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Beste dorpsbewoners,
In 1945 werd Nederland bevrijd van de Duitse beze�er. Dit jaar vieren we daarom
75 jaar vrijheid en waren er in heel het land evenementen georganiseerd. Door
het coronavirus werd alles anders en kunnen we niet bij elkaar komen om 75
jaar vrijheid te herdenken. Ook ons eigen museum De Kroon zal pas later dit
jaar open kunnen gaan met dit thema. U bent dan van harte uitgenodigd.
Door de huidige crisis realiseren we ons wel extra hoe kwetsbaar onze vrijheid
is. En ook hoe kostbaar en niet vanzelfsprekend.
’s-Heerenbroek werd bevrijd op 14 april 1945. In de dagen erna waren er nog
wel een paar spannende momenten, maar in het boekje “Dorpsverhalen”
kunnen we lezen dat op maandag 16 april een dorp, uitzinnig van vreugde,
ontwaakte met een vlaggenparade zoals nog nooit was vertoond, er was geen
huis zonder vlag aan de muur, uit het raam of op het dak. De feestvreugde
werd nog vergroot toen het voorlopig gemeentebestuur van IJsselmuiden een
bezoek bracht
Het leek mij een goed moment om nog éénmalig de ’s-Heerenbroeker uit te
brengen die jarenlang werd verspreid in het dorp. Dankzij medewerking van
een aantal dorpsbewoners is dit mogelijk gemaakt. In deze ’s-Heerenbroeker
leest u een aantal verhalen van hoe dorpsgenoten zich de oorlog herinneren,
verhalen uit overlevering, een interview met beroepsmilitairen uit het dorp
en hoe vorig jaar groep 7 en 8 samen met oudere dorpsbewoners de ﬁlm
’s-Heerenbroek in Oorlogs�jd uit 1995 bekeken.
Ik hoop dat u met genoegen deze ’s-Heerenbroeker zult lezen.
Jacolien van de Wetering- de Groot
Dorpsbelangen ’s-Heerenbroek
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Het begin van de oorlog
Voor 1940 bleef de jeugd
van ’s-Heerenbroek voor het
merendeel op het eigen dorp.
Ontmoe�ngsplaatsen in de openlucht
waren vooral de hekken van “het
ziel�e” bij café De Kroon, (daar liep
een sloot, de Bisschopswetering
!!, onder de weg door) of op de
hekken onder de grote peppelboom
bij Egbert Koersen tegenover de
Schoolsteeg. Een enkeling ging naar
de bioscoop in Zwolle, dat moest dan
s�ekem gebeuren. Ook zocht men wel
ver�er bij de radio. Neringdoenden
waren er genoeg. Twee warme
bakkers, een aantal kruideniers, een
elektricien, een schilder, een smid.
Ook waren er 2 �mmermannen, nu
zou men bouwbedrijven zeggen.
En natuurlijk de melkfabriek, deze
nam in het dorpsleven wel een hele
bijzonder plaats in en zorgde voor
werkgelegenheid. De fabriek was
half jaren der�g ﬂink in de ﬁnanciële
problemen geraakt, maar krabbelde
onder de direc�e van Hendrik Boer
weer tegen de wal op.
Terwijl de spanning steeg of er een
oorlog zou uitbreken, kwam de
mobilisa�e op 28 augustus 1939 dan
ook niet helemaal onverwacht. Een
ﬂinke greep in de arbeidsvoorziening,
want er waren nog al wat Nederlandse
jongemannen die onder de wapens
moesten. Zoals vaders van gezinnen
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en jongens welke nog niet zolang
hadden gediend. De luchtwachtdienst
werd ingesteld. Elke nacht werd
patrouille gelopen. Vooral moest men
le�en op de verduistering, want er
was een verduisteringsplicht. Kwam
er een straaltje licht naar buiten, dan
werd er op het venster geklopt.
Op de valreep was er eind augustus
1939 nog Oranjefeest in ons dorp.
Aan het eind van de middagfeesten
was de Kamperweg, heet nu
Zwolseweg, vol met militairen te
paard. Nog ver van ons verwijderd
begon op 1 september de oorlog,
met Polen als eerste slachtoﬀer van
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de nazi’s. In Zalk lagen militairen en
stonden geschutskoepels opgesteld.
Het schootsveld van deze kazema�en
lag op de Zwolseweg. Het gevolg
hiervan was dat een gedeelte van
’s-Heerenbroek
evacua�ebevelen
kreeg. Vanaf de Schoolsteeg tot ver
in Veecaten moest een ieder bij
oorlogstoestand naar zijn opgegeven
adres. Deze adressen waren rond de
zuivelfabriek en vanaf de Schoolsteeg
rich�ng Kampen.
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Na een strenge winter ...op een
mooie meimorgen, de koeien liepen
allemaal al buiten, klonk er rond half
zeven een enorme explosie. Wie in
de landerijen aan het melken was,
kwam al snel tot de conclusie dat
het de Kamperbrug moest zijn, die
opgeblazen werd. Niet lang daarna
klonk een explosie bij Zwolle. Nu was
er geen twijfel meer mogelijk: HET
WAS OORLOG. Wat men toen nog
kon niet weten was dat die 5 jaar zou
duren.

“Mien grova” Hendrik Bastiaan, de overgrootvader van Henk Bastiaan aan
de Veecaterdijk, woonde op dezelfde plek waar nu Henk en Gezina wonen.
Op een avond liep hij nog even naar de dijk om te kijken naar het graafwerk
van de tankgracht. Tot zijn schrik en verbazing zag hij opeens een stuk gras
bewegen. Er kwam een politiek gevangene uit in zijn gestreepte kleren die zich
daar had ingegraven. Zijn pet had hij zo gevouwen dat hij die kon gebruiken
als een soort rietje om adem door te halen. Mijn grootvader nam hem mee
naar huis, gaf hem te eten en een slaapplek en deed de ondergrondse bericht
die hem verder hielpen.
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J.W. van Lenthe
Onze 18 dienende militairen uit
’s-Heerenbroek
waren
eigenlijk
over het hele land verspreid. Op
de Grebbeberg, in Soesterberg,
Waalhaven,
Betuwe,
vliegveld
Valkenburg bij Den Haag, enz. Na de
capitula�e op 15 mei 1940 was er
angst over het lot van hen. Steeds
kwamen er berichten van deze en
dan van die dat zij het goed maakten.
Maar bij Rieka en Diena van Lenthe
kwam het bericht dat man en vader
Jan Willem nabij de Grebbeberg was
gesneuveld. Groot was de rouw in
het dorp, er is door de bevolking geld
bijeengebracht voor een grafsteen op
zijn soldatengraf op de Grebbeberg.
J.W. van Lenthe werd later geëerd en
herdacht met een straatnaam.

Er was een periode dat er ’s nachts een Joodse man bij ons op zolder sliep aan
de Schoolsteeg. Niemand wist ervan, alleen ik als oudste, mijn moeder was
bang dat de andere schoolkinderen Andries en Hendrik “stiekem” wat gingen
vertellen op het schoolplein. Overdag ging de man naar Wessels en kon wat
bezig zijn in een schuur. Op een gegeven moment kregen we te horen dat we
waarschijnlijk verraden waren “Bastiaan denk om je vrouw en kinderen” en
is de man met spoed naar de Noordoostpolder gebracht. Daar toch met een
razzia opgepakt en naar Duitsland vervoerd. Omdat hij blindedarmontsteking
kreeg naar een ziekenhuis gebracht, de chirurg vroeg hem of hij een Israëliet
was, en dat moest hij bevestigen, de arts heeft hem toen in bescherming
genomen. Na de oorlog is hij nog een keer bij ons geweest met cadeautjes
voor de kinderen. (Hennie Ophoﬀ - Bastiaan)
4
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Wat over de oorlog werd verteld...
Jan van Dam en Mina Jansen of
Lorkeers zijn 10 mei 1940 getrouwd
en zijn op ’s-Heerenbroek gaan
wonen, op de boerderij waar nu van
I�ersum Groenvoorziening geves�gd
is.
Over de jaren van de oorlog is veel
te vertellen, mijn ouders hadden
in Veecaten bijna de hele oorlog
onderduikers in huis. En die moesten
allemaal eten, daarom werd er
nog al eens clandes�en een varken
geslacht. Het spek van het varken
ging dan onderin de kinderwagen en
met mij of één van mijn broertjes er
bovenop ging mijn moeder ermee
naar Zwolle. In Zwolle werd in de
winkel van Hendriks het spek geruild
voor blauwe boerenkielen en pe�en.
De onderduikers werden hiermee
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als boerenknecht verkleed en mijn
moeder bracht zo menig onderduiker
naar een ander adres en soms naar
de trein in Zwolle. Zij met een kind
voor en achterop de ﬁets en naast
haar ﬁetste dan “haar man” met een
vals paspoort. Mijn vader zorgde voor
het valse paspoort, hij hee� nooit
verteld wie dat paspoort maakte
en waar hij dat vandaan haalde. Hij
was vaker enkele dagen van huis, wij
kregen al�jd te horen dat hij familie
ging helpen. Mijn moeder was niet
bang, ze kwam dan weer terug uit
Zwolle, met de beide kinderen en de
beide ﬁetsen.
Veel dankbare brieven van de mensen
die in de oorlog onderdak bij ons
kregen, zijn nog in ons bezit.
(Henk van Dam)
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Huwelijk
Dries van Dijk, broer van Gait Jan van Dijk uit de Schoolsteeg, stond 7 mei 1940
in Zwolle op het sta�on te wachten op de trein die hem naar Amersfoort zou
brengen om daar de volgende dag te trouwen met Roelo�e Holsappel, haar
vader werkte daar bij de Spoorwegen. Toen kwam uit de luidspreker op het
perron de boodschap dat alle dienstplich�gen zich moesten melden bij hun
kazerne. Lang wist de familie niet waar hij was en of hij nog leefde, maar
hij kwam ongedeerd terug. Op 5 juni trouwden Dries en Roelo�e alsnog in
Amersfoort waar Dries werkte bij de Spoorwegen evenals zijn schoonvader.
Harm van der Wal en zijn broer Marten werden in 1940 ook opgeroepen
voor militaire dienst, Harm overleefde in Ro�erdam het bombardement en
werd krijgsgevangen gemaakt maar hij wist te ontsnappen door de chaos die
ontstond. Marten was gelegerd in Den Haag, beiden kwamen ongedeerd weer
terug naar de Breesteeg, nu Stuurmansweg.
Harm trouwde op 11 mei 1944 met Engeltje Holtland, zij woonde aan de
Bisschopswetering, nu fam. van de Wetering tegenover de ijsbaan. De sobere
bruilo� werd gevierd bij de bruid thuis op de deel, de koeien liepen buiten en de
stal was grondig schoongemaakt. Het proviand voor het feest was opgeslagen
in de kelder onder het huis, koelkasten kende men toen nog niet. Tijdens
de huwelijksvoltrekking in de kerk hee� de jeugd van ’s-Heerenbroek zich
on�ermt over een deel van de
voorraad koeken en worsten.
Via het kelderraam konden
ze met een vishengel bij de
lekkernijen komen. Groot was
het ongenoegen van de ouders
van het bruidspaar toen ze
ontdekten dat er minder
was om de bruilo�sgasten
die avond te trakteren. De
jeugd hee� nadien wel hun
excuses aangeboden aan het
bruidspaar... het had hun goed
gesmaakt.
7
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Oorlogsverhaal van Daan Bruins.
Daan (Daniël) is geboren 22-2 1924 in
’s-Heerenbroek, Bisschopswetering in
het tweede huis links, daar woont nu
de familie Post. Daan was 19 jaar toen
hij in 1943 werd opgeroepen voor de
Arbeitseinsatz in Duitsland en moest
werken in een staalfabriek in Beckum
als lasser-draaier.
Daan hee� ongeveer 7 maanden
in Duitsland gewerkt tot hij ziek
werd en naar huis mocht. Weer
genezen kreeg hij de oproep en
later dreigbrieven dat hij weer op
het werk moest verschijnen. Hij
gaf hieraan geen gehoor en ging
onderduiken, sliep veelal in de toren
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van het kerkje in ons dorp. Op een
dag vroeg zijn moeder hem melk te
halen bij Koersen en ging lopend met
een emmertje op pad. Laten er nou
net een paar Duitsers langs ﬁetsen
waarvan één hem herkende. Hij liet
de emmer met melk voor wat het
was en vloog zo hard hij kon lopen
langs bakkerij Wessels en verstopte
zich met succes. Ook daarna hee�
hij niet s�l gezeten, Daan ging om de
beurt ’s nachts met Jan van Gelder uit
de Zalkerbos mensen over de IJssel
ze�en. Dat waren o.a. verzetsstrijders,
onderduikers en een enkele keer
piloten die met hun vliegtuig waren
neergehaald. Ook in de hongerwinter
1944/1945 werden mensen met

Als er een kogel wordt afgeschoten blij� er een lege huls achter. Het was in
de oorlog een sport onder de jongens om lege hulzen te verzamelen, zoals nu
voetbalplaatjes worden gespaard. Ab de Groot, mijn oudere broer, wist een
hele verzameling hulzen te bemach�gen, maar soms vond hij echte kogels.
Ik was toen een jaar of 7 en hij stuurde mij dan
met die kogel naar de Duitse soldaten om die
in te wisselen voor een lege huls, zelf durfde hij
dat niet en ik was me van geen kwaad of gevaar
bewust. De Duitsers hadden bij ons thuis de
meelschuur gevorderd en gingen daar ook eten.
Ik ging al�jd naar die ene goedige dikke soldaat
om de kogel om te ruilen voor een lege huls.
Geschrokken zei die soldaat dan tegen mij: “Ach Jungen das ist sehr gefährlich”.
Ik kreeg een lege huls mee die Ab weer aan zijn verzameling toe kon voegen.
(Jaap de Groot)
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de roeiboot overgezet die hier eten
kwamen halen. In een brief schreef
Daan dat hij met van Gelder zeker
150 keer de overtocht over de IJssel
hee� gemaakt en 450 mensen hee�
geholpen. Ondertussen is hij een keer
opgepakt aan de Veecaterdijk door
de Duitsers maar kwam de volgende
dag weer vrij na tussenkomst van zijn

vader die elektricien was. Jarenlang
hee� Daan nog contact gehad met
mensen die hij overgezet had en
kreeg een na de bevrijding een
zgn. “duikkaart” van de Landelijke
Ondergrondse. In 1949 trouwde hij
met Dinie van Dijk (zij woonde waar
nu Henk en Tiny Schaapman wonen)
en het paar ging wonen in Berkel ZH.

Wees welkom, volk van overzee,
Jij bracht voor ons de vrede mee.
Wees welkom, ’t leed is nu voorbij.
Je maakt ons kleine landje vrij.
Jouw hulp, jouw steun, jouw sympathie,
Verlost’ ons van de tyranie
Jij hebt met daverend geweld,
Hier recht en reed’ in eer hersteld.
Hoezee, hoezee, juicht groot en klein,
Wij mogen weer ons eigen zijn!
Wij zijn je dankbaar, Canadeees,
Jij maakte’n eind aan angst en vrees.
Jij brengt ons land een nieuwe �jd.
Met waarheid en gerech�gheid.
Wij spingen allen hand in hand
Voor ons herrezen vaderland.
Uit: Jubileum-Revue
Paraat en Kloek met ’s-Heerenbroek (1955)
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Filmochtend 18-01-2019
Vanuit
de
Gebiedscoöpera�e
IJsseldelta
kregen we als
dorpsbelangen
subsidie
voor
projecten waarin verbinding centraal
staat. Er zijn verschillende projecten
uitgevoerd en de ﬁlmochtend was er
één van.Het idee was om de jeugd
van ’s-Heerenbroek, in dit geval de
kinderen van groep 7 en 8 en de
senioren van ons dorp samen te laten
kijken naar de ﬁlm “ ’s-Heerenbroek
in oorlogs�jd”.
Deze ﬁlm is ongeveer 25 jaar geleden
gemaakt door een aantal enthousiaste
vrijwilligers uit ons dorp.
We hebben contact gehad met school
en aan hen het idee voorgelegd,
de meester en juf vonden dit ook
een leuk (en leerzaam) idee. Onze
bedoeling was eerst om het rond
Bevrijdingsdag te organiseren, helaas
lukte dit niet en hebben we deze
ochtend verschoven naar januari.
Door middel van een ﬂyer hebben
we alle senioren uitgenodigd om
vrijdagochtend 18 januari hierbij
aanwezig te zijn.
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senioren en dat ze echt belangstelling
hadden voor de verhalen.
Al met al een gezellige, geslaagde
ochtend!

Natuurlijk zou dit plaatsvinden in ‘De
Kandelaar’. Rond �en uur kwamen de
eerste senioren binnen druppelen, de
belangstelling was groot want toen
de schoolkinderen erbij kwamen
moesten we er nog stoelen bij ze�en!
Eerst werd er voor de volwassenen
een kop koﬃe geschonken, de
leerlingen kregen een glaasje ranja
uiteraard met wat lekkers erbij.
Daarna ging iedereen zi�en voor de
ﬁlm die een klein uurtje duurde. Er
werd aandach�g gekeken, ook door de
kinderen die natuurlijk tegenwoordig
wel wat andere ﬁlms gewend
zijn waarin alles wat sneller gaat.
Iedereen vond het leuk om bekenden
te ‘spo�en’, in deze ﬁlm spelen een
heel aantal (oud) ’s-Heerenbroekers
mee. Eén van de leerlingen zag zelfs
zijn eigen vader meespelen!
Na aﬂoop van de ﬁlm was er voor
iedereen een glaasje fris of een
borreltje en kregen de kinderen de
kans om de senioren vragen te stellen
over hun eigen ervaringen in de
oorlog. Het was ook goed om te zien
dat de jeugd in gesprek ging met de
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Sven: De ﬁlm vond ik wel wat
lang duren, maar het was wel
interessant, ik vond het ook leuk dat
ze zelf vertelden wat ze mee hadden
gemaakt, en de snoepjes waren ook
lekker.

In onze grote boerderij bij de ijsbaan, kregen zelfs twee gezinnen onderdak
bij ons. Een tante uit kwam met haar twee kinderen uit Wapenveld bij ons
wonen, de kinderen hebben hier ook op school gezeten. Oom Paul Lindberg
was overleden en tante was bang om alleen te zijn. Ze hadden nog een stuk
land in Veecaten en daar is toen een fosforbom op gevallen, door Jan de Groot
tot ontploﬃng gebracht. En er kwam een onbekend gezin met 3 kinderen uit
Gendringen, dicht bij de Duitse grens, bij hen was de hygiëne niet best, ze
brachten “beestjes” mee. Klaas Kijk in de Vegte was knecht bij mijn vader
en moest met paard en wagen helpen bij het grondwerk toen de tankgracht
gegraven werd. (Alie Koersen - van der Kolk. )
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Hongerwinter 1944/1945
Mijn moeder is eerst met haar zus
vanuit Ro�erdam op de ﬁets een
boer gaan zoeken, ze kwamen terecht
bij de burgemeester van Kampen.
Van hem kregen ze het adres van
Harm van der Wal in ’s-Heerenbroek
en ook een adres voor een nee�e en
gingen weer naar huis. Daarna ging
ik, 7 jaar oud en ondervoed, met
moeder, tante en nee�e lopend naar
’s-Heerenbroek. Mijn vader had voor
mij een wagentje gemaakt van een
aardappelkist met twee ijzeren wielen
en twee bezemstelen. Het rammelde
lekker!! Wat een moed hadden onze
ouders om hun kind bij wildvreemde
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mensen achter te laten. Gelukkig
kwam ik terecht bij heel lieve mensen
waar ik het goed had en genoeg te
eten, wat toen heel belangrijk was. Zij
hebben mijn leven gered. Ik heb ook
op de Prinses Julianaschool gezeten.
In juni kwam mijn vader me weer
ophalen bij Harm en Engeltje maar ik
wilde helemaal niet mee. Maar ja...
Met liefde en dankbaarheid denk ik
terug aan die �jd en heb nog al�jd
contact met mijn jonge “broertje”
Klaas en zijn vrouw Fenny.
(Annie Bleijerveld - Noorlander
uit Rotterdam gericht aan
Klaas van der Wal)

Mijn vader was gek op een rokertje en de tabak was op de bon. Hij had een
stiekumme voorraad op zolder waar een Duitser lucht van had gekregen. Die
wilde op zolder kijken, maar mijn moeder heeft toen gezegd dat mijn vader
krank was. Toen is hij onverrichter zake afgedropen en heeft mijn vader alles
zelf opgesmookt.
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Huis met de kogel
Op een late zaterdagavond in 1944 reed een
personenauto door ’s-Heerenbroek, dat was
bijzonder want het was sper�jd en dan mocht
niemand nog naar buiten. En natuurlijk
met de lichten aan, dit werd opgemerkt
door vermoedelijk een Spi�ire, een Engels
jachtvliegtuig. Die hadden de opdracht om
op ieder bewegend object te schieten om
zo de Duitse troepen te verzwakken en tot
overgave te dwingen. De chauﬀeur was de
zoon van een caféhouder uit de Voorstraat in
Zwolle, pro-Duits en daarom nog in staat om
auto te rijden want benzine was zeer schaars.
Op de hoek van de Schoolsteeg stond het
huis van Dirk en Hendrikje Bos die een kleine
kruidenierswinkel hadden, is later afgebroken en daar ligt nu het ﬁetspad
De beschoten auto kwam tot s�lstand tegen een lantaarnpaal en de schuur
van Dirk Bos, de bestuurder was lichtgewond. Door de zware knal waren alle
bewoners in de buurt wakker, helemaal de familie Meutgeert, door de kogels
van het jachtvliegtuig was een hoek uit hun huis geschoten. Toen de muur werd
hersteld is een gevonden kogel als aandenken in de muur gemetseld en die is
nog steeds te zien.
Na de families Meutgeert, Eijlander, en Kluivert woont nu familie de Graaf in
het “huis met de kogel”.

Als ’s avonds de loopgraven leeg waren werd er “oorlogje” gespeeld tussen
jongens uit ’s-Heerenbroek tegen Veecaten. We renden door de loopgraven
met eigen gemaakte houten geweertjes, er werd geschoten op elkaar en bij
“paf” was je uitgeschakeld. (Wim de Groot)
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De Tankgracht
In een inham van de IJssel bij
Veecaten is nog een klein stukje
zichtbaar van wat ooit de Tankgracht
was. Inmiddels is het natuurgebied
en verboden toegang. Na de oorlog
werd er volop in gezwommen, heel
wat ouderen onder ons hebben er
zwemmen geleerd. De kolk erachter
was onderdeel van de tankgracht,
maar om in te zwemmen was die te
gevaarlijk, te diep.
Rond september 1944 werden er
ten westen van Zwolle door de
Duitse beze�er een groot aantal
werkzaamheden
gestart
met
betrekking tot het aanleggen van
loopgraven, veldversterkingen en
het uitgraven van tankgrachten. Het
doel hiervan was een geallieerde
aanval te vertragen. In totaal werden
er 3 tankgrachten gegraven waarvan
er één begon bij de IJssel tussen
Noordman en van Dorsten, over de
dijk kwam een betonnen muur en
aan de andere kant kwam weer een
brede gegraven gracht naar Veecaten,
ongeveer bij Henk Kragt kwam
over de Zwolseweg een betonnen
wegversperring en de tankgracht
liep vervolgens naar het brede water
van de Oude Wetering en verder
naar het Zwartewater. En er was een
versperring waar de gracht het spoor
tussen Zwolle en Kampen passeerde.
Wim Koersen schrij�: In de tweede
14
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hel� van september 1944 staat in mijn
geheugen een zondagmiddag toen
aan het begin van ’s-Heerenbroek
(waar nu Henk Kragt woont) vanaf
Zwolle een enorme bedrijvigheid
was waar te nemen. Twee bussen
kwamen vanaf Zwolle aangereden,
welke vol zaten met Hitlerjugend
(jongens van 13 tot 17 jaar ongeveer).
Nogal wat ’s-Heerenbroekers zagen
dit allemaal aan. Dit was het begin
van een kolossaal karwei: het graven
een tankgracht van de Oude Wetering
in rechte lijn naar de Scholtensteeg,
aan de andere kant een hoek makend
naar de Zwolseweg. Deze werd
afgesloten door een versperring.
Vanaf de Zwolseweg ging deze
tankgracht naar een trapsgewijs
gebouwde betonconstruc�e op de
Veecaterdijk. Om dit uit te voeren had
de Duitse legerleiding een zeer grote
organisa�e in het leven geroepen.
Deze organisa�e had de naam van
de Duitse ingenieur Dr. Frits Todt, de
Organisa�on Todt.
Grote graafmachines deden hun
werk, maar ook grote aantallen
mannen werden opgeroepen uit
Zwolle, maar meest uit KampenIJsselmuiden. Op 21 september werd
via aanplakbilje�en opgeroepen zich
te melden. Op 22 september kwamen
er nieuwe aanplakbilje�en met
wederom een oproep, maar nu met
meer dreigende taal waarbij het niet
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opvolgen van de oproep kon leiden
tot de doodstraf e.d.
Vanaf die �jd kwamen elke morgen
grote groepen arbeiders vanaf
Kampen om arbeid te verrichten
aan deze verdedigingswerken. Voor
vervoer van de vrijgekomen grond
werden boeren uit ’s-HeerenbroekMastenbroek verplicht dit uit te
voeren met paarden en wagens. Dit
alles onder bevel en toeziend oog
van gewapende Duitse militairen.
Op een bepaald moment had men

Jan de Groot (93 jaar Canada mrt’20)

geen arbeiders genoeg of ging het
niet snel genoeg (de Duitsers werden
zenuwach�g). Toen voerde men
gevangenen aan uit Kamp Amersfoort.
Om deze mensen duidelijk te blijven
herkennen en vluchten onmogelijk te
maken was hun werkpak het typisch
grijs-wit gestreepte gevangenispak.
De mensen uit het doorgangskamp
Amersfoort hadden de laatste �jd
weinig voedsel gekregen en waren
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vermagerd. Waar het verzoek
vandaan kwam is niet bekend, maar
het toenmalige hoofd van de school,
meester Bakker, betrok de jongens
van de hoogste klassen om voedsel
te verzamelen. Om deze mensen
enigszins te versterken stonden
de Duiters toe, dat hun door de
bevolking wat werd gegeven. Er werd
een lijst aangelegd van boeren, waar
men elke morgen melk kon ophalen.
Bij toerbeurt gingen twee of drie
schooljongens met een tweewielig
melkkarretje met daarop twee
40-liter bussen elke morgen bij deze
boeren langs om de toegezegde melk
op te halen. Met een grote wi�e
geëmailleerde lampetkan werd de
klaargeze�e melk opgehaald en in de
bussen op het karretje gedaan. Dit
werd dan afgeleverd bij de boerderij in
Veecaten waar toen Johan Hengeveld
woonde.
Wim Koersen schrij�: Het talud van
de tankgracht was ook bijzonder
uitgedacht. Aan de ene kant schuin
en aan de andere kant steil. Als
mijn herinnering mij niet bedriegt
werd de komst van de vijand vanaf
Zwolle verwacht, want vanaf die kant
liep het schuin af. Dus als een tank
eventueel deze gracht wou passeren,
kon hij er wel in maar niet meer uit.
Deze werken werden niet verdedigd
door soldaten en daarom was het nut
ervan zeer betrekkelijk.
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Van puber in de oorlog tot paracommando in het leger.
Jan de Groot (1927), een broer van
Wim en Jaap, groeide op als puber in
de voor hem spannende �jd van de
Tweede Wereldoorlog.
Op Paaszondag 9 april 1944, net
na de middag, was er al het geluid
van bommenwerpers. Door een
dicht wolkendek waren ze niet te
zien maar wel te horen. Meestal
kwamen die pas ’s avonds terug uit
Duitsland. Vermoedelijk hee� een
aangeschoten bommenwerper zijn
bommen afgegooid om geen hoogte
te verliezen en die bommen kwamen
in ’s-Heerenbroek terecht. Eén van
die fosforbommen verwoes�e door
brand de boerderij van Hendrik Selles,
er kwam ook een bom terecht in een
weiland voor het huis van de Groot
in Veecaten, maar die ontplo�e niet.
Jan, 17 jaar oud, hee� liggend in een
slootswal net zo lang met steentjes
gegooid tot hij het slaghoedje
raakte en de bom met
een geweldige knal tot
ontploﬃng kwam. Wit van
schrik kwam hij thuis, even
later kwamen de Duitsers
uit Zwolle kijken wat er aan
de hand was.
Aan het eind van de oorlog
werd een deel van de
bewoners
geëvacueerd
omdat het in de vuurlinie
16
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lag van het geschut vanuit Zalk.
De familie de Groot moest naar
de boerderij van Dekker aan de
Bisschopswetering. Jan en zijn broer
Ab bleven thuis tot ze hoorden dat
de Canadezen in aantocht waren. In
plaats van thuis te blijven gingen ze,
onderlangs de dijk naar Noordman
en de Scholtensteeg en op weg
naar Westenholte ontmoe�en ze de
bevrijders. De beide broers mochten
van de Canadezen meerijden bovenop
een brencarriër naar Noordman, daar
wilde men kijken bij het vroegere
pontveer om daar misschien de
IJssel over te kunnen steken. Ze
hadden verouderde kaarten bij
zich. Er reed een motorordonnans
voorop gevolgd door de Canadese
tanks. Deze werden toen beschoten
vanuit Zalk, de Duitsers hadden een
waarnemingspost in de Zalker toren.
Jan en Ab zagen de ordonnans met
zijn motor vallen, de kogels vlogen
hen ook om de oren, ze sprongen
rap van de tank en gingen
onder langs de dijk weer
naar huis. Een andere
Canadees kon met gericht
vuur de waarnemingspost
in Zalk uitschakelen.
In de vroege zaterdagmiddag
van 14 april 1945 hoorden
de
’s-Heerenbroekers
dat de Canadezen vanuit
Zwolle in aantocht waren.
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Op bevel van de Duitsers was er een
tankgracht gegraven vanaf de IJssel
naar de Oude Wetering met een
wegversperring in Veecaten om de
tanks van de geallieerden tegen te
kunnen houden. De doorgang van de
Zwolseweg hadden de Duitsers op hun
terugtocht afgesloten met een zware
roldeur van beton. Normaal kon men
ongehinderd door de wegversperring
gaan. Toen de bewoners, waaronder
Jan de Groot, merkten dat de Duitsers
zich teruggetrokken hadden rich�ng
Kampen ging een aantal mannen
en jongens met paard en wagen,
onder leiding van meester Bakker,
naar Veecaten om met vereende
krachten de roldeur weer opzij te
duwen, niets mocht de opmars van

Jaargang 16 - nummer 1

de geallieerden in de weg staan, de
vernielde doorgang werd zo goed
en zo kwaad als het ging met tegels
belegd, die nog langs de weg lagen
om een ﬁetspad aan te leggen.
(dat zou in 1940 al gaan gebeuren).
Ongehinderd kon toen een Canadese
verkenningswagen passeren om rond
16 uur bij de school te arriveren.
Jan ging samen met zijn broer
Hendrik de Groot na de oorlog als
Oorlogsvrijwilliger naar Nederlands
Indië om orde en vrede te
herstellen na de verwoes�ng die de
Japanners hadden aangericht en die
samengewerkt hadden met de gehate
Duitsers. Na 4 jaar kwam hij terug
naar huis, waar heel wat mensen
hem op stonden te wachten, trots
op de allereerste para commando
van s-Heerenbroek. Bij zijn ouderlijk
huis was een ereboog gemaakt met
2 vlaggen, meester Bakker hield een
toespraak en er was een serenade
van muziekkorps Excelsior. In het
dorp was men volkomen onwetend
over de verschrikkingen die hij
meegemaakt had. Communica�e was
in die �jd alleen mogelijk via de post.
Je kunt je dit tegenwoordig niet meer
voorstellen met onze telefoons en de
constante stroom van berichten.
Jan de Groot als begeerde vrijgezel,
trouwde in 1954 met Aaltje van
Ommen uit Zalk en ze emigreerden
naar Canada
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Op 21 december 1941 winnen Henk Schuurhuis en Daan Bruins elk een
rijksdaalder door in de IJssel bij 5 graden kopje onder te gaan.
Op 17 januari 1942 was het al mogelijk om op de IJssel te schaatsen en
het ijs was zo dik dat wagens de overtocht naar Zalk aandurfden. Wilhelm
Kwakkel, de veerman vanaf 1 mei 1940, die vertrouwd was met de IJssel,
had een pad gemaakt over de rivier, bestrooid met zand en as, zodat de
kerkgangers en andere passanten veilig naar de overkant konden lopen.
Op 22 januari 1942 was er een Elfstedentocht.
Op 27 januari 1942 vroor het meer dan 27 graden.
In de notulen van de IJsclub van 1942 schrij� Klaas van der Wal in een
naschri�: “Alle dagen was het striemend koud, het bestuur moest in deze
barre omstandigheden zijn werk doen, terwijl we van het publiek konden
zeggen dat het schi�erde door afwezigheid.
Op 12 februari 1943 wordt damclub Denk en Zet opgericht in de
gelagkamer van Café De Kroon”.
Op 28 maart 1943 wordt de bijna negen�enjarige Jan Pelleboer
medewerker bij het KNMI en achter zijn huis bij De Kroon wordt een
termijnsta�on geplaatst met een thermometer hut en een regenmeter.
Op 4 juni 1943 moeten de radio’s worden ingeleverd.
Op 6 december 1943 wordt de zangvereniging opgericht met 43 leden.
Op 17 januari 1944 komt er �jdens een ledenvergadering van de IJsclub
een discussie op gang een echte ijsbaan aan te leggen, zodat men niet
meer aangewezen is op overstroming van de IJssel. Het schaatsen moest
namelijk gebeuren op onder water gelopen “buitenland”(uiterwaarden)
tussen het Veer en de Schoolsteeg.
Op 15 februari 1944 wordt begonnen met dijkjes aanleggen om de
nieuwe ijsbaan aan te leggen op het land van W.H van der Kolk. In 1945
is de ijsbaan nog steeds niet klaar en schrij� E. van der Kolk dat “er nog
wel heel wat water door de IJssel zal loopen voor we op onze ijsbaan
schaatsen rijden.
Op 30 september 1944 komt Mastenbroek onder water en staat al voor
een kwart blank.
Op 15 oktober 1944 vordert een groep Duitse militairen op verschillende
plaatsen in ’s-Heerenbroek ﬁetsen
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Op 31 december 1944 beschrij� Jan Pelleboer Oudejaar 1944. Een oud
en nieuw zoals in meer dan honderd jaar niet is voorgekomen. Er is geen
druppel alcohol te krijgen, cafés zijn gesloten, mensen zi�en zonder licht,
er zijn geen poﬀertjes. Er is zelfs geen suiker te krijgen, in één woord
treurig. Maar wij leven. En waar leven is, is ook hoop. Dat het in 1945 mag
zijn dat wij de vrijheid herwinnen
Op 14 april om 16.00 uur arriveert de eerste verkenningswagen van de
Canadese bevrijdingstroepen vanuit Zwolle bij de Prinses Julianaschool.
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Dijkgraaf
In de oorlogsjaren ’40-’45 was er
naast een overheidsgezag ook een
Waterschap Mastenbroek die de
bescherming van de wateroverlast
voor de polder had en dus ook
voor het dorp ’s-Heerenbroek. De
boerderijen stonden op terpen langs
de weteringen met aan weerszijden
een grindweg voor toegang tot die
bedrijven.
De grindwegen waren, in tegenstelling
tot nu, in beheer en onderhoud bij
het Waterschap. De bewoners van
de polder hadden vergunning van
het Waterschap voor toegang tot hun
boerderijen en woningen, voor ieder
ander gold een aanvraag voor een
ontheﬃng! Het onderhoud van de
wegen, werden namens de bewoners
door het waterschap gedaan
(wegwerkers o.a. Jan Esselink uit
’s-Heerenbroek) dus zo min mogelijk
vreemden die de grindweg vernielden.
Het Waterschapsbestuur bestond uit
eigen agrarische bevolking, zij waren
ook alleen belas�ngplich�g
In de oorlog was er ’s nachts een
uitgaansverbod opgelegd door de
beze�er (sper�jd). De dijkgraaf van
het Waterschap had hiervoor een
ontheﬃng, hij moest bij calamiteiten
ook ’s nachts ter plekke kunnen
komen. Dijkgraaf Van der Wal
hee� hier soms op gepaste wijze
gebruik van gemaakt om anderen te
20
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behoeden voor de beze�er. Er waren
in deze regio nauwelijks bewoners die
met de beze�er sympathiseerden.
Op 23 september 1944 kreeg de
Dijkgraaf het bevel van de Duitse
Ordercommandant om de gemalen
in de polder s�l te ze�en, ook de
sluizen moesten geopend worden, zo
niet dan kon hij tegen de muur gaan
staan, dat was best he�ig. Daarmee
wilden de Duitsers voorkomen dat
de uitgestrekte polder mogelijk een
landingsgebied voor de bevrijders,
parachu�sten konden worden. Er is
toen een brief van het Waterschap na
de ingelanden gestuurd om het vee
�jdig op stal te ze�en.
In de herfst was de polder
Mastenbroek tot aan ’s-Heerenbroek
één grote watermassa, gevolgd
door de strenge Hongerwinter van
1944. ’s Zondags ging men op de
schaats over de weilanden naar
de kerk in Mastenbroek. Gelukkig
werd het gebied op 14 april 1945
bevrijd en kon het gewone leven en
de wederopbouw weer opgepakt
worden.
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75 jaar later.
Een oorlog aan de andere kant van
de oceaan. In een land waar je nog
nooit een stap hebt gezet. Oké, je
voorouders kwamen uit Europa.
Maar jij bent geboren Canadees.
Al jaren gaat bijna elke cent die er
verdiend wordt de staatskas in om
de wapenindustrie tot ongekende
hoogte op te stuwen. Het is goed
voor de werkgelegenheid, maar
er blijft weinig tot niets over voor
fatsoenlijke kleding of eten. En dan
komt daar de oproep. ‘Wil elke
jongvolwassen man zich melden. We
gaan!!!’ Gedreven door trots en voor
hun Europese voorvaderen stapten ze
in de boten. Vaders, broers, zonen en
echtgenoten. Boeren, bouwvakkers,
dominees et cetera. Ze zouden een
hele grote bijdrage leveren aan de
invasie.
Vijfenzeven�g jaar later vieren we
onze vrijheid. Maar stellen we onszelf
ook weleens de vraag of wij ons
hadden aangemeld? We stellen deze
vraag ook aan Jan de Groot en Leon
Diender. Twee ’s-Heerenbroekers die
zich aangetrokken voelden tot het
avontuur en het ac�eve aspect, wat
een baan bij defensie te bieden hee�.
Het blijkt een las�ge vraag. Er is
weinig te vergelijken met de �jd van
toen. Zo hee� onze huidige marine
meer de kant van het verdedigen
en beveiligen gekozen. Nederland
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is niet in het bezit van enorme
vliegdekschepen met een vermogen
van maar liefst 260.000 pk zoals de
Amerikanen die wel bezi�en. En met
de komst van gevechtsvliegtuigen
is aanvallen vanaf zee ook minder
interessant geworden. Zijn ze dan
eigenlijk overbodig geworden Leon?
‘Nee, dat zeker niet. Nederland
is bijvoorbeeld erg goed in het
verzamelen van informa�e. Wij
werken met de beste radars ter
wereld en ook het spionage werk met
onze onderzeeërs is van hoog niveau.
In gevecht situa�es beveiligen wij
Nederlanders vaak de “Destroyers”
van andere landen en geven onze
21
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verzamelde informa�e aan deze
schepen door. Op deze manier is het
ook makkelijker om gericht te trainen
en is onze bemanning dus helemaal
niet ingespeeld op aanvallen.’
Ook Jan kijkt bedenkelijk. De
manier van oorlog voeren zoals
75 jaar geleden is nu eigenlijk
ondenkbaar. Tegenwoordig zijn
verschillende landen in het bezit van
kernwapens en zijn economische
sanc�es bijvoorbeeld ook een
sterk wapen geworden. Ook is er
in de Tweede Wereldoorlog een
enorme ontwikkeling geweest wat
veel hee� veranderd. Denk aan
de langeafstandsrake�en en de
gevechtsvliegtuigen. Dit was ook de
kracht van de geallieerden. Ze waren
jaren in voorbereiding geweest voor
deze aanval. Ze hadden in die jaren
een onvoorstelbare vloot gebouwd
op zee, in de lucht en op het land.
Tegenwoordig gaat veel via de
Verenigde Na�es (VN). De wereld
is, als het ware, een grote taart
geworden. Wanneer je meedoet mag
je af en toe een puntje meepakken
in de verdeling van bijvoorbeeld
grondstoﬀen of het gebruik van
handelsroutes. Ook is het voor een
handelsland als Nederland van groot
belang dat er veiligheid en stabiliteit
heerst in, vooral, onze omgeving. Een
mooi voorbeeld hiervan is de oorlog
22
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in voormalig Joegoslavië. In 1994,
na een jaar van opleiding, de eerste
uitzending voor Jan. Tegenwoordig zijn
het populaire vakan�elanden en laten
alleen de bordjes die waarschuwen
voor mijnen nog iets van de oorlog
zien. Zonder militair ingrijpen was dit
ondenkbaar geweest.
Ook de marine vaart veel onder de
vlag van de VN. Alleen dateert het
laatste echte zeegevecht alweer van
begin jaren ’80 toen de Falklandoorlog
plaatsvond. Leon en zijn collega’s
zijn tegenwoordig druk met “vrije
doorgang handelsverkeer”, an�piraterij dus. Ook het tegengaan van
drugshandel, in het Caribisch gebied,
zit in het takenpakket. En natuurlijk
kennen we allemaal wel de beelden
van het inze�en van marineschepen
�jdens hele grote rampen. Denk aan
New Orleans. Of de orkanen Irma en
Katrina. En ook op dit moment ligt de
Karel Doorman op zee in quarantaine.
Klaar om als hospitaal hulp te kunnen
bieden in de Coronacrisis. Mensen
van de marine zijn breed inzetbaar
omdat er maar een beperkte ruimte is
op een schip. Elk bemanningslid hee�
dus meerdere taken, uiteenlopend
van brandweerman en monteur tot
EHBO. Leon legt uit waarom dit is:
Enkele jaren geleden kwam het schip
waar Leon mee op uitzending was
in een zware storm van 10 dagen
terecht. Dichtstbijzijnde kust? 6000
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km. Diverse bemanning viel uit met
nekkramp en ook verschillende
onderdelen van het schip konden deze
vorm van geweld niet aan voor zo’n
lange �jd. Hulp is dan niet mogelijk
en moet je alles zelf oplossen met de
220 mensen aan boord.
Ook de gemiddelde dag bij de
landmacht is niet alleen gericht
op oorlog voeren. Zo wordt ons
leger bijvoorbeeld ingezet bij het
bestrijden van hoogwater; het vullen
van zandzakken, dijkwacht lopen en
noodbruggen bouwen. Ook wordt er
enorm veel ontwikkeld door defensie,
wat ook op andere fronten goed
van pas kan komen. Wat te denken
van nachtkijkers of zelfs apparatuur
waarmee dwars door muren gekeken
kan worden. Vaak wordt dit ingezet
bij het ondersteunen van de poli�e in
het bedwingen van drugscriminaliteit.
Ook zal in deze �jd van Corona een
totale lockdown gehandhaafd worden
door het leger. En wanneer er boze
boeren gaan protesteren in Den Haag
staat ons leger stand-by. Gelukkig kan
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dit in een land als Nederland allemaal
op de achtergrond en zijn wij niet
gewend aan militairen op straat. Hoe
anders is dit in andere landen.
Al deze situa�es moeten natuurlijk
ook getraind worden. En daarom
zijn Jan en Leon regelma�g op
oefening. Jan legt uit dat dit nogal
wat voeten in aarde hee�. Het begint
natuurlijk met individuele training.
Alles wat je alleen moet kunnen.
Daarnaast opereert het leger ook
met verschillinde samenstellingen
tot soms wel 3000 mensen. Ook dan
moet ieder poppetje exact weten wat
hij of zij moet doen. En dan zijn er nog
de verschillende omstandigheden. Is
het +45 graden of -20?
Het is mooi om de passie bij deze 2
mannen te zien. Gedreven en liefde
voor het werk wat ze verrichten. Twee
verschillende werelden, maar met
hetzelfde doel als 75 jaar geleden.
De wereld voor alle mensen een
beetje veiliger en mooier proberen te
maken.

Tussen de middag kwamen dwangarbeiders bij ons in de schuur eten. Er kwam
dan een gaarkeuken met voedsel voor de arbeiders. Als kinderen aten wij daar
nog wel eens de worst uit. Het eten was soms zo vies, dat de dwangarbeiders
het achter de likstenen gooiden die in de schuur stonden. Mijn vader was daar
zat van en besloot op een dag de schuur op slot te doen en ging weg naar de
markt in Zwolle. De Duitsers waren niet blij. We herinneren ons nog dat mijn
moeder een pistool tegen haar hoofd gedrukt kreeg en opgedragen werd snel
de schuur weer open te doen. (Wim en Jaap de Groot)
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