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Woord vooraf 

 

Mooie herinneringen hoeven echt niet groots te zijn. Het zijn juist de kleine gebaren, het gevoel 
van liefde waardoor de mooie herinneringen beklijven. Soms vervliegen herinneringen alweer 
zonder dat je er erg in hebt. De herinneringen aan de gebeurtenissen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog en Indië hebben het leven van Jan Willem Buitenweg verrijkt. Hij heeft iets 
geleerd over wat hij belangrijk vind. De goede herinneringen kunnen verdriet dragelijker 
maken. Al kan het even duren voordat de goede herinneringen het winnen van de 
verdrietige, vooral als de dood onverwacht of akelig is gekomen en als iemand jong overlijdt. 
Herinneringen die hem een traan over je wang laten rollen, maar ook een glimlach op zijn 
gezicht toveren. Ondanks het heftige verdriet en het gemis, dat daarna keihard binnenkomt, 
voelt hij ook dat het leven zo ontzettend waardevol is. Herinneringen geven waarde aan het 
leven. 

 

 

’s Werelds loop 
 

 

Laat de  mensheid van de waan genezen, 

dat de mens een hemeling moet zijn, 

laat de kreupele een kreup’le wezen, 

laat de vreugd de vreugd, de pijn de pijn. 

 

Laat de ziel de ziel, de zinnen zinnen, 

en dit aards bestaan een aards bestaan, 

en laat wie elkander diep beminnen, 

zo diep liefhebben, dat zij vergaan. 

 

Laat mijn lied mijn lied zijn; laat het klinken, 

sluit uw oor als het uw hemel krenkt; 

want zij zullen het in haat verminken, 

als het hun geen hoog’re wereld schenkt. 

Laat het in mij dag zijn en weer nacht, 

opdat ’s werelds loop worde volbracht. 

 

 

 

Bertus Aafjes 

Uit: Het Koningsgraf 

1948 
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Jan Willem Buitenweg  

 

Jan Willem Buitenweg is geboren op 30 oktober 1925 te Almelo. Hij woonde aan de Oude 

Wierdenseweg. De schuur stond over de grens met Wierden, het huis stond in Almelo.  

 

 

 

Erve Kerkdijk, het huis staat in Almelo, de kapschuur in Wierden 
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Grenspaal nummer 19, A (Almelo), ook wel Riemsdijkpaal genoemd. 
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Grenspaal nummer 5 W (Wierden) 

 

Klumpershoekweg  
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De Klumpershoek 

 

Zijn vader was Willem Buitenweg en was getrouwd met Johanna Manna Nijland. Hun eerste 

kind was Jan, geboren in 1921. Daarna volgde Johanna Wilhelmina (1922), Johan (1923), 

Jan Willem (1925) en Annie (1934). De grootvader en grootmoeder woonden ook in de 

boerderij. Grootvader is echter in 1927, twee jaar na de geboorte van Jan Willem, overleden. 

Zwemmen heeft Jan Willem geleerd in de vijver op het land van de buren. Later zwom hij in 

het Twenthe Rijnkanaal. Er waren elf kinderen in de buurt, ze speelden samen, slootje 

springen, hinkelen, knikkeren en maakten hockeysticks. Jan Willem ging naar de School met 

de Bijbel. Hij had geen zin om na de lagere school verder te leren en werkte op de boerderij 

tot hij zeventien jaar werd. Zijn oudste broer was de opvolger en Jan Willem werd melkboer 

in Almelo. 
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Melkboer Jan Willem Buitenweg 

 

Het was in de tijd dat de melkkar werd getrokken door een hond. Later kwam er een machine 

die de ijzeren hond werd genoemd. De laatste zeven jaar van zijn werkzaam leven reed Jan 

Willem met een SRV wagen. Hij ging failliet toen er supermarkten kwamen. Daarna was Jan 

Willem twintig  jaar reserve politieagent (BOA).  
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Jan Willem is op 28 april 1955 getrouwd met Jenny Eeftink van de Oude Zwolseweg te 

Wierden. Hij kende haar al voor hij naar Indië vertrok, maar toen hadden ze nog geen 

verkering. De bruiloft werd gevierd bij café Nijsink bij het station; later was er een tennisbaan. 

Toen ze om twaalf uur in de nacht thuis kwamen en net in bed lagen, hoorden ze sirene 

afgaan. Na een paar minuten stopte de sirene om na een half uur weer beginnen te loeien. 

Jan Willem en Jenny vonden hem uiteindelijk  op het balkon dat versierd was met 

babykleertjes. Een grapje van de buren.  
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28 april 1955 

 

Het echtpaar, dat in een appartement in de Botterhof woont, was op 28 april 2019 vierenzestig 

jaar getrouwd. Uit het huwelijk zijn Erna (1957), Hans (1960), Dianne (1964) en Willem (1965) 

geboren. Erna woont in Zwaag en Hans, Dianne en Willem in Almelo. 
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De familie Buitenweg 
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De slag om Wierden 

 

Wierden bleek een zware noot om te kraken te zijn. De Duitsers hadden kennelijk besloten 

hier zo lang mogelijk stand te houden. Dat had kwalijke gevolgen voor de bevolking, die vijf 

dagen en nachten werd blootgesteld aan kanonvuur. Wierden kon voor de vijand amper van 

belang zijn omdat Canadese troepen de plaats al in het oosten en noorden waren gepasseerd, 

maar mogelijk hoopte hij door stand te houden concentratie van de 4e Tankdivisie in de sector 

Meppen uit te kunnen stellen. Op 5 april 1945 trokken tanks van het South Alberta regiment 

samen met infanteristen van Algonquin en gesteund door de Almelose Binnenlandse 

Strijdkrachten naar het ten noorden van de stad gelegen Aadorp om er een doorbraak te 

forceren. Veel voortgang werd er niet gemaakt, het verzet was te fel. In de nacht van 5 op 6 

april 1945 kreeg Majoor George Cassidy van de Algonquins order door een verassingsaanval 

een bruggenhoofd te vormen bij fabriek van Ten Bos. Aanvankelijk liep de patrouille naar 

wens, maar bij het kanaal werden de Canadezen vanuit Wierden ongenadig onder vuur 

genomen. Bij het aanbreken van de dag liep de aanval vast. Tegen de middag werd een nieuwe 

poging ondernomen, nu met hulp van tanks en bulldozers. 

De laatste werden ingezet om over de weg liggende bomen op te ruimen, maar andermaal 

strandden de acties in het afweervuur. Cassidy kon tenslotte niks anders doen dan het bevel 

geven terug te trekken. Zijn eenheid had eenendertig man verloren. Weer kwam het geschut 

in actie, nu tegen de vijand ten oosten van het Twenthe Rijnkanaal bij Bornerbroek, maar de 

Duitsers wisten van geen wijken. De weg van Wierden naar Almelo werd door een antitank-
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kanon bestreken en er was geen zicht op een spoedige doorbraak. Op 6 april 1945 begonnen 

de Algonquins tegen de middag een grote zuiveringsactie bij Aadorp, waar de jonge 

parachutisten van de Herman Goering Divisie zich in de boerderijen hadden verschanst. Het 

War Diary van het regiment geeft bijzonderheden: 

Een carrierpatrouille verliet Almelo en trok naar de spoorlijn in noordelijke richting. Het was 

haar taak een groep van ongeveer honderdzestig Duitsers, die bezig waren met bruggen op te 

blazen, onschadelijk te maken. De voorste carriers werden beschoten en vlammenwerpers 

werden te hulp geroepen. Deze schoten zes tot acht boerderijen in brand waar twintig of meer 

Duitsers werden gedood en vijftien gevangen werden genomen. daarna werd deze sector met 

weinig weerstand gezuiverd. Om 13:30 uur ging een compagnie met tanksteun en twee boten 

naar voren om een bruggenhoofd te vestigen. 

De vijand concentreerde zich al zijn vuurkracht op de aanvalssector en een van de pelotons 

verloor veertien man bij een vergeefse poging door te breken. Verscheidene tanks ontsnapten 

nauwelijks aan het verwoestende kanonvuur. Al onze secties, op een na, waren gedwongen 

zich terug te trekken. na hergroepering in Almelo gingen de Algonquins weer naar het kanaal 

voor een nieuwe actie. 

Ook deze leverde het gewenste resultaat niet op en de Lts. Richard en Dirassar verloren hun 

leven. ’s Middags werd gemeld dat de vijand zich in aanzienlijke sterkte bij het kanaal samen 

trok. Deze informatie werd bevestigd door de plaatselijk verzetsmensen, ‘die schitterend werk 

doen bij het verstrekken van inlichtingen.  

 

 

De lang verwachte bevrijders arriveren in Wierden op 5 april 1945. Collectie: Coen 
Cornelissen. 

 

Om 20.15 uur werd weer een aanval ondernomen, nu met steun van mortieren en ditmaal 

werd het doel zonder verliezen bereikt. Op zaterdag 7 april 1945 liepen alle Canadese 
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aanvallen vast op hevig en accuraat kanonvuur. Er zat niets anders op dat Typhoon 

vliegtuigen te hulp te roepen, maar ook dat leidde niet direct tot succes. Het enige pluspunt 

van de dag was, dat de Canadezen stand hielden. In de nacht van 7 op 8 april breidden ze 

hun bruggenhoofd bij de fabriek van Ten Bos enigszins uit, maar Wierden bleef vooralsnog 

onbereikbaar. 

Tientallen Wierdenaren hadden inmiddels Wierden verlaten om elders, vooral in Vriezenveen 

en omgeving een goed heenkomen te zoeken. Om hen zoveel mogelijk te vrijwaren van gevaren 

onderweg, ging een inwoner naar de Canadezen met het verzoek om een vuurpauze. dat werd 

ingewilligd en zowaar staakten ook de Duitsers voor korte tijd het vuren. De groep 

vluchtelingen kwam veilig aan bij café De Mosterdpot achter de Canadese linies. Ook op 

zondag handhaafden de Duitsers aanvankelijk hun verzet in Wierden. Weer werden Typhoons 

tegen hen ingezet, ook tegen het bewuste kanon, weer werd veel schade in het dorp aangericht 

en weer bleef het stuk geschut onbeschadigd. Tegen het vallen van de avond maakten de 

vijanden aanstalten weg te trekken in de richting van Rijssen en Nijverdal. Blijkbaar vreesden 

ze dat langer standhouden in Wierden onvermijdelijk tot omsingeling zou leiden. In de nacht 

van 8 op 9 april bliezen ze inderdaad de aftocht. 

 

 

2019, Klumpershoekweg 
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De Wendel 

 

Toen het licht werd zagen verbaasde Wierdenaren dat er geen Duitser meer in hun dorp te 

bekennen viel. Om 07.00 uur arriveerden de eerste Algonquins, weldra gevolgd door 

pantserwagens. Na vijf dagen en nachten van onafgebroken strijd was Wierden vrij. De 

Canadezen waren bijzonder te spreken over de hulp die ze bij de strijd om Aadorp en Wierden 

van verzetsmensen had gekregen. Enkele BS-ers slopen enige malen door de Duitse linies en 

keerden met waardevolle informatie over de vijandelijke sterkte en posities terug. Herbert 

Michel uit Aadorp was de held van de dag toen hij moederziel alleen veertig militairen van de 

Hermann Goering Divisie bewoog zich aan hem over te geven. Samen met Sietze Dijkstra 

voerde hij hen af naar Almelo waar hij zijn gevangenen aan de Canadezen overdroeg. na de 

val van Wierden werd de opmars voortgezet in de richting van Rijssen en Enter. Steeds meer 

vijanden gaven zich over. Bron: www.battlefieldstour. 
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Burgemeester Ravesloot, koningin Juliana en prins Bernhard 
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Frontgebied  

 

Begin april 1945 was Almelo bevrijd door de Canadezen. Wierden was nog in handen van de 

nazi’s. De boerderij van Buitenwegin de Klumpershoek lag in de frontlinie. Er waren 

zevenendertig mensen verzameld, bewoners en omwonenden, mensen uit Wierden die 

gevlucht waren voor de bombardementen en onderduikers.  Canadese soldaten liepen 

patrouille door de weilanden. Opeens werd er geschoten.  

Nadat Almelo op 5 april 1945 bevrijd was, wilden de Canadezen direct door naar Wierden. Dat 

bleek niet mogelijk omdat bij hotel De Zwaan en de pastorie van de hervormde kerk Duitse 

kanonnen opgesteld waren die dood en verderf zaaiden onder de Canadese soldaten. Aan de 

Oude Wierdenseweg lag een eenheid van de Hermann Göring divisie die nergens bang voor 

waren. In de verte was het kanongebulder te horen uit de omgeving Bornerbroek en Delden. 

Bij Delden was een groep Canadezen het kanaal overgestoken waarbij grote verliezen werden 

geleden. Maar het ergste moest nog komen. Veel gezinnen hadden Wierden verlaten, zoals De 

Weerd, Scheperkamp, Mengerink, Ter Avest. Ze hadden hun toevlucht gezocht op erve De 

Klumper waar Buitenweg woonde. En laat dat nou in het midden van het frontgebied zijn. 

Niemand had kunnen denken dat het nog vier dagen zou duren eer Wierden vrij was. De 

mensen op de boerderij hadden tegen de kapberg een bunker gemaakt die als schuilplaats 

diende. Hier verbleef de groep regelmatig en ook in de kelder. Er werd aan beide kanten hevig 

geschoten. Scherven kwamen terecht op de platen van de kapberg, waar honderden gaten in 

werden geslagen. 
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Buitenhaven westzijde, plaats waar het erve Klumper (Buitenweg) heeft gestaan. 

 

Bij de buren in de boerderij zaten nog nazi’s, twee  Canadezen zijn vermoord en de rest trok 

zich terug. Ze hebben die twee dode soldaten niet meegenomen. Ze hebben twee dagen dood 

in het weiland gelegen. De mensen in de boerderij van Buitenweg zaten in de rats. Jan Willem 

was op de deel toen hij buiten een jonge Duitse soldaat (17 jaar) zag rondlopen op het erf. Hij 

was doodsbang. Jan Willem riep hem binnen en stuurde hem naar de hooizolder. Even later 

kwam hij weer naar beneden en zei dat hij naar zijn kameraden wilde. Dat was echter niet 

mogelijk. Hij moest een overal aantrekken en terug naar de hooizolder. 
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Zuidbroeksweg  

 

Oude Wierdenseweg 

 

De mensen in de boerderij overlegden dat twee van de onderduikers met witte lakens als vlag 

naar de Canadezen zouden lopen. Bij de Mosterdpot aangekomen hebben ze de situatie 

uitgelegd en dat er een Duitse soldaat in hun midden was. De Canadezen beloofden een uur 

lang niet te schieten. Hopend dat de nazi’s dat ook niet zouden doen is de groep mensen uit 
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de boerderij van Buitenweg op weg gegaan naar de Canadezen in de Mosterdpot. Het vee werd 

in het weiland gejaagd. Opoe in de kruiwagen want die kon niet meer zover lopen. De Duitse 

soldaat in overal duwde een kinderwagen. De jonge soldaat werd aan de Canadezen 

overgedragen en de groep liep over de Wierdensestraat naar Almelo. Daar werd feest gevierd. 

De feestgangers waren verbaasd dat er een paar kilometer verderop nog nazi’s zaten. Jan 

Willem ging met zijn broer naar kennissen en toen hij op 9 april hoorde dat Wierden bevrijd 

was zijn ze op een geleende fiets naar de boerderij gegaan. De twee dode Canadezen lagen nog 

steeds in het weiland. Ook lagen er dode koeien en was de boerderij, samen met vijf andere, 

aan flarden geschoten. Er was bijna niets van over. Vanuit Wierden was de rode gloed in de 

lucht te zien geweest. De granaten vielen en de lucht was vol kruitdamp. 

Om te verhinderen dat de Duitsers gebouwen als steunpunt gebruikten, legden de Canadezen 

die vrijdag twaalf huizen en boerderijen in de as. Bij boer Hammink op de Schuilenburg, vlak 

achter De Mosterdpot, kwamen maar liefst vijftien koeien om het leven. De stal met de koeien 

werd door de Canadezen in brand geschoten. Maar het lukte de Canadezen niet om voorbij de 

buitenhaven te komen. Allereerst  was er de boomversperring die moeilijk te verwijderen was. 

Zo gauw de soldaten een poging ondernamen om kettingen te bevestigen zodat de bomen 

verwijderd konden worden, werden deze door  goed gericht mitrailleurvuur daarvan 

weerhouden. Bovendien werden de  tanks onder vuur genomen door het antitankgeschut dat 

vanuit Wierden de weg bestreek. Ook werden de Canadese voertuigen belaagd door Duitsers 

met een pantservuist. Dat eenvoudige antitankwapen was tot honderd meter erg gevaarlijk. 

Hoewel het wapen niet zo’n groot bereik had werkte het wapen uitstekend. Bovendien hadden 

de Duitsers er honderden van. Tijdens de gevechten werden verscheidene Canadese pantsers 

met behulp van pantservuisten buiten gevecht gesteld. Ten einde raad werden de tanks 

teruggetrokken richting Almelo. Maar een klein groepje Canadezen zag de kans om het 

bruggehoofd bij de Mosterdpot te behouden. Het waren soldaten van de D-compagnie met 

enkele brencarriers.  

Bovendien kregen de infanteristen regelmatig ondersteuning van mannen van de New 

Brunswick Rangers, een mitrailleureenheid. Vanuit het bruggenhoofd werden door de 

infanterie verschillende aanvallen ondernomen op de eerste twee boerderijen achter het 

kanaal. De boerderij van Preuter werd het eerst beschoten. De familie was de vorige dag al 

naar de stad gevlucht. Alleen de grootvader was nog thuis om een oogje in het zeil te houden. 

Dat was maar goed ook want tijdens de gevechten vloog de boerderij in de brand. Maar de 

grootvader zag kans om de vlammen te doven door er emmers gier overheen te gooien. Achter 

de boerderij van Preuter lag een aantal soldaten van de Luftwaffe in een stelling. De tweede 

boerderij was van Voskamp en lag aan de kanaaldijk, tegenover de Buitenhaven, op de hoek 

van de Oude Wierdenseweg. Het gezin was gevlucht en de boerderij was een Duits steunpunt 

geworden. Schuin tegenover Voskamp was de boerderij van boer Elbert. Daarnaast stond de 

boerderij van Buitenweg (erve de Klumper). En schuin daar tegenover was het huis van 

Bremmer. Rond deze boerderijen hadden de jonge Duitsers zich ingegraven en de stellingen 

betrokken die enkele dagen daarvoor al door Todt waren gegraven. De setllingen lagen dikwijls 

verscholen in akkerwallen zodat ze goed gecamoufleerd waren. Tijdens de aanvallen van de 

Canadezen werden vanuit die stellingen voortdurend verse troepen naar voren gebracht om 

de geallieerden te bevechten. 
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1944, de familie Buitenweg voor erve de Klumper aan de Oude Wierdenseweg in Zuidbroek 

met een aantal onderduikers en mensen uit het verzet die waren ondergedoken in het 

Zuidbroek. Jan Kolkman, fotograaf uit Wierden heeft de foto gemaakt. 

 

Staand vlnr: Jo Buitenweg, Annie Buitenweg (10 jaar), Joop Vermeulen, onderduiker, Mien 

Buitenweg, Klaas Visser uit Uithuizen, onderduiker, Klaas Kamstra uit Friesland, 

onderduiker, Henk Postuma, onderduiker, Marinus Rotteveel uit Almelo, onderduiker, Jan 

Willem Buitenweg (19 jaar); 

Zittend vlnr: opoe Johanna Buitenweg-Dubbink, moeder Johanna Buitenweg-Nijland, vader 

Willem Buitenweg, Reijer Van de Vlugt uit Maassluis, onderduiker en Jan Buitenweg. 

Joop Vermeulen, die bij melkboer Tukker was ondergedoken is na de oorlog naar Canada 

geëmigreerd. Klaas Visser, ondergedoken bij Anne van Tukker, bleef na de oorlog contact 

houden met de mensen in Wierden. Hij trouwde met Nel Ligtenberg uit Wierden. Henk 

Posthuma verbleef bij Alberts Eip van ’n Tukker. Marinus Rotteveel vond onderdak bij 

Nijenhuis en Reijer van de Vlugt was in huis bij Buitenweg. Klaas Kamstra werd opgenomen 

bij Ter Avest van de Oude Wierdenseweg. 
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Die nacht hadden de Canadese artilleristen op het Tusveld hun vuur meer naar het westen 
verlegd, naar het Zuidbroek en de Klumpershoek aan de andere kant van het kanaal. De hele 
morgen lag de omgeving van het Zuidbroek onder zwaar granaatvuur. De buurtbewoners 
zaten bij elkaar in een schuilplaats bij Buitenweg. Op een zeker moment leek de beschieting 
af te nemen. De Canadese infanterie had opdracht gekregen het gebied in te gaan. Toen Elbert 
uit de schuilplaats kwam om snel het vee te verzorgen, begreep hij waarom er een vuurpauze 
was. Hij zag hoe een aantal Canadezen vanaf de Wierdensestraat, via de houtwallen naar de 
boerderij van zijn buurman Voskamp slopen. De Duitsers die zich rond de boerderij hadden 
ingegraven waren zich van geen gevaar bewust. Ze hadden hun stellingen verlaten en 
bevonden zich op de deel om hun wapens schoon te maken. Toen de Canadezen de deel 
openrukten waren ze volkomen verrast. Er werden handgranaten naar binnen gegooid en na 
korte schermutselingen kwamen de Canadezen met vijftien gevangenen naar buiten. Een van 
de Duitsers was zwaargewond en moest achterblijven terwijl de rest werd afgevoerd richting 
de Mosterdpot.  
 
In de verwarring had echter een van de Duitsers kans gezien om via een raam te vluchten. 
Alsof de duivel hem op de hielen zat rende de jongen in de richting van Wierden. Bij Elbert 
dacht men dat ze bevrijd waren. Samen met Voskamp en zijn gezin gingen ze naar de boerderij 
waar zojuist het gevecht had plaatsgevonden. De grond lag bezaaid met wapens en 
uitrustingsstukken. De boeren waren zo opgelucht dat een van hen een Duitse helm opzette, 
terwijl een van de anderen zich vol hing met uitrusting. Opgelucht en lachend stonden ze bij  
elkaar. Plotseling zag Elbert hoe er vanuit Wierden, dwars door de weilanden, hen een grote 
groep Duitsers in stevige ganzenpas tegemoet kwam. Waarschijnlijk kwamen deze 
reservetroepen vanuit het Haarbos. Ze wilden hun verloren steunpunt terug veroveren. Snel 
wierpen de boerenmensen het oorlogstuig van zich af en maakten dat ze terugkwamen in hun 
schuilplaats. Ze zagen nog net hoe in de verte opnieuw een aantal Canadezen dichterbij 
slopen. Toen ontstond er een vuurgevecht, keer op keer probeerden de Canadezen terrein te 
winnen. Maar de fanatieke Duitsers gaven geen krimp en gingen in de aanval. Teleurgesteld 
zag Elbert hoe de boerderij in vijandelijke handen bleef. Uiteindelijk trokken de Canadezen 
zich al vechtend terug via de sloten en houtwallen richting de Mosterdpot. Intussen was 
luchtsteun aangevraagd waarop de vliegtuigen de Duitse stellingen en posities met raketten 
bestookten. Er werd een vliegtuig door de Duitsers neergehaald. De piloot slaagde er in het 
toestel op tijd te verlaten en landde even later, bungelend aan zijn parachute, in het gebied 
van de Canadezen. Hij landde aan de Doodsweg te Bornerbroek. Een Canadese 
tankbemanning die in stelling stond bij het erve Niehuus van boer Brummelhuis, iets 
verderop, reden met een jeep naar de gelande piloot en deze werd  met veel gejuich onthaald. 
Het vliegtuig kwam een paar honderd meter verderop, op het land van boer Arkink aan de 
Doodsdwarsweg, neer.  
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Oude Wierdenseweg  

 

 

Buitenhaven westzijde, Leemslagenbrug 
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De bevrijding van Almelo 

 

Op 5 april 1945 is Almelo bevrijd van de Duitse bezetter. Na vele gevechten is het de Canadese 

bevrijders gelukt het leven in Almelo weer een nieuwe start te geven. De Duitsers gaven zich 

dus niet zomaar gewonnen. Hoeveel dagen duurde hun verzet? 

Terwijl het westen van Nederland nog zuchtte onder de kwaadaardige bezetting, werd begin 

april 1945 het oosten van Nederland bevrijd. Hier en daar ging dat niet zonder slag of stoot. 

Met name bij het Twenthekanaal en in Almelo en Wierden werd nog stevig gevochten en vielen 

vele slachtoffers. Niettemin kwam de bevrijding voor velen als een verrassing. Dorp na dorp 

en stad na stad werden bevrijd en overal waagden zich de inwoners weer veilig buiten.  

Na een uur waren de Duitsers in Almelo door de Canadezen verdreven, op die vierde april. Er 

werden krijgsgevangenen gemaakt en enkele Duitsers sneuvelden. Op de Markt begon een 

kleine Canadees met schieten. Hij beroofde de gevangenen van hun horloges en gouden 

ringen. Gewonden kermden, toeschouwers gilden en riepen, iedereen rende door elkaar. Een 

van de gevangen genomen Duitsers greep plotseling naar zijn laars. En dat was de aanleiding 

voor het schietincident. Ook andere Canadezen maakten zich schuldig aan plundering van 

gevangenen. Grote groepen Duitsers trokken door de stad. Ze gapten alles wat ze in handen 

konden krijgen, paarden, koeien, fietsen, kruiwagens en zelfs kinderfietsen en steppen. Alles 

kon worden gebruikt om uitrusting en munitie te vervoeren. De Duitsers trokken richting Den 

Ham en Vriezenveen 

Het gonst alom op 4 april 1945, schrijft Ledeboer.  De Canadezen hebben Enschede bevrijd. 
In Hengelo is het ook bijna gebeurd. Borne kan geen probleem zijn.  In Almelo wachten we af. 
Die avond, terwijl iedereen al in bed ligt, gaat het luchtalarm, dus naar de schuilkelder. We 
zijn met tien mensen, vader, moeder, de vier kinderen, de grootouders van vaders kant, de 
grootmoeder van moeders kant en een inwonende dienstbode. De schuilkelder is de 
voormalige kolenkelder van de CV.  Er wordt flink geschoten, maar om even na middernacht 
gaat de telefoon. Mijn vader was wijkhoofd van de BB (Bescherming Bevolking) en had daarom 
nog telefoon. Hij kruipt uit de kelder en sluipt erheen. Het is de beste vriendin van mijn oudste 
zusje, die alleen maar gilt: ‘We zijn bevrijd, we zijn bevrijd!’ Zij woont aan de oostelijke kant 
van Almelo en daar zijn inderdaad de Canadezen al gearriveerd.  

 
Terwijl mijn vader nog aan de telefoon zit slaat een granaatscherf door één van de ramen en 
boort zich in een schilderij. Hij  vindt het veiliger om terug te gaan naar de schuilkelder. Op 
dat moment wordt het buurhuis geraakt en verdwijnt een complete erker.  Het schieten gaat 
door, maar kort na zes uur wordt het stil. Om zeven uur horen we een onbekend geluid. Mijn 
vader gaat voorzichtig naar boven en ja hoor, door de straat rijdt een Canadese tank, die voor 
ons huis stil houdt. Binnen de kortste keren staan we, in onze pyjama’s, op straat. Opa 
verdwijnt in de kelder en komt terug met een fles champagne, die hij al die jaren voor deze 
dag had bewaard. Ook de tankcommandant krijgt een bekertje vol.  Mijn moeder is inmiddels 
met mijn broer bezig de Nederlandse driekleur, met een grote oranje strik aan het balkon te 
bevestigen. Hij zal daar weken blijven hangen. De vlaggenstok is al veel eerder gepromoveerd 
tot brandhout.  

De Canadese commandanten, een majoor en een kapitein nemen hun intrek in ons toch al 
overvolle huis en maken daarvan hun tijdelijke commandopost. Voordat ze verder kunnen 
gaan is er hulp vanuit de lucht nodig, maar die is niet direct beschikbaar. De volgende dag, 6 
april, ben ik jarig. Ik word acht jaar. Ik spreek geen woord Engels, maar weet binnen de kortste 

keren dat het Engelse woord voor verjaardag,  birthday is. Ik ga rond bij de militairen, zeg 

‘birthday’, wijs op mijzelf en verzamel repen chocola en kauwgom. Ik toon ze vol trots aan mijn 
moeder die het onmiddellijk in beslag neemt en over de komende dagen verdeelt. Anders zou 
ik zeker doodziek zijn geworden.  Omstreeks het middaguur komt de majoor naar mij toe. Hij 
heeft een bord, met daarop een aantal witte boterhammen, royaal belegd met aardbeienjam, 
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die op elkaar zijn gestapeld en waarin een brandende kaars staat. Dit is de mooiste, - en in 
mijn herinnering -, de lekkerste verjaardagstaart, die ik ooit heb gehad.  

Ondanks de luchtsteun moet er hard worden gevochten, voordat de troepen het kanaal 
kunnen oversteken. Er vallen gewonden en ook sneuvelt een enkele soldaat. Deze worden 
begraven op de Algemene Begraafplaats in Almelo. Mijn moeder adopteert een graf en heeft 
dat heel lang verzorgd. Toch heeft de familie op een gegeven moment besloten de stoffelijke 
resten terug te brengen naar Canada. De steen is blijven staan. Bron Ir. K.H. Ledeboer.   
 
 
 

 
 
Een Sherman tank van de Canadian Grenadier Guards, Almelo 5 april 1945 

 
 
Er werden in die chaotische dagen ook zeer pijnlijke vergissingen begaan. In de Oranjestraat 
was de kapsalon van Kuipers. Het ging goed met de salon en kapper Jan Kuipers nam in 1934 
een Duitse kappersknecht in dienst, genaamd Arthur Ovelgönne. De knecht beviel goed en 
zou tot 1942 in dienst blijven. Een van de dochters van Kuipers, Mies, werd verliefd op de 24 
jarige jongen. Vader Kuipers spoorde Arthur dikwijls aan om het Nederlanderschap aan te 
vragen. Maar het kwam er niet van. De relatie was zo goed dat een huwelijk op stapel stond. 
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Maar in juli 1942 sloeg het noodlot toe en werd Arthur opgeroepen om zich te melden voor de 
Duitse militaire dienst. Hij durfde niet onder te duiken om zijn familie in Recklinghausen niet 
in gevaar te brengen. Uiteindelijk kwam hij via Frankrijk in Rusland terecht. De brieven die 
hij schreef getuigden van een grote liefde voor zijn meisje in Almelo. Vanuit Frankrijk kwam 
hij nog een keer met verlof. Daarna werd hij ingezet in Rusland in de buurt van de Wolga. In 
een van zijn brieven schreef hij: ‘Je kunt je niet voorstellen hoe verschrikkelijk het hier is.’ De 
laatste brief die hij geschreven heeft was van 4 mei 1943. Kort daarna is Arthur Ovelgünne 
gesneuveld. Mies Kuipers werd verscheurd door verdriet. Maar daar was geen aandacht voor.  
Op die vijfde april werd ze opgepakt en kaal geschoren. Daarna verbleef ze zes weken in de 
cel. Die vernederende gebeurtenis heeft de rest van haar leven ten zeerste beïnvloed.   
  
Terwijl het centrum van Almelo in een uitbundige bevrijdingsstemming verkeerde ging het 
offensief van de Canadezen onverdroten door. Via de Wierdensestraat probeerden de 
bevrijders door te stoten naar de buitenhaven. Ze kregen zwaar tegenvuur en kwamen in hun 
opmars niet verder dan de Mosterdpot. Op hetzelfde moment voerden enkele troepen een 
verkenning uit richting Aadorp. De voertuigen reden via het Zwarte Laantje en de 
Noordbroekweg naar Aadorp. Daar was geen Duitser te bekennen, in de richting van Wierden 
hadden militairen van de Luftwaffe van de Hermann Göringdivisie zich ingegraven.  
 
Die morgen kregen de infanteristen steun van tanks die de Duitsers bestookten vanaf de 
Almelose kant van het kanaal. Het was intussen 13.00 uur geworden en ondanks verwoedde 
pogingen was de D-compagnie van de Canadezen nauwelijks een stap gevorderd. Er waren 
zware verliezen bij de Canadezen, maar liefst negentien doden en gewonden, onder hen twee 
officieren, de luitenants Richard en Dirasser. Rond diezelfde tijd bevond zich het 
carrierpeloton van de Canadezen een stuk noordelijker, bij de Noordbroekweg. Het had 
opdracht om de Duitsers, die zich een dag ervoor rond de Bruglaan hadden ingegraven, te 
verdrijven. De bedoeling was om vanaf deze kant Wierden aan te vallen. Bovendien waren de 
Canadezen op de hoogte van het feit dat op de Johanneshoeve van Michel een tiental BS’s 
was.  Door de plotselinge komst van honderdzestig Duitsers zaten de BS’s uit Almelo als ratten 
in de val. De hele groep zat bij Michel op de hooizolder en hield zich daar al die tijd schuil. 
Beneden hen, op de deel, hadden de Duitsers zich ingekwartierd. De Almeloërs durfden zich 
nauwelijks te bewegen. Toen de tanks langzaam optrokken werd de eerste door een 
pantservuist uitgeschakeld. Het voertuig vloog ogenblikkelijk in brand maar de bemanning 
slaagde erin om er levend uit te komen. De Duitsers beschoten de Canadezen met alles wat 
ze ter beschikking hadden. De commandant van de eenheid besloot daarom hulp in te roepen 
van Wasps (flamecarriers). Maar de Duitsers bestreken vanuit hun versterkte posities de weg, 
zodat een aanval opnieuw vastliep. Daarop riepen de Canadezen de hulp in van een stuk 
geschut, dat eerst een aantal bomen omverschoot om een vrij schootsveld te krijgen naar de 
boerderijen in de Bruglaan. De ene boerderij na de andere werd door het kanon in brand 
geschoten, daarbij ondersteund door de flamecarriers.   
 
Pas tegen zes uur waren de Canadezen de situatie in Aadorp meester. Volgens het 
oorlogsverslag zouden ruim twintig Duitsers gedood zijn. Volgens ooggetuigen waren het er 
minder. Op een gesneuvelde Duitse officier werden papieren gevonden waarin stond dat de 
legergroep Heldt, die Wierden in zijn greep hield, opdracht kreeg om verkenningen in de 
richting van Vriezenveen uit te voeren omdat men vreesde door de geallieerden ingesloten te 
worden. Maar hoe dan ook, het doel was bereikt, de Duitsers waren uitgeschakeld ten koste 
van grote offers. Behalve de vele doden en gewonden waren bijna alle boerderijen beschadigd 
of met de grond gelijk gemaakt. Er hing een zwarte walm ten gevolge van de vele branden en 
de chaos werd nog versterkt door het klaaglijk loeien van gewond vee dat overal rond liep. 
Tegen de schemering trok een deel van de carriers zich terug richting Almelo, terwijl de 
achterblijvers hun posities rond de veroverde boerderijen innamen en zich begonnen in te 
graven. De Canadezen bleven op alles voorbereid en legden ondertussen landmijnen en 
trokken langs de verschillende steunpunten een prikkeldraadversperring. Men hoeft geen 
grote strateeg te zijn om te beseffen dat het bezit van Aadorp een regelrechte bedreiging 
vormde voor de Duitsers in Wierden. 
 
Die nacht gingen de artilleriebeschietingen vanaf het Tusveld in de volle omvang door. Vooral 
het Zuidbroek en de Klumpershoek kregen de volle laag. Regelmatig werd er storingsvuur 
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(storend vuur) afgegeven op het gebied rond de Knibbeldijk en de Oude Wierdenseweg. Er 
kwamen ook granaten terecht aan de andere kant van Wierden, rond het Haarbos en de 
Nijverdalsestraat. Daar waren eveneens Duitse troepen gesignaleerd. In het gebied achter de 
Buitenhaven woonden boeren in zogenaamde Gravenboerderijen. Het waren pachters van de 
graaf van Almelo. Op de hoek van de Stokkelerweg lag her erve Het Avontuur van Hondebrink. 
Iets verder lag erve ’n Biggen van Engelberg en dan nog iets verder stond ’t Gravenhuis. 
Tegenover de draaikom (de jachthaven) was de boerderij van Sasbrink, Laandaornd genoemd. 
De Hondebrinks van het Avontuur hadden die woensdag 4 april van het ene op het andere 
moment de boerderij op bevel van de Duitsers moeten verlaten. De boerderij werd als 
steunpunt gebruikt tijdens de gevechten. Met een wagen vol beddengoed trok het 
verbouwereerde gezin naar de buren, de familie Engelberg. Het vee liet Hondebrink waar het 
was. De volgende dag werden de dieren toch opgehaald en zolang bij de buren op stal gezet. 
Al die tijd lag de omgeving onder een hevig spervuur. Op een moment was de beschieting zo 
erg dat men besloot om ’n Biggen te verlaten en de nacht met elkaar door te brengen in een 
droge sloot voor het huis.  
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Twenthe Rijnkanaal en Leemslagenbrug 

 
Langzaam maar zeker werden de Duitsers toch teruggedrongen en rond de middag van 7 april 

hadden de bevrijders een bruggenhoofd bij de fabriek van Ten Bos aan de Almelosestraat te 

Wierden. Ondertussen waren enkele bulldozers erin geslaagd om een dam te maken op de 

plek van de vernielde brug over de Wierdense Aa. Ondanks het eigen 

ondersteuningsvuur  werden de Canadezen hevig beschoten vanuit het centrum van Wierden. 

Daarbij vielen aan Canadese kant diverse slachtoffers. Maar na een paar grote bakken zand 

en puin in het gat te hebben geschoven konden enkele tanks de Wierdense Aa passeren en 

zich tussen de huizen aan de Almelosestraat nestelen. Langzaam maar zeker boeken de 

Canadezen terreinwinst. Aan de linkerflank, in het Zuidbroek en de Klumpershoek was de 

vijand de situatie nog steeds meester. Vanuit hun stellingen ondernamen ze voortdurend 

tegenaanvallen op de tanks bij de fabriek. Ook langs de Buitenhaven ging de strijd 

onverminderd door en gaven de jonge Duitsers zich niet gewonnen. Er werd om elke meter 

gevochten. Bovendien kregen de Duitsers steun van mortieren die opgesteld stonden in het 

Haarbos en in Reckum. Akelig precies kwamen de granaten terecht in de Canadese posities. 

De tanks en pantserwagens bij Ten Bos dreigden zelfs te worden ingesloten. Ondertussen 

hadden de Canadezen weer luchtsteun aangevraagd. En juist op tijd voerden een aantal 

Typhoons aanvallen uit op Duitse stellingen. Ze wierpen lichte bommen af en bestookten de 

Duitsers met hun raketten en boordwapens. De chaos was compleet. In Wierden zaten 

honderden mensen verscholen in de kelders van hun woningen. Vooral de huizen aan de 

Almelosestraat lagen in de vuurlinie. 

Zondagavond begonnen de Duitsers zich terug te trekken. Het artillerievuur vanaf  het Tusveld 
stopte. Langs de kanaaloever werd het die zondagmiddag al veel rustiger. Een groepje 
Canadese verkenners waren voorzichtig het ‘Duitse’ gebied ingereden. Elders hield men de 
adem in en wachtte af wat stond te gebeuren. In het geteisterde Wierden werd het die avond 
angstig stil. Vanuit hun schuilplaatsen keken de bewoners naar de terugtocht van de laatste 
Duitsers. Deze trokken haastig weg in de richting van Rijssen en Nijverdal. De volgende 
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morgen, maandag 9 april, verschenen in alle vroegte de eerste Canadese verkenners in de 
verlaten straten van het dorp. De bevrijding  van Wierden was een feit.  
 
Na afloop van de gevechten bij het kanaal was de toegang tot het gebied voorlopig nog 
verboden. Het eerst gingen opruimingstroepen aan het werk om de achtergelaten wapens en 
munitie veilig te stellen. Bovendien moesten de lijken geruimd worden. Het dode vee moest 
begraven worden. Dat gebeurde door gevangengenomen NSB’ers. De ravage was 
gigantisch. Een maand na de bevrijding werd er nog een dode uit het kanaal bij de 
Leemslagenbrug gehaald. Op 9 april konden Enter, Goor en Nijverdal door de Canadese 
tweede divisie worden bevrijd. Hellendoorn volgde de volgende dag en was daarmee het laatste 
dorp dat door de Canadezen werd ingenomen. Na tien dagen was Twente eindelijk vrij. Almelo 
en Wierden behoorden tot de zwaarst gevochten steden van Twente. 
 
Toen het licht werd zagen verbaasde Wierdenaren dat er geen Duitser meer in hun dorp te 
bekennen viel. Om 07.00 uur arriveerden de eerste Algonquins, weldra gevolgd door 
pantserwagens. Na vijf dagen en nachten van onafgebroken strijd was Wierden vrij. De 
Canadezen waren bijzonder te spreken over de hulp die ze bij de strijd om Aadorp en Wierden 
van verzetsmensen had gekregen. Enkele BS-ers slopen enige malen door de Duitse linies en 
keerden met waardevolle informatie over de vijandelijke sterkte en posities terug. Herbert 
Michel uit Aadorp was de held van de dag toen hij moederziel alleen veertig militairen van de 
Hermann Goering Divisie bewoog zich aan hem over te geven. Samen met Sietze Dijkstra 
voerde hij hen af naar Almelo waar hij zijn gevangenen aan de Canadezen overdroeg. na de 
val van Wierden werd de opmars voortgezet in de richting van Rijssen en Enter. Steeds meer 
vijanden gaven zich over. 

 

 

Nederlands Indië  

 

Jan Willem Buitenweg vertelt over de overval in Plered. Dat was de kampong waar de overval 

plaatsvond. Er werd in de nacht geschoten op het kampement met Nederlandse militairen. 

In 1956 was de opbouw na de Tweede Wereldoorlog in volle gang. Wie dacht er aan Indië waar 

veel mensen in gevaar waren. De omstandigheden waren er slecht. De Japanners hebben er 

huisgehouden en de Nederlandse mensen werden opgesloten in kampen. Vanuit Nederland 

werden in 1945 vrijwilligers gestuurd en in 1946  volgden militairen. Er waren toen nog Brits-

Indische militairen. Ze waren er nog toen de divisie waar Jan Willem Buitenweg deel van uit 

maakte aan land kwam in oktober 1946. De vrijwilligers hadden maanden op Malakka 

doorgebracht. Iedereen die in 1925 was geboren moest in dienst. Bij meer dan 20.000 

gezinnen viel oproep op de mat. Jan Willem Buitenweg diende zich te melden, samen met zijn 

buurjongen, op 2 mei 1946 in de kazerne te Steenwijk. Hij heeft nog overwogen niet te gaan 

en onder te duiken, Na drie maanden training werd hij verscheept naar Indië.  Op de kade 

stonden demonstranten die leuzen riepen zoals ‘moordenaars’. De reis per schip duurde dertig 

dagen. Er was hem verteld dat hij orde en rust moest brengen in het ontredderde land. Er 

werd echter niet bij gezegd dat er Indonesiërs waren die hem liever dood dan levend zagen. 

Op 3 oktober ging hij met de trein naar Amsterdam. Daar lag  het schip ms Tegelberg aan de 

kade. Drieduizend militairen en vijfhonderd man personeel werden ingescheept. Na het spelen 

van het Wilhelmus vertrok de 7 December Divisie naar Batavia, het onbekende tegemoet. Bij 

Port Said kwamen parlevinkers die hun koopwaar aan de man brachten rondom het grote 

schip. Er werd in hangmatten geslapen in het ruim. Soms zagen ze een schip dat voorbij kwam 

en in het Suezkanaal was aan beide kanten de wal te zien.  Bij het eiland Sabang werd 
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aangemeerd en mochten de militairen aan wal. Op dit eiland was een groot Japans 

krijgsgevangenkamp. Het was voor het eerst dat Jan Willem een Japanner zag. 

 

 

De ms Tegelberg aan de kade van Adabya (Egypte) 

 

Troepentransportschepen of troepenschepen vervoerden tussen 1945 en 1951 tienduizenden 

soldaten en burgers naar en van Nederlands Indië. Hierbij werd niet alleen gebruik gemaakt 

van de bekende Nederlandse rederijen maar werden ook schepen bij buitenlandse rederijen 

ingehuurd. De ms Tegelberg was een Nederlands passagiersschip dat in 1938 werd gebouwd 

bij de  Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij te Amsterdam voor de 

Nederlandse Koninklijke Pakketvaart Maatschappij (KPM). Het bouwnummer was 204. 

Het passagiersschip werd vernoemd naar Petrus Emelius Tegelberg. In 1942 werd 

de Tegelberg gecharterd door het Ministerie van Oorlog van de Nederlandse regering in 

ballingschap te Londen. In Liverpool werd het vaartuig verbouwd tot troepentransportschip. 

Begin 1946 repatrieerde de Tegelberg 2000 Indische Nederlanders vanuit de haven 

van Tandjong Priok in Nederlands-Indië naar Nederland. In 1947 vervoerde de Tegelberg 

Nederlandse militairen naar Batavia. Na deze reis werd de Tegelberg weer aan de 

oorspronkelijke eigenaar overgedragen. In 1947 werd 

de Tegelberg in Hongkong teruggebouwd tot passagiersschip. Daarna onderhield ze 

lijndiensten tussen het Verre Oosten, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika. In 1962 werd het schip 

gemoderniseerd, wederom te Hongkong. In 1968 werd de Tegelberg gesloopt 

in Kaohsiung, Taiwan. 
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Vertrek uit Amsterdam 

 

 

Vanuit Sabang werd de reis vervolgd. Op 29 oktober kwam Jan Willem aan te Tandjong Priok. 
Dat was een grote haven dichtbij Batavia. Kwartiermakers en vrouwen van V.H.K. (Vrijwillig 
Vrouwen Hulpkorps - legeronderdeel opgericht in 1943) en het Rode Kruis stonden te wachten 
en deelden sinaasappels en sigaretten uit. Een Kwartiermaker is van oorsprong 
een militaire term voor troepen die vooruit worden gestuurd om voorbereidingen te treffen 
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voordat de rest van de militairen arriveren.  Op grote legerwagens werden de militairen 
vervoerd. Ze moesten staan zodat er meer bij konden. Het was een totaal andere wereld waar 
de militairen terecht waren gekomen. Ze werden in een school gehuisvest. Jan Willem  stond 
de eerste nacht op wacht en zag allemaal vuurvliegjes. Die had hij nog nooit gezien. Na veertien 
dagen in de school verhuisden ze naar steeds verschillende plaatsen, altijd in een kampong. 
De eerste kampong was buiten Batavia. Er heerste dysenterie en kinderen zwaaiden met 
blikjes en riepen: makan, makan’, wat eten betekent. Het was een leven van patrouille lopen 
en op wacht staan. De tegenstanders bestonden uit kleine groeperingen die niet erg goed 
waren bewapend. Van het peloton van Jan Willem stierven er uiteindelijk vier. In totaal zijn 
zesduizend soldaten niet teruggekeerd naar hun huis. Ze werden begraven te Menteng Poeloe 
te Djakarta. Intussen was het juni 1947 geworden. Voor de zoveelste keer werd er verhuisd, 
nu naar Malajoe, een gehucht bij de Indische Oceaan. Het moerasgebied was niet erg gezond 
en meer dan de helft van de mannen kreeg malaria. Er hingen politionele acties in de lucht. 
De mannen zwommen in hun vrije tijd in de oceaan. Eerder was er bijna geen materiaal in 
het kamp. Ineens was er allerlei materiaal voorhanden: voertuigen, wapens, munitie. Het was 
erg spannend want je wist niet wat er zou gebeuren, vertelt Jan Willem. Het was midden in 
de nacht toen ze de demarcatielijn overstaken. 

Een demarcatielijn of bestandslijn is een overeengekomen scheidingslijn tussen twee 
partijen. Hij wordt meestal vastgesteld na een wapenstilstand en is een tijdelijke oplossing, 
doorgaans in afwachting van een definitief akkoord over een grens. 

Om middernacht, 21 juli 1947, zette de colonne zich in beweging. Het was erg massaal, vertelt 
Jan Willem. Meestal ging hij met tien of vijftien soldaten op patrouille. Ze werden regelmatig 
beschoten en de voedselvoorziening kwam in gevaar. Het voedsel kwam uit Australië, de 
aardappelen in blik smaakten niet lekker. Het gebied waar ze heen moesten werd de 
rijstschuur van Java genoemd. De colonne reed het vijandelijk gebied binnen. Dat ging goed 
totdat een carrier (rupsvoertuig) op een mijn reed en in de lucht vloog. Er waren twee 
gewonden. Ze vochten zich door het vijandelijk gebied en na een paar dagen werd het gebied 
Krawang bereikt. De plaatsen Krawang en Tjikampek werd zonder problemen ingenomen. De 
tegenstanders hadden de tactiek van de verschroeide aarde toegepast. De steden waren 
vernield en in brand gestoken. Ze tegenstanders waren vertrokken. Dezelfde dag kwamen de 
Nederlanders in actie en zuiverden de kampong. Er waren geen verliezen aan Nederlandse 
kant.  

In september 1947 kwam het 2e peleton van 1-3-9 R.I. aan te Plered. De hele dag was men 
bezig om de huisvesting schoon te maken. Er was geen elektriciteit. De bevolking was 
bijzonder vriendelijk. Er werd een elftal samengesteld om te voetballen met de plaatselijke 
bevolking. Een van de buren was kleermaker en verstelde geregeld de kleren van de soldaten. 
De man bleek later een van de mannen te zijn van de nachtelijke beschieting. Hij kwam 
spioneren. Er liep een soldaat voor en een soldaat achter het kamp op wacht. Er waren geen 
schijnwerpers. Het was er stikdonker en ieder geluid was verdacht. Er waren een paar 
stellingen (aarden hoogtes) gemaakt.  

 



33 

 

 

De colonne op weg naar Plered; links Gerrit Bremmer uit Wierden, rechts Jan Willem 
Buitenweg. 

 

Die nacht van 16 oktober 1947 om drie uur ging de luitenant met drie mannen op patrouille. 
Meestal waren ze met tien man. Waarom toen met drie blijft een raadsel. Een van de jongens 
liep naar buiten om zijn glas thee leeg te gooien en botste tegen iemand aan. Dat was iemand 
die van plan was een handgranaat naar binnen te gooien.  Hij is snel terug naar binnen gegaan 
en heeft de luitenant en de twee dienstdoende wachten gewaarschuwd. Op het zelfde moment 
werd er geschoten met geweren en machinegeweren. De kogels vlogen hen om de oren. De 
luitenant schreeuwde: ‘mortier, mortier’. De wacht schoot terug en de rest kwam onmiddellijk 
uit bed. Jan Willem wist niet hoe snel hij de mortiergranaten moest pakken en schoot er een 
paar af. Toen was het schieten afgelopen. Anders was er van de vijfenveertig soldaten niets 
overgebleven.  Jan Willem inspecteerde de slaapvertrekken en zag een jongen geknield voor 
een bed bidden. Op het bed lag zijn kameraad die was doodgeschoten. Er waren ook drie 
gewonden.  
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Jan Willem Buitenweg 

 

De matras van Jan Willem was doorzeefd met kogels. De kleermaker had goed werk geleverd. 
Er was precies op de hoogte van de bedden geschoten. De andere dag was hij verdwenen.  Ook 
de jongens met wie ze voetbalden waren de volgende dag verdwenen. Het was een vooropgezet 
plan van de lokale bevolking. Er had zich bij de tegenstanders uit het dorp een Japanner 
aangesloten. De volgende morgen werden alle mannen in Plered opgepakt. De gevangenen 
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moesten rond het Nederlandse kampement een wal maken. Die werd een meter hoog en een 
halve meter breed. Zo konden de soldaten niet meer in hun bed worden doodgeschoten. Het 
duurde niet lang voordat het peloton werd afgelost.  Uit Wierden waren Jan Willem Buitenweg, 
Gerrit Bremmer betrokken bij de actie te Plered. Egbert Jan (Ep) Beens. Beens was werkzaam 
op Java als arts in het veldhospitaal van de C-divisie 7 December van 1948 tot 1950. Het 
peloton heeft nog gevochten tegen het leger van Soekarno en er zijn nog drie soldaten 
omgekomen. 

Jan Willem werd niet lang daarna geopereerd aan nierstenen en kreeg geelzucht. Hij werd 
afgekeurd als militair voor de tropen en moest naar huis. Hij voer met het hospitaalschip De 
Groote Beer naar Amsterdam. Op 28 maart 1949 was Jan Willem terug in Amsterdam en werd 
direct naar het ziekenhuis vervoerd. Hij heeft nog zeven weken gelegen in het ziekenhuis in 
Oog en Al, een wijk in stad Utrecht.  Op 13 mei 1949 was hij terug in zijn ouderlijk huis. Dat 
was nog niet weer opgebouwd wat uiteindelijk gebeurde in 1951. 
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1949, Jennie Eeftink en Jan Willem Buitendijk 
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Het Zuidbroek  

 

De gemeente Wierden heeft al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw plannen gehad om het 
gebied ten zuiden van de Grote Maat te bebouwen. Dit gebied, bekend als het Zuidbroek, 
genoot daarnaast de belangstelling van de minister van Verkeer en Waterstaat, die in 1995 
het tracé vaststelde voor het doortrekken van de A35. Al bij het afscheid van burgemeester 
Maaldrink in 1973 werd door de gemeente Wierden “sterk aangedrongen op een versnelde 
aanleg van het gedeelte van de geprojecteerde zuidelijke bandweg”. Deze dubbelbaans 

autosnelweg tussen het huidige eindpunt van de A35 bij Almelo tot aan de spoorlijn Deventer-
Almelo bakent, samen met de aansluiting met de N36, de grenzen van de woonwijk in het 
Zuidbroek af. Aanleg van de verlenging van de A35 is inmiddels gerealiseerd. De bouw van de 
circa 1.350 woningen in het Zuidbroek is inmiddels behoorlijk gevorderd. 

Centraal in dit landbouwgebied, van noord naar zuid, liggen zogenaamde beekdalgronden. Dit 
beekdal is in het noorden erg breed. De vruchtbare bodem bestaat voornamelijk uit 
beekeerdgrond, zwak lemig zand, afgewisseld met moerassige eerdgronden. De gronden 
rondom de Wierdense Aa, die tot omstreeks 1927 in het verlengde van de Hollander Graven 
lag, droegen al in de negentiende eeuw namen die tot zeer recentelijk nog terug te vinden 
waren op de topografische kaarten. Het betreft de Kerkbouw- en hooilanden, de Kippershoek 
en ten oosten van de Wierdense Aa de Klumpershoek, de Dasselaarshoek en het Wendelgoor 
waarvan de laagte uit veengrond bestaat. Hoewel een deel van het gebied ten oosten van de 
Wierdense Aa tot de gemeente Almelo behoort, wordt voor de volledigheid ook het gedeelte van 
het gebied meegenomen dat tot de grenscorrectie van 2001 tot de gemeente Wierden behoorde. 
De gemeentegrens liep tot dat moment door het midden van de Wendelgoorse Beek vanaf een 
punt halverwege De Kleine Klumper en Erve Dasselman. Vanaf dit punt liep deze beek richting 
Beverdam om rechtstreeks in De Nieuwe Graven uit te monden. 
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Vanwege de lage ligging ten opzichte van de omgeving fungeert het Zuidbroek van oudsher als 
verzamelgebied van water uit de omgeving. Water werd aangevoerd uit richtingen ten oosten 
van de hoge zandrug tussen Wierden en Daarle (Stouwesloot via de Wetering), Vriezenveen 
(de Aa en Hollander Graven) en Almelo (Wendelgoorse beek en De Nieuwe Graven). Ook vanuit 
de Huurne werd water aangevoerd via de Hurener Goot, in de volksmond ook wel “De Götte” 
genaamd. Al dit water verzamelde zich in het Wendelgoor ter hoogte van het gemaal waardoor 
het Zuidbroek bij een te grote aanvoer (beter gezegd: onvoldoende afvoer) van water, net als 
het Noordbroek ten noorden van de weg Wierden-Almelo, regelmatig onder water liep. “Broek” 
betekent “laaggelegen stuk land dat ’s winters geregeld onder water staat”. Opvallend is nog 
het feit dat de naam “Zuidbroek”, in tegenstelling tot de naam “Noordbroek”, niet op de 
gangbare topografische kaarten stond en staat vermeld. 

Door deze overstromingen stond het gebied ten oosten van Wierden dan ook als 
“moerasachtig” te boek en kon men bij strenge winters van Almelo via Wierden naar Rijssen 
en van Goor langs Enter naar Almelo schaatsen zonder noemenswaardige obstakels tegen te 
komen; het was één onafzienbare ijsvlakte! Tot aan de Middeleeuwen was Almelo vanuit 
Wierden alleen bereikbaar met behulp van een veerbootje. In 1405 werd een overeenkomst 
gesloten inzake de aanleg van een dijk tussen Almelo en Wierden. De bekende streekhistoricus 
G.J. ter Kuile schreef eeuwen later dat Wierden zijn enige belangrijkheid ontleende aan het 
feit, dat van daar uit een dijk of zandweg (de weg werd pas in 1819 verhard) naar Almelo 
leidde, aan weerszijden door ondoorwaadbare moerassige streken begrensd! Zijn collega Snuif 
spreekt zelfs van “het watergat bij Wierden.” 

Cornelis Pronk, een achttiende eeuwse topografische tekenaar, zou omstreeks 1732 
geschreven hebben:  

Wierden een dorp in Overissel gelegen, een uur van Almeloo. Ter zijde van het dorp is veel 
laagland, dat bij vochtig weer meest onder water ligt. Op die verdronkene velden werd veel 
snoek gevangen, dat op dese manier gaat: den visser gaat over het onderstaande land, 
hebbende bij sig een van onder wijde korf van tienen gevlogten, daar hij jacht mede door ’t 
water gaande, den snoek alsoo bestolpt of die korf over hem heen set; en van boven open sijnde, 
dan soo levendig uyt den korf haalt, gelijk ikzelf in den jaare 1675 heb helpen doen en ook 
verschijde gevangen”.  

Aangezien Pronk leefde van 1691 tot 1759 kan hij echter moeilijk gezegd hebben dat hij “in 
den jaare 1675” iets gevangen heeft. Onduidelijk is dus wie deze snoek echt heeft “bestolpt”. 

In de dijk tussen Almelo en Wierden bevonden zich volgens Kokhuis zes lange bruggen die 
nodig waren voor de waterbeheersing. Hoewel de grondeigenaren in de negentiende eeuw over 
het algemeen blij waren met de jaarlijkse (winterse) overstromingen die er voor zorgden dat er 
een vruchtbaar laagje slib op de percelen achterbleef, waren zomervloeden gevreesd aangezien 
zij een bedreiging vormden voor vee en de hooioogsten. 

 

Om het probleem met het water in het stroomgebied van de Regge in kaart te brengen werd, 
mede op aandringen van landbouwers en grondeigenaren, door Gedeputeerde Staten (GS) aan 
luitenant Th. J. Stieltjes opdracht gegeven om rapport uit te brengen over de situatie, hetgeen 
in 1872 gebeurde. Hoewel dit rapport, met daarin onder andere plannen tot verbetering van 
de waterafvoer, een dankbaar studieobject was voor de autoriteiten zouden er nog vele kubieke 
meters water door de Wierdense Aa stromen voordat er ook daadwerkelijk iets zou gaan 
gebeuren. Het werk van een door GS ingestelde “commissie van wijze mannen” (met daarin 
onder andere notaris Jan Poulie uit Wierden) vorderde uiterst traag en leidde zelfs tot een 
actie onder de Twentse bevolking waarbij alleen al in Wierden driehonderd handtekeningen 
werden geplaatst op het zogenaamde “adres Stork” met als doel “om nu eindelijk eens met 
resultaten voor den dag te komen”. De maat was vol omdat Gedeputeerde Staten opnieuw had 

aangetoond de waterproblematiek in Twente niet echt serieus te nemen. In 1868 had zich 
namelijk een soortgelijke situatie voorgedaan toen inwoners van Twente zich tot “Zijne 
Majesteit den Koning” richten met het verzoek om bespoediging van de plannen tot verbetering 
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van de Regge. Het moest zover komen ondanks het feit dat concrete plannen omtrent de 
verbetering van de waterstaatkundige toestand van de provincie Overijssel (opgesteld door de 
luitenants der Artillerie W. Staring en T.J. Stieltjes, notabene in opdracht van GS) al sinds 
1848 klaar lagen. 
 
 

 

 

Het “adres Stork” maakte blijkbaar toch enige indruk, want op 20 januari 1884 werd het 
Waterschap “De Regge” formeel opgericht. Dit Waterschap stelde zich ten doel “den stand en 
den loop van het water binnen den omvang van het Waterschap te verbeteren en te regelen”. 

Concrete resultaten zouden echter nog uitblijven en vooruitlopend op daadwerkelijke actie 
namen B&W van Wierden op 25 juni 1886 het besluit om “de waterleiding langs het erve 
Beverdam te Ypelo in de richting van de Regge te doen in orde maken”. Het daadwerkelijke 

aanpassen van de dwarsprofielen (verdieping) door het Waterschap en het uitvoeren van 
afsnijdingen van de diverse waterlopen kreeg pas vanaf 1894 zijn beslag. Deze maatregelen 
hadden echter wel een gewenst effect; uit metingen van het Waterschap bij de brug bij ’t Exo 
blijkt dat in 1901 zelfs bij lagere waterstanden een duidelijk grotere hoeveelheid water (7 m³ 
per seconde) werd afgevoerd dan in 1895. Ook de realisatie van de Veeneleiding (voormalige 
Stouwesloot) in 1903, het aansluiten van zowel het Wierdense als het Almelose Noordbroek 
op deze Veeneleiding middels een duiker onder de spoordijk (ter hoogte van het 
recyclingbedrijf SITA) omstreeks 1907 en het aansluiten van de Hollander Graven op de 
Veeneleiding verkleinde het waterprobleem rond Almelo, hoewel Wierden niet verschoont zou 
blijven van nieuwe overstromingen. 

Een groep van honderd Wierdenaren stelde in 1910 dan ook voor om een nieuw kanaal vanuit 
de Stouwe langs de 1e Lageveldsweg via de Piksen naar Hancate te graven. Toen echter een 
nog grotere groep inwoners uit Ypelo en omgeving protesteerde tegen de hoge kosten van een 
dergelijk kanaal (bijna 350.000 euro!) besliste het Hoofdbestuur van het Waterschap negatief 
op het graven van een dergelijk afwateringskanaal. Tot ver in de twintigste eeuw stond het 
gebied ten zuidoosten van Wierden diverse keren onder water; bekend zijn de overstromingen 
van 1926 en 1946. Pas met de realisatie van de ruilverkaveling en de aanleg van een gemaal 
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(omstreeks 1966/1967) bij het punt waar de Wierdense Aa en De Nieuwe Graven overgaan in 
de Exosche Aa behoren overstromingen van het Zuidbroek definitief tot het verleden, hoewel 
het gevaar voor overstromingen altijd zal blijven bestaan. Dat bleek nog in juli 1980 toen twee 
van de drie pijpen, die De Nieuwe Graven onder het Twentekanaal doorleiden, verstopt bleken 
te zijn waardoor een gebied ten oosten van het Twentekaneel onder water kwam te staan; zelfs 
het terrein van de kinderboerderij in Almelo stond onder water! Na het ontstoppen van De 
Nieuwe Graven werd de kans op een nieuwe verstopping verkleind door de bouw van een 
automatische kroosvanger. Het peil van de Wierdense Aa wordt tegenwoordig op 7,50 meter 
+NAP gehouden. De grondwaterstanden in het gebied zijn heden ten dage onnatuurlijk laag 
vanwege de langdurige invloed van de drinkwaterwinning van Vitens (voorheen Waterleiding 
Maatschappij Overijssel - WMO) ten westen van Wierden en de bemaling van het gebied door 
het waterschap. 

 
Klumpershoekweg  

 

Het gemaal had vooral een functie om inundatie van het beekdal van de Wierdense Aa te 
voorkomen want het gebied kon veel water bergen. Tussen de dijk van de Exosche Aa en het 
laagste punt van het Zuidbroek zit een hoogteverschil van ongeveer één meter. Voordat er 
woningen gebouwd werden is het Zuidbroek, net als de Grote Maat destijds, opgehoogd met 
grote hoeveelheden zand. De Grote Maat is in de jaren veertig opgehoogd met zand dat 
afkomstig was van de Enterweg bij Langkamp en uit de buurt van Erve ‘t Hesselink. Het zand 
werd per smalspoor langs de dijk van de Wierdense Aa vervoerd. Het eindpunt van deze lijn 
lag ter hoogte van de westelijke inrit van de huidige Grote Maatweg. Het benodigde zand voor 
het Zuidbroek is ten zuiden van de bebouwing afgegraven zodat aldaar een waterbuffer 
(retentiegebied) is ontstaan. De kern van het gebied heeft voor het grootste gedeelte een open 
karakter omdat de van oudsher aanwezige houtwallen grotendeels zijn verdwenen en 
vervangen zijn door weg- en erfbeplantingen. Het grootste deel van de nog aanwezige 
houtwallen langs bijvoorbeeld de Klumpershoekweg dateert van na de laatste ruilverkaveling. 
Met de realisatie van een nieuwe woonwijk is het uiterlijk van het Zuidbroek na ruim veertig 
jaar opnieuw ingrijpend veranderen. De eerste tekenen waren in 2005 de vele gekapte bomen, 
diverse bedrijfssluitingen, de afbraak van karakteristieke panden en de (gedwongen) 
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verhuizingen naar elders. De laatste grote reorganisatie van het gebied vond in de jaren zestig 
van de vorige eeuw plaats onder de naam “ruilverkaveling”. Naast de eerder genoemde 
verlegging van de Wierdense Aa en de bouw van een watergemaal werd destijds een aanzienlijk 
aantal sloten gedempt waardoor kleinere stukken grond konden worden samengevoegd tot 
grotere weilanden. Tevens veranderde de wegenstructuur van het Zuidbroek, werd er bij 
Barfde een nieuwe (brede) brug over de Exosche Aa gelegd ter vervanging van de oude (smalle) 
brug onder het gelijktijdige rechttrekken van de Ypeloweg. Ook verdwenen de bomen langs de 
Rijssensestraat vanwege de verbreding van de doorgaande weg en de gelijktijdige aanleg van 
een weg voor het langzame verkeer. Daarnaast werd gedurende deze periode de huidige Grote 
Maat en een groot gedeelte van het Wierdense Noordbroek (Plan Oost) volgebouwd met 
woningen. Bron: C. Hoogendijk. 
 

 
De brug tijdens de bouw (1951-1952) gezien vanaf de Wierdense kant van het kanaal. Het 
Twenthe Rijnkanaal werd na de bouw van de brug doorgetrokken naar Almelo. 

 

Tegelijkertijd met de bouw van de Wierdense brug werd ook gewerkt aan de spoorbrug over 
de zijtak van het Twentekanaal, de Leemslagenbrug en de Warmtinkbrug (brug nr. 21) tussen 
Delden en Enter. 

De hoofdaannemer van het project is de aannemingsmaatschappij “De Kondor” uit 
Amsterdam, een landelijk opererende brug- en waterbouwbedrijf (nu Konder Wessels). Enkele 
onderaannemers verzorgen het hei- en vlechtwerk. Het toezicht vanwege Rijkswaterstaat werd 
uitgevoerd door D.J. Ciggaar.  
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Op 19 juni 1952 was de opening van de Wierdense brug voor het verkeer en de doorgraving 

van het kanaal onder brug door naar Almelo was op donderdag 26 juni 1952. 
 

 

In de periode 1900 tot 1920 wordt het gebied ten westen van het kanaal, genaamd de Binnen 

Woesten en Buiten Woesten ontgonnen. Dat was in het kader van de werkverschaffing ter 

bestrijding van de werkloosheid. Het ontstaan van de buurtschap Aadorp, met bebouwing op 

het kruispunt van en langs de verbindingsroutes naar Almelo (Gravenweg), Wierden 

(Bruglaan) en Vriezenveen (Parallelweg), is een feit. Tot 1930 heette de buurtschap die nu 

Aadorp-West is De Woesten en het huidige Aadorp-Oost Buiten Wonen. De naam Aadorp 

wordt in 1930 voor het eerst gebruikt. De eerste aanzet was een particulier initiatief van J.M. 

Kamphuis. Kamphuis begon met het ontginnen van landbouwgrond in het veengebied, in die 

tijd bijna een moeras. Later nam hij het initiatief tot het bouwen van kleine vrijstaande huizen 

op ruime kavels. Dit om mensen uit  het noorden van het land en de rest van Overijssel en 

Twenthe naar de omgeving van Almelo te lokken. De industrie daar zat in de jaren twintig te 

springen om werknemers, maar veel mensen van het platteland wilden niet in een rijtjeshuis 

of de stad wonen. 

In de jaren dertig zou er een zusterdorp komen voor Aadorp, Weitemansdorp, in het gebied 

Weitemanslanden. Dit is destijds breeduit aangekondigd in de kranten. Tot meer dan een 

aantal klinkerwegen die tot op heden midden in een weiland op particulier terrein liggen is 

het nooit gekomen. Wel is er in 2008 op een kruispunt een bank als monument geplaatst ter 

nagedachtenis aan de ontginning zeventig jaar eerder van de Weitemanslanden, in het kader 

van de werkverschaffing van de jaren dertig. 
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Bij de tijd 
 

De speurtocht naar het verleden is voltooid. 

Herinneringen, geuren en ook feiten, 

en wat zich toen zo heeft geopenbaard, 

laat zich met een pen beschrijven. 

 

Het gevoel van onmacht komt weer bovendrijven, 

de schreeuwers, duwend, gaten schoppend, 

geven de dood veel moeite, 

om het al gerepareerd te krijgen. 

 

Daar waar de vrederechter wacht, 

en zegt: jou ken ik, hoor. 

Soms wil ik naar het middelpunt der aarde; 

naar de geesten en het paradijs. 

 

Geen evenwicht, wel diepe rust, 

ver weg van de levenden, 

draait men zich nog eens om in het graf. 

En is uitgeweend met mij. 

 

Anneke Koers 

Uit: Ik, barbaar 

2013 
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Knibbeldijk  
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Laatste woorden  

 

De bron van de verhalen is uiteraard Jan Willem Buitenweg zelf. Hij heeft de verhalen al heel 
vaak verteld. Het verhaal over Indië staat in Weder-Aardigheden van de Historische Kring 
Wederden en Oorlog in herinnering van Mireille en Mai-Lin Droste. Het verhaal over het 
frontgebied staat in Laatste Herinneringen van de Historische Kring Wederden, aangevuld met 
verhalen over de bevrijding van Almelo en het Zuidbroek uit ‘Vluchten kan niet meer’ van 
Anneke Koers. Jan Willem Buitenweg zocht via Theo Pigge contact met de schrijfster. Hij wilde 
weten wie de bron was van de verhalen over het front in het Zuidbroek in de Wiezer. Het idee 
voor dit boekje kwam na een bezoek aan Jan Willem en Jenny.  

 

Enter, 6 juni 2019 


