warm weer) en kwamen
met water aanlopen. Zij dronk en
'" wou toen ineens wel lopen.
We wisten niet wat we eraan
hadden! Hij ging gewoon in 't
gat! Achteraf bleek dat ie
vreselijke dorst had! Eenmaal bij
Maatjes angekomen hebben we
ze in het varkenshok gedaan. Pas
nadat de Canadezen waren
vertrokken, hebben we ze weer
opgehaald en bij Simon Kuipers
in het land gebracht. Ze konden
zo mooi spelen: ze huppelden en
sprongen.

Toekomst.
Wijze: Abide with me .•

Een nieuwe toekomst
Lacht ons stralend toe
o volk van Neerland
Wees uw tweedracht moe
l!.lén zij ons streven
Als ons aller taal
Eenheid de hartewensch
HET IDEAAL

(Uit de Revue van Ds. F.A. Nolle)

Elisabeth Tolenaar

Hendrik van Zanten vindt 't
eigenlijk een wonder, hoe goed
alles is afgelopen. Op veel
momenten heeft hij grote angst
uitgestaan. Toen hij oog in oog
stond met vier op hem gerichte
geweren. In het Scholtenshuis. In
Amersfoort. Bij het wegvluchten
uit Amersfoort, toen hij eigenlijk
niet weg durfde te lopen en
iemand hem hielp: ja, nu, lopen!
En veel later, in de stad, bij het
passeren van dat hek met
Duitsers aan weerszijden.
'Ik heb na die tijd altijd hoofd
pijn gehouden. Dat komt dáár
van.'

EenwonJer

Zwarte handel dreef hij niet
Want die baart alleen verdriet
Hij diende slechts zijn eigen volk
Hulde aan die draaierij
Want wij bleven vet er blj
Nou stop! 3 x

DeO ti e dra a i e r,
Wijze: In een blauw geruite kiel.

In een rood wit blauwe kiel
Draaide hij met 't oliewiel
tien gansehen nàcht
Koolzaad kreeg hij van den boer
stroom langs een verborgen snoer
Druipdl1'ttr! 3 ..

Verlichting: met koolzaadolie in deze lampjes werd licht in de
duisternis verkregen. Foto: Teunis Ton

weer terug moest. Maar vanaf
toen heb ik ondergedoken
gezeten. Eerst bij een zus, daar
bij een tante die aan de Singel
woonde. Ik heb daar weleens in
de bedstee gezeten, heel stil, met
de deuren dicht, terwijl er in de
kamer gewoon bezoek was.
Daarna heb ik thuis bij mijn
ouders ondergedoken gezeten.
Met de bevrijding kon ik pas
weer naar buiten. Iemand zei: je
kon wel in het zwijnenhok
gezeten hebben. ZÓ rond was ik.
Met een heleboel Thesingers zijn
we toen naar Garmerwolde
gelopen. Terugkomen kon ik niet
meer; ik had zó lang binnen
gezeten, ik kon haast niet meer
lopen.'
'Die man in Ter Apel heb ik ooit
nog opgezocht. Hij is nu overle
den.'

Voor onderduikers duurde de oorlog soms lang. Stilzitten achter een
gesloten deur en misschien wat lezen. Hier de verboden 'Trouw' uit
september 1943. Foto: Tewlis Ton

!'laar Duils/anJ

'Toen kwam ik thuis, na drie
kwart jaar. We vertelden ande
ren dat ik met een paar dagen
verlof thuis was en dat ik daarna

Ju/he zijn vef'l'aJen. '

'Die avond zei mijn pa: blijf
maar thuis. We lagen nog maar
net op bed, toen er vier NSB-ers
aan de deur kwamen met gewe
ren. Ik vloog door het glas heen
naar buiten, want ik dacht: ik ga
gauw bij Ritsema het land in..
Maar ik zag die geweren en met
één sprong was ik ook alweer
binnen. Als het Duitsers waren
geweest, hadden ze geschoten. '
'We moesten eerst naar het café
van Havenga, samen met pa en
met een jongen van Haak. Daar
zeiden ze: jullie zijn verraden.
Daarna zijn we naar bet
Scholtenshuis gebracht. Daar
heb ik weinig herinnering meer
van. Ik weet alleen nog dat Haak
naar Vught werd gestuurd en dat
ik naar Amersfoort ging. Tien
weken heb ik daar gezeten. We
moesten er aldoor rondjes lopen
en hout sjouwen uit het bos.
Soms konje stiekem ergens een
swieneerappel oprapen en die at
je met smaak op, want eten
kreegje haast niet. Na die tien
weken kon ik geen kotTertillen.
Toen ben ik gevlucht.'

'Ze hadden me gezegd: ik moest
vertellen dat ik daar en daar had
gewerkt. Daar hád ik niet
gewerkt, maar dat moest ik dan
zeggen. Ik kwam op een
scheepswerf in Oldersum, in
Duitsland. Daar trof ik een heel
goeie baas. Die man sprak plat
en dat kon ik verstaan. Hij
verstond mij ook. Maar die echte
Duitsers, die kon ik niet ver
staan. '
'De baas had ook koeien en ik
mocht daar meehelpen. Dat was
allemaal zo slecht nog niet. Op
een dag was ik mijn bretels
vergeten, dus ik moest terug om
m'n bretels op te halen. De
boerin zag me lopen en die
kwam met een heel stuk vlees
aanzetten. '
'Achterafzeg ik: ik heb heel
veel geluk gehad. Ook met hoe
ik weer naar huis kon komen. Ik
weet niet meer hoe, maar van
thuis hadden ze me een fiets
gestuurd. En er was een
grensganger, een man die in Ter
Apel woonde en die in Duitsland
werkte. Die man heeft me over
de grens geholpen. Ik ben
gewoon samen met hem naar Ter
Apel gefietst. Daar ben ik op de
bus gestapt. In de stad Gronin
gen was het wel riskant. Ik moest
door zo'n hek heenlopen met
links een soldaat en rechts een
soldaat. Je staat dan wel veel
angst uit, op zo'n moment.'

SIi/zijn

-.
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Mevrouw Elssien Tepper-Hogenberg (80) woonde aan het
Slochterdiep; toendertijd het een na laatste huis van Garmerwolde.
Zij vertelt haar dochter wat ze zoal heeft meegemaakt.

Met stevels non op bèr

Hillie Ramaker-Tepper

bukkenkistjesmokt, dij deden
wie soavends in schuur veur de
gloazen. Der mog gain licht oet
schienen!
Hou wie t gewoar worren bennen
dat wie bevrijd warren, wait ik
nait meer. Ik wait wel, dat ik t
nait groag nog ais n moal weer
beleven wil!

Elisabeth Telenaar

Iedereen was zuinig in de oorlog, zeker op brandstof. 'Er was bij
ons een boom omgevallen. Mijn man zei: dat hout, dat krijgen de
Duitsers niet. Samen met mijn jongste broer heeft hij staàn zagen
om die héle boom 's nachts weg te werken. Dat lukte op tijd. Al
het hout lag mooi verstopt onder het hooi. Alleen hadden ze de
lange trekzaag van de gemeente gebruikt en ze waren vergeten
om die zaag schoon te maken. De verse houtkrullen hingen er
nog aan en toen kwam er een vent uit Ten Boer, van de ge
meente. Dat was benauwd! Maar gelukkig: hij zei niets.'

VersclleurJ

Pantoffeltjes maken
Met de kinderwagen naar Garmerwolde om de bevrijding te
vieren, dat deed Johanna (of 'Jo') Ridder-Olthof. Zij was
vijfendertig jaar toen de oorlog uitbrak. Haar man zat als
militair in Bergen aan Zee; zij zorgde thuis voor het gezin,
met vier jongens "laar liefst.

'Hoeveel pantoffeltjes ik niet gemaakt heb voor de kinderen,'
vertelt ze. 'Het werd steeds lastiger om aan materiaal te komen.
Ik ging eens met de jongens op visite. Hun sokken had ik gestopt
met rood garen. Iets anders had ik niet. Geen gezicht was het
natuurlijk, maar ja, het was oorlog. We waren al dolblij met een
stukje Sunlight-zeep. Alle oude kleren werden weer eindeloos
verknipt en vermaakt. De surrogaatstofuit de oorlog was niks
waard. Die kon je één keer in de was doen en dan was het al
kapot.'

'1-1 I 'I lij zei niets,

Een huishoudelijke bewaarbus, met daarop de afbeeldingen van
Churchill. Roosevelt, Mao en Stalin. Foto: Teunis Ton

Foto's of papieren uit de oorlogstijd heeft Jo Ridder niet meer.
'We waren heel bang, toen, dat de Duitsers zoiets zouden
vinden. Daarom hebben we alles verscheurd en weggedaan. We
durfden niets te bewaren.'

Noa dij besehaitensnacht bennen
Oom Jan zienent ook nog n poar
doagen bie ons wèst: dij sluipen
met heur drijen (oom Jan, tan
Hendertje en Klaas) in t heu in
schuur; wichter laggen in n
ledikantje (van holt van ol
kerkbanken) bie ons op
slopkommer. Z'haren doar n
lanteern bie heur; wie haren
zwaart pepier op n geroamte van

Pa en Opa gingen nog gewoon
aan t venten _.. ze mozzen
Roeskebrug in om; t peerd was
dou bie Tonie Ebeling ... en
woagen ook. Dou in de
bevrijdingsdoagen hemmen ze
nait vent, mor aans altied wel. Ik
heb voak bonnen op hoald: mos
aal week weer de klanten bie
langs en hoalen bonnen op ...
hier in Gaarrnwól ook. Mor
wanneer dat nou apmoal precies
was ... n zet noa d' oorlog
konnen je ook niks kriegen. Dou
Rieks al noar schoul ging, het e
nog n oranje sjerp had ... dij
haren wie laind, der was nog
niks te koop.

Wie hemmen doar nog n moal
wat vandoan hoald: dou is mie t
wotter over de stevels lopen.
Ook Pa zien grootolden in
Kolham mozzen tou t hoes oet:
z' haren gain goud zicht met
heur schaiterij! Dij bennen dou
ook bie ons kommen. Der
mozzen nog n poar hoezen vot,
doar bennen ze met begunt. Dou
taan heur hoes tou was, hemmen
ze t öflast.
Wie haren aan boetenkaant van t
hoes stropakken ... veur t
achterèn, woar wie sluipen. Dij
rnozzen de schaarven tegen
holden. Opa en Opoe en Kol
hamsters sluipen in koamcr op
bedsteden; dij wollen van
stropakken niks waiten ... zai
laggen ook midden in t hoes.

Ileven ging Jeul'

Deze slippers werden in de
oorlog veel gemaakt, van hout
en oude fietsband. Foto: Teunis
Ton.

Ons hoes zat van veuren nait
onder t wotter, van achtem wel.
Der zatten apmoal stoupkes en
opstapkes in. As je jonk warren,
dee dat niks, mor asje older
warren wel. Bie Derk Oomkes,
Henderk Diekman en Jan
Pelgrim zatten z'op stropakken,
Thies zienent warren vot en
Anko zienent haren n hokje op
Mölenbaarg. Wie haren in houk
van schuur (tegen d'achtermuur)
n slopkommertje: wie gingen
sums met stevels aan op bèr, t
Kommertje was aigelk n peer
staal; schuur luip schuun Of... t
wer aal leger. As de wind bourel
noar ons tou dreef, ston t wotter
hoog. In de bevrijdingsdoagen
zwom Pa over toen!
Wie haren sums (ofaltied, dat
wait ik nait meer) n bootje: din
kon je zo met dat schipke over t
laand noar Opa zien hoes tou.

z' eerst aan t putjegroaven wèst
bennen. Ik zat laiver in t wotter
as dat ik dij kirreIs aal over t
haim lopen haar! Nait, Neder
landse aarbaiders, doar haar ik
niks op tegen, mor dij Duutsers!
Z' hemmen der dumt mie mor
ain moal wèst; der was dou ain 
n Duutse - dij het mie goud
fesounlek vroagd ofik d' hond
opbaargen wol. Mor ja, dat wis
je net nait: wat n goie en wat n
minne was.
Wie hemmen dou met
koegelsgeweld baiten van t laand
óf'hoald; dou ben ik nog van
wupkoar èfvalen (doar heb ik
nog bulten van aan bain). Opa en
Opoeheur hoes zol ook onner
wotter kommen: zai warren aan t
verhoezen; ze mozzen nog zo
veul mögelk in valeghaid
brengen. Ze kwammen zo laank
bie ons in. Ik was der aigelk mor
blied om dou bourel onder
wotter kwam, want dat volk dat
bie ons over t haim hln luip ...
doar was ik wel zo baang veur!

cu: I woHel'

Hou zat dat met dij overstro
men? Wizzen je dat van te
veuren?
"t ZeI wel, wie zeIlen t wel
waiten hemmen. Ik wait wel dat

"Dou d'oorlog oetbroken is, het
mien pa ale bewiezen verbraand:
bouken van hom zulf en ook van
aandern.
Wie zatten op n keer bie opa
Pittje te eten. Buurman Aalbert
ruip: "Ze kommen dichterbie ..,
nou hangen ze boven t schuurtje
.., Dou kwam der inains n
KNAP! De laamp slingerde deur
t hoes! Dou hemmen ze der n
bom in gooid; der zat n groot gat
in t wegje naar t knoal! Wèl dij
bom hemmen zol, wait ik nait ..,
mor der zat n groot gat in, dat
wait ik wel.
Ze lusterden bie Opa ook voak
noar Radio Oranje; din kwakten
de Duutsers der deur net oft
kikkers warren. Doar was ik mor
baang veur ... as ze joe betrap
ten, was t nait bèst!
Ik was dou veul baanger as Pa.
Der het dou ook n tied wèst,dou
konnen je de klok der wel op
geliek zetten, din kwammen de
vlaigtugen der langs. Eerst
vonnen wie dat wel mooi: hoe
veut te gaauwer.Duutsland plat
was, hou veul te beter! Dou
gingen wie der ook wel èf Mor
loater zee Pa: Of e nou dood
kwam deur dij bommen ofdat e
gain rust kreeg ... dat bleef ook
apmoal lood om old iezer. Mor
ik was wel angsteg. Ik wait nait
aans ofdat wie ook n beetje
goud kloar liggen haren ... as we
nog ais vluchten mozzen.
Dij Dolle Dinsdag (begun
september), dat wait ik nog zo
best! De buren haren veziede: dij
bennen apmoal noar hoes tou
vlogen! Wie mainden dat de
Canadezen der zo aankwammen !
Mor t is apmoal op niks oet
draaid. "

De beruchte bonnen. Foto: Teunis Ton



GARMER & THE51NGER EXPRE55 15

Roelie Karsijns-Schievink

Appingedam ontvlucht, omdat
daar flink gevochten werd .••Als
er vuurgevechten waren in Stad,
konden we dat in Thesinge ook
vernemen en kropen we vaak in
de kelder om dekking te zoe
ken."

Toen de oorlog was afgelopen,
ging Roelf een paar dagen in de
week naar de landbouwschool in
Winsum. De overige dagen was
hij bij zijn vader op de boerderij
werkzaam. AI gauw moest hij
echter in militaire dienst.
Voor Roelfen met hem vele
anderen, volgde toen weer een
spannende tijd. Hij ging naar
Nederlands-Indië; voor hem
duurde de oorlog langer danvijf
jaar.....

Susan de Smidt

Kerk biedt bescherming

"Dat was nog een behoorlijk angstige tijd, waarin je 's nachts
soms geen oog dicht deed en mekaars gezelschap opzocht," weet
mevrouw Ridder-Schaaphok uit Thesinge zich te herinneren. Zij
was in de twintig, al getrouwd en had twee nog jonge kinderen.
Haar ouders woonden toen nog in Garmerwolde vlak naast de
kerk. De kerk werd tijdens die laatste spannende oorlogsweken
door verschillende families gebruikt als toevluchtsoord gedu
rende de nachten, tijdens welke de meeste bombardementen en
aanvallen plaats vonden. De mensen gingen voor het donker
werd naar de kerk en bleven daar tot de volgende ochtend. De
kerk met zijn dikke muren bood de nodige bescherming, die de
meeste huizen niet hadden. Er waren ook nauwelijks schuilkel
ders. Ook in Thesinge werd de Kloosterkerk als schuilplaats
gedurende de nacht gebruikt. Op de Singel, waar mevrouw
Ridder toen met haar gezin woonde, was het vrij rustig. Zij heeft
zelf nooit een nacht in de kerk doorgebracht. Wel hebben ze een
paar maal met buren en kennissen de nacht doorgebracht op de
vloer van hun huis en in het hooi in een grote schuur.••Als je
maar plat lag, dat was belangrijk," vertelt ze.
"Na een nacht met aanvallen, waren er vaak wel beschadigingen
aan verschillende huizen en zagje soms kogelgaten in de mu
ren."
Gelukkig bleven onze kerken gespaard en dus ook de mensen die
er bescherming zochten.

Zo tegen het eind van de oorlog, toen de Duitsers knap
zenuwachtig werden na alle nederlagen en ze begonnen te
beseffen dat de oorlog waarschijnlijk binnen afzienbare tijd
in hun nadeel zou aflopen, sloegen ze in hun wanhoop nog
hard om zich heen. Er vonden regelmatig beschietingen en
bombardementen plaats en ook in Thesinge en Garmerwolde
vond af en toe een voltreffer plaats.

Van die laatste dagen weet Roelf
zich te herinneren dat er zeven
familieleden uit Appingedam bij
hen in huis waren. Zij waren

De laalsle Jagen

Dit is een snij-apparaat voor tabaksbladeren. Foto: Teunis Ton

bij het karnen van de boter
overbleef, smaakte wel goed.
Honger hebben wij absoluut niet
gehad."

Hier wordt de tabak geoogst. Van voor naar achteren: R. Jansen, T.
Wiersum, .I. Jansen, J. Plijter en C. Jansen.

Omdat er nauwelijks tabak te
krijgen was en er wel veel vraag
naar was, gingen veel boeren er
in de oorlog toe over om tabak te
verbouwen. Ook particulieren
hadden tabaksplanten in hun
tuintjes, maar de boeren deden
het in het groot.
De familie Jansen begon in 1943
met het verbouwen van tabak,
die werd geleverd aan de fabriek
van Theodorus Niemeyer in
Stad. Mooie planten waren het,
vertelt Roelf, die bloeiden met
kleine witte bloempjes. De
planten werden wel twee meter
hoog en het Groninger land zag
er op slag anders uit.
Vader Jansen liet een grote

'droogschuur bouwen om de
tabaksbladeren te laten drogen.
Deze schuur was wel veertig
meter lang en stond vlak achter
het café bij de Thesinger molen
Germania. Later is de schuur
weer afgebroken.
Van de tabaksoogst uit 1945
heeft Roelf Jansen nog een paar
pond tabak (compleet met
kwaliteitscijfer en banderol), een
pakje sigaretten en een pot hele
beste sigaren in huis. (een en
ander is ook te bezichtigen op de
tentoonstelling tijdens de
feestweek in de Kloosterkerk,
waarbij Roelfnauw betrokken
is).

en eigendom van vaderJansen.
In 1941 werd er waterleiding
aangelegd in Thesinge, dat weet
ik ook nog goed. Een hele
gebeurtenis was dat, alle straten
lagen open en wij met ons neus
er bovenop natuurlijk. Omdat er
weinig koper was in de oorlog,
werden er leidingen van ijzer
gelegd. "

In de oorlog was er gebrek aan
allerlei etenswaren. Wat kregen
de kinderen als snoepgoed?
Roelf: "Mijn moeder maakte
van stroop kaai-kaaichies, verder
waren er pruimen en appels in
het najaar, die ook wel werden
gedroogd bij de bakker en
opgeslagen in een bus. Ik
herinner me dat de jam op het
laatst van de oorlog niet zo
lekker meer smaakte en ook het
zelfgebakken brood werd er niet
lekkerder op. De soepenbrij,
gemaakt van de karnemelk die

SliJterij

•
InKind

Vlak nadat de oorlog was
uitgebroken, ging het dagelijkse
dorpsleven al weer gauw betrek
kelijk zijn gewone gangetje.
De kinderen, waaronder Roelf,
gingen weer gewoon naar
school. Roelf: "Je vernam,
vooral de eerste jaren, maar
weinig van de oorlog. Natuur
lijk, alles kwam op de bon, je
moest voor acht uur 's avonds

Roelf Jansen, geboren in 1929 als derde zoon van Cornelis
Jansen en Hillechien Wiersum, was dus nog kind in de oórlogs
tijd.
Ze woonden aan de Schutterlaan in Thesinge, waar aan het
begin van de oorlog wel vijftig bomen stonden! Na de oorlog
waren er nog maar weinig bomen over; de meeste waren gekapt
en als brandstof gebruikt tijdens de strenge winter.

binnen zijn en meester Buikema
kreeg orders om Duitse les te
geven. Van dat laatste is niet
veel terecht gekomen. Wij
kinderen speelden net als eerder
onze spelletjes, zoals hoepelen,
tollen, knikkeren en vooral
"beziedje kroepen" was favo
riet. Na school moesten wij vaak
thuis meehelpen omdat er heel
wat moest gebeuren en alles
werd nog met de hand gedaan.
Mijn vader had een stuk of tien
koeien en her en der wat stukken
land. Onze boerderij, Hofstee
genaamd, was midden in het
dorp waar nu de melkboer woont

De molen en de veertig meter lange 'tabaksschuur'. Van links naar
rechts ervoor: H. Konings, J. Jansen. T. 'Wiersum, J. Plijter en C.
Jansen.

Tabak, sigaretten en sigaren afkomstig van de 'Jansenplantage ', Foto: Teunis Ton
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'Apmoal feest. .. en lekkers.

Tijdens het bombardement in april 1945 zaten bij de familie
Heeres aan de Dorpsweg nummer 41 een aantal mensen in de
kelder. Dochter Hetta (72) vertelt:

In de schuilkelder

10 Mai 1940 wel haar dat ooit docht,
Vol Duutsland Holland binnen
Het hier 'n bult ellende brocht.
Ons jongens dei vochten mit heldenmaud
Jao ook veur ons, onthol dat goud,
Maar 't was gelukkig hail gauw doan
En dou kormen zai weer noar hoes tou goan.

Dou zaten wie ind'ellende, dou zaten wie in 't verdrait
Moar elk en ain dei zee.dou:
Nee'vair jaar duurt 't nait.,
o nee heur, het is veu! eerdèr~an
Zo'n oorlog ken nait laank bestaan
Ze doun' aalmoal heur best
En de mof is der zoo west.

Maar dat veul slim tegen heur,
Dat ging zoo glad nog nait
Want voleet vief joaren zaten wie in 't verdrait.
Dou de mof eerst in Rusland zat
Ging dat zoakje hail nog nait zo glad.
Ze zaten daar oardig in de petoet,
Mor op ainmoal wast: 'En nou der oet'.

Dou kwamen doar dei Russen aan
Dei deden hail hard bom bom.
En dou loopen wat ze loopen kannen
Vloog de poep weerom.
Ook in 't Westen wipten dou de legers aan land,
En bombardeerden ze hail Duutsland in brand.
Mit zien glorie was tou doan,
En nou is Duutsland noar de moan.

loMAI

In de leste winter hadden wie hoast gain brandstof meer,
Wie kregen ons potje hoast nait meer gaar
Wat ging 't der dou te keer
Heurden wie den soms van toet, toet, toet
Din vloog ons hail Gannwol der oet
Elk em ain ging dou aan sjouw
As 'n noas naar knoalbrug tau

Want dan lag doar ja ain sleepboot
En dei haar zwaarde brand
Doar wollen wie den mit ruilen
Joa elk haar wat in hand
't Was botter, aier, vet of ham
Ik wait nog best dat der ain met n'tuut aan kwam
Hee zee: zeg schipper is <tat nait wat
Hier hé je hen mit ai in 't gat.

In de leste winter was het hier nait best
Dou het er stuk van Garrnwol, woatersnood ja west
Dou mossen wie vluchten mit pak en zak
En kwammen bie aanders ondern dak
't Woater is der nou weer van doan
En dou kormen wie weer naar hoes tau goan

Mor eindelijk was 't April en dou is 't din gebeurd:
De mog dei mos der oet
En doarom werd nait treurt.
Wie vierden feest, twei dcagen deur
Doar mos hail wat veur wezen heur
Ons Garmwol was lang nait min
Zulks dat ging ons net noar zin

(Wijze: Onder die lantaren ..). Geschreven door een onbekendeauteur,
na de Bevrijding. Uit de 'schoenendoos' van Cees Klei:

De Duutsers waren aans nait zoo b'roerd,
Ze haam 't goud mit ons veur;
Maar wiegroote stommerikken
Haam dat weer nait deur.
Ze vochten zich ja kant veur ons in 't zwait,
Maar wie domme Hollanders begrepen dat ja nait,
Alleen de N.S.B., dei ging mit heur deur zee.

Dei hebben hier hail wat kwoad oetricht
Zai veu!'n zich dè man.
Mor dou 't mit Duutsland mis ging
Dou hui!'n ze d'r hail nait van.
o nee, ze waren nooit gain N.S.B.er west.
Ze zagen wel, 't luip veur heur op 't lest.
Ze waren dou baange veur heur straf.
o dei kerels dei binnen zoo laf.

Veul.jongens mossen noar Duutsland
Mor haren zai de kans
Din doken zai hail gauw onder
Ze waren soms hail wat mans
Dou kwam d'r weer wat neis, 0 wee
En mos elk hoast groaven gaan veur de O.T.
Zoo bleef dat zoakje mor aan de gang
En het duurde ons allemoal veuls te lang.

Verleden jaar in September
Dochten wie: nou hebb'n we 't had .
De oorlog duurt veur ons
Nog hoogstens 'n week of wat.
Ook de N.S.B.ers kregen hier van de lucht
En sluigen dou hail slim gauw op de vlucht
Mor noar een maand of wat, 0 stom
Dou mossen zai nog weer om,

Soms ook kwamen der gruin' hier of een controleur.
Doar mos ik niks van hebben heur!
Dat vond 'k een maal gezeur.
Den sluig mien haart van rom bom bom,
Smerige kerel gao doe gouw weerom.
Ik oademde weer rustig pas .
Als hai goud en wel weer deur oet was.

Hillie Ramaker-Tepper

in auto's, in schuur ... der
stonnen loof ik ook nog tenten.
Mien zuster Haarmke en ik
werden goud bewoakt; wie
laggen metnkander in .
veurkoamer: Pa en Moe in aine
bedstee en wie in aander.
Op 0. keer warren wie met 0.

kobbeltje wichter in dörp; aio.
van de soldoaten zee: "Spring
mor achter op". Dat was Pa zien
aigen fiets!"

Hi11ie Rarnaker-Tepper

Het was hier net een doorgangs
huis. Toen wij waren bevrijd,
kwamen de vluchtelingen van
Wirdum, Appingedam en
omstreken. Dat was een gek raak
en gekreun van jewelste: "0 ...
mien aarm! 0 ... mien bain!" We
hadden het hele huis vol! Toen
kwamen er ook nog wat mensen
uit Loppersum, maar daar
hebben we plek voor gevonden
in de stad; we konder er echt niet
meer hebben. Het hele huis was
vol! En ik maar koken! We
hadden een grote tafel: daar
zaten we met elkaar aan ... dat
was nog wel gezellig ook.

in de kelder hebben gezeten en
wat we hebben gegeten, weet ik
niet meer.
Op een keer moest ik wat uit de
kamer halen. Plotseling viel er
een bom voor en achter het huis
... het waren geen dikke bom
men, maar er lag wel een hoop
scherven. Wonder boven wonder
zijn de ramen heel gebleven;
kijk, er zit nog een knitter in dat
raam. Tjonge, wat ben ik toen
geschrokken! Het waren alle
maal scherven! Ik ben zo in de
kelder gesprongen ... heb geen
trap gezien!
In die dagen is ook de familie
Van der Reyden-Oosterhuis
omgekomen. Die waren voor de
deur gaan liggen ... en daar is
toen een bom gevallen.

Doorgangshuis

Enige tijd later was het groot
feest in ons dorp; achter de
school stond een grote tent. 's
Morgens was er een grote
optocht en 's middags waren er
kinderspelen. Onze beide
evacueetjes uit Rotterdam, Coba
en Annie, deden ook mee. Net
op die dag kwam hun moeder de
beide meisjes weer ophalen: toen
ze uit de bus stapte, hoorde ze
door de microfoon: "Annie
Huizinga heeft een prijs gewon
nen. " Dat was natuurlijk heel
ontroerend!
's Avonds was er een grote revue
in de tent; daar heb ik nog piano
gespeeld. Die hele revue hebben
we met elkaar gedaan: Mart en
Himke Kol hebben overal voor
gezorgd; dat was een heel
geregel!"

Ze laggen bie ons in t
veurgangkje te slaopen. Achter
was 0. bedstee ... doar laggen ook
soldoaten in. Ze laggen overaal:

kookten wait ik nait ... op gas,
petrolie of zo. 't Warren van dij
grode vaairkande dingen. 't Was
in aio. moal apmoal feest ... en
lekkers. Z' haren van alles:
repen sukkeloa, wit brood, echte
thee, sigretten ... apmoal prima
spul! Omdat ik nog jonk was,
zeden ze "you baby" tegen mie.
Aigelks mog ik nog nait met
doun '" ik kreeg din ook gain
sigretten:

bevalling is goed verlopen en de
dokter is heelhuids bij ons in de
kelder terug gekomen.

Slapen in een bak

Dit huis was vroeger een
kaasfabriek. In de kelder zitten
nog grote bakken voor wei water:
daar werden de kazen in ge
maakt. Er hebben ook allemaal
planken boven gezeten: daar
werden de kazen op gelegd. Wij
hadden stro in die bakken
gedaan: daar lagen de kinderen
in te slapen. Dat kon best: het
zijn net grote bedden/bedsteden.
In een kleinere bak hadden we
een w.c. gemaakt, met een
kleedje er voor. Bruun Mulder
moest de emmer legen.
We hadden een hele grote
kookpot, daar maakten we eten
in. Ook wel wat hier in de
kamer: we hadden een grote
groene kachel met een lange pijp
... daar zat een bak op en daar
konje ook wat op warm houden.
Iedereen hielp mee. Hoelang we

Aaltje Reinders-Oomkens (66)
woonde aan de Lageweg
nummer 16 (waar nu haar
dochter Wilma woont). Ze
vergeet nooit de dag dat ze
werden bevrijd.

"t Was op moandagoavend 17
april: wie zaggen de tanks al
aankommen. t Was hal mooi
weer. t Duurde mor even, dou
haren wie hal schuur vol (wie
haren 0. grode schuur). Der
stonnen apmoal auto's: veur t
hoes, op sied van t hoes ...
overaaI. Z' haren 0. aigen keuken
bie zuch; woar ze precies op

Op het kerkhofin Garmerwolde is deze steen te zien die werd
aangeboden door de ingezetenen van het dorp: 'Rustplaats van de
echtgenoten Pieter Johannes van der Reyden en Jantje Oosterhuis
en hun zoontje Garhardus Nicolaas. Zij vielen als slachtoffers van
de bevrijding bij het bombardement in de nacht van 1-1 op J5 april
1945.: Foto: Teunis Ton

"Vrijwel de hele buurt zat bij
ons in de kelder: de families
Boer (5 personen), Ellerie (9
personen), Mulder (4 personen)
en Modderman (2 personen) ...
en wijzelf natuurlijk: mijn vader,
Coba en Annie (onze beide
evacueetjes uit Rotterdam) en ik.
Mijn moeder lag toen in het
ziekenhuis; ze is er met de
koetsewagen van Arend Leugs
heen gegaan. Toen de stad zo
beschoten werd, zijn alle patiën
ten nog naar de kelder van het
Diakonessenhuis vervoerd; wij
konden er toen ook niet komen.
Ook de familie Anderson zat bij
ons. Op een gegeven moment
kreeg dokter Anderson bericht
dat er in Oosterhoogebrug een
vrouw was, die moest bevallen.
Zij zat bij de steenfabriek ... in
een oven. Ik hoor Mevrouw
Anderson nog zeggen: "En je
gaat niet! ... je gaat niet! ... we
houden je vast!" Dat was een
drama! Hij moest door de linie,
dus het was lang niet zonder
gevaar! Maar hij ging toch! De

-
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Optocht in Garmerwolde

29 juni 1945
Op de verjaardag van Prins Bernhard - 29 juni - werd de bevrijding feestelijk
gevierd met een optocht. Bijna alle foto's zijn genomen door een professionele
fotograaf, bij de dam van boerderij Koning (nu Werkman).

Vrede. E/le Bolhuis (voerman) en Gezina Havenga (staand op de kar).

Groepje 'soldaten' met o.m. Jan Koopman, Gerrit Schutter (die lange) en Jan
Steenhuis (met vlag in de hand).

Artiestenwagen met onder meer Niek El/erie (voerman) en zijn vrouw Martje.

Het koninklijk gezin. Op de paarden zitten Klaas Phi/ipsen en Jan Dijkstra. Bertha
Huisman was koningin en Hailtje Stad hofdame. Ook Koos El/erie was van de partij.
Daar achter het koninklijk gezin met op het wille paard de heer Edzo Zonderman.

Meester Reinders: Haastige spoed bij ontijdige vlucht. Hij reed op een oudfietsje van
Jan Leugs en had een vage/kooitje bij zich. Tijdens de optocht is het achterwiel in
gezakt.

-

-

.Plons Plons. voerman Klaas van Huis, achter in de boot Trijnco Steenhuis en erachter Snip en Snap. Juffrouw Reinders en juffrouw Jasper.
lopendJohannes Oomkens.
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"Soldaten" te paard. Achteraanmet zwarte hoed: Klaas Wtchens. Vooraan, groe
tend: FolgertSmit

Ouderwetse koffieavondmet onder meerMeint Pops en Frouwien Mulder.

De wagen van "de Harmonie" metKneels Kooials voerman; achterop de wagen staat
Jan Maat, voorop (met de rugnaarons toe)zit dirigent Tingen. OokHendrik Heeres,
Klaas Heemstra; OmkeMaat, Even Kuipers en KeesGroeneveld moeten er op zitten.

De beidevoorsteruiterszijn MeesterJasper en politieagentOosting; nummervier is
Jan Mulder.

•

Nederland voedtzich zelf. De voerman is ReinderKlei; SientjeOomkensis aan het
karnenen Aaltje Oomkens aan het spinnen. Ook Wigbold Groeneveldzit op de wagen.

Schotsemeisjes. Van rechtsnaar links: HemkeKol, Jopje Hagenauw, Martje
Nienhuis, SientjeKort en Tinie Boer.

Duitse soldaten. Vourup met bord:Jans Oomkens; daarnaastHendrikKlunder.
Die lange is Jan Kuipers; dejongen ernaastKlaas Ebelingen helemaalachteraan
lopenPieterGanzeveld en KlaasKort.

Putjegravers. Voorop Teuntje Ellerie en Geessien Mulder; verderzien we het echt
paar Auke (metpijp) en Thalea Zwaneveld.

,I

I



Biedermeiers met van links naar rechts: Fokke Eissens, Aagje Huisman, Johan
Schelhaas en Lammie Wierenga. Daar achter kaartspel met van links naar rechts:
Fien Steenhuis. Paulien Ganzeveld, Anje Mulder en Jantje Steenhuis.

De drie ruiters zijn Kees Huisman, Willem Schaaphok en Jan Leugs.

Wij scharen ons rond Oranje met Johanna en Lies de Vries, Jantje Zwaneveld, Alie
Boer en Ainke Woldendorp.

In het bootje zitten Klaas Pestman en Jaap Anderson; vader Berend Pestman loopt er
voor.
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Deze vier Volendammers zijn Dienke Waldendorp en Liesbeth Mulder met de kinderen
Jan en Derk Wierenga. Daar achter veur plezaaier oet. Wim Bus is de voerman; de
passagiers zijn Titie van Dijk, Janny en Aaltje Bus en Janna Groeneveld.

De elfprovincies. Met de bonte paarden van Hofttee en Ties Bosma. Achterop de wagen
staat Mevrouw Hofstee als "De Nederlandse Maagd". Verder zien we Auke Modderman,
Stien Groeneveld, Griet Wierenga-Hilbrands, Wil/cmen Truda Maat-Schaaphok

Verleden - Heden - Toekomst. met Tjacob Kooi als voerman en de zusjes Kuipers:
Jantje ligt voorop, met de handen gebonden: zij heeft ons onderdrukt! Tina is aan het
metselen en Dina symboliseert de jeugd.

Deze foto werd gemaakt hij de hoerderij van Wesscl Eentjes. De voerman is Popke
Stol/Inga. Achterop de wugen staat Time van Huis; de voorste rij van links naar
rechts zijn: Ge van Zanten. Grietje Groenhoff, Jantien en Elia Bolhuis; op de achter
ste rij zien we Anje Bolhuis. Grietje Wieringa en Aafke Havenga.

....

--

-
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Zo maar wat herinneringen VOhDEHING artikel 8 Luchtbeschermin-gsverordening.

Cees Klei vertelt over zijn verkeringstijd,

over de dokter en over de bevrijding

De Burgemeester der gemeente Ten Boer, plaatselijk luchtbe
schermingsleiderj

Gelet op artikel 8 van ae verordening voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende de luchtbescherming (Luchtbe
schermingsverordening);

Vordert overeenkomstig voormeld artikel e de~ genoemde ver
ordening van

Alei, Cornelis Heinder

f'B17b8

De Burgemeester der gemeente Ten Boer,
Plaatselijk Luchtbeschermingsleider~

I:-~.e> ____
~/----t:7~ .. ---

J!.. . .-,..---.

17 duni 1'J?~den

wonende te Garmerl"olde D 11+8 in dese gemeente
om zich oogenblikkelijk na, bominslag in het blok, waarbij hij
als.lid van de blokploeg is ingedeeld of in een onmiddellijk
daaraan grenzend blok te be~even naar de hem bekende verzamel
plaats ten einde hulp te ~erleenen overeenkomstig de hem ver
strekte instructie of ter plaatse alsnog te verstrekken op
drachten.

Het niet voldoen aan deze vordering is strafbaar gesteld in
artikel 15 van bovengenoemde verordening.

Ten Boer, 2') Jw i 194 a

.geboren te Ten Hoertegen tien uur; t was nog licht.
Wie kormen de jonges
aankroepenkommen zain: ze
kropen over t brugje bie Bus
veur thoes (in "tijger
sluipgang"). Dou warren ze bie t
veurin en in ain keer BAMS ...
apmoal glasgerinkel! In t
achterin zatten apmoal moffen;
dij warren noa de beschaiten oet
stad dreven en hemmen doar nog
ain tot twij doagen zeten. Dij
jongens wollen nait langer en
hemmen zuch direkt overgeven.
Der is nooit n schot löst! De
commandant zat bie dokter in
wachtkoamer. De Cannedezen
bennen der hinlopen: de com
mandant ging met, dee zien
koppel of en ... kloar. Der zatten
ongeveer 20 soldoaten: ze
bennen in riegen van drij
ófvoerd, richten Grunnen.

De tesc/'ailen

t Was hal mooi weer; wie laggen
met ons drijen in t gras: Henderk
Bonnekou, Klaas Philipsen en
ik. Opeens heurden wie n
vreeslek lawaai: der vuil n bom
bie Job Zunderman achter t
hoes! Hai haar de wereld van dij
bruibakken; doar vuil e precies
in! Wat n stuk lewaait Bonnekou
zee: " Da's artilleriegeschut!
Wie motten mokken dat we
thoes kommen!" Je kormen veur
tied wel aal al schaiten heuren -

dicht! Hai is s mönrs op tied
noar hoes tou goan en doarnoa
öfraisd noar Klunderhörn.
Noa n dag e wat is de roezie
wel! bielègd en sluig Gerard
Grounveld t bordje weer aan
muur; dou was e weer dokter!

"Wie woonden schuun tegen
over dokter Anderson; ik haar
dou al verkeren met Miene, heur
maid. Dij sluip in n kommertje
noast deur. Ik huf soavends
allain mor even wèg oversteken,
dus ik bleefvoak noa spertied
bie heur. t Was sums
routduuster; din kon ik t pad nait
zain. Ik luip op t gevuil over t
grintpad, din kwam t brugje,
doarnoa t hek van smid Horst en
din zo noar hoes. Moeke was
nait eerder rusteg veurdat ik
weer thoes was.
Op n gegeven moment (t zei zo
in 1943/44 wèst hemmen) haren
de dokters roezie met de
Duutsers. Ale doktoren hemmen
dou heur bordjes inleverd en
warren van dou ofaan dus

Ten Boer

R.K1ei Garmerwo1de

ledig

Hillie Ramaker-Tepper

souvenir. Ik wait nait ofOaltje
der al weer was; der warren noa
dij zotterdagnacht n halle bult
noar kerk goan, ook n stuk of
vaaier bedlegeregen; ain doar
van was vrouw Rozemoa van 90
joar .,. dij haar heur heup
broken. Der warren mensen veur
aanwezen om ze te verzörgen. Ik
was wel lid van de EHBO mor
ben der zulf nait wèst. Ze
verwachtten bie de bevrijden dat
er nog flink heer ging!
Noaderhand haar dit nait meer
huft, mor dat wis je nait.
Ik docht nait dat dokter
Anderson in t verzet zeten het:
hai hulp wel elk dij hom neudeg
haar. As je n onderduker haren,
konnenje hom gerust roupen;j'
heuven nait baang te weden dat e
jou verrui. kLoofwel dat en
groot aandal in de overgeven
had het; volgens mie het hai dij
commandant er van overtuugd
dat e zuch beter overgeven kon, t
was ja toch n hopeloze zoak.

Zunder tegenstand.
Even eerder was der n Duutse
soldoat bie ons wèst: hai haar
vaaier aaier kregen, dij mos
Moeke haard koken (tien
menuten). Dij aaier wol e
metnemen, veur as ze straks
gevangen zatten. De Krieg was
veur hom doan, tenzij het verzet
begon te schaiten. Din schoten
ze trug, aans gebruukten z'heur
woapens nait meer. Moeke het
hom dij vaaier aaier kookt; hai
haar twij peerdedekens ... dij
kreeg ze van hom.
Vaarver Kupers was bie t verzet;
doar hemmen wie dij
Cannedezen dou hinstuurd. Tetty
Pestman verston Engels en dij
vertoalde wat ze wollen. Mor
Kupers wol dij revolver nait
hemmen. (Dou was taal
duuster.) Mien voader en ik
zatten met n stuk of 6/7
Cannedezen bie Gerard en Oaltje
in t stookhut. Z' haaren n halle
grode vlaag met n hoakenkruus
(en nog wat klaindem) bie zuch;
dij wollen ze metnemen as
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Bevrijd

ze warren drok bezeg in stad 
mor dou we doar n granoat op t
dörp kregen, dou wer temst, dou
mozzen wie onder dak! De
tw!jde kwam bie Haarm Jan in
scfiuur '" en ain is der tussen
Bloemendaal en Haarm Oomkes
invalen: doar bennen drij
mensen bie dood kommen. En
din te bedenken dat t onneudeg
was: dij Duutsers warren al
laank vot! s Nommerdoags haar
dij vlaigmesien d' auto's stoan
zain, mor dij moffen haren lont
roken en warren aal laank vot.
s Moandoagsmirroags heb ik t
stoffelek overschot van Van der
Reyden oet Ten Boer hoald;
dokter Anderson het er veur
zörgd dat ik n vrijstellensbraifke
van de commandant kreeg ... din
kennen ze mie mien peerd en
woagen nait ófhoalen,

Dat wie bevrijd bennen, dat was

kwakzaalvers. Wat er precies
gebeurd was, wait ik nait mor t
was de Duutsers niks noar t zin.
As vergelden wollen ze n aantal
artsen oppakken. Ook dokter
Anderson kon n inval verwach
ten! Doarom sluip e al n nacht e
wat (5 tot 7 nachten) bie mie in
koamer, aan de kaant van Van
Diek: hai op grode bedstee en ik
in t lutjeke. Hai wol groag dicht
bie hoes blieven, din kon vraauw
hom ophoalen as der wat was.
Hai haar n sleudel van veurdeur
en kon der dus zulf in- en oet
kommen.
Op n nacht stonnen der drij
landwachten veur deur; Me
vrouw Anderson dee deur open
en zee dat dokter nait thoes was,
hai was noar n bevallen ofzo.
Z'hemmen t halle hoes
deurzöcht mor kennen netuurlek
niks vinnen! Dou ze vot warren
het z'heur man direkt
woarschaauwd; dij dee dou
netuurlek ook gain oog meer
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