Bloed, zweet en tranen in het Emsland
"...Gran is, der Himmel, . greu wie unser Leben im Galangenenlager - es rennet. Wenn wird das Elend ein Enda haben. Letzte Nacht Nine man deutlich En der Ferne das grollen der Geschatze, zwischendurch konnte man sonar das
Knattern einzelner Ma.hinengewehre unterscheiden.
Schen Mcken nur noch wenige Arbeitskommandos ans. ein
Zeichnen, dass Bich die Lage verschaM hat. Der Feind
kommt netted Von anderen Lagem kommen Gefengenen
mit der Bewachungsmanschaft and den Beamten zu uns,
da unser Leger noch am weitesten der Front entfernt liegt.
So kommt es, dass unser Lager, das normal etwa 1400
Gefangenen (asst, jetzt 3000 beherbergt. Die Baracken
rind zum Brechen uberfilat, die Luft in den Schlafsalen unbeschreiblich. Da die Kiiche nicht fur einen solchen Maesenbetrieb eingerichtet ist das Essen. das schen n:e
ausreichend wer, v011ig unzureichend geworden. Bros gibt
es fast keines mehr. Wir Sind uns im klaren: Die Ed.ung
muss bald kommen, sonar 1st es zu

door Nederlandse grensbewoners geuit, is de Duitsers een
doors in het oog. Erns zal ook het Emsland een vruchtbaar
en welvarend landbouwgebied worden, zo belooft men de
bevolking. Dat dit zal gebeuren met veel bloed en tranen
wordt er niet bijverteld...
In februari 1933 wordt Wolfgang Langhoff gearresteerd. Hij
is van beroep toneelspeler en wordt verdacht van semenring en het uiten van verholen kritiek in zijn toneelstukken tegen de politick van Nazi-Duitsland. Ook sympathiseert hij met de arbeidersbewegingen en heeft een aantal
linkse vrienden. Langhoff wordt op transport gesteld naar
het nog in ontwikkeling zijnde kamp BOrgermoor. Hij ver-

(De toestand in het kamp Aschendederrnoor vlak voar de
bevrijding op 20 fool 1945)

V

anaf het jaar 1933 ontstaan er in het Emsland Oak
tangs de Nederlandse grens een hele serie concentratiekampen. In totaal worded er vijftien van deze
kampen gebouwd in dit toen nog zeer onherbergzaam, moerassig en bijzonder dun bevolkt gebied. In dal jaar grijpt
Adolf Hitler de macht en wordt op 30 januari 1933 benoemd
tot Rijkskanselier. Vanaf die datum begins de heksenjacht
op de politieke legenstanders van de nazi's. De terreur tegen de arbeidersbewegingen wordt steeds heviger. Met
name de communisten moeten het ontgelden. Op 7 februari
wordt het centrale orgaan van de KPD,"Die Rote Fahne",
reeds verboden. Kort daarop wordt de Rijksdag in brand gestoken, waarschijntijk door de nazi's, en wordt de Nederlander Marinus van der Lubbe als dader bestempeld. Daar Van
der Lubbe als communist bekend staat, vermoedt men dal
de brandstichting het work is van de KPD (Kommunistische
Partei Deutschland), die den ook onmiddellijk wordt verboden en er ontstaan klopjachten op communisten. Velen worden zonder enige vorm van proces vermoord of worden gevangen genomen. Met name in het Ruhrgebied worden erg
veel anti-fascisten opgepakt. Door de arrestatiegolven Taken de gevangcnissen overvol en men besluit om concentratiekampen to gaan bouwen. Het Emsland is in die jaren nog
een onontgiunnen gebied. Op kleine Schaal was men in de
dertiger Mren begonnen met de ontginn i ng van het veen. Er
waren enkele werkverschaffingsobjecten opgezet, doch het
grootste deet van dit gebied bestond uit veen en moeras.
A g o de andere kent van de grens, in Nederland dus, was
men reeds op grote Schaal met de ontginning begonnen en
er was op veel plaatsen vruchtbaar landbouwgrond ontstaan. De Duitsers nemen dit gebied dan ook als voorbeeld
en maken geregeld excursies naar ons land en bekijken de
werkwijze en de organisatie. Het gezegde "Dort, wo die
Kultur aufhifirt, da begin! Deutschland", vaak spottend
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'Nor lied van de Veensoldateff gedicht door een gevangene in
het hemp BOrgermoor en opgetekend door Wolfgang Langhoff
boek 'De Veensoldaten.,
In

blijft 13 maanden in dit kamp en maakt ken nis met de meedogenloze behandelingsmethoden van de kampbewakers.
Na zijn 'straf' te hebben uitgezeten, verlaat Langhoff Duns.
land en vertrekt naar Zwitserland, tsar hij zijn beteveMssen
in het kamp aan bet papier toevertronwt. Dit leidt tot het
beak De Veensoldaten', dat M 1935 verschijnt. Het boek
beschrijf t de onmenselijke arbeid m het veep, de folteringen, wamaan de gevangenen zijn blootgesteld en de wrede
behandeling in het kamp. De kampen BOrgermoor en Esterwegen zijnoverigens de eerste 'Konzentrationslager' die in
het Ertisland verschijnen. De bevolking kijkt er aanvankeInk nogal sceptisch tegenaart De fascistische partij beef t in
dere sleeken in die jaren dan ook geen grote aanhang, Na
Brrgermoor en Esterwegen ontstaan er tangs de grens met
Nederland, so ms is de afstand slechts luttele kilometers,
steeds meer van deze kampen. In ern beef gericht aan 'den
Herrn Regierungsp.sidenten' in Osnabruck van 7 augustus
1933 wordt vermeld, dat "in het Oberlangermoor drie plaatsen geschikt worden beyonden voor het opzetten van een
Lager. Spoedig zal worden begonnen mat de aanleg van de 4
km lange Feldbahn enact Schleuse 68". Op 10 november
1933 nemen de commandant en het "Wachtpersonal' hun intrek in het kamp 'KL Oberlange, Ook het kamp Neusustrent, op 1 kilometer afstand gelegen van de Nederlandse
grens ter hoogte van Wessingtange, is dan gereed. De EmsZeitung van 23 September 1933 meldti.2op donderdag 21
September zijn de eerste 20 SS-ens belast met de bewaking in
het kamp Neusustrum aangekomen....' De eerste groep politicks gevangenen arriveertn oktober van dat jaar. In totaal
ontstaan er in het Emsland 15 van dergelijke concentratiekampen en wet in de plaatsen, Borgermoor, AschendOrfermoor, Brual-Rhede, Walchum, Neusustrum, Oberlangen,
Esterwegen, Wesuwe, Versen, Fuller, Gross Hesepe,
Datum, Wietmarschen, Bathorn en Alexisdorf,
Aanvankelijk worden de 'Emslandlagee bevolkt door politieke tegenstanders van het Nazi-regime. Later worden er
ook veroordeelden en misdadigers aan toegevoegd. Vanaf
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog komen daar
nog eens duizenden krijgsgevangenen bij, met name uit Po-

lee en Rutland. De kampen komen dan onder commando
van de Wehrmacht. Opvallend is het hoge sterftecijfer onder
de krijgsgevangenen uit Oost-Europa. De Russen en Palen
worden door het bewakingspersoneel veel slecbter behan.
deld dan de overige gevangenen. Velen sterven ook door
ondervoeding, tuberculose en besmettelijke epiderniern.
Ook de zogenaamde 'Nacht and Nebel'- gevangenen komen
geregeld in de kampen tangs de Nederlandse grens terecht.
Dit waren honfdzakelijk politieke gevangenen en verzetsstrijders nitBeigie en Frankrijk, die om de een of andere reden, al dan Wetter
ter deed veroordeeld, op last van de Sieberbeitsdienst spoorloos in "nacht en mist" verdwenen. Velen
eindigden bun term in een van de vijItien Emslandlager. De
Nacht and Nebel-gevangenen werden namelijk uitzonderInk Merle behardeld.
In bet lea tst van de noting arriveren ook leden van de
Duitse weermacht in de kampen.Tot deer groep behoren
hoofdzakelijk Duitse militairen die door bun meerderen bestrait werden. Soldaten die ongehoorzaam waren of pogingen om to deserteren ondernamen, belandden in de KL's.
De gevangenen corder betas t met het in cultuur brengen
van de woeste granden het droogleggen van de moerassen.
Er meet op grote schaal 'nieuw land' gecrererd worden. In
tien jam tijd moeten 50.000 ha. veer ontgonnen en 2300
'Siedlerstellen' gesticht worden. Door o.a de voorbereidingen toot de oorlog verloopt de ontginning trea t. De gevangenen worden namelijk ook ingeschakeld bij het aanleggen
van wegen. De bewoners van de kampen moeten keihard
werken en worden door de breakers vaak geslagen, mishandeld en soms op beestachtige wijze vernederd. De bewakens
in en om de kampen zijn overigens in twee groepen verdeeld. Er zijn bewakers, gekleed inzwarte broek, tamen en
een blauw jasje, "Die Blauen", die de gevangenen moeten
bewaken op de werkplek in het veen en er is een groep, vanwere hun kledij "Die Grrnen" genoemd, die de gevangenen
op het kampterrein meet bewaken ("hinter Draht"). Die
groep behoort tot het Justizverwaltungspersonal. Order de
groep 'Die Blauen' bevinden zich ook enkele Nederlanders.
Werk isnou een keel werk, en er meet immers brood op de
plank komen...

Sineatietekening van het eonGouratiekamp Barge moor.
bit het beak 'De Wensoldaon' van Wolfgang Langhoff
Getekend doorlean falik)
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Plattlain eneUrknechten to Didisernand.
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der esbeldsberniddonng, gemeenteh tde to netting..
SRUIRGete, 4 Augusrue 1037.
• Ihugemeester en weehonders voornoemd:
P. A. REINS, burgenteester.
J. ENGELKES, seeretarts.
Werken in Duitsland werd in de dertiger jnren gestinudeerd door
de Nederlandse overheid.

Het is trouwens zo wie zo verbazingwekkend, hoe de Nederlanders op de veranderingen aan de andere knot van de
grens reageren. Blijkbaar dringt het nauwelijks in deze streken door, wat er in Duitsland nu precies aan de hand is.
Toch is het boek 'De Veensoldaten' van Wolfgang Langhoff
in Nederland reeds in 1935 verschenen en hadden de menen kunnen weten was voor gruwelijkheden zich vlak over
de grens afspeelden. Bovendien zijn er in de jaren voor het
uitbreken van de wereldoorlog vele grensbewoners in Duitsland werkzaam. Het werk in Duitsland wordt zelfs gestimuleerd door de Nederlandse regering. Zo staan er in de 'Officiele Vlagtwedder' geregeld oproepen, ondertekend door
burgemeester Beins, om to goon werken in Duitsland. Over
de veranderingen die in Hitler-Duitsland gaande zijm dictatuur, boekverbrandingen, jacht op communisten en de jodenvervolgingen, wordt niet gediscussieerd. Het interesseert
de arbeiders blijkbaar niet en men heeft wel andere dingen
aan het hoofd... Wel ziet men, dot het in Duitsland op economisch gebied beter goat don in ons land. Voedsel voor de
NSB des.
In 1935 brengt Dr.Korteweg, Inspecteur van de Nederlandse gevangenissen een bezoek aan de 'Moorlager'. Bij terugkomst spreekt hij zich zeer lovend nit over was hij gezien
heeft. "Moerrassige venen worden omgetoverd lot vruchtbaar akkerland". Uiteraard laten de Duitsers het Nederlands gezelschap niet zien over welke methoden zij beschikken... Een opmerkelijk bericht is ook het artikehje in de
Ems-Zeitung van 27 december 1935: "In het strafkamp 'Lager 6' (Oberlangen) werd kerstfeest gevierd door het bewakingspersoneel. Aanwezig warm oak enkele Nederlandse
officieren vergezeld van hen dames. Ter ere van doze gasten
werd er een Sieg Heil op koningin Wilhelmina uitgeroepen
en werd het Nederlandse volkslied gespeeld. Daama warden staande het `Deutschland, Deutschland fiber Alles' en
het 'Horst Wessellied' gezongen
Uiteraard proberen vele gevangenen tijdens het werk in het
veen te vluchten en de Nederlandse grens to bereiken. Een
enkele keer lukt dir. Er wordt echter zonder pardon gericht
op vluchtelingen geschoten. Waarschuwingsschoten helpen
namelijk niet. "De kogels vlogen je soms om de oren", vertelt de hear Jan Engelkens uit de buurtschap Wessingtange.
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Zijn bele !even woont hij al in het boerderijtje, dot uit het
jaar 1015 Slams. Engelkens weer zich heel goed to herinneren hoe de gevangenen uit KL Sustrumermoor zingend aan
het werk gingen. Het toenmalige kamp aan de Kuhweg, bestaande uit een stuk of vijftien barakken, be yond zich name/Ric op een steenworp afstand van de waning van Engelkens.
Nachts werd het kamp verlicht door schijnwerpers en ook
Wessingtange baadde doo M het licht. Een voorval uit 1936
kan Engelkens zich nog zeer goed herinneren. “De dog weer
ik nog nit m'n hoofd. Het was 6 mei 1936. We gingen aan het
melken. Plotseling werd er in ooze richting geschoten en began er een sirene to loeien. Vanaf de grens kwamen ons 6
rnannen renneed tegemoet. Die ondernarnen een vluchtpoging. We zochten dekking achter een boom en zagen hoe
een van de vluchtelingen doodgeschoten werd. De andere
vijf slaagden erin om aan de kogelregen to ontkomen. De
bewakers hebben ze nog een heel stuk op Nederlands
grondgebied achtervolgd. Of ze ze to pakken hebben gekregen weet ik niet. Bij ons zat de scbrik er echter goed in . . Alt
er al een vluchteling in slaagde om de grens to passeren, don
nog was het niet zeker of hij veilig was. De Nederlandse

Spogerm!, waarin de uirspraken van bargerneester Heins warden
gehekeld. ("De Tribune", 4januari 1935)

douanebeamblen en de leden van de marechaussee hielpen
namelijk iiverig race om denntsnapte gevangenen op to sporen en weer Wit to leveren aan de Duitsers. Van regerings- ,
wege speelde men hierM dus geen fraaie rol. Men wilde ondanks alles de neutranteit handbaven en niet in
moeilijkheden met de Duitse overheid komen. Reeds in
1934 deed burgemeester Beim van de gemeente Vlagtwedde een oproep uitgaan, waarin hij de bevolking tegen
hulpverlening aan vluchtelingen waarschuwde: "De aandacht van de ingezetenen words er op gevestigd, dal in de
Duitse coneentratiekampen aan de grens deter gemeente
enkel misdadigers en geen politieke gevangenen zijn opgem Men word[ ernstig aangeraden bij ontdekking van
noen.
vluchtelingen daarvan dadelijk kennis to geven aan de politic. Nalatigheid in doze, verberging van of pulp om verder to
komen, aan vhichtelingen verleend zal ernstige onaangenaamheden tengevolge kunnen bebben". In De Tribune
(het dagblad cone de arbeiders) van 4 januari 1935 stand een
spotprent afgedrukt, waarin de uitspraken van Beins warden gehckeld. Zoals reeds corder vermeld zaten er inderdaad oak misdadigers onder de gevangenen, dock het merendeel van de gevangenen weed gevormd door onschuldige
mensen die het doodgewoon niel eons waren met de politiek
van Nazi-Duitsland. De enige instantie die wel voor de opsang van vluchtelingen Wit de concentratiekampen in het
Emsland opkwam. was 'De Rode Hulp', een groep Nederlandseeommunisten en anti-fascisten. Doze groep slaagde
erin om loch nog see helmorlijk aantal ontsnapten uit handen van de marechaussee to houden en ze can ern schuiladru in de clad Groningen te helpen, Illegale vluchtwegen
liepen o.a lanes Bourtange, Emmercompascuum, ylagtwedde en DelfzijI.

Gedenksieen van Carl von Osgiergky (gob 03-10-180, Hamburg; overleden 04 - 0 - 1438. iicrliju.1 In IVO oniving hij de Hobelbrijs
poor de vrede. Vigo de nazi .e seen enkel probleem ern dere geleerde nom het kanip Evenvegen le 'Wren. Von Oszigteky verbleef tot
halverwege 1936 in die kamp,

Ontsnapte gevangenen ail de Emslandlager we,
den zonder pardon door de Nederlandse marechaussee de grens weer overseas:. M 1935 on,
snapt een viertal uit een der kampen en slaagt erin
de grens over to ((omen. Vrij snel worden de vier
ntannen door de Nederlandse marechaussee in de
kraag gevat en voorlopig opsesloten in de kazerne
aan de Hoofdkade. Op de serie foto's is to zien hoe
het viertal under aware bewaking op de tram naar
Winschoten words gezet. Vandaar goat het naar
Nieuwe Schans, tents naar het concentratiekamp,
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Bij de mensen die vlak longs de mem wonen, ontstaat er
naar aanleiding van de vele schimpartnen grate onus[. Vandaar dat de Kommandeur van de Strafgefangenenlager de
Neer Werner Schafer een gesprek heel[ met de Nederlandse
politieleiding en met de burgemeester en daarna een brief
schrijft aan de 'Reichsminister der Justii le Berlijn, waarin
hij de problemen van de bewaking niteenzet (14 oktober
1932). "...Es sei mehrfach vorgekommen, dass hollandischen
Bauem auf ihren Felder° voile Deckung nehmen miissten
um von den Geschossen die von Angehdrigen der Wad i
-manschftliedGang chesdtwarn,
nicht getroffen zu werden...." Schafer vraagt aan de Justizminister toestemming omern aantal paarden bij de grensbewaking in re mogen zetten. Met motoren en fietsen is de
strook grond tangs de grens name* niet begaanbaar. Inderdaad worden er vrij kort daarna 16 paarden ingezet. De
bewakers kunnen zodoende beter voorkomen dat omwonenden worden geraakt, omdat hij schoten vanaf het paard
de kogels niet in het rood vliegen, maar direct in de grond
terechtkomen....

opening van dit .Kameradschafthaus' (15 oktober 1936)
spreekt o.a commandant W.Schafer de volgende woorden:
"Mdge das Haus Generationen tiberdauern and ane den
Bauenn and Siedlern, die sparer Kier im Moor ansassig rein
werden, Zeugnis geben von den harten Arbeit, die jetzt pier
geleistet wird, damit sie auch uns nicht vergessen mOchten".
Aan het feit dat gevangenen order erbarmelnke omstandigheden dit zware werk hebben opgeknapt, word[ volkomen
voorbij gegaan....
Op het kerkhof in Esterwegen, vlak bij het Ktistenkanal en
op de begraafplaats to Oberlangen rusten vele naamloze lichamen. Niemand weer wie er begraven liggen. In Oberlangen liggen meer dan 2000 Russische krijgsgevangenen in
massagraven. Slechts van 62 doden zijn de rumen bekend.
Z9 hebben het vee p ontgonnen 'en omgeloverd tot vruchtbaar akkerland', maar hebben een dure to/ betaald...
Na december 1941 werden Russische krijgsgevangenen na
hun dood niet meer geregistreerd. Men schat dat er in het
Emsland tussen de 18.000 - 35.000 run omgekomen.

Grote stukken woeste grond en moerassig vee p worden in
de dertiger jaren door allerlei soorten gevangenen uit diverse landen ontgonnen. Adolf Hitler is trots op het pornoneel en beef/ voor hen die hun dienst in dit barre oord moeten vervullen een cadeau in petto. Aan de nieuwe straatweg
van Walchum naar Schleuse 68 zal een gebouw neergezet
worden, waar het bewakingspersoneel zich in de vrije urea
kan vermaken. Dit zogenaamde 'Emslandhaus' is een ontwerp van Albert Speer en words in 1936 geopend. Bij de

Vele naamloze liehamen rus ten op de begraqfplaats re Oberlangen. Sled. 62

din bekend
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Soldaten in Ter Apel
De mobilisatie
"Tergag1de ten voile voorbereid to zijn op de plicht Welke op
Nederland zou rusten om, in geval dat, tegen nog bestaancle hoop in, earl gewapend conflict in het buitenland
mocht oitbreken, onze onzildigheld near else zijclen met alle
ter beschikking staande middelen to handhaven, is besloten tot mobilisatie".
Radlotoespraak Koningin Wilhelmina, 28 augustus 1939.

0

28 augustus 1939 kondigt minister-president Mr.
D.J. de Geer (CHU) de Algemene Mobilisatie at.
Het besluit is 's morgens reeds door de ministerraad
genomen. Rood 12.00 uur worden de telegrammen verzonden en volgt er een oproep via de radio. De lichtingen van
1924 tot en met 1938 (de liehting van 1939 was al in dienst
getreden) worden opgeroepen en de mannen dienen zich
'terstond' near hun mobilisatiebestemmingen to begeven.
Een aantal van 300.000 man wordt onder de wapenen geroepen. De Nederlandse Spoorwegen zet 500 extra treinen in
om al deze menSen naar hun bestemming to vervoeren.
Voor het vervoer van de gevorderde paarden worden 60
treinen ingezet. De bereidheid om gehoor to geven aan de
oproep is groot. Na twee dagen is 5% niet verschenen. Nog
op dezeltde deg ass de mobilisatie wordt uitgeroepen, wordt
generaal J.H.Reijnders benoemd tot opper-bevelhebber van
de land- en zeemacht. De Koninklijke Marine is ondertussen al druk bezig met het lessen van mijnenvelden voor de
kust en bewaakt de waterwegen. Veel auto's worden gevorderd en grijsgroen geverfd. Ook de luchtbescherming neemt
maatregelen. Er worden schuilloopgraven gegraven en M de
steden worden schuilkelders aangelegd. Er komen voorschriften hoe men diem to handelen bij luchtaanvallen en
men geeft voorlichting aan de bevolking hoe men de eigen
kelder ken inrichten ale schuilplaats. De landmacht brengt
him en daar op belangrijke doorgangswegen wegversperringen aan en onder de bruggen worden springladingen aangebracht. Onder de bevolking ontstaat al vrij cool een hamster-

Vanwege het dreigende oorlogsgevaar tussen Duitsland, Polen, Frankrijk en Groot- Brittannie besluit het kabinet tot
deze massale mobilisatie. Op 1 september 1939 wilt Duitsland inderdaad Posen binnen en twee dagen later, op 3 september, verklaren Frankrijk en Groot-Brittannie de oorlog
aan Duitsland. De Tweede Wereldoorlog is een feit.
Ale de mobilisatie in augustus 1939 wordt afgekondigd, is de
soklaat in het straatbeeld van Ter Apel reeds een normaal
verschijnsel. In september 1938 ontstaat er tussen Duitsland
en Tsjechoslowakije de zogenaamde 'Sudetencrisis' en vanwege de gespannen situatie mobiliseert Nederland zijn
grens- en kustbewakingstroepen. Tot 5 oktober 1938 blijven
deze onderdelen onder de wapenen. Op 7 april 1939 gaat
Nederland opnieuw over tot mobilisatie van deze grensbataljons en van de kustbewaking en deze situatie blijft tot het
uitbreken van de oorlog gehandhaatd. Venal dat moment
zijn er dus ook militairen in Ter Apel.

BERICHT.
Aan het telegraafkantoor is een
telegram ontvangen, waarvan
hieronder een uittreksel volgt:
ALGEMEENE MOBILISATIE.

Eerste mobilisatiedag:
/939

Vordering paarden en
motorrijtuigen.

GEHEIM.

WAARSCHUWING.
De mogelijkheid boom, ea alt Tuutig um. nggetoepea
Itasdpiteg Uw ImtgevIgg van opkamgt met speed (Me gakhoekjej.
loch= U om eenigedei red= niet in het beak bend von <en
tea. air verpnehtVonverwilld tot den gurgemeester
Ilwer wommlnete te Wendal.
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woede. Het gevolg hiervan is, dat de regering al in september 1939 met rijksdist6butiekaarten op de proppen komt
(suiker, peulvruchten).

Miniller .171 Dew.

Men raadplege de in de ge.
meente aangeplakte „Open.
bare kennisgevingen".
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RUCHTBAARHEID TE
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Niel (liken Nederland mad verdedigd worden. Oak in ante
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Natuurlijk dread men oak corveediensten...... (wonum Yokel)

Tankversperring (hsperges) vlak bij de karemat bij de Leidijk.
Op de bunker is een soon van houtconstructie aangebracht.
kvaarschijnlijk als camouflage bedoeld)
()doer de bunker zijn de barakken voar de militairen en de sp.
'schnaps/soot' to herkennen. let het kanaal rkt men nog een ge•
dee?,, van he schip 'Luctor et Emergo'

hoogte van de Leidijk. Het vrachtschip krijgt al gauw de
naam 'Luctor et Emergo'. Er zijn echter ook soldaten die de
schuit 'Op hoop van zegen' noemen. Eigenaar van het
vrachtschip is de heer Zweep. De militairen slapen in het
ruim. Veel later wordt er in Barnflair een drietal barakken
gebouwd. Een bij de Nog naast de wooing van de familie
DUmmer en Nee, aan de oversijde van het kanaal. Hoomoedt wordt ingedeeld bij het onderdeel pantserafweergeschut (PAG ) en doer vaak diens! in de zgn. 'schaapskooi'.
Dit is een gecamoufleerde schuur, waarin het 'geschut' is ondergebracht (Barnflair-West bij de Leidijk). Hij weer zich to
herinneren, dat er in de nabijheid van de waning van Wortelboer (Munsterseveld) een mijnenveld lag en slat geregeld contact hadden met Duitse militairen bij de grens. De
verstandhouding met de burgers van Barnflair is prima. Ms
verstrooiing voor de militairen zije er zo nu en dan 'home
avonden' bij hotel Boschhuis of er worden filmvoorstellingen georganiseerd.

Kuhernegebouwen of iets dergehjks zijner echter niet, De
militairen worden ondergebracht in de hotels Timmer,
Krijgsveld ea Schot (commando-post) en bij vele oarticulieren. De heer P.Hoomoedt uit Sellingen, opgekomen in milire dienst op 24 oktober 1938 en mgedeeld bij het eerste
regiment mfanterie te Assen, komt in april 1939 naar Ter
Apel. Hij wordt ingekwartierd in een schip to Barnflair ter

De heer Van der Muur (Nijeberkoop) steel in augustus 1939
op het punt om of tezwaaien, maar wordt door het invoeren
van de mobilisatie overgeplaatst naar Ter Apel. Ook hij
wordt voorlopig ingekwartierd in het reeds genoemde
vrachtschip. Ondanks de oplopende spanningen in de wereld vindt de heer Van der Muur die tijd in Ter Apel een
bele bijzondere in z'n leven. "Er was een enorme kameraadschap. We hadden nooit ruzie en hadden veel voor elkaar
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In 1939 worden er bij boer Dealing
vtak bij de Roelagerbrog ook militairen
ondagebracht

Later words er voor de soldaten
ern Barak gebouwd

over. Kijk, achtera f gezi en, was hot natuurlijk eon lather-tic,
dat wij dal grote Duitse lager moesten tegenhouden. We
hadden immers nauwehjks wapens. Bovendien, en dat kwamen we ook achteraf pas aan de weet, was de hale toestand
aan deze kant van de grens al geruime tijd bekend bij de
Duitsers. De zaak was door 'foute' kaderleden al lang aan
de vijand doorgegeven".
Een van de emote militairen die in Ter Apel arriveert, is de
Neer Willem Oudman uit het Groningse Middelstum. In oktober 1938 words hij met een grote groep militairen met bussen naar Ter Apel vervoerd cool een tiendaagse oefening.
"We kwamen terecht bij hotel Boschhuis en werden later
ondergebracht bij de brugwachter aan,de Oosterstraat
(Roede) en in nen schuur van cafe Pdtker. In 1939 komt de
heer Oudman terug naar Ter Apel, maar nu voor tangere
fijd. Hij words dan ondergebracht bij boer Defiling aan de
Roelagerweg Als Oudman in 1939 weer in Ter Apel arrieert, staan er op diverse plaatsen al kazematten. Met een
ploeg van Lien man moet de brug bij de Roelageweg bewaakt worden. "We begonnen met spitwerk, loopgraven
aanleggen en aan de oostkant van de brug werd een tankversperring aangebracht (gaten met fosse 'asperges'). Onze
commandant was luitenant Diephuis. We verdienden in de
mobilisatietijd 12,40 per week. In de zomer van 1939 werd er
voor ons een Barak gebouwd en kregen we daarin een onderkomen. Dit was baser dan de zolder van boer Deuling. In
de Barak hadden we zelfs de beschikking over een 'huisknecht' (Greven), die ooze sokken stopte, voor nos waste en
de kamers schoon hield. De winter van 1939-1940 was zeer
streng. We hebben veet geschaatst op het kanaal. Later
kwam echter de ijsbreker en maakte het ijs weer stuk. We
gingen Coen naar ijsbaan 'De Poststruiken'.We hadden eigenlijk weinig to doen en aangezien we alien de beschikking
hadden over een dienstfiets, maakten we daar earl gebruik

vn. Zo Beim. we geregeld ooze 'vluchtweg' af. Die hap
van de Roelagebrug naar de Sellingerstraat, dan bij de molen de zandweg op naar Ter Apelkanaal (Hogeweg), de brug
over en via de Vetstukkermond naar Valthermond. Vandaar moesten we dan via Schoonoord Schoonloo - Westerbork - Beilen richting Afstuitdijk. Bij de Roelagebrug hadden we de beschikking over slechts een mitrailleur en verder
hadden we ons eigen persoonlijk wapen".
Volgens de heer G.Hofkamp uit Barntlair lagen er bij de
grens drie secties infanterie en iedere sectie telde elf person. De kazematten bij de brug bij Diimmer werden bemand door Mee militairen. "In de barakken werd geslapen
en gegeten, dock er was verder weinig vertier. Er was ook
geen douchegelegenheid, maar dat vonden we niet erg, want
in bad gingen we Mob nooit. De verloven waren ingetrokken
en je kon verder nergens keen, vandaar dat het erg prettig
was als je enkele goede contacten had met de burgers bier in
Barnflair. Met de Duitsers hadden we weinig contact. Dat
kon echter niet gezegd worden van een aantal kaderleden..."
De heer A. de Vries uit de gemeente Stadskanaal (toen
Onstwedde) onlvangt in oktober 1938 een oproep om z'n
militaire dienstplicht to gaan vervullen. Na een opleiding in
de Johan Willem Friso-kazerne to Assen words hij om
streeks april 1939 overgeplaatst naar Ter Apel. De groep
waar De Vries deal van uitmaakt, boort bij het onderdeel
verbindingen. Gedurende de tijd in Ter Apel zit hij met een
groepje metgezellen aehter de veldtelefoon in het tuinhuisje
van Mr. Timmerman aan de Hoofdkade. "Dat was een baste
kerel", vertelt De Vries, "hij was zelf reserve-officier buiten
dienst en we kregen vaak een sigaartje van hem. We mochten de garage als ' basis' gebruiken. Achter in de tuin van
Timmerman zat een grcepje jongens bij een mortierbattern.
Zij waren ingekwartierd bij hotel Timmer (nu Bar 2000).

Adger in de tam van Mr. Timmerman stand een mortierbarterij
opgesteld.

Ooze commandant was in aerate instantie sergeant Westerhof. We zaten in Ter Apel met negen manschappen voor de
verbindingen. Zo cat er Na. een post bij de mortieren, eentje
bij de kazemat aan de VerhOosterkade, een post bij de Bosbrug en er zaten een paar collega's bij de commando-post in
hotel Schot. In totaal lagen hier in Ter Apel zo'n 240 man.
Daarnaast cat er nog een groep in Emmercompascuum onder leiding van luitenant Kleine Staarman".
Hoewel Duitsland op brutale wijze en expansie-politiek gestalte geeft, denkt niemand van de aanwezige sohiaten in
Ter Apel, dal de Duitsers ons land echt zullen aanvallen. Er
heerst een ontspannen steer. "Ze komen loch Hies", is de
gangbare gedachte. Er zijn geregeld feestjes no ook de kermis in RUtenbrock wordt in 1939 nog druk bezocht. Net als
bij de Eerste Wereldoorlog is de meerderheid van de bevolking het er over eens, dot "Nederland immers loch wel neutraal cal blijven".
In september 1939 is er plotsklaps enige opschudding onder
de milimiren. Op een Weiland aan de oostzijde van de Leidijk in Barnflair maakt een Duns vliegtnigje een noodlanding. Reeds een tijdlang heeft de piloot boven de omgeving
geeirkeld en besluit tenslotte om op het Weiland to landen.
De reden is, coals hij bij z n aanhouding verklaart, brandstofgebrek. Hij weer dan Hitt dal hij op Nederlands grondgebied is geland. Onmiddellijk verschijnen er Duitsers met
motor en zijspan en praten noel de piloot. Laden van de Koninklijke Marechaussee nemen de piloot echter mee voor
verhoor naar de kazerne aan de Hoofdkade (inmiddels afgebroken) en het vliegtuig wordt onder bewaking van Nederlandse militairen gesteld. Uiteraard is er veel publiek op de
been. Veel mensen hebben in die tijd nog no oit een vliegtuig
op de begone grout gezien...De volgende dag worth het terrein geegaliseerd en stijgt het vliegtuig onder grote belong'

16

stalling weer op en verdwijnt richtmg Duitsland. Later
wordt beweerd dot de piloot foto's heeft gemaakt van de
verdedigingswerken fangs de grens. Of een en ander op
noon bekend geworden...
waarheid bar
Op de dag van de mobilisatie wordt generaal J.H. Reinders
benound tot opperbevelhebber van de land- en zeemacht.
Reeds in februari 1940 wordt hij echter al weer opgevolgd
door H.G.Winkelman. Destrategie, de verdediging van ons
land, is don al een tijdje klaar. De nieuw benoemde opperbevelhebber moat rekening houden met een behoorlijk verzwakt lager. Door de stark ingekrompen dienstplichttijd zijn
de manschappen slecht geoefend. Bovendien beschikt het
lager over slecht materiaal. Vanaf 1918 is er op de post bewapening door de regering fors bezainigd. Pas in 1935, Ms
de Duitse dreiging stark wordt gevoeld, besluit men M Den
Haag om iets aan de achterstand to gawk doen. Dan is het
echter to Nat. Zodoende worden er zelfs kanonnen uit het
jaar 1880 opgediept. Pantserwagens zijn in onvoldoende
mate aanwezig en evenzo is het gesteld met de mitrailleurs
en de mortieren. Ook bij de luchtstrijdkrachten staan de taken er slecht noon Op 10 mei 1940 a/s 'Fail Gelb', de inval in
Nederland, van start goat, zijn er slechts 125 gevechtsvliegtuigen gereed. Al anal is duidehjk dal bij een aanval van
Duitse kant Hier gehee/ Nederland verdedigd kan worden.
De verdediging word, daarom geconcentreerd rondom de
'Vesting Holland' (Utrecht, Noord- en Zuid-Holland). De
staingen Kornwerderzand en Den Oever, de Grebbelinie,
de Betuwestelling, de Waal-Lingestelling en de Nieuwe
Hollandse Waterlinie moeten de Duitsers tegenhouden. In
het widen zijn er don nog de Maaslinie en de Peel-Raamstelling. Tot militaire commandant voor het hale gebied ten
noorden van de denkbeeldige lijn ZwartsMis - Coevorden
wordt benoemd kolonel 1.Veenbaas. Flij krijgt de functie
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van Territorials Bevelhebber noon Friesland, Groningen en
Drenthe.

Alaireiren in 13arnflaie Op de nelnergrond her Grind waarin nu
taalannion Paw is gevesagd.

00,22
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Voor de verdediging van het noorden heeft kolonet Veenbaas, die z'n hoofdkwartier in Leeuwarden heeft, s/echts vijf
bataljons tot zijn beschikking, t.w. het eerste en het twaalfde
grensbataljon, het tweeds bataljon van het 33-ste regiment
infanterie en het eerste en het tweeds bataljon van het 36ste regiment infanterie. Om 75 km grens to bewaken is dit
dos maar een kleine troepenmacht. Bovendien most de kolonel het doen zonder de steun van artillerie, pantserwagens
en vliegtuigen. Dit materiaal is namelijk allemaal nodig voor
de verdediging van de Vesting Holland. Het is duidelijk, dat
het geringe aantal troepen niet toestaat om in de drie noordelijke provincies nen verdediging van allure op touw to zetten. Dat wordt dan ook niet van de Territorials Bevelhebber
verwacht. Een van de belangrijkste opdrachten van Veenbaas is om een eventuele opmars van het Duitse leger zoveel
mogelijk to vertragen en hen de toegang tot de Afsluitdijk to
beletten. De militairen hebben dan ook opdracht om de wegen op belangrijke punten to barricaderen. De versperringen bestaan meestal uit Staten paten die schuin in oostelijke
richting in de grond worden geplaatst (`asperges). De vijandelijke voertuigen moeten op deze manier tot stilstand gebracht worden. Ook wordt onder de bruggen springlading
aangebracht. De bruggen die [.z t. de lucht in moeten vliegen, hebben op de stalkaarten een nummer. De brag bij
Barnflair heel! nummer 3025. Bij de vete bruggetjes over de
kanalen worden voor de grenswachten versterkingen ge-

1939 brow H M. KoninginWilhalmina een bezoek arm Ten Apel. Links hotel Timmer (nu 'Bn12000").

maakt van hout en zand, Op echt strategische punter worden kleine betonnen kazernatten, waarin een mitrailleur kan
worden geplaatst, gebouwd. In totaal bedit Veenbaas maar
vijftien mortieren. Radio-apparatuur, waarmee gedurende
verplaatsingen de troepan geleid kunnen worden, is riot
aanwezigDe 'terugtochtswegen' moeten dus van to voter
vastgesteld worden. Na verloop van tijd zijn die ook al snel
bij de Duitsers bekend... Bij alarm moeten de grensposten
de bruggen laten springen en zich drama terugtrekken tot
achter de tweede lime. De troepenopstelling diet er namelijk
air volgt tot: Er zijn op de stalkaarten drie limes aangebraeht. De nogenaamde 04iin loopt het dichtst tangs de
greet en gnat via Nieuw Amsterdam - Klazienaveen - Emer - Ter Opel - Vtagtwedde - Veelerveen
naar Nieuwe Scbans en vervolgens richting Do/lard en Termunten. De tweede linie, de zgn. 0-lijn ligt zo'n 35 kilometer van de grens verwijderd en loopt van Termunten via
Zuidbroek - Veendam - Stadskanaal naar Steen. De derde
line, de F-lijn, loopt over Zwartsluis naar Meppel en dan
vender naar het zuiden. De legerleiding vindt het geen aantrekkelijk idea om veal troepen vlak langs de grens to plaatnen. Het gevaar bestaat dan namelijk, dat bij de verwachte
Duitse overmacht to veal krijgsgevangenen in een keen gemaakt worden. Frappant is wet, dat de verdediging van Nederland a/ volledig op de Duitse stafkaarten staat vermeld,
dells tot in de kleinste details.De inlichtingen zijn verkregen
door 'over de grens rondneuzende vertrouwensmannen'.
De Nederlandse soldaten langs de grens zijn Met erg genefend, zijn in hun hart bang en staan vrij sceptisch tegenover
hun kansen. Ze weten dat ze met een grote overmacht to
maker zullen krijgen. Bovendien is hun uitrusting stark verorder& "Ze zoeken het maar uit", zo heerst bij velen de gedachte. "Er waren bij ens in de groep niet veal die verstand
hadden van militaire taken", vertelt de hear I.Nieborg (En-
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„De Wolbaal"
0. H. STEENHUIS, Ter-Apel

the - Ter-flvel.
ALLEN,. nog iets to voe ttcren ttewbeo van boven.
WV' geneemd tehuis, worden verzocbt Hutt earn...toe
to to, voorzien van note en quire Abooen steel
dne. bij den penningmeester den Hear TEN HOP, Ago.
too). Hij komt in augustus 1939 naar Ter Apel. "Zell had ik
nog maar aan een schietoetening deelgenomen. 1k wist riot
eens hoe mijn geweer werkte. Tijdens de mobilisatie hebben
we voor zover ik het me kan herinneren, ook noonschieloefeningen gehad. Wel Icerden we prima exerceren".
Op 22 juni 1939 brengt Hare Majesteit Koningin Wilhelmina een bezoek aan Ter Apel. Het bezoek aan de grensplaats maakt dee' uit van een inspectielocht aan de in het
noordoostelijk deal van Nederland gelegerde troegen. De
koningin bezoekt diezelfde dag ook de militairen to Stadskanaal. 'Op de dag van het bezoek van de koningin mochten we geen scherpe patronen in ooze geweren hebben",
meet de beer G.Hotkamp (Barnflair) zich nog to herinneren.
(Ze waren veal to bang dat er tats zou gebeuren". Ter gelegenheid van het bezoek worden are slaapplaatsen van de
militairen voorzien van een hagelwit taken. Als H.M. haar
inspectietocht heeft afgerond, worden echter alto taken
weer mgenomen...
De winter van 1939 - 1940 is strong. Zelfs de Waddenzee is
root het grootste gedeelte dicht gevroren. to het Nienwsblad van het Noorden staat dan ook op 24 januari 1940 to lean, dat een carnal mannen to vont over het ijs Rottumeroog
heeft bereikt. Op 30 januari 1940 wordt de elfstedentocht
verreden. Er zijn vijf winnaars. Op 16 februari steekt een
groep manner in drie uur de Waddenzee over naar Schiermonnikoog en words er een dag later een fietstocht georganiseerd van Andijk over het Ilsselmeer naar Staunton. Een
barre winter dus. Het is dan ook zeker geen pretje voor
militairen om in het open veld bij een brag of bij een kazemat wacht to moeten lopen. Wachten op een vijand, die in
hun ogee loch Diet komt.... De kleding van de militair is in
die tijd blijkbaar niet volledig. In vele dorpen worden namelijk 'breicomite's' opgerieht. Ook in Ten Apel
en in Sellingen worden dergelijke comite's van de grond
Initiatiefneemster voor het Ter Apeler comite is mevr.
Beins - Hibma. Samen met de dames Oosterheert, Ten
Bruggenkate, Kraan, Ensink, Huls, Stoker en Vrenkel
wordt er een aktie op touw genet om aan de benodigde wol
to homer. Enige lijd later lawn we het resultant van de aktie
in de krant. "In Ter Apel en naaste oingevIng ward voor het
damescomite 'Brekactie nom militairen' gecollecteerd voor
het aankopen van wol. De opbrengst bedroeg ruin f 97,-.,
waarover het comité deer tevreden was" (Nv/hN, 14 oktober
1939). Door de dames worden dan blvakmutsen, polsmoffen, wanton en sjaals gebreid. De patronen worden verstrekt
door de Vrijwillige Vrouwenhulp to Groningen.
Er is nog een andere groep inwoners van Ter Ape), die zich
eveneens over de soldaten gaol ontfermen. Daze groep wil,
dat Jan Soldaat een snort van tehuis krijgt waar hij zich na
diensond is avonds gezellig met ni n kameraad kan verpozen, een militair tehuis dus. Er words een comite be-
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WO" Alle nog niet ingediende reiceningen over
bet fear 1939, bestemd voor den Mil'taken Commandant to Ter-Apel, moeten oiterldk 27 December .s. in duplo en gestaafd met e de afgegeven
bons, op diens bureau ziM bezorgd.
De Commandant,
le Coltman(,
ILLEINE STA.12111.1,

noemd, waarin alle . gezindlen' zijn vertegenwoordigd. Het
gemeentebestuur van Vlagtwedde zegt spontaan toe alle
medewerking to zullen verlenen om een dergelijk tehuis
o jongens' to zullen venvezenthken. Reeds omvoor ze
streeks meihuni 1939 ken het militainehuis M gebruik worden genomen. Het is gevestigd in het schoolgebouw van de
lagere school Ter Apel Oost. Voorzitter van het bestuur is
de beer W.Oosterheert, terwij1 de Neer L.C. ten Bruggenkale optreedt ale secretaris. "Vooral de eerste tijd voorzag
het in de behoefte aan ontspanning en gezelligheid van verseheidene her gelegerde militairen, maar dit werd anders
toes de mobilisatie werd afgekondigd en tenslotte gebeel

overbodig door het uitbreken van de oorlog", zo schrijven
beide heren in het huffs-aan-huisblad 'De Officieele Vintwedder' van 27 juti I940. Het bestuur wordt vrij snel na het
uitbreken van de oorlog ontbonden en de gelden worden
overgedragen aan het fonds voor gewonde en zieke militai-

Bakker Westen aan de Hoofdstraat heel( in de tijd van de
mobilisatie een druk bestaan. Hij bakt namelijk voor de Nederlandse militairen die gelegerd zijn in de grensstreek van
Ter Apel tot Bourtange elke deg 3000 broodjes. Een gedeelte daarvan words gelutald door een militairc wagen, terwijI de rest per bakfiets words bezorgd bij hotel Boschhuis,
waar ook een aantal militairen ingekwartierd ligt. Vandaar
worden de broodjes verder gedistribueerd. Westen meet natuurlijk ook nog voor en eigen klanten het dagelijkse brood
bakken, dus hij komt tijd to korr. Na de tiende mei in 1940
verandert de zaak. AI spoedig komt bet brood op de bon en
meet de bakker de op een grout eel geplekte bonnen inleveren op bet gemeentehuis en krijgt aan de hand van die bonnen weer het benodigde meelrantsoen...
De soldaten in Ter Ape] hebben een rustig bestaan. Er
wordt niet extra veel geoefend en de manschappen brengen
het grootste deel van de tijd door met wachtlopen en Indshoudelhke taken. Er is geregeld een feestje en de vertof-
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Sint Nicolaasv erin 0939 in hotel &hot Heiman! achterann op de four tie eigenaar van het hoof, de herr Aike Scher Ile 4weede dame
van rechts is tnevh Sch..

Een gra, militairen voor hotel Schot (winter 1939/1940)
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Kerstfeest voor de militairen.
regaling is nog vrij soepel. Na de barre winter van 1939/1940
words de zaak echter anders. De spanning.) lopen voortdurend op en het wachtlopen words opgevoerd. Op 13 januari
1940 brengen Nederland en Belgie hurl legers in staat van
parantheid. Het worth erns[..
De verstandhouding tussen de Duitse en Nederlandse millairen aan de grans word[ koeler. Maakte men in 1939 nog
vaak een praatje met elkaar, in maart 1940 verandert daze
situatie. De was oudere soldaten die aanvankelijk langs de
grans bivakkeerden, zijn dan vervangen door jongere militairen, die veel fanatieker zijn. Toth kunnen ook zij zich niet
indenken, dat beide landen oon in staat van oorlog met elkaar geraken. De laatste maanden voor de Duitse inval in
Nederland houden de Duitse troepen geregeld oefeningen
in ha onschadelijk maken van springladingen onder braggen en het opruimen van mijnen.
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Deze Duitse militairen tangs de grens maken deel uit van de
Eerste Cavalerie Divisie onder leiding van generaal-majoor
Kurt Feldt. Ben deel van deze divisie is gemotoriseerd, de
rest is genoodzaakt om zich per fiefs of met paarden to verplaatsen. De eerste cavaleriedivisv is zo ongeveer het laaT
onderdeel van de Duitse Wehrmacht, dat nog eskadrons
te paard kept. Later worden de paarden op grote Schaal vervangen door fietsen (gevorderd1). Heel soldaten van generaal-majoor Feldt hebben reeds ervaring opgedaan tijdens
de veldtocht in Polen (September 1939). Het aanvalsplan
van de Duitsers ziet er in grote lijnen als volgt Mt,
a. Op vier plaatsen de 0-linie doorbreken.
b. Het inzetten van een gepantserde [rem bij de grensovergang Nieuwe Schans.
c. De drie noordelijke provincies in bezit nemen en vervolgens via de Afsluitdijk 'doorstoten' near Noord-Holland.
Na de Duitse inval in Denemarken en Noorwegen op 9 open
1940 wordt het wachtlopen in de nabijheid van de Duitse
grens opgevoerd en wordt ook de Nog NJ bet B.B.-dorp
permanent bewaakt. Op 19 aprit 1940 wordt in Nederland
de htaat van beteg' afgekondigd. Hoewel de situatie er dus

dreigend uit gnat zien, wordt er in de laatste raadsvergadering voor het uitbreken van de oorlog geen woord over dit
punt gesproken. Wel worden zes woningen in de gemeente
onbewoonbaar verklaard. Burgemeester Beins deelt de aanwezigen mee, dat de nieuwe woningen in het Burgemeester
Beinsdorp in mei alle gereed zullen zijn, zodat de mensen
die in de onbewoonbaar verklaarde woningen blijven
er uit genet zullen worden. Tijdens de vergadering
wordt de Neer 1.B.G.Bloemendaal benoemd tot hoofd van
de openbare lagere school to Vlagtwedde en worden de heen F.A.Bergman, G.Munning en D.Timmerman herkozen
in het bestuur van de 'Stichting Ter Apeler Woningbouw'.
Toth wordt er wet terdege rekening gehouden met een inval
van de Duitsers. In maart 1940 richt burgemeester Beins
zich door middel van een brief tot de cafthouders en winkehers in de gemeente, waarin hij onder meer ste : "Tot de
maatregelen, Welke moeten wooden genomen bij een eventueelen inval des vijands, behoort onder meer de vernieth
ging van wijnen en andere alcoholhoudende dranken". Niet
tot vernietining behoeft to worden overgegaan, als de mogelijkheid aanwezig is om de dranken 'door ingraven, inmetse-
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len, verbergen als anderszins op afdoende Mize buiten 's vip
ands bereik to brengen'.
Rond de zevende mei stijgt de spanning. De troepen krijgen
bevel om uiterst puraat to zijn. A tle verloven wordco ingetrokken. De bruggen worden klaargemaaki um gu in de
lucht to laten vliegen. Er zijn aanwijzingen, die op een den geodetoestand duiden. Er wordcn aan de grans namelijk allerlei troepenbovegingen van de Duitse Wehrmacht waargenomen. Ook gijn er veal vliegtuigen in de luchi...Op 9 mei
gaat er 's avonds orn 20.45 uur een telex-waarschuwing
vanaf het algemeen hoofdkwartier naar een deel van de
strijdkrachten met de duidelijke boodschap 'Weest zeer op
uw Mode'. Ook in Ter Apel gonst het on de negende mei
van de gcruchten....
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Een mooie dag in mei
Mijn yolk,
Nadal ons land met angstval/ige nauwgezetheid alders
mdander een stipte neutraliteit had In acht genomen en terwill het seen antler voornemen had don deze hooding
steers en consequent vol to houden, is in de afgelopen
nacht door de Dultse weermacht ponder de minste wearschuwing een plotselinge aanval op ons gabled gedaan.
00
Ott niettegenstaande deplachtige toezegging, dat de nentraliteit van ons land zou warden ontzien, zolang hear
zed handhaakten.
1k dcht hierbij een elammend protest tegen demo voorbeeldiatom schending van de goads trouw en aantasting van
wet tussen beschaafde stater behoodijk is....

De tele:ow...hawing van he( h doph,
de eenheden niet bereikte.

ech

(Proclamatie van Koningin Wilhelmina)

H

et weerbericht van 9 mei 1940 luidt als volgt. 'Tijdelijk zonnig, droog weer, iets warmer dan gisteren,
zwakke tot mange noordelijke tot oostelijke wind'.
Oak de verwachting voor de tiende mei is zeer gunstig.
Kortom, het voorjaar is begonnen en de mensen maken
reeds planner voor de komende pinksterdagen. In de kranten staan diverse evenementen voor daze feestdagen aangekondigd. Eigenhjk is er niemand die in een aanval van de
Duitsers gelooft. Voor de bevolking van Nederland verloopt
daze dag net als elle andere. Er staan soldaten op wacht,
maerr geed, die staan er iedere dag. Men genet van het
mooie weer en is blij dat de zomer er aan zit to komen. Tot
de weinigen die meer water, behoren de ministers en de legertop. Op negen mei 's avonds om ongeveer 21.15 our
krijgt minister Dijzhoorn de boodschap door, dat de Duitsers morgen gaan aanvallen. Vomit Berlijn meldt namelijk
de militaire attache majoor G.J.Sas, dat Tall Gelb' doorgaol. Ook generaal Winkelman words gewaarschuwd en admiraal Furstner, bevelhebber van de zeestrijdkrachten, is al
bezig urn maatregelen to nemen. Er words druk getelefoeerd near o.a de grenstroepen, doch lang Met ails afdelingen ontvangen het bericht, hetzij doordat de telefoonlijnen
erg gebrekkig functioneren of doordat de stalling gewoon
onbemand is...
Bij de militairen in en rend Ter Ape! heerst op de negende
mei ook de nodige spanning. Er worden veal activiteiten van
het Duitse lager waargenomen en allerlei geruchten sijpelen
de grans over. "le voelde, dal er jets in de lucht hing", vertelt soldaat Willem Oudman, gelegerd bij de Roelagerbrug.
"Op 9 mei vloog een Duns vliegtuig zee, laag over het ka
naal richting Ter Apel. We wilden op het toestel schieten,
maerr dat mocht niet van ooze commandant. Hij wade geen
incident uitlokken. In de nacht van 9 op 10 mei brandden de
hale nacht grote rode lampen aan Duitse zijde. Om 23.30
uur hoorden wij dal de grans op diverse plaatsen was overschreden..."
"Dal er iets zoo gaan gebeuren, was duidelijk", vertelt de
hear De Vries nit Stadskanaal. Hij zit als verbindingsman
geregeld achter de telefoon. "We hoorden via de telefoon
allerlei berichten, die erop duidden dat er lets can de knik-
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ker was". /n de nacht van 9 op 10 mei staat de hear G.Hofkamp met in mast op wacht in de nabijheid van de brag bij
het `Burgemeester Beinsdorp' "Het was een prachtige
nacht, een heldere lucht en helemaal niet koud. Tegen vier
our in de morgen begon het druk to worden in de Went en

De commandant van de in Ter Apel
gelegerde troepert verbleefio
cafe-rest. &hot
(Foto 1935. Nu Molenplein)

grote formaties vliegtuigen vlogen over van Duitsland naar
het westen van ons land. We hadden al gauw in de gaten, dal
het niet plums was en aangezien we niet werden afgelost, bleven we maar waar we vvaren....
Mevrouw Bakker (Westerstraat) werkt in die tijd op het
postkantoor. Op 9 mei luistert zij een gesprek af tussen opper Eling, die op diezelfde dag een bezoek heeft gebracht
aan Riitenbrock, en de commandant van de in Ter Apel gelegerde troepen. Eling deep de commandant mee, dam er
veel militairen in Rtitenbrock aanwezig zijn en dal men
heeft verteld, dal het diezelfde nacht 'mai gaan gebeuren'.
In officiele rapporten staat vermeld, dal de Duitse troepen
om 3.55 uur de grens met Nederland overtrekken en tegelijkertijd beginnen met het bombarderen van de vliegvelden
en militaire installaties. Luchtlandingstroepen landen vrij
kort daarop bij Den Haag, bij de , vliegvelden Valkenburg,
Ypenburg en Ockenburg. Aan bet rind van de dag zijn de
drie noordelijke provincies al in handem.van de Duitsers.
Voor men in het noorden goad en wel door heeft, was er aan
de hand is, behoort men reeds tot bezel gebied.
Hoewel Ter Apel aan de grens ligt, komen de Duitsers niet
bij deze pleats Nederland binnen. Fort na drie uur in de
nacht komen de militairen van het versterkte Tweede Cavalerie Regiment onder commando van kolonel Von Saucken
tussen Munsterseveld en Emmercompascuum de Omens
over. Volgens een Duits rapport komen daar twee Duitsers
orn het leven. Niel duidelijk is of deze militairen door gevechtshandelingen om het leven zijn gekomen, of door een
ongeluk bij het springen van een der bruggen over de vele
veenkanalen in de omgeving. De militairen gelegerd in Ter
Apel wachten de kornst van de Duitsers niet af. Reeds in
September 1939 zijn de vraehtwagens van de boderijders
Fokkens, Beerta, Hekman en Baas en ook de autobussen
van de Fa. Bergman door de Nederlandse overheid gevorderd. Deze voertuigen moeten de militairen bij een aanval
nit het oosten zo snel mogelijk achter de tweede liair oarvoeren. Als de komst van de Duitsers een feit is en bij iedereen is doorgedrongen, werkt men het scenario verder af.

Waardevolle spullen mogen niet in handen van de Duitsers
vallen en de bruggen dienen vernield to worden. Road de
klok van 6.00 uur words de brug in Barnfiair definitief aangesloten en gaat met een daverende klap de loch[ in. Geheel
volgens plan aanvaardt men dan de terugtocht.
Alvorens de militairen, gelegerd bij de Roelagerbrug, de
brug vernielen, luisteren ze eerst naar een toespraak van een
vaandrig, die bet heeft over rechten en plichten en desertie.
Soldaat Oudman: 'Daarna hebben we alles in de barak kort
en klein geslagen en ging even daama met een oorverdovende klap de brug de loch[ in. Tot ooze grote schande hadden we vergeten om hoer Denting en de brugwachter to
waarschuwen. Met name bij het schooltje (SLIozefschool)
was veel glasschade. Toen we bij cafe Drool in Ter Apelkanaal aankwamen, stood daar al een groep van ran man of
veertig. Onder leiding van luitenant Diephuis zijn we verder
gegaan richting Valthermond. Veel bruggen waar we over
oesten, lagen al in het water en met behulp van plankdn
kwamen we aan de overkant. Bij Schoonoord hadden we
nog een confrontatie met de Duitsers. We werden toen beschoten". Uiteindelijk bereikt de groep van soldaat Oudman de Afsluitdijk, trek[ die over en brengt de nacht door in
de Gereformeerde Kerk to Wieringerwerf.
De heer Foekens uit Ernmercompascuum is tijdens
diensttijd in Ter Apel ondergebracht in een van de drie woningen aan de Oosterkade vlak bij een kazemat (Hulsker,
Stoker en Blauw). Foekens is mitrailleurschutter en word[
op Lien mei afgevoerd met een vrachtwagen van Wolter
Potze. "Bij Odoornerveen in de boor[ kwam het tot een
vuurgevecht met de Duitsers. Frans Burghgraef ook uit Emmercompascuum is daar gesneuveld". De beer Grog:den uit
Emmen zit eveneens bij de groep mitrailleurs. "Allen werd
op een vrachtwagen geladen en we vertrokken richting
Nieuw Weerdinge. Toen bleek, dal de Duitsers daar reeds
gepasseerd waren. Ergens in de boor[ bij Haantje werden
we nog onder vuur genomen. Bij Odoornerveen zijn geloof
ik nog een paar jongens gesneuveld". Evenals vele andere
militairen gelooft de heer Grooten het dan verder wel, verwisselt i n soldatenplunje voor burgerkleren en gees naar
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hums. Anders vergaat het soldaat De Vries Mt Stadskanaa/.
"Bij de kalkovens op de weg Odoorn richting Schoonoord
kwam er een confrontatie met de Duitsers. We zaten in een
boerderij toen we de Duitsers zagen naderen. Was een
langgerekte colonne en ze hadden ook anti-tankgeschut bij
rich. 't Was ons al wel duidelijk, dal we tegen dear overmacht nets zouden kunnen beginnen. Zou een bloedbad
worden, vandaar dal we de witte clog gehesen hebben. We
werden redelijk door de Duitse officieren behandeld. 7.3j
wisten trouwens preeies to vertellen, dat we honderd meter
van onze . vluchtroute' waren afgeweken. Zo goed waren ze
dus op de hoogte......" De Vries wordt vergezeld van een
grote groep lotgenoten krijgsgevangene gemaakt en nog deuelfde dog afgevoerd naar Duitsland. Via Mennen belandt
hij tenslotte in een groot kamp in de buurt van Berlijn.
Soldaat G.Hoflramp, die in de nacht van 9 op 10 mei op
wacht stunt bij de brag bij het B.B.-dorp, mist de Mucht.
auto'. "Tegen een uur of = yen werden we gewaarschuwd
door iemand van het hulppostkantoor in Munnekemoer.
Die had een telefoontje gehad van onze commandant. Hij
moest ans meedelen, dat we moesten maker dal we wegkwamen en dal de overige manschappen reeds op weg waren naar Nieuw Weerdinge. lk heb teen snel m'n post veria.
ten en belandde via het B.B-dorp in de Maters. Bij boor
touring heb ik me verkleed en ben in burgerpak naar huffs
gegaan. Mijn uniform en m'n geweer heb ik op de boerderij
in De Maten werstopt. Toen ik thuis kwam, heeft m'n vader
dit voorval de volgende dag aan de secretarie to Sellingen
gemeld. Daar werd toen medegedeeld, dat een soldaat to alien tijde zijn onderdee/ moest opzoeken en zich door moest
melden. Dit heb ik niet meer gedaan, want op 15 mei capitukerde ons leger al".
Boderijder Fokkens, wiens vrachtwagen ook reeds in sep'ember 1939 door de Nederlandse overheid gevorderd is,
rijdt in het voorjaar van 1940 regelmatig vanaf de militaire
keuken (bij hotel Schot) naar de grensposten om het °ten
rand to brengen en doer daarna z'n eigen route. Zoon hap,
die vrij snel na de °orlon naar Canada emigreert, weet zich
di, alles heel goed to herinneren. "Op 9 mei kwam vader
's avonds thuis en vertelde moeder, dat de Duitsers die
nacht ons land zouden binnenvallen. Hij is dezelfde avond
nog weggegaan. 's Morgens werden we heel vroeg wakker
door het geluid van machinegeweren. De militairen coon
ons hums schoten op laagvliegende Duitse vliegtuigen. Moe-

De brag bp het Burgemeester &madcap.
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Oak de traehoagen van boderpder Fokkens wend in bestag penmen. Eigenaar Ian Fokkens poseert hie' met een aantal militairen.

der maakte thee voor de militairen voor ons hurt. We hadden namelijk een 'aarden bunker in de voortuin. Als kind
zdnde speelden we daar vaak M. De kopjou waren bijna afgewassen, toen de sergeant binnenkwam en ons vertelde dat
we weg moesten, want de brug naar het Hoodand zou de
Mehl ingaan. Moeder nam mijn broer Bob op de nets en we
waren ongeveer bij het huffs van Roorda aan de Oude Weg
loon er een vreselijke ontploffing volgde. Later hoorden we
dat onze buren, de familie Stellmacher, met waren gewaarschuwd. De teen Stellmacher was kleermaker en een Rijksduitser. Hij was getrouwd met een Hollandse vrouw. We
zijn tote naar Musselkanaal gegaan en hebben daar de eer-

ste vijf oorlogsdagen doorgebracht. Torn we de zestiende
mm terugkwamen, waren alle ramen stuk en oak was veel
meubilair vernield. Vader kwam een paar dagen later weer
thuis. Hij had in de Wieringermeer gezeten".
In de vroege morgen van de tiende mei krijgt busondernemer F.A.Bergman van de plaatselijke commandant to homen, dat alle beaten voor vertrek gereed gemaakt .moeten
wooden. Hij moot er chauffeurs bij leveren. Enige tijd later
affiveert er eon colonne militairen en negen bussen vertrekken richting Nieuw Weerdinge. Korte tijd daarna vertrekken ook de vrachtwagens met soldaten. Als laatste vertrekt

De bussen van de fa. Bergman wo.
emioatptnrrmboel93ceaedo4aaedo
Nederlandse aryl-held gevorderd.
De fa. Bergman was teen gevestigd
tan de Station...at.
( foto 1936. Nu Radio Potre)

',Wens de mobilisatie waren er in de voorkanser van het brughuis ook nation,. gelegerd. Bij de brag we'd week gelopen De beam
reckon voor de riende mei g egen de Inittratren tijdens Son warlupenode met het geweer In de aanslag. (foto:1977)
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nog een aantal soldaten per fiefs. De hoer Bergman schrijft
op 17 mei 1940 M in dagboek: "....0mstreeks Finn uur hoarden we plotseling het geluid van een claxon en reed ooze
grote Volvo-bus met acht chauffeurs hier binnen. Ze waren
in suite met die bus uit het noorden van Holland over Amsterdam en Kampen near huts gereden en waren de vorige
avond tot Gasselternijveen gekomen. Hier was de brug stuk
en hadden alien overnacht bij cafe Eggens aldaar. Twee
chauffeurs ( 1 nit Ter Apel en 1 uit Stadskanaal) waren achtergebleven. Zij hadden het risico niet durven nemen. De
bus was geheel groen geschilderd en achterin lag allemaal
stro. Daar hadden ze op geslapen..." Op zondag 19 mei
keert ook chauffeur Kampman met een bus vanuit Den Helder terug in Ter Apel. Ook dem bus is geheel groen geschilderd. Op vrijdag 24 mei heron Bergman de meeste bussen terug. Een chauffeur, een zekere Jan Gravers uit Emmen, laat
echter tang op Bch wachten. Dan komt tenslotte het bericht,
dat hij in Brabant bij de pleats Loon op Zand tijdens een
/uchtaanval om het [even is gekomen. Ook de gevorderde
vrachtauto's van diverse particulieren uit Ter Apel keren
een voor een in het dorp terug.
Zoals eerder genoemd zijn de vrachtwagens van o.a de boderijders uit Ter Apel reeds in September 1939 door de
overheid gevorderd. Zo ook de vrachtwagen van de firma
Baas. In mei 1940 moot de nieuwe wagen van Baas klaar
staan bij het postkantoor op de hoek Hoofdstraat/Viaductstraat om zodra de nood earl de man komt soldaten en geld
re vervoeren naar veiliger gebieden. Op 10 mei is het zover
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en de 37-jarige chauffeur Baas vernal morgens vroeg en
komt na vele omwegen (vele bruggen zijn onderweg reeds
vernield) as n in Schoonoord. Baas arriveert in din Drentse
dorp bij de brug over het Oranjekanaal ter hoogte van het
cafe De Lange. Op dramatische wijze komt de Ter Apeler
bestuurder daar om het [even. De Duitsers zijn er inmiddels
ook gearriveerd en het komt tot een vuurgevecht. Baas
word[ dodelijk getroffen. Boderijder Hekman, die in wagen heeft volgeladen met goederen uit de kantine, ziet din
voor z'n ogen gebeuren. "Even over de brug bij Schoonoord
moral de bele colonne stoppen. Ik was ongeveer de laatste.
Ik had soldaat Velema uit Delfzij1, een broer van Willem
Velema uit Ter Apel, bij me in de wagen. We stonden daar
maar to wachten en to wachten en de Duitsers waren in aantocht. Ik zei nog tegen Velema, dat ik niet van plan was om
me dood to laten schieten door die moffen en het bos zou
gaan invluchten. Ik kijk zo het kanaal tangs en plotseling zie
ik Hendrik Baas met de auto tegen een boom aanknallen.
Hij bad een kogel in zijn nek gekregen en was op slag dood".
Hoewel er over de dood van chauffeur Baas meerdere verhalen in Ter Apel de rondo doen, moeten we tech aannemen, dat bovenstaand relaas op waarheid berust. Soldaat
Velema, de tweede ooggetuige, honor het verhaal van Hekman bevestigd.
Een drietal militairen uit de gemeente Vlagtwedde komt in
de emste dagen van de oorlog elders in het land om het leen. Tijdens de mobilisatie is de twintigjarige B.Zij1stra uit
Ter Apel ingedeeld bij het Eerste Reg.Infanterie en is gele-

slant oak de naam van Hendrik Smit nit Ter Apel bij. Arend
Koning (geb. 13 maart 1920) eveneens tail Ter Apel sneuvelt
op 12 mei 1940 in de onmiddellijke nabijheid van het cling
acid Valkenburg. Hi) ligt begraven op de Mg. Begraafplaats
I e Ter Apel. R.Hulsker van de Lammerweg bij Sellingen
komt eveneens op de eerste oorlogsdag, 10 mei 1940, in de
omgeving van 's-Gravenzande om het leven.
Op dinsdag 14 mei 1940 besluit generaal Winkelman, dat
verder bloedvergieten zinloos is. De binnenstad van Rotterdam ligt door het zware bombardement volledig in pain en
Utrecht staat als volgende stad op het lijstje van de Duitsers.
Ook die stad zal vemietigd worden als het Nederlandse ingee niet tot capitulatie zal besluiten. 's Middags richt generaal Winkelman zich via de radio tot het Nederlandse volk
en deelt mee dat ..." ter sparing van de burgerbevolking en
ter voorkoming van verder bloedvergieten het gerechtigd is
om aan de daarvoor in aanmerking komende troepen het
bevel le geven den strijd te staken..." Na vijf do gee strijd legs
het Nederlandse leger de wapens neer en kan de balans woeden opgemaakt. Er zijn 2032 Nederlandse militairen generaveld. Hoeveel Duitse militairen zijn omgekomen, is niet met
zekerheid te zeggen. Trouwens om de verliezen te camoufleren werden de meeste doden direct near Duitsland getransporteerd. Na de overgave worden 20.000 soldaten afgevoerd
naar krijgsgevangenenkampen in Duitsland.

Anstchtkaart

gerd in Haarlem. De militairen verblijven daar in een huishondschool vlak bij het Haarlemmerhout. Op 10 mei wordt
het onderdeel waar ZijIstra dee! van uit maakt vroeg in de
morgen overgeplaatst naar het vliegveld Valkenburg bij Leiden. Het vervoer daar naar toe wordt geieleld met autobussen en rachtwagens. Zipstra zit samen met soldaat Hendrik
Smit, eveneens uit Ter Apel, met nog ongeveer twintig soldaten op cen open vrachtwagen als de colonne op de Rijksstraatweg tussen Sassenheim en Oegstgeest wordt aangevallen door twee Duitse viiegtuigen. Er ontstaat een
verschrikkelijke chaos en veel militairen vinden de dood in
de brandende bussen. ZnIstra en Smit springers met hun mitrailleur van de wagers en duiken in een canal de weg gemgee Moot.
deer. Door dit oponthoud komt de groep pas 's middags
tussen drie en vier uur ears op het vliegveld Valkenburg. Op
en reed dit vliegveld zijn veel Duitse pares geland en de
Hollandse militairen krijgen de opdracht deze onschadelijk
le waken. Ala Smit zich near een andere positie begeeft,
wordt hij dodelijk getroffen. Hendrik Smit (geb. 23 september 1920) wordt begraven op een kerkhof te Oegstgeest. Of
hij daar nu nog ligt, is niet met zekerheid te zeggen. De mogelijkheid bestaat ook, dat hij later is overgebracht naar de
militaire begraafplaats op de Grebbeberg. Op een gedenkzuil to Leiden staan de namen vermeld van de militairen die
op of nabij het vliegveld Valkenburg zijn gesneuveld. Dear
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Het dagelijks Leven in bezettingstijd
lk verklaar hierbij plechtig, dat IF, zoolang ik mijn ambt
waameem, de verordeningen en andere benalingen van
den Rijkscommissede voor h. bezette Nederlandsche gebled en van ale hem ondergeschikte Duitsche organen naar
eer en geweten zal nakomen en mij zal onthouden van elke
handeling, gericht tegen het Duitsche Rijk of de Duitsche
weermacht.
Dit bekrachtig ik door miln handteekening.
(verklaring betreffende nakoming van verordeningen van de
Rijkscomrnissads e.a.)

D

e eerste waken na 10 mei verandert er in Ter Apel
eigenlijk odes vent. Aan de capitulatie van Nederland raakt men vrij mel gewend. Van oorlogsgeweld
is in het dorp nauwelijks sprake geweest. De mensen pakken
de draad van bet bestaan weer op. De gesprongen bruggen
worden provisorisch weer gemaakt en ach, die pear Duitsers
die zo nu en dan in het dorp aanwezig zijn, nailer best mee.
Ze gedragen zich correct en betalen in de winkels all. keurig. Het normate Leven neemt en gewone gang weer. Wel
worden met onmiddellijke ingang de verduisteringsmaatregelen van kracht. Doze houden in, dat 's avonds overal de
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straatverlichting words gedoofd en dat uit de huizen geen
straattje Licht naar buiten mag komen. Zodra de ton onder
is, heerst er in Ter Apel en in het hale land trouwens volkomen duisternis. Het is tells gevaarlijk om je op straat to begeven. Bij voile ma en is er nog iets to zien, doch als dem odes
aan de hemel swat, kan men maar beter finds blijven. Later
worden de trottoirbanden wit geschilderd, zodat men zich
nog enigszins kan orienteren. Wie er lopend op uitgaat, kan
zich echter behelpen met een zaklantaarn. Die moat der wel
zo afgeschermd worden, dat er slechts een miniem achijnseltje naar buiten straalt. Bovendien is de vraag naar batterijen zo grout geworden, dat velen odes egos eon zaklantaarn kunnen gebruiken. De zogenaamde Inijpkar, die
Philips later in de handel brengt, is een uitkomst: nen Iantaam voorzien van een handdynamo. De weinige auto's die
's avonds rijden, voeren eveneens een minimale verlichting
en zelfs fietslantaarns moeten warden voorzien van een
zwart papier met een kleine opening. Binnenshuis mag het
Licht wel aan, maar de ramen moeten worden dichtgeplakt
met zwart verduisteringspapier. 's Avonds en 's nachts patrouilleren de manner van de Nederlandse Luchtbeschermingsdienst. Het hoofdkwartier van deze instelling is gevestigd in hotel Krijgsveld aan de Oosterstraat. Zien de
warren ergens een streepje licht schijnen, dan bellen ze aan
en waarschuwen de mensen. Gedurende de zomer van 1940
vallen die verduisteringsvoorschrif ten nog wel cam Een van
de eerste maatregelen van de Duitsers in bezel Nederland is
namelijk het invoeren van de Duitse zomertijd. De deg wend
daardoor immers met 1 our en 40 minuten verlengd. Ook
van de zijde van de Duitse overheid words zo nu en dan
nauwkeurig gecontroleerd op het naleven van de voorschriften. De Luchtbeschermingsdienst was reeds voor het uitbreken van de oorlog opgericht. Zo stoat er in het Nieuwsblad
van het Noorden van 6 oktober 1939: ".—Door den burgew eester deter gemeente is als vak/eider van den luchtbes chermingsdienst to Ter Apel benoemd de heer A.H. van
der Werff alhier, zulks wegens het bedanken van den heer
L.Gelling..." Behalve het controleren van de verduisteringsvoorschriften houden de laden van de Luchtbescherming
geregeld oefeningen en organiseren cursussen aerate hulp
bij luchtaanvallen. De cursussen worden gegeven door dokter Boomgaard. De heer M.Eenjes is tijdens de oorlogsjaren
enige tijd werlanam bij de Luchtbeschermingsdienst.

TER APEL. Order presidium van Len heer
A, H. van der Werff ward to het hotel Timmer anger row yergadering gehouden met de
voormannen van de versehillende onderdeelen
an den gerrmentelUken luehtbesebermingsienst ,Versehillende takken warden
aangevuld met nieuwe kraehten, ook al Ln verband met de gemobiliseerde /eden. Besloten
Ward binnenkort een naehteliike oefening to
houden, Welke eat wooden a.gekondigd door
klokkengelui en met siren. van de fabrieken.

d

Iliermede

Luchtheschermings-Oefeningen

maken de gezamenlijke melkventers van
TER-APEL en OMSTR. aan het
publiek bekend, dat zij in 't vervolg altdOn ZATERDAGSMORURNS MELK BEZORGEN, met
't nog op do vorduistering.

BERGMAN's Autobusdiensten.

Melkventersvereeniging
„EENDRACHT".
VerduisterIng fletsilchten.
Ingevolge voorschrifl van den Ortscommandant moMen de Sets.
lichten zoodanig efgeschermd worden, dat Mech. een
lichtschOn
van 5 c.M. ten& en I c.M. breech In het onderate derde de
van den schljnwerper, lIchtbaer in.
SELLINGEN, 20 Mel IWO.
De Burgemeester van Illagbeedde:
P. A. BENS.

Verduisteringpapier
In breedtes van 50, 100
en 140 cM.

Verduisteringcarton
in alts breedtes voorradig
SpeoiaaI geschikt, voor
het verduisteren van
groote tames.

Bekendmakmg !
In verband met de InterprovInciale
LuchtbesehermIngs-OelenIngen op
Maandag 27 Maart a.a., zullen de laatste dlensten
op onkel° !linen warden stopgezet.
De laatele tosser verhekken den els voIgl:
Van Ter-Apel near Stedekenaal 9.55 MY
Coevorden 2
...meal near 7er.Apel 6.15
qoevorden •
7owApelz, 4.19
Emmen
' Asses
9.25.
Glelen
3.45
Assen
5.27
Emmen
(Amen
5.05
Palms
Masselkenaal 4.11

Waarschuwing!
De avonden wooden weer !anger.
De verdulsterIngsvoorschrIlten eljn nog
van kracht I
'

onverminderd

om een goede verduletering t
Er zal ItIteettltorttkeer contrifle warden. ultgeoefend.
Denkt alien

SELUNGEN, 20 Jull

VERSCHOOR
Lbd.

Bonbookjes!
Veor H. H. WinkelierS.

Zilverhon-etuis
Inmaakperkament

TER-APE, — Ten gevolge van de duisternis
geraakte Woensdagavond de 18tnri11e Anemic
Boorman bit het Viaduct nen de KloosterveenMeg per Pete in het kanaal. op bear burngentep
suede de broodventer L. grouting onnuddellijk
toe en wilt de drenkelinge weer op het drop
le belpen.

BOEKHANDEL

fa. J. Negen
Vertheisteringsmearregelen
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"Samen met de beer G.Meijer had ik de wijk Ago-dorp toegewezen gekregen. Ook patrouilleerden we op de Gostertraat. We droegen om de bovenarm een marte band met
daarop een ovalen plaat met de letters LBD. We moesten er
rouwens ook nog op toezien, dat er na 'spertijd' niemand
meer op straat hop".
Op 21 mei 1940 reeds krijgt burgemeester Beins de opdracht
zich naar Groningen to begeven voor een onderhoud met de
Commissaris van de provincie Groningen, de Territorials
Bevelhebber en de Feldkommandant Oberstleutnant Von
Bonin. Alle burgemeesters van de gemeenten in de provincie Groningen zijn voor deze bijeenkomst uitgenodigd.
ObersdentnaM Von Bonin begroet de aanwezigen hartelijk,
"1k kom als eerlijk vriend. B9 mijn komst was het oorlog,
than is het vredestijd. Er is eerlijk gestreden. Wij hebben de
wapens gekruist, maar ze uit de hand gelegd". Hij reikt
daarna de Territorials Bevelhebber kolonel Veenbaas de
hand en vervoigh "Het is nu de tijd van de wederopbouw
van datgene was vernietigd is en voor aanpassing aan veranderde omstandigheden. Wat Duits is, is Duits, wat Nederlands is, is en blijft Nederlands. Toch zullen er voor bijzondere vraagstukken bijzondere regelingen moeten worden
getroffen. Ik reken daarbij op de medewerking van de burgemeesters". Tussen news en lippen door worden er al wet
enige verordeningen ingevoerd. Zo mogen er in de bioscopen geen zogenaamde lendens-films' meer worden vertoond. Bij gebrek aan neutrals films zal Duitstand wet in
staat zijn voldoende onpartijdige films to leveren. Ook mag
de geestelijkheid zich mist met de politick gaan bemoeien.
Partijpolitiek wordt voorlopig nog mist toegestaan. Opvallend is, dat Von Bonin een scherpe scheiding wenst to maken susses de Duitse en de Nederlandse politick. "De NSB
en haar wensen gaan mij mists aan. Het national socialisme
is geen exportartikel, maar een beweging van zuiver Dolts
karakter. Met karakterloze mensen wil ik nets to doom hebben". Eon maatregel die onmiddellijk gevolgen heeft voor
het dagelijks leven, is de distributie van benzine. "Van het
rijden met lege personen- of vrachtauto's en van het makes
van pleziertochten kan geen sprake meer zijn", aldus
Oberstleutnant Von Bonin. Voor een juiste distributie van
de benzine wordt het noodzakelijk geacht, dat de burgemeesters een opgave verstrekken van de personen- en
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Luchtbescherrningsdienst
der gemeente Vlagtwedde.
Ter geruststelling van de bevol.
king in deze angstige, onzekere
dagen moge het volgende worden
bekend gemaakt :
door de luchtbeschermingsdienst
wordt, in samenwerking met vrijwilligers, dienstdoende kommiezen
en de politic, in de geheele gemeente iederen nacht gepatrouilleerd, teneinde mogelijke bominslag
zoo spoedig mogelijk to kunnen
melden.
Bovendien wordt op enkele
centrals punten wacht gehouden
door leden van de E.H.B.O., brandweer en opruimingsdienst.
Mocht dus het onheil van een
luchtaanval ook over deze gemeente
komen, dan kan, door bovengenoemde maatregelen, zoo spoedig
mogelijk de noodige hulp warden
gebo den.
Wanneerhetzoover mochtkomen,
dan most iedere vorm van paniek
worden voorkomen ; ieder houde
zijn hoofd koel, tinders gebeuren
er meer ongelukken dan strikt
noodig zijn.
Men begeve zich bij luchtgevaar
niet op straat, behalve wanneer
men bij de luchtbeschermingsdienst
behoort.
leder die zich zonder noodzaak
bij luchtgevaar op straat begeeft,
stelt zich aan de grootste gevaren
bloot.
Ten slotte most er op gewezen
worden, dat de verduisteringsvoorschriften met de grootste nauwgezetheid moeten worden nageleefd ;
vooral is to waken tegen
strafing uit achterkamers en schuren
waar het licht in een ondoordacht
oogenblik nog wet eons wordt
ontstoken, zonder dat de noodige
afscherming voor de vensters is
aangebracht.
SELL1NGEN, 3 Jolt 1940.
Ir. J. VERSCHOOR c.f.
H. Lbd.

vrachtauto's die voor de instandhouding van het maatschappelijk leven noodzakelijk moeten rijden. Mensen die diesel()lie en benzine wine, tanken, moeten in het bezit ziW van
specie. vergunningen. Wel kernel er direct toutgasgenerater.' op de markt, maar het is gene prelje om in een auto
te rijden met een generator die het voortdurend last afweten.
Maar goed, de mensen hehhen bun fietsen nog...
Uiteraard heel! die benzinedistributie gevolgen voor bet
openbaar vervoer. 'Bergman's Autobusdiensten' besluit dan
ook om voorlopig maar een beperkte dienstregeling in to
gaga voeren. Er words bovendien besloten om de aa-tram
("01 Graitje) weer to laten rijden. Op zaterdagmiddag 30
juni 1940 is het zover en maakt de tram een proefrit van
Winschoten near Ter Apel. De verslaggever van de 'Nieuwe
Winschoter Courant' (2 Hill 1940) schrijft in lyrische bewoordingen het volgend. "....De koeien in de weiden deden
wat onwennig bij het passeeren van het voor hen vreemd geworden voertuig en ook de paarden op de weg deden wat
sehicbtig, maar als sunk, de tram hear pleats in het landsehapsbeeld weer zal hebbee ingenomen, dan wennen de
dieren dear ook wet weer aan. Nu ging nog een der koeien,
joist Wen ze werd gemolken, aan de heal en wilde een paard
voor den wage, rechtsomkeert maken. Op Naar tocht werd
de tram met blij herkennen door de bevolking nageoogd.
Westerwolde mag than wet dankbaar zijn, dal het z'n tram
nog bezit, want als het benzinegebrek van lieverlede nog nijpender words, zoodat ook de bussen niet meer kunnen
1oopen, dan zoo bet weer volkomen gelsoleerd geworden
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In Nosey, Flora worden tonsluitend Duitse filnw gedroand
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Aanvankelijk zijn raadsvergaderingen door de Duitse autoriteiten verboden, doch in de provincie Groningen worden
ze al vrij suel weer toegestaan. Wel krijgen de burgemeesters de+erplichting om zich to onthouden van politieke besprekingen en agressiviteit tegenover de bezettingstroepen.
De gemeenterand van Vlagtwedde komt voor het eerst weer
na de Hondo mei bijeen op dinsdag 18 Mni 1940. Alvorens
met de vergadering to beginner, deelt burgemeester Beins
het volgende me, "Allereemt wil ik wijden eon woord van
deernis ten opzichte van de voor het land gevallenen of die
op andere wijze om het lever zijn gekomen en hun nagelaten betrekkingen in 't algemeen in ors vaderland en ook
daarbuiten, maar loch M het bijzonder ten opzichte van de
ingezetenen dozer gemeente, tot wie loch in de eerste plaats
ons hart uitgaat. Wij weten, dal men eenmaal moot sterven
en dal aan het lever onherroepelijk de dood is verbonden,
maar voor de betrokkenen is hun vroegtijdig verscheiden
toch wel zeer tragisch. Eveneens eon woord van deernis aan
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hen die have en good en hun middel van bestaan hebben
ver/oren. Een woord van medeleven vanaf deze plaats moon
ik niet to mogen inhouden. Een woord van waardering ook
voor de bevolking dozer gemeente, die zich rustig en waardig heeft gedragen en er daardoor toe heeft meegewerkt dal
zonder incidenten het gewone leven zijn gang kan gaan,
't geen in het belang van land en walk moot worden geacht..." Heins bedankt vervolgens nog de bevolking voor de
offervaardigheid bij de gehouden collecte t.b.v. de geteisterde gebieden. In Vlagtwedde brengt de collecte ruim
f 1000,-. op, in Sellingen en omgeving eveneens en M Ter
Apel ruim J 2500,-. De gemeente Vlagtwedde neemt 200
kinderen uit Rotterdam en omgeving op die eon aantal weken M de gemeente zullen doorbrengen om bij to komen
van alio geleden ellende.
Tijdens eon vergadering van de Commissaris der Koningin,
de hoer J.Linthorst Homan, met de heer Coning, &aidtragte des Reichskommissars fur die Provinz Groningen en
de burgemeesters van de gehele provincie op maandag 22
juli 1940 words bepaald, dal dansavonden in cafes weer worden toegestaan. Na elf uur 's avonds mag er echter niel meer
gedanst worden.
Wat de distributie van levensmiddelen betreft, komen er in
stmt tempo spoedig vervelende maatregelen. Al in juni 1940
gaat het brood op de bon. Reeds in mei 1940 40011 de Provinciale Voedselcommissaris Ince, dal er binnen zeer korte
tnd ago. 'eenheidsbrood' zal komen, waarvoor de grondstof
tijdig zal worden gedistribueerd. In volgt eon aantal
grutterswaren, de borer, de margarine en alle spijsvetten; in
augustus de zeep; in september het Aeon en de vleeswaren
en in oktober de kaas. Aan het Bind van het jaar volgen dan
nog alle `vrije' grutterswaren, eieren, kook en gebak. Steeds
meer produkten volgen M 1941 en '42. In augustus 1943
gaan ook de aardappelen en de groente op de bon en in het
jaar daarop ook alle soorten vis. Wat er uiteindelijk overblijft en nog vrij to koop is, heeft niet wool meer to betekenen. De mensen zijn echter inventief en er komen allerlei
surrogaten op de markt. Zo zijn er bonvrije koeken, onsmakelijk en vaak 'vies', soep- en jusblokjes van eon onduidehike samenstelling en erg zout en koffie- en theesurrogaten.
Het surrogaatmiddel voor koffie is overigens van eon behoorlijke kwaliteit. Met de thee lukt het wat minder. Aan de
vrije verkoop van surrogaten komt trouwens in mei 1943
een eind. Dan komen ook deze produkten 'op de bon'. In de
kraut words steeds bekend gemaakt welke barmen recht geyen op het kopen van eon bepaalde hoeveelheid. Dearness
floreert de zwarte handel. Er is nog van altos to koop zonder
bon, maar dan wel tegen woekerprijzen. Komt iedereen nu
aani n trekker bij deze verdeling? Zijn de rantsoenen voldoende om a/thans geen honger . krijgen? In het algemeen
kan men stellen dat de bewoners van Ter Apel geen honger
hebben geleden. Veel mensen hebben zelf eon min en verbouwen daarin zo veel mogelijk groenten en aardappelen.
Tot aan het vierde kwartaal van 1944, Coen a pes in het honderd lisp, blijft het broodrantsoen constant. Het daah
slechts van 2000 gram per week in 1940 tot 1800 gram vanaf
juli 1941 tot september 1944. Het aardappelrantsoen blijft
eveneens tot de zomer van 1944 vrijwel op peil (400 gr.). Bij
het vlees zit het echter veel moeilijker. Het rantsoen loops
stork terug en wet van 500 gram in september 1940 tot 125
gram eind 1943.
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Het distributiekantoor van de gemeente Vlagtwedde, geregistreerd als 'DK - 078', is gevestigd in men houten gebouw
achter het gemeentehuis to Sellingen. Dit gebouwtje heal
daarvoor dienst gedaan als schooltje voor de RK.-kinderen
to Laudermarke. De heer 0.Clevering is in die tijd leider
van het kantoor. "Door de uitgestrektheid van de gemeente
en de schaarse vervoermiddelen werden de bonkaarten voor
levensmiddelen, brandstof, Wade!, tabak en snoep periodiek
door de zogenaamde 'uitreikploeg' op diverse lokaties verstrek 1. In Ter Apelkanaal was dat doorgaans in cafe 'Doantje Drench' en in Ter Apei in het station STAR, waar ook de
Centrale Keuken was gevestigd. Door de vele controlemaatregelen, waarmee de verstrekking van de bonkaarten
gepaard ging, was de uitreiking erg arbeidsintensief. De uitreikploeg telde dan ook 12 tot 15 ambtenaren. Op het kantoor in Sellingen en in de buitendienst werkten ook nog eens
zoo 25 personen. De top van de dienst werd gevormd door
de dienstleider, de p/aatsvervangend /eider, de administratem- en de kassier. Het waren 'vogels' van diverse pluimage.
Vaak door de beeettingsmaatregelen brodeloos geraakte
neringdoenden, werkloze onderwijzers, maar ook veel jeugdige gedipiomeerde schoolverlaters van de HBS en MOLD
in Ter Apel. Bijna alien waren op de bets aangewezen, doch
de banden die alleen op de bon verkrijgbaar waren, waren
van een slechte kwaliteit en hielden het bij dagelijks gebruik
slechts enkele weken uit. In 1944 werden er geen bonnen
meer uitgegeven voor banden. De tuitendienstmensen'
werden toes uit de nood geholpen door de kok/kampbeheerder van bet leegstaand werkkamp van de Rijksdienst
voor de Werkverruiming in Sellingerbeetse. Deze man had
namelijk dienstfietsen met vooroorlogse banden onder zijn
beheer en stetde deze ter beschikking. Tegen het mind van
de oorlog kregen de Duitsers belangstelling voor onze fiet-

LEZEN

'en BEWAREN
Distributiedienst der.gemeente Vlagtwedde
Wijziging kantooruren !
Met ingang van MAANDAG 15 SEPTEMBER 1991 zal
het Distributiekantoor to SELLINGEN yoor het publiek

geopend zijn
op de navolgende dagen eu uren

Maandaga, Dinadags, Woensdags, Donderdags
en Vrijdags geopend van 9-12 en
um,
Des Zaterdags GESLOTEN
Mu nadruk words

er

(uitgeZ, voor

arbeiders in Duitsehland.)

op pewenv dat aria due regerho strat de hod sal warden pebouden.
Distribulieka moor Sellingen.
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sen. We werden dan op weg naar huis of kantoor meermalen
gewaarschuwd, dat er verderop fietsen gevorderd werden.
We maakten dan allerlei omwegen, soms door het veld, om
aan de rovers le ontkomen. Ondanks het werk van de Mtreikploeg moest men loch voor de meeste distributiebescheiden naar het kantoor te Sellingen. Wie daartoe niet in
de gelegenheid was, kon tegen een kleine vergoeding per
boodschap gebruik maken van de 'thstributiebode. In ieder
dorp van de gemeente waren er meestal twee. Het was een
vrij beroep en deze mensen werden dan ook niet door de geeeMe aangesteld. De bekendste bode in Ter Apel was Fre
Spreen en nit Barnfiair-Munnekemoer kwam Engeltje
Schrik-Bakker. Hoewel dear boden onbeschermd met hun
vele waardepapieren op pad waren, zijn ze nimmer beroofd.
In de nazomer van 1944 werd het kamoor bezocht door de
Sicherheitsdienst. Ook Alssema nit de gemeente Onstwedde was daarbij, Kort tevoren was namelijk iemand van
de illegaliteit, de heer De Ruiter, gearresteerd, die een aantar b/anco textielvergunningen vervoerde, waarop het
dienststempet DK 078 was aangebracht. In verband hiermee
werden twee dames van de afdeling textiel gearresteerd en
per overval-wagen met gasgenerator en bewaakt door vier
militairen overgebracht naar de gevangenis te Winschoten.
Door de niet aflatende bemiddeting van inspeeteur Zeegers
van het CDK Den Haag werden beide dames tenslotte weer
vrijgelaten. De dienstleider was bijtijds ondergedoken. AchMraf bekeken heeft de distributiedienst, die al voor de oorlog door de Nederlandse regering efficient was georganiseerd, wel aan het doel - een rechtvaardige verdeling van de
beschikbare voorraden - beantwoord. De dienst was echter
bij de bevolking niel populair. Gentkkig was men in onze ge-
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meente niet uitsluitend afhankelijk van hetgeen op de bonnen verkrijgbaar was. Aardappelen, rogge, tarwe en koolzaad, melk en eieren waren meestal voor geld of goederen
we/ te krijgen. Er is in Ter Apei tijdens de bezetting niet
echt honger geleden".
Op 5 maart 1941 komt er bij de gemeente Vlagtwedde een
brief binnen van de firma G.A.W. Knoth uit Rotterdam. De
brief handell over de bouw en inrichting van centrale- en
veldkeukens. De firma beef/ na het bombardement van Rot-

Herpersoneel kande Ceninne kenken V.I me, &Ike Wenra (htdpkok), onbekend, onbekend en Ben KI,ers (chef keuken).

Personeel
Kenken. Smand vim, Ban Buyers, ankekend, Eelke Wesira, onbekend Zatend
GrieBe Smdde,
Zoe Bos en mevr. Siemens ('nkjeffromv)

Centrale Keuken
TER-APEL (Stationsgebouw.)

Vanaf heden weer gelegenheid voor deelname aaa de Centrale Keuken.

VoetbalvereenIgIng „S.T.A."
20110A0

825..1940
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Afwisselende Menu's
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terdam in mei 1940 veel ervaring opgedaan en heeft in de
stad de bouw en inrichting van een dental veldkeukens vervorgd, "Dankzij ooze vele relaties op het gebied van mateeel en voedselvoorziening kunnen wij U in alle optichten
van advies dienen en U bouwplannen van verschillendesrrvww
-soorten keukens met een capaciteit van 500 tot 1000 liter
TZ5
voorteggen", zo schrijft de firma Knott y De gemeente
Vtagtwedde maakt echter geen gebruik van de diensten van
deze firma, mean besluit op 26 maart 1941 het voormalig staDe vombalconwenne neat van mark aloof er Mem aan de hand is„.

SELLINGEN. — Naar we vernemen is aan de
bewoners van het woonwagenkamp in den gemeento, die door een storm werden gedupeerd,
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DE MAN.
Door de polite van Ter ileriorde
Apel, worden een dozer' nachten, de .:rd.e.
personen van . en W. op heeterdaad ,
betrapt, dal ze bezig worm met bet ,,,LEB,,,.rEr., De aiaeer
dorschen van koolzaad, easter de rao,...
boarder4 van Heller.. Ne verhoor en ..Ylootd,
verbeel zbn ze weer In . Vrtjheid ge- Se leerM
stead.
DE MATEN. Do/5r ae poliLie van Reswinkel Ls hi,/ den bakker de B. een volled/ge korenmalext ander een part1J
takkenbossen ontdekt en in beslag genomen. Er werd clandestIen voorhanden koren In vermalen.

tionsgebouw van de spoorlijn STAR in Ter Apel geuhikt to
maken eon to dienen als Centrale Keuken. De burgemeester
schrijft namelijk op die datum een brief near de directeur
van de N.V.Waterleidingmaalschappij over de provincie
Groningen om het stationsgebouw ten behoeve van de centrate keuken aan to sluiten op het waterleidingnet. De cenrate keuken is bedoeld om voedsel to verstrekken aan de hij
de werkverschaffing geplaatste arbeiders. Echter ook belanghebbende burgers kunnen voor een luttel bedrag van de
keuken gebruik maken. Met name door het tekort aan
brandstof maken vrij cool menses van doze keuken gebruik.
De keuken words later overgeplaatst near een schuur achter
de winkel van kruidenier From (nu schildersbedrijf Van der
Kaap). Om de Centrale Keuken to stimuieren ontvangt de
gemeente Vlagtwedde van de Winterhuip Nederland in mei
1041 een bedrag van f 240,-. De beer Katuin uit Ter Apel
work[ tijdens de oorlogsjaren bij de centrale keuken. Hij
hrengt het voedsel per bakfiets rood. Als na Dolle Dinsdag
de vele gevluchte NSB' ors weer terugkeren canon Dunsland, maken ook deze mensen gebruik van de keuken.
Stamppot staat vaak op bet menu....
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Het bakken van het dagelijks brood geschiedt door o.a. vijfnen bakkers die allemaal in Ter Apel de kost verdienen. Het
brood dat organ vroeg word[ gebakken, moot in de
loop van de middag bij de klanten worden bezorgd. Voor
een wit brood betaalt men 18 cent en voor een krentebrood
moot een kwartje neergeteld warden. De kwaliteit van het
meet word[ steeds slechter, omdat door de Mrwe ook rogge,
gerst en bloembollen worden gemengd, zodat het uiteindelijke produkt eigenlijk geen withrood meet genoemd kan
worden als het Mt de oven komt. Bakker Weston, destijds
gevestigd aan de Hoofdstraat, kan er over mee prates: "Het
meel Wilde ook niet moor good rnzen en de broodjes kwaen dan ook klein, in elkaar gedrukt en 'klefferig' nit de
oven. Volgens de broodbonnen had een ieder tech[ op een
aantal broodjes per week, doch als men zware arbeid verrichtte, of jong was, was dat aanta/ onvoldoende. Veel menen kochten dan ook bij een boor een half mud rogge, die de
boor achterover had gedrukt van hetgeen hij moest leveren
aan de Duitsers (opm. De boeren hadden leverplicht. Als er
gedorst werd, kwamen ambtenaren van de Crisis Controle
Dienst (CCD) op bezoek en werd het green geregistreerd.).

Die rogge werd dan bij mij gebracht en ik bakte daar weer
een aansal roggebroden van. Meestal kreeg ik in roil voor
het bakken een deel van de rogge of bracht een bedrag als
bakloon in rekening...."Later words bakker Weston gevraagd om voor de Duitsers to bakken, doch dat weigert hij.
In verband met brandstotschaarste moet Weston de laatste
L aren van de oorlog zijn broden bakken bij bakker Hidding.
Zile eigen ovens worden dan verzegeld, zodat hij daar geen
gebruik moor van ken maken. Weston. "Roggebrood was
het volksvoedsel in die tijd. Er worden soms ook nog wet
koekjes en gebak gemaakt, maar dan moesten de menace
suiker, eieren en boter inleveren".
De bakkerij van Bos word[ door de Duitse weermacht gevorderd en men wit dat Bos stopt met in werkzaamheden.
Na veel been en moor gemaat word, or tenstotte afgesproken, dat de Duitsers overdag zullen bakken en Bos 's nachts.
Er zijn overdag vier Duitse bakkers in de bakkerij werkzaam, die het brood bakken voor de Duitse militairen in,
maar ook buiten Ter Apel. Zelfs vanuit Hoogeveen word[
het brood gehaald per auto of met paard en wagen. De beer
Bos: "Het meet was vies en bevatte veel gemalen erwten.
Het stonk de zak uit. Vaak werd het meet coral gezeefd. Het
meel, dat de Duitsers gebruikten was van een veel betere
kwaliteit". In de bakkerij van Bos words 's nachts ook veel
rogge verwerkt, die door de boeren nit de omgeving ge
bracht word[ en wear roggebroden bestemd voor onderdui
kers van worden gebakken. Onderduikers krijgen nameliik
geen bonkaarten.
Naast de vijftien bakkers die Ter Apel in de oorlogsjaren
telt, moeten er ook nog zeven stagers de kost verdienen. De
hoer Meijer werkt in die tijd in de slagerij van in vader aan
de Viaductstraat. "Voor de oorlog werd alleen thuis geslacht, maar later werd het vee vanuit Winschoten met de
tram aangevoerd en werd geslacht in een schuur achter hotel Timmer. Ook worden daar de varkens van burgers geslacht. Ze moesten dan wet hue vleesbonnen inleveren. Het
vlees, dat door ons werd verkocht, ging via het honnenstelseI. Behalve de leverworst. Dear worden echter veel aardappelen in verwerkt... Een kilo rundvIces kostte soon ongeveer
f 2,-. De stagers moesten dan alle bonnen die ze in een be-
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GEEN SPREEKUUR.
Steun van

Winterfiulp Nedeileed.
Zij die id earmarking meeneu en 4-eo en
to hereon voor Amyl van Winterhalb
tend, kunnen eon Berserk op' 0011,
eangerveren .forraniier indienen. 'Die; orrarta,
Berm rija venirijgbeur enmooton'iia
.
mador iageleverd -warder,
,11;Eleggore to Ter-ipel,
" • het. gemeentelude to Belli:men;
A. B.. Braining to Vlegtwed6
D, Brouwer to 13ounenge
en Eh Clevering te Veolerveen.
BELLINGEN, 19 November 1911;
De Pleatsalijk Direereni 3CH11.!:$
in de gemeente Viegtvielte

paalde week ontvingen, opplakken op een groot vet papier
en tegen inlevering van die bonnen konden zij weer vlees
kopen. In die tijd werd ook nuchter kalfsvlees gegeten, hetgeen een moeilijk to verkopen artikel was. le was echter verplicht om als stager daar een gedeelte van to nemen. In 1942
moesten de loodse stagers (In Ter Apel waren er twee) in
opdracht van de Duitsers hun winkels stance. De loodse
stager De Jong had een pracht van een koelcel en bood doze
ons aan. Op zekere dog maakten mijn vader en mije oom
daar gebruik van, maar worden Wen gearresteerd door veldwachter Kleef. Die bracht ze per bus en per [rein naar Groningen. In het Schnitenshuis moesten ze zkh wen verantwoorden. Het gebruik van de koelcel werd namelijk
uitgelegd als 'het begunstigen van Loden'. Ze kregen een
flinke terechtwijzing en de opdracht om de koelcel van De
long direct to ontruimen, daar enders de poorten van het
concentratiekamp voor hen geopend zouden worden".
Omdat vices this alleen op bonnen to krijgen is en dan nog in
beperkte mate, eel men vaak kip. De meeste menace die
kippen houden, slachten doze beesten. Voer voor de dieren
trouwens loch zeer moeilijk to krijgen. Ook het houden
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Telegram: een verboden gedicht...

STELEGgkikil:
hrACoa hactsrbrAribrrnAar

et, ca kz,
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van konnnen words bijzonder populair. De prijzen voor
deze dieren rijzen dan ook al sne/ de pan uit. Volgens het
dagboek van de heer F.Bergman betaalde men in het voorjaar van 1941 reeds f 10,-. voor een konijn.
Een verschijnse/ waarmee Ter Apel ook al in het eerste oorlogsjaar to maken krijgt, zijn de collect. voor de 'Winterhulp'. Eind oktober 1940 ziet deze instelling het levenslicht.
De W.H.N. (Winterhulp Nederland) is gernspireerd op het
Duitse 'Winterhilfswerk'. Er At eon subtiele bedoeling
om de Nederlanders voor de Duitse zaak to winnen. De
Winterhulp komt in de plaats van de reeds bestaande hulpverleningsdiensten in ons land. Er moet in de hulpverlening
eel] soort van eenheid komen, vindt men, en de pers mag
dan ook geen berichten van hestaande instellingen meer op-

F. B. WORTELBOER
TER-PleEL

nemen. Directeur van de W.H.N words de NSB'er C.Piek.
Populair word[ de instelling niet in Nederland. 'Goon piek
voor Piek' of 'Nog geen knoop van In' n gulp voor de Winterhulp' zijn spottende gezegden die aan duidelijkheid nets
to wensen overlaten. Op 29 en 30 november 1940 words de
eerste grote collecte gehouden. De landelijke opbrengst bedraagt een half miljoen. Dee collecte brengt in
Drenthe f 6942,-. op. Bij de tweede coliecte is de opbrengst
reeds gehalveerd (slechts f 2449,). Burgemeester F.A.
Boles van de gemeente Vlagtwedde words de plaalselnke directeur van de W.H.N.Hij roept de bevolking regelmatig via
advertenties in de . Officieele Vlagtwedder' op om 'gul in
den buidel to Casten' voor het goede werk van de Winterhulp.
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Om spionage door middel van postduiven re voorkomen,
komen er in jull 1940 reeds allerlei verordeningen betreffende het houden van duiven. Zo moeten de duivenhouders hun duiven Moen registreren en is het verplicht om lid to
zijn van een bond. De duiven moeten worden voorzien van
een ring, afgegeven door die bond. Is een duif doodgegaan,
den moat de eigenaar de poor, waaraan de ring is bevestigd
op het gemeentehuis inleveren. Het words verboden om de
duiven vrij to lases rondvliegen. Hoewel men eerst war
lacherig tegen daze verordeningen aankijkt, blijkt al vrij soul
dat het de Duitsers erns[ is. In augustus 1941 warden de verordeningen nog eons in scherpere bewoordingen herhaald
en worden ook de straffen bekend gemaakt die bij overtredingen zullen volgen.
In September 1941 words de gekozen gemeenteraad door
Says-Inquart min of meer buitenspel gazer en verliest z'n
controlerende taak. De burgemeester en de wethouders
worden eigenlijk voor de keus gesteld: of ontslag semen of
gewoon alles uitvoeren war de Duitsers opdragen. De
meeste burgemeesters blijven 'Allen' en worden de uitvoerders van de Duitse bezettingsmaatregelen. Zo worden bijvoorbeeld de verordeningen de Joden aangaande gewoon
uitgevoerd. Ook de burgemeester van Vlagtwedde, de hoer
Heins, blijft op in post, samen met praktisch alle ambtenaren. Indien men opstapt, heeft men geen inkomen en bovendien speelt het fait mee, dat men anders in de mea g re gevallen words ver,vangen door NSB'ers. Tijdens de eerste
raadsvergadering na de Tweede Wereldoorlog komt waarnemend burgemeester Drench nog even op het aan de kant
schuiven van de gemeenterand terug..Het is nu ongeveer
vier jaar en vijf maanden geleden, om precies to zijn op 17
juni 1941, dat de raad deter gemeente voor het laatst bijeenkwam. In 1940 bij zijn komst in Nederland, vertelde ons de
vewader van het Oostenrijkse volk, Rijkscommissaris SeysInquart, dat aan de Nederlandse staatsinstellingen niets zou
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worden veranderd, dat hij zich niet zou mengen in interne
Nederlandse aangelegenheden. Maar reeds op 11 augustus
1941 verscheen er een verordening, inhoudende om. dat de
werkzaamheden van de gemeenteraden en van de colleges
van burgemeester en wethouders mousses blijven rusten en
dat alio bevoegdheden van de lichamen overgingen naar de
burgemeester. De verordening ward van kracht op 1 September 1941".
Een vervelende maatregel van de bezetter is het vorderen
van rijwielen ten behoove van de Duitse weermacht. Dit
vorderen van voor de mea g re inwoners van Ter Apel het
enige middel van vervoer, auto's rijden er immers wegens de
benzineschaarste nauwelijks meer, is een ingrijpende maatregel en betaken een fiinke beperking van de mobiliteit.
Immers het openbaar vervoer is door het gebrek aan brandstof eveneens stark ontwricht. Aanvankelijk word[ er door
de Duitsers per ingeleverde Bets nog netjes betaald, doch
naarmate de oorlog vordert, worden er simpelweg fietsen
van de mensen afgepakt. Ook van veal menses M Ter Apel
worden fietsen gevorderd. Een nieuwe is niet to koop en dug
moot men /open. Burgemeester Heins probeert in een brief
aan de Secretaris Generaal van het DepartemeM van Binnenlandse Zaken in Den Haag de autoriteiten elves to overtuigen, dat de gemeente Vlagtwedde verschoond moot blijven van het inleveren van fietsen: . ...Door de groote
afstanden in daze gemeente zijn de winkelstand en andere
neringdoenden, alsmede de burgerij in 't algemeen op rijwielen aangewezen, omdat zonder rijwielen de distributie
van goederen en de verzorging van levensmiddelen zeer zeker speak zal /open". Het mag echter niet baton en op grote
Schaal moeten ook de Ter Apelers hun fietsen inleveren. Din
een lijst, gedateerd 31 oktober 1944, waarop de unman steno
vermeld van inwoners van de gemeente die hun Hers hebben
ingeleverd, blijkt dat fietsbanden een zeer schaars artikel geworden is. Veer mensen leveren een fiefs in 'ohne Reifen'...

OEMEENTE VLAOTWPODE
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Enkele inwoners kragen een

Enke/e inwoners krijgen van de 'Ortskommandantur' een
vrijstelling, omdat de fiefs voor het uitoefenen van hun beoep onmisbaar is.
De distributiedienst heeft voor het op de bon gaan van tabaksartikelen een speciale regeling /bedacht'. Men kan namelijk kiezen, of een rokerskaart of een snoepkaart. Wel
met deze beperking dat rokerskaarten a g een worden verstrekt aan mannen boven de achttien jaar en alleen aan
vrouwen boven de 25 jaar. Marmon hebbetrifecht op 40 signretten of Lien sigaren of een half ons tabak per week. Vranwen moeten rand zien to komen met 40 sigaretten per vier
weken.Bovendien is de voortand goede tabak mode door de
Douse vorderingen al gauw op en moot men het doen met
de . eenheidssigaree van het meek 'Consi', dat weldra in de
handel komt. Daarin word[ tabak van eigen bodem en tabak
afkomstig uit Oosteuropese landen verwerkt, voor zover er
nog van enige import sprake is. Maar oak bier biedt het surrogaat enige unicornst. Zo komt bijvoorbeeld het merk
'Edel-assortie van eigen bodem' op de markt. Onder deze
fraaie naam word[ roaktabak in de handel gebracht, die bit
nauwkeurig ondewoek blijkt to bestaan uit gedroogde bladeren van allerlei bomen en takjes. Wie het spul in in pijp
stops, kan zelfs met de beam fantasia niet de illusie hebben
te roken dat op mbak lijkt. Het beste is men nog of met
de zogenaamde 'bukshag', peuken al bukkend van de straat
opgepikt en zargvuldig verzameld. Ook is er een levendige
handel in Belgische shag. Hoewel deze soort eveneens van
een onduidefijke samenstelling is, zit er in elk geval nog
echte tabak in. In 1943 verschijnt er voor de fervente rakers
een hoopvol bericht in de kranten. Er is unstekende tabak
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onderweg uit de Oekraine, waar de Nederlandse Oostcornpagniewerkzaam is. Da b een national-socialistische organisatie, die dee emigratie van Nederlandse boeren naar de
bezette Rossische gebieden stimuleert. In de Oekraine
words tabak geteeld van goede Virginia-kwaliteit. Alleen
degene die zich voor de bezette Oostgebieden heeft ingezet,
krijgt een bon oegestourd. De bonnen worden echter met
zon ruime hand rondgestrooid, dat ze ook in het bezit komen van mensen die met de Oostcompagnie niets van doen
hebben. Het is een goede sigaret, maar voordat de volgende
tabaksoogst kan worden binnengehaald, hebben de Russen
de Oekraine alweer in bun bezit. Goede road is dour en dos
besluit men in Ter Apel om ook maar over to gaan tot de
Er kwn.
verbouw van tabak (eigenteelt). In bijna elke min wordt
een
hoekje gereserveerd waar tabak wordt verbouwd.
ker Harnminga kan men terecht voor de aankoop van tabksplanten. Hij verkoopt twee soorten namelijk Virginia
en Amersfoorter. Van de eerste Roomwordt met name shag
gemaakt, de tweede words gebruikt voor rook- of pruimtabak. Als de planten eenmaal in de ruin staan en goed worden verzorgd, groeien ze als kool en sommige planten kunnen wet een lengte halen van twee meter . Indien de plant
volgroeid is, worden de bladeren geplukt en gedroogd. Door
liarnitt
de nerf van het blad worth een toow geregen en op deze manier worden de bladeren opgehangen in de huur. Alt de
bladeren goed droog zijn, worden ze in een kist gestopt en
wordt er een zwaar voorwerp op gelegd, omdat het geheel
moet gaan broeien. Indies het broeiproces tenslotte achter
de rug R, kali de tabak worden gesneden. Dit snijden gebeurt vaak in een zelf gemaakt l bakselmachientje l . Vervolgens wordt de fijn gesneden tabak M de hand gerold en zo- Twee voorbeelden van dergeliike vlugschrifien
waar men heeft echte krultabak. De gear is echter niet om
over naar hors le schrijven, maar goed, iedereen rookt het
ener is niets anders. Er zijn ook menses die de tabaksbladeren opsturen naar Groningen naar de fa. Niemeijer. Een gedeelte van de tabak krijgt men dan terug, keurig verpakt in
50-grams pakjes. le moet er echter wet voor betalen en je
bent een deel van je tabak kwijt.
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Hoewel er boven Ter Apel zowel overdag als 's nachts are!
geallieerde vliegtuigen passeren met een enorme bommenlast, wordt er tijdens de oorlog nooit luchtalarm gegeven. Er
zijn wet enkele mensen die een schoilkelder in de tuffs of in
de kelder hebben gemaakt, dock veel gebruik words daar
niet van gemaakt. Reeds in mei 1940 is men van gemeentewege begonnen met het opruimen van de diverse versterkingen longs de grens en bij de belangrijkste bruggen. Een ge.
deelte van de /oopgraaf aan het begin van de Oude Weg en
een tweetal onderkomens bij de Se/linger sluis laat men echter intact. Ze moeten namelijk dienen als schuilplaats voor
de burgerbevolking in geval van lochtgevaar. De bevolking
van Ter Apel heeft blijkbaar een rotsvast vertrouwen in de
lgeografische kennis' van de piloten en bovendien Duitsland
ligt loch nog 5 kilometer verderop... Toch vallen er in de nabijheid van het dorp wet eens bowmen en word[ de bevolking eventjes opgeschrikt. Gelukkig goat het echter steeds goed en vallen er geen burgerslachtoffers. Op 11 januari
1944 b het echter wet goed mis. Eon vliegtuig last zijn gevaarlijke lading vallen in de buurt van de aardappelmeelfabriek to Ter Apelkanaal joist als de arbeiders zitten to schaften. Tien mensen uit de gemeenten Onstwedde en
Vlagtwedde vinden de dood. Het overtrekken van een armada vliegtuigen geeft bij veel ',Jensen een onbestemd ne
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Neaentien siachtoffers
Vooral trampassagiers gedood
DEN HAAG, 11 Sept. — Officieel wordt
Meegedeeldi Zondag werden in verSChillende deten des lands door AngloArnerikaa.nse vliegers scheervlucht
weer aanvailen gedaon met boordwapens
op personenta. eiDen, trams en inotorrijtnigen. Hi) deze terreurnanvallen werden
negentien Nederlandess gedood. 22 mann
en 23 lichtgewonden. De meeste deur
edachtoffers eaten in trams.
Trams en I ',Men warden beschaten

angstig gevoel. Als het druk is in de lucht moeten de leerlingen van de diverse scholen in Ter Apel onder de bankers
kruipen... Bij de schooljeugd wordt het trouwens een rage
orn de vlugschriften die door de bernanning uit de vliegtuigen worden gegooid to verzamelen. Die vlugschriften Vie eigenlijk bedoeld voor de Duitse burgers, maar komen ook
geregeld in de omgeving van Ter Apel terecht. Genoemde
vlugschriften mag men uiteraard niet in bout hebben en
moeten worden ingeleverd bij de politie of op het gemeentehuis. Op school worden de vlugschriften onderling geruild.
Met name ale er een foto van Hitler op staat, hebben ze
gross waarde....
Tijdens de Duitse besetting rijdt nog steeds de goederentrein van Stadskanaal naar Ter Apel. De trein komt een
keer per deg goederen helen en brengen en is dan vaak het
doelwit van Amerikaanse jachtvliegtuigen die laag over de
trein vliegen en doze doorzeven met kogels. Op de meeste
tocomotieven is een betonnen schuilpluats gebouwd, wear
de stoker en de machinist in kunnen vluchten. Meestal
springers ze echter van de trein en duiken in een droge stoat.
De locomotief wordt net zolang bestookt door de vliegtuigen (meestal een groepje van vier) tot er stoom uit de machine omhoog spuit. Dat is het token voor de piloot, dat de
locomotief geraakt en buiten werking is gesteld. Gob de
tram van Winschoten naar Ter Apel wordt wet eons aangey eller door jachtvliegtuigen. Mevrouw Hebers nit Ter Apel:
"Om ongeveer vier uur in de middag wend de tram van Ter
Ape/ naar Winschoten beschoten. Dat was in 1943 of '44,
dat weer ik niet precies meer. Mijn vriendin Hadewich
Kraal, die op de HBS in Ter Ape! ging, seas op weg near hale
en sat in een der rijtuigen. lk ging op de finis naar het station, maar gees Hadewich to zien. Er waren gewonden en
ook Hadewich bleek bij de slachtoffers to behoren. Dokter
De Vries verleende eerste hulp. Hij heeft nog geholpen dat
Hadewich achterop mijn fiets kwam to zitten en op doze maer hob ik ham lopend mar mijn huts vervoerd. 's Avonds
is ze nog naar het ziekenhuis to Winschoten gebracht. Ze
was erg gewond".
Het laatste jaar van de besetting merken ook de scholieren
dot het oorlog is. Van leren komt namelijk niet veel meet.
Met veel pijn en moeite worden de scholen draaiende gehouden. Als blijkt dat er geen brandstof meet is, worden de
scholieren ingeschakeld om turf per schip uit het vee p to helen. Veel jongeren 'hangen dan in de lijn' en trekken het
schip wort. Op het veep aangekomen moeten dan roe
30.000 tureen per kruiwagen in het schip worden gebracht
en clan begins de Lange refs terug naar Ter Ape). In de herfst
van 1944 worden de scholieren ook ingezet bij het aardappelrooien en so traken o.a Herman Lull, Jeep Groeneweg
en vele ender. van de MS naar een boor in Ter Haar,
waar ze aan het week worden gezet. Zo wordt er due dagentang geen les gegeven en dat is met name voor de examenklas catastrofard. Het lesgeven goat ook al seer onregeimatig
en het huiswerk makers schist er oak vaak bij in. Er is namelijk geen stroom en lezen bij het Licht van een oliepitje gaat
moeizaam. Enkele Muto-leerlingen gaan 's avonds bun opgaven makes in het schaftlokaal van de AGO-fabriek. Deze
fabriek woks namelijk self stroom op. Van echt studeren
komt echter maar weinig terecht, vandaar dat er in 1945
geen examen zijn afgenomen. Alle examenkandidaten krijgen het diploma uitgereikt, maar condor cijferlijst...
Schookeisjes worden er niet meet gemaekt. De laatste rein
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Pen aantal lee& van de inu b lekvereniging 'Prins Bernhard'.
Perste rij links ISHilgen, rinarboven Alike Zoe, middelste ri j gelled reams Jan Sikk

van de Mulo-leerlingen is in 1941. Men gaat dan op de bets
naar de stad Groningen, waar men bij gastgezinnen words
ondergebracht. In de stad words een aantal grote bedrijven
bezocht, waaronder Het Nieuwsblad v/h Noorden, en niteraard words de Martini-toren beklommen. In de Harmonie
word[ warm gegeten. Fragment Mt een kranteverslag: "—Er
volgde een maalind en al bestond deze ook uit een of twee
dampende borden snert, zonder worst en kluif, het smaakte
uitstekend...." (juni 1941). Het verstrekte voedsel valt bij de
Ter Apeler scholieren echter niet zo in de smaak. Kreten als
'De swien'n hebb'n 't bie ons beter' zijn Hies van de lochs....
Fietsen doen de mensen in Ter Apel Hies veal meer in het
laatste oorlogsjaar. In de eerste plaats, omdat de Duitsers
steeds brutaler worden en de fietsen zonder meer in beslag
nemen. Hoewel de bevolking er assent op word, gemaakt,
dat men z'n fiefs alleen hoeft al le geven als men een bewijs
van de Ortskommandant of van de burgemeester krijgt
overhandigd, komen 'wilde ' vorderingen steeds vaker voor.
In de tweede plaats zijn er praktisch geen fietsbanden meer
to krijgen. Creatief ingestelde mensen vinden er was op.
Veal tuinslangen worden verknipt tot fietsbanden en ook
warden repen uit rude autobanden gesneden om als fietsband to dienen. Er is een voordeel, een lekke band krijg je
norm meer, drab zwaar trappcn moat je wel....
Op een zondagmiddag in sentember 1944 start er met een
daverende klap een V-2 neer achter de Markeweg nabij de
boerderij van Hamminga. Er zijn geen doden of gewonden
te betreuren, dock de omwonenden krijgen de schrik van
bun leven. De V-2's warden vanuit Duitsland afgevuurd en
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waren bestemd voor Londen. Door het neerstormn van dc
raket sneuvelen er veal ruiten in de omgeving en ontstaan er
in enkele huizen flinke scheuren in de muren. Overal in de
omtrek zijn resten van het projektiel to vinden. Op het moment dat de raker midden op de zandweg neerkomt, (een
gat van ca. 10 meter in doorsnee) staat de 11-jarige Gerrit
Gravers net buiten. Door de enorme luchtverplaatsing
words hij tegen de grand gedrukt...
In de aerate jaren van de bezetting zijn er in Ter Apel Hier
veel Duitse militairen le zien. Zo nu en dan verblijft er een
aantal officieren in een der hotels. Aan het eind van 1944
ziet men wal vaker militairen in het dorp en dan ook neemt
OrtskommandaM Geimer in intrek in hotel Sabot. Meow Schot weer zich de commandant nog goad to herinneren. "Het was een nave man. Een echte Duitser. Hij drank
veel en ging vaak met vreemde vrouwen om. Als hij weer
eens to veel gedronken had, stond hij op z'n kamer wet eens
voor het portret van Hitler, en dan hoorde ik hem soms zeggem "Adolf, oh Adolf, wenn du mich betrtigst!" Veel inwoners vertelden, dat ze bij het passeren van hotel Schot Hies
over het trottoir mochten lopen. M. moest met een boogje
om het gebouw been. In September van dat jaar words een
aantal gebouwen in Ter Apel door de Duitse autoriteiten
gevorderd, waaronder de RHBS aan de Oude Weg, hole/
Boschhuis, garage Bergman, het Farochiehuis aan de Kapel
weg en hotel Beckman, Hoofdstraat 48. Omdat het schoolgebouw gevorderd is, krijgen de leerlingen van de HES een
keer per week taken mee maar hula. Het gemaakte huiswerk
word, door de leerkrachten besproken in hotel Timmer of in
cafe De Boer aan de Oosterstraat. Ook zitten er veel Duit-

Handing tegenoVr de
Bezettende Macht.
01002000 In 0000 gemeenfe Ill het 01gemnn door de 50005100
handing
handelIngen wordon verddhl, le do W endere deel on 0.0'000
Wijkn ar l ot steeds het-geval en M het vowel cl"e"J"ould,000010040
oWecten opschdtlen pleats( die ale
0400 of and
rnumn,
Donch.vtjandig kunnen warden engement.
sympathle met de Sovjet.Unle,
Ook mecnt men, or of niet
doronstraneve handelutgen to moeten verdchten, fn. door In het
:tata''''
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later rouden Win to betraren.
SELLINGEN, 3 kill 1941,
'
De Burgemeester van Vlagnedde
,
K A. BONS.

I

Inlevering van metalen.
dat than
De Burgemeester yen nagtwerkle man
etrato n oproningen tot het in.
voor de na te noun. wnen
leveren
aledvan
rijo
st verzondent
I. De wine, C on D. Gelegnbeld tot inlevering teWagt.
wed. B 850, werkplaals W. KWAK, op 4 en 5 Augustus me.,
telken van 8-12 en van 1-5 nor;
2. Markeweg, Munnekerner—Ratenbrockenveg, Hunanrunt' 0001 en Wash Oostaltade, Oostorstreet, Oneweg, Donn.,
Kuno A Kann!, Sonalhergerweg, San Snotslaan, nations.
straw, Ternpelkanaal Clost en West, Ter Haar en 't Hee, Weeran Zandhen, alstnede de no te 132 tn. 108 van wIjk 0
en Viaductstrsat
Oelegenheid tot /Wavering le Ter-Apel West W de 09 ached,
op 4 too. 8 Augustus gn, telkena van 8-12 en van /-5

Waarschuwing I
Het Wet on-00000n van 000 oproopIng ontheft Net van de
verplichting tot knowing. Ook zij die nlels hebben In le Wenn
dienen rich can to rnelden of zich to (Wen vertegenwoordigen.
SELLINGEN, 31 Juli 1991.
De Burgemeester Dimmest.,
F. A. BENS.
PUBL1CATIEN.
(Nalink 0013.0003

Ope mar reogdebetoon.

Naar eanlelding van en doculahm van den Commissads der
Koningin in den promnie brans Ik ter openbera dat hal
gewenseht is, dat voodoo* goen Nederlanden, meggen wooer,
getoond, oak diet op 29 junl ca. Ek opennar wendentoon
them voorloopig eoblenvege to bltiven.
SELLINGEN, 27 Juni 1390.
De Sugermees,er van InagAvedde:

Het dragen van oude militaire
knoopen verboden

Opurelslang tat eisamhoortg.1.1.
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n
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"
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men dasrmen een grooten Wenn 53 rWin zoo moeteliM wen.
SELLINGEN, 23 Mel 1440.
De Bargemeeester van Vlagilveelde:
F. A. BONS.
Belmodmaltinges.

Ingegg:m oild=10;rdxConunlesaris der Koningin In den
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Van welIngetichte slide wordt medegedeeld.
dat het dragen van mlIttatre unIformknonpen
met den Nederlandsehe Lemnos gelljk word( gesteld met het , dragen van uitgesaagde munt. stukken met de afbeeld1ng van de KonIngln.
Het Is derhalve strafbaar volgens paragraaf 4
van Verordening no. 95/1941.

Opsporen van vliegtuigen.
Bekend worn getnaak
t, dat owing. een medeantlug v. deft
Be
der Ordnun gspollzei een twinning van DO.— worn
HI neerstorting of noodlandIng van
Mw eloofd voor dengenm
n vliegtulg dasrvan zoo nmig medenenn g .don sattaeen
land.. of Duitsne polineinstantle, tan wet een Heeling van
de Duitsche weermacht, dat dank zlj die401
mededeeng tot own.
dellne hulpverteening no en herging van
vliegng kan word.
overgegaan.
SELUNGEN, 17 Gunter MO.
De ThllgenlegSte van Vlagfwedtle,
P. A. BENS.

l

Verardeningen verordeningen....

17 Elat elle beperkIngen, welke nn bet burgerlijk binneolandsch

Nederland door Dunne militaire overlie0 waren
in
opgelegd, 0110 opgenven.
Beperkingen, welke het veneer ondervIndt door 0034900000
bliMen
e:rtrigg., vaarvergunnIngen, vend Zondegdiden
n Krt..
2. dat de epoorliM Harlingen--Nleuwe Sams door den Peldkommendan! nor hot pardadiet veneer W vrOgeRnen.
3e.
rmalitellen an de Duitsch—Nederlandschu grene
bruintiMe W
warden nil den aard der nak gehandheafd;
3. dat de lento. en Wlegran von gehmik In bet gebeele lend
wner 1.1 W.
SELENGEN, 27 Mei INK
De Burgoneeeler 'van Wagtivedde:
P. A. BENS.
Werkoop

dray..

De aandecht W wdaze
ordt er op gevesligd, dal. door den Comm isearis
pronto. geg even verhonbep an enn
de r
voor
het schorken of vet-nekton van sterken drank M g oPen
den verkoup van $101500drank in het Hein tot nader order on.
verminderd von knoll hliMen.
SELLINGEN, den 27 fr. 1940.
De Bergen:envier von Inegiveadde:
F. A. BENS.

4 antSSEIMEIMMIEWWW,WP1777.,ff,71W

WAARSCHUWING
1ch hate Veranlasstmg, nochmals mit
ellem Nachdruck darauf hinzuweisen,
doss s gmtliche Schusswaffen, alle Munition, Haridgranaten, Sprengmittei
wad sonstiges Kriegsgerat abzuliefem
alnd.

Er bestaat aanleidIng, nog eens nadrukkelijk er op attest to maken, dot ale
vuurwapens, =miff% handgrana.
ten. ontploffingsmiddelen en ander
oorlogsmateriaal moeten worden ingeleverd.

Deutsche Kriegsgerichte haben In Ietzter
Zelt Verurteilungen wegen UNBEFUG-

DuItsche krilgsgertchten moesten in den
katstentiidherhaaldelijkveroordeelingen
wegena ONGEOORLOOFD BEZIT van

TEN BESITZES solcher Gegensande
aussprechen miissen.
Ich mache darauf aufmerksam, doss out
derarttge Vergehen schwerste Strafen
his zur Todesstrafe stehen, and dam
in Zukunft keine Milde geiibt
worden wird.

saortgelijke voorwerpen uitspreken.
1k meek emp attend dat voor dergelijke
overtredingen de zwaarste straiten en
zelfs de doodstraf zullen worden toe.
gepast en dat in de toekomst geen
clementie to verwachten is.

gen Fr. C7181511ANSIN

Aarwragen voor

Rubberknfelaarzen
kunnen aan loket schoenen van het kantoor
to Sellingen worden Ingediend van 28 t m.
30 ,Januari ultsinitend door nand- en bagger.
schippers en veeartsen, terwiji nen coItem
time aanvreag kan worden Ingediend door
de directies van nivel- en betonfabrieken.
Aanvraagformulieren atin aan het loket verkrijgbaar. Voorloopig mogen voor andere
beroepen en bedrEven geen senvregen in
behandeling worden genomen, derhalve
sullen geen aanvreagtormulieren worden
efgegevou ten behoove van landbouwers
eu landerbeiders.

Inlevering
Zelfverzorgersbonnen.
De Inname van de mello an vleesch
honnen van aeltvereorgers eel de volgende
week worden voortgeaet to Bourtenge
(Maandag 28 Jan.) en to Sellingen (Dinsdag
29 Jan. tm. Zaterdag 2 Febr.)
Voor undone blJeonderheden rairdplege
man het vorig hummer van dit bled.
De (cider van D.K. Viagtwedde
0. CLEVERINO,

Oak in 1946 nog steeds cool anikelen 'op de bon'.
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gas. CIMISTIANSth

tokalen van de Mulo-school, die loon nog gevestigd was op de pleats waar nu het nieuwe politiebureau
stoat. Een der oud-leerlingen weet nog to vertellen, dat deze
soldaten meest manses op leeflijd en afkomstig waren uit
Oostenrijk. Veel last hebben de inwoners van Ter Apel eigenlijk niet van de Duitsers gehad. Men gedraagt zich overwegend correct en gedisciptineerd. De gelegerde Duitse miIitairen (van September 1944 tot de bevrijding) behoren bij
een Verpflegungsambt onder leiding van OrtskommandaM
Geimer.
sers in den der

Rond Ter Apel is in de oorlog nog veel moor bouwland dan
nu het geval is en er worden dan ook cool aardappelen en
graven verbouwd, doch ook koolzaad en suikerbieten.
Koolzaad is eigentijk voor dit gebied een meow produkt.
Veel bewoners hebben wet een adresje waar ze enige landbouwprodukten kunnen kopen tegen een aanvaardbare
prijs. Vooral koolzaad is erg geliefd bij de bevolking. Uit de
zaden perst men olie, die dan wordt gebruikt voor het bakken van pannekoeken. Ook roert men de olio door de
stamppot. Van suikerbieten maken veel gezinnen stroop.
In het laatste gedeehe van de oorlog komen na Dolte Dinsdag (5 september 1944) ail het westen van het land cool gevluchte NSB'ers near Ter Apel. Ze hebben in eerste instantie huh heil gezocht in Duitsland op de LUneburgerheide.
Als ze dear wog moeten, komen ze in de noordelijke strokes
van Nederland en dus ook in Ter Apel. Burgemeester Beins
geeft de hoer Roorda opdracht om deze menses in Ter Apel

De Heer Maarschalk - GOERING, zijn vertrouweling
De Heer TOON MUSSERT, zijn broeder;
De Hemp ROST VAN TONNINGEN en SEYSIE
...
zijn vrienden,
De Heer MAX BLOKZ.FL, -zijn leerling,

Dit soon prenten verscheen dined
na de bevfijding...

melden U met diepe droefheld ha zo vurig verlangde
afsterven van hun Fuhrer-, die door U alien zo liefelijk
verwenst werd, en verzoeken aanwezig te wilien zijn
bij de lijkPliehtigheid van :

,SADOLF HITLER,
Rtdder' in .de Orde van het etken krats van ijzeren
haken en ogen metaardappet- en wortelloof, .

overieden aan

gevolgen.. van. ,,ansehiussknorts,-,-csr•

e iTaiiiiebrek elan levensrtitinte, na eels langdurige. ale.; -

pende blitzkriegepidemie: •
De mis van 12ek..wie-hem Ether-nam zal worden gecelebreerd door een troep N.S.B.ers en landwachters. onder
de onbedaarlijk heldhaftige leiding van MUSSERT en
RAUTER (die binnenkort aan de beurt • zijn).
De • grandiose blijde uitvaart zal defileren te den Haag •
op het 13innenhof en gesciouwd worden door
WINSTON CHURCHILL en Gen. EISENHOWER
-•met hun gevolg I Goebels, minister van Nazi-propaganda,
zal, om de feeststemming te verhogen, daarvoor de
in Nederland gestolen klokken en radio's ter be.
• achildang stellen.. •
•
Geen bloemen, enitel'dansmuziek in troef.
R. I. P. (Recht In de Put.)

De Engelsen, Amerikanen en Russen kraalen victories.
Nederlanders delen in de glorie.
De Italianen zullen de dupe .zijn,
De Duitser is en bligt : „DXSSELBE SCHWEIN" i I •
onder to brengew De heer Roorda zW in het verzet en
hrengt de mensen onder bij die inwoners van Ter Apel die
veel sympathie koesteren voor de Duitsers en die dus zeer
beslist gees onderduikers in huis bobber. De 'Liineburgers'
blijven Kier tot de bevrijding en worden dan opgepakt door
de B.S. en voorlopig ondergebracht in de RHBS.

Te weinig arbeidskrachten

14

gen
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De Joden in Ter Apel...
0 God, hood U Met stil,
zwijg niet en Gall niet werkeloos, o God.
Want zie, Uw vijanden Heron,
Llw haters steken het honed on;
zij smaden een listige aanslag tegen Uve vo/k en beraadslagen tegen Uw beschermelingon.
Zij zeggen. Komt, laten wit hen ale yolk verdelgen,
zodat aan de naam Israel niet moor wordt gedacht.
Ps. 83.

V

er. voor de Tweede Wereldoorlog is 0000n bloeiende
Joodse gemeente in Ter Apel. Ze is in het bout van
een synagoge (ingewijd in 1883), de 'gloats van samenkomsr, aan de Oosterstraat. Voor de synagoge stoat
nog een klein huisje, dot dienst doet als wooing van de rabbi.
Eveneens bevindt zich aan de voorzijde een leerlokaliteit,
waar de kinderen godsdienstonderwijs ontvangen. Veet
loodse inwoners van Ter Apel verdienen de !cost in de hendel en bekleden beroepen als stager, kruidenier en veehandelaar.
Bij de Duitse inval op 10 mei 1940 weten de Joden, dot voor
hen wet eons eon hcrocale h i d zaI kunnen aanIn eke, Men

VERORDENING
van den Rijkscommissaris voor het
bezette Nederlandsche gebied betreffende den aanmeldingsplicht van personen van geheel of gedeeltelijk
joodschen bloede.
Op grond van § s van het Decreet
van den Fiihrer over de uitoef ewing der Regeeringsbevoegdheden in.
Nederland 'Van 18 Mei 1 94 0 (R.W.B.
1, biz. 77 8) bepaal ik:

Artikel
Degenen die geheel of gedeeltelijk
van joodschen bloede. zijn en hun verblijf hebben in het bezette Nederlandsche gebied, moeten aangemeld worden
overeenkomstig de navolgende hepalingen.
Artikel a.
(1) In den gin van deze verordening
wordt eon persoon als geheel of gedeeltelijk van joodschen bloede beschouwd,
indien hij van ten mins te 6en naar ras
voljoodschen grootouder stamt.
(%) Een grootouder wordt zonder
moor als voljoodsch aangemerkt, wanneer doze tot de joodsch-kerkelijke gemeenschap behoord heeft of behoort.
Artikel 3.
(1) Bij twijfel of een persoon overeenkomstig artikel z als geheel of gedeeltelijk van joodschen bloede moot
worden aangemerkt, beslist daarover
op gedaan verzoek de Rijkscomrnissaris
voor het bezette Nederlandsche gebied
of de door hem aangewezen instantie.

ns°;=',:,==t1:1;z1
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Aanmeldingsplight van personen van geheel of gedeeltelijk
foodschen bloody'.

/enema radio-ontrangteastellen van Aden.

PUBLICATIEN.
(Peppi, Vganonntig

Aanmeldingsplieht van personae van gelled
gedeeltolijk Joedschee Moeda.
.

Ingeolos. verordeoing MIMI van den Ri)ksoommissafis veer
het bezette, Nederlandsehe . gebied, rlin aloe persooeu die geheel
gedeeltelijk van foods.. den den verplIckh zJoh 566e
2of 4 rehromi she. aan ritelden den burgemeaster van bun
on- of verblingplams,, of zoo zikrin het eentraal bovelkingaregister
opoenorne bij he Hook, de Rksinspectlevav ae BevolkIngsregisters le ',Gravenhage.
In den zla van- genoeinda verordenlng Overdo een persoon ale
gebeei of gedeekelijk van joodschen bloeole. heachouwd, ind/en 1311
van tenminate gen near ras voljoodschen groolondar stunt. Ben
groolouder word) gentler meer ale voljoodsch aangeinerkt, wanneer
deze tot do • joodach-kodolijka gemeensokap hallooed been of
•
behoon.
'De aanme ldI molt schnflelljk on damvoor bestemdeformutleren
genhieden, Oil
Ongdie hun woom of verbejlplaste In de gemeent
vlamwedde liehben, kunnen famulierentergemeente-emetariee
bekomen venal 15 Fehruad a.a. Op eerzoek wordseen formuller
toegezonden, mils 09 het verzoek eev posIzegel veer toezending
ingesloten.
- De ingevulde en onderttakende forrhutieren moeten.a46. • 24
-De
aan.hebgemeentelMfa to Selnegenworden,
reortaare Aoh bij
' geiggrdTti rdlg=g4
lltlillgw7a= 'goo r
ktrieeclat
aan de op hem nistende veeplIdid ng amineldng
schuld
yap,
0.10aft met gevengeolastraf van ten bongs. Cm...
. • SELLINGEN, 12 .Febman 1041.
De ,Burgemees.rvan Vlagtviadde:
0, A. - BEENa

•

Piddianie in de 'Office& Vlagnveddei, 15 februari 1941.
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Origave doodle kinderen an de lagere schalen.

.2021: gl egon,
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in den zin van
g.rverordening I80/40 joden rain of alsjoden women
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gesenishuice
, te eieltingen :1.‘cgrstadigden tomtand evorden
tn rliganaargendliedr.
SELL/MEN, 24 April 1041.
•
De Burgemeeiter van Vlagnvadde,
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De loden ',laden op 15 apri11941 hon radinioesiellen inleveren.

beef( namelijk al genoeg verhalen gehoord van Duitse
vluchtelingen. Toch is men van mening, dot situaties als in
Duitsland, goals vervolgingen, plunderingenen stoat
niet in Nederland zullen voorkomen. Nederland staat erg tolerant tegenover de loodse mensen. In bijna aloe gemeenten
wonen ze en zijn volkomen geintegreerd. De loden zijn er
dan ook van overtuigd, dot de Nederlandse bevoiking vervolgingen e.d niet zal toestaan. De Nederlandse overheid
logo de Duitse bezetter aanvankelijk echoer geen strobreed
in de wog. Men weigert ook niet non de Arierverklaring to
tekenen....
Reeds lei] de Verordening van In januari 1941 words de uitroeiing van de loodse gemeenscbap in Nederland ingeluid
en vaoaf die datum zijn ze min of meer overgeleverd aan de
bezetter. Op last van de Rijkscornmissaris veer het begone
Nederlandse gebied, Seyss-1nquart, komt er 'een aanmeldingsplicht van personen van geheol of gedeeltelijk Modschen Moede'. Men diem eon aanrneldingsformulier
deco
van het
gemeentehuis op to halmen
op 24 februari 1941weer
to leveren. De legeskostentobedragen 1, Is eon persoon
niet in steal om het legesgeld voldoen, dan is Me Israeliefisch-kerkelijke gemeente verplicht de legeskosten to voldoenh Het is de Duitsers ernst. In artiket 10 van deze verordening slam de coral vermeld bij her niet nakomen van de
`HO die door zijn schuld niet ado de op hem rustende
verplichting tot aanmelding
voldoet, words gestraft met getiling
vangenisstraf van ten
vijf jarenh Naar aanleiding
van doe verordening doer de burgemeester van de gemeente Vlagtwedde, de beer Beins, op 28 februari 1941 ado
de Procureur-Generaal to Leeuwarden eon lijst toekomen
van de in zijn gemeente verblijvende personen die geheel of
gedeeltelijk 'van joodschen bloede' zijn. Het duurt dan niet
tang of er komen maatregelen, die enkel die nen om het leyen van de loden 'Deur' to maken. Vrij snel na de verordening van 10 januari moo burgemeester Beins opgeven hoeved loodse kinderen er op de verschinende scholen in de
gemeente verblijven. Daarna woolen de loodse inwoners
Opt ingang van 15 april 1941 hun radietoestellen inleveren.
Op het gemeentebuis le Sellingen warden 14 'radio-ont
vangtoestellen' ingeleverd. Op 31 mei 1941 maakt de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied bekend,
geen bezoek meer nmgen brengen aan
dat de Joden
openbare zwembaden en niet meer mogen wandelen in bo
n plantsoenen. Een bezoek aan het zwembad van
rG.Fietje en wandelen in de bossen random het aloude
klooster is dusniet meer toegestaan. Ook mogen geen cafe's
meer warden bezocht, want overal komen bordjes to hangen
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Er warden steam 14 toestellen tngeleverd
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king. Dat words helemaal duidelijk als op 29 april 1942 het
dragen van de gale Davidster verplicht words gesteld. Voor
daze Jodenster moeten de mensen zelf betalen, namelijk 4
cent inleveren van een textielpunt. Zo gaat men getekend
door het leven. Vrijgesteld van het dragon van de star zijn zij
die onvruchtbaar zijn en zij die toestemming hebben van de
Duitse autoriteiten.

In juni 1942 moeten de Joden bun fietsen inleveren. Keurig
netjes words er op het gemeentehuis een 19st samengesteld,
waarop ane ingeleverde fietsen voorkomen en verzonden
naar de Politie to Den Haag (25 juni '42).

Dat de laden vernietigd dienen to worden, is lijdens een
vergadering in een klein pthatsje even buiten Berlijn op 20
januari 1942 reeds bepaald. Daze vergadering staat in de geschiedenisboeken bekend als de 'Wannsee-Conferentie'.
Men heats het dan over die `Endlasung der Juden'. Op 20
juni 1942 droll Eichmann mee, dal in juli 1942 de deportatie
naar Auschwitz zal beginners. Dat gaat inderdaad door en
op 15 juli 1942 vertrekt de aerate train met 519 Joden vanun
Westerbork naar het vernietigingskamp Auschwitz. Op diezelfde datum vertrekken ook de aerate Joden vanuit Ter
Apel naar het kamp Westerbork. Reeds zeer vroeg in de
morgan diem men itch in Winschoten to melden.
Op 14 augustus 1942 ontvangt burgemeester Beins wederom
een brief met de opdracht 'medewerking to verienen tot het
op transport stellen van de laden'. Er words nog een aantekening op de brief gekrabbeld: "Joden zelf betalen". Slechts
enkelen duiken ander. Indian er echter laden verdwijnen,
diem de burgemeester dit onmiddellijk aan het bevoegd gezag to melden. Er zijn ook inwoners in de gemeente Vlagtwedde, die volkomen voorbij gaan aan het Iced, dal de
loodse bevolking words aangedaan. Zij zijn alleen met zichzelf bezig, en proberen een verlaten 'jodenwoning' to bemachtigen. De burgemeester heeft van hogerhand geen toestemming om hedoelde woningen to verhuren. Toch is dit
wet gebeurd in Ter Apel, wellicht langs een andere weg...

Steeds meer words duidelijk, dal de Duitse bezetter de
Joodse inwoners rail afscheiden van de rest van de bevol-

Op 26 november 1942 komt er een regeringstelegram
Leeuwarden binnen, waarin staat vermeld, dal de volgende
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Ook straatfoografen worden geweerd.

met de niets aan het Coeval overlatende tekst: 'VOOR JODEN VERBODEN'. De bordjes moeten 'op gezichtshoogte, op een voor het publiek van boron al duidelijk
zichtbare plaats aan de hoofdingangen worden aangehracht'. Voor de kerken words, nada er ernstig is geprotesteerd, een uitzondering gemaakt. Aan consistoriekamers en
andere vergaderlokalen van kerkenike gemeenten mag het
bard 'Voor Joden Verboden' weer verwijderd worden.
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dag om 20.00 uur de nog in de provmcie verblijvende Joden
door de politic moeten worden gearresteerd en op transport
moeten worden gesteld. De laden dienen op 28 november one 10.00 uur aanwezig to non op het Hoofdstation to Groningen. Ze mogen nog wel lets meenemen, maar dat mag
dan niet meer zijn dan den persoon kan dragen. Voor het
vervoer van de Joden moet warden betaald. In de meeste
gevallen maakt men noon het vervoer gebruik van de tram
10.0). Vanaf Winschoten gam het dan vender per vein via
Groningen naar Hooghalen. De gemeente mag de kosten
echter gaan deelareren hij Binnenlandse Zaken.
De lege woningen van de Joden warden verzegeld en de
sleutels worden verstuurd naar de Sicherheitspolizei to Groningen. Om to voorkomen dal de waterleiding in de winter
beeriest, wordt deze afgesloten. De inventarislijsten van de
goederen afkomstig van de Joden worden zeer nauwgezet
bijgehouden. De goederen wonder eerst opgeslagen in de
synagoge aan de Oosterstraat. Later wordt alles °vergebracht naar Groningen. 'Organisation Rosenberg' ontfermt
zich er verder over...
De bevolking van Ter Apel reageert gelaten op de maatregelen die tegen de Joden warden genomen. Het lever gaat
verder en ieder heeft zo e n eigen zorgen. De heer H.Horstra
is in 1942 hi) Coeval getuige van het vertrek van een aantal
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In kerkgebaroven mogen de bordjes "Voor laden verbodee
'seer verwijderd warden.

vertrok..." 13usondernemer F.Bergman hood[ van de periode mei 1940 tot juni 1944 een dagboek bij. In november
1942 schrijft hij: "....Erger zijn echter de Joden er aan toe.
I alkens krijgen ze bericht, dat ze Mich avonds F reed moe,n maken en hun koffers moeten pakken en dan gaan ze
nachts weg. Eerst enige dagen naar het Imp in Westerbook en dan later naar Polen. 't Is vow. hen een vreselijke
lestand zo van huffs en hof to warden verdreven en alles to
moeten achterlaten. Hier nit het dorp zijn ze alien reeds verdwenen. De Vrenkels, De Jong, Fromm, Levie enz. De laatte familie die vertrok was Jacobson. 't Waren alien hole
nette mensen, die niemand last bezorgden en hier Meer
lien waren. Het is echter niet anders. De oor/og is een vrefelijke toestand....
-In een brief gedateerd 3 augustus 1943 bench[ burgemeeser Beins aan 'Den Beauftragten des Reichskommissars fin
die Provinz Groningen', dat alle Jodenwoningen in de gemeente zijn ontruimd. Van de negentien w.ingen zijn inmiddels reeds weer zeventien verkocht en zijn er achttien
bewoond. De 'EndlOsung' in Ter Apel is voltooid.

Het dragon van de gele jodenster word, op 29 aped 1942 verplidn
gesteld.

het inodsthetiteekblad
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EXTRA EDITIE
De Duitsehe autoriteiten maken bekend.
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1 oodse inwoners."Het was 's morgens rood een een our of
vijf en het was doodsti/ op straat. Op een gegeven moment
zegt een jongetje van een jaar of acht tegen me, "Wij komen
nooit meer lerur. Drama staple de groep in de tram en
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Van de weggevoerde inwoners van de gemeente Vlagtwedde keren 97 Met meer terug. Op een wrede manier zijn
zij door de Duitsers in de concentratiekampen om het leven
gebracht. Mew. H.Gudema-Meijer is een van de weinigen
die doze 'nachtmerrie' heeft overleefd. Zij vertelt het volgende,
"Toen ik zes jaar was, ging ik naar de openbare lagere
school aan de Westerstraat, waar de hoer Koning hoofd was.
Later weed hij opgevolgd door de hoer Schierbeek. In ons
gezin werd de Sabbat gevierd en met elkaar gingen we dan
oak lopend naar de synagoge. Na mijn lagere schooltijd ben
ik naar de Mule gegaan, waar eerst de heer Bos en later de
beer Liefhehber hoofd was. lk deed mijn eindexamen in
1935 met goede cijfers. Op 1 december 1936 ward ik benn bij de afdeling Bevolking van de gemeentesecretarie
in Sellingen. Daar hob ik een prestige tijd gehad en ik
werkte daar graag. Toen de Duitsers Nederland binnenvielen op vrijdag 10 mei 1940 werd er niet gewerkt, doch een
dag later moesten we allemaal weer present zijn. Diezelfde
dag kregen we al bezoek van enige Dui tse officieren, die opdracht gaven lijsten samen te stollen met daarop vermeld
a/le Joden die in de gemeente Vlagtwedde woonachtig waren. Er werd nota bone nog gevochten in Nederland en ons
land had nog niet gecapituleerd en nu al doze maatregelen?
Niel to geloven! Daar ik werkzaam was bij de afdeling Bevolking en Burgerlijke Stand moest ik aan deze opdracht
zelf meewerken. Toen al begon ik argwaan to krijgen en wbt
ik was de moffen van plan waren. In de loop van het jaar
kwamen er steeds meer maatregelen gericht tegen de Joden.
In december 1941 werd mij door burgemeester Beins, met
tranen in de ogenen zero ontdaan, ontslag aangezegd en
kwam ik op wachtgeld. Later moesten we de indenter dragen. Dat vond ik verschrikke/ijk. Het kwam zelfs zo vet, dat
we helemaal niet meer mochten reizen, ja Melts de gemeente
niet meer mnchten verlaten. Mijn verloofde woonde in Winschoten en aangezien het ons met het oog op deportatie beter leek gehuwd to zijn, hebben we de slap gewaagd en zijn
op 29 juni 1942 in het huwelijk getreden. Onk dat ging niel
van zelf, want mijn verinofde moest eerst een vergunning
hebben van de gemeente Winschoten om of to reizen naar
de gemeente Vlagtwedde. We zijn met de tram naar Sellingen gegaan, want over een ander vervoermiddel konden we
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bracht in het kamp Westerbork en vervolgens doorgezonden naar de Lt1neburgerheide in Duitsland. Weken daarna
kwamen ze weer terug naar ons land, en werden Coen ondergebacht bij particulieren, meestal NSB'ers, in het noorden
van Nederland. Op 12 april 1945 zijn we bevrijd door de Canadezen. Dat was ongeIofelijk. Een dag om nooit to vergeten We waren vrij! Je kon het offer bevatten. We zijn nog
enige tijd in het kamp gebleven, want er werd overal nog gevochten. Op Hemelvaartsdag 1945 zijn we dan vertrokken
naar Ter Apel., waar we zeer entbousiast zijn ontvangen. De
nachtmerrie was eindelijk voorbij. Wij waren nog in teem,
doch we hadden onze bele familie verloren. En je kon en
wade niet geloven, dat ze noon meer terug zouden komen.
le bleef Loch bopen. Helaas, ze kwamen offer terug. Ook
mijn moeder Met en met dat gegeven moet je verder leven.
De vraag "Waarom is Loch dit alles gebeurd?" blijft knagen
aan je ziel".
Als twaalfjarig meisje komt Shulah van Velzen als Jong onderduikstertje naar Ter Ape). Ze is geboren in 1932 to Amsterdam en heeft daar samen met haar ouders, broer en zus
een gelukkige tijd. Dar gelukkige leven words op 10 mei
1940 ernstig verstoord. In 1941 worden de duimschroeven
coot- de Joodse inwoners reeds behoorlijk aangedraaid. In
de loop van het jaar 1942 duikt Shulah onder en worden
haar ouders op transport genet naar Westerbork."In juli
1944 kwam ik bij boer Hoeing in Munsterseveld en dat was
al mijn 35-ste onderduikadres. Op een zeker moment kon ik
daar niet langer blijven en vertrok naar Ter Ape), waar ik
werd ondergebracht bij de famine Boer aan de Oosterstraat.
Mijn onderduiknaam was Coen Ellie Moed. Overdag moest
ik binnen blijven, maar 's avonds mocht ik met de kinderen
van Boer even in de ruin spelen of in het bos aan de Schotslaan. Op zekere dag stood ik, puur uit verveling, voor het
raam, toen pIotseling landwachter Weyer uit Munsterseveld
voorbij fietste. Die man kende mij uit de tijd dat ik bij de familie Hoeing zat ondergedoken. Ik dacht dat hij mij gezien
had en werd bang. De familie Boer raakte, toen ik het vertelde, ook in paniek, en stood erop, dat er een ander adres
vor mij zou worden gevonden. De heer Hilgen, (drogist)
die de boodschappen rondbracht, hoorde dit en zei: "Mew Boer, net Shulah achter op uw fiefs en breng haar
naar de Stationsstraat ter hoogte van de H B.S en net haar
daar at Kijk niet achterom, maar ga direct naar huffs. Mew.
Boer heeft er veel verdriet van gehad, dat ze mij op deze onzekere manier moest afstaan. Ik ben door de beer Hilgen
opgepikt en via de Boslaan - Sant - Leidijk kwamen we bij
zijn hull terecht. Zijn vrouw keek he/emaal niet vreemd op,
dat er plotseling een kostganger bij haar over de vloer kwam
en vond het goed dat ik daar zou onderduiken. Ik werd direct door het kinderloos gezin opgenomen, maar vond het
wet erg, dat ik nu geen vriendinnetjes had. Mijn mooie,
zwane harm werden rood geverfd en iedere avond voordat
ik naar bed ging, moest dat weer bijgewerkt worden. Ik
kreeg weer een anderenaam en heette vnortaan Tiny de
Vries uit Rotterdam. Ik hielp mevr. Hilgen in de huishouding, maar mocht noon naar buiten, zelfs niet in de ruin. Als
er to kwam, moest ik naar de zolderkamer, maar kwamen er plotseling mensen over de vloer, dan was ik het
meisje uit Rotterdam, dat bij een bombardement alles had
verloren. Bij de familie Hilgen kreeg ik een echte gereformeerde opvoeding. Voortaan zong ik geen chanoeka-liedjes
meer, maar psalmen en gezangen. Toen op een zondagavond in het voorjaar van 1945 Ter Apel moest worden on,
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De 'Endinsiing' in Ter Ape/ is nolionid.

ruimd, moest de familie Hilgen ook vluchten en voor het
eerst na maanden kwam ik weer buiten en kwam terecht bij
een boor in Roswinkel. Later op de avond vond de hem' Hilgen dab both nog to gevaar/ijk voor mij en heel( me toes
tangs allerlei omwegen weer naar bids gebracht. Eindelijk
op 11 april 1945 kwarnen de bevrijders en stonden de Poolse
tanks voor de brag. Een geweldig Moment om noon to vergeten. Maar ik durfde niet naar buiten. lk-.11ad zo lang opgesloten gezeten en dan ou ineens die vrijheid, dab kon ik niet
verwerken. Mijn ouders warm via Westerbork terecht gekomen in het kamp Sobibor en ik dacht dab zij nu spoedig
ook wel terug zouden komen. Daarom stood ik bijna dacelijks bij de grens om ze to kunnen verwelkomen. Maar helaas, ze kwamen niet terug. Nog enkele jaren ben ik bij de
famitie Hilgen geb/even en hob het daar good naar m n gin
gehad. lk ging naar de Chr. school aan de Schotslaan en bezocht 'a zondags de gereformeerde kerk. In 1951 ben ik vertrokken, ben later gehuwd en verblijf momenteel veel in Israel. Gereformeerd ben ik al lang viol meer, maar behoor
nu weer bij het 'oude yolk van Israel'. Nu kan ik zeggen, Nederland is mijn Vaderland, maar Israel is mijn Thais".

leven to redden. Doze decoratie words uitgereikt in de synagoge le Groningen.

Op 6 juni 1985 ontvangt de lam. Hilgen van de Isradlische
regering eon hoge onderscheiding. Samen met nog 24 andere personcn uit de provincie Groningen krijgt de heer Hilgen namelijk de 'Yad-Vashem', 'Hand van Liefdadigheid'.
Met den onderscheiding betoont de regering van Israel
haar dankbaarheid aan al die mensen die met gevaar voor
eigen boom zich hebben ingezet om Joodse medemensen het

De familie Kropveld komt uit Duitsland en vestigt zich Bind
twintiger jaren in Barntlair. Julius of Joele, coals hij in de
volksmond al jaren word, gennemd, is de goon en veilelt het
volgende: "In Barnflair ben ik aanvanke/ijk onbekommerd
opgevoed. Mijn vader gat in 'de kleine bander en legde zich
later steeds meer toe op de veehandel. Ook is hij enige tijd
werkzaam geweest in de kolenrnijnen M Limburg. In de
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Overboldspersoneel
van joodechen blood y

SELLINGEN.

Ann de amblenaren

42

October to

in dienst dozer genteente

Wg deelen U mode, dot ter uitvoering van de vierde verordening nr. 108/40 van
den rijkscommissaris voor hot bezette nederlandsche gabled het volgende bepeald in.
1. Voortaan mogen do nederlandeehe bestuureorgenen en de openbaro publiekel of gedeeltelijk van joodaehen bloc& zijn,
reohtelgke lichamen geonpsracjann, die gel2e_
in vasten of tijdelijken dienst benomnen of aanstelien, op arbeidsovereenkomst near
bUrgerbjk reoht in di000t nemen, Hoch bovorderen,
2. Met de openbare publiekrechtelijke lichamen worden gelgkgesteld alio privaatreelitelijke liehamen, inrichtingen en stichtingen, waaraan de etaat, eon provineie, eon
gemeente of eenig ander openbaar linkman deelneentt; voorts ook het personeel van de
openbare onderwijs- en opvoedingsinrichtingen.
3. Hij die geheel of gedeelteljjk van joodschen bloedo is, mag voortaan niet moor in
eenigen arubtelijkert werkkring, van welken mud ook, sere-ambton daaronder begrepen,
worden geplastat; ook zal hij Met moor bij het oponbaer of bijzonder onderwijs mogen
worden werkzaam gesteld, behoudens wanneer de betreffende school uitaluitend door
joodsche sebolieren wordt bezocht. Met pleasing wordt herbenoeming gelijk geste/d.
4. Ter beoordceling van de vraag of eon bepaald persoon al of Met von joodschen
blonde dient ate kidende gedragslijn to worden aanvaard, dot niet ale to zijn van
joodsohen bloody behoort to worden beachonwd hij, van wien goon zgner vier grootoudere
near zijn weten lid of tgde/ijk lid is geweeat van de joodsche gomeente.
6. Ter aanvulling hierven heeft de oommissaris-generaal voor bestuur en justitie
voorts nog medegedeeld, dot van beumeming, aanstolling, werkzaamstelling of bevordering
ale vorenbedoeld, eveneens behooren to worden uitgesloten, alie forenoon, Wier eohtgenooten gebeel of gedeeltelijk van joodsohen bloods zijn, en dot ambtenaren en arbeidecontraetanten, die met eon persoon die geheel of gedeeltelijk van joodschen bloede is,
in het huwelijk treden, terstond van bun arobt of diensthetrekldng mdlen worden ontheven.
6. De ambtenaren, die niet van joodaehen bloede zijn, behooren eon verklaring volgens
bijgaand model of to leggen.
7. Het personeel, dot doze verklaring niet .1 kronen onderteekenen, zal nauwkeurig
de bijzonderheden macron opgeven, waarnit blijkt, in hoeverro zg en (of) bun eehtge,
nooten of verloofden geheel of gedeeltelijk van joodschen blonde zijn. In de hieromtrent
Lco.z,,j,„ in to zenden opgaaf moot worden vermeld: de ambts- of dienatfonctie, de woon- en
geboortoplasts, zoomede de leeftijd en bet inkomen, het lactate gespecificeerd in het
inkornen nit den anabtelijken of dienstarbeid en nit het priv4vernaogen. Ook de mededeeling, dot het den (der) belanghebbondo bokend is, dot hij (zij) zioh, in geval de verstrekte
gegevens niet joist blijken to zijn, aan onmiddellijk ontslag bloot atelt, Mai in de opgaaf
Met ontbreken.
8. De in het vorige lid bedoelde opgaaf behoort in tweevoud to amnion ingezonden.
0. De in punt 6 bedoelde verklaring van ambtenaren, die Met van joodschen bloede
zijn en de in punt 7 bedoelde opgaaf van ambtenaren, die wel=schen bloede
zijn, Inoeten can one college ingezonden warden v66r
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Geen 'overheidspersoneel van .1 o p dschen bloede'
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De familie Jacobson ram de Oosmrstraai 16 vertrela als !name
near Westerbork. (27 november 1942)
Preeies 14 dagen later op 11 december 1942 word) het gezin
in Auschwitz vermoord.

tweede helft van de dertiger Jaren begon de sympathie voor
de Duitse Nazi-partij van Adolf Hitler ook in Ter Apel de
kop op to steken. Op 10 januari kwam die verordening,
waarin de Loden zich moesten aanmelden. Ook wij ontkwamen niet aan die inschrijving. Mijn vader moest later ook
ster dragen, dock mijn moeder en ik met, omdat wij niet van
Joodsen bloede waren. Later mocht mijn vader ook niet
moor in het boa komen en alle cafe's waren voor hem verboden gebied. Ook kon hij het beroep van scheepsjager niet
meer uitoefenen, omdat hij binnen de gemeentegrenzen
moest blijven. Torn de deportatie op gang begun to komen,
weld mijn vader voorlopig vrijgesteld vanwege zijn huwelijk
met een christenvrouw en moth[ hij eerst nog in Ter Apel
blijven wonen. In 1944,`[ kan ook eind 1943 geweest zijn,
k meg hij eon °group gm dich to meldeu in Havelte. Hij verirouwde het zaakje echter niet, want er stond bij, dat het
bier ging om tewerkstelling bij het vliegveld. Hij ging dus
lint en dook under. Oat is zijn redding geweest. Hij was
gerst een tijdlang ondergedoken bij paardeslager Jan Bos in
Emmercompascuum en daarna zat hij bij Jan Scheve, eveneens in die plan s- Op zekere dag kwamen drie landwachters
bij Scheve om zijnzoon te arresteren, maar zagen ook mijn
vader. Ze hebben hem toen niet opgepakt. Hij is er daarna
dunk[ vandoor gegaan en heeft zich ems poos verborgen in
een aardappelveld. Vervolgens !melt hij drie maanden doorgebracht in de 'Kopstukken' en de laatste paar weken zat hij
gewoon bij ons thuis. Op 11 april, Coen de Polen Ter Apel
bevrijdden, kon hij zich weer als vrij man in het dory verbs,
nen. Van mijn familie keerden twaalf personen niet meer te-
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Regelma our angr bargemeester Beins brieven von rmvo
wOren...

rug. Het ergs] van altos vond ik het felt, dat ze zelfs mijn
oude grootmoeder, waar ik naar genoemd ben, ook niet met
rust konden laten. Ze was 84 jaar en blind toen ze afgevoerd
werd. Ook zij keerde niet meer terug. Mijn vader heeft na de
oorlog nog enkele goede jaren gekend en overleed in 1967..
Haiman Leezer, noon van Frouwke en Mozes Leezer , bezoekt in het jaar 1942 de Maio. Hij heeft het niet gemakkelijk met zijn studio en is door omstandigheden ook vaak afwezig. Op zekere deg blijft zijn bank floor altijd long,
Haiman komt Met terug. 's Nachts is hij met zijn familie

loathe begranfplart. Ter Apel
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it de gementer met het vergoek omen 'bodenwening' aan hen toe

door de politic opgehaald en gedeporteerd naar Westerboric. Op de vraag van een der leerlingen, waar Haiman
btijft, antwoordt docent Kuilman, dat hij is opgepakt en de
school wellicht niet meet zal bezoeken. Er worden in de klas
verder geen vragen meer gesteld en er wordt niet geprotesteerd. Het bericht word] gelaten en voor kennisgeving aangenomen. De les gaat verder en het rijtje met de voorzetsels
'mit, oath, bei, nebst...' die de derde naamval krijgen,wordt
gewoon weer opgedreund. Haiman is snel door de schooljeugd vergeten. Er zijn genoeg andere dingen, waardoor
men in bes/ag wordt genomen. Er wordt niet meet over dit
voorval, een incident, gesproken....
Ook de 97 Loden die eveneens niet meer uit de concentratiekampen zijn teruggekomen, zijn vergeten en worden nooit
meet genoemd. De loodse gemeenschap in Ter Apel is volledig 'uitgeroeid'. Slechts een enkeling keert uit de gevangenschap terug. De synagoge, de 'Sjoel', wordt na de oorlog
afgebroken en met de grond gelijk gemaakt. Aan niets is aan
de Onsterstraat nog to zien, waar hij ooit beef( gestaan...

De strijd in de lucht
Opsporen van vliegtuigen
"Bekend wordt gemaakt, dat ingevolge een mededeeling
van den Befehlshaber der Ordnungspolizej een belooning
van f10,-. wordt uageloofd voor dengene, die bij neer-storting of noodlanding van een vliegtuig daarvan zo tijdig mededeeling doer aan een Nederlandsche of Duitsche
instantie, dan wet aan een afdeeling van de Duitsche
weertnacht, dat dank za die mededeeling tot onmiddellijke
holpverleening aan en barging van het vliegtuig kan worden
overgegaarr.
Sellingen, 17 October 1940
De Burgemeester van Vientwedde
FABeinS

R

eeds vrij mei es het uabreken van de Tweeds Wereldoorlog beginnen de Engelse - (R.A.F.) en de Canadese (R.C.A.F.) luchtmacht bepaalde doelen in
Duitsland to bombarderen. Vanaf januari 1943 bemoeien
ook de Amerikanen zich met daze bornbardementen. De
luchtoorlog van de Amerikanen wordt echter overdag gevoerd (men wil `precisie-bombardementen uitvoeren), terwijI de Engelse en Canadese piloten meestal 's nachts de
strijd aanbinden. Geregeld zijn de Focke Wulf-fabrieken in
Bremen en de stad Wilhelmshafen (onderzeebootbunkers)
het doelwit van de dappere vliegers. Vanaf 1943 wordt ook
de stad Emden, als aanvoerhaven voor het ijzererts nit het
neuvale Zweden onmisbaar noon de Duitse oorlogsindustrie, regelmatig aangevallen. Grote formaties bommenwerpers vliegen dan boven de provincie Groningen. Veal oudere inwoners van Ter Apel weten zich dit angstaanjagende
geluid van die honderden vliegtuigen nog als de dag van
gisteren to herinneren. Met name de vele condensstrepen,
die de bommenwerpers hoog in de Inch( achterlaten, maken
diepe indruk. De Duitsers hebben tangs delehele kust en
met name op de Waddeneilanden luchtdoelbatterijen opgesteld. Met behulp van radar probeert men de vijand le peilen en vroegtijdig op le merken. Aanvankelijk met veal succes. Zo stoat er in de onmiddellijke nabijheid van Veendam
een radaropstelling met de code-naam 'Gazelle'. Reeds in
1941 hebben de Duitsers dit hypermodern radarstation,
zonder dal de bevolking van Veendam ook maar iets in de
gaten heeft gehad, gebouwd. Met behulp van dit station
kunnen de Duitsers ruirn 300 kilometer luchtruim verkennen. Tal van vliegvelden en kleinere radarposten staan met
`Gazelle' in verbinding. De inlichtingen die op de radarpost
to Veendam worden verzameld, zijn uiteraard van zeer veal
belong voor de Duitse jagers die dan onmiddellijk in de tegenaanval kunnen goon. Berucht bij de 'geallieerde' vliegers
is ook de 'FLAK', (Fheger Abwehrkanonen), een gevaarlijk
wapen van de luchtdoelbatterij. Vanuit de vliegbasis Leeuwarden, geopend in 1938 en door de Duitsers direkt in mei
1940 bezel en omgebouwd tot `Fliegerhorst Leeuwarden',
stijgen de Messerschmidts op ow de strijd tegen de logge
bommenwerpers, in de eerste jaren van de oorlog nog niet
vergezeld van jagers, aan to binden. Veal Engelse, Canadese

en Amerikaanse piloten kern dan ook niet op hun basis terug, maar vinden een gewelddadige flood of moeten de vernederende consequenties van het krijgsgevangenschap aanvaarden.
Pas veal later worden de Engelse en Amerikaanse bommenwerpers we/ beschermd door jagers, die dan geregeld hun
extra brandstoftanks boven Ter Apel droppen.
De inwoners van het dorp Iipsinghuizen krijgen op 13 maar(
1941 rood de klok van 23.00 uur de schrik van hun leven.
Met een daverende Han Mort dan namelijk ten oosten van
de wag Vlagtwedde-Ter Opel een bommenwerper neer. Het
is de Vickers Wellington Mk I C N 2746 van het 214-e
Squadron. Het vliegtuig was orn 20.00 uur vanuit het Engelse Suffolk opgestegen en was op de terugreis van een
naar Hamburg. Vijf bemanningsleden komen om
het leven. Eon inzittende weer zich met zijn parachute to
redden, valt spoedig na z'n landing in handen van de Wehrmacht en brengt de rest van de oorlog door in nen krngsgevangenenkamp ergens in Duitsland. De bommenwerper
word die nacht door Oberfeldwebel Paul Gildner met en
ME 110 neergeschoten.

het

Regelmatig komt het in die jaren voor, dat vliegtuigen, die
in nood raken of achtervolgd worden door een Duitse jager,
hun bommenlast droppen boven Nederland. Some ook is er
bij de bemanning een vergissing in het spel en denkt men dat
men reeds boven het Duitse luchtruim is. Gelukkig vallen er
hierdoor in het dorp Ter Apel geen slachtoffers. In de nacht
van 2 op 3 mei 1941 wordt gemeenteveldwachter Gezinus
Jansen nit Ter Apel erop uitgestuurd orn de bominslagen bij
het gehucht Ter Haar under de rook van Ter Apel op to meten. Op ongeveer een kilometer verwijderd van de straatwei
Ter Apel-Vlagtwedde ter hoogte van de boerderij van Geert
Schoonbeek min 6 brisantbommen afgeworpen, waarvan
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Gedeelte uir het rapport van oppenvachmeever Derk Jan Stoel.
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eon niet is ontploft. "Drie bommen veroorzaakten een
trechter van ruim 4 meter middellnn en ongeveer 23 meter
diepte en de beide andere bommen een trechter van ongeveer 7 meter middellijn en 3'. meter diepte. Persoonlijke ongelukken kwamen hierbij niet voor en ook geen schade aan
gebouwen of getimmerten. Schade werd alleen aangericht
aan de veldgewassen...", zo schrijft de heer Jansen keurig in
zijn rapport. In de avond van 28 januari 1942 komt er bij de
brigade commandant van de Marechaussee to Ter Apel het
bericht binnen dat er in de omgeving van Munnekemoer een
drietal bommen is neergeworpen. Behalve de juiste plek en
de afmetingen van de inslagen noteert opperwachtmeester
Derk Jan Stoel het volgende in zijn rapport: (zie biz 65)
Een uit een vliegtuig geworpen ballon veroorzaakt onder de
bevolking van Barnflair in de avond van de zesde Juni 1943
de nodige beroering. Aan de ballon zijn 8 flesjes ter grootte
van een medicijnfiesje bevestigd gevuld met een zeer brandbare vloeistof.
"Waarschijnlijk is dit fosfor", zo schrijft onderduitenant
A. Meijer M zijn rapport, "althans bij het neerkomen op de
grand braken de flesjes en ter plaatse waar de vloeistof
neerstroomde, kwam deze vloeistof tot zelfontbranding. De
flesjes zijn terecht gekomen in het open veld en bobber
geen enkele schade aangericht. Op de flesjes oat aan de hall
bevestigd een bhIcken hulsje met daarin een ijzeren kogel,
die bij neerkomen op de grond met kracht op de hats van de
fles kwam to vallen en zodoende de fles stuk deed goon".
Wat de bedogling van deze geheimzinnige ballon is geweest,
is niet duidelijk.
Geallieerde bommenwerpers gooien zo nu en dan vlugschriften nit boven Nederland. De bedoeling van deze
"Flugblatter" is om de Nederlandse bevolking moed in to
spreken en om de Duitse geestdrift to ondermijnen. Het is
natuurlijk streng verboden om een dergelijk 'geschrift' in
handen to hebben en men is verplicht om bij het vinden van
dergelijke paperassen hiervan aangifte to doen. De hugemeester van Vlagtwedde is dan ook zeer plichtsgetrouw en
ieder gevonden 'Flugblat' word[ keurig aangemeld.
Op een heldere herfstavond op 23 november 1943 stort er
vlak achter de boerderij van de familie F.T.Mulder ( eigenaar van de boerderij is de beer R.1. van der Took nit 'aGravenhage) aan de Kloosterveenweg 25 een bommenwerper brandend neer. Zes bemanningsleden vinden de dood.
Het lukt een der vliegers tijdig het neerstortende vliegtuig to
verlaten. Een paar uur later words hij echter gearresteerd en
door de marechaussee overgeleverd aan de Duitse Wehrmacht. Doordat brandende brokstukken op de achter de
boerderij gelegen kapschuur terechtkornen, staat in een
mum van tijd ook deze schuur in lichte laaie. De snel ter
plekke aanwezige manschappen van de Marechaussee zorgen ervoor, dat de toegestroomde nieuwsgierigen op veilige
afstand blijven. Ook de Duitse Wehrmacht arriveert vrij
snel. De lichamen van de zes jonge vliegers wooden in de
paardestal van boer Mulder neergelegd. De plaatselijke arts,
de heer 1. Wachters, kan slechts de dood constateren. De
brand words geblust door de `spuiten' van Ter Ape) en Sellingen. Pas de volgende dog om 14.00 uur words het sein
`Brand Meester' gegeven en kunnen de manschappen inrukken. Het neerstorten van het vliegtuig kan de nu 62-jarige
Henk Moorlag zich nog goed herinneren. Niel verwonder-
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Rapport over het neersiorten van een vliegtuig.

lijk overigens, want de familie Moorlag woonde slechts een
paar huizen van de boerderij van Mulder verwijderd. Toen
de ramp zich voordeed, was Henk Moorlag 11 jaar. "Bond
de klok van 19.00 uur gingen m'n vader, m'n broer en ik
naar buiten. We hoorden veel lawaai en schieten M de bight.
Buiten gekomen zagen we dat het vliegtuig lichtkogels afschool als teken, dat het in nood verkeerde. Het reeds brandende toestel kwam onze kant op. Mijn vader stuurde mij
naar binnen. Net had ik de deur achter me dicht, of ik
hoorde een geweldige klap. Vlak boven de grond explodeerde het vliegtuig en de brokstukken vlogen alle kanten
op. In een mum van tijd stood flies in lichte laaie. Zelfs het
kanaal brandde. Naas[ ons huffs stonden vier grote esdoorns.
Een van die bomen heeft een vleugel van het toestel tegengebouden, anders had die zich in ons dak geboord. Een andere vleugel en het staartstuk kwamen achter onze boerderij
terecht". Uit het officiele rapport van deze indrukwekkende
gebeurtenis, opgemaakt door opperwachtmeester en waarnemend groeps-commandant van de Marechaussee to Ter
Apel, de heer S.P.H.Cleef, blijkt aanvankelijk, dat er sprake
is van drie dode piloten. Pas de volgende morgen ontdekt
men dat er in totaal zes slachtoffers zijn to betreuren. "Op
woensdag 24 november omstreeks acht uur Meek dat bij
het vliegtuig nog doe verkoolde lijken van Amerikaansche
piloten aanwezig waren-." Eh het rapport van de hoer Cleef
blijkl verder, dat van twee huizen aan de Kloosterveenweg
300 pannen zijn vernield, doordat onderdelen van het vliegtuig hierop terechtkwamen en "dat in de woning van
L.Bosma aan de Kloosterveenweg 38 een begin van brand is

ontstah, dal door de bewoners roll is geblust. De voorgevel
van genoemde woning is 406001 zwartgeblakerd, terwijI
twee wollen dekens, twee taken en een gordijn aldaar zijn
verbrand".
Ook de beer Op 't Ende weer zich bet ongeluk met de bornmenwerper nog goer goed to herinneren. Hij woonde destijds in het kleine huisje aan het Achterdiep achter de boerderij van Mulder. "Op die bewuste avond van 23 november
1943 hoorden wij de vliegtuigen weer aankomen. Ze hadden
altijd een stotend ge/uid. Mijn moeder Mond M de achterdeur to kijken. De lucht was sterrenhelder, maar het was wet
koud en winderig. Opeens zegt no' n moeder tegen mij (ik
was ten 17) :"Kom eons gauw hier, war een rare stet.Dat
ding drijft met een behoorlijke snelheid". Wij widen loges
elkaar, dat is een brandend vliegtuig. We werden bang en
besioten om naar Mulder le gaan. Het vliegtuig was toes al
vlak bij en door de luchtdruk werden we loges de grond gedrukt. Met een geweldige knal explodeerde het vliegtuig.
Een stuk van een vleugel kwam zigzaggend near beneden en
belandde in een van de twee berkebomen die voor ons
huisje stonden. lk weer nog dat een van de piloten nog ongeveer b minuten heeft geleefd. Die is met zijn parachute aan
het vliegtuig blijven hangen. De beer F.Mulder en vermoedelijk de beer 1.Smit hebben deze jongeman nog sterke
drank proberen le geven, maar dat beetle niet moor. De volgende deg konden wij zien war een ravage het wag De kapschuur was weg, en van het vliegtuig was alleen het geraamte nog over. Draden lagen over ons huisje been en
ovoral lagen brokstukken. Toes later altos was opgeruimd
door de Duitsers liepen wij dear Weak to zoeken naar het een
en ender. Dear vond ik een zakhorloge die was blijven staan
om lien minutes voor zeven. Ook vond ik een zilveren potlood met de seam H.K.Lefroy. Dat horloge hob ik toendertijd vermoedelijk verruild voor een pear sigaretten. Het potfood is jarenlang in ons bezit geweest, maar we zijn het nu
kwijt". Veel inwoners van Ter Ape] verklaren dat de bemanning van het vliegtuig de bommenlast nog `gedrope
heeft, voordat het toestel to plot Ion sloeg. Ook in het rapport
van de hoer Cleef words gemeld, dat "te 't Schol drie brisantbommen in een eikenbosch lerecht waren gekomen en
aldaar geexplodeerd zijn, waaililaor eike- en dennebomen
alsrnede glasruiten (vermoedelijk van 4q,barakken van bet
Arbeidsdienstkamp) vernield zijn". De beer A.Wagt, loon
wosonde Barnflair West, weer zich to herinneren, dat ook
honderden kraaien, die deze bomen all slaapplaatsen hadden uitgekozen, het slachtoffer werden van de explosie. "De
dag erna gag ik een pear mensen kruiwagens vol met dodo
vogels wegslepen. Die waren bestemd voor de loop..." Uit
de viuchtgegevens van het verongelukte vliegtuig blijkt echter, dat er maar een bom aan boord werd meegevoerd. Maar
dal was den ook goon kleine jongew namelijk een duizend
ponder (vertraagde ontstek i ng). De bom komt neer vlak bij
de barakken van de Nederlandse Arbeidsdienst en vele 'Anbeidsmannen' vluchten in paniek. De explosie veroorzaakt
enige schade aan een pear barakken.
Het neergestorte vliegtuig aan de Kloosterveenweg was een
viermotorige bornmenwerper, type Avro-Lancaster B 3 JA
939 en behoorde bij het 405-e Pathfinder Squadron van de
Royal Canadean Air Force (RCAF). Semen met nog 382
mdere vliegtuigen was het toestel op weg naar Berlijn en
was om 19.58 uur (Engelse tijd) vanaf de basis Gransden
Lodge opgestegen. In de buurt van de grens word[ het vlieg-
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De Lancaster en z'n hemanning,

Obit. Heinz Schnauffer, geflankeerd door boardschuner
helm Gassier en marconist Fritz Runmelharde

twig aangevallen en zodanig beschadigd, dat verder vliegen
onmogelijk is. Later blijkt dat het Canadese vliegtuig is
neergeschoten door de Messerschmidt van Oblt. Heinz
Schnauffer. Doze succesvolle nachtjager was in het voorjaar
van 1943 overgeplaatst van St.Truiden naar Leeuwarden en
werd dear bevelhebber van de I2-de Staffel Nachtjagd Geschwader 4. Op de Ieeftijd van 22 jaar werd bij reeds bevorderd tot majoor. Tijdens zijn gevechtsoperaties werd
Schnauffer steeds vergezeld door de boordschutter Wilhelm
Gassier, die vanwege zijn uilzonderlijk goed gezichtsvermogen de bijnaam 'Holzauge' (katteoog) kreeg toebedeeld en
marconist Fritz Rumpelhardt. Schnauffer overleefde de oorlog en behaalde 121 overwinningen in 164 operationele
vluchten. Met dat aantal is hij de succesvolste 'Nachtjager'
alle y tijden. Op 13 Mh 1950 kwam hij met en Mercedes Cabriolet op de weg Biaritz.Bordeaux bij een bossing met een
vrachtauto om het leven.
De zes lichamen van de piloten worden op donderdag 25 noember omstreeks 15.15 uur begraven op de algemene begraafplaats to Ter Apel. Niemand van de bevolking words
door de Duitsers op de begraafplaats toegelaten. Aileen de
hoer P.Kraan, destijds voorganger van de Kapelgemeente to
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Jan Sacs overkth in het concentradekomp Buchenwald

Ter Apelkanaal, mag bij de begrafenis aanwezig zijn. Hij
verzoekt de Duitse militairen een ogenblik stilte in acht to
nernen en bids vervolgens het Onze Vader. Verder word[ er
et gesproken. In de graven rusten de lichamen van:
H.K.Lefroy (RCAF, 24 jaar); P.J.Scott (RAF, 27 jaar);
R.A.Gardiner (R.C.A.F, 24 jaar); I.G.S.Kavanaugh
(R.C.A.F, 25 jaar), M.G.Odell (R.C.A.F, 28 jaar) en W.J.Lawrence (R.C.A.F, 24 jaar). Tijdens de dag van de begrafenis
zit Henk Moorlag op de CNS-school aan de Viaductstraat.
"De kisten warden op een wagon genet en er kwamen twee
paarden voor (eig. Mulder). Er moth[ niemand mee naar
het kerkhof. 1k mat bij het raam en meester Schadenberg had
mij gezegd, dat R moest waarschuwen all de stoat er
aan kwam. Toen ik het token gar, gingen we met de bele
school naar buiten en stonden sfil bij het hek van de school
om op daze manor toch nog enige ear aan de gesneuvelden
to betonen..."
Hoewel de Duitsers het ten strengste verbieden om bloemen op de graven van de omgekomen vliegers to leggen, negeren nen pear jeugdige inwonem van Ter Apel dit verbod.
Ze worden echter verraden, waarschijnlijk door NSB-ors, en
de 21 jarige Jan Siks word[ hiervan het slachtoffer. Hij words
door de Duitse autoriteiten afgevoerd naar het concentralickamp Buchenwald en keert niet terug...
Van de uven bemanningsleden slaagt alleen de navigator
luitenant C.W.Cole trio um het toestel tijdig to verlaten. Hij
komt met in parachute neer in de buurt van de voormalige
R.K.school St.lozef to Laudermarke. Lang heeft Cole echter niet van z'n vrijheid kunnen genieten. Reeds om 22.00
nun komt er op de Marechaussee-kazerne to Ter Apel een
melding binnen, dat er zich in de schuur van landbouwer
Gengler to Laudermarke een piloot bevindt. Opperwachteester Foelstra en wachtmeester Van Rossen krijgen de
opdracht om de piloot op te halen. Rond het naiddernachteInk uur word[ de vlieger onder bewaking gesteld van doe leden van de Duitse Wehrmacht. De volgende dag words ho
afgehaald door de Ortskommandant van Beilen, Ritmeester
Kurt Wunsch, en via Frankfurt Boland[ hij in een krijgsgevangenenkamp aan de Oostzee organs sullen Lubeck en
Rostock (Stalag Luft 1 Barth). Op 1 mei 1945 wordt lunenant Cole door de Russen bevrijd en op 13 mei is hij veilig
terug in Engeland. Op de avond van de 23-ste november
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fietst de jonge H.G.Gengler richting Ter Apel, omdat ook
hij het brandende vliegtuig heeft zien neerstorten. Op de
stille landweg in Laudermarke heeft hij een ontmoeting met
luitenant Cole. "Er liep een jongeman, die mij aanriep.
van hem echter niet en zag torn tot mijn schrik dat het
een piloot was. /lc kende geen woord Engels, maar ik begreep dat hij uit London kwam. Z'n gezicht zat onder het
blood en daarom heb ik hem echter op m'n Bets genet en sun zijn we naar m'n ouderlijk huffs gereden. Dear heeft hij
zich een beetje gewassen en een pear boterhammen gegeten. Hij was erg zenuwachtig, maar we konden hem duidelijk maken, dat hij in Nederland was geland. 'a Avonds om
tien our kwam de politie aan de deur en heeft hem meegenomen. 1k heb nooit meer iets van die piloot gehoord".
Cole is na de oorlog noon meer teruggeweest in Ter Ape).
Hij woont momenteel in het graafschap Essex in het zuiden
van Engeland. Hier volgt zijn verhaal: "In de nacht van 22
op 23 november 1943 waren we ook al naar Berlijn uitgezonden. Dat was een betrekkelijk mange 'trip'. Er warden
toen 764 toestellen ingezet. Om diverse redenen moesten 68
toestellen de refs afbreken. Tijdens daze missie verloor de
R.C.A .F 26 toestellen, kwamen 167 bernanningsleden om
het Leven en warden er 25 krijgsgevangenen gemaakt. We
waren blij dal we op de 23-ste weer ingezet warden. lk
vooral was opgetogen, omdat het voorlopig flirt voorlaatste
vlucht zou zijn. Nog eenfie, en dan zou ik de pilotencursus
gaan volgen. Events een dag eerder was Berlijn ons dont.
Ook de to volgen route was nagenoeg gelijk aan de vorige
dag. 'Straight in-straight out' (recht toe recht aan) over
Noord-Holland, noordelijk van Hannover en dan naar BerInn. We vlogen met hetzelfde vliegtuig en met dezelfde bemanning, behalve zonder onze vaste telegrafist. Luitenant
Ray Gardiner (verbindingsofficier) ging nu mee orn bepaalde apparatuur to test.. Bij ons vertrek werkten alto instrumenten prima en atlas ging goad tot aan het bereiken
van de Hollandse kust. Van afweergeschut of van Duitse jagers was nog nets to bespeuren. Toen we een poosje boven
Holland vlogen, kregen we to maken met enkele problemen.
Het vliegtuig ward heen en weer geschud, allot het geraakt
was door FLAK. Niemand van de bemanning had echter
iota van afweergeschut of van jagers opgemerkt. Ook onze
telegrafist had geen spoor van een vliegtuig op het radarscherm gezien. Zo op het eerste gezicht was er geen schade
te ontdekken, alto apparatuur werkte en met verdubbelde
waakzaamheid vervolgden we onze koers. Bij de grans met
Duitsland warden we van beneden hevig aangevallen en het
vliegtuig ward zwaar beschadigd. Pas na de oorlog vemam
ik, dat we waren neergeschoten door een Messerschmidt uitgerust met 'Schrage Musik . . Wij hadden toen geen idea dat
nonagonhestond en kon inzoemen op onze radar H2S (=
geheime) signalers. (Opm. Bij Schrage Musik gaat een
Duitse Mger ongemerkt onder een bommenwerper vliegen
en schiet met een vertikaal kanon op de motoren en de
brandstoftanks) lk adviseerde de gezagvoerder orn het
vliegtuig to keren om drama le proberen de Noordzee to
bereiken. We zouden daar dan onze bommenlast kunnen
droppers en dan trachten orn eon landing op zee to maken.
Hopenlijk zouden we dan opgepikt kunnen worden. AB we
namelijk boven Holland het vliegtuig zouden verlaten, zou
het tomato! neerstorten en mogelijk veal burgers kunnen
treffen. Onze piloot zag kans om het toestel to keren. De
binnenbakboordmotor stond echter in brand en het vuur

Bemanni,sleden van her verongelakte vilegudg aan de Klonsterveenweg.
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verspreidde zich reeds over een vleugel. Het toestel was nu
onbestuurbaar en we kregen bevel om het toestel to verlaten. De bommenrichter ging naar de news om het ontsnappingsluik to verwijderen. De telegrafist gal een noodsein en
onze positie door. 1k drukte op de knop om de geheime navigatie-apparatuur to vernietigen en deed de piloot zijn parachute or, 1k stond naast hem Coen er een explosie volgde.
1k herinner me vaag, debt ik half nit bet stuurboordraam hing
en me afvroeg hoe ik bij het springen de propeller zou kunnen ontwijken. Vervolgens zeilde ik aan mijn valscherm
naar beneden en landde in een omgeploegd souk land. lk
verborg m'n chute in een sloot en trachtte mijn gedachten to
ordenen. Van mijn laatste radiopeding, die in mijn hoofd
zat, wist ik dal ik in Holland was vlak bij de Duitse grens. lk
wilde zo ver mogelijk van deze plaats vandaan en tegelijkertijd wilde ik mijn collega's die M dezelfde omgeving geland
moesten zijn, ommoeten. 1k besloot met iemand in contact
to komen die me zou kunnen helpen. Hopenlijk met iemand
die lid was van de . ondergrondse', zodat ik via een ontsnappingslijn naar het widen zou kunnen gaan. Terwid ik dit allemaal overwoog, zag ik enkele lichtjes aankomen. Waarschijnlijk fietsers. 1k hoorde dal de mensen Hollands
spraken. Na enkele minuten naderde er weer een fietser. 1k
sprak hem aan en was erg opgelucht, Coen ik merkte, dal hij
een Hollander was. 1k Iegde hem zo goed als het ging uit wat
er aan de hand was en vroeg om hulp. Hij scheen bet to begrijpen en nam me mee naar zijn wooing. Nadal ik enige tijd
op de boerderij had doorgebracht, gaf ik to kennen, dal ik
graag naar Frankrijk of naar Spanje zou willen en hoopoe
debt de Nederlaiiders me met iemand in contact zouden 'cannon brengen. Echoer, helaas werd mij verteld, dal zo dicht in
de boom van de grens de zaken to ingewikkeld warm. 1k
wachtte daarna op de komst van de Duitsers".
De volgende dag werd luitenant Cole 's morgens vroeg geconfronteerd met de plaats waar het vliegtuig was neergestort en met de zes dode lichamen van zijn vrienden... Tijdens deze missie op 23 november 1943 werden 383
vliegtuigen ingezet, waaronder 365 Lancasters. Twintig van
deze bommenwerpers gingen verloren, terwij1 6 Lancasters
als gevolg van botsingen en andere ongelukken uitgeschakeld werden. 127 manschappen vonden de dood en er werden 24 krijgsgevangenen gemaakt. De Pathfinders, waartoe

ook het verongelukte toestel in Ter Apel behoorde, leden
de grootste verhezen (7 toestellen stortten neer en drie verongelukten reeds in Engeland.). Zij moesten het doel markeren met lichtfakkels van een van to voren afgesproken Mem.
Dal de Duitse bezetters soms 'vreemd' omgaan met de persoonlijke bezittingen van omgekomen piloten, blijkt twee
Mar later M een rapport opgesteld door Marechausse-opsporingsambtenaar C.J.Rietman van de groep Beilen. Het
rapport is gedateerd op II juli 1945. Op 12 april 1945 wor-
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den op het bureau van Rietrnan le Beilen een gouden horloge en twee herkenningsplaatjes van een der dmgekomen
piloten gedeponeerd. Een zekere Ian Szarzet(nadere gegeyens zijn gecensureerd) verklaart op het bureau het volgarde: "Eind november, de juiste datum wool ik niet meer,
ben ik als chauffeur van de toenmalige Ortskommandam te
Beilen, Ritmeester Kurt Wunsch, en met dezen Haar Ter
Apel gereden, alwaar een bommenwerper was neergestort.
Drie doden lager in een boerenschuur. 1k ben een ogenblik
alleen bij doze doden geweest en hob een van hen een gouden horloge benevens twee herkenningsplaatjes en een gouden trouwring afgenomen. Deze trouwring was aan de kmling van het berkenningsplaatje bevestigd, dat de dode om
zijn hals droeg. TerwijI ik bezig was doze voorwerpen to verzamelen, kwam een Duitse militair binnen. Hierna word ik
de schuur uitgestuurd. De Hauptwachtmeister Helwich
heeft mij te Beden de ring afgenomen. Ritmeester Wunsch
was hierbij tegenwoordig. Later hob ik gehoord, dat Hetwich de ring aan rijn vrouw heeft gestuurd. 1k was van plan
het horloge, de herkenningsplaatjes, de ring en alle voorwerpen van waarde, die de doden bij zich hadden, te verzamelen, teneinde ze na de oorlog aan hun familie . kunnen
sturen. lk was Wen allang van plan order te duiken". Szarzec is inderdaad in septernber 1944 ondergedoken. De Marechaussee te Beilen heeft het gouden horloge en de herkenningsplaatjes later overhandigd aan de Canadese
militaire amoriteiten.
Waarnemend burgemeester van de gemeente Vlagtwedde,
de heer E.Drenth, ontvangt in 1945 een brief van mevr.
Frank Gardiner, moeder van een der omgekomen vliegers
en woonachtig in het Canadese plaatsje Hanover (Ontario).
Tijdens het leggen van kransen op de graven van de piloten
to Ter Apel en van andere gevallenen is de brief door de
burgemeester voorgelezen. De vertaalde tekst stood afgedrukt in het `Officieel Mededelingenblad voor de gemeente
Vlagtwedde, 7 september 1945, no.11. Een fragment: "Raymond was mijn eemte zoos en de zes andere kinderen hielden van hem en respecteerden hem zo. Hij zal niet gauw
vergeten worden in onze stad, want iedereen hield van hem.
1k wool niet welke ceremonies door de Duitsers werden
toegestaan bij de begrafenis van:onze jongen, mane wij hadden hier een dienst ter zijner gedachtenis. Het was een
enorme menigte die hem eer bewees. CR' ben er zeker van
dat de andere vijf moeders zijn roams erg dankbaar tegenover u alter. Enkele jaren geleden gaf mijn jongen mij een
paar kleine klompjes, in Holland gemaakt en ik hob ze met
eon speldje van de luchtmacht op mijn jas om de jongen
waar ik van hield en het land waar hij rust to eren. Moge
God met elk van u zijn en moge de tijd helper de wooden,
achtergelaten door een verschrikkelijke, gevoelloze oorlog,
te verzachten. U nogmaals dankend en hopend, dat u begrijpt hoeved ik voor uw dorpje voel, token ik met de
meeste hoogachting, mevr. Frank Gardiner Postbus 332
Hanover Ontario - Canada.
Nauwelijks anderhalve maand na het vliegtuigongeluk in
Ter Apel is het weer raak. Een in nood verkerend vliegtuig
last op 11 januari 1944 ter hoogte van de aardappelmeelfabriek `Musselkanaal en Omstreken' (nu Avebe) to Ter
Apelkanaal zijn bomlading vallen. Dit heeft desastreuze gevolgen. Fen groep mannen zit op dat moment buiten de
schuur te schaften en word[ door rondvliegende granaatscherven getroffen. Tien nog vrij jonge fabrieksarbeiders

vinden de dood, terwijI er vijf rnannen Haar het ziekenhuis
vervoerd woolen wooden. De slachtoffers zijn: R.Wijnholds,
(25 jaar) Mussel; I.G.Panman, (27 jaar) Musselkanaal;
EPanman, (33 jaar) Musselkanaal; W.Huiting, (40 jaar)
Vledderveen; H.Robbe, (48 jaar) Horsten; I. Koster, (28
jaar) Musselkanaal; A.Olthof, (37 jaar) Seilingem A.Linde-
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men to zijn bij de aardappelmeelfabriek. 1k heb mij onmiddellijk daarna, vergezeld van den wachtmeester Ivan Rossen, eveneens behorende tot de Post Ter Apelkanaal, er
heen begeven. Bn aankomst Week ons, dal er o.a. een brisantbom was neergekomen bij het schaftlokaal van borongenoemde fabriek, in de boor[ waarvan verscheidene
dooden en gewonden verspreid lagen. Spoedig na omen
aankomst verscheen de gewaarschuwde geneeskundige
hulp, die met behulp van de fabrieks-EHBO de gewonden
verzorgde. Het tairijke publiek wend door ons met behulp
van de Luchtbeschermingsdienst der gemeente Vlagtwedde
van het fabrieksterrein verwijderd. Bij onderzoek bleek ons
vender dat er "63 ontplofte brisant-bommen in de omgeving
waren neergekomen..." Twee meelloodsen, het schaftlokaal,
laadinstallaties en het ketelhuis van de fabriek worden gedeeltelijk vernield, terwijI door de exploderende bommen
grove gaten zijn ontstaan in de verschillende orrdiggende
landerijen. Door dit ongeluk, waarbij lien doden zijn to betreuren, zit de schrik er goad in, en met nog meer angst dan
voorheen luistert de bevolking van Ter Apel de volgende
dagen weer near de overtrekkende vliegtuigen.... Met name
in de laatste fase van de oorlog worden de Duitse sledea dag
en nacht gebombardeerd en vliegen dagelijks honderden
vliegtuigen met hun dodelijke last over Ter Apel op weg
naar de grove steden in Duitsland. "Dal angstaanjagende,
monotone gebrom van al die vliegtuigen vergeet je je bele
leven niet meer. Vaak ale er een straaljager overvliegt, moat
ik er opeens weer aan denken, en 'boor' ik de vliegtuigen
van toen weer overkomen", aldus een nu 80-jarige inwoner
van Ter Apel.

man, (43 jaar) Ter Apel; A.Bos, (42 jaar) Musselkanaal) en
H.Plaggenborg, (50 jaar) Horsten. Doeke Poelstra, opperwachtmeester to Ter Apelkanaal bericht in zijn rapport o.a.
het volgende,
"Op 11 januari 1944, le omstreeks 1200 nor, vond boven
Ter Apelkanaal een luchtgevecht plaats. Even daarna
hoorde ik explosies van bommen die bleken terecht geko-
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•
Rapport over de ramp bij de aardappelmeelfabriek in Ter Apelkanaal op II januari 1944.

Geragaderder Ted Weave,

In het laatste jaar van de oorlog worden de geallieerden
steeds brutaler. Men wil het openbaar vervoer zoveel mogelijk ontwrichten, vandaar dat er geregeld door laagvliegende
jagers op treinen en trams wordt geschoten. Op 24 mei 1944
wordt een goederentram van de N.V. Tramwegmaatschappij 'Oostelijk Groningen' in de Wort van Ter Haar door een
uit de richting van de Duitse grens komend jachtvliegtuig
order vuur genomen. "Het vliegtuig gat een vuurstoot van
ongeveer 50 schoten of op genoemde goederentram", zo nomert onderluitenaM A.Meijer in zijn dagrapport. "Een twinnatal schoten trot de achter de lokomotief gekoppelde goederenwagon, ten gevolge waarvan een zich in Men wager
bevindenden conducteur, oud 26 jaar en wonende to Winsoberer, door een schot in een der onderbenen werd gewoad". De tram rijdt met grate vaart door naar Ter Apel,
waar de conducteur door de doktoren Boomgaard en Wachtern van medische help wordt voorzien. Het slachtoffer
wordt later naar het R.K.-ziekenhuis te Winschoten vervoerd.

Reim 1000 zware bommenwerpers vertrekken m de vroege
ochtend van de zevende juli 1944 richting Duitsland om daar
verschillende doelen, waaronder de vliegtuigfabrieken en .
synthetische olieraffinaderijen to Bohlen, Ltitzendorf en
Leipzig to bombarderen. Order de grate group vliegtuigen
bevindt zich de B-247 van het 66-ste B squadron van de 44ste Bomb group van de Amerikaanse Luchtmacht. Het
vliegtuig is een Liberator en de bernanning heeft. het de
naam 'Full House' gegeven. Op de news van het vliegtuig
heeft men een hand met spee/kaarten geschilderd. Bond de
klok van half tie n wordt het toestel aangevallen door enkele
Me 110's. Er ontploft een granaat midden in het vliegtuig en
never korte tijd vallen drie motoren Op een motor
keen het terug in westelijke richting. Het is duidelijk, dat
het vliegtuig ten dude is opgeschreven. De snelheid loop[
sterk terug en het toestel verliest steeds meer hoogte. AchterbInvers, zogenaamde 'stragglers', zijn vaak een prooi
voor de toesnellende Duitse lagers. Be de Nederlandse
grens ziet de gezagvoerder, luitenant Ted L.Weaver, afkomstig uit Salt Lake City en nog maar 21 jaar, dat hij in een hopeloze situatie verkeert. Hij geeft dan ook het arm om 'uit to
stappen'.
Zelf spring[ hij als laatste, ala het toestel nog slechts een
hoogte van /50 meter heeft. De bommenwerper bevindt
zich dan boven de buurtschap De Mater. Fee van de piloten
van to pletter, doordat in parachute to last opengaat. De
heer G.Gravers, wonende aan de Moersloot 33 to Ter Ape)
Met do gebeuren. "Dar was een afschuwelijk gezicht. De ongelukkige Amerikaan werd op een open boerenwagen vercreed naar de boerderij van K. de Jong". De Amerikaan die
op deze tragische wijze sterft, is sergeant Stanley G.Nalipa
int Ohio. Tweede piloot hn.Walter B. Shambarger landt op
een stuk grasland in de buurt van de boerderij van de tam.
Zeven (nu verdwenen) in de Achtermaten en wordt al err)
snel door een greet taMal nienwsgierigen omringd. Order
de grote green mensen bevindt zich ook de 22-jarige
G.Trechsel, zoon van een veenarbeider uit Barnflair. Hij
heeft zich aangesloten bij de Landstorm Nederland to Veenendaal en is op familiebezoek in Ter Apel. Trechsel leapt
op de Amerikaan toe en als deze hem een hand wil geven,
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steekt de Landstormer hem met in bajonet plompverloren
in de burst. Shambarger zakt in elkaar en sterft enkele minuten later. VoIgens ooggetuigen liep de piloot met z'n handen omhoog op Trechsel toe en wou hem de hand .hudden.
TrechseI nam de hand aan en beging daarna deze Jaffe
moord. In het officiele rapport van de Marechaussee, dat o.a
wordt verzonden aan de Burgemeester van de gemeente
Emmen, (De Mateo behoorde teen nog bij die gemeente)
staat dat vier piloten te Maten landden. "Onmiddellijk is
door hoofdwachtmeester Siebrand en wachtmeester Gruben een ondermek ingesteld near de verbiijfplaals van die
piloten. Op voormelde pleats komende, bleek hen, dat inderdaad vier piloten waren neergekomen. Het waren ellen
Amerikaansche piloten. Een piloot is dood ter Garde gevalIen, terwijI de andere drie behouden op de grond terecht zijn
gekomen. Twee deter piloten werden door Zollbeambten
uit RUtenbrock aangehouden en overgebracht naar die
pleats" (later near Emmen). Vervolgens vermeldt het rapport de lafhartige daad van de heer Trechsel. De beide dode
Amerikanen worden overgebracht near Rtnenbrock endear
voorlopig begraven. Shambarger rust nu op de Amerikaanse begraafplaats Neuville-en Condroz (Belgie). Na de
oorlog wordt G.Trechsel tot een gevangenisstraf van zeven
en een half jaar veroordeeld.
Een van de ooggetuigen van dit voorval was de toen zeventienjarige leap Spanninga uit Ter Apel en mede-auteur van
dit boek. "Oak ik zag de vliegers springen en haasne mij
near de pleats wear ze waren neergekomen. Toen ik ter
plekke kwam, was het oohed al geschied. Hevig bloedend
lag de piloot op de grond en het toegesnelde publiek mocht

geen hulp bieden. Ook ik wilde de piloot benaderen om hem
een zakdoek te geven, mane kreeg van Trechse/ te horen,
dat ik geen step meer mocht verzetten, anders eon hij mij
ook neersteken. We stonden als aan de grond genageld en
zagen de jonge piloot voor ooze ogen dood bioeden. Voor
mij was het een dramatische en verschrikkelijke dag, hetgeen mij nog vaak bezig houdt. Ik weet, er zijn die dag honderden inensen om het levee gekomen aan het front en bij
bombardementen, maar als je er met de news bovenop
wordt gedrukt, dan is de oorlog niet veraf, meat heel dichtbij in je eigen woonplaats".
Gezagvoerder Ted Weaver verbergt zich in een korenveId
en wordt later door melkventer Berend Schoemaker mee
near huis genomen. Later op de dag wordt de piloot opgehaald door de onderwijzers J.Roorda, W.Schadenberg en
een student genaamd Nibbelke (Agostraat). Weaver verblijft veertien dagen in de waning van Roorda aan de Oudeweg. andat men nog steeds op zoek is near de gezagvoerder, wordt de teak to gevaarlijk en Weaver vertrekt via
Emmen near Nijverdal en blijft tot aan het einde van de oorlog bij een hoer in Haarle.
De bommenwerper met de prachtige naam 'Full House' tenslotte start uiteindelijk neer in een aardappelveld to Valthe.
Er wordt enige schade toegebracht aan een machineloods
en het telefoonverkeer in de gemeente Odoorn is gernime
tijd gestoord, doordat het vliegtuig een aantal telefoonpalen
omver rukt. Groepscommandant C.J.Honders schrijft in een
brief aan de burgemeester van Odoorn, dater zich vermoedelijk nog under de wrakstukken een doode bevindt'.

torte vliegtuig op 23 november 1943 li,en op de algen,,,
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Illegaliteit en verzetswerk
Lendgenoten1
Vanavond richt lk mij tot diegene onder u, die in het Ondergronds verzet werken. U hebt nu vier jeer met de grootste
offers en ontberingen en met dagelijkse duet van uw !even
prachtig en bewonderenswaardig werk verricht. Velen van
u zijn erbij gevallen, zijn door de vijand gepakt en Olden nog
vandaag in concentratiekampen. lk brans hun mijn eerbiaage hulde. Vane( vandaag heb ik de grate ear oin op warzuek van H.Majesteit over de Nederlandse Ondergrondse
Strijders, die nu als Sinnenlendse Nededandse Strijdkrachten erkend zijn, het commando op mq to semen onder het
opperbevel van genteel Eisenhower. Nlaakt u zo spoedig
mogelijk arrnbanden screed, waarvan u de kleur zelf kunt
vaststellen, meer waarop in elk gavel met [Wade, letters
het woord 'Oranje' moat staan. Gebruild daze echter niet
zonder mijn bevel! Het is van het ellergrootste belang voor
het succes van de miiitaire operatics, dat u met (Aerate
stiptheid da bevelen, die ik van hieruit zal seven, opvolgt. lk
heb het volste vertrouwen In u alien, del u zich hieraan zult
houden.
Prins Semnerd, 3 September 1944.

A

Is er op woensdag 19 april 1939 verkiezingen worden gehouden voor de Provincials Staten stemt
12% van de Vlagtwedde, bevolking op de Nationaal Socialistische Beweging (NSB). Het provinciaal gemiddeltic bedraagt 4,23%, zodat de gemeente Vlagtwedde qua
Duitsgezindheid dus hoog scoort. Er is hiervoor wel een verklaring to geven. Evenals in andere grensplaatsen in ons
land, hebben veal inwoners van Ter Apel contacten met
Duitse families. Onder de Ter Apeler bevolking komen dan
ook zee, veal Duits getinte achternamen voor. Een belangrijk punt is ook, dat ver voor het uitbreken van de oorlog
veal mensen in Duitsland werken, In Nederland is geen
werk to krijgen en men zoekt daarom bij ooze oosterburen. Het werken in Duitsland wordt zelfs door de burgemeester van Vlagtwedde gestimuleerd. Er Steen geregeld
advertenties en dergelijke M een huis-aan-huisblad. Op daze
wijze zien de inwoners van de gemeente Vlagtwedde, dat
het de mensen in Duitsland, en dan met name de boeren,
economisch veal bete, gag dan in ons eigen land. "Dat
Nazi-bewind is dm co slecht nog niet", wordt al gauw de opvatting van velen. Tijdens de eerste oorlogsjaren bestaat er
dan ook onder de bevolking een onverschillige bonding te-

genover verzetsactiviteiten. Men accepteert min of meer de
Duitse bezetting en volgt de richtlijnen en verordeningen
gelaten op. Het dagelijks !even heeft na die Mval in mei z'n
gangetje weer genomen. In bioscoop Flora draaien al weer
geruime tijd films, zij het dan vaak uit de `Heimat', de voetbalcompetitie seat gewoon weer van start en er is zo nu en
dan een dans- of muziekavond in hotel Boschhuis.
Toch zijn er mensen die zich niet near de Duitsers willen
schikken en stil verzet plegen. Van georganiseerd verzet is
echter nog geen sprake. Dat komt pas veal later. Uit een
overzichtskaart van de provincie Groningen NOM, dal in de
gemeente Vlagtwedde in WWI ca. 85 illegals werkers aktief
zijn geweest. Ten opzichte van de bevolking is dat slechts
0.54%. In de jaren 1943 en 1944 komt de weerstand tegen de
Duitse overheersing aktief op gang. Steeds meer mensen
moaten zich namelijk melden voor de beruchte `Arbeitseinsatz', ingevoerd op 13 januari 1943, en moeten huffs en heard
verlaten om to geen werken in Duitse fabrieken. De oorlogsindustde mom immers doordraaien en de Duitsers hebben mankrachten nodig. Alleen als je ken aantonen, dat je
thuis onmisbaar of kostwinner bent, kun je vrijstelling krqgen. Veal jongemannen in de leeftijd van 17 tot 40 jeer pro-
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In de gemeente Vlagtwedde bevonden *It moor dan 400 ander&Aar,
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deed bekopen. Maar er words in ieder geval door een greet
deel van de bevolking openlijk verzet gepleegd en het georganiseerde verzet komt vanaf die rid pas echt goed op gang.

Sportterrein C.V.C.
ZONBA6 9 Juni

hervatting
Vo g t balwedstrijden I
Prestatiewedstrijd.

C.V.C. I- Zwartemeer I
C.V.C.II-Zwartemeer II
VeTdere deelnama van E.E.V.V.,
S.T.A., EMMEN.

De voetbalcompetitie begins

beren zich aan die verptichte tewerkstelling le onttrekken
en duiken onder. Hit reeds genoemde overzichtskaart van
de provincie Groningen valt of to lezen, dater zich in de gemeente Vlagtwedde ruim 400 onderduikers bevinden. Op
een gegeven moment zijn er alleen al in Ter Apel 135 personen ondergedoken.
Als op 29 april 1943 generaal Christiansen, opperbevelhebber van de Duitse troepen in Nederland, afkondigt, dal de
militairen van het Nederlandse leger van de meidagen 1940
zMh opnieuw in krijgsgevangenschap moeten begeven,
breekt er in ons land een spontane staking uit, die de geschiedenis is ingegaan als `de apriVmei-staking'. De bevolking pikt deze maatregel nameiijk niet en velen leggen het
werk neer. Bloedig words de staking door de Duitsers onderdrukt en ruim 200 menace moeten het verzet met de
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On her 'Nietags- en Advertentieblad van de gemeente Vlagtwedde'
staan geregeld advertenties van de Coe, 'EendrachE waarin op
subliele wgze kritiek word y geld(
(De Eendracht beyond rich aan de Vialitictstraat t.o. de brag bij
de rijwielfabriek van Peter Mulder.)
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Clok in de gemeente Vlagtwedde sijpelen geruchten van de
staking door en er zijn ook bier mensen die spontaan het
werk neerleggen. In Sellingen words daarbij het voortouw
genomen door werknemers van de Lauder zuivelfabriek. De
hear 0.Clevering, destijds waarnemend chef van de distributiedienst in de gemeente Vlagtwedde, weer zich dit voorval nog goed to herinneren. "Tijdens kantoortijd kwamen
deze werknemers ook het distributiepersoneel opwekken
om aan de staking deel to nemen. Sommige ambtenaren
sprongen direct op, lieten hun taken onbeheerd achter en
sioten zich aan. De meerderheid was het nobler met de
dienstleiding eens, die besliste, dal wel het kantoor onmiddellijk voor het publiek werd gesloten, maar dal het personnel eerst de dagelijkae afrekening zou verrichten, alvorens
aan de staking deel to nemen. Deze gebeurtenis die op mij
een onvergetelijke indruk heat gemaakt, heat voor het dtributiepersoneel gelukkig gent nadelige gevolgen gehad".
Dat je niet zomaar ongestraft de Duitsers kunt tegenwerken, ondervindt een groep jongelui uit Laudermarke. Als de
landelijke staking words uitgeroepen, loops op die bewuste
dag een groep van een man of Lien, allemaal afkomstig nit de
buurtschap Laudermarke, in de richting van het Ruiten A
kanaal. De jongemannen houden een melkrijder aan en verlarger dal ook hij scope met werken. De melkrijder wijst de
`oproerkraaiers' erop, dal hij met de melk naar de fabriek
meet en via hij ties gaat, dit ook hun geld gaat kosten. Men
/nal de melkrijder dan fn gang gaan. Op het land zijn bier
en daar nog volop mensen aan het werk. Het groepje sommeert hen om het werk neer to leggen. Onder het groepje
jongemannen bevindt zich de Neer RG.Gengler. Hij weer
nog precies hoe hun aktie "Toen win tegen die mensen uiden, dal ze het werk neer moesten leggen, gaven ze
wet gevolg aan ons verzoek. Enkelen gingen echter naar het
politiebureau in Ter Ape], met het gevolg dal er middags
drie politiemannen bij mint ouders verschenen met de opdracht mij to arresteren. 1k was tint thuis en 's avonds ook
ties. Minn varier verteIde mij Coen, dal ik mij samen met de
anderen de volgende morgen moest melden op het bureau.
We zijn teen inderdaad gegaan, beha/ve onze aanvoerder,
dal was Scholte, die dook onder bij familie in Duitsland. We
zijn teen in een open vrachtwagen en bewaakt door de S.D.
naar het Scholtenshuis in Groningen gebracht. Daar werden
we verhoord en vervolgens opgesloten in het Huis van Bewaring aan de Heereweg". Door dit voorval was er in de
kleine buurtschap Laudermarke grote onrust ontstaan. Er
waren 9 jongens opgepakt en was zou er met hen gebeuren?
Pa Gengler gaat vervolgens eens praten met de arbeiders
die door de jongens waren aangespoord om het werk neer le
logger. Oengler senior wit de juiste toedracht borer. Na vent
keen en weer gepraat, gaat een tweetal arbeiders naar het
politiebureau met de verklaring, dal het gehele voorval eigenlijk een kwajongensstreek was en dal de daders vrijgelaten moesten worden. "Van dal vrijlaten kwam niets terecht,
want we hebben dne weken opgesloten geseten. Twee jongens zijn zelfs nog doorgestuurd naar het beruchte kamp in
Vught", besluit Gengler. De schrik At er dus goed in en men
denkt in het vervolg wee cent goed na alvorens de Duitsers
tegen to werken. Ook op de AGOetabriek in Ter Apel leggen de werknemers het werk neer. Op aandringen van di-

rekteur Jost (directeur van de `Duitse AGO'), die met maatregelen dreigt, words het werk na twee dagen weer hervat.
Een van de mensen uit Ter Apel die zich van het begin of
aan ergert aan het optreden van het Duitse bewind is Berlin
Ilidding, wiens vader M die tijd een smederij bezit aan de
Oosterstraat. En hem heerst slechts een gedachte, noon en
te nimmer iets nom de Duitsers . doen, laat staan met hen
meewerken. Voor het uitbreken van de oorlog hebben vader en noon dan ook al een grote hoeveelheid buizen, bestemd voor de smederij, achter in de Min begraven. "Die
materialen kunnen we nog wel e y es hard nodig hebben",
denkt Hidding, "maar dan wel voor eigen gebruik en niet
voor de Duitsers". Vader Hidding heeft opdracht om de
bruggen in de gemeente Vlagtwedde to onderhouden, vandaar dat men Bertus vaak gekleed in Nauwe overall en met
een gereedschapskist op de bagagedrager door de gemeente
ziet fietsen. Hij legs op deze manier heel wat kilometers in
de wijde omgeving van Ter Ape! af. Vaak heeft hij echter
onder die overall bonkaarten en illegale kranten verborgen,
die Haar een bepaald adres gebracht moeten worden. Hij is
in die jaren echter noon door Duitse militairen aangehouden. In het laatst van de oorlog wordt de plaatselijke Landwacht steeds feller, maar via a/lerlei omwegen weer Bertus
steeds weer veilig thuis te komen. Ook is hij diverse males
aktief geweest bij het verbergen van neergekomen piloten
en van mensen die er in slaagden om vanuit een der Emslandlager vlak fangs de grens to ontsnappen. Tijdens de oorlog is hij de rechterhand van verzetsman Wietse Schadenberg, onderwijzer aan de Christelijke Nationale School aan
de Viaductstraat. In 1944 krijgt de familie Hidding opdracht
van de Duitsers om voor de Wehrmacht te gaan werken.
Enige Duitse officieren komen dal Hidding sr. hoogat persoonlijk mededelen. Hidding zegt ronduit, dat hij dat weigert en er niet over peinst om dal te doen. Hij herhaalt dit
standpunt, ook als de Duitsers dreigen hem temtond neer te
zullen schieten. Gelukkig blijft het slechts bij een dreigemenk Het onderhoud aan de bruggen kan immers niet zo
maar stop genet worden en derhalve is er gees tijd om voor
de Duitsers to gaan werken.
Met de komst van de leraar Jan Roorda boginnen het verger
en de ondergrondse aktiviteiten een over georganiseerde
vorm aan te nemen. Roorda (geboren 06-02-1896), afkomstig uit het Utrechtse Zuylen, komt in januari 1941 Haar Ter
Apel, waar hij is benoemd als leraar aan de MULO. Hij
woont aan de Oudeweg 24. Al vrij snel na zijn komst in Ter
Apel, komt Roorda in contact met het illegale werk. Als
rechtgeaarde socialist met zelfs zo nu en dan erg linkse
ideeen ergert hij zich mateloos aan het hautaine gedrag van
de Duitsers en aan het onrecht dat ze de Nederlandse bevolking aandoen. Lijdzaam moot ook hij echter toezien, hoe de
loodse inwoners van Ter Apel hijeen worden gedreven en
via de stoomtram van de O.G. (Oost Groninger Trammaatschappij) naar Winschoten en dan Haar Westerbork worden
vervoerd. Roorda probeert een paar Joodse families ervan
te overtuigen, dat ze onder moeten duiken en dat hij wel
voor een aantal adressen kan zorgen, doch hij heeft gees
succes. Men wit een ander niet tot last zijn en de familieleden willen bij elkaar blijven. Misschien dat men ook nog
steeds denkt 'dat het allemaal nog wel gal meevallerE
Roorda is eater erg begaan met het lot van de Loden en als
een zekere Wiertsema, een gemeente-ambtenaar Mt de stad

Groningen hem vraagt of hij een adres heeft nom twee
Joodse jongetjes, is dat niet vergeefs. De jongens in de leeftijd van rood de ties jaar verblijven enige tijd in de wooing
aan de Oudeweg en worden later doorgestuurd Haar nieuwe
adressen in Haven en Hengelo. De one jongen beet Gerrit
Wallage en woont nu in Israel. Vanaf 1942 is Sjaak Mayenburg uit Rotterdam reeds bij de familie Roorda ondergedoken. Hij blijft de gehele oorlog in Ter Apel. " k Was net een
broer van mij", vertelt Koos Roorda, een noon van de nenzetsman, die o.a. ijverig meehielp met de illegale werkzaamheden van zijn vader. "Er waren in Ter Apel en omgeving
op een gegeven moment zo'n 135 onderduikers en die mensen moesten aliemaal bonkaarten hebben. Uiteraard wilt
vader alle adressen en als ik dan met de bakfiets van bakker
Hidding het brood bij de mensen bezorgde, dat deed ik in
m'n vrije tijd om er war bij to verdienen, dan had ik onderin
de broodkar de bonnen en illegale krantjes voor de onderduikers liggen. Het gevaarlijkste was de `grijze massa l . Wie
in het verger gat, kende je en wie bij de NSB was aangesloten, dal wilt je ook. Maar die grove groep daartussen. le wist
Hier wat je daaraaan had en dus mows je extra voorzichtig
znn". De illegale lectuur words verkregen via de heer Helwerda uit Emmen. De heer Helwerda is na de oorlog nog
een tijdlang burgemeester van Roden geweest. Met het verspreiden van de lectuur is ook de noon van de heer Schierbeek, onderwijzer aan de openbare lagere school aan de
Westerstraat, aktief. Samen met een paar studenten step hij
wekelijks een bulletin samen, waarin hij het meows dat hij
opvangt via de Engelse gender, verwerkt. Hoe de familie
Roorda aan de extra voedseltannen voor de onderduikers
komt, is niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk heeft wachtmeester De Vries hierin een rol gespeeld. De hear Wietse
Schadenberg verricht dezelfde werkzaamheden als de heer
Roorda. Toch hebben beide manner weinig contact met elkaar en hebben ook verschillende medewerkers tot hun beschikking.
In het voorjaar van 1943 doer de heer Evert Vermeer, partijsecretaris van de SDAP, in intrede in de wooing van de familie Roorda. Onder de schuilnaam Gerrit de Wit word[ hij
per trein door Roorda's vrouw opgehaald. Vermeer gal geruime tijd aan de Oudeweg verblijven. "Tijdens de zomervai
kantie van 1944 gingen we nog samen op vakantie paar
Friesland. Een broer van mijn vader, oom Gerrit, had daar
een woonark. Uiteraard had Vermeer een vals persoonsbewijs op zak", vertelt de nu 66-jarige Koos Roorda.
Zoals reeds vermeld zijn Schadenberg en Roorda, misschien
vanwege hun verschillende levensvisies, niet erg bevriend
met elkaar. Ze verrichten ieder op hun eigen manier allerlei
werkzaamheden en proberen de Duitsers zoveel mogelijk
tvgen te werken. In de laatste jaren van de oorlog komt er
enige toenadering lussen beide mannen. Men besluit om
ook in Ter Apel een soda Ordedienst op te richten. De
O.D. heeft als doelste/ling om na het vertrek van de Duitsers
de orde te handhaven en zonodig le herstellen. Samen met
Schadenberg besluit Roorda om een dergelijke O.D. ook in
Ter Apet in het levee te roepen. Darr Roorda dus sociaal.
democraat is en Schadenberg tot de gereforrneerde kerk beboort, besluit men om nog iemand van katholieke huize in
de groep op te nemen. Men vindt deze in de persoon van de
heer Trompetter, wonende aan de Viaductstraat en verbonden als onderwijzer aan de R.K. lagere school. Bij de vergadering zijn eveneens aanwezig de heron L.Buurma, Hemkes
en Van der Werf, directeur van de AGO-fabriek te Ter
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Apel. Tijdens die vergadering words de heer Buurma henoemd tot commandant. Roorda words waarnemend commandant. Bumma legs deze functie later weer naast zich
neer. Na de oorlog gaat de Ordedienst over in de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (N.B.S.). De dienst
moot er onder meer voor zorgen dat er ten opzichte van de
N.S.B one geen `bijltjesdag' ontstaat.
"Hoe ik nou eigenlijk in 't verzet kwam, weet ik niet precies
meer", vertell de nu 88-jarige Wietse Schadenberg. "Op zeker moment kwam i k in contact met een echtpaar, dat week.= was bij de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers. (L.0), en dat mij om medewerking vroeg. 1k
heb tal van onderduikers, vooral mensen die weigerden om
in Duitsland to gaan werken, kunnen plaatsen. Het echtpaar, waarvan de man zich uitgaf als Cor de Wit, haalde bij
mij geld en bonnen op, die bestemd waren voor deze onderduikers. Die bonnen haalde ik uit Sellingen en ik kreeg ze
dear van een meisje. Haar roam heb ik noon geweten, zodoende zou ik hear ook nooit kunnen verraden als ik gegre-
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pen zou worden. Op een vrijdag of zaterdag gaf ik Cor 300
bonnen een stapel blanco vergunningen mee. Die textielvergunningen konden door de organisatie zelf worden ingevuld. Uiteraard was dit zeer bezwarend materiaal als men er
men gepakt werd.Ik zei dan ook tegen Cor de Wit: "Weer er
alstublieft uitermate voorzichtig mee". "la", zei hij, "ik geef
ze aan m'n vrouw en die stopt ze onder hear ondergoed".
Zondagavond hierop ontving ik van iemand een ernstige
waarschuwing: "Maak dat je wegkomt, ze hebben Cor gepakt. Maandags ben ik naar nen voor iedereen onbekende
bestemming vertrokken". Schadenberg, die als schuilnaam
de naam Halbertsma had aangenomen, vertrekt naar zijn
schuiladres in de boerdetij van de fam. G.Abelen to Laudermarke. Cor de Wit heette in werkelijkheid Cor Swart, waarschijnlijk heeft de heer Schadenberg dat noon geweten, en
was rayonleider bij de ondergrondse in het district Westerwolde en Oldambt. De nu 75-jarige Swart, thans woonachtig
in Hoogeveen, kan zich dit hachelijke voorval nog als de dag
van gisteren herinneren. 'Ilk was met die gestempelde bonkaarten, dat had Schadenberg later doer bij het distributie-

kantoor to Sellingen, op weg naar Stadskanaal. In Musse/kanaal werd ik in het bilis van een vriend door een Landwachter aangehouden. Hij kwam in het bout van de bones en ik
werd gearresteerd. Gelukkig kon mijn verloofde een lijst
waarop de names stonden van alma ondergedoken spoorwegbeambten mijn jaszak halm en door de W.0 spoelen.
lk werd vervolgens overgebracht naar hole/ Dopper. De
volgende dag werd ik naar Sellingen vervoerd en werd ik geconfronteerd met het personal van de distributiedienst. Ik
moast iemand aanwijzen die de bonkaarten had gestempeld.
lk kende er echter niemand, want dat stempelen had Schadenberg immers geregeld". De volgende dag words Swart
overgebracht naar het Scholtenshuis in Groningen, waar hij
niet al to zachtzinnig is behandeld. Vandaar komt hij toroth[
in het Huffs van Bewaring aan de Heereweg. /nmiddels is bij
ter dood veroordeeid, zit ears[ met twee menses en later
zelfs met 15 personas in een eel. Op wonderbaarlijke wijzt
ontsnaps Swart aan de dood. "Bij stager Alon in Musselkanaal het de Duitse Wehrmacht haar vee slachten. Geregeld
kwam daar ook een Duitse officier over de vloer, die betas;
was met het toezicht op het slachten en de toewijzing van
het vlees. Mon zei [ages the officier dal twee goede vrienden van hem in de gevangenis zaten en verzocht hem om
een handje to hempen deze mannen weer vrij te krijgen. De
officier heeft een poging ondernomen en met somas". Het is
een paar waken voor de bevrijding als Swart weer op vrije
voeten is. Hij duikt terstond onder en komt weer to voorschijn als het einde van de oorlog een fait is. Als de ondergrondse leiding to kenos goof[, dat Schadenberg weer te
voorschijn kan komen offs zijn geheime schuilplaats gemaakt
van strobalen, moat hij natuurlijk een verklaring hebben
voor zijn afwezigheid. "Hierbij werd ik geholpen door mijn
buurman en onze huisarts dokter Boomgaard. Hij zorgde er
voor dot het bij ons in huffs naar lysol stonk en bevestigde
's avonds een papiertje op de deur met de tekst: 'Hier hears[
een besmettelijke ziekte'. Dokter Boomgaard verklaarde
desgewenst, dal ik voor onderzoek naar Groningen was geweest en dat ik teveeel tour in do maag had. 1k moos[ om het
uur iota eten. Zo was ik de eerste dagen steeds met een stuk
brood in de hand aan het lesgeven':.
In het voorjaar van 1944 opereert er M Tep4pel een house
knokploeg. Veal kan deze ploeg echter met beginner. Men
is siechts in het bezit van een revolver. Verzetsman Roorda
is ook geen voorstander van wapens, pacifist als hij is M hart
en nieren. Toth is ook hij van moving, dat sommige dingen
niet zonder wapens zijn op to lossen. Er zijn wet planners geweest om aan moor wapens to komen, er word[ zeds tot twee
keer toe een terrain aangewezen waar wapens zullen worden afgeworpen, maar op het laatste moment wood; de poging verijdeld. Van gewapende overvallen is dan ook goon
sprake. Voor dit snort taken heeft de Ter Apeler K.P hump
van buitenaf nodig. Ondanks het gebrek aan wapens worden
er in juli 1944 voorbereidingen getroffen voor een overval
op het distributiekantoor to Sellingen. Met de postcommandant van de marechaussee is reeds afgesproken, dat hij de
sleutels zal leveren. Op strategische punters in de bum; van
het gemeentehuis woven echter veal NSB-ors en men ziet
dan toch maar van dit plan af. In datzelfde Mar besluit men
om de tram (aG) vanuit Winschoten to overvallen. Op een
bepaatde dag zat de trarn namelijk 17.000 dubbele bonkaarten vervomen. Er words voor deze operatie zelfs een kookplceg uit Hengelo ingehuurd. Drie doorgewinterde laden

van deze groep logeren reeds enige dagen in Ter Apel en
zijn ondergebracht bij de heron Hemkes, C.Mook en
Roorda. De overval gaat echter Met door. Te laat bemerkt
men, dat reeds twee dagen eerder dan de geplande dag de
bonkaarten zijn vervoerd...
Op 7 juli 1944 raakt een Amerikaanse bommenwerper op
weg naar doelen in midden Duitsland in de knoei boven Ter
Apel. Het vliegtuig is reddeloos verloren en de bemanning
verlaat het toestel. Gezagvoerder Ted Weaver lands in een
korenveld en ziet voor z'n ogen hoe een van in bemanningsleden in koelen bloede words vermoord door een lid
van de Landstorm Nederland. Weaver blijft tot het donker
words in het korenveld liggen. Boer Schoenmaker loops tegen een our of zes 's avonds nog even over het land en krijgt
de schrik van in laves als hij plotsklaps "pssssse hoort en de
piloot ziet liggen. Hij beduidt de man om to blijven liggen en
loop; terug naar de boerderij. Na enige tijd komt hij terug
met een overall en een schoffel en beduidt Weaver dal hij
hem moet volgen. Schoenmaker licht dan de heer Roorda in
en deze besluit dal hij de piloot [huffs wel kan verbergen.
Opperwachtmeester en waarnemend groepscommandant
van de Marechaussee to Ter Apel de heer S.P.H.Cleef beef;
zowet veel contacten met NSB'ers als met de ondergrondse
en Roorda weer Cleef zover to krijgen, dat hij de Landwachtern voor een personencontrole naar de andere kan[ van het
dorp stuurt. Op deze wijze kan hij de piloot uit De Maten
hales. Ook krijgt hij bij dit gevaarlijke werk assistentie van
de heer Schadenberg en van een student genaamd Nibbelke.
Weaver verblijft een aantal weken in het bins van de familie
Roorda en voelt zich daar al spoedig
Bij mooi weer
hij geregeld achter het huffs in het zonnetje. Op eerrgegreen moment word; de zaak echter to gevaarlijk en moat
Weaver weg. Door de Duitse Wehrmacht worth er nog
steeds naar de Amerikaanse piloot gezocht. Om bij een razzia niet in handers van de Duitsers to vallen, verblijft hij zelfs
nog twee nachten in het huis van opper Cleef. Evert Vermeer, getooid met NSB-speldje, brengt Weaver op 22 juli
1944 via Emmen met de [rein weg. De Amerikaan heeft een
vats persoonsbewijs en is zogenaamd 'doof-atom'. Bij Hardenberg gaat het bijna mis. Er volgt een controle. Men yen .
troinvt de zaak niet en de [rein words opgehouden. Alle passagiers moeten gecontroleerd worden. Weaver weer
ongemerkt de trein te verlaten en verstopt zich M een goe-

Carlo Carom
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Een artikel ant de Washington Post, 7 apri11945.

derentrein. Veilig komt hij uiteindelijk in Nijverdal aan en
verblijft tot het einde van de oorlog bij een boer in Haarle.
In oktober 1944 ontsnappen er nit het kamp Oberlangen,
een pear kilometer over de grens gelegen, twee gevangenen.
Ze slagen erin om aan de achtervolgers te ontkomen, de Nederlandse grens to overschrijden en belanden tenslotte in de
schuur van boer Van der Zwaag (aan de Steenweg vlak bij
de vloeivelden van de WTM-fabriek). De beide vluchte/ingen, twee Italianen, hebben geluk, want Van der Zwaag
heel[ reeds meerdere malen vluchtelingen uit 'Lager 6' geholpen. Roorda words ingelicht en neemt beide manners
mee naar huis. Er worden onderduikadressen gezocht en zo
belandt Carlo Carani in de woning van de familie R.Lok aan
de Hoofdkade 34. Luigi Paliotta (Gino) words op advies van
de heer Schadenberg naar Valthermond getransporteerd en
komt terecht bij boer Wolters. Beide Italianen waren uit het
Italiaanse leger gedeserteerd en hadden zich aangesloten bij
de partizanen onder 'riding van Tito. Ms ze door de Duiters krijgsgevangenen zijn gemaakt belanden ze in Oberlangen in Lager 6, een van de vijftien Emslandlager, die reeds
ver voor de oorlog in het veen- en moerasgebied tangs de
Nederlandse grens waren aangelegd. Zij blijven tot aan bet
Bind van de oorlog op hun onderduikadressen. De heer en
mevrouw Lok, nu woonachtig te Vlagtwedde, denken met
plezier aan dit `Italiaans avontuue [crag. "Carlo sliep in ons
huis in de voorkamer in de bedstede", yen. de heer Lok.
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"Als hij voor het raam stond, keek hij zo naar het onderkomen van de Onskommandant (hotel Schot). Met onze buren, het was een dubbele woning, zat het wel safe. Die hebben nooit iets verteld. Achter in de min had ik een grote
hoop turf liggen. Voor `noodgevallen' heel[ Carlo daar torn
een soon van hol in gemaakt. Hij heck het echter nooit hoeen to gebruiken". Mevr. Lok, die gedurende de tijd dat
hear man aan het werk is (AGO) met de Italiaanse onderduiker zit opgescheept, leers Carlo was Nederlandse woordjes. "Op een dag was het toch wel even spannend. Wachtmeester De Vries waarschuwde ons, dat er wel erns een
razzia zou kunnen plaatsvinden. Die beruchte Alssema uit
Sradskanaal was namelijk gesignaleerd. We hebben Carlo
torn in een van de cellen in de marechausseekazerne verborgen. Die kazerne stood immers vlak bij ons huis". Tot
augustus 1945, vet na de bevrijding dus, blijft de Italiaanse
vluchteling to gas[ bij de familie Lok. Omdat a n papieren
niet in orde blijken to zijn, mcet hij geruime tijd op repatriering wachten. Na de oorlog is Carlo een paar keer teruggeeest om de familie Lok een bezoekje to brengen.
In december van datzelfde jaar ontsnappen er wederom
twee gevangenen uit een der Emslandlager en komen bij
Ter Apet de grens over. Ze worden in eerste instantie ondergebracht bij de heer Dijkstra aan de Hoofdstraat. Een
zuster van de heer Dijkstra, mevr. W.van der Horst-Dijkstra: 'Midden in de nacht bracht pastoor Knippers die beide
mannen bij ons. Ze hadden de kampkleren nog aan. Ze zijn

niet zo lang bij ons gebleven. Waar ze later naar toe zijn gegaan weer ik niet meer, ik dacht ergens in de boors van Sellingerbeetse". De beide mannen blijken landgenoten to zijn,
doch al spoedig krijgt men het vermoeden dal de ene geen
Nederlander is, maar een Duitser. Veertien dagen houdt de
heer R.Brussc (Hoofdkade) de ontsnapte, die rich uitgeek
voor Henk van Dongen uit Arnhem, scherp in de gaten. Als
Roorda de man dan het van opper Cleef geleende dienstpistool np de Forst eel en dreigt hem le zullen doodschieren,
all hij de waarhmd nice snel vertelt, valt hij door de mand.
De man blijkt Reinier Felten to heren. Hij is door de Duitscrs gevangen genomen en naar het concentratiekamp gestuurd, omdat hij in Arnhem naar de Engelse render had geluisterd. Felten is een tegenstander van het Nazi-bewind en
de verzetsgroep zal de rest van de oorlog dan ook geen enkele hinder van hem ondervinden.
Op vrijdag 16 februari store er een Amerikaanse bommenwerper, een B-24 Liberator, neer in de nabijheid van Valthe.
Vlak voordat het toestel, door de bemanning gedoopt tot
'Super Wolf, neerstort, springers de bemanningsleden uit
het vliegtuig. Ze hebben peck, want er is die dag een bijeenkomst van landwachters in Roswinkel en de meeste vliegers
komen in handen van dit korps en worden uiteraard zo snel
mogelijk overgedragen aan de Wehrmacht. De enige die
niet gepakt words, is Flight Officer William 'Bill' John Caselton, afkomstig uit Washington D.C. Hij words in eerste
instantie geholpen door de heel Dijkstra uit Nieuw Weerdinge. Via een aantal adressen komt hij tenslotte terecht bij
de onderwijzer A.Raap, eveneens le Nieuw Weerdinge.
Daar blijft hij veertien dagen. Op 12 maart komt Koos
Roorda, zoon van J.Roorda, thuis met de mededeling, dal er
in Nieuw Weerdinge een Amerikaanse piloot zit, die gehoh
pen meet worden. Bij Raap is Caselton namelijk niet veilig
meer n er zijn geruchten dal de S.D een inval gaat doen. De
Amerikaanse navigator word[ dan ondergebracht in het huffs
van Roorda aan de Oudeweg. In de nacht van 17 op 18
earl, luttele weken voordat Ter Apel door een Poolse
paMserdivisie bevrijd zal worden, words er door de beruchte
S.D-er Alssema uit Stadskanaal een inval gedaan in de wooing van Roorda. Alssema is niet alleen en words vergezeld
door een aantal Landwachters en een paar Duitse militai-'
ren. Ontsnappen is onmogelijk. Alssema weer echter nets
van het bestaan van de Amerikaanse piloot af, mean laat dit
buitenkansje natuurlijk niet voorbij gaan. Koos Roorda: 'Ik
heb nog geprobeerd om Caselton to verbergen. De man
sliep echter altijd enorm vast en ik ken hem ook deze nacht
nauwelijks wakker krijgen. Teen ik hem eindelijk van de
toestand op de hoogte had gebracht, was het al to laar.
Roorda en Gaselier worden gearresteerd en lumen met nog
enkele Ter Apelers, waarender de heren J.Wester en J.Deiman worden ze afgevoerd naar de marechaussee-kazerne le
Stadskanaal. De volgende dag worden ook de heren
R.H.Hof, J.Quarre, J.M.Vrakking en R.Hoppes voor yenfloor afgevoerd naar Stadskanaal. Op het bureau van de
S.D, gevestigd in hotel Dopper, words Roorda stevig ender
handen genomen en words daama afgevoerd near het beruchte Scholtenshuis to Groningen. Lehnhoff en en manschappen treden hardhandig op, maar Roorda blijft hardnekkig volhouden, dal de piloot 's avonds tegen 9.00 our bij
hem was komen aanlopen en dal hij hem veer een nacht logies had nangeboden. In afwachting van zijn vonnis words de
Ter Ander daarna overgebracht naar het Huffs van Bewa-
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Mededelingen B.S.
Bekendmaking !
De LEIDERS van de diverse efdellnaen
.bureator van de Binnenl. Stritdkracht.
Ter-Apel dagelijks voor het pubbek
spreken van 10.30 to 12.30. Deze afdelingen din:
Bureau van den P.C. (de lweren ROORDA.
SCHADENBERG en BUURMA.)
Afdeling magaMin ert oorlogsbult (lender
do hew TROMPETTER.)
Afdeling vluchtehngen (larder de beer
HEMKES.1
Afd. PolltWke Recherche Oehler de heer
EORKEN.1
Afd. Verkeer en Transport (lender de hear
VAN DER WERFE)
Voedxlvoorztening en Landbouw
Odder de beer SEEDERS.)
Afd. Oorlogschade (leidster Mevr. TEN
BRUGGENCATE.)
De bevohrmg wordt er op geNvezen. dot
er een strenge contrdle plants heeft op het
onrechtmang gebralken en thefstal van electrMche
stoma. Het stopretten van meters Ls voortaan
ontoelaatbao en zal streng worden gestraft.
•
Oproeg.
De comm.dant B.S. afd. TeoApel doe een
beroep op de Jorge mamas van Ter-Apel, speeine ond-milttairen. o zich vow verse/alio/de
dlensten beschikbaar stellen. De soldd-reum
ling zal ruder worden vastgesteld.
Oorlogsschade.
die tengevolge van de bezetting of van
oorlogshandelingen girederen min kwidgeraakt
of schade aan Mils en hutsraad hebben geleden.
kumm daarvan opgave does arm het Boschhum
karner 2, Mice dag van 9 tot 10 mar.
De P.C. der B.S. Ter-ApeL,

beter geweest, do ze 0ij 0 opgehaald'. Words voor Schadenberg en zijn medewerkers nog ingewikkelder als later
ook de vrouwen opgehaald moeRn worden. Ook IR belanden in het gebouw van de FIBS. Onder toezicht van de BS.
mogen N.S.B-boeren op hun land gaan werken. Ze krijgen
echter moor vremig to eten. Schadenberg geeft opdracht om
de boeren meer voedsel to verstrekken. Dit words echter gemeld bij zijn meerderen in Groningen en even daarna words
hij onts/agen als commandant van de B.S. Do de mensen in
dienst van de B.S. niet altijd even "vriendelijk' tegenover de
NSB-ers staan, blijkt uit een voorval dat de heer Schadenberg M zijn memoires beschrnft. "Er kwam een bench, bij
me birmen, dat een BS-er in de FIBS hakenkruizen op de
trap tekende en don moesten de N.S.B-ers die er weer aflikken. lk world me daar vrese/ijk over op en zei tegen de bewaste tekenaari 'In verlaagt je op daze warner tot de methoden van de Duitsers'. Voor de vele verdiensten die de Siren
Roorda en Schadenberg aan de bevolking van Ter Apel, de
onderduikers en de gestrande piloten met name in de laatste
twee, drie oorlogsjaren hebben bewrven, ontvangen ze een
aantal oorkonden en vele blijken van waardering.
In het rapport, dat de heer Roorda na de oorlog over de dier gebeurtenissen tijdens de bezettingsjaren samenstelt
vse
en dat in het bezit is van de Stichting Oorlogs- en Verzetsdocumentatie to Groningen, vraagt hij zich of wie hem verradio heat. Want dat hij verraden is, stoat buiten kijf. Ook
zoon Koos beaamt dit volledig. Roorda schriEti
'Then die Rotterdammer, Jaques Mayenburg die ik zou helpen onderduiken, in Ter Apel arriveerde, kon hij mijn huisnummer niet vinden en beide aan bij een verkeerd huis. Dal
was het hair van een landwachter. Of die me verraden
heeffi Ook heb ik nog eens een tlinke ruzie met een andere
sympathisant van het Nazi-regime gehad. Die man vond namelijk dat ik ale lid van de Evacuatiecommissie de teruggekeerde NSB-ers nit Liineburg op veal to koude kamers onderbracht. 't Kan zijn dat die man me verraden heeft om
zich op die manner op mij to wreken....l

Mededelingen van de B.S. BOffirieele Vlego?reUdeZ, 21/04/1945)

Schnilenlierg word, benneind in, lid von de Advierrouunissie
von, Zuivering Gemeentepersoneer in de gerneen ie Vlegavedde
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Werken in Duitsland
Ade Mannen in de /eettijd van 18 tot 35 jaar, die tonlnen 0?
het bezette Nederlandse gebied, moeten zich aanmelden
bij het voor hun woonplaats bevoegde geweetelijk arbeidsbur.u. Tot aahmelding verplichte persona, die in stnjd
handelen met de bepalingen deter heschikking of trachten
deze to ontduiken, worden gestraft met een gevangenisstral van ten hoogste vijf jaren en met een geldboete van
ten hoogste honderdduizend gulden. Dere beschlkking Is
op 7 mei 1943 in werking getreden.

eeds ver voor de oorlog werken vrij veal inwoners uit

R

Ter Apel over de grens. Er hears[ in Nederland een
grote werkloosheid en velen besluiten om gehoor to
geven aan de oproep in de regionals kranten om in Duits-

OPROEP.
AANMELDING VOOR DEN ARBEIDSINZET.
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land to gaan werken. Ook in de beginjaren van de Tweeds
Wereldoorlog blijft dear situatie gehandhaafd. De arbeiders
krijgen van de Duitse autoriteiten speciale 'grenspasjes', zodal ze ongestoord iedere dag de grens kunnen passeren.
Vaak ook blijven de arbeiders de gehele week wag en hebben dan kost en inwoning toe. De omstandigheden veranderen echter als later de Duitsers arbeid in hun land verplicht
gaan stellen. De oorlogsmachine most draaiende gehouden
worden en men heeft mankrachten nodig. Aanvankelijk
probeert men nog met mooie beloften de Nederlandse
werknemers ear de Duitse fabrieken to lokken. Als dit niet
1ukt, komt de verplichte tewerkstelling, de beruchte en gehate `Arbeitseinsati. De geallieerde vliegtuigen zijn al vrij
snel ne het uitbreken van de oorlog begonnen met bet stelselmatig bombarderen van de Duitse fabrieken. Met name
de fabrieken die oorlogsmaterieel fabriceren, zijn het doelwit. Veel Nederlanders worden juist in die fabrieken aan het
werk gazer. Vanwege het grote gevaar is die verplichte arbeidsinzet dus allesbehalve populair. Veal Nederlandse burgers besluiten dan ook om geen gehoor aan de oproep to geven en trachten een onderduikadres to vinden. Dat valt
echter niet mee. I3ovendien, iemand die onderduikt, ontvangt helemaal geen inkomen meer en horn warden niteraard ook geen distributiebonnen verstrekt. Het is moeilijk
om een goad adres . vinden. le brengt namelijk ook de
mensen die onderdak verschaffen in gevaar. De Duitse
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Groetenuit Hambuty..
(advertentie nit het VeenkOlOnianINinovsblad', 31 december 1943)

Ariikel over het tragische ongeval van de Ter Apeler arts.

strafmaatregelen liegen er Mel ow.... Aileen als men kan
aaMonen, dat men in een bepaald bedrijf beslist niet gemist
kan worden, verkrijgt men een vrijstelling. Ook personen
die in dienst zijn bij de Nederlandse Spoorwegen, de Nederlandse Bank of het staatsbedrijf der P.T.T hoeven rich niet
te melden.

De manlijke bevolkingsgroep van Ter Apel ontkomt niteracrd ook niet aan deze 'Arbeitseinsate. De arts Lubberman
treedt op als keuringsarts van het Gewestelijk Arbeidsbureau to Emmen en de meeste jonge mannen worden door
hem geschikt bevonden om naar Duitsland to worden uitgezonden. Op dramatische wijze komt deze dokter Lubber-
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man in juli 1943 bij Nieuw Weerdinge om het leven. Met en
motorfiets botst hij frontaal tegen de joist passerende
stoomtram en overlijdt ter plekke. Daar hij zich had aangestolen bij de N.S.B., volgt er een begrafenis 'in Stijl'. Vele
kopstukken uit de partij zijn op de Algemene Begraafplaats
to Ter Apel aanwezig. Het woord wordt o.a gevoerd door de
heer Th.Heeg, burgemeester van Nieuwe Pekela. Voordat
hij het ambt van burgemeester bekleedde, was de heer Heeg
gymnastiekleraar M Ter Apel.
Zn wordt een deel van de Ter Apeler bevolking gedwongen
om de koffers to pakken, ouders, geliefden, vrienden en bebender voorlopig vaarwel to zeggen en itch op de diverse
vertrekplaatsen to melden. Voor een aantal is de gedwongen
werkperiode een avontuur, doch velen en dan met name de
oudere, getrouwde mannen zien de toekomst somber in. In
1943 is een groep jongemannen van het geboortejaar 1924
de klos. Onder het groepje bevinden zich S.Jansema, Chris
de longe, Sjirk Boorsma en Gerardus Heeres uit Ter Apel.
De rest van de groep komt uit Musselkanaal, Veendam,
Stadskanaal en Winschoten. Martin Holman, afkomstig nit
Veendam behoort ook tot de 'gelukkigen'. Venal het moment van verteek neemt hij zich voor om zoveel mogelijk de
ogen de host to poen en notities to maken om op doze mar alles voor het nageslacht vast to leggen. Van het Instate
gedeelte van en verblijf in Duitsland houdt hij cells een dagboek bij. Op 18 juni 1943 words het rein tot vertrek gegeven
en de groep vertrekt met de trein naar Winschoten en gnat
vervolgens bij Nieuwe Schans de grens over. "Zwaar hijgend
en puffend kroep de lecomotief met z'n eindeloze rij ma-

gons, waarin wij arbeidsslaven van het Groot Duitse Rijk
waren gepropt, als een slang door het nachtelijk duister", zo
schrijft de 19-jarige Holman in z'n notitieboekje. Na een reis
van 24 uur arriveert men in het sMdje Waren-Mnritz in
Mecklenburg. De jeugdige tewerkgestelden kornen terecht
in het kamp 'Eldenhole. Er staat een groot aantal barakken
en het kamp is omringd door een prikkeldraadversperring.
ledereen krijgt een `Ausweis' en na een korte periode van
acclimatisatie words men aan het werk genet in de Memefafabriek (Mecklenburger Metallwaren). Aanvankelijk heels
men het niet slecht in het 'Arbeislagee. Het eten is vrij goed
en men mug het kamp in de vrije wren ook wel verlaten. De
onderlinge verstandhouding en de steer op 'de humor' is uitstekend. Een lamer' is een soots eenheid, bestaande uit 30
tot 40 jongemannen. "Veel van het oorlogsgebeuren ging
aan je voorbij", schrijft Holman. "Er waren maar enkele
dingen die belangrijk waren: zorgen dal je genoeg to bikken
kreeg en de gedachten aan thuis". Van verlof van een pear
woken is voorlopig echter geen sprake. Geen van de jongens
heeft aanvankelijk in de gaten, dat ze twee jam in WarenMilritz zullen bInven. Wanneer men het woordje verlof in de
mand neemt, antwoorden de Duitsers steevast: "Krieg onebei, dan Urlaub". Na enkele maanden breekt er in het kamp
een difterie-epidemie uit, waaraan enkele mannen sterven.
Ook heeft men in het kamp vaak last van ongedierte en
moeten de barakken van tijd tot tijd `uitgegase worden.
Sjirk Boorsma uit Ter Apel krijgt tijdens zijn Duits verblijf
to maken met het keiharde Nazi-bewind. Door eel, of mdcr

Een gram, jeng,hge Koverkge.s.teGen voor een bask in Waren-MOrire. De foto o gonaakt op 8 aped 1944. (ea terdeg ■
ter
Bas Mel, Simon Janskrna, ChrM de Jonge, Martin Holman, Jan Kv,ink Kees Grave, Jo van D. en
Sjirk Boorsma. Voor
Gerardo., Heeres, Jan Haken en Eike de Haas.
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De bepalingen worden steeds siren,

vergrijp komt hij ineen strafkamp bij Bremen terecht.
"Dear hob ik een vreselijk beruerde tijd gehad. Het was
dear echt een strafkamp. De menien werden er afgebeuld
en het eten was werkelijk bar en boos. ledere dag vielen er
slachtoffers. Ik heb hen weken in dal kamp gezeten. Toen ik
er weer uit mocht, woog ik nog slechts 80 pond".
Ook Waren-Miftitz krijgt men de Marge maanden van de
oorlog voortdurend to maken met luchtaanvallen van Engelse en Amerikaanse bommenwerpers. Bij een dergelijke
aanval vlucht men hats over kop het nalangelegen bos in. Op
13 april 1945 word[ de fabriek getroffen door een viertal
bommen. Twee Duitsers en twee Fransen warden gedood.
De Nederlander Hendrik van der Veen word( tijdens een
'scheervlucht' van een geallieerde Jager dodelijk getroffen.
Een pear weken later, op 28 april, besluit men om de koffers
to pakken en er vandoor to gam. De bewakers van het kamp
zijn dan allang niet meer zo alert en het is een koud kunstje
om de fabriek to verlaten. Bovendien kan er door de noondurende stroomuitval Loch praktisch niet meer gewerkt woeden. In de stad Waren-MUritz worden reeds veel bussen
aangevoerd vol met vluchtelingen nit Berlijn. Tijdens de terugweg naar Nederland zijn de Duitse wegen gevuld met onafzienbare Men vluchtelingen, o.a un de stad Lubeck. Eind
keen het groepje terug in Nederland, met uitzondering
van Gerardus Heeres. Niel bekend is was er van hem gewor-

mei
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Fragment uit de brief van Dirk Kroneberg aim du rchtgunote van
Auke Zone (brief Ad. 12 november 1944)

den is. Hijzeff heeft noon meer iron van zich Wen Koren.
Sommigen beweren, dal hij zich heeft laten overhalen door
de Duitsers en het militaire uniform had aangetrokken. An
deren vertellen dal hij in een Zwitsers ziekenhuis is gestorOnmiddellijk na afloop van de oorlog verwijderen de Russen alto bruikbare machines nit de fabriek en vervoeren
deze naar hun land. De heer Holman is meermalen tertig geweest op de pleats waar het barakkenkamp beefs gestaan.
Aileen de funderingen van de barakken liggen er nog. Op de
pleats waar het groepje Nederlanders een tweetal jaren
heeft doorgebracht, staan nu permanent bewoonde zomerhuisjes...
Op 6 januari 1943 is er ook reeds een groepje werknemers
van de AGO-fabriek nit Ter Apel naar Duitsland gestuurd.
"Op zekere dag deelde de beer Van der Werf (directeur van
de fabriek) mee, dater lien personen zouden wooden aangewezen om to werk to worden gesteld in Duitsland", vertelt
de nu 70-jarige heer (.Kral. Hij is een van de ties die aangewezen wordt. Hoewel niemand het leuk vindt, wordier niet
geprotesteerd. Op genoemde datum vertrekt het groepje
Ter Apelers 's morgens vroeg met de 0.G-tram naar Winschoten en vandaar naar hun bestemming in Duitsland. Tijdens de reis is er gees begeleiding en er is gelegenheid genoeg om onder le duiken. Na een reis van twee dagen
arriveert men in Halle en word[ to werk gesteld in de Junoker vliegluigfabriek. Het groepje or Ter Apel komt bij elkaar op een kamer in het barakkenkamp terecht en zal pas
rood juni 1945 terugkeren. Het kamp ligt op een afstand van
zo'n tvdntig minutes lopes van de stad, doch men komt er
niet vaak. De vrije tijd words meestal met kaartspelen doorgebracht. De behandeling in de fabriek is vrij goed. De Hollanders hebben het een stuk beter dan de Fransen en de
Russen. "Wij werden mere gezien als eon soort broedervolk
van de Duitsers, dus ook een snort edelgermanen", aldus de
heer Kral. Hij voegt er aan toe, dal het eten vaak slecht en
onvoldoende was. Gelukkig krijgt men geregeld pakjes met
levensmiddelen van thuis toegestuurd. De pakketjes worden
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De begrafenis van ome
liens Man, Vader, Zoon
en Broer
AUKS ZOER,
geb. I / full 1917 le Vlagt-,
wedde, overleden 2 Nov.
1944 le Halle (DM/ heel!
Zaterdagrniddag 15 Dec.
in elle stilts to TerApel
lasts gelled.
Munnekemoer West,
10 December 1951.
Wed. A. Zoer—Oosling
Kinderen
Fam.
Fame Oosting
Fem. Zoer.!OtIC I

a

Het groepje werknemers van de A. 0- fabriek in her barakkenkamp m Halle. Ad., v.tn.r.: A.de Vries Inlet nit Ter Apel), J.Ho flan,
EWijnholds, B.Sranneveld en J.Kral. Midden yin., Ede Jorge, R.Smalbil, A.Zoer en B.Vellerop. Voor S.Wiegers en
E.Romv.

dan gepost 0 Riitenbrock en zijn daardoor eerder op de
plaats van bestemming. Het regime in de vliegtuigrabriek
van Halle is zeer streng. Zo gauw men het vermoeden heeft,
dat er op de een of andere manier wordt gesaboteerd,
den de eventuele daders op staande voet ontslagen en afgevoerd naar een concentratiekamp. Ook de Junckerfabriek
ontkomt flier aan de aanvalllen van de geallieerde vliegtuigen. Tot drie keer toe wordt de fabriek gebombardeerd. Ti)deer de hichtaanvallen vluchten de werknemers naar de
loopgraven die kriskras in het open veld nabij de fabriek zijn
gegraven. Een van de bombardementen wordt de 26-jarige
Auke Zoer uit Ter Apel noodlottig. Zoer /igt op dat moment in het lazaret te Hall, Op 26 oktober 1944 is hij daar
opgenomen, omdat hij lijdt aan de gevaarlijke ziekte difterie. Net als hij een paar dagen weer aan de beterende hand
s, wordt hij door het bombardement van 2 november 1944
dodelijk getroffen. De verslagenheid onder de Nederlanders
is grout Op woensdag 8 november om 9.45 oar wordt Zoer
in Halle begraven. Na de oorlog word) zijn stoffelijk overschot herbegraven in Ter Apel. Momenteel ugh Zoer echter
begraven op de erebegraafplaats in Loenen. Mevrouw Zoer
(gehuwd in 1939) heeft van de Duitse autoriteiten noon een
officieel schrijven ontvangen omtrent de dood van hear
man. Wel ontvangt ze een brief van de Nederlander Dirk
Kroneberg, die als verbindingsman vow de Hollandse werknemers in Halle optreedt. De brief is gedateerd op 12 november 1944. Tijdens een dagbombardernent kornt doze
Kroneberg samen met nog een Nederlander eveneens om
het levee. Ze zijn op wog near de stad om een paar kaartjes
noon de bioscoop . kopen als ze dodelijk worden getroffen.
Beide Nederlanders worden begraven in een mauagraf. De
groep werknemers van de AGO-fabriek nit Ter Apel verlaat Halle in apri11945 en keert vijf weken later terug in Ter
Apel. De meesten hervatten daarna weer hue werkzaambe.
den op de Ter Apeler fabriek.
In 1943 krijgt de beer W-Wachtmeester een oproep om
Duitsland te gaan werken. Op dal moment werkt hij op de
Ago-fabriek in Ter Apel. De dan 23-jarige Wachtmeester
neemt zijn toevlucht tot de heer Jost, directeur van de
Duitse AGO in Rfitenbrock Deleer Jost woonde destijds
in Ter Apel aan het Ruiten A-kanaal in çn van de villa's
nabij de Ago arrant(thans bewoond door de fam.Ellermeijer). Jost zorgt ervoor, dat Wachtmeester op doze Duitse
fabriek tewerk wordt gesteld. Hij kan nu iedere avond naar
hors en wordt niet blootgesteld aan bombardementen. De
beer Jost heeft veel Ter Apelers aan een baantje op zijn fabriek geholpen. Op de fabriek in Riltenbrock werken ook
ore! Poolse en Russi.he krijgsgevangenen. De Nederlanders mogen echter goon contact met dem mensen hebben.
"Ala er luchtalarm was, moesten wij allemaal naar de schuilkelder,maar
, de Russen en de Polen werden near een andere
mirerr afgevoerd", vertelt de heer Wachtmeester. "In de fabriek werd of en toe ook propaganda gemaakt en dat word
dan georganiseerd door 'Kraft dumb Freude'. lk liep dan
meestal wog, moor werd een keer betrapt door een Hollandse bans. Door tussenkomst van de heer Jost moths ik
loch op de fabriek in RUtenbrock blijven. Wel kreeg ik een
tientlr boete, dat ik moest storten in de kas van de Winterhulp". Een voorbeeld van Duitse accuratess, Na de oorlog
ontvangt Wachtmeester dat tientje terug... In oktober 1944
besluit hij samen met nog enkele personen thuis te blijven
en onder 0 duiken. Op de fabriek is sabotage gepleegd en

de straffen zullen niet uitblijven. "Voordat ze mij te grazen
nemen, smeer ik hem", denkt Wachtmeester, “en voorlopig
zien ze me hier niet moon terug". Bij de bevrijding op 11
april 1945 komt hij weer 0 voorschijn, is ern tijdlang in
dienst bij de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten
(N.B.S.) en keert daarna terug op de Ago-fabriek in Ter
Apel.
Ook de heer 1.W.Meijer, toendertijd werkzaam in de stagerij van zijn vader aan de Viaductstraat krijgt een oproep om
floor de Duitsers to gaan werken en wet in een fabriek in
Hannover. Uiteraard heeft hij daar weinig mm in en bovendien kan hij moeilijk op de drukke slagerszaak gernist worden. Hij vervoegt zich bij 'Herr Jost', die hem tewerkstelt in
zijn fabriek M Rfitenbrock. Nu kan Meijer iedere avond
naar huis.
De heer Berend Schomaker uit Ter Apel gelukt het om een
baantje bij een kwekerij in Meppen re vinden, zodat ook hij
vrij dicht bij hors blijft en gevrijwaard is van het werken in
de door de geallieerde vliegtuigen gebombardeerde fabrieken. Op 11 januari 1944, op dezelfde dog als crop de aardappelmeelfabriek M Ter Apelkanaal lien werknemers de
dood vinden, vallen er ook bommen in Meppen. Net als
Schomaker een schuilkelder in nil !open, valt er een bom
none de ingang en wordt hij dodelijk getroffen.
Bij een bombardement in juli 1943 te Hannover komt de
heer Gerrit Kuiper uit Ter Apel om het !even. De familie

Jan Roo
word, door en eoon Willem nom de tram gebrae& Boorsma word( mverkgesteld in Hannover.
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blijft lange tijd in het ongewisse, omdat hij een paar weken
als vermist words opgegeven. Pas op zaterdag 21 augustus
word[ het lichaam van Kuiper gevonden. Hij word[ met een
groot aantal collega's op een begraafplaats even buiten
Hannover begraven. Net als bij de familie Zoer ontvangen
de nabestaanden van Kuiper van Duitse zijde geen officieel
bericht omtrent de dood van Gerrit. Wel komt er op een gegeven moment een pakje [crag met was kleren en beschimmeld brood. Op het pakje staat alleen de mededeling:
'Overleden'...
Doordat de manlijke bevolking in de gemeente Vlagtwedde
voor een groot deel naar Duitsland word( gestuurd ten behoeve 'van werkzaainheden voor weermachtsdoeleinden',
komen met name de landbouwbedrijven in de knoei. Er zijn
namelijk haast geen werkkrachten meer om de oogst binnen
to bairn. De directeur van het arbeidsbureau, bijkaMoor
Solingen, beklaagt zich dan ook bij burgemeester F.Beins
van de gemeeMe Vlagtwedde, dal hij straks voor het 'rijp
rooien' van aardappelen in dit gebied een tekort beef t van
1200 arbeiders. Deze mensen moeten dus uit andere streken
gerecruteerd worden. De beide arbeidsdienstkampen binen de gemeentegrenzen, zijn in juli 1944 ook al opgeheven,
zodat op doze groep jongemannen geen beroep meer kan
1 worden gedaan. Heins stele M een brief, gedateerd 12 juli
1:
1944, de Commimaris der Provincie Groningen van de toestand in zijn gemeeMe op de hoogte en deelt rnee, dat hij
geen arbeiders werkzaam in de landbouw moor kan missen.
"Op veel landbouwbedrijven waren de vorige week de bieten nog niet 'op een' gezet, was loch al enige weken corder
had moeten geschieden. Het onkruid snide zo welig, dal de
bieten bijna niet meer waren to vinden", go klaagt de burgeDirect na de oorlog wordy de hoer Nicht (Rijkoduitser) door de
meester.
B.S.
Er komen bee, dankbetaigingen

lr
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aardappelen rothoo worth or event, gerust be, de molen go For 1100,

Leer/ van de Rijks H.B.S. en de MULO mosten meehelpen on, de aurdoppelen nit de grand te halen. Op de foto own o.a.
Albert Ter Wisch, Janes Vermenlen, Herrin Kuper. Johny Tionersma, Gesienus van Weerden, Herman LIIif, Johan Steneker,
Tammo Bonkes en lamp Ter Wisch. De foto is gammen bij beer Bouwman in Ter Wisch.

Uiteindelijk worden de leerlingen van de HBS en de Mulo
in Ter Apel ingeschakeld om de aardappeloogst binnen te
halen. Van studeren komt immers toch niet veeI meer. In
rep/ember word/ bovendien het gebouw van de HBS door
de Duitse militairen gevorderd. Overigens worden de
/err-linger
niet verplicht gee/rid om aan de oogst wee /c werken,
maar does dat op vrijwillige basis,
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De Nederlandsche Arbeidsdienst
Vroeg in de rnorgen
marcheren wij
door de bossen
door de velden,
lungs elle wegen,
rnarcheren wij
G;rds in het oosten
staat nu eon gloed
De zon koint langzaam op,
zo rood als blood'.

B

ovenstaand vers is eon van de vele liederen die in de
oorlogsjaren door Ter Apel klinken, als de jongevan de Nederlandsche Arbeidsdienst op
mars zijn. Ze zijn gelegerd in het kamp '134 N.A.D. Johan
Maetsuijker' gelegen aan de Hanetangerweg nabij de Leidijk in Bamflair. Het kamp is genoemd near eon Dud direeteur-generaal van de Verenigde Oostindische Compagnie.
De Arbeidsdienst is ingesteld op 26 mei 1941 en is bedoeld
om jongens van achttien jaar en ander op le voeden M de
steer van het nationaal - socialisme. De overgrote meerderheid van de jongemannen die words opgeroepen, kornt met
nee! tegenzin en velen zien als enige voordeel, dal ze nu tenmins. hun uitzending near Duitsland in het kader van de
`Arbeidseinsatz' met eon half jaar kunnen uitstellen. Uiteraard zijn er ook veal jongens die helemaal geen gehoor aan
de oproep geven en onderduiken. In de advertentiecampagne staat de figuur 'Koenraad' centraal, vandaar dal de
arbeidsmannen ook wet spottend 'Koenraads' genoemd
worden. Dagelijks ziet men tekeningen in de krant, waarin
Koenraad by . eon op hot geslagen paard- en wagen tot stilstand brengt; keurig netjes M eon voile bus opstaat voor eon
zwangere vrouw of neer bereidwillig eon Dude man helot
met het duwen van eon zware kar.
De arbeidsmannen dienen als voorbeeld voor anderen en de
figuur van Koenraad is 'de model-arbeidsman'.
Het eigenlijke doel van de Arbeidsdienst is des de Nederlenders in de richting van het nationaal - socialisme le duwen. Hier komt echter niet veal van terecht. De meeste
mannen die aanvankelijk vrijwillig dienst nemen, later krijgt
men to maken met eon verplichting (april '42), hebben eon
hekel aan de Duitse politick. Waarom ze den wet gehoor geven aan de oproep? Wel, het eten in de kampen is prima, de
angst om near Duitsland gestuurd to worden is even voorbij
en onderduiken blijft gevaarlijk. Hoewel er wet eon aantal
kader/eden zich bij de NSB heeft geschaard, behoort de
meerderheid vier tot daze partij. De Duitse bezetters willen
namelijk Bever geen NSB-ors op daze posten. Men wil eon
Arbeidsdienst die 'in Grootgermaanse geest geleid wordt'.
Dr. L. de Jong schrijft in in levenswerk 'Het Koninkrijk der
Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog': ..."De Nederlandsche Arbeidsdienst was qua opzet foul, maar vies was
het kader betrof en zeker niet de arbeidsmannen..." Ondanks dat de illegale kranten als Het Parool en Vrij Nederland er bij de jongeren op aandringen om zich niet voor de
Arbeidsdienst le melden, znn er in de zomer van 1941 Loch
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al ruim 4000 jongemannen toegetreden. De kerken in Nederland denken verschillend over de NAD. De Ned. Hervormde Kerk vindt de installing volkomen onaanvaardbaar,
de Gereformeerde Kerk staat er iets gereserveerder tegenover en ook de R.K.-kerk wijst de MAD Diet zonder meer af.
Pm als men in 1943 ook de Germaanse groet in de arberdskampen wil invoeren, komen de kerken in het geweer en
protesteren hevig. Ondanks de vele propaganda kan men
Loch stellen, dm de Arbeidsdienst in Nederland g len vaste
grond onder de voeten half[ gekregen en dal de opzet eigenlijk mislukt is.
De Arbeidsdienst heats ook in Nederland een voorgeschiedenis. Reeds ver voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog words er al gepleit voor de invoering van een snort
van arbeidsdienstplicht voor jeugdige werklozeu. De regering ziet dit als een middel om een halt toe to roepen aan de
steeds maar groeiende jeugdwerkloosheid en de grote 'ledigheid' die onder de jongeren hears[. Tot de invoering van
ten arbeidsdienstplicht kornt het niet. Wel ornstaan er op
iatief van verschillende maatschappelijke en kerkelijke
instellingen zogenaamde werkkampen voor jeugdige werklozen. Het doll van deze kampen is om de jeugdige crisisslachtoffers in een of andere vorm voor korte tijd wag to ha-
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Door de 'groonnoedigheid van de Fiihre0 keren de rneeste
Nederlandse krijgsgevangenen in juni 1940 Drug Er worth
een speciale diensiplicht in het !even geroepen, die de werklore militairen 'noel covangeni de 'Ophounidiens,

len uit h. `teneerdrukkende dagelijkse omgeving' en ze op
een gezonde wijze onder Icameraadschappelijke such[' bezig to houden met lichamelijke arbeid. De overheid steunt
de werkkampen met subsidies en er worden door de jeugdige werklozen vijvers gegraven voor plantsoenen en een
aantal wegen aangelegd. Ettelijke duizenden jonge werklozen hebben in die tijd aan dal kampwerk deelgenomen.
Over deze werkkampen schrijft Mr. W.J. van Haien in , zijn
boek 'Het Werkende Land' (1936)1 "Hier werken zij schouder aan schouder air arbeidsmakkers, als kampvrienden en
tevens met dal prestige gevoel van deelgenoten to zijn in iets
dal men onder zijn handen ziet groeien tot iets goeds".
Op 10 mei 1940 valt de Duitse Wehrmacht ons land binnen
en na enige dagen captuleert ons lager en word[ een groot
gedeelte van de militairen in kdjgsgevangenschap gevoerd.
Door de 'grootmoedigheid van de FUhrerb goals het zo mooi
words aangekondigd, komen de Nederlandse militairen in
jurn weer terug 01 hun vaderland. De demobilisatie van al
die duizenden so/daten brengt echter een groot probleem
met zich nice. Er is narnelijk geen werk. Op initiatief van de
Duitsers word[ er een speciale dienstplicht in het leven geroepen, die de werkloze militairen tijdelijk gal molten opvangen. Op 30 juni 1940 words bij verordening no. 71 van de
Rijkscommissaris (Seyss Inquart) de 'Nederlandse Opbouwdienst' ingesteld en words kortweg 'Opbouwdienst' genoemd. Deze dienst half[ al een verplichtend karakter Pas
als men kan aantonen, dal men een baan heeft gevonden,
mag men de Opbouwdienst verlaten. De Opbouwdienst is
bestemd cm de leden van de voormalige Nederlandse landen zeemacht in de gelegenheid to stellen nuttig work ten behoeve van de gemeenschap to verrichten. Dat werk bestbat
dan uit puinruimen, mijnen onschadelijk maken, wegen aanleggen enz. De !aiding komt in handen van majoor
J.N.Breunese, die een strakke para-militaire organisatie opbouwt en sympathiek staat tegenover bepaalde Duitse
ideeen.
De 'Edelgermanen' hebben echter geheel andere plannen
met deze Opbouwdienst en zien genoemde dienst Bever
overgaan naar het model van de nationaal-socialistisch ge- •
note Arbeidsdienst. Reeds drie maanden na de oprichting
van de Opbouwdienst worden er al de nodige voorbereidingen getroffen. Ade manschappen boven de 25 jaar en alle
onderofficieren boven de 35 krijgen ontslag en worden geplaatst voor zover mogelijk bij de politic, brandweer of
luchtbescherming. De ongeveer 1100 die uiteindelijk overbInven, zullen de kern molten gaan vormen van de nog officieel op to richten Arberdsdienst. De Opbouwdienst word[
ontbonden en er words een verordening afgekondigd, waarmee de oprichting van de Nederlandsche Arbeidsdienst,
kortweg MAD, een felt words. Taak enwezen van de
worden omschreven onder wke] 1 van de Verordening en dal !aids als reign:
1. Ade jonge Nederlanders van beiderlei Kane, die in het
bezette Nederlandse gebied woven, zijn verplicht hun yolk
M de N.A.D to dienen.
2. Zij die tot de N.A.D. behoren, vervullen 0en ereplicht jegens het Nederlandse yolk; het is de task van de N.A.D.
werkend in de gees[ ever ware volksgemeenschap, de Nederlandse jeugd to doordringen van de ethische waarde van
de arbeid in het algemeen en haar de vereiste waardering
voor de handenarbeid bij to brengen.
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Breunese commandant van 90 nieuwe instening. Hij geeft
de Arbeidsdienst het devies "Ick Dien . ' mee. In augustus
1941 neemt deze majoor echter al weer zijn ontslag. Hij is
van mening dot de Duilsers zich to veel op een hinderInke
manier met de organisatie gaan bemoeien. Als zijn opvolger
word[ benoemd de pro-Duitse luitenant-kolonel L.A.0 de
Bock. Er words een grootscheepse propagandacampagne op
touw gezet, waarin de zegeningen van de Arbeidsdienst
breeduit worden uitgemeten.WaarschijnInk mode als gevolg
van het feit, dal weinigen zich opgeven voor vrijwillige
dienstneming, words in September 1942 de algemene
'dienstpliche van kracht, zodat iedereen M de /eeftijd van 18
tot 24 jaar kan worden opgeroepen. De organisatie van de
Arbeidsdienst is near Duits voorbeeld op militaire lees( geschoeid. De arbeidsmannen dragon een mosgroen uniform.
De dog words doorgebracht met exercitie, waarbij de schop
gelijk een geweer op de schouder words meegedragen. Ook
neems de sport een belangrijke plants in. Aan zang words
ook grole waarde gehecht en tijdens de marsen words
dan ook regelmatig gezongen. Verder worden er wegen aangelegd en de boeren gehoipen bij de oogstwerkzaamheden.
KAMP 134 N.A.D. 'JOHAN MAETSUIJKER'
De Rijksgebouwendienst is bolas[ met het bouwen van het
kamp in Barnflair. Men vindt het terrein ten noorden van de
Hanetangerweg vlak bij de wooing van de familie Bos bijzonder geschikt en in Juni 1942 kunnen de eerste jongemannen de barakken betrekken. Tot en met januari 1944 zal dan
odor half jaar een nieuwe afdeling van ongeveer 150 manen de arbeidsdienstplicht in dit kamp gaan vervullen. Het
dagprogramma voor de arbeidsmannen ziet er 010 00191 000
6.00 uur
7.00 uur
7.30 uur:
8.00 uur:

Vrljwlllige dienstneming di/ den Naderlandscha.
Arbeldsdlansf.

Burgemeester der ge,ente Viagnveddetniag hekend, dg
0110 jongemannen van Nedenandsche nanonanten van good zedelijk
gedog met lediJdagrenaen'Insschen 18 en 23 jaar In de gelegen.n'el7hdirdeli"V.Anesacren "Ageltele0n0s'r vIT2inginerg:
tormuneren, 0670 0110,0/n15 Januar! a.s..Ingevuld moeten worden
inggeverd, zijn le 2 beano' ter gemeentesecretade.
SELUNGEN, Januar' MI.
De Baouneege.
pe

In artikel 6 van doze verordening stoat echter ook al, dal Joden niet voor deze Arbeidsdienst in aanmerking komen. In
een rode van de Rijkscommissaris Seyss Inquart op 13 juli
1941 to Den Haag words gezegd: "De eer van de arbeid is de
grondslag van het nationaal-socialisme en daarom kan de
Arbeidsdienst slechts nationaal-socianstisch zijn". Geen
pleats voor Joden dus. Zoals reeds gezegd words majonr
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10.30 um,
13.15 uur
14.15 our,
15.00 uur
17.30 our
18.30 uur:
1930 um:
22.00 uur:

reveille en ochtendgymnastiek
ontbijt
vlaggeparade
gereedmaken voor:
a.) werken aan een objekt
b.) exercitie
c) een 1ange mars
schaften
warme maaltijd
verplichte bedrust
exercitie of sport
persoonlijke verzorging onderhond kleding
en gereedschap
avondeten
vrij
avondappel.

De task van de Arbeidsdienst is o.a. de jeugd van Nederland
door middel van de zogenaamde vorming het nationaal-socialistisch gemeenschapsideaal bij to brengen, dock dit onderwerp koint in het dagelijks programme van het kamp to
Ter Apelslechts sporadisch voor. Er words grote waarde gehecht aan de gemeenschapszang. In de zangbunde/ van de
N.A.D. stoat dan ook het volgende: "Naas( de gemeenschappelijke arbeid en het marcheren in gesloten gelederen
is het zingen het sterkste gemeenschapsbeleven in de Nederlandsche Arbeidsdienst". De zangbundeibevat119 liederen.
De meeste liedjes zijn doodgewone Nederlandse volksliedjes, weliswaar met een stork patriottische inslag, en er zijn
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Mod,. Gal.Fakke, a fkomatig nil Zero, verbleef in 1943 in Ter Apel. Hij maakte deze plattegrond van het kamp.

liederen bij die de arbeid en het werk van de arbeidsman
verheerlijken. Het komt geregeld voor, dat de arbeidsmanen de tekst een beetje veranderen. Bijvoorbeeld bij ho lied
bij het begin van dit hoofdstuk, do eindigt met de woorden:
"De zon komt langzaam op, zo rood als bloed" word[ de
tekst verandert in: "Heel Duitsland staat in gloed, zo gaat
het goed”. Nog een ander hed Midt:
Tens zullen wij alien marcheren
en reeds is de dag zeer nabij,
Do arbeidsso/daten zich keren
tegen Juda en geldslaverniy
De laatste twee regels worden dan als volgt gezonger 'Tat
arbeidssoldaten zich scheren, met schoensmeer en leverpas-
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De arbeidsmannen in Ter Apel worden to werk gesteld bij
boeren in de omgeving en worden belast met oogstwerkzaamheden. Ook word[ land ontgonnen nabij de Leidijk
vlak bij de Duitse grens en er worden dijken aangelegd bij
de vloeivelden van de aardappelmeelfabriek. Het loon dat
de arbeidsman ontvangt is 10,25 per dag.,..
Pen van de mensen die het kamp 'Johan Maetsuijker' van
nabij hebben meegemaakt, is de heer Veerman Wt Ede. "Ik
heb geen prestige herinneringen aan die tijd. Het kader bestond voor het grootste deel uit N.S.B-era en uit lieden die
door tot de Arbeidsdienst toe to treden, probeerden tewerkstelling M Duitsland to ontiopen.

1.17F-175
...vr.r.rurr,==

as c^l9
Bericht van de afdelingscontmandanr aan de ouders.
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Kamp 134 ma d "Johan Maersuyker.
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De commandant heb ik goed gekend. Hij was beslist geen
N.SR-er. Hij Meld zdh afzijdig van de anderen en wise b.v
dat er een groepje stiekem luisterde naar de Engelse zender.We kregen een volledige militaire opleiding op het gehied van discipline, exercitie en andere taken. In plaats van
het dragen van een geweer liepen wij met een schop. Ik herinner mij nog, dat onze ploegcommandant een fanatieke
N.S.B-er was. Hij ginger prat op dat hij zijn opleiding had
genoten aan de S.S.-school in Munchen. Ook weer ik nog
dat wij diverse keren in de eetzaal moesten komen, waar
dan een S.S-er propaganda maakte voor de moffen met air
doe] ons le bewegen toe to treden tot de partij. Resultaat
had dit nauwelijks. In mijn ploeg tat een jongen die de Hitlergroet bracht en zich opgaf voor dienst in Palen. lk was
blij, dat ik in december 1943 kon afzwaaien en naar huffs kon
gaan".
Mr.Dr. H.1.Fokke uit Zeist kan zich nog bijzonder veel Mt
die tijd herinneren en van hem d oak de plattegrond van het
kamp afkomstig. "Het terrein waarop de barakken waren
gebouwd, loopt mm of meer wigvormig toe en is niet zuiver
rechthoekig. Zelfs de exerceerpla gs had een beetje de vorm
van een trapezium. De kaderbarak stood iets buiten het terrein in een stuk bebost gebied. Er was een grate brandvijver
om bij eventuele brand in een van de zeer brandbare barakken direkt to kunnen beschikken over voldoende water. De
vijver was ongeveer 1.50 m diep. De uitgegraven grond was
over het terrein verspreid en achter het wachthuisje was er
een kleine heuvel van gemaakt, waarop het mededelingenbord met bovenaan de naam 'Johan Mactsuijkee gond. De
eetzaal lag ten zuiden van de brandvijver. Het was een grate
barak met een ruime keuken. Het badlokaal annex wasbarak lag aan de noordkant. Er Was een hok aangebouwd,
waar enkele vrouwen nit het dorp iedere morgen aardappelen zaten to schillen voor de kampbewoners. De foerier tat
achter de vijver aan de noordkant van het terrein met daarnaast een voorraadkamer met duurzame levensmiddelen.
De beheerder daarvan verstrekte dagelijks goederen aan de
koks. Hij hield strenge controle, net zoals trouwens de commandant, die soms zelfs de koks, wanner die met verlof Bingen, hun koffers lief open maken,Hrj stood crop, dat de
manschappen niets to kort kwamen en heeft daarvoor heel
goed gezorgd. Alle gereedschap werd 's mb?gens bij het afmarcheren naar het werkobjekt bij de parkmeester opgehaald, die het meestal in rotten had opgesteld met de schoppen voorzien van 1,2,3 of 4 ringetjes op de steel, zodat
iedereen wig was bij wie hoorde.'s Middags bij thuiskomst
werd weer exact geteld wat word afgeleverd en gecontrolecrd tegen checklijsten. Beschadigde gereedschappen
moesten apart warden overhandigd met een rapport hoe en
wanneer het gereedschap werd beschadigd. Er was slechts
een W.0 met ongeveer twaalf toilettes. Een stel kranen was
aangebracht boven een lange zinken wasbak. De toilettenreeks kreeg de bijnaam 'Balkan', naar de roerige toestanden
in dat deel van Europa.
In 1943 waren er 12 volledige ploegen ingekwartierd. Een
ploeg bestond gewoonlijk uit twaalf personen, zodat de
grootte van een lichting uit ongeveer 150 mannen bestond.
Aan de westkant van het exercitieterrein beyond zich een
klein plateau met twee vlaggemasten. Daarvoor vond iedere
morgen de vlaggeparade plaats met klaroengeschal, het
'woord van de dag' en het hijsen van de vlag. De wacht
moest 's avonds bij zonsondergang de vlag weer strijken met
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het voorgeschreven ceremonieel. In de eetzaal tat iedere
ploeg aan zijn eigen lange Intel met de ploegcommandant
aan het boofd. Dwars voor deze tafels stood in de lengterichting de tafel van de commandant en het middenkader.
Er werd rowel voor als na de maaltijd enige stifle in acht genomen vow- diegenen die wilden bidden. Bij het kader waren sommigen lid van de N.S.B. De commandant kwam via
het Nederlandse leger en de Opbouwdienst in de Arbeids- .
dienst terecht. Hij heeft er zo goed en zo kwaad als mogelijk
was voor gezorgd, dat de national-socialistische Mvloed miniem bleef. De onontkoombare uurtjes van zogenaamde
'vorming' vulde hij zelf in met niet onverdienstelijke lesjes
vaderlandse geschiedenis. Met dokter Boomgaard uit Ter
Apel, die regelmatig de ziekenboeg bezocht, luisterde hij
dikwijls naar de Engelse zender. Mijn indruk van de commandant is, dat hij toch wel goed werk verrichtte en het politieke water zo min mogelijk in beweging wilde zetten"
De beer 1.van Lith uit Emmercompascuum is voor de oorlog
lid van het muziekkorps van het Leger des Heils on words in
bet arbeidskamp belast met de zanglessen. federe week
words er een uur uitgetrokken voor tang en dan probeert hij
er bij de mannen een lied in le stampen. Het motto bij de
zanglessen is: "Zing je lied vroeg arbeidsman. Laat je morgenlied de uiting zijn van je wit tot plichtsbetrachting. Arbeid is voor ons een vreugdevol leven. Wij zingen daarvan
vol blijheid en doelbewust bij onze mars naar het work".
Clok moet de heer Van Lith de jongens 's morgen wekken
met een hoornsignaal en is hij iedere morgen aanwezig bij
de vlaggenparade.
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Een groepje kerkgangers' gefotografeecd in het centrum von Ter
Ape'. In het gebouw op de cam,
grand is nu cafe 'De Drie Maketiers' gevesagd.

komen schoon zijn. Lag ergens op het terrein een Inciterstokje, dan werd er opdracht gegeven deze per kruiwagen
op to halen en naar de vuilnisbe/t af to voeren. Op zekere
avond was bij het avondappel de kamer niet in orde. Voor
straf moest toen de hele ploeg buiten in de sneeuw in pyama
aantreden. Hierover is toen een klacht ingediend bij de commandant en de opzichter die daartoe opdracht had gegeven,
kreeg later een berisping. Het kader was over het algemeen
wel goed, hoewel er ook enkele ploerten bij liepen. In maart
1943 wilden zes mannen vluchten, maar werden gesnapt. De
volgende dag moesten bedoelde mannen in hun onderbroek
onder de vlag staan en de louse van de dag mededelen. Die
luidde Mem 'Bezint eer gij begint'."

Leggnmatiebelifijs Wederlandsche Arbadschenst..

De heer A.Katuin verblijft van januari tot en met juni 1943
in het N.A.D.-kamp 'Johan Maetsuijker'. Hij krijgt to maken met de sums was overdreven aandoende gediscip/ineerdheid. "Ages in de barakken en daarbuiten moest vol-
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De heer W.BOOy uit Emmen bewaart geen prettige herinneringen aan het kamp to Bamflair. Hij krijgt op een gegeven
moment zo'n hekel aan het systeem, dot hij niet terugkeert
van verlof, moor bij een boor in de omgeving onderduikt.
Booy arriveert op 7 januari 1943 per fiefs bij het kamp. Als
hij door verkleumd met de handen in de mk ken bij de poort
stoat in wachten, wordt hem door een kaderlid megesnauwd: "Handen uit je zak kerel, zo staat eon arbeidsman
er met bij". Dat is zijn eerste kennismaking. Doordat Booy
steeds honger heeft, brengen z'n ouders hem geregeld extra
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Op 23 november 1943 omploft o vlak miner hat arbeidskamp
een Megnagbom. Even daarna mon her mestet brandend neer in
de nabnheid van de baerdern van Mulder aan de Kloosterveenneg. Op de foto is duidelnk de bamkrater re Bien.
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brood. Dit mag natuurlijk niet legaal gebeuren, vandaar dat
hij het brood 's avonds M het donker in ontvangst neemt. Hij
verbergt het brood onder een luik M de vine, op z'n kamer.
Waarschijnlijk words hij verraden, want op een zeker moment stops opzichter Bakker de kamer binnen, loop[ regelme/It op het luik of en ninth de geheime voorraad. De opzichter steekt het brood vervolgens in brand. Bony worth
onder meer tewerkgesteld aan de dijken van de vloeivelden
van de aardappelmeelfabriek. Er worth tijdens het werk
veel getreiterd en daar kan Booy absoluut niet tegen. Hij besluit dan ook om zijn half jaar M het kamp niet vol to makes
en er vandoor te gaan.
De heer J. van Orden, alkomstig uit Apeldoorn moet zich in
Mfi 1943 in het kamp le Ter Ape/ me/den. "Het vie/ mij bij
aankomst direkt al op dat in de manic, van optreden van het
kader de invloed van de bezetter duidelijk merkbaar was.
Het regime was streng, boob als je je aan de regels hield, was
het wel uit to houden. De commandant vond ik wel sympathick. De lagere kaderleden gedroegen zich vaak als dienst-
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kloppers. Sommigen droegen het gehate NSB speldje.
's Morgens om zes uur wend de reveille geblazen. Opstaan,
snobrtkleding as n en naar buiten voor het sportkwartierge. Daarna wassen, scheren en aankieden. Aides ging in
tempo ("mars-mars"). Als we het Kamp verlieten met de
groep, word er netjes door de pool at gemarcheerd. Normal buiten 'het zicht' van het kamp gekomen, mochten we
'vrij' lopen. Totdat we in het vrije veld de boerendochters
naderden, die reeds bezig waren met het rooien van de 'piepers'. Een paar honderd meter van hen verwijderd moesten
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aangelegd 0.0.0. de
aardappehneelfabrielc
Het work 'nerd nagevoerd ander toezicht
van de Ned. Heidemij.
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De arbeidsmannen warden tosgesproken door korpseommandant ffopman De Vries.

we ons opnienw opstellen en verder mareheren tot we op
gelijke hoogte waren. De meisjes staakten dan hun workzaamheden en keken op. Dan kwam het commando: 'Aideling Halt, linksomP We maakten dus front nom de Ter
Apelse schonen. De onderopzichter brulde dan: "Was zegt
de compier Antwoord van 'de groep uit volle bora:
"Goeiemorgen Marie!". We moesten gl int naar de meisjes
zwaaien en vervolgens afmarcheren naar onze . eigen' akker.

Van her kJ, kw, men i n, Hive, . , zerug vinden. Bij de bosrand mond de kaderbarek.

Heel goed weer ik me nog het ceremonidle vlaghijsen op 31
augustus '43 to herinneren. Natuurlijk werd er met geen
woord over gesproken, maar je voelde als het ware, duo velen op da y moment dachten aan de verjaardag van de koningin en haar aldus een stifle hulde brachten".
Als de heer Van Orden een maand of drie in het kamp to
Barnflair heeft doorgebracht, words hij tijdens het binnenhalen van de aardappeloogst getroffen door een lichte aanval van kinderverlarnming, waardoor zijn handen niet meer
goed tunctioneren. Op advies van dokter Boomgaard word[
Van Orden doorverwezen naar het Rijkshospitaal in
Utrecht, waar hij een aantal maanden words opgenomen. In
het hospitaal krijgt hij van 'z'n slapie' geregeld een brief.
Een citaat nit een brief gedateerd 23 oktober 1943: ".....Dus
jij hebt de onderhopman op bezoek gehad. Nu, da y vind ik
erg aardig van hem. Jo Jan, we moeten nu nog een week
'krabben' (aardappelen rooien). Gelukkig maar, want je
kunt je er geen voorstelling van makes hoe koud het op het
land is. Ik pieker er vaak over, war ik zal gaan doen, als ik nit
de Arbeidsdienst kom....P.S. Als je nog een broodbonnetje
kunt kfijgen, wil je hem dan Uit een brief gedateerd 28 november 1903:......"Het is weer zondagmiddag,
nog twee en een halve week en dan zijn we van de rotzooi at.
Het wordy hier met de dag beroerder. Jan, ze weten Hies hoe
zoom het leven zuur moeten maken. We zijn van de week
oak zo geschrokken. Er zijn bommen op nog geen 100 meter
achter onze barak gevallen en de bommenwerper is in het
dorp neergestort. Nog bedankt voor de broodbonnen......"
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Gedurende het tweede halfjaar van 1943 vervult ook de
heer Mr. J.H. van Erp Mt Arnhem zijn arbeidsdienstplicht.
"De burgerkleding ging achter slot en grendel en ik werd in
een mosgroen geverfde plunje gestoken. Enige weken na
aankomst deponeerde mnn vader bij de fam.Geres van de
stadsboerderij gelegen in 't Schot een reserve stel burgerkleding. Als er moeilijkheden zouden komen of als we bv. op
transport gesteld zouden worden naar Duitsland, was vluchten dus mogelijk. M'n radar was aan het adres van Geres gekomen via de R.K. pastorie. We werden ingezet bij de aardappeloogst in Laudermarke. Bekaf kwamen we tegen de
avond M het kamp terug, wasten ons en kregen vervolgens
to e'en. Voldoende was het niet. Na een dag van voor velen
ongebruikelijk en zwaar werk, bleek de hoeveelheid aan de
magere karat. Vandaar dat ik regelmatig boterhammen over
het prikkeldraad bij de W.C's kreeg toegeworpen. Dat deden dan afwisselend Greta en Herman Geres. Later in het
jaar kocht of kreeg ik wel rens van bakker Lukkien aan de
Oosterstraat, waar ik ook wel eens een uurtje vrije tijd doorbracht, en half zacht bruin roggebrood. Sport stood regelmatig op het programma. Vaak bestond dit uurtje uit ear
veldloop door de bossen rond het klooster. Een enkele keer
gingen we naar het zwembad (Moekesgal). Mijn vader heeft
zich nog eens bij de commandant beklaagd over de tekst van
de liederen die wij tijdens het marcheren moesten zingen.
1-In was mij komen opzoeken, had M het Boschhuis gelogeerd en had ons horen zingen. In mijn vrije tijd studeerde
ik Engelse Handelscorrespondentie en kreeg daarbij hulp
van een leraar die vlakbij in de Schotslaan woonde..."
Het Arbeidsdienstkamp in Ter Apel is geen fang leven beschoren geweest. De tweede lichting van 1944 komt Bier
meer op. Na Dolle Dinsdag is het kamp gesloten, atgebroken en de barakken zijn later per schip naar elders vervoerd.
Staat men nu voor het terrein aan de Hanetangerweg waar
eens de 'Koenraads' verbleven, dan kan men daarvan Biers
meet terugvinden. Das war einmal!

Tus,en de twee bomen lag de ingang
near her kamp '134 1VAD. 'Johan
■NaetsuykerTarnflair Ter Abel.
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De Nationaal-Socialistische Beweging
"Haden den vierden november negentien
honderd twee en dertig is voor mij
Donstantijn Johannes Simons, notaris ter
standpiaats Utrecht. in tegenwoordigheid der na to
noemen getuigen verschenen:
de Heer ingenieur Adria. Anton Musson,
wonende to Utrecht, die heat verklaard van zijn
verrnogen . to zonderen een kapitaat van
tweeduizend gulden. en daarmee b het /even to
roepen de Stichting: De Nationaat Socialistische
Beweging in Nederbnd."

\V

at Mussolini voor Italie is en Hitler voor Duitsland
moot Mussert, als het DM, voor Nederland worden. Dat is de opzet van de in december 1931 in
nen klein zaaltje le Utrecht opgerichte . Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland'. Initiatiefnemers voor daze
nieuwe partij in Nederland zijn Ir. A.A. Mussert en C. van
Geelkerken. Tijdens de oprichtingsvergadering op 14 december zijs slechts twaalf personen aanwezig. Dc aenhang
zal echter zeer snel groeien. Vooral als de Nazi-partij in het

STEVNT ALE GOEDE NEDERLANDIERS
HUSSERT IN 21,IN BIHAR. BM° ,

futst NU
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AK BEN NEDERLANDER MET HART
EN BIEL. EN !EDER we ors LAND
RAPOT WIL HAGEN. BAL MIJ
2IIN GROOTSTE VIIAND VINDEN"

Wederlander met hart en

door massale werkloosheid geteisterde Duitsland de op een
na sterkste groepering wordt, wordt dit gegeven stark door
op de nieuwe partij in Nederland. Eind 1932 wordt reeds het
duizendste lid ingeschreven en op 7 januari 1933 words in
Utrecht de eerste 'Ianddag' van de NSB gehouden. Op daze
eerste landdag, die door ongeveer 6110 aanhangers wordt bezocht, viol men voor de eerste keen ook dertig in zwart uniform gestoken leden van de WA (Weerbaarheids.delingen) en wordt het eerste mummer van het partgweekblad
`Volk en Vaderland' gepresenteerd.Vanaf die tijd maakt de
partij een geweldige groei door. Reeds in april 1934 telt de
NSB ruim twintigduizend leden.
In Ter Apel blijkt men ook niet ongevoelig voor de propaganda van daze partij en in 1933 wordt ook hier een afdeling
van de NSB opgericht. /n oktober telt de partij reeds veertig
leden. Tijdens de oprichtingsvergadering worden ale bestuursleden gekozen de hewn Th.Heeg, H.Smit en D.SteenTER APEL, 3 Oct. De Infer ter p1aatse 'onDngs opgerlehte afdeeling de N.S.B:
(/elder Ir. A . A. Mussert) telt than ruin/ 40
.eden, In een gehouden vergaderIng werden i
tie bestuursleden verkozen de heeren Th. I
Leeg, R. Stull en D. Steenbeek
In 1933 wordter in Ter Ape/ eenafileling von de NSB opgericht.

Mart. fiAllvon d we rd
TER Ape 17
in het hotel Schot ashler een groote openbare propagandavergadering gehouden van
de N. S. B. met els spreker de algemeene
seeretaris der N. 8. B., de hear G. van 0001kerken, lid der Provindale Staten van
Utrecht. Teen de ]eider der vergadering, de
hear Linzel van Stadskanaal, het openingswoord sprak, was de groote concertzaal, zoowel als boven, geheel bezel. De beer
Van Geelkerken had als ondemerp „Orize
strijd'i. Spr. begon met een uiteenzetting van
de Bliss hoe 'de beweging van het Nationaal
Socialisme in oris land was ontstaan nn zel,
dat de bewegIng de N. 8. B. na sea jean Bids
is uitgegroeid tot een lichaam met meet dan
50.000 ingeschreven /eden, terwiR bovendien nog door eenige honderdduizenden personen wordt gesteund, die on de een of
andere reden Wet °Melee] steam ingeschreven. De N. S. B. oil geen dietatuur, near
een volkseenheid, met een ]elder in den wa, zin van het woord, oat spr. nader
AGette, waarna lb den huldigen politle^nestand becritiseerde.
Zia de pause wooden door den spreker
niet minder dan 38 lngekomen vragen beantwoord. Van de gelegenheld om met spr.
In debat to treden ward geen gebruik ge.
maakt. De avond we'd besioten met het zingen van het Wilhelmus.
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beck. Geregeld worden er m hotel Beckmann en M de concertzaal van hotel Schot bijeenkomsten gehouden De grote
!eider Anton Mussert, die zich zelf zim als de redder van het
vaderland, komt in September 1934 hoogst persoonlijk naar
Ter Apel en hood[ een inleiding over `National-Socialisme
en Landbouw'. Ook hier groeit de aanhang. Als koningin
Wilhelmina, vergezeld van haar dochter Juliana, een bezoek
brengt aan Oost-Groningen (o.a. aan nen werkverschaffingskamp in het Rhederveld) brengt een aantal inwoners tangs de route bij Wedde de fascistengroet. Ook onderweg langs de dorpen Onstwedde, Vlagtwedde, Nieuwe
Pekela, Veendam en Winschoten 'strekt men de arm'.
Men kan neon afvragen wat de motieven aim om in die tijd
tot de NSB toe to treden. Velen treden toe uit een vorm van
wanhoop. Van jaar tot Oar komen er meer faillissementen.
De werkloosheid grijpt om zich heen. Mussert beloott tucht,
orde en solidariteit. Hij wil het parlement opheffen en wil
elle stakingen verbieden. In 1935 zijn er verkiezingen voor
de Provincials Staten. Bij die verkiezingen behaalt de NSB
een opmerkelijk resultant. Ze krijgt nannelijk bijna 8% van
de stemmen en die stemmen komen don voornamelijk van
middenstanders en boeren, die zwaar door de crisis zijn getroffen. Twee jaar later, in 1937, bij de verkiezingen van de
Tweeds kamer denkt de NSB minstens 15% van de stemmen to krijgen. De verkiezingen worden echter een flop. De
partij behaalt slechts 4%. Een zware nederlaag dus. Men
kan don ook reeds in 1937 constateren, dat in een democratisch Nederland,de NSB geen kans beef[ om echt door to
breken.
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Gemeenteraadsverkiezingen 23 juni 1939.

Verkiezingen voor de Provincials Staten, 19 april 1939 De P1,313
in de gemeente Vlagnvedde scoort 12%. Het provincinal gemiddelde voor de provincie Groningen was 423%.
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Hoe stoat de NSB er voor in de gemeente V/agtwedde. Bij
de !oats[ gehouden gemeenteraadsverkiezingen op 23 juni
1939 worden 6547 geldige stemmen uitgebracht. De stemmen worden als volgt over de partijen verdeeld:
Vrijzinnigen
1029
S.D.A.P
1484
672
C.H.0
Communisten
292
243
Van Hateren
613
A.R
723
N.S.B
659
C.D.0
832
R.0
Van de vijftien to verdelen zetels krijgt de NSB evenals de
meeste andere partijen 2 zetels. Aileen de SOAP krijgt er
drie. De zetels van de NSB worden ingenomen door de he-
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1939 VerkluIng! 1939
Wear communisten en
[faseisten heerschen,
Data la het met de vrijheid gedaan.
Dc proletaribrs zijn dear cleat weer,
En bun rechten zijn van de bean.
Concentratiekemp en barker,
Zijn de verblijfplaals van menigeen,
Veer getergd en geMarteld word[,
Wear men hood kreten van pijn
[en geween.
WIJ widen Bias de clear zijn
[van Mussed,
Noch die van een andere mensch.
Dictatum verniefigt de beschaving,
Democratic blijft onze wensch.
Allen die dlt met one eene zdn,
Striiden tegen elke dictatuur men,
Door hun g em bij de verkiezing,
Uit to brengen op de S.D.A.P. I
Het Fed. bestow- der S.D.A.P.
pent. Vloglktedde.

De S.D.A.P keen zich fel
tegen de NSB.

OEMENT6 VLAGMEME
611161664 66

6 6661 1969.

De gekozen gemeenteraad. De zetels van de N.SD. worden ingenomen door de heren R.B.Vuurboom en K.Bakker.

ren K.Bakker en R.B.Vuurboom. De lust Van Hateren en
de Communisten verkrijgen geen zetels in de gemeenteraad.
In de raadsvergadering van 28 februari 1940 krijgt wethouder E.Drenth (SDAP) het aan de stok met de heer K.Bakker. Tijdens de algemene beschouwingen ontstaat er een debat met ale onderwerp het ontstaan van de Tweede
Wereldoorlog. De notulist verwoordt dit als volgt,
",Nat de NSB betreft zegt spreker (Drench), dat hit daze een
groot gevaar acht, even gevaarlijk als een besmettelijke
ziekte, die men moat bestrijden. Sp, wijst hierbij op het buitenland, de Jodenvervolging en de onderdrukking van het
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Christendom, waardoor Gods Woord vertrapt wordt. Hij
acht geheel het economische beleid in Duitschland in strijd
met het Christendom en het socialisme. Spr. bestrijdt de
NSB, omdat dit streeft naar dictatuur, d.w.z. de onderdrukking van de geestelijke vrijheid. Het gaat de NSB om de
meat, terwid het streven van de SDAP gericht is op een betete toekomst voor de menschheid. Zij die hun vertrouwen
stenc il op de NSB zullen M de uitkomst beschaamd wooden...." "De heer Bakker zegt Met gedacht to hebben dat hij
hier in een politieke vergadering zou zitten. In fella bewoordingen keert Spr. (Bakker) zich tegen de socialistische partij
en enkele Joodsche voormannen. Verder zegt spr. dat de
SDAP steeds geleerd heeft geen vaderland, geen koningshuis. De beer Drench zei, dat het kwaad bij den wortel moat
worden aangetast, mean de NSB kan men niet aantasten,
men kan er alleen op Baran en sche/den en het verdacht maken. Er is voor de SDAP straks nets meer overgebleven om
zich to kunnen aanpassen. Spr. zegt vervolgens, dat hij notstrekt geen Hitleriaan is. Hij is voor a pes Nederlander. De
Nederlandsche NSB wit het Nederlandsche volk verdedigen. De NSB is door de diepte heengegaan, uitgejouwd en
was Bias al..."
Tijdens de eerste vergadering na de Duitse inval op dinsdag
18 juin 1940 komt de heer R.B.Vuurboom nogmaals terug
op de uitlatingen van de heer Drench. Aan de orde is den
het punt de bouw van eenvoudige arbeiderswoningen to
lipsingboertange. De heer Vuurboom, "Het bouwen van
goede, in hour Rage arbeiderswoningen, acht ik met U, zeer
noodzakelijk, zeds een plicht. Dat daze worden gebouwd in
afzonderlijke complexen, ver van den openbaren wag, vind
ik vreeselijk. Door de code, afgedane politieke partijen van
Nederland wordt op 't oogenblik, om zich nog een weinig
verdienstelijk to rnaken, veal gepraat over verbroedering
van ons yolk. Op daze manier echter kweekt u joist atzonderingen en om dit to voorkomen, zou ik U willen aanraden,
zoek voor de nog to bouwen arbeiderswoningen, zulke
bouwplaatsen, dat de arbeider zal gevoelen, dat hij in de
nieuwe gemeenschap wordt opgenomen. In daze komende
Nationale Socialistische gemeenschap, zal ook de arbeider
recht warden gedaan. Maar de tijd is ook voorbij, dat iemend die zelf vol bacillen zit, de NSB een besmettelijke
ziekte durft to noemen. Wij kennen geen haat, doch stellen
ons op het standpunt, dat elke wandaad moat worden bestrait, en daarom sal ook de spreker van daze woorden to
zijner tijd tot verantwoording worden geroepen...."
Hoewel het landelijk beeld een dating van het aantal laden
to zien geeft, sluiten in Ter Apel zich nog velen bij de 'Partij'
aan. Veal kopstukken van de NSB, o.a Mussert, Van Geed
kerken en Rost van Tonningen komen naar Ter Apel om in
hotel Schot, Krijgsveld of A.K. de Boer een spreekbeurt to
houden en propaganda to maken voor de beweging. Rost
van Tonningen zegt tijdens zijn spreekbeurt onder meer, dat
bet Engelse yolk was vergiftigd door Roods bloed. Deportatie van de Joden naar Nieuw-Guinea zou de baste oplossing
zijn. Van een voile zeal krijgt hij een donderend applaus en
langdurig wordt er `Houzee geroepen. Een andere
voorman H.J.Woudenberg verpakt de antisemitische boodschap in een grap. Sprekend voor een geheel gevulde zaal
antwoordt hij op een vraag van een steuntrekker, die ziekte
thuis heeft en vraagt was hij nu moat doen: "Rood worden!"
Uiteraard worden er in die tijd ook veal mensen lid van de

Ook in hotel A.K. de Boer worden
geregeld propaganda-avonden
voor de 'partig gehooden.
(toter hotel 'De Posthoor,
Nu stoat er de Posthoornflat)
NSB om er maatschappelijk borer van le worden. le krijgt
namelijk sneller nen baantje. Na de tiende mei treden er ook
nog noel mensen toe tot de partij. Zij worden spottend 'meikevers' genoemd.
De National Socialistische Beweging kept near Duits woobeeld een strakke organisatie. Groepen in een stad of dorp
vormen samen een kring. le hat to gehoorzamen aan kringgroeps- of blokleiders. In Ter Apel is het . kringlutis' gevestigd in een kapperszaak aan de Hoofdstraat, namelijk in het
pond wear momenteel drogisterij Schenkel is gevestigd. In
de kapperswinkel word[ propaganda-materiaal to koop aangeboden en vomit doze winkel gaan zaterdags de partijleden de straat op om het 'beruchte' weekblad "Volk en Vaderland" aan de man to brengen. Constant hangs hier aan de
genet de NSB-vlag mast de Nederlandse driekleur. In Ter
Apel zijn ongeveer tien personen aangesloten bij de geuniformeerde W.A en zo'n twintig jongens en meisjes dragon
het uniform van de Nationale leugdstorm$Yaterdags words

ZATERDAG 30 AUG.-en
ZGNDAG 31 AUG.

er vaak door het dorp gemarcheerd en men doer vent aan
sport en spot. Men probeert zoveet mogelnk to leven els een
echte national-socialist. In de lectuur words precies omschreven war men daar ender verstaat: "Elko NSB-er works
voortdurend aan zijn eigen conning tot een waarachtig Nationaal Socialist. Hij bezoekt de vergaderingen, komt geregeld op het Kringhuis, loess fascistische lectuur en zorgt
steeds een voorbeeld to zijn voor anderen".
Veertien mei 1942 is voor de NSB-ors in Ter Apel en omgeving een hoogtijdag. Dan organiseert men namelijk de 'landdeg' op het terrein road het klooster. Van heinde en verre
komen de partijgenoten near het grensdorp. Ook de grote
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Leider zelf, vergezeld van zijn echtgenote, goofs acre de presence. Vele partijgenoten warden per tram aangevoerd.
Zo'n 4000 deelnemers woven de landdag bij, die de NSB op
Hemelvaartsdag in 1942 voor haar leden organiseert. Reeds
's morgens words het programme van de deg ingezet met
een mars van ongeveer 300 leden van de SS, WA en lendstorm met tamboers en storrnvlaggen door Ter Apel. Omstreeks 13.00 uur arriveert Anton Mussert bij de ingang van
het terrein van het Boschhuis. "Een stormstertje" uit Ter
Apel biedt mevr. Mussert bloemen aan. In de lean naar het
Boschhuis Steen W.A en de Nationale Jeugdstorm ter
weerszijden opgesteld. In gezelschap van districtleider
J.Maarsingh (Stadskanaal) inspecteert Mussert deze erewacht. In het dagblad 'Het Niemvsblad van het Noorden'
van 15 mei 1942 staat een uitvoerig verslag van deze 'happening' bij het klooster vermeld. Een gedeelte uit dit kranteartikel: ".....0m half drie M de middag ving de openluchtbetoging op het terrein van het klooster aan. Onder de eregasten
van deze deg bevonden zich de Beauftragte van de Rijkscommissaris in de provMcie Groningen Dr.Conring en zijn
staf, de Commissaris van de provincie Groningen de beer
C.F.Staargaard, de Districtscommandanten der Marechaussee M Oost-Groningen en de burgemeester der gem onto
Vlagtwedde, de beer F.A.Beins. De eerste spreker prof. mr.
dr. Van Genegten zei onder moor: "Het is een fabeltje, dot
NSB'ers landverraders zijn. Dit vond onze regering nodig
om te zeggen om de aandacht van hun eigen plichtsvergetenheid of to leiden. Wij moeten bereid zijn alles voor het
arme, radeloze,'en in nood verkerende Nederlandse yolk,
dal ons nu nog niet begrijpt, op to offeren, wanner wij het
willen redden. Wij nmeten dit niet doen, terwijI wn van haat
vervuld zijn. Mussert mast God, whipper op het whip van
het Nederlandse yolk. Het is onze teak het oog altijd op hem
le houden. Hij alleen is M sleet dit whip naar een nieuw land
van belofte to sturen". Daarna betrad ir. Mussert onder
luide toejuichingen het terrein en beklom het spreekgestoelte. Gezamenlijk zongen de aanwezigen bet lied:
'Daarom zijn wij de made soldaten'. Mussert begon erop to
wijzen, dal niet iedereen door had hoe zeer het Nederlandse
yolk in nood verkeerde. "Er is haat en verdeeldheid en er is
onbegrip. Honderdduizenden begrijpen ons niet, zij willen
niet zien dal wij Mots anders den onze plicht doe. Er gaat
een Godsgericht over ons yolk. Men heeft in het verleden
kostelijk voedsel vernietigd en dan ging men ter kerke om
moor de oogst to danken. Dat was godslasterlijk. Nu is er gebock, maar het kostelijke voedsel, dal Coen vernietigd is,
komt nimmer terug. Wij erkennen recht op arbeid, niet op
stempelen". Daarna vervolgde Mussert met een pleidooi om
ook militair onze plichten to vervullen. Hij doelde hierbij op
de strijd tegen het holsjewisme... Tot zover de krant van 15
mei 1942. Het vertrek van die duizenden mensen vanaf het
terrein bij het Boschhuis en het oude klooster van Ter Apel
verloopt vlekkeloos en georganiseerd. Eerst rnarcheert
leugdstorm af, daarna de W.A en eerst dawns verlaten de
anderen de plaats van samenkomst. De organisatie van het
geheel is in handen van groepsleider Th.fleeg uit Ter Apel.
De radio-omroep is deze deg ook in Ter Apel aanwezig en
maakt een reportage.
In Ter Apel rnaakt /r. Mussert van de gelegenheid gebruik
om alle Oostfrontstrijders to bedanken voor hun inzet en
plichtsbetrachting. Zij zijn naar Rusland vertrok ken om aldaar 'bet bolsjewistische monster' to vernietigen. Ook in het
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dorp Ter Ape] words veel propaganda gemaakt om deel to
nemen aan de strijd tegen Rusland. Er worden hier en daar
grote aanplakbiljetten opgehangen, waarop o.a. sleet to leUw plaats is nog vrij in de Waffen SS. Daar.... aan het
oostfront woedt de strijd om de vrijheid en veiligheid van
Europa. Kerels van Nederland meldt u aan! 'Vrijwilligerslegioen Nederland'.
Inmiddets is M juni de Neder/andsche Oost Compagnie opgericht, die als doel heeft het in exploitatie nemen van grote
gebieden in door Duitsland bezette gebieden van Litouwen,
Estland en Oekraine. Vele boerenarbeiders die in Nederland een uitzichtloos bestaan leiden, worden door deze propaganda verleid en treden toe ('Oostlandvaarders'). In
plaats van agrarier worden eater velen 'SS-FroMarbeiter'.
Een grout aantal words door Russische partizanen vermoord.
Ook in Ter Apel geven enige jongemannen gehoor aan de
oproep. Een van hen vertelt daarover het volgende:
"...........Met de boeren ging het in de dertiger jaren niet best.
Er werd armoede geleden en bij velen loonde het werken
niet. lk was boerenzoon en semen werkte ik met mijn broers
op de boerderij van mijn ouders. We keken vaak naar
land en zagen dal de boeren het daar veel beter hadden. De
boer werd daar weer gewaardeerd en in ere gehouden. Hij
was immors de man die het voedsel verbouwde en van hem
was men dus afbankelijk. Toen de Duitsers in 1940 Nederland birmenvielen, dacht ik, dal het nu spoedig beter zou
worden voor de boeren en dal was ook zo. Met moor respect
werd er nu weer naar de Nederlandse boer gekeken.ln 1941
viol Duitsland zijn aartsrivaal Rusland binnen en Wilde het
Bolsjewisme vernietigen. Het ging nu om het zijn of niet zijn
van Europa en dus ook van Nederland. Wij moesten irnmers
een plaats krijgen in het Groot Germaanse Rijk. Overal in
het dorp zag je aanplakbiljetten, waarop werd opgeroepen
tot de strijd tegen het heidense boNewistische regime. "Jongens met pit melden zich alle bij het Legioen en de Waffen
SS" was een van die kreten. Ook moest de vruchtbare grond
in de Oekraine worden bewerkt, want dit gebied was immers de korenschuur van Europa. Vele boeren hebben itch
aangemeld en worden tewerk gesteld op een boerderij in het
oosten. lk ging echter niet als boer, dock meldde mij bij het
Vrijwilligerslegioen Nederland. Eind 1942 werd dit onderdeel ingelijfd bij de Waffen SS onder de naam 'SS Freiwilliger Pantzergrenadier Brigade Nederland'. lk mood mij melden in Assen. Vandaar vertrokken we naar Duitsland en
kwamen terecht in Sennheim, waar ik m'n eerste opleiding
kreeg van Nederlandse en Duitse instructeurs. Later zijn we
nog een pear keen overgeplaatst en kwamen uiteindelijk terecht in Hilterborghaus (Thuringen), waar ik tenslotte werd
ingelijfd bij de Pantzerabwehe. Toen dew opleiding was
voltooid, vertrokken we naar loegoslavie, waar we de Duitsers moesten aflossen die op hun boom naar het oostfront
vertrokken. Daar hob ik elf maanden gezeten en dal was bepaid goon leuke tijd, want we werden ingezet tegen de partizanen, een vijand die plotseling toesloeg en overal tegelijk
was. Tito en zijn mannen hebben onder ons veel slachtoffers
gemaakt en ik was blij dal we overgeplaatst worden naar
Rusland. Even na de kerstdagen vertrokken we in een goederentrein bepakt en bezakt naar het front bij Leningrad.
Na lien dagen kwamen we eindelijk op onze bestemming
aan. Leningrad was geheel omsingeld door Duitse troepen
en Hitler Wilde de miljoenenstad uithongeren en vernieti-
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Ape/ heeft eigenlijk maar weinig contacten met de Duitse
militairen dm p ier verblijven en de verhouding met OrEkommandaM Geimer is ook bepaald niet goed to noemen.
Geimer is een brute kerel met een grote mond, drinkt veel
en is bovendien een grote vrouwenjager. Niet bepaald dus
het voorbeeld van een ordentelijke Duitse militair...
Na 'Dolle Dinsdag' in September 1944 wordt het er met beter op voor de NSB en er ontstaat grote onrust. Velen vluchten naar Duitsland, waar ze terecht komen op de Ltlneburgerheide. Begin 1945 zijn de meesten weer in Nederland
teruggekeerd en moeten worden ondergebracht bij burgers
in Ter Apel. Reeds in 1944 heeft de N.B.S (Nederlandse
Binnenlandse Strijdkrachten) eon seem instructies opgesteld
'hoe le handelen met NSB'ers'. Zo staat er in de instructies,
dat de huizen van de /eden van de partij afgesloten dienen to
worden, dat het vee moet worden verzorgd, dat de kinderen
elders moeten worden ondergebracht en dat er gem ' yolksgerichten' mogen plaatsvinden. Bij de bevrijding worden de
NSB-ers voor zover niet gevlucht opgepakt en tijdelijk opgeborgen in het gebouw van de FIBS aan de Oudeweg. Later
worden ze overgebracht mar een kamp in de Sellingew
beetse, worden tewerk gesteld op het land en moeten daar
wachten op hun vonnis. Enkele Ter Apelers hebben daar 2
tot 3 jaar gezeten. /n een brief aan de Militaire Commissaris
to Haren, gedateerd 27 juni 1945, deelt waarnemend burgemeester Drenth mee, dat het aanta/ leden van de Binnenlandse Strijdkrachten in de gemeente Vlagtwedde 319 bedraagt. Door de NBS moeten 1325 NSB-ers worden
bewaakt.....
Hoewel het percentage van de bevolking, dat lid is geweest
van of sympatiseerde met de NSB misschien wat hoger lag
dan in andere gemeenten, zijn er in Ter Apel door deze
mensen weinig schokkende of ernstige vergrijpen gepleegd.
Oak
ok zijn er praktisch geen inwoners verraden aan de Duitsers. Van een geval wordt beweerd, dat er verraad in het
spel is geweest. Een jeugdige inwoner nit Ter Apel is daardoor in een concentratiekamp terechtgekomen en is nooit
neer teruggekeerd.......
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Met de bus mee...

"Een enkele [rein Stadskanaal - Ter Apel mu de busdiensten reeds belangrijk kunnen ° Masten. Die [rein zou een
grout aantal passagiers van Ter Apel, Musaelkanaal en de
Monden kunnen vekoaren naar Stadskanaai, om dam eonslang to geven op Assert of Zuidloroek...., (artikel uit de
Hem leaden 1944. De spoorrik tussen Stadskarmel en Ter
Ape! ward stilgelegd. Men k op de bus aangewezen.)

B,

het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog wordt
het openbaar vervoer in de regio Ter Apel grotendeels verzorgd door Bergman's Autobusdiensten.
Dit bedrijf heeft vestigingen in Ter Apel, Emmen en Stadskanaal. Het wageoperk bestaat uit can aanta2 personerma-

BERGMAN's Autobusdiensten
Ter Apel
Tel. as

Emmen

Stadskanaal
IT.. Tr,

Tel - 173

Te...
,

WINSCHOMI

EDO
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AP£L.

gene een twintigtal bussen (twaalf Fords, zes Internationals
en twee Volvo's) en vijf bestelwagens, die voor het eTIVeler
van de post worden gebruikt, de zogenaamde 'postjagers5
Behalve rnet 'de bus van Bergman' is er nog de mogelijkheid
om per spoor to token. De N.V. Stoomtrammaatschappij
'Oostelijk Groningen' exploiteert namelijk de lijn Winschoten - Ter Apel en de N.V. E.D.S le Hoogeveen vermargt de
dienslen Emmen - Nieuw Weerdinge - Ter Apel en Emmen
- Emmereompascuum - Ter Apel. ( de laatste Bin i.,m Bergman's Autodiensten) Direct na de inval van de DMtse Toepen raakt Bergman negen bussen kwijt. Die worden namelijk ingezet om de hies in Ter Apel gelegerde troepen near
een veiliger heenkomen vervoeren. De meeste bussen beleaden via de Afsluitdijk in de Wieringermeer. Op wijeag
17 mei keren acht van de lien chauffeurs terug. De bussen,
hies en dear beschadigd en geheel groen geschilderd, worden edge dagen later opgehaald. Na de overgave van het
Nederlandse leger worden er door de Duitsers drie bussen
en een chassis, wear een bus op zou worden gebouwd, 'sicher gestellt', gevorderd dus. Op 30 mei nemen de Duitsers
nog eens twee bussen in beslag. Het is dus duidelijk, dat het
busvervoer door al deze vorderingen traag op gang konn.
De beide gevorderde bussen op 30 mei worden door de
chauffeurs Op de Woerd en Veldman near Assert gereden.
Dan blijkt dm de Duitsers de bussen niet, zoals ze hadiden
gezegd, slechts voor enkele dagen nodig hebben, maar dal
beide chauffeurs semen met nog 150 andere collega's near
Belgid moeten vertrekken. Veldman heeft geluk. Zijn bus
wit in Assen niet starten. Op de Wooed strandt uiteindelijk
in Ekloo in Belgie. Met een Belgische bus moat hij den vender Mden tot Duinkerken (vervoer DuiDe Veal
Duitse militairen salueren als ze Op de Woerd uit de bus
men stappen. Bg de firma Bergman dragen de chauffeurs
namelijk een groen uniform met gale knopen en een rijbroek met laarzen. Het lijkt veel op een militair uniform,
vandaar dal de soidaten de chauffeur voor een meerdere
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Die Z.-O. Groningen . en Drenthe wil
bezoeken, heeft venal Assen 13 X per
deg retour-gelegenheid near Stadskanaal Musselkanaal-Ter-Apel
en veraer vele consluirevce tones mar andere

ealetenteea

vervoer in Zel Groningen word, geregeld door Bergmann
Aumbusthenven

Pereeneeleleden voor een droggelmerde bud
De bus ,s green besdelderd.
Gesneuvedi 1940' Dom op de emosserie geschreven.
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Ben bus van Bergman beton& in het Belgische Eekloo.

aanzien.... Een andere en niet minder belangrijke reden,
waarom het autobusvervoer zo langzaam op gang komt, is
de brandstofschaarste. Het wegverkeer is aan strange beperkingen gebonden en silo bestaande vergunningen worden
ingetrokken. De Commissie Vergunningen Personenvervoer (CVP) geeft alleen nieuwe vergunningen af, indien de
noodzakelijkheid voor een bepaalde dienst kan worden aangetoond. Bovendien worden autobusondernemers gedwongen om zoveel mogelijk samen to werken. Op 21 mei krijgt
Bergman vergunning voor gebruik van benzine op de busdienst Ter Apet Assen, welke drie keer per dag mag wor-
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den gereden en voor de dienst Emmen - Amen (twee keer
per dag). Voor daze diensten ontvangt de firma respectievelijk 450 en 240 liter benzine. Benzine wordt echter een zeer
scbaars artikel en men zoekt andere manieren. Er worden
gasgeneratoren, de beruchte 'gaspotten', achterop de bussen
gebouwd. In een gasgenerator words turfcokes (trouwens
ook andere brandstoffen als hoot of antraciet zijn geschikt)
verhit door een onderliggend voor. Door de verhitting vergast de tmvenliggende turfcokes en dit vrijkomende gas
word[ als brandstof voor de motor gebruikt. Door het gebruik van gasgeneratoren krijgt de chauffeur er nog een
functie bij. Hij is nu namelijk ook stoker geworden en moat
er op letten, dat het voor onderin de generator blijft branden en dat er steeds voldoende cokes aanwezig is. Als de
motor afslaat, is het niet best en moat de bus worden aangesleept. Morgans in alle vroegte moeten de gaspotten aan
de praat worden gemaakt. De gasgeneratoren worden bij
Bergman in de eigen smederij gemaakt. Met name Berend
Potze onderscheidt zich hierin. Later warden er ook generatoren gekocht bij de firma Gortim to Uithuiun. Doze voldoen beter dan de generatoren van eigen makelij. Voor de
turfcokes is er een aantal adressen in de provincie Drenthe
voor handen. Een veenderij in Emmererfscheidenveen, de
PuritMbriek in Klazienaveen en bij turfstrooiselfabriek
Veldkamp to Schoonebeek. De beer T.Koops, toendertijd
chauffeur bij Bergman, weer zich een voorval, waarbij hij
bijna een bus door brand verspeelde, nog goad to herinneren. "Ik was weer eens bij Veldkamp om cokes to laden. De
eerste lien balen kon ik op de bus laden, maar daama mows
ik een our wachten, want de cokes was net nit de oven en

De vesliging in Ter Apel den de Hoofdstrard.

Een gasgeneraior op een International. (bus bou glaar 1929)

In een sneetnestoon moet de gasgenerator weer oggestookt worden. (links Theo Flapper; reehts Dirk van der Berg.)
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beslag genomen....

was nog In heet. Daarna taadde ik ook de overige balen op
de bus en vertrok. Onderweg kwam ik een fietser tegen, die
een hand opstak. 1k dacht, dal hij mij groette, dos ik stak
ook de hand op. Enige tijd daarna kwam A weer een
groepje fietsers tegen, die on no de hand in de loch! stak.
Ik dacht bier klopt lets niet. Ik keek in de sniegel en zag niks
antlers dan rook. Ik ben gestopt en op de bus geklommen. Ik
zag vuur in een van de Men en loon ik die eraf gooide, ontstond er nog meer vuur. Met behulp van de omstanders hobben we loon het vuur kunnen doyen. Met slechts tinn balen
turfcokes arriveerde ik weer in Ter Apr!....' Het probleem
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te't,
Er moeten steeds vaker onderdelen aan de Dudsers gekverd
warden
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van de brandstofschaarste is dan 001 100 dole opgelost, de
schaarste aan onderdelen en vooral aan banden words
steeds groter. Door de Duitsers worden veet onderdelen gevorderd. Nieuwe onderdelen zijn moeilijk In krijgen. Eigenlijk biedt afleen de zwarte markt nog wel eens uitkonnst.
Voor buitenbanden moet dan wel een prijs van ongeveer
betaald worden (Een chauffeur verdiende in die tijd
per week f 20,- ). Met veel kunst en vliegwerk probeert men
de zaak bij Bergman draaiende te houden. Dat is ook noodzakelijk, want bijna iedereen is voor het vervoer op de bus
anngewezen. Eersonenautes rijden er bijna niet 0000 00
door het gebrek aan fietsbanden kan men dit middel van
vervoer ook niet gebruiken. De buss= zijn dan ook steeds
afgeladen voL Vaak kunnen tang niet alle mensen die bij de
halts staan mee en moeten noodgedwongen blijven staan.
Tewerkgestelde arbeiders moeten naar Nieuwe Schans worden vervoerd (vandaar ging het dan verder met de trein
Duitstand in) en de schoolkinderen moeten van Emmen
naar Coevorden vervoerd worden. Het rijden volgens
een dienstregeling is ook bijna onbegonnen work geworden.
Door de steeds veranderende treinenioop van Assen naar
Stadskanaal moeten de dienstregelingen van de bussen
steeds weer aangepast worden. Voor de passagiers wordt
boron allernaalniet overzichtelijker op. Met ingang van 1943
Ivor& er bovendien op zon- en feestdagen niet meer gereden. Door de verduisteringsmaatregelen wordt het er voor
de chauffeurs niet gemakkelijker op ow de bus heelhuids
weer thuis . krijgen. Groot licht voeren is strong verhoden.
De chauffeur beschikt over niet meer dan twee spleetjes
Straalverlichting is er ook niet, zodat de bestuurder de
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Rekening voor de Duuse weermacht

mensen die bij een halt: staan soms niet eens opmerkt. Een
en ander words nog verergerd door de ook midden M de
winter ge/dende Europese aomertijd, waardoor het 's morgens Mat licht (9.50 uur) en 's avonds weer vroeg donker
(1730 uur) is. Door de materiaalschaarste kan Bergman, ondanks hr enorme vervoersaanbod niet al het personeel aan
het werk border. Aan het einde van de oorlog is het personeelsbestand van ruin50 werknemers dan ook meer dan gehalveerd. In september worden veel diensten stop gent.
Ook de spoorwegen worden dan stilgelegd.....
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Ter Apel bevrijd
"Hoe moeilijk de dog ook. hoe zwear ook de Seheiding, We
zijn weer een dag dichter bij de bevrijding..."
(Met deze dichtregels besloot A. den Deo.ard altijd zijn radieprage vow Radio Brandaris en later voor Radio Oranje)

mearl 1945 wordt duidelijk, dat Duitsiand de oorlog
zal verliezen en dat het niet fang meer zal duren, dat Ter
Apel bevrijd zal zijn. Ook de Duitse mi/itairen weten,
dat de geallieerden de strijd zullen wines. Toch worden er
in het grensdorp door de Duitsers maatregelen getroffen.
Men is niet van plan om zich zonder slag of stool over to gen. De manlijke bevolking wordt aan het work genet en
mom schuttersputjes fangs de wegen aanleggen. De bruggen
warden weer voorzien van springstoffen, evenals in mei
1940. Toen was het om de Duitsers tegen to houden, nu
does de Duitse militairen hetzelfde om de Poles in hun opmars to stuiten. Mermen die nog een radio hebben, luisteren
geregeld naar Radio Oranje en Koren dat veel plaatsen in
Nederland reeds zijn bevrijd. Het kan niet tang meer dares.
Ook de Duitsers in Ter Apel worden nervous. Zo komt er
Bind maart plotseling bericht, dal heel Ter Apet ontruimd
moot worden. Mevrouw Bonkes-Heslinga is destijds telefoniste op het postkantoor (hook Hoofdstraat-Viaductstraat)
en vertelt het volgende: "Op een zondagavond kwam er een
gesprek door uit Groningen bestemd voor de Ortskommandant Geimer. Daar de mogelijkheid bestond mee to (oatere n, hob ik daar gebruik van gemaakt. Er wend medegedeeld, dal de huizen bij de bruggen in Ter Apel ontruirnd
moesten worden in verband met het talon springen van de
bruggen els de vijand zou naderen. Dit bericht is blijkbaar
door Geimer niet good verstaan of hU was weer dronken en

Een van de klatstr rekeningen aan de Mare Wee ark
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lies dan ook diezelfde avond nog geheel Ter Apel ontruimen...”. Huffs aan huts wordt de boodschap door de politic
en de Landwacht doorgegeven en nu enige tijd verlaten de
mensen beladen met dekens en etenswaren hun huizen. Velen hebben die nacht doorgebracht in De Maten en in de
bosses bij de vloeivelden van de aardappelmeelfabriek.
Ook slaapt een groot aantal in een schuur bij de boerderij
van Van der Zwaag aan de Steenweg. De hole nacht blijft
het rustig en de volgende dag gaat men weer scrag naar hun
huizen. Niemand vraagt itch daarna af, wat de reden van
deze overhaaste vlucht is geweest. De eerste dagen van april
zijn erg spannend. Her en der vorderen de Duitsers nog fietsem Waarschijnlijk om hun vlucht veilig to stollen. Wederom krijgt een groep mannen opdracht om schuttersputjes to gaan graven. Ook wordt een groepje mannen door een
paar Duitsers opgepikt en meegenomen naar de spoorbrug
over het Ruiten A-kanaal. Er moeten loopgraven aangelegd
worden.

De grallieerde legers mkken Noord-Nederland binnen.

De moral vernielde brag tegenover
het postkantoor. (hock HoofdstraatilliaduetsPaal)

De vernielde brag eau de Ploofdstraat DKIa!npraigie)

De .gesprungen' spoorbrug nabij her MS-station aan de Patenbras kenveg (shuns Chines-lndiseb restaurant). Op ha hood
soar: 'Holland dankt de Palen'.

Nadat de vicrdc Canadese tankdivisie Almelo heck bevrijd,
is deze vender opgerukt in noordoostelijke richting en trekt
op 8 april bij Meppen de grass over en marcheert richting
Oldenburg. Hierdoor is een gat ontstaan tutted deze divide
en de naar Groningen doorstotende tweede Canadese dintvan
se iLIn dcial ngalLeet irgler adal eCLe zr,,,doeoicommand
to
w t d va n
i s it
IL'
bij hem was ingedeeld. Van C,oevorden nit rukken de Polen
op richting Ter Apel en arriveren op 10 sprit 1945 in Emmen. De Palen hebben de opdracht om door to stoked naar
de Dollard, endat de Duitsers goon knot mean op kunnen.
De inwoners van Ter Apel, die in de bunt van de bruggen
wonen, verstanked de cameoen stapelen er stropakken
voor. Op 10 sprit alt de Noise bevrijders reeds in Emmen
zijn, laten de Duitsers de strategisch gelegen bragged de
lucht in vliegen. Van de laatste dagen voor de bevrijding en
de dagen erna houdt mevrouw Dieuwertje Verwer (overt
1956) een dagboekje bij. Tijdens haar levee is mom. Verwer
onderwijzeres geweest aan de openbare lagere school aan
de Schotslaan tamed met o.a Ian Wester, en hoofs gewoond
tan de Hoofdkade 17. Een fragment: "..Met een geweldige
knal springt onze brag (de anderen zijn al eerder gesprongen). Vele ruiten din kapot. Bij mg drie kleine run let in de
keuken. lk heb nog wat glas en met stukken en brokken en
strepan is de boel voorlopig weer dicht. We horen veal geschiet uit de richting Emmen. Veel Duitsers hier vertrekken
dadelijk...." Uiteraard moat ook de brag bij het postkantoor
de luck in. De mensen die op het kantoor werken, wooden
gewaarschuwd en moeten rich achter het gebouw een goede
heenweg zoeken. De telefoniste mag het gebouw echter Met
verlaten, maar moat de centrale blijven bedienen. Dit is een
bevel van Geimer en . Befehl ist Befehl!'. Zij belt echter
Geimer in in hotelkamer op en verzoekt hem met klem of
zij ook een schuilplaats mag zoeken, waarop Geimer antwoordt. dat er toch wet den voor het goede doel mag saran. De telefoniste antwoordt daarop, dat zij die ene liever
niet wit zijn. Er wordt tenslotte overeengekomen, dat zij het
kantoor mag verlaten, zodra het loot wordt aangestoken.
Dit gebeurt rood de klok van vier our. Nadat een eerste loot
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aarts. Op 9 april 1945 is Coevorden als eerste Drentse
plaats verlost van de Duitse overheersing. Zoals reeds vermeld arriveren de Polen een dag later op 10 april in Emmen.
De heer Spa, directeur van het postkantoor to Ter Apel,
heeft diezelfde avond reeds telefonisch contact met de bevrijders.
Het onderdee/, dat als eerste Emmen bereikt, is het verkenningsregiment van de eerste Poolse pantserdivisie. Het is het
tiende regiment Bereden lagers, '10 Putk Strzelcow Konnych' (10 PSK) Sinds 25 augustus 1944 staat dit regiment onder leiding van majoor Jerzy Wasilewski. Het derde tankeskadron van dit regiment krijgt 's avonds de opdracht om de
hoofdweg van Emmen naar Ter Apel te verkennen en evenmeal te 'zuiveren' van de aanwezige Duitsers. Het eskadron
onder leiding van ritmeester Jan Rozwadowski vertrekt de
volgende dag om 6.30 uur uit Emmen in de richting van Ter
Apel. Onderweg bieden de Duitsers veel verzet en de commandant besluit om de hoofdweg to verlaten en via binnenweggeljes verder op to 'stomen' richting Ter Apel. Een drietal tanks splits, zich in Nieuw Weerdinge van de groep of en
gaat door het veld M de richting van Roswinkel en de Duitse
grens. De rest van het eskadron treks verder M de richting
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1944,545

De eerste Poolse pantserdivisie start onder leiding van generart
Stanislaw Maczek.

dienst weigert, funMioneert een tweede wel en met een daverende klap words de brug vernield. Wel raiser van huizen
in de omgeving sneuvelen. De beambten van het postkantoor krijgen vervolgens opdracht van Delmer om weer aan
het werk te gaan. Ze zijn daar dan ook verder de gehele
avond gebleven.
In de laatste oorlogsdagen word[ Oost-Groningen nog door
twee Duitse eenheden bezet. Vanaf Vlagtwedde tot de
Duitse grens is een groep 'Fallschirmjager' gelegerd, terwiji
er zich tussen Groningen en Ter Apel een marine-bataljon
bevindt. Dit is het 'Marine Festungs Bataillon 359', dat destijds was samengesteld in Cuxhafen. Van het sterke, ,roue
Duitse leger is niet veel meer over. De soldaten zijn niet erg
gemotiveerd meer en weten, dat ze met een grote overmacht
le maken krijgen. Bij de bevrijding van Oost-Groningen
speelt de eerste Poolse pantserdivisie een belangrijke rol.
Deze divisie is op 25 rnaart 1942 in Schotland opgericht. Tot
commandant is benoemd generaal Stanislaw Maczek. De divisie is voor een groot deel samengesteld uit Polen, die op
allerlei manieren en langs vele omzwervingen in Engeland
terecht zijn gekomen. Eind juli lands de pantserdivisie in
Normandie. Via Belgie komt deze divisie, bestaande uit zo'n
20.000 manschappen, dan ram ors land en bevrijdt op 29
oktober 1944 de stad Breda. Vandaar treks men noord-
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Onnzarsrottte van het Poolse lankregtment 10 Polk Streelkow
Konnych (10 PSK) 1944 -1945.

9,1 Sawa.= w poorptkowaf rude nlenalotywnizfa. a/a ma
duke trodooki lorrewarnie onoyotkle rooky na trad
sp znimozone. Tao. Mad olojeaddw drags.. poInoord. Sowadrooe
przdadsta mazer. mosty o nornorot mledwle killm too. Primo to
dookodol olooM godldny 1300 do rejonu Ter Apel, erre nawipzuje
styomort z
Wellote do Bowel ndejsroworol•Post
Brak odpowiednlego mos. Wotan redo qtr.= At
led,. do walld ogolowef.
Obydwa SrwadMoy po wykonaniu edema o amrolsu dolga.
Gedeelte rat ha 'Iogboek' van het tiende regiment Bereden lagers. (10 Pink Strzelkow Konnych 1

Vervolgens (Glen de tanks de Kloosterveenweg op in de ricking
van Musselkanaal en gat,, daarna weer monk

van Ter Apel en heeft een korte pauze bij café . 13e Drie Gemeentn' (nu discotheek 'Bermuda'). Vlak voor Ter Apel
geeft ritmeester Rozwadowski de leiding van de voorste
tanks over aan eersteluitenant Jan Wojciech Sowa. 's Middags om 1100 Boar arriveert dit groepje bij de opgeblazen
brag voor het postkantoor. De Po/en M hue Cromwelltanks
kunnen dan Met verde, De group treks nog een gedeelle
over de Kloosterveenweg, die door omgehakte bomen is
versperd, (geen enkele belemmering voor de tanks avengers) in de richting van Musseikanaal, maar keert dan weer
erug. De group behoort immanent de verkenners en hoeft
voorlopig eigenlijk alleen maar verslag nit le brengen. Voordat die eskadron terugkeert naar Nieuw Weerdinge, words
er nog even link geschoten. De heer Spa: "De tanks gingen
richting Ter Apelkanaal. Wij gingen terug naar kantoor,
loch nauwetijks daar aangekomen, zag ik Duitsers met mirailleurs en pantservuisten komen aanrukken, die het postkantoor en omgeving gingen bezetten. We viuchtten in de
kelder en waren daar nauwehjks of de machinegeweren begonnen to ratelen en het zware geschut der tanks dreunde
door het gebouw. De spanning steeg, vooral omdat in de
kelder veel to horen, dock nets to zien was. Zo nu en dan
probeerde ik even poolshoogte to nemen, dock werd door
de Duitsers teruggejaagd. Tenslotte werden we ni onze
schuilpinatsen verdreven en vluchtten door de ruin, over
pannen, gias en hoot en omvergeschoten vrucht- en sierbomen het veld in. Achteraf hebben we ons afgevraagd hoe we
tussen het voor door er zo gaud vanaf waren gekomen. Pas
op vrijdag (13 april) kwam ik terug in het kantoor. Binnen
was het een grate chaos...."
Niel alleen het personeel van het postkantoor beleeft enige
angstige urea, ook de bewoners van de Viaductstraaren de
Koningstraat krijgen de schrik le pakken. De Westerstraat
aa nd adri duo db.= aD e
eg en r,d ew onotsbnene nowu edg rzijn
i0e-n
wanes
t als
Ter Apel naderen. "De Poolse tanks stelden zich zo op, dot
het geschut op de Viaductstraat en de Koningstraat was gericht. Plotseling verschenen er enkeie Duitsers met paMservuisten, die naar de brag renden. Er werd opeens met mitraineurs geschoten en wij maakten, dat we wegkwamen.
We viuchtten naar een schuur acbter het bah, waarin mijn
vader van ram karton (2 meter long en 1 meter dik) een
schuilplaats had laten waken. We zaten daar met een grate
group mensen in, waaronder ook de familie Meijer (stager
aan de Viaductstraat). Toen het zware geschut began, riep

Denver de weg gelegde Gun, die aliversperring moeten dienen, vor0
men voor de tanks Been enkel prohleem. (Kloosterveenweg)

De tanks vervolgen hue w eg over de Blociteivwcnik i richtingGet (voormalig) postkantoor op de hoek Hoofdstraat/Viaduch
swam Directeur van het kantoor was men de hem Spa.
Alusselkanaat
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mevrouw Meijer na iedere klap: "Oh, Haarm, Haarm, weer
l n rondo kapot". Nadal we daar zo een uur hadden gent..
boorde zich een voltreffer in het karton, maar was daarvoor
al door een paar moron gegaan. De granaat ontplofte niet en
dat heeft waarschijnlijk ons leven gered. Een gedeelte van
de schuur was echter wet weggeslagen. We zijn toen in paMek naar buiten gevlucht, het land doorgehold en tenslotte
terechtgekornen bij een hoer in de Vetstukken, waar we fantastisch zijn opgevangen..."
Niet alle Duitse militairen gedragen zich heldhaftig. Bij de
familie Ras aan de Viaducts root heeft een jonge so/daat van
net achttien jaar zich in de kelder verborgen. Hij is doodsbang. Zo nu en dan doer hij zich tegoed aan de inhoud van
de talrijke weckflessen, die in de kelder worden bewaard.
Slager Meijer deelt aan de Polen mee, dar er in de kelder
van in boatman een Duitse soldaat zit verborgen, doch
men heeft geen zin ow de jongen Bruit to halen. Hij wordt
later als alle schermutselingen achter de rug zijn door de
O.D. (Ordedienst) opgehaald.
Op dramatische wijze komt er nog een inwoonster van Ter
Apel om het leven. De beer Douwes (Kloosterveenweg) zit
met in huishoudster achter in de ruin in een zelfgegraven
knit. Als het schieten eventjes ophoudt, ugt de huishoudster tegen de beer Douwes, dar ze even een kop koffie gaat
baton. Ze loops m de richting van de wooing en is halve,
wege in de ruin, als ze word[ getroffen. Ze valt, maar slaagt
er nog in om het huis to bereiken. Twee dagen later sterft ze
aan de gevolgen van een buikschot...

De waning van de famine Kuyers aan de Kan,. krngt een
voltreffer. De ravage is grow.

Op dezelfde dag, 11 april dus, naderen aan de andere kant
van Ter Apel eveneens Poolse tanks. Zij komen uit de richling van Emmercompascuum. Waarschijnlijk is het eveneens een tankpeloton van het tiende regiment Bereden lagers. Uit het book, waarin de gevechtshandelingen van dit
regiment worden beschreven, staat namelijk dat het derde

Afeerdere huizen aan de Koningsmar lopen sehade op.
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De lnevnjders worden oggewachl door de anvoners van Barnflair (ter !wove van Van °oven)

Mt de ricking van Emmercompascumn nnderen eveneen de
PooIse bevrOders.

De bevolking van Ter A bel 'edge,' enthousiast op de komsl van
de Polen. De man merger Is Hannan Kropfeld.
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veilig Seeps. We zagen tone dat Duitse , in de hoop date
in de O osterstraat zich
militairen bij de brag
i ngroeven en ongeveer
tegenover de
kazemat. 's Middags hoorden we vanuit het Bur
Beinsdorp de tanks a
ankomen. Torn de Polen gemeester
op een gegeven moment niet dichterbij kwarnen,
ging
eenlap
van ons, ik
Sneer dat het Imke Blau was met een
witte
amok bevestigd de
tanks tegemoet en vroeg hen of aan een
naar huis
we a( weer
terug konden gaan. Dacey
ho
den de soldaten geen
antwoord op geven, want me
moesten
wachten op versterking. Teen de persoon met de
wine lap
keerde,
naar ons terugbegonnen de Duitsers bij de
schijniijk omdat am) net met bun brag te schieten. Waarvend inlieten. We ohmn
Men naar De Matengegaan
en werden bij mensen ondergebrach! totdat het
in Ter Apel mere rustig was".
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uit Barnflair
vertelt over de bevrijding nog het vo/gende: "Op II april verbleven er enige

Geminnen

Bamflair morken og
de korner

von de rare ee

Den pear bevripters. rechts: H.Kaczniarczyk. De Polen rukken op in Barnfinir en B.B.-dorp.
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Duitse militairen voor ons hurl en vroegen ons een schop to
leen, om daarmee een kuil to graven, waar ze zich in konden
verschansen met hun pantservuist. Ik heb hun aan het gevraagde geholpen en zij gaven ons het bevel om de bossen in
le gaan, dam het tot gevechtshandelingen zou kunnen komen. We zijn toes 'I Schot ingegaan en verborgen ons in een
droge stool achter de dennen nabij de Dude spoorlijn. Het
weer was prachtig die dag, volop eon, en we lagen dan ook
heerlijk to genieten van de warmte. Tegen de middag hoorden we zware motoren die afkomstig waren van de tanks.
Doordat we zo'n vijf honderd meter van de weg waren verwijderd, konden we de tanks niet zien. Wel werd er steeds
met geweren en mitrailleurs geschoten en duidelijk hoorden
we de kogels /Innen. Op een zeker moment stonden er ongeveer lien Duitse soldaten voor ons, die terugtrokken van
de school van meester Potze in de richting van de
Leidijk/Hanetangerweg. Zij beweerden, dal wij op hen hadden geschoten en er ontstond enige paniek Coen ze hun gewren
e op ons richtten. Mevr. Wachter, die ook met haar farni lie in de sloot lag, riep Wen op angstige loom "Wir haben
niche geschossen, wir rind nor Frauen and Kinder". Daarop
vertrokken de Duitsers. De tanks kwamen steeds dichterbij
en opeens hoorden we twee enorme dreunen. Het bleek dal
de huizen van Porker en Polar een voltreffer hadden gekregen en zwaar waren beschadigd. Na verloop van tijd werd
bet stil en we besloten ooze schuilplaats le verlaten en een
kijkje to gaan nemen bij ooze woningen. Zou ons huis beschadigd zijn,gou er zijn gestolen? Gelukkig bleek dal niet
het geval le zijn. Wel zagen we drie tanks staan op de Verlengde Oosterkade en er stonden ook reeds enige burgers
omheen, die sigaretten rookten, o.a lode Kropfeld. Deze
eerste aanblik met de bevrijdem vergeet je nooit. Eindelijk
vrij! Te mooi om waar le zijn! We dachten eels[, dal we met
de `Tommies' le maken hadden, maar we zagen al gnaw dal
dal niet het geval was, maar dal het Posen waren en dal hadden we nooit verwacht. Ik vertelde aan een Poolse militair,
dal wij altijd gedacht hadden, dal we door de Engelsen zonden worden bevrijd, waarop hij antwoordde, dal die pas
kwamen ass al/es veilig was en er geen gevaar meet was van
de Duitsers. De Posen spraken ook Bever geen Engels, dos
moesten we Duits praten. De tanks op de Verlengde Dosterkade vertrokken weer in zuidelijke richting, doch later in
de avond kwamen ze met versterking tern en het bleef onrustig die nacht. Het gezin van meester Polar heeft die nacht
bij ons geslapen, daar hun slaapkamers totaal waren vernield. Voor mij was het we) een zeer bijzondere dag, die
elide april, ik was namelijk ook nog jarig. Een mooier errjaardagscadeau was niet denkbaarr'
Fen van de Poolse militairen die tot de bemanning van een
van deze tanks behoort, is soldaat H.Kaczmarczyk. Hij knell
na de oorlog Met naar Posen terug, huwt een Nederlandse
vrouw en blijft in Ter Apel wonen. Kaczmarczyk: "Op
woensdag 11 april kwamen wij met ooze tanks aan in het
B.B.-dorp. Veel weerstand werd er niet geboden. Ik heb met
de tank enige tijd gestaan bij de sluis aan de Vedengde Oosterkade, waar ik een echo[ lode op de woning behorende bij
de school aan de Schotslaan (prot.chnlagere school en wooing meester Potze) en op het cafe van Hermann Pinker.
(honk Oosterstraat/Schotslaan) In de school eaten vent militairen en in het cafe woonde een Duitser. Beide panden
werden zwaar beschadigd. De nacht van II op 12 april heb
ik geslapen bij de familie Klein (kruidenier) le Barnflair.

126

Daarna ben ik nog wel eens de glens overgestoken en
haalde bij de boeren M Antenbrock dan een paar kippen of
soms een varken. Betalen deed ik natuurlijk niet. Later ben
ik met mijn onderdeel opgerukt naar Bourtange. Bij Over
den Dijk werd ik onder voor genomen door Duitsers gewapend met pantservuisten. Ze schoten de tank in brand. Hoewel ik gewond was, kon ik loch de tank samen met de andere jongens bijtijds verlaten en werd met spoed
opgenomen in het ziekenhuis to Emmen. Na een verblijf van
enige dagen aldaar moth[ ik weer terug naar mijn onderdeel
en kwam uiteindelijk aan in Wilhelmshafen, waar ik de
Duitse capitulatie meemaakte".
Op 11 april 1945 om 16.45 our heeft het Balaljon Jagers van
Podhalen (BatalMn Strzelcow Podhalanskich) geheel Emmen in handen. Dit is een infanterie-bataljon onder leiding
van luitenant-kolonel Karol Complak. Tweede luitenant
Leon Stojowski krijgt opdrachr om met een peloton infanterie, een sectie genietroepen en een groep corrode (badgepaMserde verkenningsvoertuigen op rupsbanden) verkenningen uit le voeren 'in en door Ter Apel'. In de avonduren
is de kern van Ter Apel bevrijd. 's Nachts arriveert dan ook
nog de tweede compagnie van het B.S.P., gevolgd door de
vierde. Deze laatste compagnie trek[ door Ter Apel en gnat
via Ter Witch in noordelijke richting. De terugtocht van de
Duitsers is nu verhinderd. Ter Apel words alt het ware omsingeld. Bij Ter Witch koml soldaat Jan Kaczor om her leen. Het verhaal gaat, dal hij door 'eigen voor' is getroffen.
Achter een boerderij staat een mitrailleur opgesteld. De Polen schieten namelijk op de vluchtende Duitsers in de omgeving van Laudermarke. Kaczor is voor die mitrailleur fangs
gelopen en words dodelijk getroffen. Op officiele stukken
slant ass doodsoorzaak vermeld: 'Killed in Action'. Z'n kam eraden begraven hem voorlopig in de to in naast een
s chuurtje. Het graf van de omgekomen militair moral door
de omwonenden bedekt met bloemen. Enige dagen later
words Jan Kaczor begraven op de algemene begraafplaats to
Ter Apel. Laren later zijn de stoffelijke resten overgebracht
naar de Poolse begraafplaats M Breda.
Die eerste nacht van de bevrijding is het bijzonder onrustig
in het dorp. Er words zo nu en dan geschoten en voertuigen
rijden of en aan. De oorlogsmachine voor de volgende dag
words in werking gezet Als de mensen 's morgens vroeg de
straat opgaan, than er allerlei vreemde voertuigen en indrukwekkende tanks met vreemde soldaten die soms
....Duits spreken. Posen! Ogen schieten to kort om alles te
zien en het oMbreekt aan inzicht om het raadselachtige aan
en of rijden van de colonnes le begrijpen. Inmiddels is
morgens om 10.00 our ook het dorp Sellingen bevrijd. Meow Verwer schrijft M ham dagboekje: "12 april. In de
vroege morgen wapperen de vlaggen. Allen is met Oranje
getooid.Een geweldig gejoel en gejuich op straat. De bevrijdors rijden onophoudelijk heen en weer en worden toegejuicht. 14 april: Overal aan de Hoofdkade en vender M de
buurt inkwartiering van Posen. 't Heet voor 2 1 3 dagen,
maar 'I zal wel [anger Buren en ass deze weg zijn, dan komen
er weer anderen. Ik heb er twee beneden en op zolder zijn
vijf slaapplaatsen. Of er hens steeds vijf menses slapen, weer
ik niet, ik laal ze maar hun gang gaan. Ik moet me behelpen
met de keuken en de slaapkamer, ik heb de serve erbij genomen. De rnannen zijn niet lastig".
Veel inwoners van Ter Apel melden, dal er ook Canadese

kamp komen vier Duitsers M een vuurgevecht met de Polen
ow het leven. Ze word., langs de kant van de weg begraven. Een pear dagen later worden de lijken door NSB'ers
weer opgegraven en overgebracht naar de begranfplaats in
Ter Ape]. Vandaar worden ze enkele jaren later herbegraven op de Duitse begraafplaats te Ilsselstein. De namen van
de vier soldaten zijn niet bekend, wel dat ze vvaren ingedeeld
bij de Kriegsmarine.

COP Pdtker (Hoek OosterstraolSchotslaan). Op doe plains
worden de atitse krijgsgevangenen bijeen gebracht

In het Schot en tangs de Hanetangerweg staan nee] tanks en
vrachtwagens opgesteld. Sorer lijkt het wel of het den grote
markt is.Veel Poolse militairen gaan geregeld naar Duitsland en eigenen zich daar alle mogelijke goederen toe. Veel
huishoudelijke artikelen en radio'S goon vlot van de hand.
Ook words er veel gehandeld in vlees en spek en vooral in sigaretten (Players). De heer Hekman woonde destijds aan de
Stationsstrant. "Een aantal Polen parkeerde de tanks bij mij
op de oprit mast het huis. Ze haalden 's morgens kippen en
konijnen uit Duitsland. Soma ook wel eens een varken. In de
keukenwagen word alles klaargemaakt en gebraden. Twee
Poolse officieren lagen bij mij in huis boven in de slaapkamer,. We hadden het wel good bij die Polen. Ze hadden van
alles bij zich. Trouwens, ze wilden het liefst ',den tegen
sterke drank. Er was veel ruilhandel. Die twee officieren
waren op een morgen zo maar weer vertrokken en we hobboo ze nooit weer gezien. Ze moesten verder oprukken richring het Ktistenkanal in Duitsland".
De Duitsers die op 12 april en op de dagen erns gevangen
worden genomen, worden verzameld op eon terreM aan de
Oosterstraat/hoek 't Schot. Een onderwijzer van de jagere
school uit Barntlair knoopt op nen zeker moment een gesprek aan met een krijgsgevangene. Op hardhandige wijze
words hem echter door een Poo/se bewaker te verstaan gegeven, dal men hiervan Ditt gediend is. Er words niet meer
met Duitsers gesproken en Or wag goon medelijden getoond
worden. Direct no de bevrijding worden ook alle NSB'ers
opgepakt en afgevoerd naar het gebouw van de ROBS aan
de Oudeweg. Ze worden bewaakt door leden van de Binnenlandse Strijdkrachten (B.S.) en tewerk gesteld bij diverse objekten. Ze woolen puinruimen, de scholen schoonwaken en weer in orde brengen en de schuttersputjes langs
de wegen dichtgooien. Ook words een aantal NSB'em bij
b00000 in de omgeving aan het werk gezet.

Her god van fan Kaczos

militairen bij de bevrijding van hun dorp waren betrokken.
Volgens de heer H.Venema, woonachtig in Stadskanaal, die
een uitgebreide documentatie over 2110 gevechtshandelingen van de Eerste Poolse Pantserdivisie in zijn bezit heeft en
daarvoor al Bens door de Pool no regering is onderscheiden,
berust dit op een vergissing. De Poolse divine was namelijk
bij het Canadese leger ingedeeld on stood bij gevechtsakties
onder Canadees bevel. Door de Polen en de Canadezen dezelfde uniformen droegen, alleen de emblemen waren verschillend, was dew vergissing dus snel gemaakt. Later zijn
bier wel Canadese eenheden in onze streken geweest.
Op de Sellingerstraat ter hoogte van de boerderij van Hof-

Onder de Poolse militairen ontstaat grote beroering als men
te horen krijgt, dat er in het concentratiekamp te Oberlangen, vlak over de grens bij Ter Apel, noire 17W vrouwen afkomstig uit de Poolse heofdstad Warschau nog steeds gevangen zitten. De beer Boa van de Hanetangerweg was van
het bestaan van dit kamp op de hoogle: "Ik bob een paar
Poolse militairen nog de weg gewezen. lk wist namelijk precies waar dat kamp stond, want ik kwam er geregeld fangs".
Dew vrouwen maakten duel uit van 'Die Polnischen Heimarrow.' en vemetten zich in September 1944 tijdens de
opstand in de hoofdstad heftig tegen de Duitse overheersing. No hun gevangenname wooden de vrouwen van het ene
naar bet andere kamp vervoerd, van bun echtgenoten gescheiden en tenslotte in december 1944 overgebracht naar
Stalag 6C te Oberlangen. Ala luitenant-kolonel Koszutski
van een luitenant de berichten van de gevangen gehouden
vrouwen te horen krijgt, besluit hij onmiddellijk maatregelen te nemen. Seel wordt een formatie samengesteld en op
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Door een Poolse militatr words een D e kriksgevangene opgebracht

.

Op de Sellingerstrant sneuvelert vier Duitse utilitairen.

De gesneuvelde Duitsers tvorden eerst begraven op de algemene
begraafplaats in Ter Ape!. Bovenaan het Bra. is ha nabbsyn,
boot P berkennen.

banktailtun bin P natuteiltanks edz.) van 10 PSK.

12 april vertrekt men vanuit Emmen naar Oberlangen. De
groep bestaat uit ongeveer 25 personen en goat op weg met
een pantserwagen, drie carriers, een jeep, een motor en een
buitgemaakte Duitse stafwagen, bestuurd door de Poolse
oorlogscorrespondent M. Walentynowicz. De correspondent is getuige van de bevrijding van de Poolse vrouwen en
monk, van deze bevrijdingsaktie een unvoerig verslag. Het
verbaal wordt op 5 april 1975 in de zaterdagse bijlage van de
Drents-Groningse Pers afgedrukt.
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Ter Apeler jeugd in de Hoofdstrant met de vernielde harden van
de 'Onskommandantur. (hotel Schot)

"Overste, we verknoeien onze tijd hier. Een paar kilometer
verderop houden de Duitsers honderden Poolse vrouwen
gevangen in een concentratiekamp". Opgewonden brengt
tweede luitenant Pap€e deze boodschap over aan overste
Koszutski, die nog nagenietend van de voorspoedige opmars, tevreden in zijn leunstoel ligt. "Wat t Van wie heb je
dal gehoord", zo laid[ de verraste reaktie van de overste.
"Een Duitse boer heel( me dal verteld. De vrouwen bevinden zich op een afstand van ongeveer vijftien kilometer over
de grens. WeAnoeten het kanaal over en dan een stuk oostwaarts. Ze zeggen, dal men de wachttorens op enige afstand
al kan zien". De overste veert op uit z'n sloes en roept: "Babarski, geef me de kaart". -Onze Poolse soldaten waren in
Emmen gestationeerd, een mooi en vriendelijk Nederlands
stadje. Op de stafkaart was Emmen het laatste beboste gebied. Aan de andere kant van de stad strekte zich een eindeloos gebied uit, doorsneden met tallow kanalen en sloten,
tot aan de westelijke never van de Eems. In de komende dagen mows onze divisie dwars door dit doolhof van kanalen
en grachten trekken, de Eems oversteken en Oost-Friesland
bereiken. De einddoelen waren de steden Emden en Wilhelmshafen.

Een 'bevrijdingsdelegatie' was snel geformeerd: De commandant in z'n pantserwagen, luitenant Kozaks jeep en een
motor. Overste Czapski zat reeds in het pantservoertuig.
"Wachs even, we zuken de radio inschakelen om contact le
houden". Ongeduldig weer overste Babarski deze routinemaatregel echter van de hand. De motoren brulden en even
later verooaaakten de zware wieien van de Shermantank
grote stofwolken. Over de grens by Ter Apel ploegden de
voertuigen een tijdlang door de moerassige bodem tot een
verharde weg werd bereikt. Aan beide zijden van de weg
stonden welvarende Duitse boerderijen met goed onderhouden woonhuizen en schemer, van rode baksteen. Er was
echter geen mens to zien. Aileen de vele witte vlaggen bewezen, dal de plaatselijke bevolking de `strijd' opgegeven
had.• Zes jaar eerder waren Duitse divisies meedogenloos
Polen binnen gevallen. Nu kwamen wij met een pantserdivisie de westelijke grens van Duitsland over om de began
misdaden in Posen to wreken. Op enige afstand zagen we de
grote wachttorens, die ons de weg naar het concentratiekamp Bij de kruising verliet overste Koszutski de uit
25 manschappen bestaande groep en ging M de snelle jeep
de omgeving verkennen. Niemand geloofde echter dal we
nog met legenstand to maker, zouden krijgen.
Na een bocht stonden we plotseling voor een prikkeldraadversperring. Een poort! De pantserwagen stopte niet en
rukte het toegangsbek uit de grond. Er volgde nog een poort
en toen stonden we ineens op een soon van binnenplaats
met daarom heen lange rijen lage, zwarte barakken. Alle
demer, van de barakken war. gesloten. Laid bevelen
schreeuwend dreef Paper de Duitse bewakers bij elkaar.
E. paar schoten, een Duitser die tegenstribbelde werd dodelijk getroffen. En opeens stroomde de binnenplaats vol
met honderden vrouwen en meisjes. Hier en loam droegen
ze nog de vechtmutsen en schouderstukken met de natiomale kleuren rood en wit. Poolse vrouwen! 'Kijk die vrouwen nou toch eens!", mompelde Witkowski (soldaat eerste
klas) toes hij van de motor sprang. Een zwijgende menigte
omringde ons. Hun ervaringen en ontberingen hadden hen
sprakeloos gemaakt. Tranen stroomden over de wangen,
tranen van vreugde. Eindelijk was de vrijheid, waarnaar
men zo had verlangd, aangebroken. De bevrijding! Ge-
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BULLETIN-T.-

aterdag 21 April 1945

De Officieele Viagtwedder
Drukkerij Fa.

J. NEGEN, TER-APEL —

Frontnieuws.
De strqd in Nederland.
De Canadezen hebben Harderwijk bevdjd,
vanwaar de Milkers de laatste dagen over
zee mar 't Westen tengtrok.n.
Patrouilles hebben het Uselmeer bereikt
blj Kuinre ten N.W. van Zwolla Ook
Kampen word bevrijd.
'•
De Engelsen drongen door tot aan de
builenrand van Amersfoort.
Naar het • schijnt ontruimen de Dulkers
de Bommelerwastrd. Gerneld wordt dat
de Engelsen 20 K.M. van Amsterdam stun.
Westfront.
In N.-Duitsland ward Llinenburg geno.
men. De autoweg Moen Hamburg en
Bremen word 8 km. ton Z. van Harburg
doorenedem
He knerikanen hebben Leipzig gamma.
Verde[ hebben zij Nourenberg woof de
heitt bezet.
Montgonmery heett
Elbe op re,
seMliende plaalsen bereikt.
Oostfront.
De Rumen hebben hen stilzwijgen var.
broken en melden dot el] bun bruggehoold
over de Oder bij Kustrin bobbed uitgehreid.
De Duitsers gam in hun boriehlgevIng
verner en ledger, dal de Russen door de
stellingen, Me de Z.O. Wegangswegen tot

Bureau

J. Eruize, Vlagtwedde.

Mededelingen B.S.
Bekendmaking!
De LEIDERS we de diverse ofdelIngeo
•Breaux van de Blunenl. StrOlvachten
er- en We dageOts vow het publ. te
sprek. van 1030 tot 12..30. Dew afdelingen.:
r1.1rDEIVIIM Ltit.=°
Ardeling
en
(letder
de heer TOMPETTE,W
HE Mello vluchtegwen (le. de beer
RMES.)
Ald. PA.,. Recherche (raider de hue
J
Afd Verkmm Tsansport Odder de hew
VAN DER WEILER.)
Omer Vi."7=a1-°
..tig12
, .s, el. de (leldster eve, TEN,
•
De hevellong wordt er op gewwew 8et
er wenge co pleats kbecop het
en en diefsteIvw elee.che
onree1W.e10 gebruik ntrdle
onwelantba. en :el song wordenaft.
Oproep.
duet em
t'ernen on de loege tic v. Ter-Ape, apeOW nod...ren, om rich voor versWillende
heschlkbeer W stellew De soldThrege=a l we word.. vestgerteld.

Oarlogssehada.
geits="gelmtriltntr4nt
r'
Zij. die tengevolge wm de Insstling of van
vin overgetrokken.
kw1Wereet
Ten N.O. van Stremberg is volgem eon owlogshandelingen °oedema
of .ade we huffs hxdsreed heleben
dea
Duits milild
spreker door de Reseed', know
Werven
opgave
een bras in de verdediging geslagen.
Wow c.edeg van 9 tot 10 our.
Andere Russische troepen, die wearDe
P.C.
der
B.S.
TwApel.
achljnlijk contact earner
en maker, met Montle'r; van gZLfifrg egolte'n
en dreigen Berlijn van het N. te over.
viengek.
Er zouden voloan de Duitsers kin
3000000 man boll de geconcentreerde aanval
op Berlijri betrokken din.

Bekendinaldogen vat de Gammendenten B. S. ult de omlIggende pleatsen kunnen oak in dezernbriek warden
opgenomen. 3 z per week verschijnt
er een Bulletin, Dinsdegs, Donde,
dags en Zaterdags.

Franc In Halle.
De troepen van Alexander rukken steeds
a op. Gemeld womb dal Bologna order
hhe Wur der geatheerde artinerie trot.

Vluchtelingen uit
Duitsland.

fl nIU:17oYdo

Luchtfront
Mosquito's bontardeerden volgens traditie Berhjn. Spoonvegeentre en wegen.
knooppuaten
.38jecho.SIOwal
die . en

radar, dieait ounsiond vlucht en in ooze
pleats over de ores Kong' moet zmh dadedl
inpeaCt=i8ZICIt7sItudErgn
school
te Klazienaveen in het RIC,

T

weer aan normaal voidsM warren.
't Meant tragisch w
misschien wet
t vtriaeo van eager hondeM kinderea in
dit kamp. De jongste dews stakkers was
Mee jeer cud: 't Waren kiMeren van ge"IT`Z Zge,;,r
j‘r7
e e gevangenen
"'"•

grote eer strekken dot zij in al bun anode'
deze Wainer nog zo goad mogelijk were.
aced hebben. - • e.
Niettegenstaande dem, zorgen zegen
Mnderen er uit als kleine gdjsaards mat
hone ogen en ingevallen wangen.
De Amerikanen hebben dadelnk van de
omliggende boerderijen alle beschikbare
verse rnelk gevorderd voor due stalckertlk
Doom. we rden gereinMd en behoorlIA
van Meren voarzien.
Hit is weer eau bouts hoe noodzakeli8o
het is dal het nabsyst
eern met Wald en
Ink wordt ungeroeid.
Oarlogslead In de oude,
resting Baurfanga.
Vodge vveek Donderdag — neat meli
reeds enige dami hoogsoarming had
geleeld — gang 's middens de roep doorhet dor, de Tummies komen I IRter
bleken de Palen ante bovdjders B zip I
Het geknetler van .mitrailleurs en het
lar,ev.
an.t . pan ers ward op /cone,
it
Velen verlielen hen woningen, zoehten
een good beenkomen in schuilkelders en'
kelders, sommigea mils in het open veld.
wet Menu. zal vermoed hebben dat
in de toes volgende 48 ores het 00010g,
geweld hevig over one rust* dorp18:
000 losbers.. .on
Het I elst is er gatrede
am de grens
be de Palled, mast oo.
nk
de kom van het id
bleat Net MO' •
sMonden.
Bangeuren brokenaan I Vale Moen.
moesten op bevel van de Onitsche
daze
ontruimd warden • en el
menseri
kwamen predes in de vuudinie hrecht
Reeds op de °erste dam onmtonden or
verschillende branden enkete tlentagon,
hailer warden geheel of ten dale keg
gepluoderd.
Oak de NM. lierv. Kerk en het Gebouw
voor Chr. Belanger werden door volkelters"
nem, heeeehadigd. Gelbkleig ...ender
hoer echter geen brander.
•
Maar Vrijdags collarandde de solid rase,
lo die voile omvank. • onatebroken 89.1,,,
derde het iware -pantsergeschub waal88'
huis na huiRophramtde_ In totes] gingew
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bracht door Poolse soldaten, door generaal Maczeks tankdivisit, de eerste Poolse pantserdivisie!
De Poolse commandant luitenante Jana Milewska baande
zich een weg door de menigte en wendde rich tot Koszutski.
.1726 vrouwen, soldaten van het Poolse kger in Stalag 6C
Oberlangen", meldde ze op correcte wijze. "Appel". zei de
overste. Onmiddellijk stelden de vrouwen zich in rijen op.
"Let op! Ogen links!" "1k groet u, soldaten". Poll kort toespraakje volgdc. Damns werd in doodse stilte de roodwitte
vlag gehesen.... Paper nam 20 man gevangen, de bewakem
die tot voor kart in het kamp nog heersten over levers en
dood. De handers van de Duilse ex-commandant trilden van
angst. De overste moest steeds roar weer handtekeningen
uitdelen en proberen om de vole vragen to beantwoorden.
Het bericht van de bevrijding van het 'Poolse kamp' verspreidde zich als cen lopend vuurne. Eon pear uur later wa-

Poolse vrouwen in Swing 6 Oberlangen.

ren alle bijzonderheden bekend en toen kwam ook aan het
licht dat er in het kamp geen water, tout en wapens aanwezig waren. De vrouwen vroegen om geweren en pistolen en
munitie. Mochten er namelijk nog Duitsers langskomen,
dan konden ze zich verdedigen. Deze eerste onvergetelijke
dag van de bevrijding zal voor altijd in mijn herinnering blij-

Tot zover het relaas van oorlogscorrespondent Walentynowicz. Het spreekt vanzelk dat later vent van deze vrouwen
gehuwd zijn met hun bevrijders. Nog vrij tang na het bedin<linen van de oorlog bleven de vrouwen in het kamp. Aan-

De bevriide vroinven marclieren door Ter Apet Der hoogie van
de Otidelveg
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vankelijk werd ook een groot aantal bij burgers in Ter Apel
ingekwartierd. Trouwens een brede strook Duits grondgebied tangs de grens met Nederland bleef tot 1948 in Poolse
handen. De stad Haren/Ems bijvoorbeeld werd een echte
Poolse Mad, droeg de naam 'MaczkOw' en telde 4500 inwoners. Veel Polen keerden na de oorlog niet naar hun vaderland terug. De Russen hadden het land namelijk bent._
Van het kamp Oberlangen (Stain 6C) is Mans nets meer
over. Een nude bunker, in gebruik als aardappelschuurtje,
en hier en daar wet overwoekerde weggetjes, is alles wet nog
rest. Vlak in de buurt is de begraafplaats, wear de overledenen naamloos werden begraven.

Een inwoner uit Barnflair: "Na enige dagen werd er een
dental Poolse militairen bij ons ingekwartierd. Ze sliepen
beneden in de slaapkamer, maar hadden ook de beide
woonkamers voor slaapgelegenheid ingericht. Op een zeker
moment komt er een Pools officier bij me met de vraag of
mijn moeder een grate pan met soep wilde maken, daar er
die middag acht Poolse vrouwen zouden komen men, die uit
het kamp waren bevrijd. 1k vertelde het verhaai aan mijn
moeder. Ze wilde het wet doen, graag zelfs, maar bezat niet
de ingredienten voor een lekkere soep. Er was geen vlees,
soepgroente, vermicelli enz. "Geen bezwaar", zei de officier, "daar zal voor worden gezorgd". Na enige tijd kwam hij
terug met twee nog levende kippen, die hij Int Rdlenbrock
had gehaald, en vender alle spullen benodigd voor het maken van soep. Ik heb then de kippen geslacht en mijn moeder zorgde voor de rest's Middags kwamen enkele tanks Mt
Duitsland richting Ter Apel. Op die tanks zaten niet &leen
Polen, doch ook Duitsers (bewakers van het kamp) en achter de tanks marcheerden tientallen Poolse vrouwen. Een .
aantal kwam loco bij ons eten. Mijn moeder had keurig de
tafel gedekt en had hoar complete servies op tafel gezet, een
en ender vemierd met oraMe strikjes. Het was een feestelijke ontmoeting. Later hebben we nog eens Polen ingekwartierd gehad. Ze kwamen dan 's nachts slapen en na het
,mtbijt gingen ze weer weg met achterlating van alle etenswaren. Op de tafel stood don echt wittebrood, borer, jam en
veel vleeswaren. We keken ooze ogee uit. Zoveel lekkers
hadden we in jaren niet gezien. Ook stonden er blikjes met

Poolse militairen en enkele vrouwen uit het kamp Oberlangen
staan met elkaarto praten aan de Hoofdsodat.
LAMP IAN POLISH
MP,L-Likk S VIRREN
lINR0. 11
TERM 1.64

309 1,17,111.
MEPPE1.1 .GYT.

HARE, P.UTE11.0.0M

Op 14 april word y Haren/Ems door de Polen ingenornen. Tot
1948 bliift &Pen een Poolse sand. Men noont de pleats MaoMd. Ph alle toegangsbiegen maw een dergelijk bond

BARNFLAIR
Twee meisjes die een tegenbezoek gingen
brengen aan een paar Noise Militairen, kregen voor dit snoepreisje 3 weken celstraf,
Coen de straf er op zat werden ze per auto
naar de grens gebracht. Een goede Ins orn
de grens niet over to gaan, dot genii zorgen
aan de ouders.
Met de Poolse vrouwen 'op de kieki
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Van 14 Pm 19 april is het hoofdkwartier van de Poolse pantserdivisie gevestigd in de waning kloofdkade 21. De persoon links op de
foto is near elle waarschijnlijklreid &enema' Maciek.

?

;
•'

MELIISE:j.
I3RIDGE
SERIAL No

I0E38r4

__

tWI

Twee Poolse
een Nederland, iof/coon vkoei lititenant
A.Maszkowski, Willem Nobel (Ned verbindingsof Prier rose
dadabij de Pools, divitie) ear F. De fore is genomen aan de
Hoofdkade vlak bij het hoofdlvartier.

Dij de brim mar De Maten wend ea t noodbmg gelegd. (Baillybridge)Op de achtergrond de winkel van Bonkes. De Mug is genoemd near het Schotce dorpje Melrose. (1088= brag code; 41=
Code van gen, regiment; 40= mental tonnen)

kof fie en thee. Dat was in gek! Nn enige tijd als we zeker
wisten, dat ze wog waren, vielen wij amino deden ons te
good aan able lekkernijen".
Het hootdkwartier van de emste Poolse pantserdivisie is
vanaf 14 april in Ter Ape) gevestigd. Generaal Maczek heeft
dan met en afro
intrek genomen in de wooing Hoofd-
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Even gebruik maken van het maenad! van de Polen.
(forograaf 1.5tanneveld en edagenate)

a

kade 21 (nu bewoond door huisarts E.Smit). Op 19 april vertrekt de generale staf naar het Duitse Melstrupp.
Hoewel er fill veal ontspanning is voor de soldaten, vermaakt men zich wel in de vele cafes. leder weekend is er
dansen en er worden vele feesten gevierd. Op veal punten in
het dorp staan erebogen opgesteld versierd met bloemen en
met een groot bord in het midden, waarop staat vermeld:
"Welkom Lan onze bevrijders". Er worden veal bevrijdingsoplochten georganiseerd.
De gemeente Vlagtwedde komt niet geheel ongeschonden
nit de strnd. Tijdens de eerste raadsvergadering na de oorlog
op 16 november 1945 word[ door waarnemend burgemeester E.Drenth een opsomming gegeven van de oorlogsschade:

Dodenherdenking 3946 en kranslegging bij de graven van de
onigekomen Conadese ee Poolse milhairen. De Maim wordt ge.
legd door Shoe)), van Velem. Op de achtergrond Bean ma de hefen Van der Weil, Polo, Kman en De Boer.
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