
Opraekelen 

Orgaan van: 

Historische Vereniging 

Gemeente Diever 

Nr. 95/1 



Voorwoord 

Deze uitgave van Opraekelen is voor een groot deel ge
wijd aan de gebeurtenissen rond de laatste oorlogsda
gen 
en de bevrijding van Diever, nu precies vijftig jaar ge
leden. 

Ons mederedaktielid Fred Jansen heeft aan de hand 
van archiefstukken, literatuur en persoonlijke ervarin
gen van nu nog in leven zijnde betrokkenen, dit stuk 
geschiedenis vastgelegd. 
Daarbij stelt hij nadrukkelijk dat een verhaal als dit, 
niet volledig kan zijn. 
Veel moedige daden van met name mensen uit het 
Dieverse verzet, zijn nooit vastgelegd en daardoor voor 
ons helaas in het vergeetboek geraakt. 

Toch heeft het geheel een grote waarde. 
Omdat het een beeld geeft van moed, vastberadenheid 
en geloof in een betere wereld. 

Wij hopen dat u deze Opraekelen zult lezen met res
pect en dankbaarheid aan hen die zich hebben ingezet 
om een einde te maken aan vijf bange oorlogsjaren. 

Waarbij wij hen herdenken die tijdens die aprildagen, 
nu vijftig jaar geleden, als onschuldigen hun leven 
moesten geven voor onze vrijheid. 

Diever, april1995 
De redaktie 
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Bevrijding van Diever 

In feite werd de bevrijding van Diever ingezet met de landing van de 
Franse parachutisten. Indirect leidde dit tot een groot drama in Diever. 
Dit laatste vormde weer een aanleiding voor het Canadese leger om bij 
Dieverbrug af te wijken van hun marsroute. Zij staken de Drentse 
Hoofdvaart over om Diever te "ontzetten'~ 

Doorbraak geallieerden over de Rijn 
Het 2e Canadese Leger, dat eind maart 1945 bij Emmerich door de 
Duitse linies langs de Rijn was gebroken, trok in een redelijk snel 
tempo op door de Achterhoek en Overijssel en naderde in de eerste 
week van april de zuidgrens van Drenthe. 
De bevrijders zouden op vier plaatsen Drenthe binnen trekken. 
De 1e Poolse Pantserdivisie bereikte op 5 april 1945 Coevorden, 
maar trok pas de 10e april door, via Emmen richting Oost Gronin
gen. 
De Canadian 2e Divisie bereikte 10 april Zuidwolde en trok daarna, 
via Hoogeveen, richting Assen en Groningen. 
De Canadian 3e divisie bevrijdde op 13 april Meppel en trok de vol
gende dag, via Steenwijk en Wolvega, Friesland in. 
De Royal Canadian Dragoons, de verantwoordelijke commandant 
was luitenant kolonel K. Landell, bereikten Drenthe op 8 april toen 
ze in De Wijk aankwamen. Ze trokken langzaam op, via Koekange, 
Ruinen en Ansen, naar Dwingeloo, waar ze in de loop van de dag, 
op 11 april, aankwamen. 

Franse parachutisten 
De geallieerden wilden een snelle doorbraak naar de noordelijke ha
vens bewerkstelligen. Daarvoor moesten in Drenthe nogal veel wa
terlopen worden gepasseerd. In die tijd waren nog de meeste stro
men buiten hun oevers getreden, hetgeen sterk in het voordeel was 
van de Duitse verdedigers. De commandant van de Special Air Ser
vice, brigadegeneraal Calvert, besloot de operatie "Amherst" uit te 
voeren. Dit plan hield in het per vliegtuig droppen van groepen mi
litairen achter de Duitse linies, in het gebied dat ongeveer kan wor
den afgebakend door Meppel, Norg, Zuidlaren en Schoonebeek. 

De opdrachten die deze parachutisten meekregen waren: 
1. Verhinderen dat door de Duitsers bruggen zouden worden ver
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nietigd die in de opmarsroute van het geallieerde leger lagen; 
2. Het stichten van verwarring bij de vijand en het verhinderen van 

het zich weer in linies vast zetten (hergroeperen) van de Duit
sers; 

3. Het op scherp zetten en het in actie brengen van de verzetsbewe
ging en het verstrekken van inlichtingen en gidsen aan het op
rukkende Canadese leger. 

De gedropte para's moesten na 48 uur, hooguit na 72 uur, door het 
Canadese leger worden bereikt. Hoewel 50% inderdaad binnen 48 
uur werd bereikt, werden de laatste sticks (groepen) eerst na twee 
keer 72 uur bereikt. Uiteindelijk zouden 33 parachutisten in deze 
contreien sneuvelen. 

In de nacht van zaterdag 7 op zondag 8 april werden Franse militai
ren van het Ze en 3e Regiment Chasseurs Parachutistes SAS-Briga
de, in 47 sticks van ongeveer 15 man, met 189 containers voorra
den, door 47 vliegtuigen in het boven omschreven gebied afgewor
pen. Het plan om 143 poppen af te werpen om de Duitsers te mislei
den over het aantal gedropte militairen werd niet uitgevoerd. Dit 

Parachutisten op weg naar hun doel achter de Duitse linies. 
(Foto: Imperia[ War Museum} 
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was waarschijnlijk niet nodig omdat er die nacht sprake was van 
een zware grondmist 
Bovendien was men van plan de sticks 18 gepantserde jeeps mee te 
geven, doch hier werd, wederom door het slechte zicht en het feit 
dat de vliegtuigbemanningen hiermee nog geen ervaringen hadden 
opgedaan, op het laatste moment van afgezien. 
Deze Franse para's waren voor verreweg het grootste deel zeer ge
harde soldaten die veel frontervaring hadden. Hun ervaringen had
den zij vanaf 1942 opgedaan in Libië, Kreta, 1\mesië, Italië en 
Frankrijk. Ook hier, in Drenthe en de Stellingwerven, leerde men 
hen kennen als fanatieke, gedreven strijders, die fel tegen de vijand 
vochten en die ogenschijnlijk geen angst of emotie kenden. 

De zware grondmist was er waarschijnlijk ook de oorzaak van dat 
de Franse para's eerst in de loop van de zondagmorgen werden op
gemerkt en dat de meeste sticks niet op de geplande plaatsen land
den. Aan de grond gekomen lukte het de meeste Fransen niet zich 
te oriënteren. Geen wonder, zij kwamen soms ver, 9 kilometer tot 
16 kilometer, één stick kwam zelfs op 42 kilometer, van de voor hen 
bestemde lokatie terecht. Dit leidde eerst tot zeer grote verwarring. 
Tot in het ochtendgloren trachtten zij zich te verzamelen. Ze konden 
elkaar herkennen aan een lichtgevend bolletje op de helmen en el
kaar beroepen met een fluitje, dat een vogelroep imiteerde. Doch 
velen hebben lange afmattende kilometers afgelegd zonder zich ooit 
behoorlijk te kunnen oriënteren. 
Dit leidde tot verwarring. Sommigen bleef niets anders over dan 
contact te zoeken met de bevolking. Hierdoor zijn de meesten goed 
opgevangen en konden zich, soms via omwegen, met hun stick ver
enigen. Enkelen vielen daardoor in verkeerde handen en werden 
aan de vijand uitgeleverd. 

In de gemeente Diever kwamen twee sticks aan de grond, die hier 
volgens plan niet moesten zijn. Eén nabij Diever en één nabij Wate
ren. 

Parachutisten bij Diever 
Stick 19, het 2e Squadron van het 3e Regiment onder leiding van 
luitenant Edgar Thomé, in totaal18 man sterk, had moeten neerko
men in het Oude Willemsveld op 1 kilometer ten oosten van "Us 
Blau Hiem" (hoek rijwielpad Wateren-Appelscha en Bosweg in de 
gemeente Ooststellingwerf). Zij kwamen aan de grond op een plaats 
die op ongeveer 6 kilometer ten zuid-zuidwesten hiervan lag, in de 
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bossen van Berkenheuvel nabij de Hezenes en de Haarweg onge
veer ter hoogte van het "Armenwerkhuis". Ook zij wisten blijkbaar 
niet waar ze terecht waren gekomen. 
In de vroege ochtend van 8 april ontmoetten ze Harm Zoer uit 
Geeuwenbrug, die op zijn fiets langs reed. Omdat Zoer geen woord 
Engels kende, lieten ze hem weer gaan. 
Even later liepen Anne Mulder, zijn broer Egbert en hun vriend 
Hendrik JanKiers tijdens een ochtendwandeling in de armen van 
de Franse para's. Een militair die plotseling met een getrokken, gro
te, zwarte revolver voor hun stond, verzocht hen, in het Engels, op 
vriendelijke toon met hem mee te komen. Op de vraag van Mul
der "Are you an Englishman?" werd zeer verheugd gereageerd met 
"Yes, I'm a French patriot! We are friends!". 
Deze ontmoeting vond plaats nabij de Haarweg ter hoogte van de 
Hezenes. De para's lagen in een ring in "het bosje van Jan Wesse
ling", met de mitrailleurs naar buiten gericht. 
Het bleek al snel dat men wilde weten waar men zich precies be
vond. Toen Mulder op de kaart Diever aanwees, waren de Fransen 
stomverbaasd en wilden het eigenlijk niet geloven. Zij wezen een 
plaats aan nabij het sanatorium in Appelscha, waar zij zich moesten 
melden. Na verloop van tijd wist Mulder hen te overtuigen dat ze 
inderdaad in Diever waren. 
Ook wist hij de commandant uit te leggen dat de bruggen over de 
Drentse Hoofdvaart waren vernield en dat er Duitsers met huifkar
ren waren ondergebracht bij Harman Bennen aan de Hoofdstraat in 
Diever en bij Hendrik Haanstra in Wateren. 

Maandagmorgen 9 april ontmoette het echtpaar Ter Laan de Franse 
para's in het bos bij het Armenwerkhuis. Ook zij hebben een ge
sprek gehad met de commandant. Volgens mevrouw Ter Laan wa
ren de Fransen van plan Diever te bezetten. Zij en haar man hebben 
dat uit hun hoofd gepraat, omdat dit te veel gevaar opleverde voor 
de bewoners. Zo'n kleine groep militairen was niet bij machte het 
dorp te verdedigen. De plaatselijke illegale groep van de Nederland
se Binnenlandse Strijdkrachten (NBS) was amper bewapend. Waar
schijnlijk in overleg met de Franse commandant, waarschuwden zij 
de plaatselijke commandant van de NBS, de heer A. Wiglema, in 
zijn dagelijks leven gemeentearchitect 
Het echtpaar Ter Laan logeerde bij de drogist Mulder aan de Hoofd
straat. De heer Ter Laan was directeur onderwijs geweest in Bata
via. Zij traden regelmatig op als tolk in de contacten tussen de NBS 
en de para's. 
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Vluchtpoging 
Het was Wiglema bekend dat twee gevaarlijk fanatieke leden van de 
Duits gezinde Nationaal Socialistische Beweging (NSB), burgemees
ter P.O. Posthumus en caféhouder K.M. Balsma, Kringleider (hoofd) 
van de (plaatselijke) Landwacht, van plan waren die dag te vluch
ten. De aanwezigheid van geallieerde militairen in Berkenheuvel 
was hun inmiddels bekend. 
De waarnemend commandant van de plaatselijke NBS, de heer L. 
Schoemaker, was postkantoorhouder in Diever. In die tijd bevond 
de telefooncentrale zich in het postkantoor. Het gaf Scheemaker de 
mogelijkheid de telefoongesprekken van de vijand af te luisteren. In 
de morgen van 9 april had hij een gesprek van Posthumus met een 
Duitse instantie te Assen afgeluisterd. Posthumus had meegedeeld 
dat er vijandelijke parachutisten nabij Diever waren neergekomen 
en dat de bevolking van Diever hierover "in ongerustheid verkeer
de". Hij kreeg evenwel als antwoord, dat vanuit Assen geen hulp 
kon worden gezonden. Hieruit hebben Posthumus en Balsma de 
conclusie getrokken dat hun zaak in Diever als verloren kon wor
den beschouwd en dat ze het vege lijf misschien konden redden 
door te vertrekken. 
(Later werden op Posthumus door hem zelf geschreven brieven ge
vonden, gericht aan de gemeentesecretaris van Diever en aan de 
commissaris van de provincie Drenthe, gedateerd 9 april 1945, 
waarin hij meedeelt met ziekteverlof te zijn vertrokken) 

Vanwege vroegere uitlatingen van beide heren werd gevreesd dat zij 
voor hun vertrek nog veellast en leed zouden kunnen veroorzaken. 
Gesteund door het feit dat er geen hulp voor hen op zou dagen en 
de vrees dat zij hun eerdere uitlatingen gestand zouden doen, be
sloot de NBS de Franse para's te verzoeken de beide gevaarlijke he
ren voor 14.00 uur, de vermoedelijke vertrektijd van de potentiële 
vluchtelingen, te arresteren. 
Het echtpaar Ter Laan werd gevraagd de commandant van de Fran
se para's te verzoeken onmiddellijk, het was toen 12.15 uur, tot ar
restatie over te gaan. Afgesproken werd dat een onbekende en won
derlijk aandoende Nederlander, die zich uitgaf als Van Hengel en als 
gids en tolk optrad voor de Fransen, mee zou komen om met de pa
ra's te kunnen communiceren. 
Deze Van Hengel woonde in het zomerhuisje van Van Giffen, "De 
Ossenkoele", aan de Groningerweg tegenover het "Armenwerk
huis". Hij had het vertrouwen van de para's en zij hadden hun 
kamp nabij "De Ossenkoele" ingericht. 
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Hotel-café-restaurant "Brinkzicht" te Diever zoals het er tijdens de oorlogsjaren 
heeft uitgezien. (Foto: collectie H. Hessels, Diever) 

Toen het echtpaar Ter Laan was vertrokken ging Wiglema naar de 
begraafplaats, vanwaar hij de zandweg in de richting van het hune
bed kon overzien. Na verrassend korte tijd zag hij de para's reeds 
naderen. Wiglema spoedde zich terug naar het dorp om zijn mensen 
op hun posten te brengen. Toen de para's, overigens zonder hun 
tolk/gids Van Hengel, zo in het middaguur in Diever verschenen, 
waren er in de straten zeer weinig mensen aanwezig. Doch zij wa
ren de straat nog niet uit of daar kwamen de nieuwsgierigen al naar 
buiten. 
Het gemeentehuis en de woning van Balsma, het huidige café 
Brinkzicht, werden omsingeld. Posthumus werd op het gemeente
huis aangetroffen en gearresteerd. Balsma was niet te vinden, alhoe
wel men er van overtuigd was dat hij zich in zijn café moest bevin
den. Waakzame omwonenden hadden hem nog aan tafel zien zitten 
eten met zijn huishoudster Paulientje Kramer op het moment dat de 
para's arriveerden. De huishoudster zag in de verwarring kans om 
naar Dwingeloo te vluchten. Omdat Balsma zich onvindbaar ver
stopt had in zijn woning, werd besloten enkele NBS- ers te posten 
rond de woning om hem het vluchten te beletten. 
Posthumus is door de para's meegenomen het bos in en werd zon
der pardon aan een boom vastgebonden. In de loop van de middag 
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kwamen ze terug in het dorp om de woning van Balsma wederom 
te doorzoeken. 's Avonds om ongeveer 20.00 uur waren ze er weer, 
eveneens tevergeefs. Zij namen nu de achter het gemeentehuis ge
parkeerde auto van Posthumus mee. 
Voor de nacht werden wederom enkele NBS-wachten aangewezen 
om de woning van Balsma in de gaten te houden. Bovendien wer
den enkele NBS-ers met de para's meegezonden om behulpzaam te 
zijn bij het bewaken van de arrestanten. 
Om ongeveer 22.30 naderde de NSB-er en evacuatieleider Stephan 
de woning van Balsma vanaf de Achterstraat. Hij vertelde dat hij 
kwam kijken naar de kinderen van Balsma. Later bleek dat ook hij 
van plan was met Balsma te overleggen hoe ze er het beste tussenuit 
zouden kunnen knijpen. 
In samenwerking met de politie werd Stephan gearresteerd, naar 
het gemeentehuis gebracht en onder bewaking gesteld. 

Het bleef gevaarlijk 
Het posten van de NBS- ers bij het café van Balsma was niet zonder 
gevaar. Die nacht passeerden geregeld Duitse militairen op fiets en 
per auto het dorp. Een groepje per fiets passerende Duitsers sprak 
één der posten, Hendrik Zoer, aan. Zij vroegen hem wat hij op dit 
late avonduur nog op straat deed. Prompt gaf Zoer te kennen dat hij 
tot het bewakingspersoneel van het in het gemeentehuis gevestigde 
distributiekantoor behoorde en dat hij even een luchtje aan het 
scheppen was. Op hetzelfde moment werd arrestant Stephan net 
even gelucht. Bij het horen van Duitse stemmen aarzelde zijn bewa
ker Jan Koning geen moment en dreef zijn gevangene onder bedrei
ging van zijn revolver terug naar binnen. Stephan is dezelfde nacht, 
om ongeveer 4.30 uur, voor de zekerheid naar het bos bij de para's 
gebracht. 
De bewaking van het huis van Balsma werd die dinsdag voortgezet. 
Ondanks de permanente bewaking was het Balsma echter gelukt te 
ontkomen. Hij heeft slim gebruik gemaakt van de afleiding die werd 
veroorzaakt door de groep Duitsers toen zij Zoer aanspraken. In Wa
teren vond hij voor die nacht onderdak bij J. Oosterhof. In de loop 
van dinsdagmiddag vertrok hij richting Appelscha. Hij werd daar op 
de Bruggelaan gearresteerd door leden van de plaatselijke Knok
Ploeg (KP) die een groep daar gelande Franse parachutisten naar 
hun verzamelpunt hadden begeleid en op de terugweg Balsmategen 
het lijf liepen. 
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Die maandagmiddag, direct na de arrestatie van Postumus, werd het 
gemeentehuis Diever door de NSB-burgemeester Boelens van 
Vledder opgebeld, om te horen wat er in Diever precies gebeurde. 
Uit zijn manier van vragen, bleek dat hij reeds op de hoogte was 
van het gebeurde! De NES-mensen vreesden voor maatregelen 
door de Sicherheids-Dienst (SD) uit Steenwijk. Zij richtten een ver
zoek aan Van Hengel om de Franse para's van deze vrees in kennis 
te stellen en om ze te vragen de weg van Wapse nabij het dorp te be
waken. Toen de NBS deze vrees dinsdags in een rechtstreeks ge
sprek herhaalde, bleek dat Van Hengel de boodschap niet had door
gegeven. Maar ondanks herhaaldelijk aandringen bij de comman
dant van de para's, was deze niet bereid het verzoek in te willigen. 
De NBS had niet de wapens om dit zelf uit te voeren. 

De NBS heeft de stick Franse parachutisten waardevolle inlichtin
gen verstrekt omtrent het verkeer langs en in de Drentse Hoofd
vaart. Ook hier bleek weer dat de aan Van Hengel gegeven inlichtin
gen niet bij de para's aankwamen. Nu de NBS in de gaten had dat 
Van Hengel voor hun niet betrouwbaar was, werd alleen nog recht
streeks contact opgenomen met de commandant van de Franse pa
ra's, luitenant Edgar Thomé. Daarmee waren de problemen groten
deels verholpen. De werkelijke functie van Van Hengel is nooit dui
delijk geworden. Hij had het beslist niet op met de inmenging van 
de plaatselijke NBS. Hij had kennelijk andere belangen! 

De verbinding Assen - Meppellangs en via de Drentse Hoofdvaart, 
voor het vervoer over de weg en over het water, was van groot be
lang voor de Duitse transporten. 
De geallieerden probeerden dit met behulp van hun luchtmacht te 
ontwrichten zonder de wegen te vernielen, omdat men deze zelf 
moest gaan gebruiken voor de doorgang van hun oprukkende le
gers. 

Zo ontdekte een geallieerd vliegtuig op zondag 8 april een Duitse 
munitiewagen op de Rijksweg tussen Dieverbrug en Geeuwenbrug, 
dicht bij de toenmalige woning van de familie Oostra. 
Toen de wagen werd beschoten, reed de chauffeur de wagen onder 
de drie lindebomen die tegen het huis van de Oostra's stonden, in 
de hoop dat de vliegenier de wagen voor een tweede raid (aanval) 
niet meer zou ontdekken. Het hielp hem niet, de wagen werd ge
troffen en explodeerde. Door deze explosie werd de woning onher
stelbaar beschadigd. Moeder en dochter hadden in de kelder een 
goed heenkomen gezocht. Hoewel het huis en ook de kelderdeur 
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Dieverbrug zoals het was in de oorlogsperiode. Op de voorgrond de Rijksweg, in 
het midden de toenmalige brug met aan de overzijde de Dwingelderdijk. 
(Foto: collectie H. Hessels, Diever) 

doorzeefd waren met kogels, konden zij de kelder zonder schram
metje op te lopen, verlaten. 
De woning, vanuit Dieverbrug ongeveer 200 meter voor de Haar
weg, is nooit herbouwd. 
De para's concentreerden hun acties ook op deze verkeersader om 
het Duitse verkeer te stagneren. Hun doel was de nodige verwar
ring te stichten en op deze wijze de vijand te beletten zich te her
groeperen. 
Op maandag 9 april richtten zij een hinderlaag in nabij de vernielde 
woning van de familie Oastra en hielden vandaaruit het verkeer op 
de Rijksweg en in de Drentse Hoofdvaart in de gaten. 
In de vaart werd een schip met machines en munitie vernietigd. 
Een sleepboot werd aangevallen waarbij de Duitse bemanning 
sneuvelde. 
Op de weg werden verschillende motorvoertuigen door de para's 
vernield, waarbij ook enige stafofficieren, waaronder de Gestapo
chef uit Den Haag, sneuvelden. Van Hengel was hierbij aanwezig. 
In de sleepboot vond hij lijsten van personen, voornamelijk uit Us
quert, die alsnog ter dood moesten worden gebracht. Op de lijken 
van de stafofficieren vond hij belangrijke documenten betreffende 
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de bezetting en de bevoorrading van de "Festung Holland". De do
cumenten werden door Van Hengel aan een hoge Canadese officier 
overhandigd, die hem hiervoor een schriftelijke verklaring van be
wezen diensten voor de geallieerde zaak verstrekte. 

Omstreeks 16.00 uur werden twee Duitsers en vijf Duits gezinde 
Nederlanders aangehouden. De twee Duitsers en één Nederlander, 
Sikkens genaamd, politierechercheur en tijdelijk gedetacheerd bij 
de Sicherheids-Dienst, gaven zich onmiddellijk over aan de para's. 
De vier anderen, de 25-jarige Amsterdammer Sijtse van der Bij, de 
34-jarige Amsterdammer Comelis C. Dierikx, de 37 -jarige Gronin
ger Pieter Luchtenberg, alle drie politierechercheur, en de 28-jari
ge Groninger ijzerhandelaar Geert Steenbergen, die ook een politie
functie bekleedde, trachtten te vluchten. De eerste drie werden on
middellijk doodgeschoten. Steenbergen wist in de vaart te springen, 
doch werd in het water doodgeschoten. De drie op het droge liggen
de lijken werden aan de kant van de weg gelegd. Sikkens werd door 
de para's gesommeerd daarbij te gaan staan, waar hem een kogel 
door de borst en een kogel door de nek werden geschoten. Hij is 
hierdoor bewusteloos geraakt of hij heeft zich schijndood gehouden, 
maar heeft tenminste de aanslag overleefd. 
Een Duitse Rode Kruiswagen, die naderhand verscheen om de hier 
gesneuvelde Duitsers vandaan te halen, heeft hem meegenomen. 
Frappant is dat Sikkens, die beweerde zich schijndood te hebben ge
houden, later verklaarde dat Duitse Fallschirmjäger de Duitsers en 
de Nederlanders hebben doodgeschoten. Op de vraag of het mis
schien Fransen geweest waren, antwoordde hij dat dit onmogelijk 
was omdat de para's vloeiend Duits spraken. 
De NBS- Diever heeft later het lijk van Steenbergen uit het water 
gehaald en samen met de drie andere lijken van de Nederlanders 
naar Diever gebracht. Hier zijn ze ongekist begraven op de algeme
ne begraafplaats. 
Na deze maandag kon worden vastgesteld dat het verkeer, zowel 
langs de weg als in de vaart, geheel was lamgelegd. 

De para's bij Wateren 
Stick 22 had moeten neerkomen in de Appelschaster Maden, ten 
noorden van de Compagnonsvaart, halverwege Appelscha en Oos
terwolde aan de zogenaamde Mardijk. Zij kwamen 8 kilometer zui
delijker terecht in het Staatsbos, ongeveer 1,5 kilometer noord-oos
telijk van Wateren, nabij de GanzenpoeL Luitenant Collery bezeer-
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de zich tamelijk emstig bij de landing en één van zijn mannen brak 
een enkel. Door deze hinder zag hij af van zijn opdracht en vertrok 
naar het afgesproken verzamelpunt achter het sanatorium bij Ap
pelscha. 

Een andere groep para's, die terecht was gekomen in de bossen na
bij de boerderij van Nijzingh in het Friese gedeelte van Oude Wil
lem, speelde nog wel een rol in Wateren. De dochter van Nijzingh 
waarschuwde Thijs Hottinga, KP-er van de groep Kees Veltman, die 
in de boerderij van Riedstra verbleef. 
Kees Veltman was leider van de Knok-Ploeg (KP) "Noord Drenthe". 
Zij hadden hier in de Staatsbossen een schuilhol, groot 6 x 3 meter, 
gebouwd, dat ze "Prins Bernhardkazerne" noemden. 
In dit hol kon telkens een groep mensen bij elkaar verblijven. Bij 
een noodzakelijke snelle inzet, behoefden ze niet eerst bijelkaar te 
worden geroepen, hetgeen te veel tijd vergde. 
HoUinga ging onmiddellijk naar de Franse para's en meldde zich 
daar bij hun commandant, luitenant Hubler, van het 3e Regiment 

Een onbekende 
Franse para
chutist, gefoto
grafeerd ergens in 
Drenthe. 
(Foto: archief 
]. Kroezinga) 
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Chasseurs Parachutistes. De groep bestond uit 12 personen. Hubler 
maakte duidelijk dat hij zich moest melden bij het sanatorium nabij 
Appelscha. Hottinga heeft ze daarheen gebracht, waarna hij bij deze 
stick werd aangesteld als tolk en gids. Hubler was als eerste op deze 
afgesproken plaats bij het sanatorium en begon direct een kamp in 
te richten. 

Verraders aangehouden 
Dinsdag 10 april kreeg Hubler opdracht terugtrekkende Duitse troe
pen te arresteren. Hiervoor werd een hinderlaag ingericht langs de 
weg Wateren - Appelscha. Hottinga was erbij aanwezig toen Hu
bier en zijn ondercommandant Jean Pierre la Baderière een Ger
maanse SS-er (Schutz-Staffel, veiligheidsdienst van de Duitse 
nazi's) en een vrouw aanhielden. Dit gebeurde om ongeveer 10.30 
uur nabij de MeeuwenpoeL De beide arrestanten waren op de fiets 
en hadden bagage bij zich. Ze werden ongeveer 100 meter het bos 
ingevoerd. 
De man was de Nederlandse SS-er Coppers, ongeveer 32 jaar oud. 
Hij had een zakboekje bij zich en vertelde van Arnhem onderweg te 
zijn naar Groningen. Hij deelde de Franse para's mee dat hij de ge
volgen, verbonden aan zijn lidmaatschap van de SS, graag wilde 
aanvaarden. 
De vrouw was de 25-jarige Margaretha van Huijzen uit Amster
dam. Zij was bij haar arrestatie in bezit van een enveloppe met drie 
"Marschbefehle, een "Bescheinigung" en een "Ausweis". Dit alles 
was uitgereikt door de Landwacht Nederland. Bovendien had ze 
een met een rood lakstempel verzegeld loonzakje van de Winter
hulp Nederland bij zich, waarin zich f 400,00 bevond. 
Zij vertelde later dat zij onderweg was van Steenwijk, via de Msluit
dijk, naar haar ouderlijke woning in Den Haag. In Steenwijk had ze 
Cappers ontmoet, die ze kende uit een periode in Deventer, waar 
beiden bij de Landwacht werkten. 
Volgens Margaretha moest Cappers zich afmelden in Schoonloo, 
waarna hij ook naar Den Haag zou gaan, waar hij woonde. 
Na fouillering door de para's, moesten ze in de berm plaatsnemen 
met een onderlinge afstand van 3 meter. Hier werden ze onder be
waking van twee Fransen achtergelaten. 

Na een uur, werden op dezelfde plaats twee Landwachters gearres
teerd. Deze twee ongeveer 50-jarige mannen zaten op een door een 

-13-



paard voortgetrokken boerenwagen. Zij waren niet in het bezit van 
enige papieren. Op de wagen werden vijf Duitse geweren gevon
den. Ze verklaarden het paard met de wagen, inclusief de geweren, 
te hebben gestolen in Arnhem. Ze wilden op deze wijze naar Duits
land vluchten. Zij werden bij de twee andere arrestanten gevoegd. 

Om ongeveer 17.00 uur werd de actie van de para's beëindigd en 
verzamelden zij zich bij de gevangenen. Hier verschenen ook de 
50-jarige Albert Oosting en de 48-jarige Jozef Lezer. Oosting was 
werkzaam bij het Staatsbosbeheer en lid van de Knok- Ploeg Die
ver. Hij was één van de mensen die de Franse para's van voedsel 
voorzag. Hij woonde toen in het boswachtershuis aan de Appelscha
seweg. Hij had bovendien, samen met zijn zoon Arend, de zorg over 
de Joodse familie Lezer, die op korte afstand van de Oostings in een 
hut in het bos was ondergedoken. Dit belette Lezer er niet van zeer 
actief in het verzet te zijn. Direct na de bevrijding werd hij benoemd 
tot hoofd van de Politieke Opsporingsdienst Diever. 
Hubler vroeg Hottinga wat er met de gevangenen moest gebeuren. 
Hottinga stelde dat hij geen commandant was en geen beslissing 
wenste te nemen. Hubler gaf te kennen dat hij de gevangenen niet 
kon meenemen. De drie mannen moesten worden doodgeschoten 
en voor de vrouw moest een oplossing komen. 
Oosting werd opdracht gegeven mevrouw van Huijzen onder te 
brengen in de woning van de weduwe Lindeboom te Wateren, het
geen hij onmiddellijk ten uitvoer bracht. 

De SS-er en de twee Landwachters zijn gefusilleerd bij de Meeu
wenpoeL De drie mannen werden achter elkaar geplaatst met een 
onderlinge afstand van vijf meter, de SS-er voorop. Vervolgens gaf 
Hubler één van zijn tommygunschutters opdracht het vonnis uit te 
voeren. Deze gaf eerst de SS-er een nekschot. Toen de SS-er viel, 
wilde de achter hem staande Landwachter vluchten. Hij schreeuw
de zoiets als "Denk toch om mijn vrouw en kinderen!" Een andere 
tommygunschutter reageerde onmiddellijk op de vluchtpoging en 
schoot met automatisch geweervuur de vluchtende Landwachter 
neer. Vervolgens kreeg de derde man een nekschot. 
Tenslotte trok commandant Hubler zijn pistool en gaf alle drie per
sonen een genadeschot door het hoofd. 
Hottinga verklaart later dat in zijn bijzijn geen sprake is geweest van 
enige mishandeling. 
De para's trokken de drie lijken in een dicht dennenbosje en verwij
derden de bloedsporen. 
De volgende morgen gaf H ubler Oosting de opdracht de lijken te be
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graven. Oosting is door Hottinga duidelijk gemaakt waar de lijken 
moesten liggen. Samen met Jeene Haanstra uit Wateren en Riekele 
Trui uit Hoogersmilde is de begraving ter plaatse uitgevoerd. 

De para's hebben paard en wagen en de fietsen meegenomen naar 
de boerderij van Tjamme Rooksin Oud-Appelscha. Deze boerderij 
was ingericht tot hoofdkwartier voor ongeveer 50 Franse para's, die 
in de omgeving van Appelscha actief waren. Toen de Fransen aan 
het eind van de oorlog hier vertrokken, werden paard en de wagen 
aan de heer Rooks geschonken als dank voor bewezen diensten. 
De commandant van de grote groep hier verblijvende Fransen, kapi
tein Sicaud, schreef hiervoor een document, dat hij aan Rooks gaf. 

Direct na de oorlog heeft Oosting de burgemeester van Diever, de 
heer J.C. Meijboom, in kennis gesteld van de aanwezigheid van de 
drie lijken bij de MeeuwenpoeL Bovendien meldde hij dat hij in op
dracht van Lezer een vierde lijk had begraven. Deze opdracht kreeg 
hij omstreeks eind mei 1945. Het betrof een, reeds in vergevorderde 
staat van ontbinding verkerend, lijk van een in Duits Wehrmachtu
niform geklede, ongeveer 60-jarige man. Het lijk lag in een lariks
vak van het Prinsen bos, langs het fietspad Oude-Willem - Vene
sluis. Het lijk is ter plekke door Oosting begraven. Daarbij waren 
twee NSB- ers aanwezig die Oosting waren toegewezen om hem te 
helpen bij de uitvoering van zijn opdracht. 

Deze vier door Oostingaangegeven lijken, zijn op 8 december 1949 
opgegraven door de Dienst Identificatie en Berging van het Ministe
rie van Oorlog. De lijken zijn toen afzonderlijk in een laken gewik
keld en gekist. Daarna zijn ze overgebracht naar Venray, waar ze 
zijn bijgezet op de centraal Duitse militaire begraafplaats "IJssel
stem". 

Margaretha van Huijzen werd, na twee dagen in het huis van de 
weduwe Lindeboom huisarrest te hebben gehad, op 12 april in een 
cel te Diever opgesloten. Eind mei werd ze overgebracht naar het 
kamp "Westerbork". Hier verbleef ze tot 5 september 1946, toen zij 
haar vrijheid verkreeg. Tijdens de verhoren verklaarde zij , dat ze er 
van overtuigd was geweest door de Franse parachutisten te worden 
gefusilleerd. 

Het drama in Diever 
De bevolking van Diever voelde zich door de aanwezigheid van de 
Franse para's enigszins bevrijd. Ondanks waarschuwingen van de 
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NBS zich rustig te houden, konden sommigen hun opgekropte haat
gevoelens jegens enkele, in de woning van het ondergedoken 
schoolhoofd van de Meester Roosjenschool ondergebrachte, NSB
ers niet geheel bedwingen en begonnen hen lastig te vallen. Al eni
ge tijd was sprake van wrevel tussen deze NSB-ers, die een taak 
hadden in de aanleg van een verdedigingslinie langs de Drentse 
Hoofdvaart en de omwonenden in de Hoofdstraat. Deze was onder 
andere ontstaan door het niet terugbrengen van geleende zaken van 
omwonenden. 

Een éénmans
bunker aan De 
Stauwe te Wittelte 
als onderdeel van 
de Duitse verdedi
gingslinie langs de 
Drentse Hoofd
vaart. 
{Foto: G. de Vries, 
Diever) 

Op dinsdagmorgen 10 april escaleerde deze zaak, toen bleek dat de 
NSB-ers Diever wilden ontvluchten. Op zich vond men dat nog 
geen probleem, doch toen duidelijk werd dat zij eigendommen van 
het schoolhoofd wilden meenemen, barstte de opgekropte woede 
los. 
Eerst werd verbaal getracht de NSB- ers te bewegen de eigendom
men van het schoolhoofd achter te laten. Toen dit niet hielp gingen 
enkele heethoofden de NSB-ers te lijf. 
Politieman Folkers wist de partijen te scheiden en stuurde de NSB
ers terug naar hun onderkomen. 
De zaak leek met een sisser af te lopen. 

De meest gehate NSB-evacuée, de 59-jarige Gerrit van der Veen, 
liet het er echter niet bij zitten. Hij stuurde twee meisjes van Keis
per, eveneens in de woning van het schoolhoofd verblijvend, naar 
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Steenwijk om de daar gedetacheerde Duitsers om hulp te vragen. 
(De beide meisjes hebben dit later bevestigd) 
Waarschijnlijk was dit de druppel die de emmer deed overlopen. De 
Duitsers beseften waarschijnlijk dat ze nu de Franse parachutisten 
moesten uitschakelen, wilden ze nog enig gezag kunnen blijven uit
voeren op de Nederlandse bevolking. 

Dinsdagmiddag tegen 16.00 uur verscheen een vijftal Duitsers op 
de Brink in Diever. Ze wekten geen verontrusting, omdat het mili
tairen leken die op de aftocht waren, zoals in deze dagen zo veel 
voorkwam. Al snel bleek dat ze meer in hun schild voerden, het
geen niet veel goeds voorspelde. Zo snel mogelijk ging Wiglema de 
commandant van de Franse para's melden wat er in Diever gaande 
was. Tegelijkertijd werd een in Oldendiever gearresteerde SS-man, 
Jan de Weerd, van Diever naar het parachutistenkamp bij de Ossen
koele gebracht. 
Ondanks bezwaren van de eerder genoemde Van Hengel, die 
meende dat het een onbelangrijke zaak betrof, nam de commandant 
van de Franse para's, luitenant Thomé, de zaak serieus. Hij stuurde 
een groep van acht van zijn mannen naar Diever om de Duitsers te 
arresteren. Behoedzaam, verdekt langs de wegen, zodat ze niet op
gemerkt werden, trokken ze op in de richting van het dorp. 

Op dat moment trokken twee grote groepen Duitsers, totaal 150 tot 
180 man, vanuit Wittelteen Wapse, Diever binnen. Eén Duitse wa
gen reed over het Kasteel en stopte nabij de splitsing Kwabbikweg/ 
Oosterkampenweg. De Duitse militairen sprongen uit de wagen en 
trokken achter elkaar door de sloot naar een zich daar bevindend 
hakhoutbosje aan de Kwabbikweg, waarin zij zich verscholen. 
De acht para's, onderweg naar Diever, waren ongeveer op dezelfde 
hoogte. Zij hadden de Duitse bewegingen tijdig ontdekt en hielden 
zich verscholen. Toen de Duitsers in het hakhout verdwenen, kro
pen de para's door de droge sloten in de richting van het hakhout
bosje. Toen ze het bosje dicht genoeg genaderd waren, gooide een 
para plotseling een groot formaat handgranaat in het bosje. Door de 
ontploffende granaat sneuvelden enkele Duitsers. 

De NBS-ers Jan Koning en Hendrik Zoer werden ongerust over het 
uitblijven van hun commandant Wiglema. Zij besloten naar de be 
graafplaats te gaan, waar men de Hezenes goed kon overzien. Zij 
kwamen daar tussen de strijdende partijen terecht en konden niet 
anders dan proberen te vluchten over de es naar het bos. Toen de 
Duitsers dat in de gaten kregen, werden ze door hen beschoten. 
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Oorlogsgraven Diever 1943 

Op maandag 22 november 1943, even voor 8 uur 's avonds, stortte 
een geallieerde bommenwerper neer in de Hoekenbrink nabij het 
fietspad langs de Ringdennenweg. Behalve het staartstuk, stond het 
gehele vliegtuig in brand. Bovendien hadden er zich ontploffingen 
voorgedaan, waarschijnlijk al in de lucht, zodat de brokstukken her 
en der verspreid lagen. Door het plotseling neerstorten van het toe
stel, had de bemanning geen tijd gehad om zich per parachute in 
veiligheid te brengen. 
De bommenwerper was van het type Halifax, waarvan de beman
ning, volgens de Duitse experts, uit acht personen bestond. 
Slechts twee personen kon men identificeren, van drie kon men een 
lichaam vinden en van de overige drie slechts lichaamsdelen. 
De acht stoffelijke overschotten werden op 25 november 1943 op de 
algemene begraafplaats Diever begraven. Op elk der acht graven 
plaatste men een houten kruis. 

(Foto: Gemeente-archief Diever} 
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Oorlogsgraven Diever 1995 

In oktober 1945 kwam er een brief van het ministerie van Defensie 
van Canada. Aan de hand van de twee geïdentificeerde personen 
kon men vaststellen dat het een vliegtuig betrof van de Royal Cana
dian Air Force. De bemanning bestond uit zes Canadezen en een 
Engelsman. 
Geen acht, maar zeven personen! 
De omgekomen vliegeniers waren de Canadezen G.A. Howitson, 
W.L. Hunter, J.A. Lessage, G.A. May, M.A. McKellar, R.J. Newman 
en de Engelsman W.B. Jones. 
De Nederlandse Oorlogsgravenstichting heeft de acht graven terug
gebracht naar zeven en voorzien van monumenten. 

(Foto: G. de Vries, Diever} 
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Zoer werd licht gewond door een schampschot aan de hals. Koning 
was minder gelukkig. Hij werd zwaar verwond en kon niet meer 
vooruit. Omdat de para's de Duitser neerschoten die de beide man
nen onder vuur had, heeft Zoer kans gezien over de es te ontkomen. 
Tijdens het vuurgevecht kon niemand Koning bereiken, zodat deze 
op de es is doodgebloed. Eerst veellater is zijn revolver, die hij nog 
wist te begraven, daar teruggevonden. 

Het vuurgevecht tussen de Duitsers en de Fransen werd op grote af
stand van elkaar geleverd. De Fransen hadden de beste posities en 
leden geen verliezen, dit in tegenstelling tot de Duitsers. In totaal 
sneuvelden in Diever ongeveer 10 Duitsers, waaronder hun com
mandant. 

Toen de Duitsers het gevecht afbraken, gingen de para's terug naar 
hun kamp in de Ossenkoele. Tijdens de gevechten had het NBS-lid 
Geesje Schoemaker de zes gevangenen, die in het kamp waren ach
tergelaten, bewaakt. Intussen hadden twee politieagenten, die zich 
in Diever niet meer veilig voelden, zich in het kamp gemeld voor 
bescherming. De para's achtten het kamp niet meer veilig. Samen 
met de zes gevangenen en de vier burgers betrokken ze een ander 
kamp nabij de Haarsluis. De tweede nacht werd doorgebracht in 
een kamp bij de Torenlaan. 

In de loop van de dinsdagavond kwam er nog Duitse versterking 
met zwaarder geschut. Een gevecht op korte afstand met de Franse 
para's durfden ze niet meer aan. Vanaf de rand van het dorp scho
ten ze in het wilde weg in de richting van het bos waar ze de para's 
vermoedden. Bij deze zinloze actie schoten ze de woning van Jacob 
Bijkeren de schuur van het Armenwerkhuis aan de Groningerweg 
in brand. 

Een tweede groep Duitsers trok Diever in om de mensen te arreste
ren die getracht hadden de daar verblijvende NSB- ers te moleste
ren. Dezen waren echter vertrokken. Genoemde Gerrit van de 
Veen, misschien omdat hij bang was zich het ongenoegen van de 
Duitsers op op de hals te halen als hij niemand kon aanwijzen, be 
gon willekeurig mensen in de buurt aan te wijzen. Dit waren men
sen die helemaal niets met de zaak te maken hadden gehad. 
De Duitsers arresteerden de 53-jarige veekoopman Harman Ben
nen, de 33-jarige broodventer Jan Houwer, de 38-jarige postbestel
ler Klaas Daleman en de 60-jarige landbouwer Kornelis Kerssies. 
De laatste kreeg in de gaten dat er iets. gaande was, wilde vluchten, 
maar was net te laat. De arrestanten werden naar de Van Osbank, 
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op de hoek Hoofdstraat - Ten Darperweg, gebracht. 
De toen 28-jarige Koop Westerhof en zijn 46-jarige buurman Roe
lof Hunneman, beiden landarbeider van beroep, wisten er wel op 
tijd tussenuit te knijpen. Zij vluchtten het bos in. Toen ze na verloop 
van tijd dachten dat de kust weer veilig was en terug naar huis gin
gen, werden ze op de Noordes door twee daar verdekt opgestelde 
Duitsers aangehouden en naar een in de buurt aanwezige autobun
ker langs de Ten Darperweg gebracht. Na korte tijd werden ze bij de 
eerder genoemde arrestanten gevoegd. In de loop van de middag 
werden ze in een auto geladen en naar het toenmalige woonwagen
kamp bij de begraafplaats aan de Bosweg gereden. Onderweg wer
den nog twee broers, de 18-jarige Anton en de 14-jarige Jozeph 
Janssens, evacuées uit Oss, die hier bij de gebroeders Hendrik en 
Gerrit Oastra in Kalteren verbleven en van hun werk uit Zorgvlied 
kwamen, gearresteerd. 
De wagen werd nog aangehouden door de echtgenote van Klaas Da
leman. Zij stak gewoon de hand omhoog als stopteken. Wonderlijk 
genoeg gaf de chauffeur hieraan gehoor. Ze gaf haar man een jas en 
wisselde een paar woorden met hem. Zij sprak haar bezorgde ver
moedens uit dat ze hem nooit weer zou zien. 

Gedenksteen aan de Bos
weg, waarop de namen 
staan van de mensen die 
in de gemeente Diever 
woonden en die door 
oorlogshandelingen zijn 
omgekomen. 
Achter deze gedenksteen, 
tegen de wal van de 
algemene begraafplaats, 
zijn de gegijzelde mensen 
geëxecuteerd. 
{Foto: G. de Vries, Diever) 
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De Duitsers mishandelden de in gijzeling genomen mensen niet. 
Wel schreeuwden en tierden ze geweldig tegen hen. 
Bij de Bosweg aangekomen moesten de gijzelaars tegen de wal van 
de begraafplaats plaatsnemen. 
Hier werden nog de aan de Bosweg wonende vader Nicolaas Hou
wer, 62 jaar oud, en zijn zoon Koop, 29 jaar, gearresteerd toen ze 
thuis kwamen. Moeder Houwer had haar zoon gevraagd vader van 
het land te halen, omdat het in Diever niet pluis was. Ook werd hier 
de 41-jarige Hendrik Akkerman gearresteerd die op deze plaats 
met zijn woonwagen stond. 
Zo zaten zij tegen de wal in het ongewisse van wat er gebeurde en 
zou gaan gebeuren. 

Sommigen meenden dat hun einde gekomen was, maar anderen 
dachten dat ze naar Duitsland getransporteerd zouden worden. Na 
verloop van tijd durfde iemand, die een beetje Duits sprak, de drie 
Duitsers die hun bewaakten, te vragen wat de bedoeling was. Een 
Duitser vroeg wat ze gedaan hadden. Op het antwoord "Helemaal 
niets", haalde hij zijn schouders op en zei dat er een auto onderweg 
was naar Steenwijk om een officier te halen. Die zou uitmaken wat 
er moest gebeuren. 
In het dorp waren meer mensen gearresteerd, die direct of na ver
loop van tijd weer werden vrijgelaten. Dit was ook het geval met de 
op leeftijd zijnde Paul Wiersma. Toen hij niet in de Duitse wagen 
kon klimmen en viel, lieten ze hem liggen en reden door, hetgeen 
zijn leven redde. 
Harm van Zomeren, hij werkte bij de Centrale Controle Dienst, 
werd op de Bosweg gearresteerd. Hij werd naar de woning, waar 
onder andere Gerrit van der Veen verbleef, gebracht voor nader ver
hoor. Bij de NSB-ers, die hier in de woonkamer aanwezig waren, 
heersten verwarring en hysterische angst. Toen de man, die zijn pis
tool op Van Zomeren gericht hield, even werd afgeleid, bedacht de
ze zich geen moment, sprong door de deur, rende het huis uit en 
wist te ontkomen. 
Waarom bepaalde mensen wel of niet werden vastgehouden, is on
duidelijk. Vermoedelijk slechts willekeur. 

Het einde van onschuldigen 
Nadat de gegijzelden enige uren tegen de wal hadden gezeten, 
kwam vanuit Steenwijk een gesloten wagen aanrijden. Deze stopte 
vlak bij de groep gegijzelden. Scheldend en tierend, waarschijnlijk 
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vanwege de mislukte expeditie tegen de Franse para's, stapte een 
Duitse officier uit. Hij schreeuwde dat men voort moest maken of 
iets van dien aard. Plotseling greep hij een mitrailleur en begon de
ze leeg te schieten op de gevangenen, die nog steeds tegen de wal 
stonden. 
Kermend vielen dezen neer. 
Koop Westerhof werd ook geraakt en viel op de grond. Eén van zijn 
lotgenoten viel over hem heen. Waarschijnlijk heeft dit zijn leven 
gered. Vervolgens gaven de soldaten de nog levende slachtoffers een 
genadeschot. Westerhof hoorde dat hier ook Nederlands sprekende 
soldaten bij waren. De persoon die boven op hem lag bewoog nog. 
Westerhof hield zich dood. De kogel voor de bewegende man op 
hem, trof Westerhof in de heup en die bleef daar steken. Zo heeft hij 
uren gelegen. Hij durfde zich niet te bewegen. Tenslotte, toen het 
donker werd, is hij onder het lijk weggekropen in de richting van de 
familie Punt. Hij ging het huis van mevrouw Houwer voorbij. Hij 
durfde daar niet aan te kloppen, omdat haar man en haar zoon bij 
de slachtoffers hoorden. 
Bij de familie Punt kreeg hij onderdak en de eerste verzorging. De 
volgende dag is hij op een ladder gelegd en naar de Rode Kruis 
hulppost, in het pand van toen de ondergedoken schilder Geert Kos
ter (tegenwoordig de fa. Bartol) aan de Hoofdstraat, gebracht. Hier 
is hij verzorgd aan enkele vleeswonden, veroorzaakt door schamp
schoten en de kogelwond in zijn dijbeen. Deze kogel was daar blij
ven steken en is niet verwijderd. Westerhof is goed hersteld van zijn 
verwondingen. 

Later bleek dat de schietende officier de Sicherheids-Dienst (Duit
se politie) commandant Habener is geweest. Hij werd ook gezocht 
in Frankrijk en België vanwege grootschalige moordpartijen. Wes
terhof moest nog getuigen in een proces tegen Habener in het Bij
zonder Gerechtshof te Arnhem. Hij herkende hem direct. 
Westerhof herinnert zich nog een typerend staaltje van de arrogan
tie van de man. Toen Westerhof iets op een landkaart moest aanwij
zen, zag Habener kans hem letterlijk nog op de vingers te tikken! 
Habener is ter dood veroordeeld en in België gefusilleerd. 

De bevolking van Diever trof de volgende morgen de tien vermoor
de medeburgers aan. Ze werden naar het Schultehuis gebracht, 
evenals het lichaam van Jan Koning. Daar werden ze, onder leiding 
van mevrouw Yenerna die op het landgoed "Berkenheuvel" woon
de, door enkele vrouwen gewassen, afgelegd en opgebaard. Ze zijn 
op zaterdag 14 april gezamenlijk vanuit de Nederlands Hervormde 
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Foto van "Het Schultehuis" gemaakt in 1943. 
{Foto: collectie H. Hessels, Diever} 

kerk begraven in één perk op de algemene begraafplaats in Diever. 
Volgens ooggetuigen was de begrafenisstoet zo groot, dat toen de 
eersten van de stoet de begraafplaats bereikten, de laatsten bij de 
kerk nog in de rouwstoet moesten aansluiten. 

Gerrit van der Veen is direct na de bevrijding opgepakt en opgeslo
ten in de kerker onder de toren van de Nederlans Hervormde kerk. 
Hij heeft zich hier zelf van het leven beroofd. 

Deze woensdag 11 april was een zeer vreemde dag. In de eerste 
plaats de enorme schok die de bovengenoemde executie in het dorp 
teweeg bracht. Natuurlijk was men bevreesd voor de Duitse bezet
ters. Het was levensgevaarlijk enig verzet te bieden. Men wist dat je 
opgepakt kon worden en op transport naar Duitsland kon worden 
gezet. Maar van zo nabij, een standrechtelijk uitgevoerde moordpar
tij op een aantal dorpsgenoten, was iets wat men nauwelijks kon be
vatten. 
De angst had behoorlijk vat op de mensen gekregen. Toen in de loop 
van de middag de eerste schok was verwerkt, ging op eens het ge
rucht rond dat de Duitsers in Vledder gereed stonden om op te trek
ken naar Diever, om daar de zaken alsnog onder controle te krijgen. 
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Hoe dat bericht hier gekomen is, weet niemand. Heeft iemand de 
mogelijkheid geopperd, waarna het een eigen leven is gaan leiden? 
Was het werkelijk de bedoeling van de Duitsers? Zagen die er op het 
laatste moment vanaf wegens de nadering van de geallieerde legers? 
Het is niet bekend. De angst en de paniek waren er niet minder om! 

De bevrijders naderen 
De eerst verkenningseenheden van de Royal Canadian Dragoons 
kwamen tegen de middag met hun gevechtswagens (lichte tanks) 
aan in Dwingeloo. In de loop van de middag kwam de infanterie 
ook aan en daarmee was Dwingeloo bevrijd! Er is nog enig vuur
contact geweest met een Duitse eenheid bij de Wittelterbrug, toen 
Canadese verkenners zich daar lieten zien. Dit gevecht werd al snel 
afgebroken zonder dat hier slachtoffers vielen. 

Het Canadese leger had de opdracht om langs de oostzijde van de 
Drentse Hoofdvaart op te trekken tot Hoogersmilde. Hier moest 
men de vaart oversteken en in de richting van Oosterwolde optrek
ken naar de Friese havenplaatsen. Daarom hadden de Franse para
chutisten niet in Diever, maar nabij Appelscha moeten landen om 
het pad voor de hoofdmacht te effenen. 

De Duitsers verdedigden de Drentse Hoofdvaart niet, omdat hun de 
mogelijkheden om dit succesvol te doen, ontbraken. De Duitsers 
hebben hier wel een verdedigingslinie aangelegd met inzet van vele 
dwangarbeiders, die vanuit het hele land hierheen werden gehaald 
en in de omgeving werden ondergebracht in scholen en andere 
openbare gebouwen. De Duitsers waren er echter van overtuigd dat 
hun vijand uit het westen zou komen. Immers heel Europa was be
zet en dus kwam het gevaar uit het westen. Uiteindelijk kwamen 
onze bevrijders uit het oosten en daarmee was de verdedigingslinie 
onbruikbaar. 

Na beraad binnen de plaatselijke groep Diever van de NBS, werd 
besloten de Canadese commandant te Dwingeloo schriftelijk te ver
zoeken enkele van zijn eenheden naar Diever te sturen om het drei
gende gevaar van de Duitse strafexpeditie tegen te gaan. Gewezen 
werd op de moordpartij van de vorige dag en het gevaar dat dreigde 
voor de burgerij van Diever. De enige verbinding met Dwingeloo 
was via het loopbruggetje op de sluisdeur bij Dieverbrug. De brug
gen over de vaart waren door de Duitsers afgebroken toen de Cana
dese troepen te dicht naderden. Enkele bruggen lieten ze in tact om 
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die, bij nadering van de Canadezen, op te blazen. De Dieverbrug 
was op 7 april al door de Duitsers opgeblazen. 
De Canadese commandant antwoordde dat hij niet bij machte was 
hulp te bieden, zonder te beschikken over een deugdelijke brug. Hij 
had in Dwingeloo geen mogelijkheden om over de vaart te komen. 
De genietroepen zouden nog minstens drie dagen op zich laten 
wachten. Indien er gevaar dreigde, dan moesten de burgers uit Die
ver maar naar Dwingeloo komen, waar ze onder bescherming wa
ren van het Canadese leger. 
Een aantal, voornamelijk mannelijke, Dievernaren heeft aan dit ver
zoek gehoor gegeven en bracht de nacht van 11 op 12 april aan de 
Dwingelder zijde van de vaart door. 

Oprukkende Canadese brencarriers, gevechtswagens die voor verkenningen 
werden ingezet. 
(Foto: archief Wim Bakker, Meppel} 

De brug naar onze bevrijding 
De heer R. Koers, opzichter bij Rijkswaterstaat, wonende aan de 
Dieverse zijde van Dieverbrug bij de sluis, meldde zich ook bij de 
Canadese commandant. Hij stelde voor een noodbrug te bouwen. 
Tijdens de afbraak van de WitteHerbrug waren de vrijkomende ma-
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terialen op een bokschuit gelegd. Deze schuit was aan de stille kant 
van het kanaal verdekt afgemeerd. Men veronderstelde toen dat de 
geallieerden over de Rijksweg zouden oprukken. 
De heer Koers wist de Canadese commandant te overtuigen dat hij 
kans zag met dit materiaal een deugdelijke noodbrug te bouwen 
over de remmingswerken van de vernielde Dieverbrug. 
Er werd een aantal vrijwillige vaklieden aangezocht om te helpen. 
In meerderheid waren dit Dwingelers, maar ook enkele Dieverna
ren waren bereid om dit werk, hetgeen niet zonder gevaar was, uit 
te voeren. De opdracht was dat de brug in de ochtend uiterlijk om 
06.30 uur gereed moest zijn. Een te vroege ontdekking door de Duit
sers zou funest kunnen zijn. 

De hele nacht werd doorgewerkt met behulp en onder bescherming 
van enkele Canadese militairen. Toen op een gegeven moment tij
dens de werkzaamheden, een Canadees door de brug zakte en daar
bij zijn geweer afging, gingen de vrijwilligers van schrik aan de haal 
om een veilig heenkomen te zoeken. Zij werden daarbij op de voet 
gevolgd door de Canadees die trachtte de mensen duidelijk te ma
ken dat het een misverstand betrof. De taalbarrière maakte dit niet 
eenvoudig. 
De werkzaamheden waren al een eind gevorderd , toen men tot de 
conclusie kwam dat de brug niet de gewenste sterkte kreeg die men 
nodig had. De stemming zakte tot het minimum. Plotseling herin
nerde iemand zich dat er in de buurt van Leggeloo enkele zeven me
ter lange, zware ijzeren balken lagen opgeslagen. Onmiddellijk wer
den er enkele gevechtswagens ingezet om de balken op te halen. 
Nadat deze balken waren aangebracht, durfde de commandant het 
aan een gevechtswagen, 14 ton zwaar, over de brug te sturen. 

In de vroege ochtenduren, ongeveer 06.15 uur, reed de gevechtswa
gen voorzichtig de noodbrug op. Kreunend en steunend hield de 
brug zijn last. Na enige aanpassingen ging de tweede gevechtswagen 
naar de overzijde. Na weer enige nodige aanpassingen de derde. Dit 
ging zo door totdat de brug uiteindelijk voldoende stabiliteit had. Nu 
konden de colonnes gevechtswagens en andere voertuigen de vaart 
oversteken. 

In de vroege morgen van donderdag 12 april werd Diever, waar het 
die nacht gelukkig rustig was gebleven, bevrijd! 

De Royal Canadian Dragoons maakten gebruik van de plotseling ge
boden mogelijkheid van een oversteek over de Drentse Hoofdvaart. 
Vanuit Diever zwermden ze uit, om diezelfde dag de hele gemeente 
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Diever te bevrijden. Die dag bereikten ze verder nog Elsloo, Noord
walde, Eesveen en vliegveld Havelte. 
De hoofdmacht trok ook de noodbrug over, om vervolgens via de 
Rijksweg tot voor Hoogersmilde te komen. 
Daarna trokken ze, weer volgens plan, Friesland in langs de 
Drents-Groningse grens om op de 15e april de Waddenkust te be
reiken. Onderweg bevrijdden ze grote delen van Friesland, Drenthe 
en Groningen. 
De noodbrug in Diever mag worden beschouwd als de geboden mo
gelijkheid, om Friesland sneller te bevrijden dan was gepland. De 
Canadezen hebben hier dankbaar gebruik van gemaakt. 
Het versnelde tevens de opmars van de Canadese 3e Divisie. Mep
pel was door de Duitsers tot een verdedigingsbolwerk omgebouwd. 
Zij werden gedwongen zich hieruit terug te trekken, omdat ze an
ders dreigden te worden afgesneden door het bij Diever doorgebro
ken Canadese leger. 

Eindelijk bevrijd! 
In de vroege ochtend van donderdag 12 april was Diever bevrijd, 
waarna in de loop van die dag de rest van de gemeente Diever volg
de. Natuurlijk was er feeststemming bij de inwoners. Toch werd de
ze vreugde getemperd door de gebeurtenissen van de 10e april. 
De Franse para's kwamen 's morgens vanuit Berkenheuvel terug in 
Diever en brachten hun gevangenen in de cel onder de kerktoren. 
In het gemeentehuis werd de kamer van de burgemeester doorzocht 
en ditzelfde gebeurde ook in de woning van Balsma. Ze waren 
waarschijnlijk ook belust op souvenirs omdat bijvoorbeeld alle 
NSB-vlaggen vanaf dat moment spoorloos waren verdwenen. 
De plaatselijke groep van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrach
ten was die dag druk met het regelen van het intensieve militaire 
verkeer. 

Vrijdag 13 april werd café Brinkzicht in gebruik genomen door de 
NBS. Er werd een begin gemaakt met het arresteren van NSB- ers. 
Hiervoor was een speciale ploeg aangewezen. De arrestaties werden 
in opdracht van de Politieke Opsporingsdienst Diever uitgevoerd. 
Aanvankelijk werden deze arrestanten ondergebracht in de grote 
zaal van Brinkzicht Ook vreemde vluchtelingen werden hier in ver
zekerde bewaring gesteld. 
Na enkele dagen werden de vrouwen in het speciaal daarvoor ge
reed gemaakte gymnastieklokaal ondergebracht. 
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Canadese infanteristen trekken langzaam maar zeker op om, indien nodig, de 
gevechtswagens bij te staan in de strijd tegen de Duitsers. 
{Foto: archief Wim Bakker, Meppel) 

De binnenplaats van Brinkzicht werd afgezet met prikkeldraad, dat 
werd doorgetrokken naar de toegang tot de cel onder de toren. Bin
nen deze ruimte moesten de gevangenen zich verdienstelijk maken 
met het zagen van hout. 

De NSB-evacuées waren hoofdzakelijk vrouwen en kinderen, die 
tijdens "Dolle Dinsdag" naar Duitsland waren gevlucht. Ze werden 
eind 1944 weer terug naar Nederland getransporteerd, waarvan 
twee groepen in Diever terechtkwamen. Enkele dagen na de bevrij
ding werden ze ondergebracht in de voormalige rijkswerkkampen A 
en B in Oude Willem. 

Begin juni meldde zich, vrijwillig, de NSB-landwachter Jan Wever 
bij de NBS te Diever. Hij had zich al die tijd bij familie in Gelder
land schuil gehouden. 
In totaal zijn binnen de gemeente Diever 59 NSB-ers gearresteerd. 
Het betrof 32 mannen, waarvan twaalf van buiten de gemeente 
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kwamen. Van de 27 vrouwelijke arrestanten woonden er twaalf bin
nen de gemeente Diever. Bovendien kregen nog vijf personen huis
arrest. 
Van deze 59 arrestanten werden 50 geïnterneerd in het kamp Wes
terbork. De overige negen, allen mannen, werden te werk gesteld. 
Zij werden voornamelijk ingezet bij diverse sloop- en slechtwerk
zaamheden van door de Duitsers aangelegde verdedigingslinie. 

Door al deze werkzaamheden moest de groep NBS-ers worden uit
gebreid, omdat men kampte met personeelstekort. 
Direct na de bevrijding werd wethouder Jan Hesseis J.T.zn., die zich 
in september 1941 door maatregelen van de Duitse bezetter ge
dwongen voelde af te treden en als gevolg daarvan in mei 1944 
besloot onder te duiken, door NES-commandant A. Wiglema aan
gesteld als waarnemend burgemeester. Hesseis heeft deze functie 
vervuld tot burgemeester J.C. Meijboom zich op vrijdag 20 april in 
Diever meldde en enkele dagen daarna zijn functie weer opnam. 
Meijboom was op 14 apri11944 ondergedoken. 

De plaatselijke NES-groep bleef tot 21 juni 1945 intact. Daarna 
werd de groep ingedeeld bij een bataljon in Assen. 

Vanaf die tijd kwam langzaam maar zeker het normale leven weer 
op gang. Toch heeft de oorlog tot op heden nog steeds haar schrij
nende wonden achtergelaten. 

Diever, maart 1995. 
Fred Jansen. 

Bronnen. 
Gemeentearchief Diever; Nieuwe Drentse Volksalmanak 1948 - "Franse parachu
tisten in Drenthe'~ mr. G.A. Bontekoe; "Onze vrijheid moest duur worden betaald'~ 

Eert van den Berg; "Drentse kroniek van het bevrijdingsjaar '~ mr. G.A. Bonte
koe; "Fragmenten uit de geschiedenis van Dwingelo'~ Reinder Smit; K. Westerhot 
Diever; A. Mulder, Gasselte; W Kuiper-jonkers, Diever; A. Oostra, Diever; A. 
Oosting, Marwijksoord; P. Doggen, Diever;]. Andreae- Oost, Diever. 
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De angst van Hendrik Zoer 

Angst, spanning, en bovenal verdriet. Dat zijn de herinneringen van 
Hendrik Zoer (86} als hij vertelt over de dagen rond de bevrijding van 
Diever, nu vijftig jaar geleden. Het waren ongetwijfeld de bangste dagen 
uit zijn leven. Hier volgt zijn verhaal. 

Allen wisten wij dat de Franse parachutisten zich rond Diever ver
borgen hadden in de bossen. Hoeveel het er waren wist niemand, 
maar er waren mensen die ze met eigen ogen hadden gezien. Eén 
daarvan was de gemeentearichitect Wiglema. Hij kwam op 10 april 
bij me met de vraag of hij mijn fiets kon lenen. Doordat ik bij de ge
meente werkte, had ik nog een fiets en Wiglema wou daarop naar 
een groepje parachutisten, die zich verstopt hadden bij de familie 
van Giffen aan de Hezenesch. Hij kreeg mijn fiets en ging op stap. 

Hendrik Zoer 

Toen de Duitse troepen vanuit 
Steenwijk plotseling in het dorp 
verschenen, maakten wij ons 
grote zorgen om Wiglema. Het 
was inmiddels al middag ge
worden en bij terugkomst zou 
hij grote kans lopen in handen 
te raken van de bezetters. Jan 
Koning en ik besloten te gaan 
kijken of we hem konden op
wachten en we wilden via het 
Kasteel achter de begraafplaats, 
proberen op de Hezenesch te 
komen. Overal werd geschoten. 
Van waaruit wij waren, konden 
we zien dat het huis van de fa
milie Bijker aan de Groninger
weg in brand stond. Wij, Jan 

Koning en ik, zaten plotseling midden in de vuurlinie. Duitse solda
ten aan de ene kant, schietend op alles wat bewoog aan de overzijde 
in het bos. Voor ons zat er niets anders op dan te vluchten en te pro
beren over de hoge es te komen, tussen het Kasteel en het bos. Wij 
renden letterlijk voor ons leven. Ik was veel kleiner dan de vrij zwa
re Jan Koning, zodat ik hem een paar meter voor was. Nog voordat 
we de top van de es hadden bereikt, regenden de kogels om ons 
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heen. Hoewel dat pas later tot mij doordrong, werd ik geraakt door 
een kogel, die net onder mijn linkeroor een vleeswond veroorzaak
te. Toen ik in een flits achterom keek, zag ik dat Jan languit in het 
gras lag. Ik besefte toen niet dat hij door een kogel was getroffen en 
dacht hoe het toch mogelijk was dat hij daar was gaan liggen ... Op 
sokken, m'n klompen had ik uitgeschopt, bereikte ik het hoogste 
punt van de es en was daarmee uit het oog van de Duitsers. Terwijl 
ik in paniek verder draafde, begreep ik dat een nieuw gevaar dreig
de: de Franse parachutisten. Hoe zouden die weten dat ik geen vij
and was? Het eerste wat me te binnen schoot, was mijn pet af te 
doen en weg te gooien ... 
Onwetend van al dit trieste gebeuren kwam Harm Kloosterman, die 
aan het Kasteel woonde, met paard en wagen terug van zijn land. Ik 
zag hem plotseling opdoemen en wist niets beters te doen dan op 
zijn wagen te klimmen. Slechts een paar honderd meter ben ik mee
gereden en toen het bos weer ingevlucht. Veel hebben we niet ge
praat, maar het werd Harm wel duidelijk dat het een kritieke situa
tie was. Nog ben ik hem dankbaar dat hij, eenmaal thuisgekomen, 
zijn dochter Geertje naar mijn vrouw stuurde met de boodschap dat 
ik die nacht niet thuis zou komen. Zelf dwaalde ik door het bos, de 
bospaden zoveel mogelijk ontwijkend, in mijn angst voor de para
chutisten. Na enige uren bereikte ik de boerderij van Van Doorten 
en Zoer op de Oude Willem. Ik kende hen en ze hebben mij ver
zorgd , zo goed als ze konden. De vrouw van een Limburgse evacu
ee heeft mij met doeken zo goed mogelijk verbonden en hier maak
te ik kennis met de eerste Franse parachutisten die ik ooit zag. Wij 
begrepen van hen dat de toestand rond Diever zo gevaarlijk was, dat 
ik niet terug kon en twee nachten ben ik daar op Oude Willem ge
bleven. Toen werd het 12 april en lopend ben ik teruggegaan naar 
Diever. In het dorp aangekomen zag ik de Canadeese bevrijders en 
voordat ik naar huis ging, heb ik mijn hoofdwond laten verzorgen in 
de Rode Kruispost in het huis van Geert Koster aan de Hoofdstraat. 
Mevrouw V enema ontfermde zich over mij. Daar hoorde ik ook van 
het trieste lot dat zoveel dorpsgenoten had getroffen en dat Jan Ko
ning onze vlucht niet heeft overleefd. Door bloedverlies is hij op de 
es overleden. 
April1945, ook voor Diever een tijd om nooit te vergeten! 
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