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VOORWOORD 
In de gemeente Hellendoorn wordt in 2015 veel aandacht 

besteed aan de herdenkingen rond 70 jaar bevrijding. 

Natuurlijk zijn de historische verenigingen daar nauw bij 

betrokken. Stichting Marke Haarle heeft eind 2013 het boek 

‘Haarle in oorlogstijd, gezien door de ogen van een puber’ 

uitgegeven. Werkend aan die uitgave was onze conclusie dat 

nog voldoende materiaal voorhanden was om nog eens een 

boek over het thema ‘oorlog en bevrijding’ uit te geven.  

Op 9 april 1945 werd Haarle bevrijd, daarom vond de 

presentatie van dit boek plaats op 9 april 2015.  

Inwoners van Haarle zullen veel namen en adressen uit het 

boek herkennen. Als u Haarle niet zo goed kent, kunt u toch de 

sfeer en de spanning proeven die hier heerste tussen 1940 en 

1945. 

Onze stichting wil graag kennis maken met nog meer verhalen, 

voorwerpen en documenten uit genoemde periode. 

De redactie dankt de verschillende families die een bijdrage 

hebben geleverd aan deze uitgave.  

   

Stichting Marke Haarle hoopt dat u deze geschiedschrijving 

weet te waarderen. 

 

Haarle, 9 april 2015 

 

Stichting Marke Haarle, 

 

Hennie Bouwhuis, voorzitter. 
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JAN SCHOOT UITERKAMP (1911 - 2002) 
 

Inleiding 
Jan Schoot Uiterkamp werd geboren op 22 januari 1911 en 
groeide op aan de Almeloseweg. Hij woonde daar met zijn vader 
W.H. Schoot Uiterkamp (1880 - 1937), moeder J. Schoot Uiter-
kamp-Reefman (1886 - 1981) en broer Hein, die geboren werd in 
1920. Het gezin runde daar een boerderij. 
Voordat alle straten op het platteland een eigen naam kregen, 
was de gemeente verdeeld in wijken. Haarle was wijk C en bij het 
begin van de oorlog woonde Jan met zijn moeder en zijn broer op 
C 88, nu Almeloseweg 11. Vanaf 1942 woonde hij op zijn eigen 
boerderij, nu Stationsweg 19. 
 
Naast het werken op zijn boerderij zette Jan Schoot Uiterkamp zich 
in voor veel maatschappelijke organisaties, ondermeer als 
bestuurder van de Algemene Boeren en Tuinders Bond (ABTB), 
bestuurder van de Coöperatieve Aan- en VerkoopVereniging van 
de ABTB (CAVV), lid van het kerkkoor en het waterschap.  
Hoewel hij, zoals de meesten in die jaren, alleen maar lagere 
school heeft gehad, klom Jan toch op tot dijkgraaf van het 
Waterschap Salland (1966-1978). Ook was hij een van de 
drijvende krachten achter de vrijwillige ruilverkaveling in Haarle, 
die belangrijk was voor de ontwikkeling en vernieuwing van de 
landbouw in Haarle en omgeving. Hij schreef hierover het boek 
“Grenzen verlegd’(1984). 
Hij heeft heel veel over de geschiedenis van Haarle verzameld en 
vastgelegd. Samen met een aantal jongeren, die in 1985 Stichting 
Marke Haarle hadden opgericht, zorgde hij er voor dat veel over 
de geschiedenis van het dorp bewaard is gebleven. 
 
Jan Schoot Uiterkamp overleed op 24 september 2002 in 
Zorgcentrum ‘Stevenskamp’ in Heeten. Hij was ‘Ridder in de Orde 
van Oranje-Nassau’. 
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Nederlandse mannen werden op 18-jarige leeftijd opgeroepen 
voor het vervullen van de militaire dienstplicht. Op twintigjarige 
leeftijd rondde Jan zijn dienstplicht af in Arnhem. 

 
1   Jan als militair gefotografeerd in Arnhem (1931) 

Door de toenemende oorlogsdreiging nam de regering 
maatregelen om oud-militairen te kunnen oproepen voor het 
opnieuw vervullen van hun taak. Jan kreeg in 1939 een 
aankondiging dat hij zich beschikbaar moest houden voor het 
leger. 
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Hierboven een 
kopie van het 
door Jan bewaar-
de document dat 
ex-militairen in 
1939 kregen, die 
zich moesten 
voorbereiden op 
een eventuele op-
roep. 
De handgeschre-
ven enveloppe, 
die Jan daarna 
ontving met daar-
in het bevel zich 
te komen melden 
vanwege de oor-
logsdreiging, ziet 
u op de volgende 
pagina. 

 

2   Waarschuwing voor de komende oproep 

3   Jan in militair uniform met dienstfiets tijdens 

de mobilisatie in 1939 
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4   Oproep voor korporaal Schoot Uiterkamp, lichting 1931 

Jan vertelt 
Over de ervaringen van de inwoners van Haarle gedurende de 
eerste oorlogsdagen en weken vanaf 10 mei 1940 kan ik niet veel 
vertellen. 
Met veel anderen was ik soldaat in Elst (tussen Rhenen en 
Amerongen) in de zogenaamde Grebbelinie. 
Als soldaten geloofden we niet dat er oorlog zou komen.  
In 1914 – 1918 waren we er ook vrij van gebleven. Als Hitler zo 
nodig naar Frankrijk wilde, waarom zou hij daarvoor een omweg 
via Nederland gebruiken? De Duitse keizer nam in 1914 ook een 
korte weg, door België.  
Wij dachten zo simpel en… wij hadden een enorme hekel aan 
militaire dienst. Nu zouden we zeggen: “We waren totaal niet 
gemotiveerd.” 
Als onderkomen hadden we een grote schuur waar tabak werd 
gedroogd. De maan scheen door de holle pannen, er was geen 
verwarming en we sliepen op stro. Dat vindt een boer niet zo erg, 
maar je had maar één deken. Ging je twee aan twee slapen, dan 
voelde dat als twee dekens. 
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5   Briefkaart (7 mei 1940) van Jan aan zijn moeder en broer Hein 
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6   Briefkaart (7 mei 1940) van Jan aan zijn moeder en broer Hein 

Omdat we in een eenzaam gebied gelegerd waren, kon er geen 
complete kazernedienst worden uitgevoerd met bijvoorbeeld alle 
appèls. 
Later werden in Elst nieuwe barakken gebouwd en begon het 
weer met exercities enzovoorts. 
Om het riviertje de Grebbe open te houden, moesten we in de 
harde winter van 1939 – 1940 het ijs kapothakken en zagen. Dat 
was koud werk. Daarnaast moesten we loopgraven aanleggen. 
We deden het graag rustig aan, we wilden wel warm worden, 
maar niet moe!  
Zweten moest je in militaire dienst voorkomen. Waarom zouden 
we hard werken, de mof kwam toch niet! 
Op de eerste mobilisatiedag in september 1939 waren we opge-
komen, Alkmaar en Enkhuizen waren verzamelpunten. Daar 
waren eerst exercities, maar het commanderend kader was nog 
heel jong, zeg maar eenentwintig jaar. Die jongemannen kwamen 
zo van de opleiding en wij waren inmiddels negenentwintig of 
dertig jaar. Wij begrepen al die commando’s niet, we verstonden 
alleen dialect en lieten de jongens maar schreeuwen. 
Wij hadden alleen maar interesse in de verlofregeling en het eten. 
Een keer in de veertien dagen kregen we twee dagen verlof, maar 
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dat werd ook wel eens ingetrokken. Hitler was dan weer ergens 
aan het rommelen, maar niet bij ons. 
Na de invallen in Polen, Denemarken en Noorwegen zei onze 
pastoor Hasselbach tijdens een verlof aan mij: “Er is geen twijfel 
mogelijk, hij (Hitler), komt hier ook.” Dat was een zware 
boodschap om mee terug te gaan naar de militaire dienst. 
 
Op 10 mei 1940 was het raak 
’s Nachts om drie uur werden we gewekt om naar de stelling te 
gaan. De volledige bepakking moest mee: de patroontassen vol 
met patronen en het gasmasker. Dat gaf ons een naar gevoel en 
allen waren we erg bedrukt, er kon geen mop meer af. 
Het kader was erg zenuwachtig en wij marcheerden in stilte naar 
onze loopgraven en stellingen in de buurt van Veenendaal. De 
commandanten hadden blijkbaar bericht gehad dat de Duitsers 
de grens hadden overschreden. 
Voor we vertrokken, kwam de aal (aalmoezenier) nog en gaf ons 
zijn zegen. Het oorlogsboekje moest ingevuld zijn met je 
testament dat ook zonder notaris of getuigen rechtsgeldig zou zijn 
(veel soldaten waren al gehuwd). 
Om je nek droeg je aan een koord een herkenningsplaatje. 
Dat was een tweedelig metalen plaatje dat op de helft 
geperforeerd was, met op iedere helft je naam en de naam van 
het krijgsonderdeel. 
Als je zou sneuvelen, ging de ene helft van het plaatje naar het 
Rode Kruis en de andere helft hield je ter identificatie bij de 
begrafenis. 
Wij zagen in de stelling de eerste moffenvliegtuigen met het 
zwarte kruis erop. We schoten er wel op, maar dat hielp natuurlijk 
niets. Granaatscherven vallen vlak naast ons neer, maar er vielen 
geen gewonden. In de totaal vijf oorlogsdagen geen keukenwagen 
gezien, alles was volledig gedesorganiseerd. Ik ben niet gewond 
geraakt, noch afgevoerd als krijgsgevangene zoals zo velen.  
Op 1 juni was ik weer thuis. 
Mijn broer Hein Schoot Uiterkamp1 heeft in hoofdzaak de laatste 
maanden van de oorlog in Haarle beschreven. Laat ik dan 

                                                           

1 Zie volgende hoofdstuk (pagina 30) 
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proberen een iets algemener beeld te geven vanaf de tijd dat ik 
weer thuis was. 
In de eerste dagen van de oorlog deden de mensen als verdoofd 
hun werk. Men zag eindeloze colonnes Duitsers op de weg en 
iedereen maakte zich grote zorgen, vooral zij die een man of zoon 
in militaire dienst hadden. Veel volk ging dagelijks naar de kerk.  

Kwam bij iemand een 
levensteken van een 
zoon of man, dan werd 
dat aan allen mede-
gedeeld. De plaats waar 
zo iemand lag, was wel 
bekend en men hoopte 
dat anderen daar in die 
buurt ook nog zouden 
leven. 
Druppelsgewijs kwa-
men de soldaten terug 
in Haarle, zij hadden 
geluk gehad. Een ander 
deel was als krijgsge-
vangene afgevoerd naar 
Duitsland. Je vraagt je 
dan af: “Waarom een 
deel wel en een ander 
deel niet?” Misschien 

had intussen, na het bombardement op Rotterdam, opperbevel-
hebber generaal Winkelman gecapituleerd? 
Doch ik schat dat na ongeveer zes of zeven weken ook degenen 
weer thuiskwamen, die afgevoerd waren. 
Hitler had in zijn ‘grootmoedigheid’ de soldaten terug laten gaan. 
Zij konden ook hier voor hem werken en dan had hij ze immers 
niet in de kost. 
Hollanders waren volgens hem ook een beetje Germanen en 
Nederland zou niet worden ingelijfd, doch nauw verbonden met 
de Duitsers meewerken, een soort federatie dus. Jawel…toen 
geloofden we dat nog. 

7   Generaal Winkelman, opperbevelhebber 

der strijdkrachten 
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Onnozele halzen: de inval in 
Nederland en de bombar-
dementen spraken een andere 
taal! Maar in Haarle leek het de 
eerste tijd nog wel mee te 
vallen. Nou ja, de bevolking 
moest zich onthouden van anti-
Duitse handelingen en moest 
de aanwijzingen op de 
aanplakborden nakomen. De 
radio mocht zich niet anti-Duits 
uitlaten, ook dat konden wij 
ons indenken. 
Maar een begin van twijfel ont-
stond wel toen Seijss-Inquart, 
de verrader van Oostenrijk, hier 
in Nederland de hoogste baas 
werd. 
Goed, alle jachtgeweren en 
ander schiettuig waren in beslag genomen en nog wel door onze 
eigen politie. Dat was om te voorkomen dat iemand op eigen 
houtje een beetje oorlog begon te voeren, want dan deed je dat 
niet als soldaat, maar privé. Werd je gesnapt, dan was het je dood. 
Dat was in andere landen altijd zo geweest, dan was je een 
partizaan of franc-tireur. 
Ook was in Haarle de eerste maanden van de oorlog nog wel van 
alles te krijgen. Wel hoorden we dat grote voorraden werden 
weggesleept naar Duitsland, ons land werd op grote schaal 
leeggestolen. Dat betekende dat al spoedig ook hier verschillende 
artikelen op de bon kwamen (distributiestelsel). 
Velen in Haarle hadden wel een beetje gehamsterd, vooral de 
ouderen die de schaarste hadden ondervonden in 1914 – 1918 en 
toen was Nederland nog niet eens oorlogsterrein. 
Vooral tabak, sigaren, fietsbanden en andere duurzame dingen 
werden verzameld. Later bleek tabak een goed ruilmiddel te zijn. 
De oorlog ging verder en de mof won overal. Wij meenden op 12 
mei 1940, toen de mof honderdtwee vliegtuigen had verloren, dat 
hij er nu niet veel meer zou hebben. Och arm! 

8   Seyss-Inquart spreekt in Den 

Haag de Ordnungspolizei toe (1940) 
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9   Voedselbonnen 

Toen de mof in 1941 Rusland binnen viel, zei iedereen dat hij zich 
dood zou lopen. Dat was ook gebeurd met Napoleon en de 
Duitsers moesten ook nog Engeland in de gaten houden. 
Maar allengs werden de touwtjes aangehaald: iedereen moest 
een persoonsbewijs met foto hebben en een distributiestamkaart 
waar je bonnen op kon krijgen voor levensmiddelen, tabak, 
enzovoorts. De kwaliteit van sommige artikelen werd minder en 
ze waren ook niet altijd te krijgen, ook al had je bonnen. 
Velen verbouwden later in Haarle hun eigen tabak: nerven uit de 
bladeren, drogen, fermenteren in paardenmest, snijden en dan 
nog diende je wel leer op de tong te hebben, zo scherp! Vooral de 
zogenaamde Amersfoortse! 
Later verbouwden we Virginia, die was iets lichter. 
Sterke drank was mondjesmaat te krijgen en bijna alleen als men 
iets te ruilen had, bijvoorbeeld vlees, spek of vooroorlogse tabak, 
daar kon men veel mee. 
Aan fietsbanden kon je moeilijk komen, later helemaal niet meer. 
Dan maar een rubberslang om de velg of een oude buitenband. 
Als je een rubberslang had, ging dat het beste. 
Maar het zou nog veel erger worden. 
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10   Distributiemap 

Wij hoorden bij gerucht dat de joden uit Raalte waren opgepakt 
en naar Duitsland werden afgevoerd om daar te werken aan 
nieuwe ontginningen voor de voedselvoorziening. Nou ja, dat was 
niet leuk, maar het hele gezin mocht mee. En als de joden eens 
met de schop moesten werken, vonden wij ook niet zo erg. Wij 
kenden alleen maar de joden uit Raalte en een paar uit Rijssen en 
Holten. Die wij kenden, zaten allemaal in de handel.  
Die uit Raalte handelden in kippen, jonge hanen, nuchtere 
kalveren, varkens, paardenhaar, konijnenvellen en oud ijzer. 
Kortom: bijna alles waar iets aan te verdienen viel. De joden uit 
Raalte handelden niet veel in grootvee zoals koeien. 
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Maar de kippen- en jonge hanenhandel, dat was voor veel heel 
jonge boeren het terrein waar men de handel moest leren. 
En hoe! Nu kent men de uitdrukking ‘voor de leeuwen gooien’, 
dat was voor ons jongetjes met de hanen volledig het geval. De 

joden hadden nogal 
karakteristieke namen: 
Gekke Moos (sigaren-
handelaar) die drie stuks 
voor een dubbeltje 
verkocht (buiten ro-
ken!). Verder had je de 
stotterjood, botter (bo-
ter) Moos, zwarte David, 
de Benne. Of de laatste 
zo genoemd werd om-
dat hij Benjamin heette 
of omdat hij een korf vol 
oude kippen bij zich had, 
wie zal het zeggen.  
Verder had je: David de 
Lange (de neus), Lowie 
de Lange, David Lutraan 
enzovoorts. 
Bijkans iedere boer had 

een bijnaam en zo ook de joden, daar stak niets minachtends in. 
Velen van hen woonden aan de Enkweg in Raalte en hun synagoge 
stond aan de Stationsstraat in Raalte. 
Er waren echte fatsoenlijke joden die je niet zouden bedriegen, 
maar ook anderen. Maar welke bevolkingsgroep bestaat uit 
uitsluitend respectabele mensen? Ik ken ze niet! 
Niemand van ons wist wat er in werkelijkheid met de joden ging 
gebeuren toen ze werden weggevoerd. Dat hoorden we pas na de 
oorlog en we vonden het beestachtig wat er gebeurd was. Al 
hadden we dan aan sommigen van hen een hekel in de handel, 
maar dit, neen! 
Ik denk dat de meeste joden uit Raalte wel zijn omgekomen. Maar 
er kwam nog meer. 
Ook in Haarle begon het te knijpen wat betreft kleding, laarzen, 
schoeisel, fietsbanden, suiker enzovoort. 

11   Voormalige synagoge Stationsstraat 

Raalte 
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Eten niet, want een oud gezegde luidt: ‘Een vis verzuipen en een 
boer laten verhongeren gaat moeilijk’! 
En de niet-boeren op het platteland in Haarle hadden in het 
verleden ook wel een koe of een varken en mocht men die niet 
meer hebben, dan hadden zij meestal wel ruilartikelen. 
Maar dat was niet altijd nodig, krijgen deden ze toch wel wat. 
Clandestien boter karnen konden alle boeren die een koe hadden. 
Was dat niet het geval, dan was er wel aan melk te komen. Bij de 
meeste boeren lag als regel wel een varken of een kalf verstopt. 
Zo’n beest werd goed gevoerd, het mocht zijn aanwezigheid niet 
verraden door knorren of loeien. 

 
12   v.l.n.r. Jan en Hein Schoot Uiterkamp en Toon Mol (1942) 

Er was wel sprake van controle; in een veeboekje werd al het 
rundvee genoteerd met schets, zo ook bij de kalveren. 
Als er één ontbrak, dan moest men kunnen aantonen waar het 
beest was gebleven. Als dieren dood gingen, moest een bewijs 
van de N.T.F.(het destructiebedrijf, nu Rendac) worden overlegd. 
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Er bleef echter ook wel eens een koe gust, zogenaamd. Het kalf 
dat dan geboren werd, werd verstopt. Kreeg een koe eens twee 
kalveren, dan zat het helemaal goed, een kon er dan worden 
verstopt. 
De dieren werden stiekem geslacht en de laatste schreeuw, zo zei 
men, was de laatste groet aan Hitler, die het dier zo graag had 
gehad, maar het niet kreeg! 
In het kader van de georganiseerde voedselvoorziening, de 
distributie, waren veel mensen als controleur aangesteld om na 
te gaan of er clandestien werd geslacht of verhandeld. 
Die distributie was ook wel nodig, anders waren in de steden veel 
mensen met een smalle beurs verhongerd. Buiten de distributie 
konden degenen die geld hadden altijd wat kopen in de zwarte 
handel. 
Later zijn nog veel mensen van honger dood gegaan toen door de 
oorlog alle transportmogelijkheden weg vielen. 
Wat ons altijd enorm ergerde was dat er zoveel naar Duitsland 
werd afgevoerd, terwijl de mensen in de steden hier erge honger 
leden. 
Toen het de mof niet meer zo voor de wind ging met de oorlog, 
werd het steeds erger. Paarden werden gevorderd en een paard 
op zo’n manier kwijt raken is erg voor een boer, veel erger dan 
een koe, en men kreeg er geld voor dat waardeloos was.  
De boerenorganisaties en vele andere organisaties kregen een 
mof aan de leiding die alleen 
de baas was. Prompt werden 
op advies van Kardinaal De 
Jong alle lidmaatschappen 
opgezegd. In 1945 zijn na de 
oorlog de organisaties op-
nieuw opgericht. 
Onderduikers: wat en wie wa-
ren dat? 
Mannen en jongens in een 
bepaalde leeftijdsgroep moes-
ten naar Duitsland om te 
werken in de oorlogsindustrie. 
Studenten moesten een ver-
klaring ondertekenen dat zij 
nimmer iets zouden doen wat 

13   Kardinaal Jan de Jong (1953) 
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tegen de bezetter was gericht, hoe dan ook. Wilde men dat niet, 
dan werden studenten afgevoerd naar Duitsland. Daar heerste 
honger en ze liepen gevaar bij een bombardement om te komen 
omdat de geallieerde bommenwerpers dag en nacht naar 
Duitsland vlogen om de boel plat te gooien. 
Wie toch niet wilde tekenen moest een schuilplaats zoeken. Die 
was vaak op het platteland, daar was tenminste eten, want wie 
onderdook had of kreeg geen bonkaarten meer. Door overvallen 
te plegen op distributiekantoren kon de verzetsbeweging 
periodiek bonnen uitdelen. 
Haarle heeft veel onderduikers gehad, een juist aantal is mij niet 
bekend. Deze onderduikers moesten zich dus letterlijk 
verstoppen: in boerderijen, in kippenhokken, in een hut in de 
bossen. 
Overdag hielpen ze op de boerderijen, maar dan moest er altijd 
een schuilplaats gereed zijn en er moest slaapgelegenheid zijn. Als 
er huiszoekingen waren, moesten ze een vervalst persoonsbewijs 
hebben. De studenten die meehielpen op de boerderij hadden 
vaak twee linker handen. 
 

14   Onderduikers bij café en winkel Vloedgraven (Lierinck) voor de deur 
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Fanatieke mensenjagers waren de zogenaamde landwachters: 
Hollanders die vrienden waren van de mof. Ze waren vaak 
gewapend met onze in beslag genomen jachtgeweren wat hen 
prompt de scheldnaam ‘Jan Hagel’ opleverde, een woord met een 
dubbele bodem. Zij waren lid van de N.S.B. , de Nationaal Socia-
listische Beweging. Deze politieke en militaire organisatie was 
zeer pro-Duits. Als een N.S.B.-er een onderduiker vond, dan ging 
die direct op transport naar Duitsland of eerst naar een kamp, 
bijvoorbeeld in Ommen of Vught. Soms moest de boer dan mee. 
Vond men een jood die ondergedoken was, dan werd meermalen 
het hele gezin doodgeschoten en de boerderij verbrand. De jood 
werd direct gedood of ging naar een concentratiekamp wat 
hetzelfde betekende.  
Het valt te begrijpen dat de ‘Jan Hagel’ gehaat werd als de 
gloeiende pest. Verschillende N.S.B.-ers gingen in hun ijver zo ver, 
dat zij de mof hielpen vechten in Rusland. Dat was wel een ‘goede’ 
gedachte van hen, daar zijn ze doodgeschoten of doodgevroren. 
Op wapenbezit stond eveneens de doodstraf. 
Bij mijn weten is dat in Haarle nooit gebeurd, doch lees de vele 
oorlogsboeken er maar op na hoe het elders ging. 

 
15   Kamp Erica in Ommen 

En naarmate de mof verder terug moest, des te fanatieker hij en 
zijn handlangers werden. En Seijss-Inquart had van Hitler nog wel 
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de opdracht meegekregen om Nederland om te vormen tot een 
nationaal socialistische staat, dan moet je zo optreden! 
Maar ook hij besefte wel dat het een bekeken zaak was toen de 
mof in Rusland alsmaar achteruit werd gedreven. 
Soms werd een heel dorp omsingeld, ook Haarle. Alle mannen 
werden op een hoop gedreven in de school, net een drijfjacht. 
Wie een Ausweiss had kon naar huis gaan. Dat waren o.a. boeren 
omdat die belangrijk waren voor de voedselvoorziening. 
Of in Haarle ooit onderduikers zijn opgepakt, is mij nu niet meer 
duidelijk. Er was wel een alarmsysteem met lappen die buiten 
werden gehangen en ook werden mondeling waarschuwingen 
doorgegeven.  
Als je wat achteraf woonde, werkten de onderduikers gewoon 
mee op de boerderij. Nou ja… werken, sommige stadse jongens 
waren op dit punt niet erg handig. 
Bij het dorsen was altijd een controleur aanwezig. Een hele 
fanatieke wilde dat je alles afleverde. Dat lukte nooit, want altijd 
werden enkele, soms veel zakken rogge achter gehouden voor 
eigen brood en roggepap. De rogge werd gemalen met de 
koffiemolen, melk hadden we altijd wel. 

 
16   St. Sebastianusschool 
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Het achterhouden was ook wel nodig omdat ook wij, net als 
elders, te maken hadden met hongerkinderen uit het westen van 
Nederland. 
 
Ouders van kinderen waren ten einde raad hoe hun kinderen aan 
eten te helpen. Wat de bon aangaf, was er niet altijd en was het 
er wel, dan was het nog veel te weinig. Vooral aan vetten was 
gebrek. 
Vanwege dat gebrek werden kinderen naar het platteland 
gestuurd via een persoon die men vertrouwde. In Haarle heeft 
juffrouw V.d. Peet2 veel kinderen ondergebracht. Zij was onder-
wijzeres in Haarle en was in pension bij Vloedgraven (Kökkies Da). 
 

 
17   Café en Pension Vloedgraven aan de Almeloseweg 

Die kinderen liepen geen gevaar om opgepakt te worden, maar 
moesten wel eten en drinken hebben, en natuurlijk ook 
slaapgelegenheid en kleding. 

                                                           

2 Ik heb juffrouw V.d. Peet genoemd als ‘distributiepunt’ voor de 

hongerkinderen, dan moet ik ook A. Lohuis noemen. Hij deed 

hetzelfde met de vele onderduikers, doch dat was vele malen 

gevaarlijker. 
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Ook oudere evacués die door bombardementen weg moesten uit 
het westen, meestal vrouwen, vonden hier onderdak. 
Radio’s moesten ingeleverd worden; volgens de mof luisterde 
men teveel naar Radio Oranje, dat was verboden. Onze regering 
was, met koningin Wilhelmina, uitgeweken naar Londen. Dat 
vonden wij eerst een rotstreek, maar later bleek het een juiste 
beslissing. 
 

18   Koningin Wilhelmina spreekt via Radio Oranje 

Denk alleen maar aan de voedseldropping in het westen in het 
voorjaar van 1945, de mensen gingen daar massaal dood van de 
honger. Mede door de grote aandrang van onze regering, moest 
er voedsel aangekocht en betaald worden. 
Veel radio’s werden niet ingeleverd. Er ontstond een run op oude 
toestellen die dan ingeleverd werden en men behield zijn goede 
toestel. Er werd elke avond geluisterd. 
Officieren waren al weggevoerd en ook soldaten zouden opnieuw 
in krijgsgevangenschap raken en dat bracht weer nieuwe 
onderduikers op de been. Niemand wilde in Arbeidsdienst (een 
N.S.B.-organisatie) en ook niet naar Duitsland. De kans was groot 
dat je daar verhongerde of werd doodgegooid door bommen. De 
bombardementen op Duitsland gingen dag en nacht door. 
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En de Rus stond in Duitsland voor de deur. De mof had de deur 
naar Rusland opengegooid, nu ging hij er ook weer door terug, 
maar de Rus kon er ook door! 
 

Zoals reeds gemeld, het krijgen van eten was in Haarle niet het 
grootste probleem. Wel had je gebrek aan bepaalde artikelen:  

suiker was schaars, maar 
goede stroop kon men 
maken. 
Je ging dan suikerbieten 
raspen (soms machi-
naal), koken in de for-
nuispot, afschuimen en 
nog eens weer afschui-
men en net zo lang inko-
ken tot je een tamelijk 
dikke massa had. 
Dat brouwsel smaakte 

best in de roggepap, maar meestal was er ook nog wel wat vlees 
of spek. 
Daarvoor had men toch een varken verstopt, dat dier werd 
geslacht en dan in een ton met pekel gedaan. Dan werd het geheel 
begraven in het kippenhok en wie zou het daar vinden? 

De Feldgendarmerie, de militaire 
politie van de mof, was daar te 
dom voor. 
Jenever kon men ook zelf maken 
(zei men), het is ons nooit gelukt. 
Veel mensen uit het westen 
kwamen op fietsen met kale 
velgen, of waren juist goed 
uitgerust met een anti-plofband. 
Anderen kwamen te voet met een 
karretje of lege kinderwagen en 
vroegen om eten: graan, boter. 
Ze trokken van huis tot huis, kregen 
als regel wel wat en overnachtten 
op de deel in het hooi. Bij terugreis 
zagen ze soms hun bijeengehaalde 
goederen verdwijnen op een van 

19   Suikerbietenrasp zoals die te zien is in 

het Verzetsmuseum in Amsterdam 

20   Uniform Feldgendarmerie 
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de IJsselbruggen. Alles werd dan in beslag genomen door de 
moffen of ‘Jan Hagel’. Triest! Men kon nu eenmaal alleen in het 
westen komen door over de IJssel te komen. 
Soms zaten onder die trekkers ook wel zwarthandelaren die de 
bijeengehaalde producten in het westen duur verkochten. Ze 
haalden dan een veelvoudige winst en dat maakte het er voor de 
echte trekkers niet beter op. 
 

 
21   Wilhelminabrug in Deventer 

Kabelwacht: wat was dat?  
De mof had eigen telefoonkabels langs de Almeloseweg liggen en 
die waren nog wel eens doorgesneden, daarom moest er bij 
gewaakt worden. Ieder kreeg een stuk te bewaken, van 
kilometerpaal zoveel tot kilometerpaal zoveel. Als de kabel in een 
vak toch werd vernield, dan was diegene schuldig die dat vak ter 
bewaking was toegewezen. 
De ondergrondse was in Haarle wel actief, doch dat speelde zich 
bij voorkeur niet af in de onmiddellijke nabijheid van een grote 
verkeersweg. De bewoners van die huizen langs die weg kregen 
veel te vaak ‘bezoek’ van de moffen en/of ‘Jan Hagel’. Die namen 
mee wat van hun gading was.  
Nooit zijn onderduikers gevonden. Maar echt niet alle moffen 
waren schurken. Als je er een alleen had, hoorde je wel dat zij 
moesten. Een ijzeren tucht en een kogel hadden zij gauw te 
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pakken. Weigering van een bevel in oorlogstijd betekende de 
doodstraf. 
De spoorlijn was een gevaarlijk gebied. Er waren vele 
bombardementen op de spoorlijn. Vaak werd er erbarmelijk 
slecht gericht en ontstonden grote kuilen in het land. Die jongens 
zullen ook wel eens gedacht hebben: “Als ik die eieren (bommen) 
maar kwijt ben!” 
We kregen vaak bezoek van (bekende) leden van de 
ondergrondse strijdkrachten, ze vroegen om vlees en spek voor 
de onderduikers die zich in de berg (de bossen) verstopt hadden 
en niet bij een boer. Dat kon je natuurlijk niet weigeren, dan maar 
een varken wat voortijdig laten sneuvelen! 
In de laatste maanden van de oorlog hebben velen hun behuizing 
aan de rijksweg verlaten. Het werd er te gevaarlijk door 
terugtrekkende moffen en door de bommen. De vliegeniers 
schoten op alles wat bewoog. 
Bij Vloedgraven hadden de moffen een antitankgeschut opgesteld 
wat ook bij de bevrijding niet erg geruststellend was. 
Doch voordat de bevrijding kwam, moesten velen uit Haarle in de 
buurt van Deventer nog graafwerk verrichten voor de moffen, om 
tankvallen te maken, enzovoorts. De Haarlenaren moesten daar 
ook overnachten, weg van huis en haard, waarbij ze zich 
afvroegen: “Zal de mof er nog velen doodschieten uit wraak?” 
De mof wist toch wel dat het een bekeken zaak was, hij moest 
terug naar zijn kapot gegooide Heimat. Misschien verklaart dat 
wel deels zijn optreden gedurende de laatste dagen in Haarle. 
Wraak? 
Hitler en zijn ‘uitvoerder’ Seijss-Inquart (bijnaam: ‘Zes en een 
kwart’) hebben gefaald om van Nederland een nationaal 
socialistische staat te maken en zij hebben het niet overleefd. 
Wij zouden lijfeigenen geworden zijn, als het hen wel was gelukt. 
 
Jan Schoot Uiterkamp Sr. 
 
Haarle, 18 februari 1988. 
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HEIN SCHOOT UITERKAMP (1920 - 2002) 
Hein werd geboren op 13 september 1920. Hein was evenals Jan 
een actief mens op zakelijk en maatschappelijk gebied. Naast 
oprichter en zaakvoerder van de Coöperatieve Landbouw- en 
WerktuigenVereniging (C.L.W.V.) is hij 22 jaar lid geweest van de 
gemeenteraad. Daarnaast was hij lid of voorzitter van vele 
organisaties. De basis voor zijn activiteiten legde hij in de 
oorlogsjaren. In 1986 kreeg hij de onderscheiding ‘Ridder in de 
Orde van Oranje-Nassau’. Op 22 december 2002, nog geen 3 
maanden na zijn bijna tien jaar oudere broer Jan, overleed Hein op 
82-jarige leeftijd in verpleeghuis De Hartkamp te Raalte.  

 
 

 
22   Jan en Hein Schoot Uiterkamp haalden samen vele herinneringen op 

en legden die vast op papier of op cassettebandjes 
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Flitsen uit het laatste jaar van de Duitse bezetting 
 
Het jaar 1945 beloofde ons in de eerste maanden niet veel goeds 
te zullen brengen.  
Onophoudelijk werd de spoorlijn Zwolle – Almelo gebombar-
deerd, doch bijna zonder resultaat. Wel is er veel schade ontstaan 
aan de omliggende landerijen: bij Jan Schoot Uiterkamp vier 
bomgaten en bij mij acht stuks. 
Op 14 januari, een zondagmorgen, hebben mannen van de V1 bij 
ons enkele kilo’s spek uit de kast gehaald. Moeder had tot twee 
keer toe geprobeerd ze buiten de deur te houden, wat 
aanvankelijk wel lukte, maar bij de derde keer namen ze het spek 
mee. Na de middag heb ik geprotesteerd bij de Ortskommandant 
in Nijverdal; deze man was de Hollanders goed gezind en ik kreeg 
van hem een verklaring mee waarin stond dat het voor de Duitse 
soldaten verboden was om iemands goed te stelen of te 
beschadigen. Dezelfde middag heb ik een bombardement 
meegemaakt in Nijverdal. Juist tegenover het huis van de 
Ortskommandant vielen drie bommen. Glas, dakpannen en steen, 
alles viel rondom mij. Later heb ik dekking gezocht in een der 
mangaten in de tuin van de Ortskommandant. 
 
Februari 1945 
De toestand werd nog erger daar er nu ook herhaaldelijk op het 
verkeer geschoten werd. Alle mensen in de buurt gingen nu elders 
wonen. Op de kaart op de volgende pagina is aangegeven waar 
de families woonden. 

Zoals u leest, was het aan het eind van de oorlog niet veilig bij 
de rijksweg en de spoorlijn. Zo gingen Hein Vloedgraven en zijn 
hoogzwangere vrouw Marie Vloedgraven-Maatman (Kökkies 
Da) naar zwager en (schoon)zus Krukkert aan de Kerkweg. 
Daar werd op 3 april Gerda Vloedgraven in de kelder geboren. 
Ze kwam in het wiegje bij Gerard Krukkert te liggen, hij was op 
12 maart geboren. 

Gerda woont inmiddels al ruim veertig jaar in Madrid. 
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23   Deel van de door de geallieerden in 1944 gemaakte kaart (de basis 

hiervoor was de kadastrale kaart). De rode nummers geven de boerderijen 

aan waar onderstaande families destijds woonden 

1. H. Schoot Uiterkamp 
2. J. Schoot Uiterkamp ging naar 1. H. Schoot Uiterkamp 
3. A. Wolterink naar B. Munster 
4. H. Wolterink 
5. H.J. Vloedgraven naar Krukkert 
6. A. Rodijk naar J. Ruiter (‘de Bisschop’) 
7. A. Jonkman naar Zwijnenberg 
8. Fam. Greiving naar schuur van H. Diepman  
9. Fam. Wijnberg naar Wijnberg in Haarle 
10. J. Nijenkamp naar H. Besten 
11. Fam. Verhesen van station Haarle3 naar Hellendoorn 
12. A. Cents naar Luttenberg 
13. H. Veldkamp naar Luttenberg 
14. H. Voorveld naar G. Voorhorst 
15. G. Smeenk naar A. Herder 

 
Op het station (Halte Haarle) zaten Duitse spoorwegbeambten, 
hele gemoedelijke lui. Veel mijnhout is daar toen door 
particulieren weggehaald. Op 28 februari ’s avonds om negen uur 
tweehonderd kilo rogge van de deel gehaald; we kregen de indruk 
dat het illegaal werk was, maar achteraf bleek dit niet het geval te 
zijn geweest. 
 

                                                           

3 Lees het verhaal van Piet Verhesen op pagina 37 
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Maart 1945 
Enorm is de toeloop van mensen uit het westen van ons land om 
voedsel te halen. Elke nacht slapen er nu van deze trekkers op de 
deel of in het hooi. 
Onze huishouding bestond in die dagen uit elf personen o.a.  
-Jan Schoot Uiterkamp met echtgenote en kind 
-Koos Parlevliet, een onderduiker van 17 jaar uit Rijswijk 
-Jan Verhoef 
-Een Waalwijkse onderduiker van 22 jaar 
-Evacué Marie Raek (50 jaar) uit Den Haag 
-Piet en Gerrie Vriens ( 9 jaar) uit Amersfoort 
-Pim Jansman, arbeider uit Luttenberg 
en natuurlijk mijn moeder en ikzelf. 
 
De Engelse zender hebben wij bijna steeds kunnen horen tot bijna 
een week voor de bevrijding. Toen zat er geen stroom meer op 
het hoofdnet en daar haalden wij de stroom vandaan. De radio 
zat bovenaan de trap onder het hooi, via een schuif in de zijwand 
bovenaan de trap kon je daar de nieuwsberichten gaan luisteren. 
Op 27 maart is het jongvee weggebracht naar Voorhorst. De 
koeien, van zowel Jan Schoot Uiterkamp als van mij, konden nu 
bij elkaar bij mij in de stal staan. Alles wat nog waarde had, werd 
nu weggehaald bij Jan Schoot Uiterkamp en naar elders gebracht. 
Paard en dresseerkar en veel huishoudelijke artikelen gingen naar 
A. Rodijk. Toch hebben de moffen die dag paard en wagen weer 
meegenomen, maar lieten die weer staan bij H. Brandwagt. Daar 
hebben ze toen de motor meegenomen van dokter Goedhard uit 
Raalte.  
Op 29 maart haalden ze bij ons ’s nachts om drie uur de kippen 
uit het hok. Wij kwamen iets te laat buiten; ze waren er al mee 
aan de weg. We zijn toen, gewapend met mestvorken, door de 
weide naar Jan Schoot Uiterkamp gelopen. Daar waren ze al 
geweest wat achteraf toch wel een geluk voor ons is geweest, 
want wij waren door het dolle heen. 
 
April 1945 
Dagelijks wordt het verkeer steeds meer beschoten. 
’s Nachts zijn er alsmaar meer terugtrekkende Duitsers, de toe-
stand wordt hier onhoudbaar. 
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Op 2 april schieten ze ’s nachts de hond dood en de deur kapot 
omdat deze niet vlug genoeg openging. 
Dat schot miste moeder op enkele centimeters na toen ze de deur 
wilde opendoen. De Duitsers wilden haver hebben voor de 
paarden. 
Vanaf dat ogenblik werd besloten om ’s nachts om beurten elk 
twee uur te gaan waken. De schuilkelder werd weer in orde 
gemaakt, we hadden er al eerder een week met vijf personen in 
geslapen. 

Deze schuilkelder was een ondergrondse silo van gewapend 
beton met een doorsnee van 3.50 meter en 1.10 meter diepte. 
Hierboven een houten stellage van 30 centimeter, daarboven een 
laag zand en er bovenop een stromijt. Deze schuilkelder moest 
tevens dienst doen als schuilplaats voor de onderduikers. Ook in 
huis was een dergelijke schuilplaats waar men best kon slapen; de 
schuilkelder was voorzien van elektriciteit, licht en alarmschel. 
Als er in de buurt iets gebeurde, konden we met een periscoop4 
op de Almeloseweg en Stationsweg kijken. 
Omdat we een elektrische kachel, een radio en een ventilator in 
de kelder hadden, was het zeker een van de best ingerichte 

                                                           

4  Is een kijker met spiegels om vanuit een verborgen positie de 

omgeving op een hoger niveau te kunnen observeren 

24   Boerderij van de fam. Schoot Uiterkamp, C 88, nu Almeloseweg 11 
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schuilkelders van Haarle. Er lag ook voldoende eten en drinken in 
en andere belangrijke zaken en tevens een laag stro met dekens 
om te slapen. Er werd in die dagen niet veel gewerkt, alleen het 
allernoodzakelijkst werd gedaan. 
Op 7 april werd de Almeloseweg ondermijnd. De Duitsers legden 
nog snel antivoertuig- en antipersoonsmijnen om de opmars 
tegen te werken. Op zondag 8 april zijn we niet naar de kerk 
geweest, de spanning werd met het uur erger. 
De mijnen onder de weg werden onophoudelijk bewaakt, de 
bewakers tuurden steeds naar een bepaalde richting. Op 7 april 
zijn de vrouwen en kinderen naar G. Kemper (Stationsweg 36) 
gegaan, met vijf mannen bleven we achter.  
 

Maandag 9 april 1945 
’s Nachts was een enorme drukte op de weg van terugtrekkende 
moffen, maar ’s morgens zien we tot onze schrik dat ze bij 
Vloedgraven blijven staan. Daar wordt antitank geschut in stelling 

gebracht. Ook komt er nog ander geschut te staan: bij G. Kemper 
en tussen Vloedgraven en het station, allemaal in de richting van 
Nijverdal. We besluiten nu de boerderij te ontruimen. 
De koeien gaan in de weide achter de spoorbaan. Stoelen, kasten, 
tafels, ledikanten en beddengoed worden op karren geladen en 
door ons zelf getrokken en weggebracht naar Bessembinder 
achter de spoorlijn en naar A. Schoot Uiterkamp achter het 
viaduct. 

25   Woning bij station Haarle 
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Ook de vrouwen en kinderen verhuizen van G. Kemper naar  
A. Schoot Uiterkamp. De moffen waren intussen op de boerderij 
gekomen en druk in de weer om pudding te koken. Ze moesten 
hiervoor een emmer melk hebben. Alles wat nu nog in het huis 
was, werd zoveel mogelijk ingepakt en in de grond begraven. 
Dit duurde tot ongeveer drie uur in de middag. 
Moeder zou ook juist weggaan naar A. Schoot Uiterkamp toen wij 
van nabij het eerste schieten hoorden. Alle deuren en ramen 
werden open gezet en daarna gingen we met zijn allen de 
schuilkelder in. Toen we daar een uur hadden ingezeten, hoorden 
we enkele zeer hevige knallen. De betonsilo trilde in de grond en 
het bleek dat de mijnen in de Almeloseweg gesprongen waren. De 
kogels gierden over ons heen en telkens hoorden we hevig 
schieten. Af en toe ging er iemand kijken en zo zagen we dat op 
verschillende plaatsen boerderijen in brand stonden. Dit was een 
hopeloos gezicht en je stond er machteloos tegenover. 
Even later hoorden we geschreeuw en geloop van de moffen die 
bij Vloedgraven zaten. Deze reden met hun geschut hals over kop 
de spoorlijn over richting Luttenberg. Toen zagen wij de eerste 
Canadese tanks staan achter de boerderij van Wolterink. 
We hebben nog enige tijd gewacht en toen stond een lange rij 
tanks achter onze boerderij. 
We zijn toen met een witte vlag allemaal tevoorschijn gekomen 
en vijf minuten later rookten wij onze eerste Canadese sigaret! 
 

  

Nieuwsblad voor Salland 30 juni 1945: 

Door de Duitschers meegenomen een Carpionwagen met 

hooge wielen, met lade onder in, gebruikt als venterswagen. 

Gaarne inlichtingen tegen beloning bij 

A.Diepman, Haarle 
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PIET VERHESEN VANUIT CANADA  
 
Wij verhuisden van Tienray (L) naar Haarle, op verzoek van mijn 
vader, omdat hij bang was dat Hitler bij het uitbreken van oorlog 
door Limburg naar Rotterdam zou marcheren. Het was volgens mij 
september 1938. Omdat Station Haarle in de herfst van 1945 werd 
opgeheven, werd mijn vader tegen zijn zin aangesteld als 
stationschef in Mantgum (Fr.) tussen Leeuwarden en Sneek, tot 
ook dat station in 1948 werd opgeheven. Wij verhuisden toen naar 
Den Haag. Zijn laatste post werd toen stationschef van Centraal 
Station in ‘s-Gravenhage. In 1954 ging vader met pensioen. 
Uiteindelijk zijn mijn ouders weer in Overijssel gaan wonen; in 
Deventer, niet ver van hun dochter Marietje in Twello. 
 
Herinneringen aan Haarle 
We kwamen in Haarle te wonen in september 1938. Ik was acht 
jaar en belandde in de derde klas bij Meester Wiegink. Ik zat op 
het jongenskoor bij G. Nije Bijvank. Ik heb goede herinneringen 
aan zowel mijn schooltijd als aan het jongenskoor. Het zingen en 
het leren lezen van noten heeft mij in mijn latere leven veel 
plezier bezorgd. Pastoor Hasselbach nam mij een beetje onder 
zijn hoede toen ik in Zenderen op het klein seminarie (gymna-
sium) was en met vakanties thuis was. Voor het vormsel gingen 
we met rijtuigen naar de kerk in Heeten. Voor het laten maken 
van een familiefoto bij Hemmink, gingen we in 1944 met paard en 
lange open wagen van Antoon Hobert naar Nijverdal. 
 
Spoorwegstaking en winter 1944-1945 
Op de dag dat koningin Wilhelmina, namens de regering in 
Londen de spoorwegstaking afgekondigde, zondag 17 september 
1944, hoorde mijn vader dat bericht via zijn clandestiene 
kristalradiootje in de kast van de slaapkamer. Ook omdat het 
bericht ons  had bereikt via de ondergrondse, zie ik nog zo voor 
mij dat hij wegliep met een jutezak over de schouder richting 
Haarle. Hij bereikte die dag Nieuw-Heeten waar mijn zus Marietje 
tweede meisje was aan de pastorie. Vader dook onder op een 
boerderij net buiten het dorp. Moeder en ik overnachtten bij 
Meijerink achter het spoor. Meijerink had ons met paard en 
wagen opgehaald. Zus Annie en broertje Ko gingen naar Wolterink 
aan de Almeloseweg. Tegen de avond heb ik als 14-jarig jochie de 
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trapnaaimachine door het keukenraam geworsteld, de deur was 
aan de wegkant, en in het struikgewas aan de andere kant van de 
spoorlijn verstopt. 

   
26   Links: Halte Haarle, de woning waarin de familie Verhesen woonde. 

Rechts: de heer Verhesen, die op de fiets van zijn huis naar het station in 

Den Haag gaat 

Een locomotief was eerder langsgekomen om te zien of het 
station onbemand was. Ook een legerwagen kwam langs. Die 
moffen stalen meubels en keukengerei. Mijn moeder was blij met 
het behoud van haar naaimachine. Moeder met Annie en Ko 
bleven een paar maanden in Nieuw-Heeten. Ik ben een poos bij 
Meijerink geweest. Het was eind november of begin december 
toen wij allemaal, zonder vader, in twee kleine kamertjes onze 
intrek namen bij onze grootouders, Kluessjen, in Hellendoorn. Ik 
heb maandenlang bij Reimert geslapen. Ik werkte bij Hein ten Bok 
in de bakkerij, voornamelijk om met de bakfiets brood rond te 
brengen naar klanten. Ik herinner me nog goed de mensen uit het 
westen van Nederland met hun fietsen en een zak aardappelen 
over het stuur, toen ik brood bracht naar klanten richting Den 
Ham; nota bene met paard en tweewielige wagen. Onze 
herdershond Prins liep mee. Soms had ik een paar extra broden 
die ik aan die zielige mensen langs de weg gaf. 
Op de Bevrijdingsdag stond ik in Hellendoorn (10 april) op de 
driesprong te wuiven naar de Bren Gun Carriers die langs reden 
richting Ommen.  
Mijn moeder was ongerust over Marietje, die nog in Nieuw-
Heeten was. Ik ben die dag (10 April) met mijn fiets zonder banden 
langs de Elf Provinciën, over de berg, richting ons huis bij de 
spoorlijn gefietst. Een soldaat deed de deur open en ik viel. De 
Canadees deed een pleister op het schrammetje. Hij hield mij ook 
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op en zei zoiets van: "Je moet wachten want daar wordt nog 
geschoten." Toen ik bij ons huis aankwam, zaten de kogelgaten in 
de muur aan kant van de Almeloseweg.  
Een Duits kanon lag ondersteboven in de sloot en twee Duitse 
soldaten lagen bij het huis in de struiken; dood natuurlijk. Bij de 
lijken lagen een aantal foto’s en paperassen. Ik heb niks 
aangeraakt en fietste naar Nieuw-Heeten. Bij de kerk riep een 
Canadese aalmoezenier mij om te helpen twee brancards een 
eindje te sjouwen naar een ondiep 'graf'. Beide lichamen werden 
onder wat aarde begraven. Op de pastorie kreeg ik een boterham 
en ik fietste terug naar Hellendoorn om mijn moeder gerust te 
stellen dat alles oké was met Marietje.  
De periode na de bevrijding namen de Canadezen (officieren) hun 
intrek in de voorkamer van ons huis. Tenten, jeeps en trucks, een 
veldkeuken enzovoorts waren allemaal gestationeerd op de laad-
en losplaats tegenover ons huis. Daar werd altijd hout uit de berg 
opgeslagen voor het vervoer naar de mijnen in Limburg.  
Een van de Canadezen gaf mij een geweer (Lee Enfield) dat hij 
eerst onder de rails krom had gebogen. Daar mocht ik wel 
'oorlogje' mee spelen.  
 
Vaders werkzaamheden 
De taken van het twee man sterke personeel, de een had vroege 
dienst de andere late, bestonden uit het bedienen van de 
signalen, die handmatig op veilig en onveilig werden gesteld. 
Natuurlijk moesten de wissels worden ingesteld om de 
goederenwagons op het zijspoor te zetten voor het laden van 
mijnhout en stronken. Ook werden steenkolen uitgeladen. Ik hoor 
nog het tikgeluid van de telegrafische verbinding met Nijverdal en 
Raalte. Van personenvervoer, bijvoorbeeld het kaartjes verkopen, 
herinner ik me niets. Ook niet van nachtelijk treinverkeer.  
 
Piet Verhesen 
 
Trochu (Canada), 30 Augustus 2014  
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ZUSSEN BLOEME VERTELLEN 
 
In Informatie Haarle hebben onderstaande drie zussen Bloeme ter 
gelegenheid van 50 jaar bevrijding in 1995 hun ervaringen opge-
schreven over de laatste dagen van de oorlog. 

 
Tonny (1922, overleden in 2011) was getrouwd 
met Hein Schoot Uiterkamp, geboren aan de 
Tunnelweg. Het echtpaar is na hun huwelijk naar 
de Noordoostpolder verhuisd om daar een 
boerderij te runnen. 

 

Rikie (1928) is getrouwd met buurjongen Antoon 
ten Den die inseminator bij de KI was. Het echtpaar 
woont op Raamsweg 11 in Haarle. 
 
 

Annie (1933) is getrouwd met Hein Hunneman. Zij 
hadden een boerderij in de bossen van landgoed 
‘Het Neppelenbroek’ in Broekland. Momenteel 
wonen zij in Raalte. 
 

 
Tonny Schoot Uiterkamp-Bloeme 
Nu, 50 jaar later, wil ik die dag, 9 april 1945, beschrijven. 
Die dag kan ik niet vergeten, die blijft in mijn herinnering. Het zijn 
mijn persoonlijke herinneringen zoals ik die op die 9e april heb 
beleefd. 
Ik was in die tijd huishoudster bij de familie Hobert, onze buren. 
Wij voelden allen aan dat de oorlog op zijn eind liep. Daags ervoor 
was het erg onrustig. 
Er waren veel soldaten in Haarle, de spanning was te snijden. De 
9e april 1945 was een stralende dag. 
’s Morgens begon echter het schieten al vanaf Nieuw-Heeten. 
De staf van de Duitsers die bij Hobert in huis was, werd steeds on-
rustiger. Rond het middaguur ben ik naar mijn ouders gegaan om 
te vragen wat zij gingen doen. 
Mijn moeder zei: “Wij gaan de kelder in.” 
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Het gezin Hobert en ik waren van plan de Sprengenberg op te 
gaan, naar de kelders van het kasteel. Het gezin bestond uit vader 
Hobert, zes kinderen en mijn persoon. Zij waren niet allen thuis. 
 

 
27   Bij de familie Hobert (1943). Bovenste rij: zusters Stapels (Corry, Ans en 

Truus) uit Rotterdam. Hun broertje ontbreekt op de foto; hij was evacué op 

het erve Hobert. Staand: Harm, Cees, Antoon, Harm (vader) en Johan. 

Onder: Hein met hond Mollie, Tonny Bloeme (Kèèmper) en Annie Hobert 

Ik herinner me dat zoon Cees onder de gevechten thuis is 
gekomen. Verder was er een gezin uit Rotterdam: een moeder 
met kinderen, waarvan één astmatisch. 
Dan nog de familie Hartholt uit Nijverdal met twee onderduikers 
die zogenaamd doofstom waren en een jongetje uit Amersfoort. 
Met zijn allen zijn we om een uur of één op weg gegaan. We 
gingen door het bos, want het schieten werd steeds heviger. 
Bij de villa aangekomen, zijn we daar de kelders ingegaan. Er zaten 
ook Duitse soldaten in de kelder, alles zat door elkaar, ook de 
doofstomme onderduikers. Achteraf denk ik hoe het mogelijk is 
geweest dat er geen paniek is uitgebroken. Het was angstig stil, 
niemand zei iets. We hebben daar de hele middag gezeten. En 
intussen werd de toren alsmaar beschoten en hij kreeg vele 
voltreffers te verduren. 
Jim, de zoon van de familie De Kempenaer (1919-2010), ging met 
de Duitsers praten en kreeg uiteindelijk toestemming om de witte 
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vlag uit te steken. Met gevaar voor eigen leven is hij buitenom, via 
de brandtrap, naar de toren geklommen. Daar heeft hij de vlag 
uitgestoken. 
Het duurde nog een tijd voor de Canadezen arriveerden. Met de 
handen omhoog moest iedereen de kelder verlaten. De Duitsers 
werden gevangen genomen. En de doofstomme onderduikers 
bleken Engelse piloten te zijn. Ik wist dat al, want ze waren ook bij 
mijn ouders ondergedoken geweest. Wij gaven elkaar de hand en 
dat moment is mij altijd bijgebleven. Toen wij buitenkwamen, 
zagen we overal branden.  

28   Palthetoren met kogelgaten, direct na de bevrijding in 1945; uit een 

album van de fam. De Kempenaer 
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Met de hele groep, ook gevangenen, zijn we naar huis gelopen. 
Wat een schok voor de familie Hobert: hun boerderij stond in 
brand! 
En wat was ik blij om mijn familie terug te vinden. 
Hoe was het thuis gegaan? 
 
Annie Hunneman-Bloeme en Rikie ten Den-Bloeme 
Nu komt onze belevenis. Wij waren thuisgebleven op de 
boerderij. Vader vond dat onze kelder groot en veilig genoeg was. 
Ik kan me nog herinneren dat enkele soldaten van de Duitse 
Wehrmacht hielpen om zandzakken en bijlen in de kelder te 
brengen. Ook gingen ze de kelder stutten. 
Buiten bij het kelderraam hebben ze zelfs met onze mannen een 
loopgraaf gegraven voor het geval wij de kelder moesten 
ontvluchten. 
Nadien zijn ze vertrokken. 
Ondertussen was het schieten heviger geworden zodat wij 
allemaal de kelder ingingen. 

 
Wij allemaal, dat waren: vader, moeder, zes kinderen, drie kin-
deren uit Enschede en een uit Amersfoort, oom Antoon Bloeme 
en tante Miete, oom Gerard en tante Da (de ouders van de latere 
pater Meijerink), Herman Meijerink en nog twee onderduikers. 

29   Fam. Bloeme v.l.n.r. boven: Tonny, Bernard, Mariet en Annie 

onder: Dora, vader, moeder en Rikie 
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Hoe laat het was, weet ik niet precies meer, ik denk ongeveer één 
uur. De tijd in de kelder werd doorgebracht met bidden en bang 
zijn. Wat hadden wij een spanning! 
Er werd steeds geschoten, een Duitse S.S.-soldaat stond een hele 
tijd met pantservuist in de hand voor ons kelderraam. Later in de 
middag was hij opeens weg. 
Op een gegeven moment hoorden wij gestommel in huis. Doordat 
de kelderdeur zo gemaakt was dat hij niet klem zou kunnen slaan, 
kon mijn broer door een kier in de keuken kijken. Hij zag dat het 
andere uniformen waren. Ik weet nog dat iedereen erg 
gespannen was, omdat we niet wisten hoe wij moesten aangeven 
dat wij in de kelder zaten. Een witte vlag hadden wij niet.  
Een theedoek bracht de oplossing en die werd naar buiten 
gestoken. Daarop werd de kelderdeur opengegooid en moesten 
wij een voor een met de handen omhoog naar buiten komen en 
voor het huis gaan staan. 
Nadat de boerderij 
was doorzocht, klopte 
een Canadees vader 
op de schouder. Hij gaf 
aan dat we weer naar 
de kelder zouden gaan, 
want het was nog 
steeds erg gevaarlijk in 
de buurt. 
Na een poos ging vader 
poolshoogte nemen. 
Hij kwam terug en zei 
dat de boerderij van Hobert nog niet bevrijd was. Vader had 
gezien dat een Canadese soldaat een staldeur wilde openen en 
van binnenuit werd neergeschoten.  
U moet weten dat de boerderijen van Hobert, Kemper en die van 
ons een driehoek vormden.  
Ze stonden ongeveer dertig meter uit elkaar. 
Na nog een hele poos in de kelder gezeten te hebben, konden wij 
het niet langer uithouden en gingen kijken hoe het buiten was.  
De Canadezen hadden een rij tanks tussen ons en Hobert gezet. 
Wij moesten aan onze kant blijven. Nadat de boerderij van Hobert 
in brand was geschoten, gingen de mannen er toch naar toe om 
de koeien die op stal stonden eruit te halen. Groot was de paniek 

30   Pantservuist in originele verpakking  
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toen ze merkten dat er twee Duitse soldaten in de stal waren. De 
een was zo verstandig met de handen omhoog naar buiten te 
komen. De andere soldaat kwam ook naar buiten, maar hij had 
een revolver in de hand. Hij werd ter plekke neergeschoten. Ook 
werd een Hollandse S.S.-er gevangen genomen, hij werd later ook 
doodgeschoten.  
Het was toen ongeveer 19.00 uur. Vanwege het brandgevaar 
moesten de koeien van ons ook naar buiten gebracht worden, 
daarna gingen wij naar de boerderij van Kemper om te kijken hoe 
het bij hen was. 
Moeder Kemper was ernstig ziek en omdat de vlammen van de 
boerderij van Hobert overgeslagen waren naar Kemper’s boer-
derij, moest zij overgebracht worden naar de familie Besten 
(Hensken) waar zij de volgende morgen overleed. 

31   Boerderijen Hobert (voorgrond), Kemper (linksboven) en Bloeme 

(middenboven) in de Kempershoek 

Ondertussen werd er nog steeds geschoten. 
In de nacht van de bevrijding hebben wij met vijfendertig mensen 
in de voorkamer geslapen. Wij lagen allemaal op de grond, terwijl 
de Canadezen elders in huis waren. Ik weet nog best dat we  
’s morgens echte koffie en thee met koeken erbij kregen van de 
Canadezen. 
De dag van de bevrijding liep iedereen zo’n beetje rond te dwalen. 
Overal stonden tanks, overal liepen soldaten en je zag hier en daar 



- 46 - 

nog gesneuvelde soldaten liggen. In de schuur van Hobert lagen 
gewonde soldaten. 
 
Nu, vijftig jaar later, 1995, speelt het nog steeds door ons hoofd. 
Wat heeft de ‘Kempershoek’ veel geluk gehad. Er zijn geen 
buurtbewoners overleden door oorlogsgeweld, helaas wel 
soldaten. Om ieder huis is gevochten.  
Toen zongen we: “Nooit, neen nooit geen oorlog meer…” 
Helaas!!! 
 
Mei 1995 
 
Zussen Bloeme 
 

  

Gered door Canadese arts. 
Trees Jonkman-Wolfkamp (woonde Stationsweg 13) vertelt wat 
zij net na de bevrijding heeft meegemaakt toen ze 5 jaar was. 
Bij de riezemiete (opslag voor hakhout) waren een logé Fransje 
Donders uit Arnhem en ik houtjes aan het hakken. Ik legde het 
hout klaar en de jongen hakte met een bijltje. Toen ging het fout. 
Ineens lag mijn pinkje er bijna helemaal af. Met mijn andere hand 
hield ik mijn pinkje vast en liep naar mijn vader die bezig was op 
de mestvaalt. Met enige spoed zijn we naar de huisarts in Raalte 
gegaan, die mijn pinkje er aangehecht heeft. Hij vertelde dat ik me 
weer moest melden als de wond ging zweren. Een paar dagen 
later speelden we samen met kinderen van Bouwhuis, Schoot 
Uiterkamp en Nij Bijvank bij de familie Van ’t Erve aan de 
Stationsweg 6 (Rutgers). Er was een grote groep Canadezen die 
daar een medische post had ingericht. Een van de artsen die daar 
rondliep zag mijn verband en vroeg wat er aan de hand was en of 
hij ernaar mocht kijken. Hij zag dat de wond vreselijk ontstoken 
was. Hij heeft mij toen penicilline gegeven. Hij heeft thuis mijn 
vader en moeder uitgelegd dat ik die tabletten moest nemen voor 
de genezing van mijn pink. Penicilline was tijdens de Tweede 
Wereldoorlog door de Amerikanen verder ontwikkeld en 
geproduceerd. Tijdens de bevrijding kwam het middel mee naar 
Europa. Het heeft misschien wel mijn leven gered. 
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IN GESPREK MET JOHAN VAN SCHOOTEN 
door Hennie Bouwhuis 

 
Een mooie dag om 
terug te blikken is 
oudejaarsdag. 
Daarom fiets ik op 
de laatste dag van 
2014 naar Poggen-
beltweg 6, Haarle. 
Door nieuwe wet-
geving is er in de 
ochtend minder 
vuurwerkgeknal. 
De rust krijgt nog 
wat accent door 
een blauwe reiger 
die staat te henge-

len in de sloot net voor de authentieke boerenwoning van de 
familie Van Schooten. 
Met zoon Jos heb ik afgesproken om bij vader te komen praten 
over de oorlog en bevrijding. We schudden elkaar de hand ter 
begroeting, we kennen elkaar enigszins. 
Vlak voor zijn zelfgemaakte kerststal heeft vader Johan een mooi 
plekje voor het raam van waaruit hij de Poggenbeltweg goed kan 
overzien; lukt dat niet alleen met eigen ogen, dan doet hij dat met 
behulp van een verrekijker.  
Alvorens over de donkere periode 1940 – 1945 te spreken, vertelt 
Johan honderduit over zijn familie. Met een glimlach vertelt bij 
trots dat hij de oudste inwoner van Haarle is. Natuurlijk schat ik 
zijn leeftijd te laag in, want Johan heeft de respectabele leeftijd 
van 97 jaar! 
 
De familie Van Schooten 
De vader van Johan is geboren op de Eekte waar nu de familie  
J. van Schooten woont (Eekteweg 3). Vader Arnold bouwde in 
1912 de huidige boerderij aan de Poggenbeltweg; in 1920 werd 
een uitbouw gerealiseerd. In het gezin werden zeven kinderen 
geboren: drie meisjes en vier jongens. 

32   Johan van Schooten 
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Op dit adres werd Johan geboren op 20 maart 1917 en trouwde 
in 1950 met Grade Heethaar die overleed in 2010. Het paar kreeg 
vijf kinderen: Ans (overleden in 2013), Harrie, Leo, Jos en Frans.  
Na jarenlang boerenknecht te zijn geweest, was Johan vanaf 1950 
de boer aan Poggenbeltweg 6. 
 
Militaire diensttijd 

Johan moest ‘voor zijn 
nummer’ (dienstplicht) 
naar de Menno van 
Coehoornkazerne in 
Arnhem. Daar waren 
Johan Koolhof uit Heeten 
en Hein Bloo uit Pleegste 
zijn dienstmakkers. Hij 
kwam op in oktober 
1936 en net voor zijn 
verjaardag in maart 1937 
was hij weer thuis. 
In de winter van 1937 
was Johan als militair 
getuige van het huwelijk 
tussen Prinses Juliana en 
Prins Bernhard. Johan 
heeft de datum zelfs nog 
paraat: 7 januari. Het 

was heel koud op deze 
feestelijke dag in Den Haag. Er was een behoorlijke afstand tussen 
de kerk en het paleis. De militairen stonden op dit traject met hun 
hakken tegen het trottoir, daarachter konden toeschouwers 
vanaf tribunes getuige zijn van het bijzondere schouwspel. 
 
De Grebbeberg 
Bij de mobilisatie in 1939 moest Johan opnieuw opkomen, nu in 
Doesburg. Hij was toen boerenknecht bij De Ruuter (Wolterink). 
Je moest aan de oproep gehoor geven, want er dreigde oorlog. 
Met een bus van de lijndienst van Spijkerman reisde hij naar 
Deventer. Van daaruit ging het met een andere bus naar 
Doesburg, maar nog dezelfde avond ging de reis verder richting 
de Grebbeberg. Johan zal nooit vergeten welk een noodweer het 

33   Johan van Schooten als soldaat 
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was tijdens die reis. Eindbestemming werd het dorpje Achterberg, 
iets noordelijk van de Grebbeberg. 

De Grebbelinie 
strekte zich uit van 
het IJsselmeer tot 
de Grebbeberg bij 
Rhenen. 
De winter was ex-
treem streng en de 
rivier de Grebbe 
vroor dicht. 
De dreiging van 
een Duitse inval 
werd steeds groter 
en de vrees be-
stond dat de dicht-
gevroren Grebbe 
een veel te mak-
kelijke weg werd 
voor de Duitsers.  
Daarom moesten 
Johan en een groot 
aantal andere 
soldaten het ijs uit 

het riviertje zagen in blokken van drie meter lengte en een meter 
breedte! 
De Duitsers kozen echter de niet verwachte route via de 
Grebbeberg waar zwaar gevochten werd. In Achterberg moest 
Johan helpen bij het bewaken van stellingen op het bouwland. De 
Duitsers schoten heel veel lichtkogels af vanuit Wageningen om 
te zien welke stellingen de vijand innam. De Nederlandse troepen 
waren al snel totaal niet opgewassen tegen de Duitse overmacht. 
Een kapitein overlegde tijdens het terugtrekken met vierhonderd 
soldaten of ze zich zouden overgeven of doorvechten. Het werd 
overgeven en met een witte vlag voorop liepen de manschappen 
naar Zeist. Bij het terugtrekken door de militairen zagen ze dat 
winkeliers hun zaken hadden achtergelaten. Militairen namen van 
alles mee uit de verlaten winkels. Ook alle mogelijke spullen 
waren langs de weg te vinden, bijvoorbeeld een slof sigaretten en 

34   Kaart van de Grebbelinie 

(www.utrechtseheuvelrug.punt.nl) 
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wat tafelmesjes. Johan wist een mes te bemachtigen dat hij thuis 
nog jaren gebruikte.  
Als interviewer was ik totaal verrast dat Johan zei dat hij een slof 
sigaretten aan mijn vader had gegeven; die had de beschikking 

over een fiets en kon de buit mak-
kelijker meekrijgen. Uiteraard weet ik 
dat mijn vader Hein Bouwhuis uit 
Broekland (1909 - 2000) ook rond de 
Grebbeberg gelegerd was, maar ik had 
nooit over de door Johan genoemde 
ontmoeting gehoord! Over die 
moeilijke tijd hoorden we later als 
kinderen toch weinig. 
Na de oorlog had Johan mijn vader 
vaker getroffen wanneer die eieren 
kwam ophalen op het verzamelpunt bij 
Diepman (nu hotel ‘De Haarlerberg’). 
Johan werkte toen bij winkelier, 
caféhouder, kolenhandelaar en boer 
Diepman. 

Net als vele anderen was Johan, na de vroege capitulatie, begin 
juni 1940 weer terug in Haarle. 
 
Melden bij de gemeente 
In 1944 moesten vele mannen zich melden op het gemeentehuis 
in Hellendoorn. Dat deed ook Johan; daar was geen keuze meer 
mogelijk. De Ausweiss, het bewijs dat hij niet naar Duitsland 
hoefde, werd in beslag genomen. 
Een Duitse militair is met de groep meteen doorgefietst naar 
Deventer. Onder gezag van de Duitsers moesten de mannen op 
de plek waar later het St. Jozefziekenhuis verrees, oefenen met 
het maken van loopgraven. 
De Duitsers vreesden de opmars van geallieerden en daarom 
moesten de Nederlandse mannen worden getraind in het aanleg-
gen van loopgraven. De Nederlanders bleven de vrees houden dat 
ze tewerkgesteld zouden worden in Duitsland. 
Jan Ruiter, een broer van Herman en Antoon Ruiter van de 
Haarlerveldweg, woonde in Schalkhaar. Hij bood de mannen uit 
Haarle aan bij hem thuis te komen slapen. Overdag gingen ze dan 
aan het werk in Deventer. Daar ontmoetten ze een politieagent 

35   Reconstructie van een 

loopgraaf bij de Grebbe-

linie 
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die eerst bekend stond als NSB-er, maar daarna toch duidelijk 
voor de Nederlanders was. Hij zorgde dat Harm Reimert (Wiels 
Harm), Jans Scholten (Hek’n Jans) en Johan een stempel kregen 
waardoor ze niet naar Duitsland hoefden. Na de oorlog is de 
vrouw van genoemde agent in Haarle geweest om het bewijsstuk 
terug te krijgen. 
 
De laatste oorlogsdagen 
Johan werkte in april 1945 als boerenknecht niet ver van huis, 
namelijk bij Bernard Heuven (Poggenbeltweg 12).  

 
36   Boerderij van de familie Heuven (1951) 

Om op de hoogte te blijven van de oorlogssituatie werd bij Gerrit 
Reimert (Poggenbeltweg 10) naar Radio Oranje geluisterd. Het 
radiotoestel was natuurlijk goed verborgen op zolder.  
Met eigen ogen heeft Johan gezien dat Engelse en Canadese vlieg-
tuigen in groepen van zesendertig overtrokken om steden in het 
Ruhrgebied te bombarderen. 
Duitsers zaten verspreid in en rond Haarle. Ze hadden in de nacht 
van 8 op 9 april een tentenkamp ingericht in de wei bij Heuven. 
De deel lag ook vol met slapende Duitsers. Johan: “Wij durfden 
die nacht niet te gaan slapen.” 
Op 9 april hoorde iedereen bij Heuven midden op de dag schoten 
vanuit Nieuw-Heeten. 



- 52 - 

Allen gingen bij Heuven de kelder in, ook de gezinsleden van de 
familie Geerts (Bisschopsweg) en een onderduiker uit de 
omgeving van Zwolle. Laatstgenoemde was familie van de vrouw 
van Bernard Heuven, Mina v.d. Kamp. De oudste dochter van 
Heuven, Diene, kon staand voor het raam de situatie op straat 
overzien. Van Schooten sommeerde iedereen nadrukkelijk in de 
kelder te blijven. Johan kon vanuit de kelder door de achterdeur 
kijken en zag dat de Canadezen dwars door de staldeur schoten. 
Een daardoor geraakte koe bleek het toch overleefd te hebben. 
Als in een drijfjacht trokken de Canadezen door de 
tegenoverliggende weilanden van het Wittebroek en de omge-
ving van ’t Twieg. 
Tanks rolden over de Poggenbeltweg richting het dorp. Johan had 
bij de Grebbelinie al vol ontzag naar de Duitse tanks gekeken, 
Nederland had die niet! 
En nu… rijen Canadese tanks in Haarle! 
Bij de buren van Heuven, Reimert op Poggenbeltweg 10, was een 
onderduiker die Piet van Aken heette. Ook bij de familie Van 
Schooten was een onderduiker waarvan Johan de naam niet meer 
weet. De Canadezen vernamen dat bij Westendorp (Eekteweg 2) 
nog Duitsers waren en reden daar met een tank naar toe. De 
Duitsers gaven zich over en kwamen als krijgsgevangenen langs 
Heuven lopen. 
In opdracht waren voor de Duitsers eenmansputten gegraven. Bij 
naderend onheil van vliegtuigen kon iemand daar snel inspringen. 
Johan beklemtoont echter dat het veiliger was je over te geven, 
met de handen omhoog, dan op de vlucht te slaan. Dan sloeg de 
vijand toe. 
Rond het middaguur kwamen de Canadezen voorbijtrekken. Toen 
ze al een tijdje voorbij Heuven waren, ging Johan even naar zijn 
ouderlijk huis om te zien hoe het met vader en moeder ging. 
Gelukkig was hen niets overkomen. Tussen het huis van Van 
Schooten en Willems (Haarlerveldweg) was destijds een bosje. 
Duitsers hielden zich daar in schuil en vuurden waarschuwings-
schoten richting de Poggenbeltweg. In de noordelijke gevel van 
de woning van zoon Jos zijn nog enkele kogelgaten zichtbaar. 
Vader Johan weet zeker dat in een van de gaten de kogel nog in 
zit. De Duitsers zijn uit het bosje weggevlucht met achterlating 
van handgranaten, geweren en stiletto’s. Van Schooten kan nog 
niet begrijpen dat hij na de oorlog de durf had om zo’n 
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handgranaat op te pakken en in een drinkkolk voor de koeien te 
gooien. ”Dat had wel heel anders kunnen aflopen!” 
Toen Johan weer terug was bij Heuven, ging hij aan het werk om 
de sporen van Duitse en Canadese voertuigen weg te werken. 
Op Poggenbeltweg 4 woonde destijds de familie Keizer. Omdat de 
Canadezen wisten dat daar nog Duitsers binnen waren, schoten 
ze door het huis. Een Duitser werd hierbij gedood. De 
tegenoverliggende boerderij van Kemper Passink werd ook 
beschoten en vloog daardoor in brand. Het is een van de vele 
gebouwen die tijdens de bevrijdingsacties in en rond Haarle zijn 
afgebrand. 
 
 
Bevrijding 

Ik was benieuwd te 
horen in hoeverre Johan 
bevrijdingsfeesten heeft 
meegemaakt. 
Hij kan zich niets her-
inneren van een bevrij-
dingsoptocht, die in 
1945 in Haarle werd 
gehouden. Hij weet nog 
wel dat hij met aantal 
buren op een platte 
wagen naar Raalte is 
gereden.  
Café ‘Neuf’ was een van 
de bestemmingen waar 
ze veel plezier hebben 
gehad. 
Opvallend genoeg zijn 
tijdens die rit weinig 
verhalen van de oorlog 
verteld, het plezier 
overheerste. 
 

 
 
 

37   Hotel Café Restaurant 'Neuf' in Raalte 
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Terugblik 
In de oorlogsjaren kon het leven op een vrij normale manier 
doorgaan. 
Johan vindt dat hij het meeste last heeft gehad van een aantal 
maatregelen waar de burger zich aan moest houden zoals het 
totaal verduisteren van de stalramen en zelfs een kapje op de 
fietslamp. Verder natuurlijk het bonnensysteem en het ontbreken 
van een behoorlijke fiets. 
Daardoor moest Johan met een ‘knuppelfiets5 ’ naar Deventer 
rijden toen de eerder genoemde groep mannen uit Haarle daar 
oefenen moesten in aanleggen van loopgraven. 

 

Johan van Schooten, 98 jaar geworden op 20 maart 2015, heeft 
nog steeds een helder geheugen en is een gezellige man om mee 
te praten. Het is niet bij één gesprek gebleven, hij kent een heel 
stuk geschiedenis van Haarle. 

                                                           

5  Bij een ‘knuppelfiets’ ontbraken goede fietsbanden; in stukken 

gesneden autobanden waren dan een oplossing, altijd beter dan een 

fiets met alleen velgen. 

38   Boerderij Van Schooten, Poggenbeltweg 6, waarin Johan 

woont samen met het gezin van zoon Jos 
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J.U. DE KEMPENAER: ‘HAARLE (O.) IN DE 
OORLOGSJAREN 1940-1945’ 
 
In de zomer van 1946 publiceerde de heer J.U. de Kempenaer, 
gehuwd met T. van Wulfften Palthe, in de oorlog een van de 
bewoners van de Palthetoren, het boekje ‘Haarle (O) in de 
oorlogsjaren 1940-1945’. Hij deed dit om het nageslacht te 
informeren over de gebeurtenissen in Tweede Wereldoorlog. Hij 
had ook graag geweten wat in Haarle gebeurde toen de Engelsen 
in 1796 door het dorp trokken. Van die periode is nauwelijks iets 
terug te vinden. Herinneringen blijven het beste bewaard als je ze 
tijdig vastlegt en daarom schreef hij direct na de oorlog zijn 
herinneringen en die van dorpsgenoten op. Om de gebeurtenissen 
goed te beschrijven sprak De Kempenaer met vele Haarlenaren 
over hun belevenissen.  
In dit hoofdstuk een beknopte samenvatting van het werk van  
De Kempenaer. 
 

 
39   Uit het familiearchief van de fam. De Kempenaer: een deel van de 

eerste pagina uit het boek van J.U. de Kempenaer met daarop een foto van 

Jim de Kempenaer, een geboren Haarlenaar. Hij is de enige die ooit in Huis 

Sprengenberg (Palthetoren) is geboren 
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Het kostte de Haarlenaren moeite zich met ‘zoo’n laffen inval’ 
vertrouwd te maken, maar toen ze de 10e mei 1940 na het terug-
trekken van de Nederlandse soldaten de bezetter over de Alme-
loseweg zagen trekken, begreep men de bittere werkelijkheid. 
Vervolgens gebeurde er de eerste jaren betrekkelijk weinig. 
Wel maakten de Duitsers in de koepel op het hoogste punt van de 
Haarlerberg een afluisterpost voor vliegtuigen. In de omgeving 
werden barakken gebouwd en afgeschermd met prikkeldraad. 
Ook verrezen stellages die weer werden afgeschermd met 
afgezaagde dennen. In de zomer van 1941 zag men 
lichtspoormunitie, die vanaf de Haarlerberg met machine-
geweren werd afgeschoten op overvliegende geallieerde 
vliegtuigen. De Engelsen beantwoordden dit direct met het 
afwerpen van brandplaatjes, die er voor zorgden dat na opkomst 
van de zon, op verschillende plaatsen brand uitbrak. 
Dorpsbewoners blusten de brand, die telkens weer oplaaide 
doordat de verspreid liggende plaatjes nieuwe branden ver-
oorzaakten. Een Duitse officier uit Den Haag landde met een vlieg-
tuig op de heide om te assisteren bij het blussen. Honderdvijftig 
hectare dennenbos en heide ging in vlammen op. 
De gehele oorlogsperiode bleven vliegtuigen overvliegen van 
Engeland naar Duitsland en weer terug. Verschillende vliegtuigen 
zijn in de omgeving neergestort.6 
In de oorlogsperiode kwamen veel kinderen uit het westen van 
het land naar Haarle en omgeving.  

Onderwijzeres mej. W.J.C. v.d. Peet 
vervulde een belangrijke bemidde-
lende rol. In 1942 bracht zij achttien 
Amsterdamse kinderen onder op 
verschillende plaatsen in het dorp. 
In 1943 nog eens twintig kinderen; in 
1944 vijftig kinderen uit Amsterdam, 
Rotterdam, Den Haag en Enschede. 
In 1945 nog eens twintig kinderen 
uit Zwolle. In dat jaar werden ook 

nog eens vijftig kinderen uit Amersfoort door bemiddeling van de 

                                                           

6  Zie het boek ‘Opdat niet wordt vergeten’ Uitgeverij ’n Boaken, 

Nijverdal, 2007 

40   Mej. W.J.C. v.d. Peet 
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Interkerkelijke Organisatie opgevangen op verschillende adressen 
in het dorp. 
In oktober 1943 liep jachtopziener Tijs Kemperman in de buurt 
van de spoorlijn, toen elf mensen uit de trein sprongen om te 
ontkomen aan hun deportatie. De begeleidende soldaten kregen 
dit in de gaten en begonnen vanaf de trein te schieten op de 
vluchtenden. De kogels troffen geen doel en Kemperman nam de 
vluchtenden mee. Naderhand vond hij langs het spoor nog 
verscheidene briefkaarten, die uit de treinen waren gegooid om 
de familieleden te berichten. Een deel van de ontsnapten bracht 
hij onder bij A.H. Lohuis (nu Schutte, Molenweg 24). 
Op 23 januari 1945 werd de Typhoon met R.C.A.F. Flight Officer 
I.J.W. Wallace achter de stuurknuppel, getroffen door een bom 
die het boven hem vliegende vliegtuig uitwierp. Het vliegtuig 
kwam bij de boerderij van de Fam. Smeenk, Veldhuisweg 10, 
neer7. Naast de piloot kwamen door de bom, die de boerderij van 
de wed. Knobben-Smeenk, Veldhuisweg 8, trof de Haarlenaren 
J. Zellen en W. Smeenk om het leven bij hun werk op de hooimijt.  
Pas na ‘Dolle Dinsdag’, 5 september 1944, kreeg Haarle volgens 
De Kempenaer echt te maken met extra waakzame Duitsers. 
Vanaf die dag zijn er voortdurend Duitsers in het dorp. Ieder 
ogenblik kon de gehate ‘Grüne Polizei’, soms vergezeld van een 
hond, het erf van een boerderij opkomen om te zoeken naar 
onderduikers, die merkwaardig genoeg zelden werden ontdekt.  
Volgens De Kempenaer verbleef Anton Mussert van september 
1944 tot maart 1945 op de Holterberg. Hij was de oprichter en 
leider van de Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland 
(NSB), die collaboreerde met de nazi's. Van hout van de keten, die 
de Duitsers bij de koepel op de Haarlerberg hadden gebouwd, 
hadden verzetsstrijders een schuilplek gebouwd in het gebied 
Hegejanskamp 8. Mussert bleek in die omgeving te wandelen en 
nadat jachtopziener Gerhard Hegeman hem staande had  

                                                           

7 In het eerder genoemde boekje ‘Opdat niet wordt vergeten’ is meer 

te lezen over de verongelukte vliegtuigen. De plekken waar ze zijn 

neergestort, zijn in 2004 voorzien van een herdenkingsbord. 

8 Hegejanskamp ligt rechts van de zandweg van Nijverdal naar 

 Holten. 
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41   J.U. de Kempenaer (1880-1965) met zijn echtgenote  

T.G. de Kempenaer-van Wulfften Palthe (1887-1981) op het terras van de 

Huis Sprengenberg (Palthetoren) 
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gehouden om te controleren of hij het daadwerkelijk was, werd 
besloten veertien man van de verzetsgroep van 10 tot 14 
september 1944 onder te brengen bij G.A. Bloeme. De wapens 
werden ’s morgens om vier uur op een boerenwagen geladen en 
bedekt met takken naar de boerderij gebracht. 
Twee dagen voor de beruchte razzia in Haarle op 14 oktober 1944, 
werden door de geallieerden op de Piksen bij Hellendoorn 
opnieuw wapens uitgeworpen. Een gedeelte van de groep ging 
naar de afwerpplaats om de wapens op te halen. Op de dag van 
de razzia kwamen ze terug fietsen met een zak met handgranaten 
en twaalf pistolen. 
Ze wisten niet van de razzia tot ze bij De Pas zes Duitsers zagen, 
die hen riepen. Ze deden of ze niets hoorden en fietsten door. Een 
auto met vier andere Duitsers reed vlak langs enkele andere 
verzetslieden. Ze kwamen met de schrik vrij. Blijkbaar waren dit 
Duitsers die met tegenzin hun werk deden. 
De wapens werden bij Bloeme op verschillende plaatsen verstopt. 
Een radiotoestel dat in de hilde onder het stro verstopt was, werd 
door een speurende mof met zijn bajonet doorstoken, maar niet 
opgemerkt. Een deel van de wapens werd overgebracht naar Ten 
Den; ook daar vonden de Duitsers niets. Toen de Duitsers de 
boerderij van Bloeme naderden trok G.J. Piksen met een Rus en 
twee Engelse piloten naar het Twiegweerd in het Wittebroek, 
waar ze zich verstopten in de droge sloten. G.J. Piksen wilde na 
enige tijd zijn maten helpen met het in veiligheid brengen van de 
wapens. Op de terugweg uit het bos viel hij in handen van de 
Duitsers en werd hij naar de school gebracht. Hier werd hij 
verhoord, maar hij hield de lippen op elkaar, waardoor de 
Duitsers niets over zijn makkers te weten kwamen. Piksen kende 
de hele verzetsbeweging in Overijssel en een deel van Gelderland. 
Door zijn standvastigheid heeft hij zichzelf opgeofferd. Hij werd 
na het verhoor naar het bos teruggebracht en daar geëxecuteerd. 
Op 23 december 1944 werd de Boerenleenbank overvallen door 
de ondergrondse om aan geld te komen voor levensmiddelen 
voor de vele onderduikers. Hein (H.J.) Nij Bijvank, de kassier van 
de bank, zat die avond rond zeven uur met zijn gezin aan tafel voor 
het avondeten, toen plotseling twee met revolvers gewapende 
mannen binnenkwamen. Nij Bijvank moest met een van hen mee 
en de kluis open maken; de andere bleef bij het gezin.  
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De overvallers maakten 21.000 gulden buit. Nij Bijvank mocht zijn 
eigen portefeuille houden. 

42   Woning van de fam. Nij Bijvank, nu Stationsweg 11, waar Hein Nij 
Bijvank kantoorhield voor de Boerenleenbank 

 
De familie en de bank werden in naam van de regering in 
Engeland bedankt. Ze kregen ook te horen dat ze de overval niet 
voor kwart voor acht bij de marechaussee Van Oosterom 
mochten melden. Van Oosterom was vooraf op de hoogte van de 
plannen tot deze bankroof. Voor veel angst zorgden ook de V1’s 
en V2’s die werden afgeschoten van de lanceerinstallaties bij 
Hotel Dalzicht en Sanatorium Krönnenzommer. Met een hels 
kabaal en een vlam achter zich aan zochten deze eerste raketten 
de weg naar hun bestemming. Vaak ging het mis. Volgens De 
Kempenaer kon men na de oorlog wel veertig verongelukte V-1’s 
tellen op de hei tussen Haarle en Nijverdal. In Luttenberg kwam 
een V-2 neer, die eerst niet ontplofte en dat wel deed toen veel 
mensen er omheen stonden. Negentien mensen lieten toen het 
leven. V-1’s en de latere V-2’s die wel hun bestemming bereikten, 
zaaiden dood en verderf in Antwerpen of Londen. 
Begin april 1945 werd duidelijk dat de bevrijding niet lang meer 
zou duren. Het geschutsvuur kwam dichterbij en de sterke 
zoeklichten van de geallieerden langs de frontlijn zorgden voor 
kunstmatig maanlicht. Enkele dagen voor de bevrijding kwamen 
van de kant van het Gelderse Laren Duitse soldaten langstrekken. 
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Een stroom terugtrekkende 
soldaten, te voet of op 
fietsen, wagens en paarden, 
die ze op hun terugtocht 
overal stalen. Het was een 
armzalige vertoning, zonder 
enige samenhang.  
Op zaterdagvond 7 april 
vernietigden de Duitsers zelf 
een opslagplaats voor muni-
tie in Holten. Ook de start-
baan voor de V-1’s bij Dal-
zicht werd door henzelf ver-
nietigd. In het vroege voor-
jaar van 1945 was er angst 
voor het plaatsen van ver-

sterkingen tussen Haarle en Nieuw-Heeten, als gevolg van een 
bezoek van hoge officieren en daarna de plaatsing van paaltjes. In 
de daarop volgende maanden was het relatief rustig en ontstond 
het beeld dat er rond Haarle niet gevochten zou worden. 
 
Maandagochtend 9 april werd het schieten heviger. Vanaf de 
Sprengenberg kon De Kempenaer de tanks aan zien komen en ook 
de vlammenwerpers, die met hun lange vlammen de nog 
aanwezig Duitse soldaten uit hun schuilplaatsen joegen. De ene 
na de andere boerderij ging in vlammen op. Later bleek dat de 
moffen veelal de aanstichters waren.  
Een legermacht van ongeveer tweeduizend manschappen zorgde 

voor de bevrijding van Haarle. Van de kerk van Nieuw-Heeten 

trokken ze richting de Poggenbeltweg. Daarbij sneuvelde een 

Canadees. Via de Poggenbeltweg, het is dan ongeveer half twee, 

ging het richting Haarle. Een klein deel ging de huidige 

Lorkeersweg op richting de boerderijen van Jansen of Lorkeers, 

Kruiper en Mars. Daar stelden ze een kanon op, waarmee ze 

richting Schoonheeten en de berg vuurden. Daar werd een 

Duitser gevangen genomen. Een uur later waren de Canadezen 

ter hoogte van de boerderijen van Heuven en Reimert. Er ont-

stond een vuurgevecht met acht Duitsers die zich in de boerderij 

van Westendorp (nu Blom, Eekteweg 2) genesteld hadden. 

43   V1 lanceerinstallatie 
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44   Door J.U. de Kempenaer getekende kaart met de routes die de  

Canadezen volgden 

Met een tank werd eerst het huis beschoten en vervolgens gingen 
infanteristen naar de boerderij. Dichtbij de boerderij sneuvelde 
de Canadese soldaat D.Newall van de Royal Canadian Engineers. 
Onderweg was ook een Duitse soldaat gedood.  
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In de boerderij van Westendorp werd een Canadese Rode 
Kruispost gevestigd, waar ook enkele gewonde burgers en vier 
Duitsers werden verbonden. 
De troepen, met drie tanks, rukten verder op in de richting van de 
dorpskern. Ter hoogte van Raamsman werden ze beschoten met 
een kanon dat opgesteld stond bij de boerderij van Keizer (nu 
Reimert, Poggenbeltweg 4). De voorste tank werd geraakt en 
vloog in brand. Trooper J.T. Swain verbrandde levend in zijn tank. 
Zijn maat die tijdig uit de brandende tank wist te komen verbleef 
daarna enkele maanden in het huis op de Sprengenberg. Kort 
daarna naderde de hoofdmacht van de Canadezen in een 
onafzienbare colonne van tanks, gepantserde wagens en een 
verscheidenheid aan auto’s. Een wonder was dat het huis van 
postbode Hobert, dat bijna in de vuurlinie lag, niet werd geraakt, 
zeker als je daarbij weet dat de Duitsers volgens Keizer niet 
nuchter waren. 
De Canadezen trokken ondanks de weerstand verder en namen 
de boerderij van Keizer onder vuur. Een Duitser, later bleek dit 
een Nederlandse SS-er te zijn, werd op de deel gedood. De 
boerderij van Kemper-Passink, aan de andere kant van de weg, 
ging bij de gevechten in vlammen op. Daar was het kanon, 
waarmee zondag nog was gevuurd, in de nacht van zondag op 
maandag weggehaald. Door het Canadese vuur waren de Duitse 
soldaten, die achter een zandwal bij Spijkerman lagen, verdreven 
en trokken de bevrijders naar de kom van het dorp. Een deel van 
hen ging via de zandweg (Raamsweg) richting De Pas. Ze trokken 
door tot aan de boerderij van Hobert. Een van de soldaten opende 
de achterdeur van de boerderij en werd getroffen door een van 
binnenuit afgevuurd schot. Hij werd onmiddellijk weggehaald 
door zijn makkers. Besloten werd eerst richting de boerderij van 
Bruggeman (De Pas) te gaan. Het gezin zat samen met twee 
Duitsers; een bleek een Pool te zijn die niet verder wilde. De Pool 
werd om half vijf getroffen door een kogel die dwars door de 
voordeur kwam. Kort daarop werd bij Bruggeman de witte vlag 
uitgestoken. Daarna gingen de Canadezen weer naar de boerderij 
van Hobert die werd bestormd en daarbij lieten vier Duitsers het 
leven. Een Hollandse SS-er kwam het huis uit met zijn handen in 
de hoogte en toen hij bij zijn fouillering een onverwachte 
beweging maakte, werd hij doodgeschoten. Om zeven uur, toen 
de strijd al geëindigd was, begon plotseling het dak van de 
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boerderij van Hobert te branden. Het vuur greep snel om zich 
heen en sloeg over naar de hooiberg van Kemper Alferink en 
vandaar op zijn huis dat ook geheel afbrandde. 
Bij het huis van timmerman A.B. Besten (Oude Deventerweg 2) 
vond nog een hevig gevecht plaats; bij het oprukken van de 
Canadezen naar de woning sneuvelden twee Canadezen bij de 

eerste aanval. Ze trokken zich terug op de tank die bij Ten Have 
stond opgesteld en deden een tweede aanval. Daarbij sneuvelden 
nog een Canadees en een SS-er , bovendien werden vier Duitsers 
gevangengenomen. 
De soldaten die bij Spijkerman het dorp introkken, plaatsten bij 
het huis van de familie Laarman, nu het Laarmanshuis, een mi-
trailleur waarmee de Stationsweg werd bestreken. 
Een tank schoot vanaf dat punt nog richting Café Diepman (nu 
‘Hotel-Restaurant De Haarlerberg’) op de daar nog aanwezige 
Duitsers. Het huis van Diepman raakte daarbij in brand.  
Een daar liggende gewonde burger werd overgebracht naar het 
tegenover staande St. Joseph-gebouw. Het ging verder richting de 
kerk en daar zag pastoor Hasselbach vanuit de kelder van de 
pastorie zes Duitsers naderen, die in de richting van het kerkhof 
gingen. De Duitse dokter, die in het St. Joseph-gebouw een Rode 
Kruispost had ingericht, gaf de naderende soldaten het advies 
terug te gaan.  

45   Postkantoor en woning van de fam. Laarman, het latere klooster van 

de Zusters, het huidige Laarmanhuis 



- 65 - 

Bij smid Vloedgraven (nu WR-Bikes) gingen de Canadezen richting 
Hellendoorn. De Vloedgravens waren naar het huis van bakker en 
molenaar Geertman gegaan, iets verderop. Bij de molen werd een 
groep Duitsers opgemerkt door een laagvliegend vliegtuig. De 
Canadezen openden het vuur op de achtkantige bergmolen, die 
daarop in brand vloog. Zonder verdere tegenstand bereikten ze 
de huidige Meijerinksweg.  

Een deel van de troepen volgde de Meijerinksweg en ging via de 
Almeloseweg richting Twilhaar. Het andere deel ging via de 
Kruishaarweg langs Linthorst (nu H. Albers) ook naar de Twilhaar. 
Bij Linthorst en bij het huis van jachtopziener Kemperman, aan de 
huidige Molenweg, werd geschut opgesteld om een eventuele 
aanval te kunnen afslaan. 
 
Een ander deel van de Canadese troepen trok rond elf uur via de 
zandweg (de huidige Bathemerweg) naar Haarle. Door het 
schieten werd J. Wiggers aan zijn arm verwond. Hij werd uit de 

46   Het huis van de fam. Diepman werd in brand geschoten 

Eet smakelijk 
Nadat de molen in de brand was gestoken bereikten de Canadezen 
zonder verdere weerstand  de boerderij van G. Meijerink (nu 
familie Wagenaar, Meijerinksweg 2), waar hun ene verrassing 
wachtte in de vorm van een hoge stapel pannenkoeken. De vrouw 
des huizes had deze een half uur tevoren voor de moffen moeten 
bakken. Ze werden nu met smaak door de Canadezen opgegeten! 
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schuilkelder gehaald en naar de verbandplaats gebracht en 
overgebracht naar het ziekenhuis in Nijmegen. Veertien dagen 
later kwam hij weer thuis. Rond zijn boerderij werden vijf Duitsers 
gevangen genomen. De troepen trokken verder en sloegen de 
zijweg naar het Remmersbos en Cadettenbos in, op jacht naar de 
Duitsers die daar ’s ochtends vanuit Nieuw-Heeten naar toe 
waren gevlucht. Ze hadden bij de Eendenplas en in het bos 
verschillende stellingen met machinegeweren gemaakt. Met 
tanks en vlammenwerpers verjoegen de Canadezen in die 
omgeving genestelde Duitsers. Grote stukken heide gingen 
daarbij in vlammen op. De volgende dag werden er vele wapens 
en munitie gevonden en op het land van Meilink een gesneuvelde 
Duitser bovenop de resten van een afgevuurde pantservuist. Toen 
de tanks en infanteristen weer uit het bos kwamen via de 
boerderij van Bloemen, voerden ze dertig gevangenen mee. In de 
buurt van de boerderij van de weduwe Nijenhuis werden nog 
eens zes Duitsers gevangengenomen. 
Gedurende de ochtend had een aantal Duitsers zich in de 
Helhuizen ingegraven rond de boerderijen van Meester Berend, 
Meilink, Vruggink (de Biester). Bij Vruggink stonden nog twee 
Duitse machine geweren opgesteld. De Canadese infanteristen 
trokken via de zandweg (Van Heekweg) naar Haarle. Een Duitse 
majoor was ingekwartierd in het huis op de Sprengenberg en 
werd door soldaten op de hoogte gehouden van de ontwik-
kelingen. De Canadezen lieten het huis tot in de avond rechts 
liggen. 
Om half één meldde de Duitse majoor, met zijn luitenant en 
zeventien manschappen, dat ze niet verder wilden vechten. De 
Canadezen schoten op het huis en alle zesenvijftig aanwezigen 
gingen de kelders in: zeventien bewoners en evacuees, achttien 
leden van het gezin Hobert met evacuees, twee ondergedoken 
Amerikaanse piloten en negentien Duitsers, die niets meer 
voelden voor een strijd tegen de Canadezen. Dat bleek uit hun 
scheldpartij op Hitler. De toren werd door vijftien granaten 
getroffen. Het vuren werd gestaakt toen Jim de Kempenaer de 
witte vlag bovenop de toren plaatste. Rond half negen waren de 
Canadezen op de berg bij het huis en namen ze de Duitsers 
gevangen.  
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Ook kwamen Canadese troepen vanuit Heeten via de Haarlesedijk 
op de Eekte aan, bij de boerderij van Van Schooten. Daar gingen 
ze linksaf het Haarlerveld in richting de Raams. Om en in de 
boerderijen van J. en A. Raamsman, Nahuis en Kemper had zich ’s 
ochtends een honderdtal Duitsers verzameld. Zij beschoten ook 
de troepen die via de Poggenbeltweg oprukten. In de boerderij 
van J. Raamsman werden negen Duitsers gevangen genomen. De 
rest nam de vlucht richting Raalte. De Canadezen trokken door via 
de Wittebroeksweg en de Veldhuisweg richting de boerderij van 
Wolfkamp aan de Almeloseweg. 

Een deel van de 
Canadese troepen, 
dat via de Poggen-
beltweg trok, ging 
door de velden 
langs de boerderijen 
van Maatman, Vree-
Egberts en Ruiter-
Bisschop (Kruiper) 
aan de Bisschops-
weg richting de 
boerderij van Zellen 

aan de huidige Bathemerweg. Daar gaven rond vijf uur opnieuw 
acht Duitsers zich over. Vanaf Zellen trokken de Canadezen verder 
naar de boerderij van Rensen, waar men vanaf half twee tot vier 
uur in de schuilkelder zat. Rond drie uur waren de oprukkende 
tanks op de Poggenbeltweg zichtbaar en trok Antoon Rensen met 
een onderduiker, een van de daar ondergedoken piloten, eropuit 
om poolshoogte te nemen. Al snel werden ze door de Canadezen 
beschoten, omdat ze voor Duitsers werden aangezien. Na een 
gevaarlijke tocht, met de buik over de grond, kwamen ze weer 
veilig terug in de schuilkelder.  
Rond zes uur ’s middags bereikten de soldaten de Almeloseweg 
en de spoorlijn, nadat ze het achter hen liggende gebied volledig 
hadden uitgekamd. De volgende dag trokken ze verder. De 
Duitsers waren toen gevlucht, achter het spoor is niet meer 
gevochten.  
 
Tegen een uur of zes was Haarle bevrijd, behalve het huis op de 
Sprengenberg. Dat merkte Cees Hobert, toen hij zijn familie wilde 

47   Boerderij Vree Egberts, Bisschopsweg 7 
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ophalen, die daar was komen schuilen. Halfweg op de hei werd hij 
door Duitsers aangehouden, die hem vroegen waar de Canadezen 
waren. Hobert gaf aan dat de Canadezen overal in het dorp 
waren. De Duitse officier, die met vijf man langs de oprijlaan lag, 
vond het beter de strijd te staken en verzocht Hobert de 
Canadezen te waarschuwen, die dat graag deed. Het had zeven 
uur geduurd voordat Haarle bevrijd was. 
De bevrijding was een feit; een heerlijke overgang, maar eerst ook 
nog onwezenlijk. De volgende ochtend, dinsdag 10 april, begon 
men het eerst goed te beseffen met wat een overweldigende 
overmacht de Canadezen gekomen waren.  
Tien Canadezen lieten bij de bevrijding in Haarle het leven en 
werden eerst in de weide van Nahuis, naast het kerkhof, 
begraven. Later werden ze overgebracht naar het ereveld in 
Holten. Ook een tiental Duitsers werd hier tijdelijk begraven. In 
totaal werden in en om Haarle honderdvijftig krijgsgevangen 
gemaakt. De bevrijding van Haarle werd zodanig professioneel 
uitgevoerd dat er geen dodelijke slachtoffers vielen onder de 
Haarlenaren.  

 
48   Tijdelijke begraafplaats voor in Haarle gesneuvelde Canadese soldaten, 

later herbegraven op de Canadese begraafplaats in Holten.  

Bij het 50-jarig bevrijdingsfeest op 5 mei 1995, bracht een Canadese oud-

militair deze foto mee 
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HERDENKINGSMONUMENT KERKWEG 
 
Jaarlijks komen veel inwoners van Haarle op 4 mei naar het 
monument aan de Kerkweg. Een groot aantal mensen volgt na de 
kerkdienst Drumband Haarle die met omfloerste trommels in 
stilte naar het monument gaat.  
Vanaf 2008 is het gebruikelijk dat scouts van ‘Albaldah’ uit Haarle 
assisteren met het dragen van bloemen en de krans. 
Op 4 mei zijn in heel Nederland herdenkingen bij monumenten 
die door initiatieven vanuit de lokale bevolking tot stand zijn 
gekomen. 
Onder voorzitterschap van de heer J.U. de Kempenaer 
(schoonzoon van A. van Wulfften Palthe) is in 1946 een comité 
gevormd dat een herdenkingsmonument in Haarle wilde reali-
seren. 
De andere bestuursleden waren: H.J. Smits (secretaris), H. Groote 
Stroek (penningmeester), G. Voorhorst en B.J. Knobben. 
Het comité had mooie plannen, maar nog geen geld om die te 
kunnen realiseren. Burgemeester en wethouders van de 
gemeente gaven in maart 1946 toestemming om een collecte te 
houden waarmee in korte tijd 1200 gulden werd opgehaald. Uit 
de offerte die steenhouwerij De Groot uit Enschede op 9 oktober 
1946 uitbracht, bleek dat de kosten 1950 gulden bedroegen. Als 
er geen fundering nodig was, kon het 300 gulden goedkoper. 
In de archieven van Stichting Marke Haarle hebben we niet 
kunnen achterhalen waarmee het tekort is betaald.  
Het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen kende 
een speciale ‘Centrale Commissie voor Oorlogs- of Vredes-
gedenkteekens’. Die had al op 28 juli 1946 het nieuwste ontwerp 
voor het gedenkteken ontvangen en de heer De Groot in 
Enschede geïnformeerd. 
Het monument bestaat uit een zuil van Eifelzandsteen met een 
maulbronnerrand bedekt met Noorse leisteen. Op de voorkant 
staan een kruis afgebeeld en een esdoornblad (Maple Leaf), het 
symbool van Canada. Op een later aangebrachte plaat staan de 
namen van de tien gesneuvelde Canadezen. Verder staat aan de 
voorkant de tekst: ‘Dankbaar’ met aan de rechterzijkant ‘Haarle’. 
Op de achterkant staat ‘Aan’, een kruis en de tekst: ‘Grateful 
Haarle to Canada’. Lopend om de zuil lees je: ‘Dankbaar Haarle 
aan Canada’.  
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Onder het monument werd aarde aangebracht van de tijdelijke 
graven van de in Haarle gesneuvelde Canadezen; zij kregen een 
voorlopige rustplaats in de hoek van de wei van B. Nahuis. 

Het Twents Volksblad van 16 mei 1947 gaf een zeer uitvoerig 
verslag van de onthulling van het gedenkteken zoals die plaats-
vond op zondagmiddag 11 mei 1947. 

49   Offerte voor de levering van een monument 
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In het verdere verloop van het verslag in de krant staat welke 
hoogwaardigheidsbekleders aanwezig waren: Zijne Excellentie  
H. Dupuy, gezant van Canada bij ons Hof, de militaire attaché van 
Canada, kolonel M.L. de Rome en zijn echtgenote, de heer  
H.F. Feaver, 1e secr. bij de ambassade en echtgenote, de 
Commissaris van de Koningin in Overijssel, ir. J.B.G.M. Ridder vd 
Schueren en zijn echtgenote, de burgemeester van Hellendoorn, 
de heer Ed. C. Witschey en zijn vrouw, pastoor A. van Rijn, wet-
houder A.H. Lohuis, de heer en mevr. J.U. de Kempenaer, als 
voorzitter van het comité en verder vele anderen. 

Naast de jeugd, die in witte kleding was gestoken, waren er vele 
andere jeugdige personen uit deze buurtschap, die in sportkleding 
deze plechtigheid bijwoonden. De groep werd geflankeerd door 

50   Twents Volksblad 16 mei 1947 
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de vrouwelijke ingezetenen van Haarle in de klederdracht dezer 
omgeving waarvan vooral de neepjesmuts met de verenhoed 
daarbovenop, bijzonder opviel. 
In toespraken van J.U. de Kempenaer en de gezant van Canada 
werden de heldendaden van de Canadezen geroemd. Daarna 
werd overgegaan tot onthulling van het gedenkteken waarbij een 
aantal in het wit geklede meisjes bloemen neerlegde aan de voet 
van het monument. Het 
kerkkoor o.l.v. de heer 
G. Nije Bijvank zong de 
nationale hymne van 
Canada ‘Oh Canada’ en 
daarna het ‘Wilhelmus’. 
Daarna werd nog het 
woord gevoerd door 
burgemeester Witschey 
en pastoor Van Rijn. 
Naast lof voor de 
heldendaden van de 
Canadezen, was er ook 
waardering voor het 
comité dat “met zoveel 
liefde en ijver heeft 
gewerkt om dit gedenk-
teken te kunnen doen 
plaatsen”. 
Gezant H. Dupuy zei dat 
velen der gevallen 
helden kwamen uit 
streken als hier. 
“Uw dorpje heeft zich zo schoon om de kerk gegroepeerd en het 
boeit ons dat dit luisterrijke plekje zich in een heerlijk stukje 
natuur bevindt, tussen de groene bomen, in wier toppen de 
vogels zingen.” Ook hij betuigde zijn innige dank aan de bevolking 
voor dit gedenkteken. 
 
Jarenlang legden bestuursleden B. Knobben en H. Groote Stroek 
op de 4e mei een krans namens de dankbare bevolking van 
Haarle, daarbij soms geassisteerd door inwoners die ook de 
oorlog aan de lijve hadden ondervonden. 

51   Marietje Spijkerman en Annie Kemper 

vormen de erewacht bij de onthulling van 

het monument. 
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Bewoners van het dorp leggen nog jaarlijks, aansluitend op de 
kranslegging, bloemen aan de voet van het monument. 
Een bijzondere herdenking vond plaats op 4 mei 1995 ter 
gelegenheid van de viering van 50 jaar vrijheid. Het 
bevrijdingsvuur was door een aantal atleten opgehaald uit 
Wageningen en ontstoken bij het monument. Enkele Canadese 
oorlogsveteranen, die logeerden in Haarle, waren getuige van 
deze bijzondere ceremonie. 
 
De organisatie van de dodenherdenking ligt sinds 1990 in handen 
van het 4/5 mei comité dat bestaat uit Wim Kinds, Ton Knobben 
en Herman Schoot Uiterkamp. Ze weten zich daarbij gesteund 
door Plaatselijk Belang Haarle.  
Deze commissie trad aan nadat het monument en omgeving een 
opknapbeurt hadden gekregen. 
De wethouder die verantwoordelijk is voor Haarle legt jaarlijks 
een krans, gevolgd door een inwoner van het dorp. Enige jaren 
was dat een van de Indiëgangers. Sinds enkele jaren is dat de rol 
voor dorpsbewoners die in de week voor de herdenking een 
Koninklijke onderscheiding hebben ontvangen. Jaarlijks lezen 
enkele (jongere) inwoners van het dorp een gedachte of gedicht 
voor waarin actueel wordt ingegaan op onze kostbare vrijheid. 
Drumband Haarle blaast koraalmuziek en na de indrukwekkende 
twee minuten stilte wordt de Last Post gespeeld. 
Al jarenlang is Marco te Wierik daarbij de trompetsolist. 

 
52   Marco te Wierik als solist van ‘Drumband Haarle’ 
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Aan het slot van de bijeenkomst worden, met begeleiding van 
Drumband Haarle, twee strofen van het Wilhelmus gezongen.  
Zo is het monument sinds 1947 de plek waar Haarle de 
oorlogsslachtoffers herdenkt en het is ook de plaats waar de 
dankbaarheid voor onze vrijheid wordt uitgesproken. 

53   Veel belangstelling bij de herdenking ter gelegenheid van 20 jaar 

bevrijding (1965) 

 
54   Vier Canadezen zijn aanwezig bij de viering van 50 jaar bevrijding. Het 

bevrijdingsvuur is opgehaald door Wendy Schoot Uiterkamp en Willy 

Jansen (onder), en boven v.l.n.r. Eduard Kruiper, Herman Jonkman en Frans 

Hoebink 
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EEN BIJZONDERE OPTOCHT 
 
Veel buurten uit Haarle deden mee met de grote 
bevrijdingsoptocht die in september 1945 werd gehouden.  De 
jongelui uit de zuidkant van Haarle hadden wel een heel speciaal 
thema bedacht: onder andere Antoon Tibben, Herman Langkamp, 
Jan en Herman Besten (Kappert) en Antoon ten Den droegen 
allemaal ‘mombakken’, waardoor ze totaal onherkenbaar waren 
op de versierde wagen. 
De klus van het versieren waren ze begonnen op de delle bij 
Besten (Hensken), de boerderij waar nu Bianca en Frans Kemper 
wonen. Al bouwende merkten ze dat die ruimte te krap was en 
daarom werd de kar versleept naar de nabije boerderij van Besten 
(Heetkamp); daar woont nu de familie Willems.  
In elke hoek hadden de buurjongens een ‘dammer’ (dialect voor 
jeneverbesstruik) geplaatst, voorop de wagen stond een 
kacheltje. Gait van Dol (Hiethaar) was boerenknecht bij Langkamp 
en had zich als vrouw verkleed. Hij stond op de wagen steeds in 
de buurt van een kanariekooi waar een krielhaantje in zat. Deze 
had blijkbaar geen zin in kraaien en tijdens de hele rit nam Gait 
die rol met verve waar.  
De rit was begonnen bij Kökkies Da en eindigde op het feest-
terrein tegenover de St.Sebastianusschool op de plek waar nu ’t 
Kruuspunt staat.  
Andere dorpsbewoners deden daar allerlei pogingen om erachter 
te komen wie die ‘mombakkers’ waren. Lange tijd lukte dat 
niemand, want op en rond de wagen  was een keffend hondje de 
bewaker van de bijzonder uitgedoste buurjongens.  
 

 

55   Foto op omslag:  

Onderdeel van het grote 

bevrijdingsfeest in september 

1945 was de optocht met als 

thema: 

'bezetting en bevrijding'.  
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56   De koninklijke familie met: Herman Voorhorst als Prins Bernhard, Dora 

Bloeme als Koningin Wilhelmina en Rikie Bloeme als Prinses Juliana. De 

rollen van de drie prinsesjes Beatrix, Irene en Margriet waren voor Annie 

Kemper (Passink), Marietje en Annie Bloeme 

 
57   Ook de leden van de Boerinnenbond ontbraken niet in de bevrijdings-

optocht. Voorste rij v.l.n.r. rechts naast vlaggetje: Marietje ten Have, 

Marietje Bloeme, Annie Besten, Doortje Jansen Holleboom, Diene Reimert, 

Marietje Diepman. Achterste rij v.l.n.r.: Gerrit Meijerink (vader van pater 

Meijerink), Bertha Voorveld, Tonnie Wippert, ?, Trees Schoot Uiterkamp, 

Mientje Knobben, Naatje Wichink, ?, Tonnie Nahuis. Op de achtergrond de 

boerderij van A.Kemper 
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58    Naast de mannen met de witte hoeden, v.l.n.r. Christien Lankhorst, 

 Jan Munster, Willie Lankhorst, ?, Gait Besten.  

Onder v.l.n.r. Mies Rosenkamp, Bertha Beusekom, Riem Westendorp en 

Hein Nij Bijvank 

59   Foto, ook op achterzijde omslag:  

Deze dames in oude dracht kozen voor het thema ‘kroamvisite’.  

Dorus Kemper heeft de teugels in handen 
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SLACHTOFFERS EN OORLOGSSCHADE  
 
De oorlog heeft in Haarle een aantal slachtoffers geëist: 
 
29 maart 1942  
Engelandvaarder Jan Molenaar9, 24 jaar, die vanuit Londen in 
het Hellendoornse Broek was gedropt. Bij de dropping raakte hij 
een paal en werd ernstig gewond. Hij nam zijn zelfmoordpil en 
werd door zijn maat in een putring gelegd, waar hij de volgende 
dag werd gevonden door Bertus Huzen (Terhoeksweg). Zijn maat 
Leo Andringa werd later gearresteerd en is op 6 september 1944 
in Mauthausen10 geëxecuteerd.  
 
14 oktober 1944 
Gerrit Jan Piksen, verzetsstrijder, 27 jaar, geliquideerd in ’t 
Twieg-weerd; zijn lijk werd 16-10-1944 gevonden door 
marechaussee Van Oostrom; 
Maurits/Mozes Bachrach, een joodse jongeman uit Arnhem, is 
geliquideerd bij zijn vlucht uit boerderij Strokappe aan de 
Portlanderdijk.  
Marinus Stevens, een 18 jarige jongen uit Apeldoorn, is bij 
boerderij Hullegie in de Helhuizen11 doodgeschoten. 
 
23 januari 194512: 
Gerrit Zellen, knecht bij wed. H. Knobben (nu Hoonhorst, 
Veldhuisweg 8) en buurjongen Willem Smeenk (Veldhuisweg 10) 
kwamen om toen een bom de boerderij van de wed. Knobben 
vol trof en een andere de hooimijt. Tegelijkertijd stortte bij de 
boerderij van Smeenk (nu Hoonhorst, Veldhuisweg 10) een 
Canadese Typhoon neer. Hierbij kwam de vlieger, officier I.J.W. 
Wallace, om het leven. 
 

                                                           

9 Bronnen: ‘Stampende Laarzen’; 1981, H.W. Poorterman en 

Wikipedia.org 
10 Bron: www.mauthausen.nl/namenlijst.html  
11 Zie hiervoor: ‘Haarle in oorlogstijd’; 2013, Stichting Marke Haarle 
12 Bron: ‘Van bezetting naar bevrijding’; 1978, H.W. Poorterman 

 



- 79 - 

9 april 1945 
Dochtertje Hermina Maria van de familie Van Rhee uit Nijverdal, 
evacué bij A.H. Lohuis, werd dodelijk getroffen door een 
Canadese granaat die dichtbij de boerderij van Lohuis ontplofte. 
 
21 juni 1945 
A. Rozenkamp werd dodelijk gewond door een exploderende 
mijn. Bij het grasmaaien stootte hij op de niet ontdekte mijn. 
 
De namen van Canadese militairen die op 9 april 1945 in Haarle 
hun leven lieten13, met de naam van hun regiment: 

1. Pte E.E. Hartling; The Essex-Scottish Regiment. 
2. Cpl. L.G. Davies; Royal Canadian Engineers. 
3. Tpr. J.T. Swain; 1st Canadian Armoured Carrier Regiment 

sneuvelde bij Raamsman, Poggenbeltweg, waar zijn tank 
werd kapot geschoten.  

4. Pte. J.J. O’Brien; The Essex-Scottish Regiment. 
5. Spr. D. Newall, Royal Canadian Engineers; sneuvelde bij het 

huis van Westendorp, Eekteweg 2. 
6. Pte. A.H. Rathwell; The Royal Hamilton Light Infantry. 
7. Pte. J.P. Comeau; The Royal Hamilton Light Infantry.  
8. Sgt. J.S. Mc.Combie; The Royal Hamilton Light Infantry. 
9. Pte. L.E. Leslie; The Royal Hamilton Light Infantry. 
10. Pte. S.E. Murray; The Royal Hamilton Light Infantry. 

Overige geallieerden: 
11. Flt. Lt. A. Eliott, gezagvoerder vliegtuig dat neerstortte in 

weide van Bloeme aan de Raalterdijk. Hij zorgde ervoor dat 
zijn medebemanningsleden tijdig het vliegtuig konden 
verlaten. Voor een succesvolle sprong was hij zelf te laat. 

12. F/O I.J.V. Wallace, piloot van het vliegtuig dat 23 januari 
1945 neerstortte bij de fam. Smeenk (nu fam. Hoonhorst, 
Veldhuisweg 10). 

Twee Canadezen sneuvelden bij gevechten rond de woning van 
A.B. Besten, Oude Deventerweg 2, en één nabij het huis van de 
fam. Ten Have, nu Bathemerweg 1. Ook een SS-er liet in deze 
buurt het leven en werden er vier Duitsers gevangen genomen. 

                                                           

13 Zie ook: www.canadaatwar.ca  
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Op verzoek van De Kempenaer stuurde majoor T.R. Wilcox na de 
oorlog een beschrijving van de gevechten rond Haarle naar hem 
toe. Wilcox verbleef ‘den avond en den voornacht van 9 op 10 
april in het huis de Sprengenberg’. Met zijn manschappen was hij 
via de Achterhoek naar onze omgeving gekomen. Na de bevrijding 
van Haarle stootte de vijfde Canadese Infanterie Brigade door 
naar achtereenvolgens Ommen, Balkbrug, Hoogeveen, 
Westerbork, Hooghalen, Rolde.  
Samen met de zesde brigade werd Groningen bevrijd op 15 april. 
Via Zoutkamp trok de divisie van Wilcox door naar Duitsland en 
bereikte als verste punt Oldenburg, toen op 5 mei de order werd 
gegeven het vuren te staken! Wilcox schreef dat aan de bevrijding 
van Haarle ongeveer tweeduizend militairen deelnamen. 
 
De namen van de Duitse soldaten, voor zover bekend, die in 
Haarle zijn omgekomen op 9 april 1945: 
1. Dr. Alwin Lutz, Duitse stafarts, werd doodgeschoten in de 

wei van Nahuis. 
2. Leutnant Georg Engelbrecht. 
3. Obergefreiter Johannes Vesper, sneuvelde bij Rodijk, 

Wittebroeksweg. 
4. Uffz Erwin Hecker, sneuvelde bij Rodijk, Wittebroeksweg 
5. Leutnant Eduard Otte. 
6. Gefreiter Johannes Irmscher, 

sneuvelde achter boerderij van W. 
Kemper. 

7. Uffz. Johan Frank, sneuvelde bij 
Westendorp Eekteweg. 

8. Hans Sonnenberg, zijn lichaam werd 
gevonden bij station. 

9. Bruno Knabe, zijn lichaam werd 
gevonden bij station. 

10. Feldwebel Karl Fey; in de Twiegweerd 
in ’t Wittebroek. 

11. Christiaan de Jonge, Nederlandse SS-er, 
neergeschoten bij de boerderij van  
H.A. Hobert. 

60   Ook voor de ouders 

 van Uffz. Johan Frank was 

het verdriet groot. Ze hoor-

den pas twee jaar na de 

oorlog waar hun enigste 

zoon gesneuveld was 
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Van drie in Haarle omgekomen Duitse soldaten14 zijn de namen 
niet bekend, zij kwamen om tijdens de bevrijding. Vier Duitse 
soldaten kwamen om het leven bij de bestorming van de schuur 
van H.A. Hobert (Raamsweg 1). 
De Duitsers liggen veelal begraven in Ysselsteyn (bij Venray). 
 
Volgens De Kempenaer zijn ongeveer 150 Duitse soldaten in 
Haarle gevangen genomen. 
 
Geheel verwoeste boerderijen en andere gebouwen 
1. Wed. H. Knobben, Veldhuisweg 8, nu fam. H. Hoonhorst,  

23 januari 1945 verwoest door bombardement. 
2. A.A. Wolfkamp, nu Almeloseweg 12, nu fam. A. Sasbrink,  

28 oktober 1944 beschadigd en 11 november 1944 door 
bombardement afgebrand. 

3. Wed. G.J. Kemper-Passink, Raamsweg 15, verwoest door 
Canadees geschut. 

4. J.V. Westendorp, Eekteweg 4, nu fam. T. Blom. 
5. H. Kruiper, Oude Deventerweg 13. 
6. J. Nahuis, Molenweg 49. 
7. G. Meijerink, Koersweg 1, nu fam. Koers, verwoest door 

brandstichting door Duitsers. 
8. A. Smeenk, Koersweg 2. 
9. H.A. Hobert, Raamsweg 1. 
10. G.A. Kemper Alferink, Bathemerweg 4, verwoest door  

overslaande brand van Hobert. 
11. Molen van Geertman, Molenweg 16, verwoest door 

Canadees geschut. 
12. Café, winkel en woonhuis van Diepman, Kerkweg 18, nu 

Hotel ‘De Haarlerberg’, verwoest door Canadees geschut.  
 
(Zwaar) beschadigde boerderijen en overige gebouwen: 
1. M.B. Kemper, Wittebroeksweg 5, nu fam. Plasmeijer en 

Broekman, 28 oktober 1944 gedeeltelijk vernield door 
bombardement. 

                                                           

14  Bron: ‘Van bezetting naar bevrijding’; 1978, H.W. Poorterman 

blz.175 
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2. W.J. Keizer, Poggenbeltweg, nu fam. E. Reimert, beschoten 
door Canadezen. 

3. J. Greiving, Almeloseweg 26, nu fam. Besten-Spoolder. 
4. J. Nijenkamp, Almeloseweg 14. 
5. A.M. Vree Egberts, Bisschopsweg 7.  
6. Wed. P. Westendorp, Eekteweg 2, nu fam. F. Blom. Het huis 

werd flink beschadigd, acht Duitsters gevangen genomen en 
de Canadese soldaat Newall verloor het leven.  

7. A.J. Willems, Haarlerveldweg 2. 
8. J. Broekman, Eekwielensweg 3. 

 

  

Morfinevondst in Haarle 

Bron: Voorpagina van De Telegraaf van 14 september 1962 (Naast de 

kop: Dreigende taal van de Amerikaanse president Kennedy aan 

Cuba) 

Haarle, vrijdag. Tijdens graafwerkzaamheden voor de bouw van 

een r-k. kerk te Haarle is dezer dagen een groot aantal morfine-

ampullen (totaal 129) opgegraven, alsmede een aantal tubes met 

zware verdovende middelen. Men vermoedt, dat deze tijdens de 

oorlog in de grond zijn gestopt door de Duitsers, toen zij de aftocht 

bliezen. Op de plaats waar de verdovende middelen zijn gevonden 

heeft in de oorlog lange tijd een ambulancewagen gestaan. 

Aangezien er reeds enkele ampullen door bewoners van Haarle 

waren gevonden, heeft de politie de bewoners opgewekt om deze 

bij haar in te leveren. Dit is inmiddels geschied. De inspecteur van 

de Volksgezondheid in Zwolle heeft zich thans over de verdovende 

middelen ontfermd. 

Ook Twentsche Courant (11 september 1962) en Het Vrije Volk 

(13 september 1962) schreven over deze vondst. 
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WEDEROPBOUWBOERDERIJEN 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in Nederland meer dan 
8000 boerderijen verwoest. Na eerste verwoestingen in 1940 
gingen de meeste boerderijen tijdens gevechtshandelingen en 
bombardementen in de twee laatste oorlogsjaren verloren. Het 
Bureau Wederopbouw Boerderijen, een overheidsinstelling, was 
vanaf juli 1940 verantwoordelijk voor de wederopbouw van de 
verwoeste boerderijen. Het liet boerderijen in regionale stijl 
bouwen, die een moderne agrarische bedrijfsvoering toelieten.  
De databank bevat informatie over de nog tijdens en na de 
Tweede Wereldoorlog wederopgebouwde boerderijen: plaats en 
straat (adres uit de tijd van de wederopbouw, geen actueel 
adres), naam van de toenmalige eigenaar, naam van de architect 
en de datum van de tekeningen die gemaakt werden voor de 
wederopbouw. De tekeningen liggen bij de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed in Amersfoort. De databank geeft geen vol-
strekt volledig beeld omdat slechts de wederopbouwboerderijen 
zijn opgenomen waarvan tekeningen bij de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed liggen.  
Bij het Meertens Instituut wordt op dit moment onderzoek 
verricht naar de wederopbouw van boerderijen onder de titel 
'Erfenis van het verlies?’. 
 
Meer informatie vindt u op de site: 
http://www.meertens.knaw.nl/bwb/ 

Meer informatie over de gevolgen van de oorlog leest u in: 

ISBN/EAN: 978-90-818611-2-0  

Titel:        Bevrijdingsroute Haarle - Nieuw-Heeten - Espelo  

 70 jaar wederopbouw 1945-2015  

Auteur:   Kemper Alferink, Robert  

Redactie: W. Jansen, L. Kemper, W. Kinds, T. Knobben en  
 H. Schoot Uiterkamp  

Uitgever: 4 / 5 mei comité Haarle & Stichting Sallands Erfgoed 
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