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Voorwoord  

 

Het kan spannend zijn om naspeuringen te doen naar een duister verleden, een donker krocht 

vol geheimen. De aanleiding voor dit stukje is minder mysterieus. Ik vroeg mij af waar mijn 

grootouders Koers waren gebleven toen hun buren aan de Hexelseweg waren gevlucht in de 

laatste dagen van de oorlog. De avondklok was nog geldig. Na 20.00 uur mocht niemand 

zonder toestemming op straat komen. In de Kolkschool, om de hoek bij mijn oma en opa 

Maassen van den Brink, zaten SS’ers. Mijn moeder zat met vader en moeder, broer en zus in 

hun kelder. Mijn vader was ondergedoken in Enter omdat hij weigerde te werken als 

dwangarbeider in Duitsland. Hij werkte als bakker bij de coöperatie en is nooit naar Wierden 

terug gegaan, anders dan op bezoek bij zijn familie. 

Arbeitseinsatz was de gedwongen inschakeling in de Duitse oorlogseconomie van arbeiders 
uit de bezette gebieden. Het werd destijds letterlijk vertaald met arbeidsinzet. In Duitsland 
zijn tussen 1938 en 1945 zo'n 7,7 miljoen arbeiders van niet-Duitse afkomst ingeschakeld in 
de oorlogseconomie. In de Duitse wapenindustrie (Rüstungsindustrie) bleek uiteindelijk de 
helft van alle arbeidsplaatsen bezet te zijn door Fremdarbeiter. 

Het opblazen van de brug in de Bornerbroeksestraat  te Almelo was de aanleiding van een 

hele reeks vernielingen in de rest van de stad. In een paar uur tijds werden alle bruggen 

vernield. Tijdens de opmars van de Canadezen zakte een tank dwars door de brug in de 

Maardijk en bleef hangen tussen de bruggenhoofden. Overal werd er geschoten, vooral in de 

buurt van het Nijrees en de Redehoeveweg. In Wierden zaten mijn opa en oma Koers in hun 

eigengebouwde schuilkelder. Hun buren waren allemaal gevlucht. Tijdens de opmars van de 

Canadezen werd een van de tankcommandanten, luitenant Gurrie, door een Duitse 

sluipschutter uitgeschakeld. Tientallen Wierdenaren hadden inmiddels Wierden verlaten om 

elders, vooral in Hoge Hexel, Den Ham en Vriezenveen een goed heenkomen te zoeken.  
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Inleiding  

 
 

De rancune van veel Duitsers over de vernederende manier waarop Duitsland na de nederlaag 
in de Eerste Wereldoorlog was behandeld, was zo groot dat in 1933 de NSDAP aan de macht 
kon komen. Leider van de nazi’s was Adolf Hitler, die Jodenhaat propageerde. Hij wilde van 
Duitsland het machtigste land van Europa maken. Nadat hij Oostenrijk, Tsjecho-Slowakije 
en Polen was binnengevallen, wilde hij Frankrijk uitschakelen, Duitslands eeuwige vijand. In 
de aanval op Frankrijk werden ook Nederland en België bezet. 

Op vrijdagochtend 10 mei 1940 werden veel Nederlanders wakker van het gebrom van 
vliegtuigen, ontploffende bommen en het geratel van tanks. Duitse soldaten waren de grens 
overgetrokken. Het Nederlandse leger was geen partij voor de veel beter bewapende Duitsers. 
Nadat die het centrum van Rotterdam hadden gebombardeerd en dreigden andere steden 
eenzelfde lot te laten ondergaan, besloot de Nederlandse legerleiding te capituleren. De 
regering en de koningin waren toen al uitgeweken naar Engeland. 

 

 

 

Aanvankelijk leek de bezetting wel mee te vallen, maar al snel werd duidelijk wat onvrijheid 
betekende. Nederlandse mannen werden gedwongen in Duitse fabrieken te werken. En zonder 
vorm van proces werden mensen opgesloten in gevangenissen en concentratiekampen. Vooral 
de Joden werden vervolgd. Meer dan 100.000 joodse mannen, vrouwen en kinderen werden 
door de bezetter in goederentreinen vanuit Nederland getransporteerd naar 
concentratiekampen, waar de meesten werden vermoord. 

De bezetters werden bijgestaan door leden van de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB) die 
een vergelijkbare ideologie hadden, en door meelopers en profiteurs. Aan de andere kant stond 
het verzet, dat vooral tegen het einde van de oorlog veel aanhang kreeg. Het grootste deel van 
de bevolking was anti-Duits maar bleef passief. In het najaar van 1944 werd het zuiden van 
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het land bevrijd door de geallieerden. Het gebied boven de grote rivieren (in het bijzonder de 
steden in de westelijke provincies) kreeg eerst nog te maken met de hongerwinter. Door 
extreem voedselgebrek verzwakte de bevolking en kwamen enkele tienduizenden mensen om. 
In mei 1945 tekende de Duitse commandant de overgave en was heel Nederland bevrijd. Op 
dat moment was Nederlands-Indië nog in handen van de Japanse bezettingsmacht. Japan 
capituleerde op 15 augustus 1945. 

 

 

 

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 Binnelandse 

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. 

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 
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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. Ze kwamen langs het huis van mijn opa en oma Koers die aan de 

Hexelseweg woonden. 

 

 
Adolf Hitler en zijn lijfarts Theodoor Morell die de Führer van heroïne voorzag. 
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De bevrijding 

 

Op 24 maart 1945 forceerden de geallieerden een doorbraak over de Rijn. Bij   de Duitse stad 

Wesel trokken Canadezen in stormboten de zwaar verdedigde rivier over. Op dezelfde tijd 

dropten drieduizend vliegtuigen een leger parachutisten op de rechter Rijnoever. De laatste 

grote opmars was begonnen. Binnen enkele dagen, op 29 maart, kwam het leger bij Dinxperlo 

de grens over. Twee dagen later was Twente frontgebied. Twente lag in de opmarsroute van 

het tweede Engelse leger, het dertigste legerkorps onder generaal Horrocks en het tweede 

Canadese legerkorps. Van het laatste korps maakten de vierde pantserdivisie en de tweede 

divisie van generaal Simonds deel van uit. Er namen behalve Canadese en Engelse ook Poolse 

troepen aan deel. De Duitse verdediging bestond voor een belangrijk deel uit jonge Luftwaffe-

soldaten van de Herman Göring divisie. Deze elite Fallschirmjäger gingen bij Delden en Almelo 

over in een mobiele verdediging door de woningen en boerderijen te bezetten Ze vertraagden 

door gevechten dagenlang de opmars van de geallieerden. 

 

 

De V-1 baan in het Haarbos 

29 en 30 maart 1945.  In het Haarbosch te Wierden, waar zich een startbaan voor V1‟s 

bevond, zijn meerdere V1‟s geëxplodeerd, de startbaan en andere objecten werden gesprongen 

(inv. nr. 1337) 2.5.1 Aangetroffen / geruimde CE en oorlogsschade. Bron: Hof van Twente. 

 

Tijdens de gevechten in die aprildagen in Twente stierven honderdeenendertig geallieerde 

militairen en waren er honderden gewonden. De Duitse verliezen waren veel hoger. Vanaf 31 

maart sneuvelden er vijfhonderdtweeendertig Duitse soldaten en er waren meer dan 

tweeduizend gewonden. Om de bezetters zoveel mogelijk te hinderen in hun terugtocht werden 

door de Binnenlandse Strijdkrachten in de nacht wegversperringen gemaakt. Op doorgaande 

wegen werden honderden kraaienpoten gestrooid. De bezetter trad steeds harder en bruter 

op. Op 29 maart werden aan het eind van de Sluizendijk (Rijssensestraat) tien gijzelaars uit 

Zwolle door de Grüne Polizei en de Sicherheitspolizei vermoord.  
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Terwijl het centrum van Almelo in een uitbundige bevrijdingsstemming verkeerde ging het 

offensief van de Canadezen onverdroten door. Via de Wierdensestraat probeerden de 
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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. 

Aan de Almelosestraat werden op 29 maart 1945 tien mannen gefusilleerd als 

represaillemaatregel. Hun namen waren: Hendrik Jordens, Hattias Boers, Berend Dijkman, 

Lulof de Wilde, Pieter Wolfert, Herman Kampman, Johannes Verdriet, Jan Seckel, Wietse 

Douwsma en Free Roskam. 

 

 

Tekst op het monument 

29  

MAART  

1945 

 

GEFUSILLEERD  

P. WOLFERT 42 J HARDENBERG  

H. KAMPMAN 26 J HELLENDOORN  

J. VERDRIET 23 J HENGELO  

J. SECKEL 60 J ALMELO  

J.F. ROSKAM 36 J ZWOLLE  

H.W. JORDENS 50 J VOORST  

M.A. BOERS 28 J VOORST  

B. DIJKMAN 40 J ERMELO  

L. DE WILDE 27 J APELDOORN  

W. DOUWSMA 23 J ALMELO 
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Het duurt nog even  

 

In Wierden zaten honderden mensen in de kelders van hun huizen. Die middag van de zevende 

april kwamen de tanks en verkenningswagen van de Manitoba Dragoons tot de Vossenbos, 

het werkkamp. Daar was een groep van vijfentwintig BS’ers van de verzetsgroep Eversberg, 

onder leiding van Henk Jansen. De mannen hadden al uren gevochten met de Duitsers. Op 

dat moment waren de Canadezen twee kilometer van Wierden. Aan de noordkant van Wierden 

waren enkele Duitse tanks en pantserwagen. De tanks, een grote en twee kleinere, trokken 

zich terug in de straten van Wierden. Hun aanwezigheid echter weerhield de Canadezen om 

vanuit het noorden naar de dorpskern te gaan waar het antitankgeschut stond. De Duitsers 

hadden zeven gepantserde wagen en een tank. Aan de zuidkant hadden de geallieerden de 

fabriek van Ten Bos bereikt. Die morgen gaven de Duitsers in Wierden nog steeds zich niet 

over. Er weer moest de hulp van Typhoons worden ingeroepen. De kanonnen die in het 

centrum stonden en de hele Almelosestraat bereiken konden, moesten tot zwijgen worden 

gebracht. De bombardementen richten veel schade aan. Het gemeentehuis, de hervormde kerk 

en de pastorie werden getroffen. Het grote kanon bleef echter onbeschadigd. Bij het geschut 

dat in de tuin van de pastorie stond opgesteld werden de drie kanonniers gedood. De doden 

werden door hun kameraden in de tuin begraven.  

 

 
Bom legt treinverkeer Wierden – Nijverdal stil. 
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Vluchten  

 

Aaltje Noltes, Hennie Kiekebeld, Mina Borkent en Arend Koers van de Hexelseweg vertellen 

over hun belevenissen in de laatste week voor de bevrijding. Dankzij hun weten we een stukje 

van de geschiedenis aan het einde van de oorlog toen de Duitsers zijn verjaagd door de 

Canadezen. 

Coupë was de buurman van Koers, Noltes, Hering en Kiekebeld. Ze woonden bij elkaar aan 

de Hexelseweg, nog voorbij de bocht in de weg bij de coop. Coupé werd eind maart 1945 

doodgeschoten bij de zandkuilen. Hij was met vrouw en kinderen gevlucht voor het geweld 

naar Vriezenveen en kwam terug met paard en wagen om een kabinet op te halen. Op de 

terugweg werd hij bij de zandkuilen doodgeschoten.  

 

 

Erve Swerink, later Kiekebeld aan de Hexelseweg 

 

De familie Noltes was gevlucht naar een neef in Vriezenveen. Die was bakker en had een grote 

spieker waar de familie kon slapen. Er werd veel geschoten aan de Hexelseweg waar Duitsers 

zich hadden verschanst. De familie was op vrijdag vanuit hun schuilkelder halsoverkop 

gevlucht. Zaterdag ging Aaltje, de oudste dochter, met haar vader en broer terug naar de 

Hexelseweg. De volgende dag was het zondag en ze hadden geen zondagse kleren en schoenen 

bij zich. En met vuile kleren en op klompen naar de kerk, echt niet. Dus ging het drietal met 

één fiets op weg, wisselend lopen en fietsen, naar de Hexelseweg om zondagse kleren en 

schoenen te halen. Thuis waren meer fietsen zodat ze terug konden fietsen met z’n drieen. Bij 

hun huis zagen ze buurman Coupé die op weg ging naar Vriezenveen. Hij was thuis geweest 

om een kabinet op te halen. Hij was met paard en een grote platte wagen. Aaltje droeg de grote 

zak met schoenen. Ze fietsen op de terugweg over een zandpad binnendoor richting 

Vriezenveen. Bij de zandkuilen  langs het zandpad tegenover de villa van Kranenburg, zagen 

de drie het paard van Coupé. Het was voor de wagen in elkaar gezakt en het hoofd bewoog 

nog een beetje. Vader Noltes ging op zoek naar Coupé. Die lag een eindje verderop en leefde 

echter niet meer. Toen begonnen de Duitsers op hun te schieten. De drie lieten zich van de 

fiets vallen in een sloot. Ze kropen, met hun zaken kleding en schoenen, met de fiets in de 

hand, door de sloot. Na een tijd te hebben gekropen zei vader Noltes: ‘Kom, we gaan het weer 

proberen. Er wordt niet meer geschoten’. Aaltje Wessels-Noltes vertelde dit verhaal op een 

zonnige decembermiddag in 2018. Ze vertelt dat haar broer ook nog leeft en in Ermelo woont. 
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Hennie Morsink-Kiekebeld vertelt dat Coupé niet te vertrouwen was. Hij liep van de één naar 

de ander. Van de NSB‘ers naar het verzet en naar de buren. Moeder Kiekebeld vluchtte met 

haar drie kinderen naar boer Slot in ’t Veeld, aan de rand van het Wierdenseveld. Daar werden 

veel meer gevluchtte buurtgenoten opgevangen. Opa Kiekebeld wilde niet mee en bleef de 

wacht houden op de boerderij. Dat gebeurde eind maart 1945. Hennie weet dat nog goed 

omdat ze op 1 april 3 jaar werd. De overbuurjongen, Henk Koers, die bakker was bij Morsink 

in Enter, had van roggemeel een taart voor haar gebakken. Moeder had een blauw melkbusje 

van vijf liter en een geruit kussensloop met etenswaren aan het stuur. Waar vader Kiekebeld 

was weet Hennie niet. Moeder Kiekebeld was van Waalderink in de Kippershoek aan de 

Ypeloweg. Toen ze bij de zandkuilen waren aangekomen moest Hennie de andere kant op 

kijken en de handen voor de ogen houden. Daar lag de dode Coupé bij zijn dode paard en 

wagen.  Toen de Canadezen de Hexelseweg hadden bevrijd ging moeder Kiekebeld met haar 

kinderen terug naar huis. Alle etenswaren waren geroofd, behalve de taart. Die lag nog op zijn 

plek onder aan de trap. 

Arend Koers vertelt dat zijn broer Johan in de schuilkelder was ondergedoken van bakker 

Morsink. Johan was bakker bij Morsink en werd in de schuilkelder geraakt in zijn onderbeen 

door een granaatscherf. Hij zat te lezen in de vensterbank toen er een bom viel naast de 

schuilkelder. Hij kon met geen mogelijkheid naar het ziekenhuis in Almelo worden gebracht. 

Na een week trad er necrose op, dat is het afsterven van het weefsel. Toen Wierden was bevrijd 

kon hij naar Almelo worden gebracht. Helaas moest zijn been tot vlak onder de knie worden 

geamputeerd en kreeg hij een houten kunstbeen. Broer Gerrit was ondergedoken bij zus Riek 

in Friesland. Zij leerde in 1940 Rinze Boersma kennen die als soldaat  was gestationeerd in 

Wierden. Toen in 1942 de moeder van Rinze overleed zijn ze getrouwd en naar Rohel verhuisd. 

Henk werkte als bakker bij de coop in Enter. Hij was broodbezorger maar wilde niet werken 

in Duitsland voor de Arbeitseinsatz. Als bakker was hij werkzaam in de foodindustrie en die 

mensen hoefden niet naar Duitsland. Arend vertelt: ‘Ons huis was niet in beslag genomen. 

Voor zover ik weet geen enkel huis in ’t Loo. De naaste buren, zoals Kiekebeld, Borkent, Coupé, 

Noltes vluchten uit angst voor de gevechten. Je wist natuurlijk niet hoe lang het zou duren. 

En het duurde per slot van rekening toch nog bijna veertien dagen. De rest van de familie 

Koers was gewoon thuis. Jan en Arend waren bij opa Kiekebeld aan de overkant van de weg 

om hem te helpen op de boerderij. Drie dagen zaten de families Koers en Steunenberg in een 

zelf gebouwde schuilkelder van zand en stenen. Vader Jan Koers had die samen met zijn 

zwager Gait Steunenberg gebouwd. De families woonden naast elkaar in een boerenhuisje dat 

ze huurden van Noltes. Het was zo klein dat Jan Koers was ingetrokken bij Kiekebeld waar 

hij sliep in de knechtenkamer op de deel. Na schooltijd hielp hij op de boerderij en ging alleen 

naar de overkant om zijn moeder een injectie te geven. Zij was diabeet en was blij dat Jan 

haar welterusten kwam wensen. De families Koers en Steunenberg liepen tussen het schieten 

door gewoon naar buiten. Onverantwoord eigenlijk, zegt Arend. Wij hebben gewacht tot de 

Canadezen kwamen.  
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Johan Koers (links) in het ziekenhuis te Almelo nadat zijn been was geamputeerd. 

 

De familie Borkent, vader, moeder en drie kinderen, waren ook gevlucht naar Hoge Hexel. 

Daar woonden Derk en Dieke Borkent. Derk was een neef van vader Borkent. Ze liepen met 

kleine Willem, etenswaren en kleding in de kinderwagen tussen het schieten door. Mina werd 

naar de kippenschuur gestuurd om eieren uit de nesten te halen. Achter de schuur zag ze een 

Duitse soldaat die gebaarde dat ze stil moest zijn. Dat heeft heel veel indruk gemaakt want ze 

weet het na tachtig jaar nog als de dag van gisteren. 
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Het Friese bataljon was ondergebracht in de Schaapskooi aan de Rijssensestraat – hoek 

Enterweg. 
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Bevrijding van Almelo  
  
 
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, 
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.  

 
In juni 2009, vijfenzestig jaar na D-day, zijn mijn vrouw en ik naar Normandië gegaan. Wij 
hebben de stranden bezocht, onder andere Omaha Beach en Aramanche. Wij zijn in het 
indrukwekkende museum geweest in Caen. Wij hebben Britse begraafplaatsen bezocht en de 
imposante Amerikaanse dodenakker in Collinsville. Dan realiseer je je eens te meer, dat daar 
duizenden jonge mannen hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Een daad, waarvoor 
wij, ook na vijfenzestig jaar, niet dankbaar genoeg kunnen zijn. Bron Ir. K.H. Ledeboer.   

 
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.  
 
Jan Hammink woonde aan de Gravenweg in Aadorp, hij vertelde:  
Toen de Canadezen zich weer terugtrokken richting Almelo voelden wij ons weg degelijk bevrijd, 
want er waren geen Duitsers meer. We hoorden dat Almelo al bevrijd was dus wilden we daar 
naartoe. We brachten en-passant enkele NSB’ers, die door de BS gearresteerd waren, naar 
Almelo. We deden dat op onze platte boerenwagen, geflankeerd door een paar BS’ers op de 
fiets. De gevangenen zaten op stro. Toen we ze afgeleverd hadden zijn we nog een tijdje in de 
feestende stad gebleven. We kregen daarop bericht dat er gevochten werd rond ons huis. We 
zijn toen in Almelo gebleven, bij de landbouwer Vellener in de Haghoek, die ik goed kende. Daar 
kregen we voor het eerst wit brood en de eerste sigaretten.  
 
 

 

V1 installaties en vliegende bommen 

 

Aan het eind van de tweede wereldoorlog bouwden de Duitsers in Oost-Nederland diverse 
lanceerbanen voor V1's. Deze zogenaamde 'Vergeltungswaffe' werd richting Antwerpen 
gelanceerd om schade te veroorzaken aan de geallieerde troepen en aanvoerlijnen. Dat lukte 
maar gedeeltelijk dankzij de inzet van geallieerde luchtdoelartillerie dat veel V1’s naar beneden 
wist te halen. Ook de onbetrouwbaarheid van de V1 zorgde ervoor dat veel projectielen hun 
doel niet bereikten of op onbedoelde plaatsen terecht kwam. Het is dus begrijpelijk dat het 
wapen angst zaaide onder de bevolking. Zolang de motor pruttelde was er niets aan de hand, 
maar o wee als de motor er de brui aan gaf. 

De V1 baan werd vanaf eind 1944 opgericht in het Haarbos tussen de Ypeloweg en de 
Enterweg, uiteraard in het diepste geheim. Een aantal direct omwonenden van het dennenbos 
werd daarom, zonder enige kennisgeving vooraf, door NSB-burgemeester Regout en een 
ambtenaar gesommeerd hun boerenbedrijf met hun gezinnen en levende have onmiddellijk te 
verlaten. 

Vanaf donderdag 25 januari 1945 werd er daadwerkelijk gelanceerd. Met zekerheid kan 

geconcludeerd worden dat er gemiddeld zeven V1’s per dag zijn verschoten; de drukste dag 

was 8 maart met maar liefst eenentwintig gelanceerde V1’s. De kortste tijd tussen twee 

lanceringen werd op 19 februari genoteerd: slechts acht minuten. In totaal zijn er vanuit het 

Haarbos zo’n vierhonderdvijftien bommen verschoten. Dat is drieenhalf procent van het totaal 
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vanuit Nederland verschoten V1’s in de richting van onze zuiderburen. De laatste vliegende 

bom werd op 29 maart 1945 afgevuurd waarna de baan werd vernietigd en de Duitsers zich 

terugtrokken. 

 

De vliegende bom 

 

V1 installatie Paradijsbos, Almelo 
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De dag erna  
 
 
 
De bulldozers in Wierden 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 Twente Rijnkanaal bij Bornerhoek, 
maar de Duitsers wisten van geen wijken. De weg van Wierden naar Almelo werd door een 
antitank-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 160 
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 
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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. 
 

Bij Michel aan de Bruglaan in Aadorp zouden die donderdagmiddag (5 april) een aantal BS’ 

ers uit Almelo bij elkaar komen om te gaan helpen als Wierden bevrijd zou worden. Op de 

boerderij van Michel, de Johanneshoeve, waren vaak verzetsmensen bijeen. De familie was 

sinds 1941 betrokken bij het verzet. Die middag zag de zoon, Hilbert Michel, achter de 

boerderij een stuk of veertig Duitsers langs de Stouwe lopen. Bij de kapberg van buurman 

Winter gingen ze op de grond zitten. Het waren wat oudere soldaten. Veel vechtlust straalde 

de groep niet uit. Bezorgd vroeg de verzetsman zich af wat hij aan moest met de soldaten want 

elk moment konden de Binnenlandse Strijdkrachten uit Almelo arriveren. Hij ging een kijkje 

nemen bij de Duitsers en begon een praatje. Al pratend probeerde hij de mannen te overtuigen 

dat verzet nauwelijks zin had. De Canadezen zaten immers vlakbij. De Duitsers waren wel 

bereid om zich over te geven; maar nooit aan terroristen. Daarop kwam Michel met het voorstel 

om als parlementariër naar de Canadezen in Almelo te gaan. Hij stapte daarna op zijn fiets en 

meldde zich bij de gevechtsstaf, in café Industrie aan de Bornebroeksestraat, om de situatie 

uit te leggen. Na zijn terugkomst besloten de Duitse soldaten zich over te geven waarop de 

verzetsman hen de wapens liet afleggen. Alles werd onder het hooi verstopt. Bij wachtpost 31, 

de spoorwegovergang in de weg naar Wierden, zaten een aantal Fallschirmjäger ingegraven. 

Om geen argwaan te wekken liet Hilbert Michel de soldaten met een onderlinge afstand van 

dertig meter richting Almelo vertrekken. Hilbert ging voorop, gevolgd door de soldaten. 

Onderweg werd er vanaf de wachtpost enkele keren op de mannen geschoten. De groep ging 

langs de Johanneshoeve, een stukje langs de straatweg, bij Nijland opnieuw de weilanden in, 

richting de spoorbaan. Bij boerderij van Janmaat naar het Zwartelaantje, waar ze veilig waren 

voor de Duitse militairen. Ze stelden zich op en marcheerden onder commando van hun eigen 

officier naar de stad. Nijland zag ze langs zijn huis gaan en hij toonde later groot respect voor 

de discipline waarmee de Duitsers over de spoorlijn verdwenen. Samen met Sietse Dijkstra, 

sectiecommandant van de Almelose BS, vervolgde Hilbert Michel zijn weg. Bij het 

Zwartelaantje stonden de eerste Canadese tanks. Ze lieten de verzetsmannen doorgaan met 

de groep Duitsers. Op de hoek van de Dijkstraat werd de groep overgenomen door de 

Canadezen.  
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Aanrijding vrachtwagen met auto van Duitse bezetter aan het begin van Nijverdalsestraat 
Wierden. Zicht op winkel van Noltes. 
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De Duitsers  concentreerden zich al hun 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’. 
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 
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. 
 
 

 

Duitse soldaten in Wierden 

 

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 was om te 

verwijderen. 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. Boven dien 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.  



21 

 

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 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 (De Kluumpe). 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 

geaillieerden te bevechten. 

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 op de 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 de boerderij 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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Een  Sherman tank van de Canadian Grenadier Guards, Almelo, 5 April 1945 
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Infanterie van de Argyll and Sutherland Highlanders van Canada. Buiten wordt de verkiezing 
georganiseerd te Almelo,  31 mei 1945 
 
 
 
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.   
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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 
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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Het personeel van de 13e of 19e Field Regiment, Royal Canadian Artillery (R.C.A.), ze 
onderzoeken de schade aan de V1 installatie te Almelo, 5 April 1945. 
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De lang verwachte bevrijders arriveren in Wierden op 5 april 1945. Collectie: Coen 
Cornelissen. 

 

Familie Heerdink, links Henk, vijfde van links Marinus 
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Marinus Heerdink en zijn broer Jan Hendrik; de broer zijn tijdens hun verzet vermoord. 

 
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 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 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 Rectum. 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. 

Henk ter Haar:  
Wij woonden aan de Almelosestraat 21. We werden daar van alle kanten beschoten. Je hoorde 
dat het huis voortdurend getroffen werd. In onze kelder zaten we met veertien personen. 
Allereerst ons eigen gezin, dat uit vijf personen bestond. Verder drie personen van de familie 
Nijhof, twee vluchtelingen uit Amsterdam en vier personen van de  familie Wessels. Op enig 
moment werd het zo gevaarlijk, dat we wel moesten vluchten. Mijn vader was melkventer, dus 
hij had een mooie bakfiets. Die gebruikten we. Oma Nijhof werd op een stoel in de bak gezet. 
We zwaaiden met een grote witte vlag en gingen richting Almelo. We liepen op het fietspad. Iets 
voorbij ons huis lag een dode Canadees. En aan de  overkant van de straat hing een dode 
Duitser in een schuttersput. Bij de villa van Van Wulfften-Palthe was de hoofdweg versperd 
door grote eikenbomen, maar we konden er langs. Waarschijnlijk omdat de Canadezen een 
doorgang hadden gemaakt voor hun tanks.  
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Tineke Wessels:  
Wij schuilden bij de familie Ter Haar. Toen we wegvluchtten, zag ik dode soldaten liggen. 
Misschien wel vier of vijf. Of het Duitsers of Canadezen waren, weet ik niet. Ik was toen nog 
maar tien jaar, dan let je daar niet zo op. We waren bang en wilden maar één ding: weg uit dat 
oorlogsgebied. We waren ontzettend blij toen we bij De Mosterdpot kwamen en doorgingen naar 
de grootouders van m’n vaderskant die in de Bornebroeksestraat woonden. Ik herinner me nog 
goed dat de tegenstelling zo groot was. Wij kwamen vanuit een regelrechte oorlog in Almelo 
terecht, dat in een totale feestroes verkeerde. Echt heel onwerkelijk en bizar.  
 
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 
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. 
 
Zwier Hondebrink:  
Drie dagen later mochten wij pas weer terug. Stront door het hele huis, bloed in de keuken, 
munitie in de kachel achtergelaten, resten van geslachte dieren, grammofoonplaten die als 
borden dienst hadden gedaan.  
 
Dieks Slettenhaar, zwager van Hondebrink, uit de Koedijk, had vrijdags de zesde al een poging 
ondernomen om te kijken hoe het met zijn familie op erve Het Avontuur gesteld was. Hij kwam 
niet verder dan de Leemslagenbrug omdat er nog voortdurend geschoten werd. De volgende 
dag ging Slettenhaar opnieuw. Voorzichtig kwam hij bij het kanaal. Tegen de kanaaldijk lag 
een dode man. Het was de onderduiker die vaak op de boerderij van Hinsenveld was. Het was 
de 31 jarige Lambertus Marinus (Bert) de Wit uit Den Haag. De man was door een kogel in 
het hoofd getroffen en hij had twee schoten in de borstkas. Bert de Wit was opgepakt voor de 
Arbeitseinsatz en werd met de trein naar Duitsland getransporteerd. Bij station De Riet was 
hij uit de trein gesprongen en sindsdien bleef hij bij de familie Kamp in de Ossekoppelerlaan 
in Almelo. Af en toe hielp hij Hinsenveld op de boerderij.  Omdat zijn onderduikadres al op 4 
april bevrijd was besloot hij die zaterdag even terug te gaan naar Hinsenveld om hem voor zijn 
goede zorgen te bedanken. Op de kanaaldijk is hij toen door Duitse schoten om het leven 
gekomen. Slettenhaar begreep dat het nog lang niet pluis was bij het kanaal en ging 
onverrichter zake terug. Op maandag waagde hij een nieuwe poging. Ditmaal kon hij over de 
kanaaldijk fietsen, in de richting van de Hoeselderbrug waar het pontje van Sytsema hem 
overzette naar de andere oever. De boerderij Het Avontuur was nog helemaal intact. Het erve 
had gefungeerd als verbandpost en hoofdkwartier. Er waren alleen dakpannen uit de nok 
verschoven zodat de Duitsers een goed uitzicht hadden over het lagere terrein aan de overkant. 
Bovendien kon men vanaf de zolder prima de hoofdweg van Bornebroek naar Almelo 
verkennen. Hoewel de boerderij nauwelijks beschadigd was, dit in tegenstelling tot de 
boerderijen in de omgeving, was het binnen een enorme chaos. Kasten waren opengebroken 
en alle kleding was verdwenen. In de slaapkamers was het een bende van jewelste. De lakens 
waren aan repen gescheurd en als verband gebruikt. Er lagen bebloede uniformen tussen 
wapentuig en uitrustingsstukken. De gootsteen lag vol met ingewanden van geslachte kippen. 
Op de deel stond een mitrailleur, de patroonband er nog in.  En in de waterput stond een 
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doorgeladen karabijn met de puthaak op de trekker. Later ontdekte de opruimingsdienst nog 
een ingegraven S-mijn bij de keukendeur.    
 

 
 
Station de Riet, Almelo 
 
 

 
 
Graven van vier Engelse vliegeniers 
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Opgeruimd staat netjes  
 
 
Toen het licht werd zagen verbaasde Wierdenaren dat er geen Duitser meer in hun dorp te 
bekennen viel. Om 7:00 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. 
 
Behalve het opruimen van achtergebleven oorlogstuig zoals voertuigen en munitie was de 
afdeling gemeentewerken verantwoordelijk voor de reparatie van wegen en bruggen. Alle 
loopgraven, schuttersputten, dekkingsgaten en tankgrachten werden verwijderd. Er waren 
tankgrachten in de Gravenallee, bij de Windslaan, in het Zwartelaantje, bij het Groenendal en 
bij de Wierdenstraat. In de omgeving van het Twente Rijnkanaal moesten 
vierhonderdvijfenzestig dekkingsgaten gedicht worden en acht grote stellingen met 
mitrailleurnesten. Voorts moesten er kilometers aan loopgraven dichtgegooid worden, op de 
meest uiteenlopende plaatsen, in totaal ongeveer dertien kilometer. Verder stonden nog elf 
gemetselde schuilkelders op de nominatie om geruimd te worden. Bij Hammink, in het 
Bokhovenbos, waren nog tien splitterboxen. Met de komst van de V1 installaties in het 
Nijreesbos en de Bolkshoek waren de verwoestingen toegenomen. In totaal zouden maar liefst 
elf van die vliegende bommen op Almelo terechtkomen.  
 

  

 
 
V1 Nijverdal 
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Een van de bekendste  voorbeelden vormde de V1 die op 19 februari 1945 tientallen minuten 
boven de stad rondcirkelde voor hij uiteindelijk in de Paradijsweg neerstortte. Daarbij kwam 
nagenoeg de hele familie Vreman om het leven. Alleen zoon Johan bleef in leven, samen met 
een oom die bij het gezin inwoonde. Precies een maand later, op 19 maart, viel zo’n bom op 
het Rietplein. Omdat de detonatie enkele minuten uitbleef konden de bewoners vluchten en 
was er één dode te betreuren. Op 30 maart werden door de Duitsers alle V1 installaties rond 
Almelo opgeblazen. Tot grote opluchting van de bevolking. Er waren in drie maanden dat de 
V1’s uit de omgeving van Almelo werden afgeschoten ruim elf stuks vroegtijdig neergekomen 
en geëxplodeerd. Alleen vijf stuks al aan de Bornsestraat. 
 
Na de oorlog werd de opsporing van oorlogsmisdadigers en collaborateurs begonnen door de 
Politieke Opsporingsdienst (POD), later Politieke Recherche Afdeling  (PRA) genoemd. Erwaren 
tijdens de bevrijdingsdagen al honderden verdachten gearresteerd. Om de zaak niet uit de 
hand te laten lopen werden de ‘lichte’ gevallen  na enkele weken naar huis gestuurd en kregen 
huisarrest. De ‘zware’ gevallen werden overgebracht naar kamp Erica bij Ommen of naar 
kampen in de Noordoostpolder. De berechting van deze mensen zou later plaatsvinden. Almelo 
was in november 1945 de eerste stad in Nederland waar een proces tegen oorlogsmisdadigers 
plaatsvond. Een Engelse rechtbank behandelde de zaak omdat die ook de moord op een 
Engelse piloot betrof. In een driedaagse zitting werden vier SD’ers voor hun misdaden ter 
verantwoording geroepen. De twee hoofddaders (Sandrock en Schweinberger) werden ter dood 
veroordeeld en in Hameln opgehangen. De andere twee medeplichtigen (Wiegner en Hegeman) 
kregen vijftien jaar gevangenisstraf opgelegd.  
 

 

Drie eeuwen Joods leven in Almelo 
 
 
Toen Hans Holtmann de laatste hand legde aan 'Drie eeuwen Joods leven in Almelo' stond de 
paginateller uiteindelijk op 352. Eind oktober verschijnt van zijn hand de complete 
documentatie over Joods Almelo. "Veel van de verhalen in het boek worden nu pas voor het 
eerst verteld. 
 
Holtmann heeft onder meer het verhaal opgetekend over Herman Hedeman-Joosten die in 
Almelo tijdens de Tweede Wereldoorlog ondergedoken heeft gezeten en uiteindelijk na 
omzwervingen door half Europa in het neutrale Zwitserland veilig was. Dat de verhalen die de 
mensen vertellen nu worden opgetekend, dat is belangrijk vindt de Almelose schrijver. "Het 
staat nu vast." 

Met passende schaamte vertelt Holtmann dat Joden die in een concentratiekamp hebben 
gezeten en de Holocaust hebben overleefd na de oorlog soms ook nog een naheffing van de 
Belastingdienst in Nederland kregen voor de periode dat ze gevangen zat. "Ook het Rode Kruis 
stuurde rekeningen naar Joden omdat ze voedselpakketten hadden gehad. Terwijl veel Joodse 
Almeloërs die terugkwamen uit gevangenschap zich voornamelijk bezighielden met de vraag 
wie van de familie nog in leven was. 
 
Salomonson, Bendien, Hedeman, Oppenheimer en Kolthoff, het zijn zomaar wat namen van 
Joodse Almeloërs. Soms is hun levensverhaal bijzonder. Soms is het 'gewoon.' Holtmann heeft 
het allemaal uitgezocht. Wat veel mensen niet weten is dat de Joodse gemeenschap in Almelo 
verschillende belangrijke wetenschappers heeft voortgebracht. "Izaak Kolthoff wordt 
beschouwd als de grondlegger van de moderne analytische scheikunde. Frits Meijer was een 
befaamd en begenadigd cardioloog en wetenschapper en genoot internationale bekendheid. 
En Johannes Wertheim Salomonson heeft zowel de neurologie als de röntgenologie in de 
Nederlandse wetenschap gevestigd en Amsterdam tot eerste universitair centrum voor deze 
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gebieden gemaakt." In drie eeuwen Joods leven in Almelo worden gelukkig ook mooie tijden 
beschreven. "De jaren twintig van de vorige eeuw, dat was volgens mij de mooiste tijd." 

 
 
 

De oorlog komt ineens heel dichtbij 
 
 
Een meter breed en drie meter lang. De onderduikplek op de zolder van de familie Dierink 
bood tijdens de Tweede Wereldoorlog onderdak aan maximaal een persoon. De landkaart 
waarmee de Duitsers in de gaten werden gehouden aan de hand van het illegale Radio Oranje, 
ligt er nog. 
 
Wat Bert-Jan Dierink in 2007 niet voor mogelijk hield, was de aanwezigheid van een 
onderduikplaats in zijn woning aan de Geraniumstraat. Vorig jaar zomer besloot hij oud-
bewoner Ep Bolte uit te nodigen voor een kop koffie. "Hij heeft hier 70 jaar gewoond van 1934 
tot 2004 en wilde graag nog eens zijn tienerkamer zien." Met de foto's onder de arm lopen de 
twee de trap op richting de bewuste zolderkamer. "Ik had hem gevraagd om wat oude foto's 
mee te nemen van de woning." Eenmaal boven valt Dierinks mond open van verbazing. "Je 
weet dat hier een onderduikplek zit hé", zei Bolte. 
 
"Boltes vader, die werkzaam was op het oude postkantoor aan het Amaliaplein, kreeg vaak 
verzoeken of hij onderdak kon bieden." Daarop besloot hij onder het dakbeschot een minimale 
ruimte te creëren. "De plek zat er nog, maar ik had hem aan een kant dichtgemaakt. Natuurlijk 
niet bij nagedacht dat het diende als onderduikplaats. De klosjes die in 1941 zijn geplaatst 
om hem van binnen dicht te krijgen, zaten er nog. Zo'n vondst brengt de oorlog wel heel 
dichtbij", vertelt Dierink. 
 
Van de tienerkamer van Bolte is weinig over. Uniformen, helmen en archiefstukken sieren de 
tweede verdieping aan de Geraniumstraat. Dierinks fascinatie voor WOII kreeg al ver voor de 
ontdekking van de onderduikplaats gestalte. Op 15-jarige leeftijd ontving hij uit handen van 
zijn oma het oorlogszakboekje van opa Elbert-Jan Toren. "Niet veel later kreeg ik na 
mailcontact met defensie ook zijn dienstkaart, registratiekaart en straflijst in handen." 
 
Ter ere van de bevrijding van Almelo hield Dierink in april een expositie in het Huis van Katoen 
en Nu. Mensen die nog spullen op zolder hebben liggen en het graag bewaard zien blijven 
kunnen het doneren. Zo hoopt Dierink antwoord te krijgen op de herkomst van twee Almelose 
helmen. "De een heeft een opdruk met BW en de ander VHS Almelo. Ze zijn afkomstig uit 
1944 en komen 100% zeker uit WOII, maar verder kom ik niet. Een man uit Zenderen had ze 
op zolder liggen en bracht ze langs. Ik hoop dat iemand het weet." 
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Dit monument herdenkt de Tweede Wereldoorlog. Voor het monument liggen 16 platen met 
namen van inwoners die zijn omgekomen in de oorlog, waaronder ook veel Joden.  
Ook is er een plaat met twaalf namen van gesneuvelde soldaten tijdens de Politionele Acties 
en één plaat met een naam van iemand die is gesneuveld bij een vredesmissie in 1994. 
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Spoorwegstaking en overval op de bank  
  
 
 
De Nederlandse regering had vanuit Londen bevolen dat iedere spoorwegambtenaar moest 
gaan staken. Op 17 september 1944 begon de spoorwegstaking.  
 
De spoorwegstaking in Twente van 1944 was een nationale staking van het Nederlandse 
spoorwegpersoneel, die duurde van september 1944 tot de bevrijding in mei 1945.  De staking 
moest worden betaald. Op 15 november 1944 overvallen elf verzetsleden de Nederlandsche 
Bank in Almelo. De buit bedraagt 46,1 miljoen gulden. Dit is nog steeds de grootste 
bankoverval aller tijden in Nederland.   
 
Twee maanden voor de bankoverval brak in Nederland een spoorwegstaking uit. De 
Nederlandse regering in Londen raadde dit aan om de Duitsers te saboteren. De stakende 
medewerkers hadden geld nodig om deze staking vol te houden. Een knokploeg van het verzet 
overviel het hoofdkantoor van de Nationale Spoorwegen in Utrecht en maakten hierbij één 
miljoen gulden buit. Knokploegen uit Olst, Nijmegen en Rotterdam maakten respectievelijk 
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12.000 gulden, 100.000 gulden en 1.200.000 gulden buit bij verschillende overvallen. Dit was 
echter niet voldoende en het geld raakte op. Hierdoor werd een overval op de Nederlandse 
Bank in Almelo voorbereid.  
 
De sympathie met de stakers was erg groot. Met het ontruimen van de woningen van de 
spoorwegmensen werd van alle kanten hulp geboden. In Almelo is een situatie bekend  dat in 
minder dan twee uur de gehele inboedel van een seinhuiswachter door alle buren werd 
weggesleept en toen men nadien weer in huis kon was er niets verloren geraakt. Niet alleen 
de spoorwegmannen, maar ook hun gezinnen doken onder. Overal op het platteland werden 
zij hartelijk ontvangen en ondergebracht. Zo zaten er spoorwegmensen in Geesteren, West-
Geesteren, Losser, de Lutte, Diepenheim, Goor, Delden, kortom overal waar men maar 
enigszins veilig kon onderduiken. Bij de spoorwegstaking in Twente waren ruim achthonderd 
mensen betrokken. De ambtenaren hebben nog kans gezien belangrijke papieren zoals lijsten 
met namen uit de bureaus te halen.  Contactmensen zorgden ervoor dat de betrokkenen hun 
uitkering kregen. Deze uitkeringen werd uitgekeerd door bemiddeling van de Dienst 
Maatschappelijk Hulpbetoon. Het geld was tevoren in een invasiekas bij de Rotterdamse Bank 
gestort.  
 
Op 21 september werd het kantoor van Ter Horst aan de Wierdensestraat door een bom 
getroffen en stond meteen in brand. Naast het kantoor stond het pakhuis waarin Duitse 
legergoederen waren opgeslagen. Dit pakhuis had geen schade. Het kantoor is uitgebrand en 
bij deze brand zijn alle muziekinstrumenten van de muziekvereniging Wilhelmina verloren 
gegaan.  
 
Er kwamen steeds meer onderduikers. Na de spoorwegstaking moesten ook de ondergedoken 
spoorbeambten voorzien worden van distributiebonnen en geld voor levensonderhoud.  De KP 
slaagde erin driehonderdduizend bonkaarten te bemachtigen. Dit was voldoende voor drie 
maanden.   
 
Er was een tip binnen gekomen dat in de bank in Almelo veel geld lag opgeslagen om van 
daaruit naar Duitsland te worden gebracht. De overval werd in het diepste geheim voorbereid. 
Alleen de Nederlandse overheid in Londen was op de hoogte van de kraak en keurde deze 
goed. Sommige bankovervallers kenden elkaar niet en zelfs de echtgenotes van de overvallers 
waren niet van de plannen op de hoogte. Leider van de verzetsploeg die de overval pleegde, 
was Derk Smoes. Hij werkte eerder bij de Almelose bank en moest ervoor zorgen dat alles 
soepel verliep.  
 
Op 15 november 1944 maakte het personeel van de bank in Almelo zich even na half zes klaar 
om naar huis te gaan. Er werd echter aangebeld en vier mannen kwamen de bank 
binnengedrongen. Eenmaal binnen verliep de overval volgens Henk Bosch soepel: ‘We hoefden 
geen geweld te gebruiken. We stapten gewoon naar binnen, kozen de juiste man uit, zetten 
hem een machinegeweer tegen het hoofd en hij begon te praten.’ De directeur van de bank, 
een NSB’er, verzette zich echter. Eén van de verzetslieden riep naar de rest van het personeel: 
‘Schrik niet als je zo dadelijk een schot hoort, het is jullie directeur maar!’ Hierop maakte de 
directeur de kluis razendsnel open. Vijf kwartier nadat de mannen binnen waren gekomen, 
kwamen zij met dertien kisten geld weer naar buiten. Tijdens het inladen van de kisten in de 
vrachtwagen passeerde er een peloton van de Duitse politie. Eén van de overvallers bewaarde 
zijn koelbloedigheid en liep naar de voorkant van de vrachtauto om met behulp van zijn 
knijpkatlantaarn de Duitsers te wijzen op het obstakel. Al marcherend vervolgden de Duitsers 
hun weg.  
  
Direct nadat de overvallers vertrokken, werd de politie gealarmeerd. De Duitsers verdachten 
Smoes van betrokkenheid bij de overval, maar die was reeds ondergedoken. Twee weken later 
werd Smoes echter alsnog gearresteerd. Een Zwollenaar werd tijdens een straatcontrole met 
valse persoonsbewijzen op zak gearresteerd. Deze persoonsbewijzen leidden naar de 
schuilplaats van Smoes, waar hij en drie andere betrokkenen bij de overval werden opgepakt. 
De Duitsers herkende Smoes en stelden hem een compromis voor: als Smoes de locatie van 
het geld vertelde, zouden de Duitsers geen poging ondernemen om zijn mededaders op te 
sporen. Smoes was bang dat wanneer de Duitsers grootscheeps onderzoek in de regio zouden 
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gaan doen, zij meer zouden vinden dan goed was voor het verzet. Hierop vertelde Smoes de 
locatie van het geld. De buitgemaakte 46,1 miljoen gulden werd door de Duitsers opgehaald 
bij een boerderij in de buurt, waar het in de hooiberg verstopt lag. Derk Smoes werd naar 
concentratiekamp Neuengamme overgebracht, waar hij op 14 maart 1945 overleed. De overige 
betrokkenen bij de overval, waaronder Henk Bosch, werden nooit opgepakt.  
 
 

 
 
 
De eerste spoorwegsabotage door KP-Henk Visser uit Wierden op 5/6 mei 1943: De eer van 
de eerste spoorwegsabotage gaat naar Wierden. Daar is een groep jongemannen actief met als 
leider Henk Heerdink. Zijn verzetsnaam is Henk Visser. In het vervolg gaat het daarom over 
KP-Visser of KP-Henk Visser. De groep bestaat uit de broers Henk en Rein Heerdink, Dirk van 
Harten en Koos Michel.   
 
Ook hier waren het allen leden van de gereformeerde jongelingsvereniging, net als bij 
Johannes. Langzaam was de overtuiging gegroeid dat van geestelijk verzet (illegale pers) moest 
worden overgegaan op gewapend verzet. Henk Heerdink had daarin de leiding. Hij was 
getrouwd, woonde bij zijn ouders in en was drieëntwintig jaar.  Zijn broer Rein was distributie-
ambtenaar. Deze had bij de plaatselijke smid grote, sterke sleutels laten maken om de zware 
railbouten los te draaien.  Dirk van Harten was de oudste van de vier. Hij was boerenzoon. Hij 
had als militair de mobilisatie meegemaakt in Soesterberg.  De jongste was Henk Michel. Hij 
was eenentwintig jaar. Hij was de zoon van het hoofd van de gereformeerde school. Hij werkte 
als jongste bediende op een notariskantoor. Zijn verzetsnaam was 'Koos', ook wel 'Kleine 
Koos'.   
 
Langs Wierden liep een belangrijke dubbele spoorlijn richting Duitsland. In de nacht van 5 op 
6 mei draaien ze de bouten los met de speciale sleutels. Het is een hele klus. Met een zware 
koevoet buigen ze beide uiteinden van een spoor naar buiten. In spanning wordt afgewacht. 
Na lange tijd besluiten ze maar naar huis te gaan.   

 
Koos Michel: "Toen wij het bos uit waren en aan de overkant van de Rijssenseweg een paar 
honderd meter hadden gelopen, hoorden wij plotseling het aanzwellend geraas van een trein, 
die naderde vanuit Rijssen. Wij konden de puffende locomotief niet zien maar hoorden wel dat 
deze een hele rij wagons achter zich aansleepte en met behoorlijke snelheid reed. Wij bleven 
staan en luisterden met gespitste oren. Plotseling een snerpend geluid en een oorverdovend 
lawaai dat enkele ogenblikken aanhield en daarna was het opeens helemaal stil. Wij keken 
elkaar lachend aan, sloegen elkaar op de schouder en zeiden: "Het is gelukt!"  

  

Het resultaat was een grote ravage. Dertien wagons waren in elkaar geschoven. Sommige 
stonden rechtop. Een grote partij groente lag her en der verspreid. De herstelploegen zijn 
dagen bezig geweest om het spoor te repareren. Bron: johannesterhorst.nl. 



37 

 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 

 

De brief van mijn oma Anne Koers - Wassink 
aan haar dochter Riek in Friesland.  
 
Wierden 7 Nov 1944  
 
Beste Allemaal  
 
We hebben vanmorgen jullie brief ontvangen en zullen direkt weerom schrijven. We zijn nog in 
het leven want de dood wenkt hier ieder uur. Het is een angstige tijd en we zijn in een hopeloze 
warboel. We hadden nooit kunnen denken dat we elkander niet meer zouden kunnen bereiken. 
Bijna niet per brief want als er wat gebeurt hier of daar we kunnen elkaar niet levend zien. 
Want we kunnen ten hoogste op de fiets, als ze hem niet vorderen, bij elkaar komen en we 
willen ernstig tot God bidden om afwending van deze rampen. Want we zitten alle dagen en 
nachten onder het bombardeeren en beschieten van de spoorwegen. Deze week zijn er overal 
wat gevallen doch Gode zij gedankt geen menschenlevens te betreuren want de ramp bij de 
fam. Morsink ligt ons nog diep in het geheugen en het is zoover dat bij het spoor en aan de 
Nijverdalse weg tot aan Willem Bos en aan de Hexelseweg tot dicht bij Aalvink alle menschen 
weg zijn getrokken want Zondagmiddag viel nog een bom bij Willem Aanstoot op de weg en 
daar zijn in de buurt alle ruiten stuk. Rika van Zwerink is hier bij Zwerink in het kookhuis gaan 
wonen en zoo zijn ze overal heen getrokken zoo ver mogelijk van de trein af. En verleden week 
is je vader 2 keer naar Zwolle geweest naar onze Henk, een keer met een brief om hem weer 
los te krijgen en een keer schoon goed er heen brengen. Het ging hem er nog wel zoo veel maar 
het ergste is die dwang. En ik zou zelf heel graag willen komen zelfs wel op de fiets maar men 
kan niet uit elkander gaan. Zoo ernstig is op het oogenblik de tijd hier. Is de evacuee er al? We 
hopen van wel. Het was hier ook niet om te blijven en daar we hoorden dat  het daar nog rustig 
was. Maar we kunnen er allemaal niet komen want we hebben geen goede fietsen meer en we 
konden hem ook niet meer meegeven. Dat moet later, zoo de Heer ons nog spaart voor elkaar, 
maar weer in orde komen. Nu Rinse en Riek en kleine Jan, dat die stakkerd zich nu al branden 
moet. Als er eens weer gebeurt met branden moet u het in koud water houden. Dat is heel best 
ervoor. Maar het is te hoopen dat het niet noodig is. Het duurt rond 14 dagen eer dat een brief 
overkomt. Tenminste van jullie is beide keeren 14 dagen onderweg geweest en ik weet niet of u 
wel telefoon verbinding kunt krijgen. Nu zal ik maar eindegen en hoop dat ge deze letters in 
welstand ontvangen. Wees van ons allen hartelijk gegroet wees Gode bevolen.  
 
Je Vader Moeder en broers.  

 
 

 
 
9 april 1945, bevrijding van Wierden, vlnr: Slager J. Krommendijk, BS’er Ep Rutgers, 
onbekend, Canadees Leo Hauck, Diny Niezink, Dientje Koenderink, … Niezink, onbekend en 
Tiny Michel 
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Bevrijding Wierden 9 april 1945  
  
 
 
Bij de overval op de bank in Almelo werd gebruik gemaakt van een vrachtwagen van Willem 
Meenks uit Rijssen. Willem Meenks bestuurde de vrachtwagen en het geld werd overgebracht 
naar Daarle. Willem Meenks werd later gearresteerd en overleed in kamp Gross Rozen-
Wobbling in Duitsland.  
 
Op 14 oktober werden razzia’s gehouden. Hierbij werden verschillende jongens opgepakt en 
overgebracht naar Zevenaar. W. Dennenkamp uit Rijssen werd in zijn tuin doodgeschoten 
door militairen van de Hermann Goering Divisie. Op 24 oktober vielen er bommen bij het 
parkgebouw, hier was gelukkig weinig schade. Op 27 oktober was er opnieuw een razzia en 
enkele jongens werden opgepakt en overgebracht naar Zwolle. Op de zondagen 12 november 
en 19 november moesten alle inwoners van Rijssen om 13.00 uur binnen zijn. Op 15 november 
is er een beschieting bij de basisschool. Op 15 november was dus de overval op de bank in 
Almelo en op 16 december begon het Ardennenoffensief.  
 
Op  31 juli 1944 werden vier mannen opgepakt in Rijssen. Eerst werd Herman Willem 
Rouwendaal aangehouden op de Wierdensestraat. Toen werd Willem Stegeman opgepakt, ook 
op de Wierdensestraat. Hij was bezig brood te bezorgen voor bakker Eshuis. Even later werd 
Willem Harbers (Wilm van de Scheper) opgepakt bij café Kamphuis aan de Wierdensestraat. 
En een eind verderop werd Derk van Brussel aangehouden. Ze werden naar het politiebureau 
aan de Grotestraat gebracht. Daar werden ze ondervraagd. Jan van Brussel werd vrijgelaten 
en de andere drie werden naar Zwolle gebracht.  
 
Harm Willem Rouwendal is geboren op 16 januari 1920 te Rijssen. Hij is overleden op 30 
maart 1945 te Dieburg in Duitsland. Harm Willem is door de Feldgendarmerie gearresteerd 
op de Wierdenseweg bij een razzia. Hij had verkering in Holten en was in Holten ondergedoken. 
Hij was in Rijssen voor een bezoek aan zijn ouderlijk huis en ging ook even naar de kapper 
(kapper Oostdijk aan de Stationsdwarsweg/Wierdensestraat). Toen hij nog maar net buiten 
was bij de kapper werd hij gearresteerd. Hij werd naar het politiebureau in Rijssen gebracht 
en na te zijn verhoord naar Zwolle overgebracht. Daar werd hij ook weer verhoord en daarna 
overgebracht naar kamp Ommen. Na enkele dagen werd hij naar het concentratiekamp 
Amersfoort overgebracht Vandaar naar het concentratiekamp Langen Diebach in Duitsland. 
hier is hij na veel ontberingen en gewond bij de bevrijding op 30 maart overleden. Uit het 
schrijven van het Rode Kruis blijkt dat Harm Willem Rouwendal op 30 maart 1945 aan 
ernstige verwonding is overleden.  
 
Derk van Brussel had geldige papieren voor zijn vrijlating. Hij had als dwangarbeider in 
Duitsland gewerkt als bakker in de buurt van Hamburg. Hij was daar afgekeurd omdat hij 
bakkerseczeem en mocht niet meer werken. Derk van Brussel is toen naar Nederland 
teruggestuurd. Om deze reden is hij vrijgelaten.  
 
Willem Stegeman is geboren op 8 april 1923 te Notter. Ook Willem Stegeman was op 31 juli 
aan het werk als bakkersknecht. Hij bezorgde brood aan de Wierdensestraat. Hij werd door 
dezelfde groep van de Feldgendemerie gearresteerd. Ook hij werd overgebracht naar het 
politiebureau in Rijssen voor ondervraging. Na dit verhoor werd ook hij overgebracht naar 
Zwolle en evenals Harm Willem Rouwendal via Ommen naar concentratiekamp Amersfoort.  
Willem Harbers is geboren in Rijssen. Willem Harbers werd ook opgepakt en ook verhoort op 
het politiebureau in Rijssen. Hij werd samen met Rouwendal en Stegeman overgebracht naar 
Zwolle en via Ommen ook naar concentratiekamp Amersfoort. Willem Harbers en Willem 
Stegeman worden samen van Amersfoort overgebracht naar een concentratiekamp in de buurt 
van Trier. Van hieruit worden ze weer verder getransporteerd naar een ander 
concentratiekamp, kamp Fintheim in de buurt van Mainz.  
 
Kamp Finthem was een zeer slecht kamp. Lange werkdagen, weinig eten en slechte behuizing. 
In april werden ze bevrijd door de Amerikanen en zijn via België terecht gekomen in 
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Maastricht. Daar moesten ze eerst worden verhoord, ontluisd en onderzocht worden op 
ziektes  na enige weken konden ze toen weer naar huis. Bij de bevrijding door de Amerikanen 
is er in de buurt van hun kamp hevig gevochten. Het kamp heeft veel te lijden gehad en daarbij 
zijn veel gevangenen omgekomen.  
 
Op 9 april trekken de Canadezen Wierden binnen. Er was vanaf 5 april om Wierden gevochten. 
Drie pelotons Canadese militairen van het Algonquins Regiment bevrijden op 9 april 1945 
Wierden. De Duitsers hebben zich langs de zijtak van het Twentekanaal vanaf Delden 
ingegraven. Ze proberen de geallieerden zolang mogelijk tegen te houden. Zwaar mortiervuur 
heeft voor veel slachtoffers gezorgd. Kanonnen die op het van de Bergplein stonden hielden de 
gehele Almelosestraat onder schot. Daarbij werden ze ondersteunt door Duitse vliegtuigen, 
die regelmatig alle verkeer vanuit Almelo richting Wierden onder vuur namen. Eindelijk werd, 
door een klein bruggehoofd te vormen, ter hoogte van de huidige wijk de Aa een breuk 
geforceerd in de Duitse linie. Op 9 april trekken de Canadese Militairen Wierden binnen.  

 
 

 
Zwier Hondebrink vertelt 
 
 

In december 2011 is het verhaal van Zwier Hiondebrink gepubliceerd. Zwier is verder aan het 
woord. Helaas word je op televisie nog bijna dagelijks met oorlogsbeelden geconfronteerd. Het 
is meestal wel ver weg, maar toch. Dikwijls roept dat bij mij herinneringen op uit mijn jeugd 
en dan vooral de bizarre dagen van de bevrijding. Aan de westkant van de zijtak van het 
Twente Rijnkanaal tussen Almelo en Wierden is toen enkele dagen hevig gevochten. 
 
Ook uit de oorlog zelf zijn nog veel herinneringen bij mij blijven hangen, herinneringen aan 
gebeurtenissen zoals je die als kind hebt ervaren. Voordat ons land daadwerkelijk bij de oorlog 
werd betrokken, was er bij ons thuis al een paniekstemming. Doordat er een steeds grotere 
dreiging ontstond dat ook ons land bij de oorlog zou worden betrokken, kondigde onze regering 
in 1939 een algehele mobilisatie af. Ook mijn vader moest weer als soldaat ons vaderland 
dienen met alle gevaren die je loopt als de oorlog echt losbarst. Ook het gemis op de boerderij 
leverde de nodige problemen op; hoe krijgen we de werkzaamheden klaar?  
 
Bij mijn moeder leefde denk ik de grootste angst en dat was niet zo verwonderlijk. Niet alleen 
dat het haar man betrof die weer als actief soldaat werd opgeroepen, maar het had zeker ook 
met de ervaring uit haar verleden te maken. Als boerendochter is ze met haar ouders en broer 
naar ons land gevlucht. Haar vader was in Eerste Wereldoorlog (1914-1918) als dienstplichtig 
Duits soldaat gedwongen deel te nemen aan de gevechten in Frankrijk en Rusland, waar vele 
van zijn makkers op de slachtvelden zijn gesneuveld. Toen dan ook de onheilstijding kwam 
dat hij voor de derde keer naar het front moest heeft zijn vrouw hem, zogenaamd per ongeluk, 
in een wanhoopsdaad heet water over zijn voeten gegooid en kon hij op dat moment niet naar 
het front. Daarna is hij met zijn gezin gedeserteerd naar Holland, hof en have achterlatend! 
Mijn vader zou echter niet als actief soldaat in het leger aan de gevechten deelnemen. Bij hem 
werd een vrij ernstige vorm van suikerziekte geconstateerd en hij werd vervolgens 
gedemobiliseerd. 
 
Heel duidelijk staat mij nog voor de geest toen de oorlog 10 mei 1940 uitbrak, moeder ons die 
morgen wekte en ons de onheilstijding deed dat de Duitsers ons land waren binnen gevallen, 
dat alle bruggen over het kanaal waren opgeblazen en onbruikbaar waren. Het waren 
spannende dagen nu de dreiging werkelijkheid was geworden. Het duurde slechts enkele 
dagen dat er strijd werd gevoerd. Op 14 mei 1940 zag ons land geen andere mogelijkheid meer 
en vond de capitulatie plaats. De Duitsers zouden steeds nadrukkelijker in ons land de dienst 
uit gaan maken en de regels bepalen die gehanteerd en toegepast moesten worden. 
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Het was dat jaar dat voor mij de schooltijd begon. Aanvankelijk ging het qua beleving als 
leerling van de eerste klas nog vrij normaal, hoewel er natuurlijk ook vooral bij het 
onderwijzende personeel wel een zekere spanning heerste. Het was onwezenlijk dat je 
dagelijks, dan hier, dan daar Duitse militairen tegen kwam die je een onbehaaglijk gevoel 
gaven. Gaan ze mij/ons wat doen?  
 
Grote indruk maakte het toen in 1942 de Joodse medeleerlingen met de Jodenster op hun 
kleding op school kwamen. Wij als kinderen konden toen niet weten dat dit het begin was van 
de grote Jodenvervolging in ons land. Plotseling waren ze van school verdwenen. Gelukkig zou 
na de oorlog blijken dat sommigen waren ondergedoken en zo de concentratiekampen met de 
dood tot gevolg ontliepen. 
 
Ook een ingrijpende gebeurtenis was ongetwijfeld toen de Duitsers onze school vorderden 
(derde school voor Christelijk volksonderwijs, Willem de Clercqstraat). Lesgeven op onze 
school was niet meer mogelijk. Het gevolg was dat we één dag per week les kregen in een 
school aan de Hagengracht en later in de kantine van Smits-Rexalco, confectie-atelier aan de 
Parallelweg. Toen dat ook niet meer beschikbaar was, bleek thuisonderwijs de enige 
overblijvende oplossing. Met een kleine groep gingen we een halve dag per week naar de 
boerderij van de familie Uilenreef aan de Koedijk. Soms verstopten we ons zodat de juffrouw 
ons eerst op moest zoeken voordat de les kon beginnen. Ook speelde dochter Jo vaak nog 
eerst een stukje op het orgel, van effectief lesgeven was echter geen sprake. Lang niet alle 
vakken kregen de nodige aandacht. Op de cijferlijst van dat leerjaar zie je dan ook maar één 
rijtje cijfers staan. De Zondagschool moest ook een nieuw onderkomen zoeken. Men vond dit 
op de boerderij van de familie Veerenhuis aan het Zwartelaantje. 
 
Op een bepaald moment moesten we op school, aan een koortje om de hals, een aluminium 
ponsplaatje dragen met onze naam en adres er op. Waar was dat nu weer voor nodig. Als kind 
snap je daar natuurlijk niets van. Problemen voor onze moeder waren er ook. Alles was op de 
bon en je kon bijna niets te krijgen. Nieuwe kleding bijvoorbeeld was er nauwelijks. Met 
uitgestukte (opgelapte) 
 kleding en op klompen naar school was heel normaal. Fietsbanden waren niet te bemachtigen 
zodat lopend naar school de enige oplossing was ( 4 á 5 km ). Brood mee voor tussen de 
middag. 
 
Ook op de boerderij leverde de oorlog de nodige problemen en ongemakken op, hoewel je dat 
als kind natuurlijk niet allemaal begreep. Het veeboekje deed zijn intrede. Hierop moest al het 
aanwezige vee worden vermeld en ook alle mutaties die plaatsvonden. Dit moest er voor zorgen 
dat er geen dieren aan het normale circuit werden onttrokken om vervolgens clandestien te 
worden geslacht. Dit laatste gebeurde bij ons thuis echter wel eens als de provisiekast weer 
zo ongeveer leeg was. Ook familie en goede bekenden snoepten hier wel van mee. Illegaal 
slachten en tegen veel te hoge prijzen verkopen heeft bij ons nooit plaats gevonden. Het 
stiekem slachten mochten wij als kinderen eigenlijk niet weten en was met een grote 
geheimzinnigheid omgeven. 
 
Het fenomeen Centrale Crisis Dienst deed zijn intrede ( C.C.D ). De controleurs van deze dienst 
moesten er o.a. op toezien dat er geen producten zonder toestemming van het bedrijf werden 
afgevoerd en /of zwarte handel werd gepleegd. Het gevolg was dat er bijvoorbeeld bij het dorsen 
van graan steeds een controleur aanwezig was om er op toe te zien dat er niet stiekem zaad 
aan de opbrengst werd onttrokken. Als je een fanatieke controleur trof lukte dat vrijwel niet, 
sommigen vielen echter wel even in slaap of dronken in de keuken een kopje koffie. Een paar 
zakken zaad konden dan snel aan zijn oog worden onttrokken. Al tijdens de algehele 
mobilisatie in 1939 deed het fenomeen “paardenvordering” zijn intrede. Dit werd door de 
bezetters gewoon voortgezet. Als de overheid (leger) trekkracht nodig had dan moesten 
eigenaren met hun paarden naar een centraal punt en werden geschikte exemplaren 
gevorderd. 
 
Zomer 1943 kwam het bevel dat alle radio’s moesten worden ingeleverd. Dat deed pijn want 
zodoende was je in één keer alle informatie, bijvoorbeeld via Radio Oranje, kwijt. Dat was 
natuurlijk ook de bedoeling. In de buitenhaven van het Twente Rijnkanaal werden ze na 
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enkele dagen met honderden in een schip gedumpt zodat ze konden worden afgevoerd. ‘s 
Avonds kwam bij ons de schipper van die boot, hij wou graag wat levensmiddelen. Dat was 
geen probleem. Kort daarna bracht hij ons als dank een radio, heel dik ingepakt. We hebben 
pas na de bevrijding gezien hoe het apparaat er uit zag, maar hij deed het prima. Wie hem 
ooit heeft ingeleverd en dus de wettige eigenaar was, is voor ons altijd een vraag gebleven.  
 
Bij ons kwamen diverse mensen uit Almelo die regelmatig etenswaren kwamen halen, meestal 
melk en eieren, maar ook wel andere zaken. Eén was wel een erg bijzondere klant, het was 
een Duitse militair met een hogere rang. Hij kwam altijd voor eieren. Hij had een gouden tand. 
Mijn oma zei altijd: “Door koomp ’n gooln taand ok weer an”. Ze gaf hem snel wat eieren dan 
was hij het snelst weer weg, want er liepen bij ons nog wel eens een paar mensen rond, 
onderduikers, die liever niet gezien wilden worden en zeker niet door de vijand. Op zekere dag 
kwam hij echter met een vervelende wens. Er was die avond een groot soldatenfeest in de villa 
van Palthe aan de Wierdensestraat. Hij wilde dat mijn zuster Riek daar met hem naar toe 
ging. Dat werd natuurlijk prompt geweigerd. Hij werd toen erg agressief en dreigde haar neer 
te schieten. Moeder smeekte hem en wist hem te overtuigen dat ze nog veel te jong was. Hij 
droop kwaad af. Een angstig moment, vooral ook voor Riek, was voorbij.  
 
Er was weinig te koop in de oorlog en vrijwel alles was op de bon. Een heel groot probleem 
was om voldoende insuline te krijgen voor mijn vader met zijn suikerziekte en hij kon beslist 
niet zonder. Een bijna even groot probleem voor hem en ook mijn grootvader was een leven 
zonder tabak. Onze halve moestuin stond dan ook geheid vol tabaksplanten. Wij kinderen 
hebben vele uren besteed aan het nerven snijden van de tabaksbladeren, om ze vervolgens op 
te hangen om te drogen. 
 
Eens op een dag werden bij ons thuis een hoeveelheid machines gebracht afkomstig uit het 
confectieatelier van Smits Rexalco. De kleinere exemplaren, zoals naaimachines en dergelijke, 
werden op de zolder boven de keuken opgeslagen, terwijl de grotere in een leeg kuikenhok een 
plek vonden. Het bedrijf wilde zich bij een eventuele ontruiming door de soldaten indekken 
zodat in gunstiger tijden de productie snel weer kon worden hervat. Dat ze bij ons terecht 
kwamen is gemakkelijk te begrijpen; mijn oom werkte namelijk bij Smits-Rexalco. Er zijn 
echter meerdere momenten geweest dat onze ouders niet zo gelukkig waren met de 
aanwezigheid van deze inventaris. Wat zou de reactie zijn als de vijand ze zou ontdekken? 
Hun represaille maatregelen waren vaak niet mals. 
 
Ondertussen ging de oorlog onverdroten voort. Vaak waren er schermutselingen in de lucht 
als geallieerde vliegtuigen weer eens bepaalde doelen aanvielen en de Duitse jachtvliegtuigen 
en afweergeschut natuurlijk ook in actie kwamen. Als dat dichtbij gebeurde was dat best 
angstaanjagend, zoals bij aanvallen op de spoorlijn op het Eiland. Ze kwamen zeer laag 
aanvliegen, vaak pal over ons huis, en waren zodoende onzichtbaar voor het afweer geschut! 
Vooral in de nacht klonk vaak het monotone geluid van grote colonnes geallieerde 
bommenwerpers die op grote hoogte in keurige formatie overvlogen met grote hoeveelheden 
bommen die bestemd waren voor doelen in Duitsland. Zoeklichten, afweergeschut en Duitse 
jachtvliegtuigen kwamen dan in actie en diverse keren kwam een getroffen bommenwerper 
naar beneden, meestal verder weg maar soms ook akelig dichtbij. Om de Duitse 
radarinstallaties te ontregelen werden grote hoeveelheden snippers zilverpapier uitgeworpen, 
die wij als kinderen, de volgende dag weer gingen verzamelen. 
 
Om de oriëntatie voor de vijandelijke vliegtuigen te bemoeilijken werd het gebod uitgevaardigd 
dat als het donker was alle lichtbronnen moesten worden verduisterd. Alle ramen moesten 
worden geblindeerd en ook alle voertuigen, dus ook fietsen, moesten met plaatjes e.d. zo 
worden uitgerust dat alleen een minimale hoeveelheid licht naar beneden gericht uitstraalde. 
De geheime Duitse wapens, de V1 en V2, die in de laatste fase van de oorlog operationeel 
werden, hebben ook de nodige angstaanjagende momenten veroorzaakt. Bij mislukte 
lanceringen cirkelden die vliegende bommen meestal vrij laag in steeds kleinere cirkels rond 
om uiteindelijk ergens neer te storten en te exploderen met alle gevolgen van dien. Bijvoorbeeld 
bij de familie Vreman aan de Paradijsweg, waar alleen oom Jan en Johan het overleefden. 
Angstig werd dit schouwspel steeds weer gevolgd met de vraag waar valt hij. 
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Grondplaten V1 installatie in het Nijreesbos 
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Heel vervelend was het besluit, als antwoord op de diverse ondergrondse sabotageacties op 
bijvoorbeeld spoorlijnen en bekabelingen, dat de bezetter de zogenaamde  kabelwacht 
instelde. Hierbij moesten twee personen een gedeelte van een spoorlijn bewaken en voorkomen 
dat dergelijke vernielingen werden gepleegd. Vader moest in dit verband ook aantreden en als 
het fout zou gaan konden de represaillemaatregelen catastrofaal zijn. Dit gaf in ons gezin en 
zeker ook vele anderen grote spanningen.  
 
Grote indruk heeft op mij ook gemaakt toen een groep Duitse soldaten als strafexercitie, pal 
bij ons voor het huis, gepakt en gezakt het kanaal moesten overzwemmen. Dit bleek voor 
sommigen een te zware opgave. Drie soldaten waren naar de bodem gezakt. Mede door 
aanwijzingen van enkele watersporters konden twee personen op tijd naar de oppervlakte 
worden gehaald. Voor de derde kwam de redding echter te laat, hij was verdronken. Paniek 
bij de groep. Ze hebben alle mogelijke moeite gedaan, haalden bij ons drank en draad en naald 
om de tong mee naar buiten te trekken, alles tevergeefs. Diverse ”hoge pieten” kwamen 
vervolgens naar de dode, die nog steeds op de kanaaldijk lag, kijken. Tot slot kwam een 
vrachtwagen die hem zonder respect voor de dode, als vracht, ophaalde. Het bleek een 
boerenzoon te zijn en was enig kind. Zijn ouders zijn later nog geweest om de plek des onheils 
te bekijken. 
 
Bij dreigende of werkelijke razzia’s zochten vele bekenden en familieleden beschutting op het 
platteland, zo ook bij ons. Het ging bij ons gelukkig altijd goed, er is nooit iemand ontdekt. 
Was dat wel gebeurd, dan was niet alleen de onderduiker, maar ook het onderduikadres de 
klos. Het verlangen om onder de druk van de Duitse bezetting weg te komen werd steeds 
groter en gelukkig rukten de geallieerde legers steeds verder op in onze richting. De hoop op 
een spoedige bevrijding leek heel reëel maar het venijn zat nog in de staart.  
 
Het zou een spannende week na Pasen 1945 worden. Zondag 1 april, de eerste paasdag, 
hadden we hoop dat het allemaal misschien nog met een sisser af zou lopen. We hadden, zoals 
gebruikelijk, familie uit de stad op bezoek om samen eieren te eten. Wel werd er overal elders 
gevochten, vonden er luchtgevechten en beschietingen vanuit de lucht plaats. Maar bij ons 
was het nog rustig. Als het in Almelo erger wordt komen we terug, zeiden de bezoekers bij hun 
vertrek. Gelukkig hebben ze dat niet gedaan. Het lijkt wel of ze wisten dat het bij ons zo’n  bizar 
vervolg zou krijgen. 
 
Groepen Duitse soldaten trokken weg over de kanaaldijk, totaal ongeorganiseerd. Het waren 
oudere Wehrmacht soldaten, die met behulp van allerlei gevorderd rollend materieel, voor het 
vervoer van hun bezittingen, uitrusting en gestolen goederen, hoopten op een veilig 
heenkomen. Er kwamen echter andere manschappen voor in de plaats. Het waren meest heel 
jonge soldaten van 17–18 jaar, behorende tot de Hermann Goering troepen en ze waren heel 
fanatiek. Na maandag de Tweede Paasdag werd het steeds spannender, ook bij ons op de 
boerderij: “Het Avontuur”. Hoe is het mogelijk, die naam en dan in de gegeven 
omstandigheden. 
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Erve Het Avontuur 
 

 

Woensdag werd besloten om ‘s avonds vroeg te gaan melken en voeren. Tijdens deze 
werkzaamheden kwamen de soldaten al op ons erf. Gingen naar de door vader gemaakte 
schuilkelder naast de boerderij en ontdekten daar een hoeveelheid eerste levensbehoeften die 
zeker niet voor hen bestemd waren. Ze hebben er echter wel gebruik van gemaakt. Ook 
kwamen ze op de deel en gingen zonder iets te zeggen of vragen hun gang. Het is nauwelijks 
voor te stellen hoe je je dan voelt, waarin je verzeild bent geraakt. Ze gingen vervolgens naar 
de zolder om daar de situatie te verkennen. Daarna kwam hun bevel: ‘Allen zo snel mogelijk 
vertrekken’. Je weet niet wat je overkomt. Zo maar alles achter te moeten laten. De volgende 
morgen om 10.00 uur mochten we terugkomen om de veestapel te melken, te voeren en te 
verzorgen. Halsoverkop moesten we dus vertrekken en gingen naar buurman Engelberg op 
boerderij “De Biggen”. 
 
Toen we de volgende morgen om 10.00 uur terugkwamen om de nodige werkzaamheden te 
verrichten, liep het echter geheel anders. Hun bevel was onverbiddelijk, het wordt hier veel te 
gevaarlijk: veestapel naar buiten, alle stallen leeg en dan zelf ook wegwezen. Je bent totaal 
overrompeld, hebt geen keuze, dus je volgt het bevel op en gaat. De hele veestapel moest weg, 
alles ging naar “de Biggen”. Op allerlei plaatsen werden noodvoorzieningen getroffen om het 
vee te stallen. Het moest ook nog gemolken, gevoerd en verzorgd kunnen worden. Het paard 
ging voor de wagen die al klaar stond met beddengoed, etenswaar en allerlei spullen die nodig 
zouden kunnen zijn. Moeder had waardevolle papieren, luiers enz. altijd klaar liggen in het 
onderste voorraadvakje van de kinderwagen, waar mijn éénjarige zusje in meegenomen moest 
worden. Het hele gezin, grootouders, vader en moeder en vier kinderen moesten dus binnen 
de kortste keren het huis verlaten. Wat een paniek! Alléén drie broedende kippen (nestvast) 
en een pasgeboren kalfje, dat je absoluut niet zomaar naar buiten kon doen, met een 
voorraadje melk, bleven achter. Een zwangere zeug is later nog opgehaald. Overal in en langs 
de kanaaldijk waren ondertussen schuttersputjes gegraven, waar de soldaten, meestal 
dronken, hun posities konden innemen. De spanning was om te snijden. Woensdag 4 april 
werd een groot gedeelte van Almelo bevrijd, terwijl in noord Almelo de volgende dag de rood-
wit- blauwe vlaggen konden worden uitgestoken. Aan de richting van waaruit het geluid van 
de beschietingen en later van de feestvierende bevolking vandaan kwam, kon je min of meer 
de vorderingen volgen. 
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Toen een carrier van de bevrijders waagde om over de oostelijke kanaaldijk te rijden, barsten 
de beschietingen vanaf onze zijde van het kanaal los. Omdat de oostelijke kanaaldijk een stuk 
lager is dan aan de westkant, werd alleen de bovenzijde van de auto doorzeefd met kogels en 
kon nog een stuk door gereden worden. Het schijnt dat één van de inzittenden is gesneuveld, 
een ander kreeg een schot in zijn achterwerk, terwijl de derde ongedeerd bleef. Woensdag 4 
april kwam voor ons dus de onheilstijding dat we de boerderij moesten verlaten, we kregen 
maar weinig tijd om te vertrekken.  
 
De opmars van de Canadezen werd op de Wierdensestraat, in de buurt van café “De 
Mosterdpot” tot staan gebracht. Het kanaal ging toen nog niet verder dan de Wierdensestraat, 
waar  toen nog twee rijen zware eikenbomen stonden. De Duitsers hadden enkele van die 
bomen dwars over de weg laten vallen en legden daarnaast een dicht spervuur aan en 
blokkeerden zodoende de doorgang richting Wierden. 
 
De toestand bij de boerderijen aan de Stokkelersweg werd steeds dreigender. In de verte 
stonden diverse boerderijen in brand. Angst bestond er dat ook de gebouwen dichterbij in 
brand zouden worden geschoten. Er werd besloten om niet langer in de boerderij “De Biggen” 
te blijven maar voorlopig in een droge sloot aan de voorkant van het huis beschutting te 
zoeken. De sloot werd dieper gegraven, zover dat uiteindelijk de wielen van de kinderwagen 
met de éénjarige baby, in het water stonden.  
 
Bij Engelberg keek men over de rand van de sloot en zagen tot grote verbazing dat een soldaat 
met hun paard door de keukendeur naar buiten kwam. Het paard werd voor een wagen 
gespannen om te worden gebruikt voor het vervoer van gewonde soldaten. Dit is ook gebeurd. 
Gewonde soldaten lagen op de wagen om afgevoerd te worden richting Enter. Tot ieders 
verbazing bleek dat de bebloede lichamen waren uitgedost met halskettinkjes van mijn zus 
Riek. Buurman wilde zijn paard terug en ging tegen alle waarschuwingen en adviezen in met 
zijn paard en wagen mee. Een tijd later kwam hij tot grote opluchting weer terug, maar zonder 
paard. Het paard werd na de bevrijding teruggevonden in een weiland in Wierden, met het 
tuig er nog achteraan slepend. Wat er allemaal met dat paard is gebeurd blijft voor altijd een 
vraag. Wel was zijn manier van omgang totaal veranderd en nadien niet meer normaal te 
gebruiken. 
 
Bij de buren iets verderop (Beverdam) werd door de Moffen een zwaar stuk geschut geplaatst. 
Na wat heen en weer lopen moest hij op de hoek van de koestal worden geplaatst. Daar stond 
echter een korenmijt (niet gedorst koren), die moest nog even worden verwijderd. Onder die 
korenmijt had die buurman echter zijn goede fietsen verstopt! Die hebben ze natuurlijk ook 
nooit meer teruggezien. 
 
Ondertussen ging het ratelende geluid van de machinegeweren en het granaatvuur 
onverminderd voort. Het verblijf in de sloot was voor ons niet meer vol te houden. In paniek 
werd besloten om naar een andere boerderij te verkassen, nl. naar Hondebrink (Laand Oornd) 
aan de Wendelgoorsweg. De hele veestapel was ondertussen al in het weiland losgelaten, dan 
hadden ze in ieder geval wat te eten. De koeien melken was in deze situatie natuurlijk 
onmogelijk. Alleen een zwangere zeug werd ook naar ons nieuwe onderkomen gehaald.  
Op weg naar “Laand Oornd” zagen we kogels als rode en groene voorwerpen voor ons door het 
gras vliegen! De wagen met levensmiddelen werd ook mee genomen. Onderweg is daar zelfs 
doorheen geschoten. Door wie zal altijd een vraag blijven; gelukkig werd er niemand geraakt. 
Het bleek dat er al een grote groep mensen aanwezig was op het nieuwe adres en dat werden 
er dus nog meer. Ook bewoners van andere boerderijen uit de buurt samen met familieleden 
konden het niet meer uithouden op hun plek en zochten ook een onderkomen op deze 
boerderij die wat verder van het kanaal af was gelegen. Ook enkele schippers en een evacué 
waren van de partij, samen ongeveer zeventig personen. Het was een zeer gevarieerd 
gezelschap. Oud en jong, van alles wat. 
 
Zoals later bleek werd het hele gebied door artillerie vanaf het Tusveld bestookt. Steeds na 
korte tussenposen kon je het volgende salvo granaten door een indringend fluitend geluid aan 
horen komen. Iedereen kroop angstig ineen, wanneer komt de dodelijke voltreffer? Na ieder 
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salvo werden door middel van verkenningsvliegtuigjes de posities en de resultaten bekeken. 
Overal werden de boerderijen in brand of in puin geschoten, de lucht werd donker door rook 
en kruitdamp.  
 
Vader wilde in zo’n rustperiode even iets van de provisiewagen halen. Hij kwam lijkbleek, maar 
met lege handen terug. Bij de wagen aangekomen werd een dikke tak uit een eikenboom 
geschoten, die pal voor zijn voeten neerplofte, dus maar snel weer naar binnen. De zeug, die 
we meegenomen hadden, had een grote toom biggen geworpen, maar kreeg een voltreffer in 
haar kraambed. Gevolg: alles dood! 
  
Er sneuvelden wat ruiten in de boerderij, kogels en granaatscherven vlogen door het dak. Ook 
doorboorde een kogel een kledingkast in de voorkamer. Alle kamers in huis waren bezet. De 
meeste mensen huisden echter op de deel. De toestand werd onhoudbaar, maar nog steeds 
zonder gewonden onder de grote groep aanwezigen. Er werd weinig gesproken, wel gehuild 
door de kinderen en door velen ongetwijfeld gebeden. Men kroop in grote angst dicht bij elkaar. 
Zaterdag 7 april besloten een schipper en een evacué de stoute schoenen aan te trekken om 
met een grote witte vlag, dwars door de frontlinie heen, te proberen Almelo te bereiken. Daar 
wilden ze overleg plegen met de bevrijders over een eventuele ontsnappingsmogelijkheid voor 
onze totale groep zodat we die onhoudbare locatie zouden kunnen verlaten. Ze bleven erg lang 
weg en niemand had er nog hoop dat we ze ooit terug zouden zien. Maar toch, daar waren ze 
plots weer terug. Het advies was dat richting Wierden geen perspectief bood. Ze stelden voor 
om op een afgesproken tijd een poosje te stoppen met het granaatvuur en dan moesten we 
zorgen dat we wegkwamen, richting Almelo, dus dwars door de frontlinie heen. Een grote 
onzekerheid was natuurlijk of de Duitsers ons zouden laten gaan, ze konden ons gemakkelijk 
neerschieten of als menselijk schild gebruiken. Het zou een zeer risicovolle onderneming 
worden. Besloten werd: we gaan! 
 

Alles werd in gereedheid gebracht. Er moest nog een paard aangespannen worden omdat 
iemand van de aanwezigen, die niet kon lopen, op een wagen vervoerd moest worden. Op de 
afgesproken tijd stopte het granaatvuur en de hele stoet zette zich met angst en beven in 
beweging, zwaaiend met luiers en andere witte doeken. Wat we zagen toen we op weg gingen 
was onwerkelijk. Het was donker van de rook. Er hing een scherp ruikende kruitdamp die de 
ogen deed prikken. De weilanden zaten vol granaattrechters. Het werd een bizarre tocht. Met 
knikkende knieën gingen we verder over de kanaaldijk. Het werd alleen maar erger en 
angstaanjagender door hetgeen wat we zagen. Duitse soldaten in de schuttersputjes met 
gerichte geweren, mitrailleurs en overal allerlei wapentuig. De wapens bleven echter zwijgen. 
 
Op de Wierdensestraat aangekomen passeerden we een stukje niemandsland, met een paar 
lege mangaten. Wat verderop waren de schuttersputjes weer bemand met Canadese 
soldaten.  Een zucht van opluchting, we waren vrij! We moesten ons legitimeren. Mijn 
grootvader kon de spanning niet meer aan en liep weg. Gelukkig stopte hij nog net op tijd, de 
geweren waren al op hem gericht! Een vliegtuigje cirkelde rond. We waren nog maar 
nauwelijks bij de Bellinckhof toen het oorlogsgeweld weer in alle hevigheid losbarstte. 
 
Wat we aantroffen in Almelo was voor ons verbijsterend. Dagenlang in doodsangst leven en 
dan plots tussen jubelende mensen in feeststemming. Een geweldig groot contrast. Er was 
nauwelijks aandacht voor ons. Ook voor ons was het gevaar voorbij. Elke familie zocht voor 
zich een adres voor een onderkomen. Wij gingen via het Zwartelaantje bij de familie 
Veerenhuis langs die, begaan met onze positie, ons spontaan onderdak aanboden. Wij waren 
echter van plan om verder te gaan naar het Eiland, naar de boerderij waar oom Jan met de 
familie woonde. 
 
Totaal verrast werden we daar ontvangen. Vooraf informeren was niet mogelijk, vrijwel 
niemand was toen in het bezit van telefoon. We konden daar wat eten en enigszins op verhaal 
gekomen, proberen wat te slapen. Onze familie was bijzonder opgelucht dat ze ons levend 
terugzagen. Mijn ouders en grootouders waren steeds sterker bezig met de vraag hoe gaat dit 
aflopen, wanneer zouden we terug kunnen en wat treffen we daar aan? Staat ons huis er nog 
en in wat voor staat? In de nacht van zondag op maandag (8 en 9 april) kozen de Duitse 
soldaten heimelijk het hazenpad in westelijke richting, een chaos achterlatend. ‘s Maandags 
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mochten wij nog niet terug; eerst moest geïnspecteerd worden of er misschien ook te 
gevaarlijke situaties werden aangetroffen. 
 
Een oom van mij ging toch, ongerust hoe het met de familie was afgelopen. Hij wist niet dat 
wij weggetrokken waren. Hij trof daar allerlei oorlogstuig zoals: een mitrailleur, geweer, 
pantservuisten, steelhandgranaten, veel patronen en lege hulzen aan. Naast het toegangspad 
was een landmijn ingegraven. Toen de volgende dag mijn ouders naar ons huis terug mochten 
ging de tocht lopende via de Schuilenburgsweg. Daar zagen ze de nog rokende, afgebrande 
boerderij van de familie Hammink. Alle koeien lagen dood en verbrand in de stal. De stank 
was niet te harden. 
 
Bij ons huis aangekomen troffen ze daar een onvoorspelbare chaos aan. Diverse militaire 
kledingstukken of gedeelten daarvan, vaak met bloed besmeurd. Opengetrokken kasten 
waarvan de inhoud grotendeels op de grond lag. Aan stroken gescheurde lakens die gebruikt 
waren als verband en verder alles besmeurd met modder en mest. Diverse kledingstukken 
waren verdwenen. Kleding van mijn oma werd bijvoorbeeld op een  plek in Bornerbroek 
teruggevonden. Zou het zijn gebruikt uit balorigheid, of als vermomming? 
 
De gootsteen zat vol met darmen van geslachte kippen en grammofoonplaten die kennelijk 
gebruikt waren als borden om van te eten. Het was uitkijken geblazen want in een mand met 
brandhout waren kogels verstopt. Wat trof men echter ook aan? Drie broedende kippen, die 
voor ziek waren aangezien en het pas geboren kalfje, springlevend! Tussen al het 
oorlogsgeweld door had hoogst waarschijnlijk een soldaat nog kans gezien om wat te drinken 
te geven. Misschien een boerenzoon? 
 
Ons huis was gebruikt als verzamel- en uitvalsbasis, verder als uitzichtpost. Van het schuine 
stukje dak aan de voorkant van de boerderij waren een aantal pannen verwijderd. Van hieruit 
kon men uitstekend en onopvallend, door de grote lindeboom die er pal voorstond, de 
omgeving verkennen, ook de overzijde van het kanaal. Het is dan ook onbegrijpelijk dat er in 
het hele huis geen kogelgaatje gevonden is. De weilanden zaten vol granaattrechters, alleen al 
rond de boerderij van “Laand Oornd” telde men er ongeveer honderd. Daar hebben we dus 
met al die mensen in gebivakkeerd. Ook onder de veestapels was de nodige schade ontstaan, 
dode en gewonde dieren. Ons paard bijvoorbeeld lag met drie kapot geschoten benen in de 
wei. Toen ze bekende stemmen hoorde hinnikte ze. Met het ene nog goede been had ze nog 
geprobeerd om een drinkpoel te bereiken en de weide doorploegt. Het arme dier moest worden 
afgemaakt. 
 
Er was heel veel op te ruimen en schoon te maken maar één van de eerste dingen die aandacht 
kreeg waren de koeien. Ze moesten uit de weilanden bijeengezocht worden en gemolken. 
Dagen lang waren ze niet gemolken en liepen met volle, pijnlijke uiers rond. Daar moesten ze 
zo snel mogelijk van worden verlost. Dus ook hier: “Maar de boer hij ploegde voort”. 
Terugkijkend op de spannende dagen van onze bevrijding en van het laatste stukje van 
Almelo, mag je zeker wel concluderen dat het een groot wonder is dat het met onze hele groep 
mensen zo goed is afgelopen. Bestaat er dan toch nog zoiets als een beschermengel?   
 
 
 

 
Een stel koelbloedige snotneuzen  
 

 

 

 
Herman Höften vertelt het verhaal van de bankoverval van het Almelose verzet. Oud-
verzetsman Herman Höften strijkt met zijn hand over een oude foto, waarop hij samen met 
z’n makkers van toen staat. Acht verzetsmensen, die op 15 november 1944 betrokken waren 
bij de overval op de Nederlandsche Bank in Almelo. Buit: 46,1 miljoen gulden. Toen en nu een 
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recordbedrag. Nog een keer werkt de bejaarde Almeloër mee aan een verhaal. ‘Het is goed dat 
de herinnering levend blijft!’ 
 

 
 
Het Almelose verzet  
 
 
Herman Höften wil zijn verhaal beginnen, maar zijn stem stokt wanneer hij de foto beter 
bekijkt. Er klinkt een binnensmondse vloek. ‘God, sie bint zowat allemoal dood’. Natuurlijk is 
het verhaal van de bankroof met, voor Nederland, de grootste buit ooit, uit en te na 
beschreven. Er is zelfs een docufilm - Civil Courage - gemaakt over de heldenmoed van de 
leden van de Knokploeg (KP) Almelo onder leiding van Derk Smoes uit Vriezenveen. Maar 
zestig jaar na dato is Herman Höften - 84 inmiddels - één van de weinigen die het bizarre 
verhaal nog uit de eerste hand kan navertellen. Goed, ook in zijn eigen herinnering zijn 
gebeurtenissen aan het vervagen. Niet alles staat hem nog even helder voor de geest, maar 
dat wat hem en de zijnen dreef in de strijd tegen de Duitsers is als het ware nog een beleving 
van gisteren. ‘De mof ons land bezetten. Alleen NSB’ers konden dat goedkeuren. Verder 
niemand. Wat een onrecht!’ Z’n politieke geëngageerdheid van destijds schrijft hij toe aan zijn 
opvoeding. Thuis - een rood nest - werd gediscussieerd over de situatie in Duitsland; 
bovendien was hij lid van de socialistische jeugdbeweging AJC. Ook zo’n voedingsbodem voor 
het verzet tegen de Duitse bezetter. ‘Bovendien een club waarmee je over heel erg veel 
contacten beschikte.’ 
 

Betrokken raken bij het verzet, dat ging - vertelt Höften - heel geleidelijk. ‘Vooral toen de 
mannen werden opgeroepen om in Duitsland te werk te worden gesteld. Je dook zelf onder, 
regelde onderduikadressen voor anderen, je zorgde voor bonkaarten waarmee onderduikers 
aan levensmiddelen konden komen’, vertelt Höften. Om die bonkaarten te bemachtigen 
pleegden knokploegen tal van overvallen op distributiekantoren. De gebeurtenissen van 15 
november 1944 moeten, legt Höften uit, in datzelfde licht worden gezien. Als gevolg van de 
spoorwegstaking zitten ook nog eens veel spoorwegmedewerkers op adressen in het hele land 
ondergedoken. De ‘stakingskas’ behoeft dringend ondersteuning. Dan krijgt de KP Almelo, via 
een relatie in de bankwereld, weet van de aanwezigheid van een enorme berg geld in de kluis 
van het filiaal van de Nederlandsche Bank aan de Wierdensestraat in Almelo. Het geld is op 
last van Reichskommissar Seyss-Inquart van Arnhem - alwaar het de Duitsers op dat moment 
al te heet onder de voeten wordt - overgebracht naar de bank in Almelo. Van daaruit zal het 
naar Duitsland gaan. Met instemming van de Nederlandse regering in Londen besluit de KP 
Almelo tot een overval. Het eerste overleg heeft plaats op 7 november bij slager Eshuis in 
Wierden. Op de middag van de 15e november worden in café Frielink in Harbrinkhoek - 
tegenwoordig De Spar - de puntjes op de i gezet. Bij het uitwerken van de plannen zijn de 
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verzetsstrijders gebaat bij het feit dat hun leider Derk Smoes als bediende in de bank 
werkzaam is geweest. Bij Frielink liggen de wapens van de overvallers. Op de fiets gaat het 
daarna naar de Wierdensestraat in Almelo. Daar belt Douwe Mik - een ondergedoken 
politieagent - even na half zes bij de net gesloten bank aan. Terwijl de bediende, op Miks 
verzoek de directeur - een NSB’er - gaat halen, dringen Mik, Smoes, Höften, Henk Bosch en 
Anton Wisman de bank binnen. Jan Grimmerink en Joop Ribbers bezetten gelijktijdig de 
conciërgewoning. De Rijssense expediteur Willem Meenks, die op dat moment nog niet anders 
weet dan dat hij een aantal kisten aardappels moet afhalen aan de Wierdensestraat, wacht 
een eindje verderop, samen met Harry van der Veen, die wel precies weet wat er in de kisten 
zit. Henny Meulenbeld, van wie een broer en een zwager in de bank werken, Wim Walderveen 
en enkele leden van de Binnenlandse Strijdkrachten, die eveneens meedoen, staan buiten op 
de uitkijk. 
 
 

 
 
Douwe Mik, 1917 - 1945 
 
In de bank loopt alles naar wens, mede omdat de directeur zich niet bijster dapper gedraagt. 
Het bankpersoneel pakt dertien kisten met geld. Vervolgens parkeert Meenks zijn vrachtauto 
voor de bank, waarna het inladen begint. Dan doet zich een hachelijk moment voor, dat 
Herman Höften zich ook vandaag de dag nog weet te herinneren. Over de Wierdensestraat 
nadert, vanuit de richting van De Markt, een colonne van de Grüne Polizei. Höften bewaart 
zijn koelbloedigheid en loopt naar de voorkant van de vrachtauto voor de bank om met behulp 
van zijn knijpkatlantaarn de Duitsers te wijzen op het obstakel. Al marcherend vervolgen de 
Duitsers hun weg. 
 
Anno 2004 demonstreert de bejaarde Almeloër nog even de knijpende beweging om het lampje 
van de lantaarn te doen schijnen. ‘Koelbloedig? Ja, een beetje koelbloedig moest je voor dit 
soort werk wel zijn.’ Vervolgens: ‘Ach, we waren nog snotneuzen in die tijd, begin twintig. Op 
die leeftijd ben je niet bang. Bang zijn was iets voor onze ouders. Die hebben zich ontzettend 
bezorgd gemaakt over de dingen waarmee we bezig waren, al weet ik zeker dat ze ons volledig 
steunden.’ Ze maakte zich niet zonder reden bezorgt. De  oudste broer van Herman, Henk 
Höften, heeft zijn werk voor het verzet met de dood moeten bekopen. 
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Willem Meenks 
 
 
Terug naar de gebeurtenissen van 15 november 1944: ongeveer een uur na het begin van de 
overval ligt het geld in de vrachtauto van Meenks. Dan dreigt het alsnog mis te gaan. Op 
aanwijzing van Smoes knipt Höften een telefoondraad in de bank door. Althans dat denkt hij: 
het blijkt evenwel het alarm te zijn. Dat gaat prompt af. In de paniek die dan ontstaat, rijdt 
Meenks weg; Wisman en Mik weten nog net in de bak te klauteren, maar Höften, die weet 
waar Meenks het geld naar toe moet brengen, mist de boot. Veel later dan afgesproken komt 
het geld uiteindelijk aan in Daarle, waar het aanvankelijk wordt bewaard op de boerderij van 
de familie Kerkdijk. Enige dagen later brengen de Kerkdijks, op aanwijzing van Smoes, het 
geld met paard en wagen over naar de boerderij van de familie Nijland in Daarlerveen. 
 
Tot zover verliep de bankroof eigenlijk op rolletjes. Zoals altijd waaierden, legt Höften uit, de 
individuele verzetsstrijders weer uit over hun onderduikadressen in en soms ook ver buiten 
de regio. De Sicherheitsdienst (SD) in Almelo, die omstreeks half acht in de avond van de 15e 
november door de Nederlandse politie in kennis wordt gesteld, is belast met het onderzoek, zo 
ook de hoogste SS- en Polizei-generaal in Nederland, Hans Alwinn Rauter bemoeit zich met 
de opsporing en stelt dat alle middelen geoorloofd zijn om de daders op te sporen. In overleg 
met de president van de Nederlandsche Bank, NSB-voorman Rost van Tonningen, wordt het 
voor die tijd astronomische bedrag van een miljoen gulden uitgeloofd voor de gouden tip, maar 
voorlopig hebben de Duitsers het nakijken. 
 
Twee weken later laat het geluk de verzetsmensen echter in de steek. Bij een routinecontrole 
op de Ootmarsumsestraat in Almelo arresteert de SD Berend Bruynes, die blanco 
persoonsbewijzen bij zich heeft. Na een langdurige ondervraging geeft Bruynes te kennen dat 
hij de papieren heeft gehaald in café Frielink in Harbrinkhoek. Nog dezelfde avond - 29 
november 1944 - worden de broers Gerard en Hendrik Frielink gearresteerd. Via hen leidt het 
spoor naar Smoes en Mik, die op boerderij Noordergraaf in Harbrinkhoek zijn ondergedoken. 
Als de Duitsers vervolgens ontdekken dat de buit ergens in de omgeving van Daarlerveen is 
verstopt, en dreigen de hele omgeving uit te kammen, geven Smoes en Mik - om erger te 
voorkomen - aan waar het geld zich bevindt: in de hooiberg van Nijland. Namen van 
voortvluchtige KP’ers, zoals bijvoorbeeld die van Höften, worden niet genoemd. Uiteindelijk 



52 

 

brengt boer Nijland met paard en wagen het geld naar het SD-kantoor aan de Bornsestraat in 
Almelo. De arrestanten, behalve Smoes, Mik, de gebroeders Frielink, ‘Millionenfahrer’ Meenks, 
Bruijnes en zoon Gerhard van boer Nijland gaan aanvankelijk naar gevangenis De Kruisberg 
bij Doetinchem. Opvallend is dat de leider van de SD in Almelo, Hauptstürmführer Oskar 
Konrad Gerbig, Smoes en Mik bij hun vertrek uit Almelo de hand reikt. In verhoren na de 
bevrijding zal Gerbig verklaren dat hij daarmee z’n waardering en hoogachting voor de beide 
verzetsstrijders wilde uiten. Een schrale troost, want alle gearresteerden worden uiteindelijk 
overgebracht naar concentratiekampen in Duitsland. Alleen Hendrik Frielink zal na de 
bevrijding terugkeren. De anderen sterven in Neuengamme en Reyershorst. De KP Almelo doet 
op kerstavond 1944 nog een poging hun makkers te bevrijden. Het loopt door de strenge 
bewaking op niets uit. Later hoort de KP Almelo net te laat dat de trein waarmee onder anderen 
Smoes naar Duitsland wordt gebracht een uur lang op het station in Almelo heeft stilgestaan. 
‘Zo ging dat nu eenmaal’, zegt Herman Höften op berustende toon. ‘Je had vaak niet de 
mogelijkheden en de middelen om snel te reageren. Acties vergden veel voorbereidingstijd en 
die tijd was er vaak niet.’ 
 
Zestig jaar na dato vindt Herman Höften dat hij tenminste een ding niet moet nalaten: de 
gebeurtenissen van de 15e november 1944 in het juiste perspectief plaatsen. ‘Natuurlijk, dat 
enorme bedrag heeft die overval heel spectaculair gemaakt. Maar het werk van bijvoorbeeld 
koeriersters en mensen die onderduikers onderdak boden, was minstens zo gevaarlijk. 
Trouwens, als verzetsdaad had die overval ook niet meer of niet minder betekenis dan de 
overvallen op distributiekantoren en gevangenissen, die we als KP Almelo ook hebben 
ondernomen. Acties die overigens allemaal wel een goede afloop hadden. Eigenlijk was de 
overval de eerste die misging.’ Höften eindigt met een kwinkslag: ‘Ongeveer op de plek waar 
vroeger het filiaal van de Nederlandsche Bank stond, staat nu de ING-bank. Daar doe ik mijn 
bankzaken nog steeds’. 
 
De beschrijving van de gebeurtenissen rond de overval is mede gebaseerd op informatie in het 
boek ‘In de schaduw van de adelaar’, in 1982 uitgebracht door Coen Cornelissen sr. uit 
Albergen. Tevens is gebruik gemaakt van processen verbaal die tot zijn collectie behoren. 
 
Café De Spar - voorheen Frielink - in Harbrinkhoek vormt op 16 november 2004 het decor 
voor de herdenking van de overval van het verzet op de Nederlandsche Bank in Almelo. Een 
eerbetoon aan zij die vermoord zijn. De initiatiefnemers achter de herdenking, de stichting 
Heemkunde Albergen-Harbrinkhoek in samenwerking met de Tubbergse wethouder Henny 
Oude Geerdink, lieten hun oog niet voor niets op De Spar vallen. De winkel is namelijk de 
plek waar de mannen van de Knokploeg Almelo een groot deel van hun plan voor de overval 
op het filiaal van de Nederlandsche Bank uitwerkten en waar ze op de middag van de 15e 
november 1944 - de dag van de overval - ook bijeenkwamen. De voormalige uitbaters Gerard 
en Hendrik Frielink onderhielden bovendien nauwe banden met het verzet. Het is dan ook 
niet voor niets dat een deel van de expositie, die aan de herdenking is gekoppeld, betrekking 
heeft op de dramatische gebeurtenissen rond deze broers in de nadagen van de Tweede 
Wereldoorlog. 
 
Als gevolg van de bankoverval werden beide broers opgepakt en naar concentratiekampen in 
Duitsland weggevoerd. Uiteindelijk zou Gerard Frielink op 28 april 1945 op 33-jarige leeftijd, 
in de armen van zijn broer, sterven in concentratiekamp Reyerhorst bij Ludwigslust. Hendrik 
overleefde. ‘Mijn vader overleed een week voor de bevrijding. Dat aspect heb ik altijd 
verschrikkelijk gevonden’, zegt Betsy Martina Frielink in Nijverdal, de oudste van twee 
dochters die Gerard naast zijn vrouw Marie Timmerhuis naliet. Betsy was destijds amper een 
jaar oud, heeft haar vader nooit gekend. Haar zus Gerry werd twee maanden na haar vaders 
dood geboren. De gevolgen van de overval hebben diep in het leven van Betsy ingegrepen. 
‘Vooral voor mijn moeder was het verschrikkelijk, al sprak ze er niet vaak over’, zegt ze. 
‘Natuurlijk stel je als kind vragen over je vader. Maar als je dan de tranen in je moeders ogen 
ziet,  ach, dan houd je al gauw met vragen op.’ Niettemin: één van die vragen herinnert ze zich 
nog altijd. ‘Was je verliefd op mijn vader? Ik zie haar gezicht nog opklaren. Ik had genoeg aan 
die gezichtsuitdrukking’, verklaart Betsy glimlachend. Net als ongetwijfeld veel kinderen van 
overleden verzetsstrijders heeft ook Betsy zich in de loop der jaren afgevraagd wat haar vader 
destijds dreef. ‘Mensen beschermen, helpen tegen het onrecht.? Dat moet het in mijn ogen 
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zijn geweest. Nee, hij was zeker geen avonturier.’ Bij haar moeder zijn ooit briefjes bezorgd die 
hij uit de trein gooide, die hem naar Duitsland bracht. ‘Daarin sprak hij haar en zijn eigen 
moeder moed in. Hij vroeg geen aandacht voor zichzelf. Wij redden ons wel! was zijn 
boodschap.’ 
 
Voor zover valt na te gaan is Gerard Frielink als gevolg van de onmenselijke omstandigheden 
in het concentratiekamp Reyerhorst bij Ludwigslust overleden. Z’n lichaam moet zijn gesloopt 
door hard werken en het weinige en vooral slechte eten. ‘Voor zover we weten heeft hij ook wel 
eens eten voor sigaretten geruild. Had hij met de wetenschap van deze tijd misschien beter 
niet kunnen doen. Maar natuurlijk is dat geen reden voor een verwijt.’ 
 
Haar moeder hertrouwde in 1952 en hervond het geluk. En ook Betsy en Gerry vonden hun 
draai in het leven. Maar toch, nog altijd zijn er van die dingen. ‘In kamp Reyershorst staat een 
gedenksteen waarop ook de naam van mijn vader staat. Mijn zus is er geweest. Ik kan het niet 
opbrengen om te lopen op de plek waar mijn vader is overleden.’ Bezittingen, die haar vader 
bij zich had in het concentratiekamp, waaronder een jas en een bril, zijn later in bewaring 
gegeven bij de stichting ‘Leven achter Prikkeldraad’.  Bron: De Twentsche Courant Tubantia. 
 

 

 

Op 18 februari 1945 schreef de aanstaande zwager Reinhardt in het poëziealbum van mijn 

moeder.   

 

‘Beste Willy’.  

 

Hoe dreunt de wereld van dee’z tijd,  

van bommen en granaten.  

Is menigeen zijn richting kwijt,  

voelt zich van God verlaten.  

Maar God de Heer die is er nog,  

al werkt Hij in ’t verborgen.  

Zijn grote plannen,  

Hij blijft toch, voor ons als Vader zorgen.’  

 

Je a.s. Zwager Reinhardt Grijsen.  
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Duitse soldaten geven zich over. 

 
 

 
Zo erg was het niet in Wierden of Almelo. In Amsterdam waren er speciale kaarten waarmee 
de meest ondervoede mensen extra voedsel kon krijgen. De kaarten werden de honger 
papkaarten genoemd. Bron: Verzetsmuseum 
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Laatste woord  
 
 
Riek Maassen van den Brink woonde tijdens die laatste dagen van de oorlog bij haar ouders 
aan het Kolkpad. Haar verloofde Reinhard Grijsen woonde bij zijn ouders in de Noordhoek. 
Na de bevrijding zijn ze getrouwd en woonden tot hun dood in de Schuilenborg van boer 
Hammink, achter de Mosterpot. Mijn ouders trouwden in 1947 en vestigden zich in Enter aan 
de Rijssenseweg, waar ze van Leusink het voorhuis huurden. Daar ben ik in de zomer van 
1949 geboren. Mijn vader heeft tot zijn dood in 1981 bij de coop gewerkt. Ik wil C.B. 
Cornelissen bedanken voor zijn boek Almelo, Frontstad. Dankzij hem weet ik wat er gebeurde 
in de jaren voor mijn geboorte in Almelo en Wierden. Dankzij de geallieerden zijn de mensen 
bevrijd van de dictator die geen vrede wilde maar overheersing. Adolf Hitler gaf niet vrijwillig 
zijn macht op. Hij stond daarmee in de traditie van de tirannen uit de oudheid. Adolf Hitler 
was iemand die volledige en onbegrensde alleenheerschappij had. 

Het is nog steeds vrede en ik kan in vrijheid aan Martha, mijn vriendin, de restanten van de 
V1 installatie laten zien die zijn achtergebleven in het Haarbos. Ik kan haar de boerderijen 
laten zien die kapot zijn geschoten. Dat is te zien aan de zwarte daken. Dankzij de 
Marshallhulp van de Amerikanen konden de erven opgebouwd worden. Maar niet meer met 
een rood pannendak, maar met een zwart. De boerderij van Wolves aan de Ypeloschoolweg is 
voorover gaan hangen als gevolg van de beschietingen van de V1’s vanuit het Haarbos. Er 
zitten scheuren in de muren omdat de fundering is gaan zakken. 

Ik kan in alle rust foto’s maken van de Knibbeldijk en de Oude Wierdenseweg en mijn vragen 
stellen aan Arend, de jongste broer van mijn vader, zijn schoonzus Mina en de buurmeisjes 
van mijn vader, Aaltje en Hennie.  De vrede waar mijn grootouders en ouders zo naar 
verlangden, de toestand van rust en harmonie in Wierden en Almelo. Het woord vrede is 
overigens een oud Germaans woord dat samenhangt met "vrij" en oorspronkelijk 
"rechtstoestand van zekerheid" betekende. 
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Erve Wolves is voorover gaan hangen vanwege het oorlogsgeweld. 

 

 
 
Op 9 juli 1945 wordt er in Wierden een plaquette onthuld ter herinnering aan het Algonquin 
regiment die Wierden na zware gevechten bevrijdde. Naast het monument staan links Major 
Robert Saville en rechts Major L.C. Tailor. 
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Het verzet kraakt is een voorstelling die  gaat over de grootste bankroof aller tijden. Het is een 
eerbetoon aan de mannen en vrouwen uit het verzet die een bijdrage leverden aan deze 
verzetsdaad waarvoor vanuit Londen schriftelijk toestemming werd gegeven door de 
Nederlandse regering. Deze bankroof vond plaats in november 1944 en bestond uit een buit 
van 46,1 miljoen gulden. 
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