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De broers en zussen Vermeulen in 1936. Van links af Geert, 
Mieke, Sien, Jan, Arie, Tille en Hein.

Vader Arie en moeder Sien Vermeulen uit Almelo in 1938.  

Op hun trouwdag brengen Gerrit en Sien hun getuigen Leidje 
(links) en Bé (rechts) weer naar het station.  

Gerrit Koster.  Sien Vermeulen.  

Hein en Dien trouwen op 30 april 1942.Sien en Gerrit trouwen op 24 juli 1941.Aan tafel in Almelo.

De broers en zussen met verloofdes, 1936. Van links af Annie, 
Geert, Mieke, Jan, Sien, Tille, Gerrit, Dien, Hein en Arie.

Hein, Arie, Jan en Tille zingen een padvinderslied.
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Sien Koster-Vermeulen had een aantal 

brieven die Dien en Hein in de oorlog aan 

haar en Gerrit schreven altijd bewaard. 

Hier zijn ze gebundeld. 

Het bruiloftsdiner van Sien en Gerrit in Almelo, 24 juli 1941 in de huiskamer van het gezin Vermeulen in het Scheepvaarthuis.  
Van links af Mieke Vermeulen, staand Gerrit Edzes, onbekend, Leidje en Bé Heringa, dominee Hylkema, Dien Nijkamp en Hein 
Vermeulen, Bep Molenaar, Riet van Strij, Jan Vermeulen, Tille Vermeulen, Marie Vermeulen (zus van vader Arie), Antje Koster-van 
Tuinen, vader Arie Vermeulen, Sien Koster-Vermeulen, Gerrit Koster, staand Arie Vermeulen junior, moeder Gezina Vermeulen, 
Nico Hartgerink en waarschijnlijk Nico’s vrouw.

Hein en Gerrit werkten allebei bij de Crisis Contrôle Dienst, 
een Nederlandse overheidsinstantie die zwarthandel bestreed. 
Regelmatig gebruikten ze briefpapier van het werk. 
 
Hein en Dien trouwden in 1942. Ze woonden in “de Olde Regge” 
aan de Wolfskuil in Ommen. Hun dochter Trees werd in 1945 
geboren. Gerrit en Sien trouwden in 1941. Ze woonden in “Wiej 
hebt ‘t” aan de Hogeweg in Bennekom. Hun dochters Sieneke 
en Anneke (Ank) werden in 1942 en 1944 geboren.
Vader Arie en moeder Sien, Jan, Tille en Arie Vermeulen woon-
den in Almelo. Moeder Sien overleed in 1941. Mieke werkte in 
het begin van de oorlog in het “Oudeliedenhuis” te Amsterdam. 
Geert en Annie woonden in Nederlands-Indië. Aan het begin 
van de oorlog was vader Arie 59, moeder Sien 58, Hein 30, 
Geert 29, Sien 28, Mieke 26, Arie 20, Tille 18 en Jan 14.  
 
Andere mensen die in de brieven genoemd worden zijn Trees en  
Anne, zussen van Dien. Ien Visser was Miekes collega en vriendin. 
Een baby die op komst was werd aangeduid als “Pietje”.  
Verder worden veel buren, familieleden en collega’s genoemd. 

Handgeschreven tekst is cursief gezet, wat getypt was staat 
in gewone drukletters. Op pagina 35 is een lijstje van de ge-
bruikte afkortingen te vinden.



Almelo, 2 April 1941.  

Beste Sien en Miekie,  

Even een briefje over hetgeen hier vanmor gen  
gebeurd is. Ik maak het maar in doorslag, dan  
kan ik jullie beiden hetzelfde epistel sturen. 
Vanmorgen om zeven uur werd er aan de bel  

getrokken. Het was Van der Schoor, de agent, met twee agenten 
in burger bij zich. Hij vroeg aan vader of hij ook een getrouwde  
zoon had. Ja, zei vader, maar die zit in Indië. Je snapt dat moeder 
schrok, want je denkt tegenwoordig natuurlijk direct het ergste.  
Nee, ze moesten iemand hebben, die secretaris van de padvind - 
sters was. Moeder vertelde, dat zij dat geweest was, maar dat  
dat al vier jaar geleden was, en dat nu mevrouw Dufour dat 
baantje had. Daarop vertrokken de heeren. Om negen uur wisten 
we al dat de volgende hoplieden: Van Beusekom, Van Gelder, 
Abeln en Hermelink in de bak zaten. Bovendien waren al onze  
bestuursleden gearresteerd. Van de Katholieke Verkenners 
hadden ze Wiechman en Ter Beek al opgepakt en van de pad - 
vindsters mevrouw Palthe-v.d. Brand. In totaal zaten er een 
veertigtal menschen in het Huis van Bewaring. Wat zal de 
ouwe Jan van Beusekom gesputterd hebben, maar als je er aan  
denkt dat z’n hart niet best is, vind ik het een gevaarlijk grapje.  
In Enschede is ook alles gearresteerd. Ik sprak met Wiek 
 Marsman, maar die liep om vijf voor twaalf nog op vrije voeten.  
In Hengelo is de politie niet zoo fel. Zooeven hoor ik, dat ze nu  
ook de welpenleiders en leidsters opgepakt hebben. Jan Bruens  
was hier en zei dat het er om gaat een verklaring van bestuur en  
hoplieden los te kloppen, dat men afstand doet van materiaal 
(dus tenten etc.) en troephuizen. Ik stak het zaakje nog net zoo 
lief in de brand. Ze hebben de troepgeestelijken (kapelaans) van 
de Roomsche troepen laten loopen. Die zijn nu erg druk om het  
zaakje te redden. Je zult wel begrijpen wat ik bedoel. Fijn, dat die 
kerels nu nog zoo de kans krijgen eens werkelijk wat te doen. 
Ook de vereeniging Bellamy is hier opgeheven, geld ingepikt, 
maar de bestuursleden loopen nog op vrije voeten. Vanmiddag  
bel ik weer eens naar Wiek Marsman. Hengelo is wel een ideaal 
oord, daar mag je naar het schijnt nog veel doen. 
Ik eindig. Van ganscher harte een goed pad!!
Hein

Almelo, 4 April 1941.  

Beste Sien en Miekie, 

Ziezoo, gauw weer even een doorslagbriefje 
aan jullie beiden om je van de loop der dingen  
op de hoogte te houden. Woensdagavond 
hebben ze alle bestuursleden, hoplieden en  

welpenleiders weer losgelaten, met uitzondering van de dis - 
trictscommissarissen. Dat wil dus zeggen, dat hier nog steeds  
in de bak zitten: hopman Van Gelder, het hoofdbestuurslid  
mevrouw Van Dussen (vrouw van de burgemeester van 
Hengelo, die ook gepikt is geweest en nog wel door zijn eigen 
agenten), Ir. Beets, die ondertusschen naar Den Haag is 
overgebracht en dus wel in het Oranjehotel verblijf zal houden. 
Door de Grüne Ploe... Polizei is uitdrukkelijk aan de hoplieden 
gezegd: ”Und beachten Sie vor allem diesen Auftrag, ab heute 
gibt es keine Pfadfinderbewegung, weder Abzeichen, Grusz 
und Versammlungen mehr.” We zijn dus gelikwideerd. 
Bij Hootsen (mevrouw was penningmeesteresse) hebben ze 
een heel schrijfbureau en een stalen archiefkast meegenomen. 

Daar zat de kas en bescheiden van de padvindsters in. Hootsen  
was op reis en als rijksaccountant heeft ’ie zijn bullen natuurlijk 
achter slot en grendel. Hij moest op het politiebureau komen en  
daar de zaak openen, maar dat heeft ’ie geweigerd. Ze moesten  
hem eerst weer het spul thuisbrengen. Toen heeft hij ze mee-
gegeven wat ze hebben moesten en meteen geprotesteerd 
tegen weghaling van zijn eigendommen (wat natuurlijk niets 
helpt als je weet met wat voor soort je te doen hebt). De Beus 
is weer thuis maar hij is totaal overstuur. Hij zit maar met de 
kop in de handen en huilt van razernij. Hij is woest en is op het  
politiebureau ook mooi tekeer gegaan. Hij heeft daar keer op  
keer bijstand van een advocaat gevraagd en ook telkens om de  
o¨icier van justitie gevraagd, want hij was zonder arrestatie bevel  
ingerekend en dat mag niet. Zooiets is dan vrijheidsberooving,  
maar daar trekt de S.S. zich niet veel van aan. Gelukkig hebben  
we wat materiaal kunnen redden, zooals tenten, die nu opeens 
bezit van de ouders der jongens zijn. En het Roomsche troep-
huis in de Noordikslaan (blokhut, Kraaienbosch) hebben ze ook  
weer vrij moeten geven, omdat ze met een kwitantie konden 
aantoonen dat het eigendom was van wijlen W. van Riggelen. 
Ze zijn op het kerkhof niet wezen navragen. In ieder geval zijn 
die Roomsche padvinders gladde bliksems. 
Ik heb contact gehad met Apeldoorn (de dominee die Sien wel 
kent) en daar heeft de Christelijke troep direct via de Synode 
bij de Rijkscommissaris geprotesteerd, omdat de vrijheid van 
godsdienst in ons land gewaarborgd is. Zal wel geen bliksem 
helpen, maar het is toch fijn, als je zoo eens even van je af kunt 
bijten en zoo’n vent met zijn eigen beloften schaakmat kunt 
zetten. Trouwens een nazi is niet zoo bang. Vannacht heeft het  
zoodje hier weer alles volgekalkt. Groote driehoeken met N.S.B. 
erin en daaronder 6e gebod (gij zult niet doodslaan). Dat hadden  
ze voor het huis van Ds. Milo, voor het Uniekantoortje, bij Ds. 
Polman, Ds. De Geus en nog een paar anderen opgeknapt.  
Ze hebben toch wel fijn gevoel, die N.S.B.-ers, ze weten bliksems 
goed wat hun van het volk te wachten staat. Hier wordt trouwens 
propaganda gemaakt voor de volgende gedachte: Besmeer de  
Vrijheidsdag van Nederland niet met het bloed van deze ver-
raders, maak er geen bijltjesdag van. Zorg ervoor, dat de men-
schen geen kringhuizen in de brand steken. Daarin zitten de 
archieven met de volledige gegevens over het landverraad van 
deze heeren. Het is best mogelijk, dat zij zelf, met een groote 
Oranje-kokarde op de borst, de menschen zullen trachten aan  
te zetten om de kringhuizen in de brand te steken en zoo de 
bewijzen van hun eigen landverraad in de asch te leggen. Het is 
juist een groot belang die archieven ongeschonden in handen te 
krijgen. Als men de ledenlijsten heeft, zal men precies kunnen 
zien, waar de ware broeders zaten, de helden, die ook nu nog 
niet openlijk voor hun N.S.B.-erzijn durven uit te komen. Bij de 
politie en marechaussee neemt men ook wel maatregelen in 
die richting. Ze weten hier in het korps wel precies wie ze niet 
vertrouwen kunnen.
Mijn papier is bijna vol. Hier zijn we zeer hoopvol gestemd. Met  
Peter begint de pech [Peter Pech, zaterdagavondrevu, VARA-radio 
sinds 1938]. Alleen is er vanmorgen een domper op de hoop volle 
stemming nu we weten, dat Benghasi door de Engel schen prijs-
gegeven is aan de Duitsch-Italiaansche pantser troepen. ’t Is te 
hoopen, dat het maar een tijdelijk opvlammen van de Duitsche 
actie is, en dat het de Engelschen lukt hun de baas te bIijven. 
Het ging nu juist zoo goed. Ik eindig. Wat Miekie betreft, tot 
volgende week. 
Jullie 
Hein,  
nog altijd met een stevige linker.
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Ommen, 30 November 1942. 

Beste Sien, Gerrit en Sientje, 
 

Om te beginnen eerst eenig “dienstgelul”, dat 
mooie woord heb ik van mijn zwager, meneer 
de controleur. Je schrijft me daar over een 
soort strooimeel, dat op krijt lijkt en ook een 

weinig gips bevat. Vraag daar Uythoven maar eens naar. Die 
weet er geloof ik wel meer van. lk heb, als ik me niet vergis, van 
hem destijds iets gehoord over een soort strooimeel, dat uit 
krijt bestond en dat tot resultaat had dat het brood uit de oven 
kwam alsof het gewitkalkt was. Als Uythoven er niet van weet, 
moet het bij Schrijen geweest zijn. Ik kan me het niet zuiver 
meer herinneren. Dan nog iets. Je bent nu bij die bewuste be- 
drijfscontrôle voor de mengbedrijven geplaatst en Sien schreef,  
dat dat erg prettig voor je was, omdat je nu bij alle groote 
mengers over de vloer komt en misschien wel relaties voor 
later op kunt doen. Nu wilde ik je vragen hoe je dat voor elkaar 
gekregen hebt om bij die bewuste contrôle geplaatst te worden. 
Zou ik ook nog een kans maken, of zijn alle plaatsen al bezet? 
Schrijf je me dat zoo gauw mogelijk even, dan kan ik het even-
tueel nog probeeren. Ik heb hier voor een dag of wat een soort 
varkensvoer IJ van de firma Koudijs gezien en geroken, dat er 
verd… raar uitzag. In die buurt was ook een varken gestorven, 
volgens de veearts aan de gevolgen van het vreten van dat 
misselijke varkensvoer. Zal ik je eens een monstertje van dat 
lekkere spul sturen? Ziezoo, nu schei ik uit met het dienstgel…, 
hoor Sien. 
En om nu maar meteen goed te beginnen: Mersah Matruh ha 
El Ageilah ha ha  Solloem ha ha  Tobroek ha ha ha ha   Bardia, 
Benghasi ha ha ha ha ha  El Allamein ha ha ha ha ha ha  
Algiers, Cassablanca ha ha ha ha ha ha ha  Tunis ha ha ha ha 
ha ha ha ha  Toulon ha ha ha ha ha ha ha ha ha  Napels, Rome, 
Stalingrad, Smolensk, Berlin ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha 
ha ha ha ha ha ha 
Reuzemop he? Maar het gaat op ’t oogenblik bliksems goed. 
Wat krijgen ze ongezouten op hun sodejuu he. Man wat doet je  
dat goed. Wat zullen onze sibbelaars, bloed- en bodemdrinkers  
en baantjesjagers ’m knijpen. Ze zijn vast allemaal bezig om op  
de bonnen serviesgoed extra po’s aan te vragen, want gummi- 

broekjes zijn uitverkocht. Zeg lui, nog een goeie mop. Een vent  
heeft een reuzenbult steenkool achter zijn huis liggen. Dat trekt 
natuurlijk de aandacht. Poosje later twee controleurs van het  
Rijkskolenbureau op z’n dak. “Meneer, van wie hebt U die kolen?”  
(welke vraag natuurlijk gesteId wordt, nadat de heeren zich in  
hunne kwaliteit bekend hebben gemaakt). “Da weet ik nie.” 
“Kom meneer, geen smoesjes, van wie hebt U die kolen gekocht?”  
“lk heb ze niet gekocht, ik heb ze gekregen.” “Van wie hebt U ze  
dan gekregen?” “Da weet ik nie.” “Trekt U de jas maar aan en 
gaat U maar mee naar de massjesees.” 
Tweede bedrijf. Speelt in de marechausseekazerne. “Meneer, 
voor de laatste maal, van wie hebt U die kolen?” “Da weet ik nie.” 
“Meneer, hoe bent U aan die kolen gekomen?” “Oooh, da’s een  
andere vraag. Kijk, dat zal ik U nu eens haarfijn vertellen. Ik 
woon vlak aan de spoorbaan. Telkens als er nu aan trein aan-
komt, ga ik met opgehevan arm aan de lijn staan. De machinist 
en de stoker denken dan natuurlijk: “Daar he-je die verrekte 
N.S.B.-er weer” en dan gooien ze me allebei met een schep 
kolen naar mijn hoofd. Zoo ben ik aan die kolen gekomen.” 
Parbleue. 

Zaterdag en Zondag hebben we Arie hier op visite gehad.  
Die kwam ons een zakje mosselen brengen. Heerlijk zeg. We 
eten nu bij iedere maaltijd mosselen. Dien beweert dat ze er al 
beroerd van was vanmiddag. Het ligt je als lood in de maag. 
Het is heusch weI eens lekker voor een keer om zoo’n dik-
gevreten gevoel te hebben. Daar komt bij dat we ook de 
beschikking hadden over eenig roggebrood, zoodat we dus 
heelemaal aan het “vretmoalkes” houden zijn de laatste dagen. 
We hebben wat rozijnen (ja hoor, heusche rozijnen) gekregen 
en maken nu ernstige plannen om daarvan met Kerstmis door 
de bakker een rozijnebrood(je) te laten bakken met behulp 
van het zakje ”echte” bloem dat we van Sien kregen met ons 
 trouwen. Als je zoo eens bedenkt, wat we toen van je kregen 
Sien en wat je nu nog kunt koopen, dan wordt het hoog tijd, 
dat de mof ophoepelt. Hoe vindt jullie dat bericht verleden 
week in de krant over die 15 menschen uit Terwolde en om-
streken (hooiberga¨aire). Vooral dat zinnetje eronder over dat 
versoppen van kogels en het gebruik van touw is zoo gevoelvol.  
Zeg Sien, je schrijft in je laatste brief, dat je niet snapt wat die 
aanteekening achterop de enveloppe beteekende “Johannes 3 
vers 8”. Nou, ik moet zeggen, dat ik het niet erg snugger van je  
vind hoor. We lieten Arie de bewuste tekst opzoeken en die  
had ’m direct dóór. Maar ja, die liet dan zelf ook de wind om  
 ’t hardste meewaaien. De bewuste tekst luidt: “De wind 
blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet 
niet, vanwaar hij komt, en waar hij heen gaat; alzoo is een 
iegelijk die uit den Geest geboren is.” Dat je dat nu niet snapte. 
Rest me nog je te vragen, hoe het met mijn nicht gaat, die ik 
nog niet gezien heb. Stuur eens een kiekje van dat hummeltje 
als je er een hebt. [Twee doorgehaalde regels, “renvooi g.g.k.”] 
We hadden al uit zitten pluizen, dat ik nog zes dagen vacantie 
heb en dus best eens kon komen kijken. Maar nu hooren we, 
dat jullie het heele koor met de Kerstdagen krijgt en dan wordt 
het wel wat al te druk. Dus vieren wij de Kerst maar prettig hier 
in de rimboe, hopelijk weer met een zak mosselen, dan doen we  
niets dan vreten en slapen. Wat wordt je toch maagaanbidders 
in zoo’n tijd als deze, he Sien. We hebben een mooi Oostenrijksch 
hotelkookboek. Soms gaan we daar eens recepten in lezen.  
Het is nog interessanter als een sprookjesboek. Eiwit, wat is dat? 
En reuzel? Frissche Butter? Sahne, ja Saaaaaaahne? Ik schei uit  
want ik zie alweer van die lekkere slagroomzoezen van  Willemink 
voor mijn oogen en die onvergetelijke Carno’s.  
Ik eindig. Dien zal er nog wel wat bij onderkrabbelen. Hartelijke 
groeten Sien en Gerrit, jij krijgt een collegiale poot, toujours 
avec elégance, 
Hein

Ik speel daar juist voor ”bepiste poale” want ik gooi mezelf een 
heel kop thee in de schoot. Dien is een flauwte nabij. 

Dien is aan het borduren en wil niet meer schrijven. Ze vraagt 
alleen of je het fruit naar Almelo, Haven N.Z. 37 wilt zenden, 
met aanteekening dat het voor ons bestemd is. Jullie doen het 
g’loof ik met bode Van den Berg, nietwaar? Wij zorgen er dan 
wel voor, dat het in Ommen en in onze magen komt. 

Zeg Gerrit, ik had die drogerij best op de bon willen zetten en 
had het ook wel leuk gevonden een reisje naar Overveen te 
maken, maar van kantoor had ik opdracht een ambtseedig 
 rapport te zenden. Een controleur ter plaatse zou het dan wel 
verder afwerken. Ik zal die drogerij echter toch in de gaten 
houden en ook opletten waar ze met het reeds gedroogde spul 
blijven. 
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Bennekom, Kerstmis 1942
 
Corveelijst

1.  Jan Vermeulen: verantwoordelijk voor het vullen van de 
kolenbak, iederen morgen schoenen poetsen.

2. Arie Vermeulen en Gerrit Koster: na het ontbijt afwasschen.
3.  Tille Vermeulen en Mevr. Koster-Vermeulen (oftewel Sien): 

ontbijt verzorgen.
4. Opoe Koster en Tille Vermeulen bedden opmaken.
5. Vader Vermeulen en Jan Vermeulen: aardappels jassen.
6.  Tille Vermeulen: bij goed weer een uur per dag wandelen 

met Sieneke.
7.  Afwasch des middags door de drie vrouwen (eventueel vier),  

afwasch des avonds door Vader Vermeulen en Arietje, 
 opruimen door Jan.

Toevoegingen en veranderingen voorbehouden.

Dagindeeling: Reveille te 8 uur. Ontbijt: 9 uur, hierna worden 
de verschillende toegewezen taken verricht (zie boven).
Ko¨iedrinken: 10.30 à 11 uur. Middagnoen: te 14 uur. Op 
Vrijdag 25 December wordt des middags warm gegeten, op 
26 December (2e Kerstdag) des avonds te 18.30 Kerstdiner. 
Avondeten: te 18.30 (zie opmerking hierboven).

Diverse taken na de respectieve eterijen. Een ieder heeft tot 
taak, zoveel mogelijk te eten, en drage het zijne, respectievelijk 
het hare bij tot een goede stemming en welslagen van deze 
onderneming.
Gedaan te Bennekom in “Wiej hebt ’t”, Donderdag 24 December 
1942, G. Koster. voor eensluidend afschrift: De opperhofcere-
moniemeester a.i. J. Vermeulen

Kerstmis 1942
 
Malle Edzes Prijs

Zijnde een wisselprijs bestaande uit een verzilverd cartonnen  
krans versierd met dennengroen. Deze wisselprijs wordt uit-
gereikt aan hem of haar die aan een bepaalde maaltijd in de  
 periode van 24 tot en met 31 December het meest gevroten 
heeft.

De commissie van onderzoek
de Voorzitter   
de Secretaris   
de Penningmeester  

Deze prijs is uitgereikt aan:
25 December 1942 ontbijt A.R. Vermeulen
25 December 1942 noen G. Koster ongemanierd
25 December 1942 avondeten A.R. Vermeulen
26 December 1942 ontbijt A.R. Vermeulen 8½ boterham
26 December 1942 noen (brood) onbeslist
26 December 1942 avondeten vriendschappelijk
27 December 1942 ontbijt Jan V.
27 December 1942 noen Sien Koster 

Kaart op www.topotijdreis.nl. Het Kerstmenu in Bennekom, 1942.

Het huis “Wiej hebt ’t”, Hoogeweg 19, Bennekom.

↑
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[Briefpapier H.J. Vermeulen, “Olde Regge”, Ommen, Giro 116798] 
 
Ommen. Driekoningen, Louwmaand ’43 

Geliefde zuster en schoonbroeder, 
 

Al bevende neem ik de schrijf maschiene ter 
hand om U te late wete alsdat we in goede ge-
zondheid Uw brief ontvan gen hebben, waarin 
wij de historie van het vele eten gelezen 

hebben en kunnen wij U melden, alsdat wij de Kerstdagen 
eveneens vretende en luierende hebben doorgebracht. Als we 
in Bennekom komen zullen we daar wel het een en ander over 
vertellen, want er zijn dingen die je nu eenmaal als fatsoender-
lijk mensch niet schrijft. Ik heb van het vorige jaar nog zes 
dagen vacantie tegoed, zoodat we best eens een paar dagen 
naar Bennekom kunnen komen. Ik wil je wel bekennen, dat ik 
dat nichtje van me wel eens wil zien. 
A.s. Zaterdag gaan we alweer naar Almelo, waar we j.I. Zondag 
pas geweest zijn, omdat Dien de wasch moet doen, want haar 
schoonzuster is nog op geen stukken na zoover, dat die dat weer 
zou kunnen doen. Zoodoende trekken we wel van hot naar haar. 
Daar komt bij, dat onze kachel ouder domskwalen heeft en met 
vuurklei aangesmeerd moet worden. Na die smeerderij moet 
dat ding eerst tweemaal 24 uur drogen. Dat kan net mooi, als 
wij intusschen naar Almelo gaan. ’k Zie er alleen wel wat tegen 
aan, omdat we het huis dan twee dagen onverwarmd moeten 
laten en dat is met de waterleiding wel even een waagstuk.  
Het zal wel vorstig worden, de barometer staat zoo hoog en een  
trekganzen dat hier vanavond overgevlogen zijn, enorm veel. 
Hadden we er maar een om in de pan te doen. Het is een eenig  
gehoor, als je ’s avonds zoo in stikkedonker buiten staat en daar  
komt al snaterende zoo’n koppel van wel 30 of 40 ganzen over - 
zeilen. Dat zijn weer van die dingen, die je hier in de wildernis 
meemaakt en die je in een stad nooit ziet. Dien heeft vandaag in  
de weide voor ons huis met de verrekijker zoowat de geheel dag 
een haas kunnen observeeren, die daar alsmaar rond zwierf. 
Dien vertelt me daar net, dat ik jullie moet bedanken voor het 
mandje winterwortelen, dat je voor ons hebt afgezonden. We 
hadden ons hier ook al van een zak vol van die dingen voorzien, 
maar dat is niks, we krijgen ze wel op. 

Gerrit, ik moet jou ook nog wat vragen. Vandaag was ik bij een 
bakker, die voor de boeren tarwebrood (kuch) in loon bakt. Die 
man had uitgerekend, dat hij van 50 kg. tarwemeel 80 brooden 
kon bakken van 8 ons. Nu wilde hij graag weten of dit wel juist 
was. De tarwe hier in de streek is nu niet bepaald je dat. Ze lijkt 
wel haast op rogge, zoo schriel en akelig zien de korre!s eruit.  
Ik heb nu in de bakkerij 7 brooden gewogen, daarna het gemid-
delde gewicht bepaald en toen een brood, dat het meeste met  
dit gewicht overeenkwam meegenomen. Het ziet er wel best 
uit en het ruikt heel lekker, zoodat ik er bijna niet af kan blijven. 
Ik heb het opgezonden aan het Station voor Maalderij en Bakkerij  
te Wageningen en om een bepaling van het gehaIte aan droge  
stof verzocht. Doet Wageningen die onderzoekingen gewoonlijk 
voor onze dienst? Of weet jij daar ook niet van? Als we naar 
Bennekom komen, moet ik toch noch eens met je naar dat be-
wuste Station toe, want ik wil dat ding ook wel eens van binnen 
zien. En zoo kom ik dan weer op het begin van mijn brief terug. 
Wanneer schikt het jullie, dat we eens komen overwaaien? 
Schrijf dat s.v.p. zoo gauw mogelijk, dan kan ik Den Haag om 
verlof vragen. Je moet er wel om denken, dat we op 17 Januari 
bezoek krijgen, dat we niet afzeggen kunnen. Je ziet dus maar 
eens. Dien zal hier nog wel het een en ander bij onder pennen. 
De groente, vooral aan de nicht van 
Hein 

Eenige tijd geleden kreeg ik van een persoon, die desgevraagd 
verklaarde te zijn en dit aantoonde met een persoonsbewijs 
Gerrit Koster, de mededeeling, dat hij de wettige echtgenoot 
was van zekere Geziena Henderika Vermeulen en dat dienten-
gevolge de familienaam luidde Koster-Vermeulen en niet 
Vermeulen-Koster. In verband met bovenstaande mededeeling,  
möchte ich darauf hinweisen, dasz die Hausfrau von genannte 
G. Koster am 30sten vom vorigen Monat einen Brief zur Beför-
derung durch die Post abgegeben hat, worauf als Adresse 
geschrieben war “Mevrouw T. Nijkamp-Willemsen.” Hetwelk 
absoluut foutief is. Als stuk van overtuiging hecht ik genoemde 
enveloppe aan deze brief. Het schijnt wel een familiekwaal te zijn  
om adressen op dusdanige wijze te verhaspelen. Miekie schreef  
met Nieuwjaar tenminste een kaart aan Mevrouw Kleisen- 
Nijkamp, Maardijk Alrnelo. En de post wist de briefkaart tòch aan 
het juiste adres te bezorgen. Dien verklaart geen lust te hebben 
nog in haar vulpen te klimmen. Ze zal wel wat sikkeneurig zijn.  
[Dien schrijft hier met de hand bij:] Niet sikkeneurig, maar heb 
net al drie brieven geschreven en het is nu te laat geworden om 
jullie ook nog uitvoerig te pennen. Mijn heer gemaal is nogal 
spraakzaam dus blijft er voor mij toch niets over. 
Hartelijke groeten voor jullie drieën en Moeder Koster van jullie 
Dien. 

Laat ik jullie nog even vertellen, dat we in Almelo gelukkig 
gemaakt zijn met een bezetting van “some 2.000 German  
soldiers.” Allemaal Luftwa¨e. De heeren dragen geen z.g. 
“Spiegel”, op hun kragen (geel vliegers, rood Iuchtdoel, bruin  
verbindingstroepen, zwart Baukompaniën) zoodat het 
waarschijnlijk wel pas opgeroepen snotjongens zullen zijn. 
Ze komen waarschijnlijk ook uit Duitschland. Uniformen zijn 
nieuw. Ze hebben ongeveer 13 scholen in gebruik genomen.  
De laatste dagen is er zeer druk gerij op de lijn in oostelijke 
richting van paardevolk met wagens in fraaie witte kleur.   
Zullen het gat bij Welikieje Lukie wel dicht moeten stoppen. 
Merk jullie ook iets van bezettingsuitbreiding of is dat alleen 
maar hier. Nogmaals de groente 
Hein

Dien en Hein woonden aan de Wolfskuil, net ten zuiden van het  
station. Kaart op www.topotijdreis.nl.

�



8

[Briefpapier H.J. Vermeulen, “Olde Regge”, Ommen, Giro 116798] 

Ommen, 14 Januari 1943. 

Edel drietal, 
 

We hebben jullie brief ontvangen en gisteren 
schon dienstlich bekanntgegeben, dasz unser- 
seits het verlof aangevraagd is. Je kunt er op  
rekenen, dat we voor prima vreterij zullen 

zorgen, wanneer tenminste die verrekte kerels van de CCD ons 
voor de tijd niet verhaften wegens het zeulen van argwaan-
wekkende zware ko¨ers. We zijn van plan om Woensdagavond 
20 Januari 1943 om 18.00 uur per trein naar Zwolle te vertrek-
ken, waar we overstappen en 19.05 naar Arnhem vertrekken, 
alwaar wij hoopen aan te komen om 20.51. Onderweg zien we 
dan mis schien nog wel kans even een glimp van Miekie op te 
pakken om 20.08 te Zutphen. Volgens ons spoorboekje gaat 
de laatste trein naar Ede-Wageningen om 21.10 van Arnhem, 
aankomst 21.25, zoodat we met een beetje goede wil wel voor  
twaalf uur bij jullie binnen de posten kunnen zijn. Daar we 
allemaal laatste verbindingen hebben uitgezocht, weten we 
bij voorbaat, dat we de aansluitingen zullen halen, daar op 
de laatste trein altijd gewacht wordt. Zouden we op de eerste 
verlofdag, dus Donder dagmorgen, weg gaan dan waren we pas 
in de middag te Bennekom en hadden alweer een halve dag 
verloren. Er is nog een mogelijkheid, die roet in het eten kan 
gooien en dat is een controleursvergadering op Donderdag 
21 Januari. Wij hebben die vergaderingen gewoonlijk op een 
Donderdag. Mocht dat het geval zijn, dan schuiven we het 
verlof een dag op en vraag ik de Dinsdag erbij. Ik stuur dan wel 
even bericht, desnoods telegrafisch. Gisteren was Van der Wolf 
hier. Heb met hem een heele lijst met vuile wasch besproken, 
waarover we weer samen gezellig kletsen kunnen. En nu moet 
de brief uit de machine, want Dien wil nog wat aan Mieke 
tikken en dan moet ik er als de hazen mee naar de post, anders 
komt het ding morgen vroeg niet meer over. 
Tot ziens, 
Dien, Hein. 

Ommen, 31 Januari 1943.

Beste Sien, Gerrit en Sieneke, 
 
Siens brief ontvangen. We kijken er even raar 
van op, dat in die brief sprake is van een 
 “eerste brief.” Dát epistel is door ons niet ont-
vangen. Loopt Gerrit er misschien nog mee in 

de zak? Verder wil ik jullie meening wel eens hooren over  
Almelo. Dien is daar Vrijdag geweest en heeft toen gehoord, dat  
vader voor onderzoek naar Dr. Pannekoek moet. Hij had de laat - 
ste tijd zwarte ontlasting, dus bloed, en nu dacht Kloosterman, 
dat het wel iets net de maag kon zijn. Pannekoek zal dat nu 
verder uitzoeken. Van pijn of zooiets is geen sprake, dus maken 
we ons voordat er nauwkeuriger gegevens zijn maar niet onge-
rust. Vader moet Maandag naar Pannekoek en dan zal het nog 
wel een poosje duren, voordat je de definitieve uitslag van het 
onderzoek van die pil te hooren krijgt. Maar nu is er nog iets. 
Zooals je weet is Van Bers weer bij ons teruggekomen en heeft 
zich zoowaar deze week verloofd. Naber is nog niet verschenen 
zal ook wel niet weerkomen. Nu hebben ze thuis aan Dien ver - 
 teld dat er iemand uit Den Haag in de kost zou komen, die voor  

zijn “gezondheid” maar eens een poosje verandering van lucht  
moet hebben. Die man is vroeger als zakenman in Indië werk- 
 zaam geweest en heeft een tip gekregen, dat hij en zijns  gelijken 
door de “Oostcompagnie” gecharterd zullen worden voor het 
in cultuur brengen van de bezette oostelijke gebieden. Dat die 
man nu graag maar eens een straatje om gaat, kan ik me maar 
wat goed begrijpen. Maar ik ben er nu niet bepaald voor, dat 
die knaap bij ons gaat logeeren. Je weet hoe moeilijk of wij (ik 
sluit mezelf niet uit) de mond dicht kunnen houden. Daarbij  
komt, dat we, een drukke huishouding hebben, waar veel vreemd 
volk over de vloer komt, welk volk al zeer spoedig van de situatie 
op de hoogte gebracht zal worden. Dan moet er ook rekening  
mee gehouden worden, dat de knaap niet in het bezit is van 
distributiebescheiden en die ook niet krijgen kan (alleen in de  
bonnenhandel). En als je dan weet, dat de laatste tijd veelvul-
dig van de methode om te verdwijnen (zoogenaamd) gebruik 
wordt gemaakt door onze beschermers, om zoodoende een 
valstrik te zetten voor een “anti” die anders niet te pakken is, 
dan vind ik het beter, als dat experiment maar wat uitgesteld 
wordt. We weten nu eenmaal hoe van zekere zijde over ons 
gedacht wordt. Wat zouden ze een lol hebben als we er intip-
pelden. Heusch, wij zij er niet gerust over. Maar als wij er nu 
alleen wat over gaan schrijven, krijg je direct te hooren: “Oh, 
Hein en Dien hebben er weer wat over te zeggen.” Dat zou ook 
kloppen, als wij alleen iets zeiden. Wil jullie je meening hierover 
ook eens laten hooren? Als jullie het niet zoo zwart inziet als wij, 
best. Maar dan moet door ons wel op de gevaarlijke kant van 
het plan gewezen worden. Ik zie liever niet een van ons de weg 
van Johan opgaan, Een is al erg genoeg, we hebben heusch 
geen behoefte, aan een tweede martelaar in onze familie.
Ziezoo, ik zet er een streep onder. Dien zal wel voor de rest 
zor gen. Apropos, de mand met steengoed is na veel omzwer-
vingen eindelijk goed en wel aangekomen. De mand is zwaar 
beschadigd maar we zullen hem netjes bewaren hoor Sien. 
de groeten van Hein 

Vanmorgen, 1 Februari de aangeteekende van 29 Januari ont-
vangen, dus twee dagen later dan de tweede brief. Zullen nader 
bericht zenden. Hein

Het zal wel het beste wezen dat Gerrit naar hier komt om alles 
te bespreken. Noem de betrokkene onze naam in geen geval, zal 
dit wel uitleggen.

Beste Sien, Gerrit en Sieneke. 
Gerrit, wil je zoo vriendelijk zijn en in de bibliotheek van de 
LandbouwhoogeschooI voor mij vragen naar Dr. C. Snouck 
Hurgronje, de Atjehers. Stuurt de bibliotheek dat per post, of 
neem jij het en stuur jij het dan naar mij?  Hein 

Hein had nog eerst iets te vertellen, en nu mag ik aan het 
woord. Jullie brief met het recept voor de koek ontvangen. 
Bedankt hoor. Ik zal Trees direct deze week het recept door-
sturen, dan kan ze het ook eens probeeren. We ontvingen 
Zaterdag de mand met “steengoed”. Als er inderdaad steen-
goed in gezeten had, zou er niet veel meer van heel geweest 
zijn. De mand hangt in elkaar. We zullen het geval netjes op 
zolder opbergen, dan kan er deze zomer misschien nog wat in 
verstuurd worden. 
Is het bij jullie ook zoo “biester.” Het stormt hier hu al een paar 
dagen. Vanmiddag hebben we nog een klein eind langs de 
Regge gewandeld, maar het was me het tochtje wel. Verder 
zitten we de heele dag gezellig in ons nestje. Vanmiddag 
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 hebben we vóóroorlogsch gegeten. Gisteren hadden we van 
de melkboer op een extra bon melk (goede) gekregen. Dat had 
ik de heele nacht ongekookt laten staan en vanmorgen netjes 
afgeroomd. Om elf uur een heerlijk kopje ko¨ie met heusche 
slagroom. Vanmiddag soep, vleesch, aardappelen en worteltjes 
(ter eere van Beatrix), en als toetje chocoladepudding met slag- 
room. Je kunt begrijpen dat we op apegapen lagen. Zelfs Hein 
wou niets meer hebben en dat zegt wat. Zeg Sien, ik ben zeer 
benieuwd naar die eerste brief van jullie. Heb je het goede 
adres er wel opgezet? 
Zooals Hein jullie al schreef, is Vader onder doktersbehandeling. 
Vrijdag was ik even in Almelo op de fiets en natuurlijk ook even 
aan de Haven. Vader was toen bij dokter Kloosterman  geweest 
en die had gezegd, dat hij Maandag naar Pannekoek moet. 
Maar als Kloosterman het ernstig inzag, zou Vader toch wel 
moeten rusten. Nu loopt hij nog gewoon in de zaak rond. Ik 
vind het akelig. Het heeft misschien wel niets te beteekenen, 
maar ik heb zelf al zooveeI narigheid bij ons thuis meegemaakt,  
zoodat ik altijd nogaI bang ben. Misschien dat we volgende 
week wel naar Almelo gaan, dan zullen we weI nader hooren. 
Hein zou dan eventueel eens met Kloosterman kunnen praten. 
We moeten dus maar even afwachten. 
En nu zal ik er maar eens een punt achter zetten. We gaan 
vanavond heerlijk vroeg onder de wol. 
Luidjes nogmaals bedankt voor de wortels en tot de volgende 
brief. Groeten ook aan Moeder Koster en Piet. 
Jullie Dien

[Briefpapier H.J. Vermeulen, “Olde Regge”, Ommen, Giro 116798] 

Ommen, 3 Maart 1943. 

Beste luiden, 
 

Alhoewel Dien verklaart, dat ze ophoudt met 
stoppen en naar bed gaat, duw ik toch maar 
een nieuw blad in de machine om nog eens 
een gezellig kletsbriefje aan jullie te schrijven. 

Jawhell Zelukk, what zhegt U Zalomon? Om te beginnen, we 
vinden het vrij idioot dat jullie nog niet geschreven hebt na het 
bezoek van Gerrit aan onze bungalow. We hadden verwacht dat 
er van Sien een daverende brief was gekomen over Kaspertje. 
Vind je het geen reuzending Sien? En nu heeft mevrouw 
 Reckendorfer weer wat nieuws ontworpen, n.l. een kikker, 
‘n eenig griezelig beest. Dien vraagt hoe het met de foto van 
Sieneke is. Of we die nu nog een keertje krijgen. 
Zeg Gerrit, koop morgenvroeg op het station te Ede of anders 
in een boekwinkel voor vijftien spie de 4e aflevering van de 
driestuiversroman “De avonturen van Philip Raack. Dr. Kramer 
ontmaskerd.” Die ontmaskering van Dr. Kramer door Ph. Raack 
is maar bijzaak, maar die droom van Barend Busselman is 
schitterend. Probeer te ontdekken wat de bedoeling van deze 
nonsens is. Busselman vertelt bijvoorbeeld steden als Düssel-
dorf, Keulen, Bremen en Hamburg zijn gewoon niet meer terug 
te vinden. De Duitschers hebben van alle platgebombardeerde 
steden, die van de aardbol zijn verdwenen, de gevels weer op - 
gebouwd van hout en planken. Ze willen absoluut niet bekennen,  
dat het waar is. Heele steden zooals Hamburg en Düsseldorf  
bestaan alleen nog maar uit houten gevels, die met palen en  
planken overeind worden gehouden. Maar dat zie je toch me-
teen? 0 nee, zei Busselman, de Duitschers hebben compleete 
organisaties van duizenden mannen, vrouwen en kinderen, die 
daar rondloopen en niets anders te doen hebben dan net  

te doen of er niets aan de hand is. Vrouwen loopen rond met  
boodschappenmandjes aan hun arm met niets erin, en politie- 
agenten loopen er rond en zelfs postbodes stoppen hier en 
daar stukjes opgevouwen papier in de brievenbussen, waar 
niets achter zit. Tot zoover Barend Busselman. Het is bar 
gezellig. Moeten we nu op deze wijze voor het verloren zaakje 
gewonnen worden. 
Ik heb ook met veel genoegen gezien, wat onze lijder in een 
scholingsbijeenkomst te Roermond gezegd heeft. Ze zijn wel 
erg gebeten over die brief aan Seyss Inquart, die Zondag in de 
kerken is voorgelezen. Het opmerkelijkste is wel, dat die brief in 
alle kerken, R.K., Hervormd, Doopsgezind etc. is voorgelezen, 
maar dat ze in bijeenkomsten en in Vova [krant “Volk en Vader- 
land”] alleen de katholieken er om aanvallen. Ja ja, die zwarte 
ridders van Christus toch. En daar staat nu heusch in de krant  
van 2 Maart, dat die vijf bisschoppen maar naar Rome  gestuurd 
moeten worden, met een briefje aan de Heilige Vader, dat hij 
beleefd verzocht wordt om in plaats van dit stelletje bolsjewis-
tisch getinte zwartrokken een betrouwbaar stel terug te zenden. 
Het is ook wel heel erg stout van die bisschoppen. Foei, hoe 
durven ze. En ze waren eerst altijd zoo gebeten op die Jopie 
Stalin. Ze schijnen het nu goed met hem te menen. Zeluk en 
Zalomon hebben Zondag zelfs verteld, dat de bisschop van 
Canterbury Josef Stalin heilig verklaard heeft en dat ‘ie nu de 
H. Josef II zal heeten. Wat ‘n tijd, wat ‘n tijd. 
Hier was ik gisteravond opgehouden. Zondagavond zaten we 
even te knijpen, want er kwamen om vijf over zes weer netjes 
vier zware bommenwerpers op een rijtje, nog geen twintig 
meter hoog volgens het systeem: huisje, boompje, beestje 
overdonderen. Ze zijn naar we hoorden in Hengelo geweest. 
Het resultaat is weer bedroevend. Er is werkelijk waar, niets 
van belang geraakt. Stork noch Dikkers, noch Hazemeijer heeft 
een schrammetje. Maar er zijn 14 dooden in Hengelo en naar 
ik hoorde zes in Borne. Vanmorgen om vijf over twaalf gingen 
er weer vier heel laag over. Weer naar Hengelo, naar ik van Arie 
hoorde, die ik maar vlug opgebeld heb om te weten of ze thuis 
nog leven. Onderwijl gingen er zestien tegelijk op ongeveer 
200 meter hoog over Hardenberg om dezelfde tijd. Ze vliegen 
maar alsof er geen Luftwa¨e bestaat, zulke stoute Ra¨ertjes. 
Ze worden wel brutaal die lui van de RAF. Maar alle gekheid op 
een stokje, wat daar in Hengelo gebeurd is loopt de spuigaten uit 
hoor. Als tenminste de helft nu nog raak geweest was, dan kon je 
al die dooden tenminste nog eenigzins vergoeilijken, al is het bar. 
Maar het is net als op 16 October in Almelo, niets geraakt. 
We gaan Zondag naar Almelo en zullen dan eens in Hengelo 
gaan kijken als we er de tijd voor hebben. 
Tot zoover maar weer de groente, laat eens gauw wat van je 
hooren en Gerrit, vergeet Philip Raack (met ck) vooral niet hoor.  
Jullie Dien en Hein

Beste jongens,
Na al dat gedaas van Hein zal ik toch ook nog even pennen. Hoe 
gaat het met onze nicht. Groeit ze al flink. Ze is nu onderhand al  
vier maanden. Wat gaat dat toch vlug hè. Zeg Sien, ik heb hier 
een paar fleschjes tomatensap kunnen koopen. Ik zal ze bewaren 
tot jullie hier zijn. Oversturen gaat zoo lastig. Hoe vond je de 
foto. Het was de eenige die goed geworden was. Deze zomer 
zullen we hier buiten nog wel meer kiekjes maken. Het begint 
hier nu zoo prachtig te worden. Ik geniet iedere dag weer.
Zooals Hein schreef, gaan we dit weekend naar Almelo. Ik moet 
namelijk wasschen. Mijn schoonzuster kan dat nog steeds niet.
Luidjes ik stop. Hartelijke groeten en tot ziens.
Jullie Dien



Ommen, 19 Maart 1944. 

Geliefde lieden,  

Om te beginnen zal ik jullie maar eens bedan-
ken voor de be toonde belangstelling naar 
aanleiding van mijn (gelukkig) kort stondig 
bezoek aan de strafgevangenis te Arnhem, 

beter bekend onder de benaming “de koepel”. Het zal jullie 
natuurlijk wel interesseeren waarom wij daar eigenlijk werden 
opgeborgen, maar omdat er al zoo ontzettend over geroddeld 
en gekletst is, zullen we het maar heel in ‘t kort, dus telegram-
stijl, weergeven. Jullie veronderstelling, dat Arie weer eens aan 
het aandikken is geweest, klopt. De Grüne Polizei had met het 
heele geval niets uit te staan. Maar ter zake. 
0p de bewuste Woensdag was ik thuis. Het was Biddag en dus 
alle zaken gesloten. Eerst beleefden we een aanval van 4 Thun-
derbolt jachtvliegtuigen op een locomotief voor een stilstaande 
goederentrein, hier op het emplacement. De loco stond zwaar 
onder stoom en was dus een zeer makkelijk mikpunt. Resultaat, 
loco aan flarden, maar helaas de machinist en de leerling ook. 
Het was vreselijk zooals de menschen verminkt waren. 
Midderwijl zweefde een Liberator over het emplacement, het-
geen voor ons aanleiding was de beenen te nemen. Ik was n.l. 
samen met buurman Hop. Toen we weer eens opkeken, zagen 
we No. 1 springen. Spoedig volgenden er weer twee en zoo door,  
totdat er 9 man in de lucht hing te bengelen. Het was vlakbij, 
dus gingen we per fiets de spoorbaan langs en tro¨en op onge-
veer drie minuten fietsen van ons huis een Amerikaan. Kon niet  
loopen en had bloed in zijn gezicht, waarschijnlijk uit neus en  
oor. Ik kreeg m’n eerste proef in het verstaan van Amerikaansch, 
hetgeen een zeer schoone taaI bleek te zijn, temeer waar de 
man een “Middle-West whine“ sprak, nog eenigzins verergerd 
door een dikke bovenlip waar zijn tanden ingeslagen waren bij  
het neerkomen. Enfin ik snapte, dat hij zijn enkel gebroken had.  
Om toen maar zoo spoedig mogelijk wat te doen (je kon de vent  
toch ook niet laten zitten) heb ik hem verbonden en hem achter-
op mijn fiets geladen terwijl Hop vooruit karde om dokter en 
politie te waarschuwen. Midderwijl waren een aantal boeren op  
de proppen gekomen, benevens enige Koen raadjes en nog een 
andere Amerikaan, dewelke safe and weIl was. Aanvoelende, 
dat er waarschijnlijk heibel zou komen, zooals te Hardenberg, 
leek het me gewenscht zoo spoedig mogelijk met de gewonde te  
eclipseeren, aangezien deze toch geen been ver zetten kon.  
Ik ging dus op weg. Vijf minuten later vertelde men te Vilsteren 
(waar ze noch Hop, noch mij kenden) dat twee heeren van de 
“geheime dienst” de gewonde Amerikaan hadden meegenomen. 
Je ziet, dat de duimen hier vruchtbaar zijn en dat er goed uit  
gezogen wordt. De andere Amerikaan had met groote strate-
gische blik de situatie op juiste zwaarte aangevoeld en... “was 
pissen”, zooals dat heet. Ik vernam de volgende dag tenminste 
dat een man of 40 van de Arbeidsdienst het bosch hadden af- 
gezocht maar niets gevonden. Hij was en bleef weg. Inmiddels 
moet iemand de K.K. verteld hebben van de twee geheime 
dienst-mannen (opgemeld) en toen was de boot aan. Men haalde 
twee boeren uit huis, aaide ze eens om de ooren zoodat het 
bloed vloeide, maar werd niet wijzer, aangezien de menschen 
ons niet kenden. De K.K. nam de boeren hierop mee naar het 
kamp ter verdere bewerking. Wij waren inmiddels met de Ame- 
 rikaan, die flauw gevallen was, tot ons huis gekomen, daar was ik  
de dokter tegengekomen en toen bleek al spoedig, dat het been 
net boven de enkel gebroken was. Spalk etc. werd aange bracht. 
Om geen heibel te krijgen, ging ik ook maar de marechaus see 

waarschuwen, evenals Hop en bakker Makkinga, die al vooruit 
waren. We waren dus geheel en règle, zooals me door de opper 
werd verzekerd. Die kwam vertellen, dat de Amerikaan naar de  
kazerne moest , maar het transport kon alleen per brancard ge-
schieden en stuitte dus op moeilijkheden. Dies bleef de Ameri - 
kaan bij ons in bed. Dat ging eerst wel, maar hij werd hoe langer 
hoe onrustiger en toen bleek wel, dat hij (ik was daar al bang 
voor) shock had. Ik gaf hem tabletten van de dokter, maar dat 
hielp geen zier. Wij haalden dus de pil, die met een spuit mor fine  
en een portglas jenever het gewenschte resultaat wist te behalen.  
Het jongemensch ging overstag en was ’s morgens om 8 uur 
nog aan ’t zagen, wat voor hem maar het beste was. Toen de 
dokter kwam sliep hij nog. Even later kwam de zieken auto en die  
heeft hem naar Zwolle gebracht, onder geleide van een opper-
wachtneester. Z’n naam was Donald E. Anderson, hij was een 
boerenzoon uit Ottumwa, Iowa. Omdat hij zoo beroerd was,  
hebben we niet veel met hem gesproken, daar stond z’n hoofd 
niet naar. Later hoorden we, dat ze hem naar het Kriegs lazaret 
in Zwolle gebracht hadden en daar zal hij nu wel met een ge-
wicht aan z’n been liggen totdat de zaak weer genezen is. 
Voor ons was het beroerde van het heeIe geval, dat door het ge- 
klets over geheime organisatie en wat dies meer zij  natuur lijk  
een hevig onderzoek ingesteld werd. Wie het zaakje eigenlijk ter  
kennis van de Sicherheitsdienst heeft gebracht zal wel duister 
blijven. Daar wenscht men het onderzoek zèlf te doen en daar-
voor was het noodzakelijk, dat alle betrokkenen naar Arnhem 
gebracht werden. Zoo gingen we dus op reis. Je snapt, dat dat  
met zeer gemengde gevoelens ging. Er zijn menschen, die totaal 
nergens wat mee uit te staan hadden maanden lang in Vught 
geweest en wij hadden toch in ieder geval die man vervoerd, al  
was er dan ook direct aangifte van gedaan. Hoe ’t ook zij, het  
verwonderde ons niet, toen we per boevenwagen naar de 
koepel gebracht werden en daar, na te zijn leeggeschud (we 
moesten zelfs de trouwring afdoen) in een cel werden gesloten.  
Hop zat met een onderduiker in No. 176, ik zat alleen in No. 191.  
Zaterdagmiddag moesten we weer mee. Men zei ons “voor ont- 
slag.“ We geloofden daar niet veel van, omdat we onze spullen 
niet terugkregen. Maar toen we een keer aan de Utrechtsche 
weg waren, hoorden we eerst, dat Hop inmiddels vader gewor-
den was en vernamen toen, dat het heele geval op een foutieve 
melding berustte en dat onze Entlassungsscheine al geschreven  
waren. We moesten nog twee uur wachten op de auto en toen 
stonden we al weer gauw op straat, nu als vrij man. Het eerste 
wat Hop me zei was: “Die jongen van mij kan later zeggen, dat  
zijn vader in de bak zat, toen hij geboren werd.” Ik zei in gedach-
ten tegen de cipier die ons uitliet: “Tot ziens,” waarop de man 
natuurlijk opmerkte, dat ik dat maar niet zeggen moest. “Enfin, 
je komt, eerstdaags maar eens aanwaaien en dan praten we 
er nog wel eens over. Gisteren kregen we een telegram van 
Arie, dat vader Maandag weer thuis komt. Dat gaat vlug. Ik 
wil hoopen, dat het nu ook over is en dat het geen sleepende 
kwaal wordt. ’k Geloof dat niet, want vader ziet er monter uit 
en klaagt nergens over. Hij zal alleen de eerste tijd z’n gemak 
moeten houden en Tille heeft al gezegd, dat de peperbus van de 
tafel verdwijnt. Enfin, dat zal vader zelf ook wel snappen. Men-
schen ik eindig. Hartelijke groeten en tot spoedig weerziens,
jullie Dien en Hein

Hierbij het scheepsbeschuit-verhaal terug. Ik dacht wel, dat ze  
er wat over zouden publiceeren. Dat het gevolg zou zijn dat 
Storm verboden wordt geloof ik niet hoor. Groote honden bijten 
elkaar niet. Met dat al heb ik nog geen scheepsbeschuit gezien. 
Hierbij het artikel terug. Hein
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Ommen, 26 Maart 1944. 

Dierbare zuster en schoonbroer, 
 
Ziezoo, we zullen het laatste razende nieuws 
uit Ommen eens even doorgeven naar Benne-
kom. Om te beginnen: j.l. Zaterdag (25 maart 
1944) is de voorspelling van Gerrit uitgekomen. 

Ik was toen n.l. net op het bureau van iemand van de mare-
chaussee, toen daar het bericht doorkwam, dat onmiddellijk 
alle exemplaren van het weekblad “Storm” inbeslaggenomen 
moesten worden. Jammer genoeg lukte het niet een nummer 
te bemachtigen, zoodat ik niet na kon zien, wat er nu eigenlijk 
voor vreeselijk bericht in het blad stand. Er zal natuurlijk weer 
een of andere Hooge Piet op z’n teentjes getrapt zijn en dat mag 
toch niet in een recht-staat, nietwaar. Als je er zelf misschien in  
geslaagd bent een nummer te koopen, hetgeen ik niet onmoge - 
lijk acht, omdat je natuurlijk op de loer ligt naar nieuwe schan-
daaltjes, dan houd ik me aanbevolen voor lezing. 
Gisteren stond hier de boel weer op de kop. Toen ik ’s morgens 
per fiets naar Dedemsvaart toog, werd ik aangeroepen door de 
P.B.H., die mij ontried naar Dedemsvaart te gaan, daar halver-
wege aan het Ommerkanaal alles afgezet en afgezocht werd 
door Duitschers, die alles wat mannelijk was tusschen de 
15 en 60 jaar meenamen. Ze brachten de mannen naar de 
school in Witharen en sloten hen daar op. Het gekke was, dat 
een Ausweis niet hielp. Zelfs de P.B.H. werd ingerekend, maar 
kon dankzij een kaptein weer weggaan. Niemand snapte er wat 
van. Ik had niet veel zin nog eens weer in de handen van de 
heeren te vallen en maakte daarom maar rechtsomkeert.  
‘s Middags heb ik het nog eens weer geprobeerd. Ik moest weI  
naar Dedemsvaart, daar we daar een een vent in de pot hadden  
zitten. Je ziet, dat ik niet veel geleerd heb en nog steeds hard-
vochtig ben. ’k Kwam goed in Dedemsvaart en hoorde, dat men  
vrijwel alle mannen weer had losgelaten. Het was dus niet om  
spitters voor een vliegveld begonnen. Ook onderduikers hadden 
geen belangstelling. Men denkt nu, dat de reden is geweest, dat  
die zes Amerikanen nog steeds zoek zijn. Iedereen kletste daar- 
over en nu zal een of andere gedienstige geest daarover weI een 
berichtje hebben doorgegeven, zoodat er een razzia gehouden 
werd. Enfin je snapt wel, dat die zes knapen natuurlijk niet op 
de plaats waar ze dalen gaan wachten tot er militairen komen 
om hen te arresteeren. Die zijn allang doorgereisd, aI hoewel 
het mij een raadseI is hoe ze dat klaarspelen. Ten eerste is de 
kleeding zeer opvallend (en wie geeft je tegenwoordig even 
andere kleeren). Ten tweede hebben de heeren dezelfde kwaal 
als onze beschermers, n.l. een meerderwaardigheidscomplex, 
zoodat ze naast hun moerstaal geen andere taal spreken. Als 
ze één woord zeggen zijn ze al de sigaar, want je hoort direct 
de vreemde tongval. Hollandsch is ook bar moeilijk. 
Enfin, we wachten nu weer op het volgende drama. Mieke is  
hier op ‘t oogenblik, voelt zich kiplekker en zal Maandag weer 
vertrekken. Dinsdag komt vader. Die schijnt thuis maar weer 
direct aan het werk te willen en dat gaat natuurlijk niet goed. 
Kan hier rustig een dag of wat zitten en eventueeI kievitseieren 
zoeken als ie daar zin in heeft. De vogels zijn al weer druk in de  
weer, dus zullen er vandaag of morgen ook weI weer eieren zijn. 
Dien zal misschien nog wat op de keerzijde pennen.  Groeten 
en tot ziens,
Hein                                         trekkers

Dien schrijft deze week wel. Hein

[Briefpapier Vervolgblad No ... der tuchtrechtelijke verklaring 
T.C. No. HA No. tegen .... te ...  Voor aanvullende verklaringen 
uitsluitend deze vervolgbladen gebruiken]

Per speciale koerier.  
Ommen, 2 April 1944. 

Beste Sien, Gerrit en Sieneke,

Om te beginnen moet ik m’n excuses maken voor het feit, dat ik 
jullie vergat te bedanken voor “De makelaar en ik”. We hebben 
het wel ontvangen en het vlug uitgelezen. Het is een aardig 
boekje en tenminste leesbaar, wat wel wat zeggen wil voor 
boeken, die in deze tijd verschijnen (fijteleik moet ik dit woord 
schreiven als “verscheinen“, want Sien schrijft, dat Sieneke met 
de melkboer op de wagen mee-reidt, waarscheinleik een nieuwe 
spelling). En nu zal ik eens eerst zien of ik nog meer vragen 
moet beantwoorden. Al m’n spullen, die ik in de bajes moest 
afgeven, zooals trouwring, vulpen, etc. kreeg ik terug. Toen ik 
echter m’n portefeuille nakeek, kwam ik tot de ontdekking, dat 
de “Nederlandsche” bewakers me verlost hadden van 5 rant-
soenen brood, hetgeen ik buitengemeen vaderlandslievend vind, 
nietwaar? Dien heeft niets opgeruimd, dat was niet noodig. 
Het is onze bedoeling om Arie en Jan te vragen met Paschen 
naar hier te komen. We hadden eerst zelf naar Almelo gewild 
en er ook wel over gedacht Trees en Wim naar hier te halen, 
maar dat stellen we dan maar een weekje uit, anders zitten de 
jongens daar met z’n beiden in Almelo te kijken, wat ook niet 
lollig is. 
Hoe “ze” weg komen, Sien, is me een raadsel. Het heele onder-
zoek hier heeft klaarblijkelijk niets opgeleverd. Ik twijfel er 
trouwens aan, of die lui hier maar rustig in de streek blijven 
zitten, want het is nu alweer drie weken geleden. Hoe ze het 
klaarspelen snap ik niet. Ik schreef immers al, dat om te begin-
nen de kleeding zoo buitenissig is, dat je in ‘t stikkedonker nog 
in de gaten loopt. Enfin, punt. 
We hebben nog steeds geen trekkar ontvangen. Ik ben blij, dat 
je me het adres van de afzender hebt gegeven, want dan kan ik 
die meneer een briefkaart sturen of hij me even wil berichten 
wanneer hij het ding verzendt. Ik kan dan eens even bij de spoor 
informeeren. Er raakt tegenwoordig immers zooveel zoek. En nu  
de vragen van Gerrit. Wat die landwacht betreft, nou, dat is voor  
ons zware concurrentie hè. Alhoewel ze in de krant schrijven, dat  
het alleen om contrôle op de persoonsbewijzen en naspeuring  
naar wapens begonnen is, zijn de heeren hier vanaf de eerste 
dag al bezig met contrôle op inhoud van ko¨ertjes op smokkel-
waar, waarbij zij zeer doortastend optreden. Je weet dat door de  
Algemene contrôle altijd de noodige souplesse in acht werd 
genomen tegenover menschen, die met één roggebroodje of  
een zakkie met ‘n kilo rogge of 5 pond aardappels reisden. 
Maar de landwacht kent dat niet. Toen Tille verleden week naar 
hier reisde namen ze een medereizigster even 10 (zegge tien) 
eieren af. Nu moet je weten, dat het vervoer van ongestempelde 
eieren vrij is. Reis je met 200 van die dingen, dan is dat natuur-
lijk verdacht, maar als je kunt aantoonen, dat je die dingen niet  
boven de vastgestelde prijs hebt gekocht, is er weinig aan te 
doen. Mijns inziens alleen overtreding Hamsterwet, omdat je  
meer dan een week verbruik koopt. Het optreden der Landwacht 
is over ‘t geheel genomen vrij brutaal, hetgeen ook niet anders 
te verwachten is, als je de types eens bekijkt. Hier gaat het 
gerucht, dat de afdeeling Landwacht te Hardenberg z’n congee 
heeft gekregen, wegens onbehoorlijk optreden, hetgeen me 
niet zou verwonderen, maar ’t kan natuurlijk wel gossip zijn.  



Uit betrouw bare bron weet ik, dat het lid van de Landwacht 
Christiaan Swiep, wonende te Vriezenveen, van beroep woon-
wagenbewoner, het volgende kunststuk heeft uitgehaald. 
Swiep houdt een jongeman aan en vraagt het persoonsbewijs.  
Hij kijkt erop en vraagt: “Hoe oud ben je?” Antwoord: “Dat staat  
er toch wel op.” Vraag: “Wanneer ben je dan geboren?” 
Antwoord: “Dat staat er toch ook op.” Waarop Swiep zei: “‘t Is 
goed, neem het maar weer mee”. Je snapt het natuurlijk niet 
he, maar het is heel eenvoudig, Swiep is anaIphabeet. Aldus 
geschiedde in de gemeente Vriezenveen in den Jare 1944. 
Verleden week heb ik meegeholpen in een bonnena¨aire. Een 
bakker had van zijn afnemers alle broodbonnen ingenomen, dus  
ook de bonnen, die nog niet geldig waren verklaard, hetgeen 
zooals je zult weten verboden is. De man deed dit omdat hij in 
een streek woont, waar het publiek van een dergelijk allooi is,  
dat hij geen bon krijgt als hij wacht tot ze geldig verklaard zijn. 
Het was in een turfgraversstreek onder Vriezenveen. Alle 
gezinshoofden moesten verschijnen en de bonnen weer in 
ontvangst nemen. Nee, zeg, dat had je moeten zien. Achter 
mekaar kregen ze hun gewone bonkaarten en dan nog een 
ritsje extra bonnen, “want mien man is biej de Landwachch” 
of “mien zönne wöl nich warken. Hee is de breede weg op 
egoan en nouw is e biej de S.S.” Nu moet je weten, dat wan-
neer één lid van het gezin bij de Landwacht of Wehrmacht is, 
dat dan het geheele gezin extra brood, vleesch, etc. krijgt. En 
onder dat schorriemorrie tref je er natuurlijk, die zoo’n kansje 
niet afslaan. Draait de boel weer om, dan staan ze vooraan te 
zwaaien met een oranje wimpeltje. En daaruit recruteeren ze 
nu de Landwacht. Ik krijg de indruk, dat de justitie zeer veel 
prijs stelt op betrouwbare gegevens betre¨ende handelingen 
waarbij de Landwacht buiten haar boekje is gegaan. Zoo is het 
zeer opmerkelijk dat men op de bureaux voor inbeslaggenomen 
goederen en bij de P.V.C. (afdeling inbeslagname) op een listig 
gesteIde vraag als deze: ”U zult het nu wel druk hebben hè, 
nu er zooveel Landwacht de heele dag met de trein meetoert 
en zooveel inbeslagneemt”, als antwoord krijgt: “Gut nee, we 
merken er niks van, het is maar een schijntje.” Midderwijl zie 
je de manschappen met zware ko¨ers, vol waschgoed zeker, 
met verlof gaan. Wie lacht daar en zegt wat van de Wijngaard 
der Heeren. Wil jij je wel eens stil houden, leelijke scheepsbe-
schuitvreter. Apropos, als ze met die scheepsbeschuit niet gauw  
komen is de oorlog uit en hebben we ze niet meer nodig. Ik mag  
wel zien dat ze nu maar gauw met dat spul komen. Heb je al 
gehoord van collega’s die ze al ontvangen hebben? Ik nog niet. 
Zoojuist hebben we de klok maar op zomertijd gezet, dan gaan 
we vanavond op tijd naar bed, want vader moet morgen al 
weer vroeg met de trein weg. ‘t Is nu al kwart over zeven en 
ik zit nog lekker bij ’t groote licht te tikken. Vader reist over 
Hilversum, want hij wil Riet daar even opzoeken. Aan een kant 
vind ik dat niet zoo heel prettig, want ze schieten tegenwoor-
dig maar op locomotieven, alsof het een schiettent is. En het  
zijn hoofdzakelijk de stoomtreinen die ze uitzoeken. Voor 
electrische treinen schijnen ze lang niet zooveel belangstelling 
te hebben. 

[Briefpapier Vervolgblad No II. der tuchtrechtelijke verklaring 
T.C. No. HA No. tegen .... te ...  Voor aanvullende verklaringen 
uitsluitend deze vervolgbladen gebruiken]    5/4/44

Zaterdag is onder Gramsbergen nog een loco - 
motief stukge schoten. Naar mij door een oog - 
getuige werd verteld, heeft het zaakje zich als  
volgt toegedragen. Trein No. 3662, die om 

9.38 uur in Gramsbergen moet aankomen werd in de nabijheid 
van die plaats overvlogen door drie Amerikaansche jagers. Een  
der jagers liet een ro¨el knallen, gewoon in de lucht. De  machinist  
bracht hierop de trein tot staan, trok aan de fluit en alle reizigers 
renden te trein uit en zochten een goed heenkomen in het wei-
land. Van daar konden ze toen de jagers achterelkaar zien duiken  
en een vol salvo op de machine lossen, die zoo geraakt werd, dat  
‘ie finaal stuk was. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. 
Alleen de jas van de machinist, die in het machinistenhuis was 
blijven hangen, was aan rafels. Vader zag toevallig om kwart 
voor twaalf het bewuste treintje hier door een andere locomo-
tief voorbij slepen. Rondom het machinistenhuis was de boel 
vol kogelgaten. Het geval is wel keurig gegaan, nietwaar. Ik heb 
al gezegd, dat het er nog maar aan ontbrak, dat de piloten een 
kaartje lieten vallen met: “Dank U voor Uwe medewerking.”  
In ieder geval is dit wel een nette manier van werken, die weinig  
of geen slachto¨ers oplevert. Het aantal stukgeschoten loco mo- 
 tieven neemt echter met de dag toe. Op 8 Maart b.v. werden  
alleen van het depot Zwolle 9 stuks onbruikbaar gemaakt. 
Ik wist dat niet maar hoorde, dat één kogel gat in de ketel al 
funest is. Je kunt n.l. een stoomketel maar niet zoo oplappen,  
door er een stukje op te zetten, zooals met een kapotte broek, 
omdat het zaakje onder spanning moet staan. Op het empla-
ce ment in Zwolle staat ook een stukgeschoten Nederlandsche 
locomotief, die klaarblijkelijk uitgeleend is geweest. Op de ten-
der staat met groote letters: “Erst siegen, dann reisen.” Enfin, 
het reizen is voor dat ding afgeloopen. En zoo zijn we dan weer  
door de nieuwtjes heen. Ook ”dienstlich” heb ik verder geen 
nieuws. Gerrit, je blijft je taak als commissionair in boeken voor 
mij toch wel waarnemen niet? Of kom je op ‘t oogenblik niet meer 
zoo in de gelegenheid? Laat maar eens weer wat van je hooren. 
Vandaag nog even een mazzel gehad zeg. Kom ik daar op de  
spoorbaan en laat daar nou een dooie fazant liggen. Klaarblijke  - 
 lijk tegen de trein opgevlogen. Hij was nog niet lang dood. 
Netjes geplukt en schoongemaakt en nu is het hier morgen 
feest. Zoo zie je maar weer dat we het hier in de rimboe zoo 
slecht nog niet hebben, met uitzondering van de belasting. 
Krijg ik daar van de week even een aanslagbiljet personeele 
belasting over 1943 voor zegge bijna f 82. Ze lijken wel gek. 
Dat verdien ik nog niet in twee weken, met inbegrip van de 
winst op de declaratie. Is het bij jullie ook zoo’n dure boel met 
de personeele belasting? Schrijf maar eens gauw weer terug. 
Groeten aan allemaal van jullie,
Hein en Dien                                            f 67,32
 

[Op de achterkant van briefpapier van de Centrale Crisis-
Contrôledienst, Sweelinckplein 14 ’s Gravenhage Afd. Techn. 
Controle, Tuchtrechtelijke verklaring ca....]

Beste Gerrit, Sien en Sieneke, 
 

Hartelijk dank voor jullie attentie met onze 
trouwdag. Je snapt gewoon niet, dat dat 
weer twee jaar geleden is. Het vliegt op ‘t 
oogenblik. En wanneer zouden de Tommies 

nu komen? Dat is de vraag die ons allen, de N.S.B.-ers niet in 
het laatst, sterk interresseert. Is het nu de zenuwenoorlog, die 
de mo¨en te pakken heeft, dat er zooveel over in de kranten 
geschreven wordt, of is dat ook maar weer allemaal tactiek om 
ons op stang te jagen? Sinds Maandagmorgen staat hier vrij-
wel het geheele telefoonverkeer stil. Lastig wanneer je iemand 
beslist moet hebben. Er is niet veel kans om verbinding te 
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krijgen. Vader zal probeeren op grond van zijn havenmeester-
schap zijn nummer te mogen behouden. Je kunt nooit weten 
waar het goed voor is. 
Is Gerrit al in het bezit van de scheepsbeschuit? Wij hebben ze  
j.l. Zaterdag moeten halen in Zwolle, bureau P.V.C. Het was tame- 
 lijk grijs-bruine beschuit, die volgens mij niet slecht smaakte.  
Er zijn echter altijd menschen, die het klaarblijkelijk best hebben, 
want ik sprak collega’s die er voor bedankt hadden “om die af-
gekeurde rommeI van de weermacht, waar de worm of de mijt 
in zat, maar op z’n minst toch muf was” te “vreten”. Ik hoorde 
zelfs al een sterk verhaal dat een controleur de beschuit aan 
zijn hond had gevoerd en dat die de volgende dag dood was 
geweest. ’t Is natuurlijk maar de vraag of dat van die scheeps-
beschuit kwam. Wij hebben ze eens geproefd en vinden ze 
niet beroerd. Ik ben van plan om ze in pakjes van tien stuks te 
verpakken. Moeten we dan onverhoopt op sjouw (evacuatie) 
dan kun je die pakjes overal tusschen douwen. We hebben hier 
een complete kampeeruitrusting met pannen, tenten, tasschen 
en slaapzakken bijeen, zoodat we op alles voorbereid zijn en 
bovendien nog ruimte hebben voor de gebuur. We zullen alleen 
maar hoopen, dat het niet noodig is. 
En wat zeg je ervan, dat onze Nederlandsche driekleur weer 
boven Hollandia op Nieuw-Guinee wappert. Het is dan wel een 
schamel begin, maar als je het krantenbericht erbij goed leest, 
kun je toch voelen, dat de Jappen daar nu niet bepaald in een 
prettige positie zitten. Het gaat hen net als toen de Oost nog 
van ons was. Het gebied is veel te groot om intensief verdedigd 
te worden. Die MacArthur is geen snotneus. Die man schijnt 
het vak van de tropische oorlog wel onder de knie te hebben. 
Zaterdag was het hier van ongeveer half tien tot drie uur zeer 
druk in de lucht. Grossangri¨ auf Berlin. Om half drie kwam 
hier een Liberator met pech over. Koers WNW. Om tien over 
half drie kwam ‘ie terug. Koers OZO, hij keerde dus op z’n 
schreden terug. Er zaten drie vier duitsche jagers achteraan. 
Schietpartij en toen sprongen er achterelkaar 8 man uit. De 
machine vloog door (automatisch?) en is vlak bij de watertoren 
te Daarle in de grond gevlogen en totaal verbrand. Er lag een 
lijk in. Hop en ik wilden er wel achteraan, maar dit werd ons 
door de ega’s verboden. Dies bleven we zoet thuis. Er was niet 
veel eer te behalen, want het meerendeel kwam in handen 
van de K.K. en van de snotneusjes van het Hitlerjugendkamp 
op kasteel Eerde terecht. Zondagavond hadden ze er vijf op 
de marechausseekazerne zitten, een in ‘t ziekenhuis te Almelo 
met een gebroken been en een in Den Ham opgepikt. Dat zijn 
er dus 7. Ik weet niet of die 8ste succes heeft gehad. Enfin, 
ze hebben aan de andere kant nog Americano‘s genoeg om 
de oorlog te winnen. Jammer alleen, dat we weer geen kans 
kregen een parachute te bemachtigen. Dat is toch zulke jovele 
stof. Maar we hebben geen succes. 

Gerrits berichten over het dappere optreden der Landwachters 
hebben ons zeer “verkwikt.” Het is overal hetzelfde. In Zwolle 
zouden de H.H. Landwachters (bijnaam Jan Hagel) een huis-
zoeking verrichten. De commandant beklom de stoep der 
woning. Een der Landwachters was zenuwachtig en peuterde 
aan z’n spuit, zoodat het ding afging. Er zat geen hagelpatroon 
in maar een losse flodder, die in zoo’n geval zwaar gewurgd is  
met proppen. De commandant kreeg de prop in z‘n krent en 
een verbrande broek en moest met z’n zwaar geschroeide bips 
in het ziekenhuis opgenomen worden. 
De berichten uit Groningen zijn minder fraai. Ik hoor echter dat 
verschilIende N.S.B.-ers alreeds de vlucht genomen hebben. 
Vernam uit eenigzins vage bron, dat Markie Tilanus met z’n 
gezin een reisvergunning naar Zwitserland had aangevraagd 
omdat hij tbc zou hebben, hetwelk geweigerd is. 
Vernam dat Van der Wolf veertien dagen heeft moeten spitten. 
Verder hoorde ik heden, dat gisterenavond, 1 Mei Zoetermeer 
zwaar gebombardeerd zou zijn en dat het spoorverkeer naar 
Den Haag stil zou liggen. Klopt dat? 
Hier is verder geen nieuws. Alleen leeft ieder, zooals hierboven 
vermeld in zware spanning en verwacht ieder oogenblik, dat er 
nu heusch wat zal gaan gebeuren. 
Hartelijke groeten van
Dien en Hein

Zeg Gerrit, kun je bij ’t Station voor Maalderij en Bakkerij niet 
eens van die scheepsbeschuit laten onderzoeken? Ik zou wel 
eens graag meer willen weten over de kwaliteit. Ze zeggen n.l. 
ook, dat ze voor de weermacht afgekeurd is. Hein 
 

Ommen, 15 April 1944. 28/4  

Beste Sien, Gerrit en Sieneke,
 

Ten eerste hartelijk bedankt voor de foto. 
 Volgens Dien is het schande, dat ik dit nog niet  
gedaan heb. Ten tweede heb ik gisteren aan 
Gerrit een nummer van de Zwolsche Courant 

gezonden, waarin het verhaal van de “moord“-zaak ca. Bakker 
in Dedemsvaart voorkomt. Ik vind, dat ze me nu zoo zoetjes aan 
wel eens wat opslag mogen geven. Als je tenminste de boetes 
van mijn laatste verbalen bijeentelt, kom je gemakke lijk tot  
f 18.000. Daar moet ik 9 jaren voor werken. Enfin, dit was ook 
weer een zaakje, waar ik met plezier aan gewerkt heb, omdat de 
kerel het ook voor 100% verdiende eens in z’n nek gepakt te 
worden. Je ziet echter wel, dat de zwarte handel een zeer winst-
gevend bedrijf is. Ik kan me begrijpen dat Schrijen gelijk had 
toen hij destijds tegen me zei: “Als het nog eens weer oorlog 
wordt, dan ga ik in de zwarte handel en wordt geen controleur.” 
Ik weet nu hoe het moet. Gelijk had ie. 
Apropos. We hebben wel eenige aanmerkingen over opgemelde 
foto. Inderdaad staat Sien er een beetje pierig op en zijn ook de 
haarpieken nu niet bepaald flateus. Maar dat is allemaal nog 
niks bij dat vroome snuit van Gerrit. Waar haal jij opeens zoo’n 
doodbiddersbakkes vandaan, knaap? Nee hoor, het lijkt niks. 
Het is net of je zeggen wilt dat je ‘t niet helpen kunt dat de  
oorlog zoo lang duurt. Ze brullen sinds de Paschen anders maar  
weer stevig over hè. We hebben nu twee dagen van betrekkelijke 
rust. D.w.z. overdag niets te zien. Vanmorgen was het betrokken,  
maar nu (ongeveer half elf) is de lucht weer heelemaal helder, 
zoodat we straks wel weer op “hoog” bezoek kunnen rekenen. 
Het aantal stukgeschoten locomotieven op het lijntje naar 
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Coevorden neemt steeds toe. Voor eenige dagen is er weer een  
loco stuk geschoten bij Nieuw-Amsterdam. Ook het lijntje naar 
Kampen moet het nogal ontgelden. Het wil me voorkomen, dat  
die twee baantjes net in de vliegroute liggen en dat ze daarom 
zoo in trek zijn. Zondag kwamen hier nog weer twee jagers  
overbrommen, op zoek naar loco’s. Een was een Thunderbolt,  
de andere een Airacobra. De laatste was geheel alluminium-
kleurig geschilderd en viel erg op. Je zult al wel bemerkt hebben,  
dat ook onder de bommenwerpers de laatste tijd steeds meer  
“witten” verschijnen. Waarschijnlijk zijn die ook alluminium-
kleurig geverft. Dat is trouwens ook het geval met de Lockheed  
Lightning jager, die wel wat op onze G1 Iijkt. Die komen hier 
nogal eens in groepjes van 24 stuks over. Worden waarschijn-
lijk voor verkenning gebruikt. Er zijn de laatste dagen echter 
vrijwel geen vliegtuigen naar beneden gekomen, dat was wel 
het opmerkelijkste. Intusschen neemt de vraag “Wanneer zullen 
we nu eens zooiets als invasie beleven” af. Men gelooft er niet 
meer in die mate aan. Toch kun je bij de Duitschers een zekere 
nervositeit waarnemen. Gisteravond sprak ik nog een collega, 
die me vertelde, dat ze Donderdag in Apeldoorn razzia’s hielden 
en alle mannen oppakten, die mee moesten en in het Apel-
doornsche bosch moesten spitten. Ze moesten daar van die 
schuin afloopende kuilen graven, waarin ze auto’s zetten. Een 
soort schuilkelder, die de motor tegen bomsplinters  beschermt. 
Niet stom uitgedacht. Een scherf in de carrosserie kan niet 
zooveel kwaad. In Oldebroek en Wezep hebben ze in het bosch 
ook bendes van de schuilgaten, maar daar zitten ze vol met 
auto’s en tanks. Opmerkelijk is ook, dat ze op die stations zulke 
groote laadplaatsen van beton maken. Zeker met het oog op 
het verladen van tanks. Er staan daar ook steeds een groot 
aantal van die zware platte spoorwagens. Op iedere wagen 
liggen twee rupsbanden, zeker reserve voor het lek worden. 
Ik heb laatst in Zwolle een paar van die tijger-tanks gezien.  
Wat een bakbeesten. Ik kan me alleen niet voorstellen, dat zoo ‘n  
ding buiten de Veluwe te gebruiken is. In een weiland zakt zoo ‘n  
gevaarte direct weg. Denk nog maar eens aan onze 3 tons 
Renault tanks. Wat hebben ze daar geen gekke kunsten mee 
uitgehaald. Maar ik ben er. Meer heb ik niet te vertellen.  
Dien zal er misschien nog wat aan toevoegen. 
Dien en Hein.

Van Nobel Ameland kregen we bericht, dat de trekwagen door 
hem op 4 April verzonden is. Tot nu toe echter nog niets ont-
vangen. Zal eens reclameeren bij de spoorwegen.
Hein

Wat zeg je van onze nieuwe enveloppen? Kosten niets.
Heb je dienstbrief uit Amersfoort ontvangen?
 

[Briefpapier Vervolgblad No ... der tuchtrechtelijke verklaring  
T.C. No. .. HA No. .. tegen... te.... Voor aanvullende verklaringen 
uitsluitend deze vervolgbladen gebruiken]  

Ommen, 16 Mei 1944. 

Beste menschen,  

Om te beginnen het belang rijkste nieuws van  
vandaag het eerst: onze Arie is van daag 
goed gekeurd en aan gesteld als adsprirant-
verladings opzichter der P.A.V.A. voor Overijssel.  

Daarmee is voor hem Goddank het Arbeitseinsatzspook ver dwe-
nen. Ik had Van der Wolf gevraagd, of die ook nog een oplossing  
wist voor Arie. Ik vind het n.l. zeer gewaagd voor hem die be- 
trekking bij Hupkes aan te nemen. Arnhem is het hol van de 
leeuw, wat de S.D. betreft en nu zou die jongen daar naartoe 
gaan zonder papieren. Je weet hoe hij is. Ik gaf hem niet meer 
dan een maand, voordat ’ie in de Koepel zou zitten. Daarvoor 
heb ik in die instelling genoeg gezien en gehoord. Enfin, Wolf 
gaf me de tip eens met Smit te gaan praten en die zei, dat Arie 
maar eens moest komen. Dat was j.l. Zaterdag. En vandaag is 
meneer al aangesteld. Hij wordt opgeleid als verladingscontro-
leur voor de Noord-Oostpolder. Tractement f 110 per maand. 
Daar kun je in de Noord-Oostpolder wel mee komen. Naar ik 
hoor is er geen klagen over het eten dat je daar krijgt en hij kan 
de duiten daar toch niet op met bioscoop etc. Boemelaar is ’ie  
ook niet. Dus blijft, dat hij alvast leert om onder derden te 
werken, wat voor hem de eerste keer zal zijn. Hij moet nu drie 
weken proef stomen onder controleur Gast in Almelo en iedere 
Dinsdag naar de graan keuring aan het Koewegje te Zwolle om 
kennis van granen op te doen. Hij heeft natuurlijk de gebruikelijke 
reiskostenvergoeding, dus het rolt wel. Ik kan je niet ver tellen 
hoe blij we er mee zijn. Ik heb hem vanavond (want hij was 
van Zwolle via Ommen gegaan) hier gezegd, dat hij nu vanaf 
heden zich moet afwennen zoo geweldig te zwammen en te 
overdrijven, omdat hij er anders binnen no-time weer uitligt 
en hem buitendien gezegd, dat hij aan Hupkes een brief moet 
schrijven, waarin hij uiteenzet hoe de zaak verloopen is (ik 
bedoel zijn aanstelling) en dat hij graag komen wiI, zoodra dat 
beter kan dan thans.  
2e bedrijf. Zaterdag zijn er in Almelo bommen gevallen. Ze kwa - 
men terecht op de boerderij van Bonthuis aan de Koedijk en 
achter de bloemisterij van Pezij aan de Maardijk. Je kunt je dus 
wel voorstellen, dat ze bij Trees en Anne het een en ander mee-
gemaakt hebben. Er zijn 12 knaapen naar beneden gekomen, 
waarvan er 10 ontploft zijn. Trees had twee ruiten in de voor-
kamer stuk en alles onder de stof. Bij Bonthuis is een bom in 
de gierkelder terecht gekomen. De mest werd zeer egaal in een 
kring van 200 M. in het rond verspreid. Niemand werd gedood 
of gewond. Ook hier is weer gebleken, dat het openzetten van 
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alle ramen en deuren die maar los willen een probaat middel 
is bij luchtgevaar. Jan Lulof, die dit deed, had maar een W.C.- 
raampje stuk. Majoor Veerenhuis, die niet thuis was, had alle 
ruiten kapot. Er zijn natuurlijk wel uitzonderingen, maar we 
vinden het toch zoo belangrijk, dat we in ‘t vervolg de boel ook 
maar tegen elkaar los zullen zetten, want je krijgt nu absoluut 
geen nieuw glas meer. 
Hoe is het bij jullie met de invasiekoorts?? Alles leeft hier in 
spanning. De krant maakt je gek, de menschen fantaseeren alles 
aan elkaar vast, de N.S.B.-ers loopen met be drukte gezichten 
en de geruchten, die de ronde doen over alles wat de zender 
Lutjebroek gezegd zou hebben zijn gewoonweg fantastisch. Het 
mooie is alleen, dat die Engelschen heel anders te werk schijnen 
te gaan, dan anders bij dergelijke militaire operaties gebruikelijk 
is: n.l. niets verbergen, maar alles van te voren aankondigen. 
Zie b.v. de mededeeling over ”de dag D”. En het weermachts-
bericht praat nu warempel ook al van invasie. Het is kasjeweel. 
Wij hebben alle noodzakelijke voorzieningen getro¨en met het 
oog op alle gebeurlijkheden. Zoo als b.v. het niet thuis slapen 
met het oog op oppakkerij, waarvan men nogal het een en ander 
verwacht. 
Sinds een week loopt vrijwel onze geheele K.K. in het uniform van 
de Staatspolitie rond (dat is dus zooals de gemeentepolitie te 
Arnhem) en is, met uitzondering van de gedegenereerde facies, 
niet meer van een fatsoenlijke agent te onderscheiden. Ook 
dragen de heeren vrijwel zonder uitzondering een korte leeren 
motorjekker. Ze zijn allemaal veertien dagen naar Schalkhaar 
geweest voor politieopleiding (vlug gaat ’ie) en nu zijn ze klaar.  
Het kamp wacht dus weer op nieuwe gasten. De K.K. vertelt, 
dat ze weer boeven en moordenaars zullen krijgen, ter behan-
deling. Ik dacht dat de Justitie nu zoo langzamerhand wel wist 
wat ze van het Kamp te verwachten hebben. Als je hoort welke 
tractementen de knapen verdienen, begin je te watertanden. 
Ik hoorde, dat een gehuwd opperwachtmeester f 70 per week 
met vrij voeding, kleeding en reizen heeft. Wie doet je wat. Wat 
zijn daarbij vergeleken menschen als wij maar krullenjongens 
he. Enfin, mij niet gezien. 
De wagen uit Ameland is aangekomen, na vele wonderbaarlijke  
omzwervingen. Is eerst te Amsterdam geweest en van daar naar  
Leeuwarden verzonden. Vandaar heeft vrachtrijder Wessels uit  
Vriezenveen hem meegenomen naar Ommen. We zijn de brief  
kwijt, waar jullie de prijs in hebt geschreven. Was het niet  
f 16,50? Bericht je het even. Ik vind het ding precies zoo als ik 
me voorgesteld had. Dien vindt het een tegenvaller, zij had zich 
een soort trekkar voorgesteld. Enfin, we kunnen hem altoos 
nog voor dezelfde prijs doorverkoopen, als we er af willen. 
Meer nieuws is er niet. O ja, heb je de scheepsbeschuit gekre-
gen? Valt nogal mee he. Er zijn er, die ze niet wilden hebben, 
hetgeen ik nonsens vind. Die hebben het zeker nog te goed.  
Ik lust ze wel hoor. 
Hartelijke groeten en tot ziens, 
Dien Hein

Deze brief is 16 Mei om 8.30 uur gepost. Let eens op hoe lang 
ze onderweg is.

Heb je gehoord, dat ze thuis huiszoeking hebben gehad, die 
gelukkig goed afgelopen is, omdat we niets op de kerfstok 
hadden. Je kunt er maar mooi intippelen. Ook gehoord, dat 
er nieuwe hulp thuis is? Een ju¨rouw van 35 jaar, gescheiden 
vrouw. Enfin, als ze maar werken zal het wel gaan. 

[Briefpapier Vervolgblad No ... der tuchtrechtelijke verklaring  
T.C. No. .. HA No. .. tegen... te.... Voor aanvullende verklaringen 
uitsluitend deze vervolgbladen gebruiken]  

Ommen, 2 Juli 1944. 

Beste jongens,  
 
Om te beginnen, hartelijk bedankt voor de 
verjaardagsbrief. We waren in Almelo, waar ik 
een zaakje na moest zoeken en toen meteen 
de verjaardag kon vieren. Van Dien kreeg ik een  

mooie uitgave met reproducties van Van Dijck; van Arie  “Zwer - 
vend op weg naar levensgeluk”; van Tille en Jan “Insulinde” 
van Coolhaas en vader liet de trekwagen opschilderen, die nu 
net nieuw is. Als Sieneke dus van ’t zomer komt, krijgt ze een 
piekfijne car om in te toeren. Dat wat de verjaring betreft. Kan 
jullie verder nog meedelen, dat Dinsdag j.l. An en Trees allebei 
het knoetje haar hebben laten afknippen en er nu zeer jeugdig 
uitzien. Het is wat, hè. 
Donderdag j.l. moest ik naar Zwolle, teneinde me door de oog - 
arts te laten onderzoeken, of ik nog steeds zonder bril mocht 
loopen. Mijn oogen bleken tiptop te zijn zelf voor ver zien uit-
stekend. De oorzaak van de hoofdpijn lag dus ergens anders.  
Ik weer terug naar Ommen. Nu moet je weten, dat we ’s mor-
gens over de reis naar Zwolle ongeveer 1 uur 10 minuten (nor-
maal 25 minuten) hadden gedaan. Aldoor stoppen als er jagers 
boven kwamen. De machinisten hebben de schrik te  pakken en 
dat is heel begrijpelijk. Het ging echter goed. In Zwolle hoorde ik  
toen, dat er al drie treinen beschoten waren o.a. een in Hatte-
merbroek en een op de lijn naar Leeuwarden. Toen ik nu om elf 
uur bij het station Zwolle kwam, stond de trein voor Ommen 
er nog. Ik als de duvel het station in en mee. Net buiten het 
emplacement (bij de Ambachtschool) stopten we al. Alles stapte 
uit. Maar de jagers gingen door. Zoo sukkelden we verder. 
Telkens werd er gestopt. Eeindelijk waren we te omstreeks 12 uur  
ongeveer 200 Meter bewesten het halte plaatsje Vilsteren. 
Weer stoppen. Zeven Lightning jagers boven ons. Maar die 
bleken twee kapotte Liberators te begeleiden. We stapten weer  
in. Maar meteen er weer uit. Weer eens stel Lightnings. Die 
vlogen boven de wolken, zoodat je ze maar af en toe kon zien.  
Ook die gingen door. Weer zouden we instappen, toen op 
ongeveer 1000 Meter een drietal Thunderbolts aan kwam 
vliegen uit de richting Den Ham. Ze maakten een kalme draai 
over Dalfsen en doken toen stuk voor stuk op de trein. Twee 
schoten van achteren naar voren in de lengte over de trein, de 
derde en daarna de eerste nog eens van links en rechts op de 
locomotief, die onmiddellijk finaal stuk was. Wij waren allemaal 
op de loop gegaan en dat was maar goed ook, want de kogels 
vlogen links en rechts, doordat ze in het grint ricocheteerden. 
Niemand werd gedood of gewond. Het was de zesde loco van 
het depot Zwolle dien morgen, tenminste volgens de machinist. 
We hebben ons leven te danken aan de voorzichtigheid van die  
man. Drie personenwagons en de bagagewagen waren door-
zeefd, zoodat je je kunt denken wat er gebeurd was, al de 
rijdende trein beschoten was. Dien had van verre (ze kwam net 
op de fiets uit Ommen terug) de trein zien staan en had toen 
het ontzettende geratel van de vliegtuigkanonnen gehoord. Ze 
is toen maar meteen met de fiets op weg gegaan en zag op de 
overweg al aan de stoomwolk, dat het weer raak geweest was. 
Zoo was ik dan nog vrij vlug thuis. 
Ze vertelde me, dat ze, toen ze een kwartier voordien in Ommen  
was, acht parachutisten had zien zweven in de richting 



Mariën berg. Ik was door de emotie van die schieterij eenigzins 
van de kook. Het klinkt wel niet erg flink en manlijk maar het is 
nu eenmaal zoo. Er waren zelfs wel mannen die over moesten 
geven van de schrik. Van de pil, die de uitslag van het oog-
onderzoek moest weten, kreeg ik een drankje ter kalmeering. 
Vrijdagmorgen zitten we net aan tafel (het goot) toen we door  
de weide voor ons huis op ‘n 300 Meter een 50-tal K.K.-mannen  
met ‘t geweer in de aanslag zagen loopen. Wij dachten natuurlijk 
direct aan die acht parachutisten, die Dien gisteren gezien had.  
Om ’n uur of 9 ga ik naar de stad en hoor daar, dat ze in de 
Wolfskuil een huis op de kop hebben gezet, de bewo ner opge-
pakt en nog veel meer. Maar daar men hier nogal kletst moet je 
de rest maar met een korrel zout nemen. Men sprak van het vin- 
 den van munitie, wapens, uniformen, een vuurgevecht, gewonde 
vliegers, enfin, de meest krankzinnige geruchten. Alle huisjes 
hier aan de Wolfskuil hadden huiszoeking gehad, alleen Hop en  
wij niet. Eenige waren geheel doorzocht, bij anderen had men 
alleen naar de persoonsbewijzen gevraagd. In de loop der dag 
hoorden we, dat ze het bewuste huisje leeghaalden en de grond  
er omtoe omspitten. ’s Avonds lagen we al wel een half uur in 
bed, toen we opeens een geweldig schieten hoorden. Door de 
echo in ’t bosch kon je niet precies bepalen waar het was.  
De volgende morgen was hier om zeven uur een K.K.-man aan 
de deur, die vroeg of we ook wisten, waar de familie Houtman 
(dat zijn menschen, die sinds een week of drie op de Boerderij 
wonen en dus buren van ons zijn) was. Maar daar we nog 
steeds geen kennis met hen hadden gemaakt, wisten we daar 
niet van. Enfin, de man ging weer weg. Om 9 uur komt de bode  
met de post en zegt, dat ze bij ons naast met het geweer in de 
aanslag staan. Je snapt dat we niet wisten hoe we het er mee 
hadden. Enfin, ik moest om 10 uur de stad in en werd prompt 
aangehouden. Toen zag ik, dat ze het huisje los gemaakt hadden 
en de boel doorzochten. Wij rekenden er toen maar op, dat ze 
nu alle huisjes wel zouden nakijken maar dat is toch niet juist 
gebleken, want noch bij ons noch bij Hop zijn ze geweest tot op 
heden. Enfin, je snapt, dat een en ander niet leuk was, temeer 
waar de dokter mij absoluut rust had voorgeschreven en me 
veertien dagen geleden al zei, dat ik zoo mogelijk maar eens 
een tijdje naar eIders moest gaan. Ik vond het hier anders nogal 
rustig, maar ja, dat is nu opeens uit. Het vervelende is nu, dat 
wanneer we nu weg zouden gaan, zooiets allicht aanleiding kon 
geven tot veronderstellingen, dat we “verdwijnen” en daarom 
blijven we eerst nog maar eens hier, totdat de storm over is.  
Het is een rottijd, een ander woord weet ik werkelijk niet. 
Zouden we nu heusch van ’t jaar het einde beleven? Ik geloof 
dat iedereen en alles er naar verlangt. 
Laat ons eens wat van jullie hooren. Heb je nog vacantieplan-
nen? Hoe is ’t met Sien? Komt Riet nu bij je om te verplegen 
met de bevalling of is dat nog niet zeker? Schrijf maar eens 
gauw. Groeten aan allemaal van 
Dien en Hein
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Ommen, 5 Juli 1944. 

Beste Bennekommers, 
 

Het telegram van Sien ontvangen. Zijn op 
stap gegaan. De nieuwe fietsbakjes waren 
uitverkocht. Er was nog wel een nieuw bakje 
van het type klungel, maar dat stond ons niet 

aan. We hebben toen een tweedehandsch bakje van goede 
constructie gekocht. Er zit een beetje werk aan, maar dan heb 
je een goed ding. Begin maar met een pakje Tante Blank en 
een busje fietslak te koopen en zie, dat je ergens een stukje 
wasdoek (van een autokap of oude schooltasch) opscharrelt. 
Zeildoek kan ook wel, maar als wasdoek natregent, kun je het 
zoo weer droogwrijven en zeildoek niet, daar trekt het vocht al-
tijd een beetje in. Laat Gerrit het ding uit elkaar nemen, schuur 
het goed af tot alles blank is en lak het dan zeer dun twee keer, 
dat is beter dan een keer dik lakken.  
De kosten zijn f 4 en de porto. Ik zal die wel buiten op het pak-
ket schrijven. Gironummer 116798 en de rest weet je. 
Verder is er al weinig nieuws. We hebben jullie pas geschreven 
over alles wat zich hier heeft afgespeeld. Het schijnt, dat de 
rust nu weer een beetje teruggekeerd is, gelukkig. Wanneer zal 
er toch eens een einde aan die rot-toestand komen? 
Is het bij jullie ook zulk pokkenweer? Het is hier nu weer droog, 
maar ’t heeft zoowat 24 uur aan een stuk door geregend. 
Groeten en laat maar eens gauw wat van jullie hooren.  
Veel plezier met het bakje.
Dien en Hein                                    porto 30 cent

[Op de achterkant van briefpapier van de Centrale Crisis-
Contrôledienst, Sweelinckplein 14 ’s Gravenhage Afd. Techn. 
Controle, Tuchtrechtelijke verklaring ca....]
 
Ommen, 7 Juli 1944. 

Beste jongens, 

Vanmorgen verraste de post ons met een 
kistje kersen, waarvoor we onze hartelijke dank 
zenden. Het is alleen erg jammer, dat Sien op 
het kistje ons adres in Ommen (en dus het 

goede) had gezet en op de adreskaart per ongeluk “Haven 
N.Z. 37 Almelo.” Daardoor is het pakket, nadat het op 5 Juli in 
Almelo is geweest, doorgezonden naar Ommen en nu vandaag 
pas aangekomen. Je weet echter, dat ik van adelijke kersen 
houd, dus valt het nogal mee. 
Wat je vragen betreft Sien, met mij gaat het goed. Ik ben van-
daag weer aan het werk gegaan. Diens been is niet zoo best.  
Ze zal wel boos zijn als ik dit schrijf, maar er blijf aldoor een 
kwabbelige plek onder de enkel, die met stijve verbanden wel 
in een hoek te drukken is, maar toch niet geheel verdwijnen 
wil. Dat is dan het antwoord op de vragen. Heb jullie het 
fietsbakje al ontvangen? En ook de brief, die ik er tusschen 
gepeuterd had. Valt het ding in de smaak? Hier voor Gerrit de 
laatste mop. 
Fritzchen had einen Aufsatz gemacht. Da sagt der Herr Lehrer 
“Fritzchen, du hast drei grosze Fehler gemacht, und du be-
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kommst deswegen einen 4. Ich habe gesagt: “Die Deutsche 
Arbeitsfront ruft die Arbeiter. Du hast geschrieben: Die D.A.F. 
rupft die Arbeiter. Zweitens habe is gesagt: “Die slechteste 
Regierung ist die Sowjet,” und du hast geschrieben: “Die slech-
teste Regierung ist die Sof jetzt.” Und dritens habe ich gesagt: 
“Unser Fettgehalt ist gering,” und du hast geschrieben: “Unser 
Fettgehalt ist Göring.” 
En dat is dan alles voor vandaag. Sinds vanmorgen acht uur 
davert de lucht weer van de Boeings en Liberators. Tusschen  
11 en 12 zijn ze weer teruggekomen. In no time hebben we er 
een dikke 400 kunnen tellen. Eet smakelijk. 
groeten van Dien en Hein
 

[Op 4 pagina’s briefpapier van de Centrale Crisis-Contrôledienst,  
Sweelinckplein 14 ’s Gravenhage Afd. Techn. Controle, TC No. 
185888 Tuchtrechtelijke verklaring ca.... en het Vervolgblad No. 
der tuchtrechtelijke verklaring.]

Beste lieden,  
 

Jullie brief van 10 Juni ontvangen en daaruit 
gezien, het grond zeil goed overgekomen is. 
Aangezien ik me vandaag weer in zooverre fit 
gevoel, dat ik wel weer durf te tikken, zal ik  

maar eens aan een brief voor jullie beginnen. De dokter heeft 
me n.l. het lezen verboden, hetgeen een ware straf is. Ik heb  
gelukkig niet veel pijn meer in mijn hoofd, maar er blijft toch 
nog een zekere sufheid, die eerst weg moet. Ik vind het verve-
lend, want ik heb nog nooit eerder zooiets gehad. Waarschijn-
lijk teveel gepiekerd. Ik ben er trouwens van overtuigd, dat we  
allemaal een beetje ondersteboven zijn van de invasie, dat kun 
je wel merken aan de berichten die je te hooren krijgt. Vandaag 
kregen we een brief van Trees, waaruit we vernemen, dat ze in 
Almelo zelfs naar de spaarbanken zijn geweest om de centen 
op te halen. Ik denk dat de banken daar heelemaal niet van 
onder de indruk zijn gekomen, omdat ze immers toch niet 
weten, hoe ze de duiten op ’t oogenblik moeten beleggen. 
Verder had Trees maar vlug de boodschappen op de nieuwe 
bonnen gehaald, zooals blijkbaar iedereen in Almelo heeft 
gedaan. Sien wat je schreef over die lui, die hun extra rantsoen 
suiker maar meteen opgemaakt hebben, nou dat zijn me ook 
wel ras-optimisten.  
Je kunt nu toch in de krant lezen, dat Montgomery met ’n 300 
à 400 duizend man in Normandië is geland, dat is dus geen 
klein beetje. Ze zijn nu een week aan de gang en hebben nog niet  
veel meer dan een terrein van 60 K.M. lang en 6 tot 15 K.M. diep,  
alles volgens de krant. Als je volgens dat tempo gaat rekenen en  
zelfs nog wat naar boven afrondt, kun, je de Tommies hier niet  
voor 1945 verwachten. Indien ze tenminste in Noordelijke rich - 
ting gaan oprukken. Ons enthousiasme is dus al weer eenigzins 
gezakt. Net als de barometer. Het is me dan ook wel pokken-
weer op ’t oogenblik hè. Ik heb juist een sidderverhaal in het 
Nieuws van de Dag gelezen. Daarin vertelden ze, dat vele Tom-
mies na aankomst op de Normandische kust groen zagen van 
de zeeziekte en plat op ’t strand waren gaan liggen omdat ze 
zich zoo ellendig voelden. Al is de bron van dit nieuws (D.N.B.) 
nu niet bepaald onverdacht te noemen, toch kan ik wel aanne-
men, dat er met dit pestweer een massa zeezieke invasionisten 
zijn geweest. Ook het getal luchtzieken zal wel behoorlijk ge - 
weest zijn (ik kijk juist naar buiten en kan de berg niet meer 
zien, zoo hard regent het). Ik zag in een krant een foto van duit - 
 sche soIdiers, die bezig waren een pantserwagen uit een buit- 

gemaakt Amerikaansch zweeftransportvliegtuig te laden. Dat 
ding had behoorlijke afmetingen hoor. Las ook, dat er in zoo’n 
kast 120 à 130 man gaat. Als je weet, dat een Douglas op de 
europeesche lijnen 20 passagiers vervoerde, kun je je wel onge - 
veer voorstellen wat voor kasten het moeten zijn. Ik zal eerst-
daags te Almelo eens in mijn rommelkast gaan graven. Ik moet  
n.l. nog een stel zeer mooie Michelin kaarten bezitten, waarbij 
er ook zijn van Normandië, schaal 1 :200.000, dat is dus mooi 
overzichtelijk. Waar zoo’n rommelkast al niet goed voor is. Ik zal  
ook eens kijken of er nog een breukband in een of ander hoekje 
ligt, want die heb ik sinds vanmorgen hard noodig. Ik heb me  
n.l. een dubbele breuk met openslaande ramen gelachen om  
een verhaal, waarin verteld wordt, dat een zekere meneer 
 Mussert (wel eens van gehoord?) soldaat is geworden van de  
Duitsche weermacht en dat hij zelfs al een uniform heeft ge-
kregen. Uit betrouwbare bron vernam ik dat dit een uniform 
van het Heubergenpanzergrenadierregiment No. 1 moet zijn. 
Waarschijnlijk is de taak van deze grenadiers het opsporen van  
partisanen, terroristen, bolsjewieken en andere à-sociale ele-
menten, die zich evenals ratten, spitsmuizen en landloopers in 
hooibergen plegen op te houden. Verder schijnt een hooiberg 
zeer in trek te zijn bij vooraanstaande figuren, op oogenblikken  
dat “het vaederland in de uren des gevaers verkeert”. Opgemerkt  
zij, dat het “vooraanstaan” van genoemde figuren geen verband 
houdt met hun zielegrootheid, geestelijk kunnen of andere lof - 
waardige eigenschappen, maar dat dit meer een gevolg is van de  
afmetingen van de muilwerken van genoemde figuren en hunne  
geschiktheid in het werken met stroop en andere kleverige 
zaken bij personen, die door de omstandigheden begunstigd, 
tijdelijk wat in de melk te brokkelen hebben in ons dierb’re 
va derland. In vouwe dezes gelieve U een portret aan te tre¨en 
van een dezer grenadiers. Het bakkes is niet bijzonder goed 
getro¨en, maar ik ben ook geen bekwaam portretteekenaar. 
Ook de beentjes zitten anatomisch niet heelemaal juist. Het 
betreft hier dus geen nieuwe kunstuiting hoor! ’k Zou bang 
wezen dat ik last kreeg met de Koeltoerkammer, want ik sta 
niet ingeschreven als koeltoerwerker. Leuk woord is dat hè. 
Doet zoo eenigzins denken aan trapézewerker, rekwerker, 
bankwerker. Het plenst buiten weer, zoodat ik me, warmpjes 
wegmo¨el in de kraag van m’n jas en huiverig verlang naar een 
knappend haardvuurtje. Daar alle hout echter s..knat geregend, 
zal dit wel een vrome wensch blijven. Dan maar vroeg naar bed. 
Vanmorgen heb ik de buitengewone eer gehad de eerste ano-
nieme brief in mijn ambtelijk leven te ontvangen. Een onbekende 
voelde zich gedrongen mij in te lichten over de gedragingen van  
een bakker, dewelke volgens de onbekende roggebrood voedert 
aan zijn koebeest. Hetgeen natuurlijk erg stout van de bakker  
is. Waarschijnlijk heeft de onbekende z’n neus gestoten, toen  
hij via de bakker in het bezit wilde komen van een extra broodje  
en nu zal ’ie zich wel eens eventjes wreken. Ik heb het briefje 
maar naast me neergelegd. De bewuste bakker is geen brave  
jongen en staat in m’n kladboekje met rood potlood aange tee - 
kend, maar ’t is me een beetje te min om hem nu te gaan pakken 
voor een futiliteit, die ik door een anoniem briefje te weten kom.  
Als ik ’m krijg, dan moet ik ’m ook goed hebben, zoodat het 
hem heugt (ik kan de berg weer zien, lucht blijft nog heiig). 
Nadat ik in de keuken geassisteerd heb bij het afdrogen van de  
vaat gaan we maar weer verder. Inmiddels heeft de zon zelfs 
even geschenen. Uit jullie brief maak ik op, dat in Rotterdam 
de bomen langs de wegen gekapt worden voor het aanleggen 
van bedden met “RommeI-asperges”. Als ik Gerrits hanepoot 
tenminste goed ontcijfer. Tik je brieven in ‘t vervolg toch uils-
kuiken, geen mensch kan het lezen, ik wed, dat je het zelf niet 
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eens kunt. Merken jullie in Ede, of Gerrit op z’n reizen in de 
richting van de kust nog wat bijzonders in het doen en laten 
van Hansje Mof? Worden er versperringen aangelegd? Graaft 
de burgerij afvalkuiltjes, latrines en dergelijke nuttige “Bodem-
vertiefungen”? In Zwolle hebben ze langs de groote wegen en 
langs het stationsemplacement gaten van 1,20 bij 75 centi-
meter en ongeveer 80 centimeter diep laten graven, maar die 
zul je ook al wel hebben gezien op het station te Almelo bij de 
restauratie. Lijkt me nogal primitieve schuilgelegenheid. Het 
voordeel is natuurlijk, dat wanneer je het hoekie omgaat ze de  
kuil zoo dicht kunnen gooien zonder veel moeite. Wat ‘n 
organisatie hè? 
Velen zijn hier van meening, dat ze voorloopig niet veel van de 
invasie zullen bemerken, daar er op ’t oogenblik hoofdzakelijk  
gevochten wordt in Italië (nee daar wordt “geloopen”) en in  
Normandië. Maar ik verwacht absoluut, dat de Yankees en 
Tommies, wanneer het hun mocht gelukken veel German troops 
te binden aan het frontje in Normandië, op een ander punt ook 
eens gaan probeeren hoe het met die Westwal gesteld is. En dan  
liefst op een punt, waar ze de dan landende manschappen 
achter de Normandische linie kunnen brengen, zoodat de 
mo¨en tusschen twee vuren zitten. De krant schrijft immers 
ook, dat er nog zooveel schepen en materiaal in Zuid- en West-
Engeland klaar ligt. 
De laatste nachten hebben we hier telkens weer overvliegers.  
Ze schijnen ondanks de drukke zaken in Normandië toch die  
uitstapjes naar Berlijn maar niet te kunnen laten, de fuifnum-
mers. ’k Heb altoos wel gedacht, dat de Yankees geen degelijke 
lui waren, en nu merk je het. 
Het gaat ons niet vlug genoeg, dat is de kwestie. Je merkt bij de 
H.H. N.S.B.-ers een stemming, néé, om te zoenen. Ze hebben 
d’r gat gebrand, de blaren beginnen op te zetten en nu de 
brandzalf maar klaarhouden. Enfin, de invasie “an sich” heeft 
men hier kalm opgenomen. Mocht het nu dicht bij huis komen, 
dan zullen we hopen, dat “men” het ook kalm opneemt. Geen 
domme dingen gaat doen, geen ruiten ingooien, bijltjesdag 
houden, N.S.B.-ers opknuppen en verdere volksvermaken 
ensceneeren. Als er door de politie maar voor gezorgd wordt, 
dat het “Jan Hagel” ontwapend wordt en de “dikke deugnieten” 
vastgezet worden, zoodat ze de beenen niet kunnen nemen en  
voor een bevoegde rechter gebracht kunnen worden is het mooi 
genoeg. Het zou jammer zijn, als degenen, die er een sport van 
hebben gemaakt om onderduikers aan te brengen en andere 
vieze praktijken te beoefenen, zooals het koopen van woningen 
van joden, etc. niet op hun nummer gezet zouden worden. 
Maar ik scheer in deze de H.H. zwarte handelaren over een kam.  
Ook dat uitvaagsel kent geen vaderland, alleen maar de geldzak.  
Let eens op, hoeveel van die knapen, die nu zoo flink voor de 
weermacht werken, (omdat het immers niet anders kan en zóó  
houden ze immers nog zooveel hoofden van gezinnen hier in  
plaats van dat ze naar Duitschland gestuurd worden) dan direct 
klaar zullen staan om voor de Royal Airforce startbanen en on-
dergrondsche schuilplaatsen aan te leggen, loodsen te bouwen 
en wat al niet meer. De Heeren hebben immers ervaring. En niet 
in het minst hebben ze ervaring in het zooveel mogelijk achter-
overdrukken van het materiaal, dat je toevertrouwd wordt. 
Wat je zooal van deze en gene metselaar of grondwerker hoort  
voor staaltjes, nee zeg, het is bij de wilde spinnen af. Ik hoorde 
een paar weken geleden nog, dat een aannemer, die zijn geheele 
werk afgeleverd had aan de weermacht, naar een ijzergroot-
handel ging en daar op de in zijn bezit zijnde weermachtstoe-
wijzingen een 30 ton spijkers kwam koopen. Die zijn dus kenne- 
lijk op het karwei “overgehouden”. Als je nu weet, dat een pak 

spijkers in de zwarte handel vandaag wel 35 gulden opbrengt, 
kun je nagaan hoeveel zoo’n knaap daar even in de wacht sleept. 
De corruptie viert hoogtij bij die heeren. Wie voor de weermacht  
werkt is in een half jaar binnen. Het is te hoopen, dat ze na de 
oorlog net zoo vlug weer “buiten” zijn en dan liefst zonder jas, 
als ’t kan zelf in d’r bloote flikker, omdat ze zoo dapper geweest 
zijn en zich als zoo goede Nederlanders gedragen hebben. Want  
dat soort dapperlingen is bij voorkeur geen lid van de partij, oh 
nee, geen denken aan, ze zijn toch immers goed Nederlander. 
Maar voor zulke Nederlanders is Veenhuizen een lustoord. Die 
moeten naar Tanah Merah, naar de Boven-Digoel, levenslang. 
Ik vind de doodstraf voor zulke schobbers een veel te humane 
straf. ’n Knal en ’t is uit. Dat zou maar jammer zijn. Niks hoor, die  
moeten naar Nieuw-Guinee, dat is veel beter voor ze. Op dat  
gebied ben ik een zwaar aanhanger van de rassentheorie, derge-
lijke a-sociale types moeten geen nakomelingen hebben, die 
aarden toch maar weer naar de pa. Dus steriliseeren. 
Ziezoo, we zetten er maar eens weer een streep onder. Laat ons  
jullie invasiebelevenissen eens weten. Wij zullen jullie van onze  
ervaringen op de hoogte houden. Hoe denk jullie over de 
vacantie? Blijf jullie thuis of trek je je van de heel wereld “geen 
pest en geen pestje” an? Ik denk dat we van onze collega-kind-
logee-actie niet veel zullen merken, want de meeste menschen 
zullen de kinderen nu wel liever thuis houden. 
De groeten aan allemaal en het beste met Sieneke en Pietje 
van jullie Dien en Hein

14/6  Zoojuist zijn we wakker geworden door het massale geronk  
van groote formaties Vanhee-bombers. Dat schijnt dus behalve 
voo invasies ook nog tijd te hebben voor tripjes naar Berlijn en 
nog wel op de vroege morgen. ’t Was haast net zoo als met 
Pinksteren toen jullie hier waren. Foto is goed gelukt van de 
streepen.
Dien zegt me net, dat ik moet schrijven over onze vacantie-
plannen. Gezien de omstandigheden gaan we misschien naar 
Almelo, maar waarschijnlijk blijven we lekker rustig thuis.
De groeten Dien en Hein

We hebben direct na ontvangst van het telegram geschreven. 
Wisten toen immers de naam van de blaag nog niet.
Sien we hebben de brief, waarin je ons te logeeren vroeg wel 
ontvangen, maar te laat beantwoord.
 

Ommen, 17 Augustus 1944. 

Beste Sien, Gerrit en kinderen.  
 

Om met Albertje van Heerwet ten uit ”Vlimmen” 
te spreken: jullie hebben ons even stijf laten 
staan. Krijgen we daar een brief van Gerrit met 
de mededeeling, dat hij de C.C.D. gaat verlaten 
zooals ik al schreef. Maar wij verklaren een-
drachtelijk, dat we een dergelijk schrijven nooit 

en te nimmer ontvangen hebben. Wat ga je nu beginnen? We 
branden van nieuwsgierigheid, schrijf dus direct, dan hebben 
we het  Zaterdag nog. Wat W. betreft: mij is niet bekend, dat hij 
gedegradeerd is, alhoewel hij het er bont genoeg voor gemaakt  
heeft. Hij werkt nog gewoon door, heb hem tenminste verleden 
week nog een opdracht door moeten zenden. Men zegt, dat we  
hier als groepsleider Sikkens uit Assen krijgen en dat W. naar 
Assen zou gaan. Dat is dus geen degradatie. Uit andere bron 
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hoor ik weer, dat Sikkens er niets voor voelt. Je weet, dat W. in 
Raalte aan de gang is geweest en de bakkers tot spreken heeft 
aangezet onder belofte van stra¨eloosheid of boete van een 
paar kwartjes, als ze de boeren maar wilden noemen. Hij moet 
toen ook met de Landwacht hebben gedreigd. Het resultaat is 
geweest een zitting, waar de verbalisant W. niet door de Ambt.
Trspr. gehoord werd, [omdat de ATR dat niet wilden] maar wel  
zijn H.c. dienaar men zegt een verklaring moest geven over deze 
wijze van optreden. De bakkers kregen geen paar kwartjes maar 
17.000 gulden boete plus waarborgsom, die in de duizenden 
loopt. Je snapt, dat ze het bloed van W. kunnen drinken.  
Het is een onfrisse toestand. Ik snap niet waarom W. er niet uit  
gesmeten wordt. Of kun je bij de C.C.D. maar alles doen? Er zijn  
er al die zeggen, dat hij wel teveel weten zal en dat ze hem 
daarom zoo rustig z’n gang laten gaan [en sparen]. Voor Van 
Rijswijk is het geen prettig vooruitzicht. Ik verbied je echter om 
hem dit schrijven te laten lezen Gerrit, want het is voor 100% 
gebaseerd op verhalen van anderen. Niemand weet het naadje 
van de kous. Definitief weten we beiden alleen, dat W. een zeer 
gevaarlijk mensch is, die langs de rug van een ander naar boven 
krabbelt. Hou ’m in de gaten werd mij destijds ge zegd, toen ik 
naar Overijssel ging, maar niemand zei iets positiefs. Laat ons 
eens gauw wat van je hooren. 
Hartelijke groeten aan allemaal van: 
Dien en Hein 

Ommen, 12 September 1944. 

Beste Sien, Gerrit en kinderen,  
 

We zullen nu maar op goed geluk een verjaar-
dagsbrief aan Sien versturen, in de vage hoop,  
dat deze aankomen zal. Wij ontvangen drup- 
pels ge wijze post, die gewoonlijk een dag of drie 

onder weg is, zelfs van Almelo. Dus Sien, hartelijk gefeliciteerd, 
nog veIe jaren en we weten nu tenminste vrij zeker, dat we 
’t volgend jaar de verjaardag in vrede zullen vieren. En nu de 
berichten van hier.  
Natuurlijk leefden ook wij verleden week Maandag (4 Septem- 
 ber) in spanning. Je voelde aan alles, dat het de Duitschers mis  
ging en dat ze in België op een loopen waren. Wij zagen in 
Almelo (want daar waren we) autocolonnes doortrekken, die 
kennelijk “terugtrokken”, distancieeren noemen ze dat geloof 
ik. We namen de berichten niet al te serieus en rekenden nog 
met een ruime week. Toen, trof ik op ’t station een aantal sol-
daten van de Luftwa¨e, waarbij een Oostenrijker uit Salzburg. 
Dat was Maandagmiddag om 3 uur. Die waren met 15 man 
op Zaterdagavond uit Amiens gevlucht op ingepikte fietsen en 
hadden dus anderhalve dag over de 280 K.M. afstand gedaan. 
Ze konden in Oldenzaal niet over de grens en wilden het nu in 
Groningen probeeren. Hun uitrusting hadden ze weggegooid. 
De man waar ik mee sprak had nog een geweer, geen patronen 
en één handgranaat los in de broekzak. “Wir wollen nur noch 
nach Hause” was alles wat ze zeiden. Ze hadden ruzie gehad 
met oficieren die hun aanhielden omdat ze niet groetten (o.a. 
in Arnhem) en hadden die toen het geweer voorgehouden. 
Ze waren nog met 7 man. De rest was onderweg gesneuveld 
door vliegeraanvallen. Dat moet bar zijn als je dat zoo van die 
menschen hoort. Iedere afzonderlijke fietsrijder wordt nog ab-
geschossen. Je snapt dat we wel even onder de indruk waren 
van het feit, dat er dus absoluut sprake was van een wanorde-
Iijke terugtocht. 

En toen Dinsdag. De vlaggen werden uit de kampher gehaald.  
Toen kwam de kater, het was te mooi gegaan. De N.S.B.-ers, 
die je op z’n Ommensch gezegd een ei in ’t gat gaar kon koken 
kregen weer kleur. Toch zag je ze bij troepen naar de grens 
trekken, waar ze prompt geweigerd werden. Ik vernam uit de 
betrouwbare bron, dat ze afgevloeid worden naar het “vreem-
delingenkamp” te Westerbork. Ik heb zoo’n gevoel, dat de 
duitschers niet veel medelijden met die wegloopers hebben. 
Inmiddels lazen ook wij het artikel: “Na een dag van spanning”  
in de pers. Er is dus ruzie onder elkaar. De Ommensche N.S.B. 
moet (heel democratisch) in vergadering besloten hebben om  
onder alle omstandigheden te blijven. Dat is tenminste een  
standpunt. Immddels loopt het hier ook vol met N.S.B. vluch te- 
 lingen. Ze zitten in het kasteel Eerde en nu is het kinderhuis 
ook voor hen gevorderd. De K.K. vloeit ook zoetjes aan naar 
het kamp terug, zoodat we ons wel wat bezorgd maken over 
zooveeI van deze lieden bijeen. Inmiddels hebben we hier ook 
inkwartiering, of beter gezegd huizenvordering ten gunste 
van de O.T. (Organisation Todt) die hier met veel auto’s kwam. 
Alle huizen aan de Stationsweg zijn gevorderd. De menschen 
aan de Hammerweg moesten ten behoeve van de dakloos 
geworden kinderen uit het kinderhuis, die nu in het kasteeltje 
van Stoop ondergebracht worden, bedden, matrassen, lakens 
en dekens Ieveren. En dat zal nog wel niet het laatste zijn dat 
we hier mee maken. Want het zal nog wel even duren.

Gisterenmiddag 11 September hadden we weer eens de noodige 
sensatie. Er werd vlak boven Ommen een groote bommenwer-
per stukgeschoten en ook en jager (Engelsch) kwam brandend 
naar beneden draaien. Het gevecht speelde zich af boven de  
wolken. Opeens zagen we een parachute door de wolken zakken, 
maar tegelijkertijd zag ik met de verrekijker een man aldoor over  
de kop slaan en naar beneden tuimelen. De parachute ging niet  
los. Het was een vreeselijk gezicht en toch kon je niet laten er 
naar te kijken. Opeens toen ie bijna achter de bomen verdween, 
ging het valscherm met een klap open. De man was hoogstens 
een 300 Meter hoog. Hij kwam heelhuids aan de grond op het 
voetbalveld, vlak bij de padvindersboerderij. Bij hem nog twee 
anderen. 0peens zagen we meer westelijk ook een parachute 
dalen. En laat dat ding nu net aan de andere kant van de weg, 
dus maar 50 Meter van ons huis, in het bosch terecht komen, 
Omdat we neenden gezien te hebben, dat de man z’n voet erbij 
hing, liepen we er met de verbanddoos heen, maar toen stond 
’ie al op beide beenen en liep weg. We hebben het heeIe zoodje 
toen rustig in de boom laten hangen en even later waren er al 
duitschers met getrokken revolver. Ik liep er met de buurman 
heen en die O.T.-man schrok zich rot, maar ik ook. Ik riep hem 
toe en toen zag ’ie dat ik hollander moest zijn. Maar daar kwam 
Diepgrond, de Lagerführer van Erika ook uit het bosch en toen  
had je de poppen aan ’t dansen. We werden stijf gevloekt, 
moesten de parachute dragen en meeloopen. Wat hij allemaal 
zei over de C.C.D. kan ik niet op papier zetten, maar het was 
niet veel fraais. Ik zag mezelf alweer zoo Erika binnenwandelen, 
maar gelukkig liep het goed af. Toen de parachute in de auto lag 
konden we opdonderen, hetgeen we natuurlijk met graagte 
deden. Inmiddels had Dien bezoek gehad van twee O.T.-mannen, 
waarvan een mulat, die zich keurig gedroegen en even in de  
woning wilden kijken. Ze scharrelden nadien nog wat in het 
bosch rond, na eerst wel een kwartier bij onze afvalput te 
 hebben gestaan. Wij vonden het zeer opmerkelijk, dat de heeren  
zich aan de zoekerij niet veel gelegen lieten liggen. 
Ik eindig, want Dien wil er ook nog wat onder zetten. 
groeten van Hein. 



Beste Bien, Gerrit, Sieneke en Anneke. 
Allereerst hartelijk gefeliciteerd met de verjaardag van Sien. 
Dit is nu toch zeker de laatste in oorlogstijd. Is Gerrit nu thuis 
of moet hij naar Den Haag? Dat zaI op ’t oogenblik anders niet 
meevallen, want er loopen hier geen treinen, dus in Holland 
zeker ook niet. Dit weekend waren we nog in Almelo, waar alles 
nog best is. Ook daar zitten ze met spanning op de laatste dag 
van oorlog te wachten. 
Jongens meer tijd om te schrijven is er niet want de brief moet 
voor 8 uur op de post. Nogmaals een heel prettige dag met 
elkaar en als de oorlog heel gauw is afgeloopen komen we bij 
jullie feest vieren (zullen zelf voor de eterij zorgen). 
Groeten aan allen ook Moeder Koster van 
Dien 
 

Brief van Gerrit Koster aan Dien en Hein Vermeulen
[Brief van 9 kantjes met ooggetuigeverslag van de slag om 
Arnhem, tot de evacuatie van Bennekom. Is waarschijnlijk 
nooit verstuurd. Gerrits handschrift is soms moeilijk te lezen. 
Woorden met *sterretje waren niet te ontcijferen.]

Zondag 17 September 1944

Beste Hein en Dien,
 
Jullie brief van de 12den hebben wij gisteren ontvangen. Onzen 
dank voor de goede wensen, de dag is plezierig verlopen, er was 
des middags nogal veel bezoek, snoeperij was schaarsch, maar 
het is aardig geweest.
In verband met de vroege spertijd was er ’s avonds natuurlijk 
niemand, behalve dan Mieke en haar vriendin, die hier al bijna 
veertien dagen zijn. Hadden j.l. zondag weer weggemoeten naar 
 Laren, maar dat ging niet door, er ging geen trein meer en die 
wel ging werd forsch beschoten. Nou en dat werd den afgelopen 
week nog erger. Ik had een dag of tien in bed gezeten met een 
zeer dikke keel, die in een soort van abces ontaardde en mocht 
o¤iciëel pas vandaag weer op.
Maar vrijdagavond begon de lol. Ik was toen net bij onze buren, 
de familie Buys waar de vrouwelijke helft op bed lag met een 
aanval van de blinde darm, toen daar een gemeenschappelijke 
kennis kwam waarschuwen dat er die nacht mensen zouden 
worden opgehaald om voor de Duitschers aan de verdedigings-
werken te werken. Wij hebben toen lang en breed overlegd of wij 
elders zouden gaan slapen, maar het bleek alras dat zoiets niet 
zou gaan, vermits de politie een schriftelijke last bij de menschen  
afgaf. In geval van niet komen werden de ijselijkste dingen 
beweerd, zoals gijzeling van vrouw en kind, huis in brand steken 
e.d. (te Veenendaal geschied met het huis van de gemeente-
secretaris omdat er op de weg spijkers waren gestrooid).
Enfin, bij mij zijn ze niet geweest maar bij Buys wel. Die is de-
zelfde nacht met zijn vrouw ondergedoken nadat zij zelf nog 
bijna hun helen inventaris uit huis hebben gehaald en bij buren 
ondergebracht. Te Wageningen heeft men 300 mannen hun 
P.B.’s afgenomen en de volgenden dag in den bioscoop op films 
vergast plus een toespraak van den burgemeester. Bij gebrek 
aan transportgelegenheid zijn die lieden echter nog steeds thuis. 
Van de 150 die Bennekom moest leveren moeten er 20 versche-
nen zijn. Of deze nog zijn afgetransporteerd is niet bekend. 
Bestemming zou Zevenaar zijn.
Gisteravond werd er rondverteld, dat er razzia gehouden zou 
worden. Wat er van waar was wisten we niet, maar voor alle 
securiteit ben ik weer bij den boer in het hooi gaan slapen, met 

nog enkele mannen. Er is niets gebeurd. Enfin, afgezien van een 
zeer grote stroom vliegtuigen om een uur of drie, geen bijzonder-
heden en best geslapen. Vanmorgen, om een uur of 11.00, 12.00 
kwamen er zeer veel bommenwerpers uit zuidoostelijke richting 
in groepjes van 6. Het afweergeschut was actief en er kwam 
er een naar beneden. Nauwelijks waren die knapen voorbij - er 
zaten steeds jagers in de lucht - of er werden aan vier kanten 
om Bennekom bommen geworpen, het ergste brandde het in 
noordelijke richting, men zei algemeen de N.K.A. en het station. 
Wat hier van waar is is niet bekend, maar de kazerne moet ook 
goed geraakt zijn. Bij Wageningen bij het Lab voor landbouw-
scheikunde, naar men zegt ± 20 doden (30). Verder te Ede langs 
de spoorlijn huizen kapot ± 13 doden, 56 volgens later bericht.
 Middelerwijl gingen die jagers maar door en plotseling versche-
nen er - nogal laag - zes transportkisten richting Ginkel. Wat ze 
daar uitspookten konden we niet zien - vermoedelijk parachutis-
ten uitgeworpen. In een boog kwamen ze weer terug. Toen was 
het een uurtje rustig, tot ineens 13.45 enorme stroom twee-
motorige transporttoestellen eveneens richting Ginkelse heide. 
Ik kon niet zien dat er paratroepen uitkwamen maar iets dergelijks 
is het wel geweest, want ze draaiden direct daarna weer af. 
Geen Duitsche tegenstand in de lucht, geen Flak.
Om 3.00 uur kwam het groote succesnummer, n.l. 120 toestellen,  
die parachutisten uitwierpen met valschermen in allerlei kleuren. 
Was uit het dakraam zeer duidelijk te zien. En nauwe lijks was 
dat achter de rug, of er kwamen enkele honderden viermotorige 
toestellen aan, met elk een groot zweefvliegtuig op sleeptouw, 
die werden - ik denk in de buurt van Deelen - losgegooid en 
daalden daar. De viermotorigen maakten een bocht en lieten 
de slaapkabels vallen. Dat laatste geval heeft wel drie kwartier 
geduurd. Het was prachtig, iedereen was enthousiast. Enkele 
uren later, zoo om een uur of 6.00, 7.00 begonnen de Duitschers 
weg te trekken in noordwestelijke richting, auto’s zwaar geca-
moufleerd langs de binnenwegen. Er werden weer fietsen gepikt 
door Duitschers die kennelijk haast hadden om weg te komen.
Iemand uit de buurt hier kwam uit de richting Zeevenaar - waar 
hij vanmorgen heen gegaan was - en heeft er Engelschen te 
Renkum gezien en gesproken, dat is een 6 K.M. hier vandaan.  
Op het ogenblik - 21.00 uur - hoor je af en toe do¤e knallen, 
vermoedelijk granaatvuur. Mitrailleurs hoor je bijna niet. 
Wij zijn allemaal beneden. Mieke en Ien slapen op de divan resp. 
op de grond op een paar matrassen en Sieneke in de voorkamer,  
Anneke in de wagen op de gang. Gezien het feit dat de Duitschers 
ijlings weg trekken, geloof ik niet dat er hier veel gaat gebeuren, 
maar je kunt niet weten. Morgen weten we meer. Ik heb bij wijze 
van tijdpassering en om de feiten van dag tot dag even vast te 
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leggen, deze brief geschreven - vanwege de slaap van Sieneke 
niet getikt.
Onze burgemeester - die zo ijverig in de weer was om de Duit-
schers aan mannen te helpen - zal vermoedelijk zijn ko¤ers ook 
wel gepakt hebben. Die Engelsche man in Renkum had gezegd 
dat op vele plaatsen in Nederland dergelijke landingen gedaan 
waren. Wij zijn erg benieuwd naar jullie belevenissen. Wanneer 
er morgen meer nieuws is pen ik dat er wel bij.
Ons aller beste groeten, je Gert.

Maandag 18 September
Zullen het verhaal maar in dagboekvorm voortzetten. Een rustige  
nacht gehad, allen beneden geslapen. Af en toe wat schieterij in 
oostelijke richting. Vanmorgen geschoten en mitrailleurvuur uit  
oostelijke richting. De Engelschen zouden vlakbij zitten, er waren 
er twee in de buurt van de Leemkuil gesignaleerd. In de lucht is  
het vrij rustig, om 12 uur een 30 jagers overgekomen. Het schieten 
blijft op dezelfde hoogte. Om 15.14 komen 50 toestellen en wer-
pen parachutisten af in oostelijke richting, vermoedelijk Deelen. 
Vlak daarna nog 30 toestellen, maar deze vliegen verder en wij 
konden niet zien wat en of er wat uit kwam.
Nauwelijks was dat stel voorbij of er kwamen weer een stroom 
van twee- en viermotorige toestellen, elk met een zweefvliegtuig 
op sleeptouw. Wij hebben van deze toestellen eveneens geteld. 
238 stuks zien dalen in pal oostelijke richting. Vermoedelijk 
omgeving Arnhem. Dit geval duurde tot 16.16. Er waren nogal 
wat jagers in de lucht, maar de eenigste Duitsche oppositie was 
gewone en lichte flak in de Betuwe en Wageningen. Wij hebben 
een toestel zien neerschieten, kwam in binnenvelden terecht.
Op de grond is het nu vrij rustig.

Dinsdag 19 September
Een rustige nacht gehad. Sinds Zondag geen gas, sinds gister-
avond geen electrische stroom, terwijl de radiodistributie ook 
zwijgt. Ben naar Wageningen geweest, waar de Duitschers door 
trekken van west naar oost met allerlei gevorderde voertuigen. 
Om 11.30 beginnen de eerste jagers weer te komen. Uit ooste lijke 
richting af en toe machinegeweervuur. Men zegt, dat er landingen 
op de kust zijn gedaan. 16.14-16.40 Ongeveer 80 zweefvlieg-
tuigen dalen in oostelijke richting, vermoedelijk verder weg dan 
gisteren. 16.40-16.55  Ongeveer 40 toestellen die parachutisten 
lossen in dezelfde richting. Enige oppositie van zware en lichte 
flak. 18.00  Granaat luchtafweergeschut - blindganger - fluit 
om het huis en ontploft op ongeveer 600 meter afstand. Geen 
persoonlijke ongelukken.

Woensdag 20 September
Rustige nacht, eenig geschiet uit zuidoostelijke richting. ’s Avonds  
wat gerij richting Ede. 15.00-15.15  Acht sleepers gezien, vermoe-
delijk zweefvliegtuigen gedaald, niet te zien. 
18.00  Zeer veel jagers, 13 sleepers, als boven. Kunnen ook para - 
troepen hebben afgezet. Menschen uit Wolfheze hier aangeko men: 
is daar hard gevochten, veel kapot. Renkum zeer vroeg *d.e.t.h. 
Ede zeer veel schade, kazernes en aanverwante gebouwen door 
de Duitschers in brand gestoken. ± 50 Engelsche krijgsgevan-
genen door Bennekom richting Ede, ’s avonds 18.00 eveneens  
± 50 te Ede aan het station.

Donderdag 21 September
Rustige nacht. Vernemen weinig van troepenbewegingen, activi-
teiten in de lucht gust. Volgens berichten wordt nog te Nijmegen 
gevochten, door de Engelsche hoofdmacht. ’s Middags hooren 
wij veel vliegtuigen overtrekken en te ± 17.00-18.00 u. Zien ook  

± 30 transporttoestellen uit noordelijke richting komen, hebben 
vermoedelijk parachutisten uitgeworpen; tamelijk hevige lichte 
flak in oost-zuidoostelijke richting. Zeven machines neergescho-
ten, jagen zeven valschermen. ’s Avonds twee Amerikaansche 
autootjes in dorp gezien. Uit oostelijke richting *marderingsvuur. 
Om 10.00 uur ’s avonds tot 12.00 uur in oostelijke richting een 
heftige roode gloed, vermoedelijk brand.

Vrijdag 22 September
Rustige nacht. Zeer rustige dag, eenig gevlieg en geschiet in 
oostelijke richting. Vluchtelingen uit Wolfheze en Oosterbeek. 
Vannacht groote brand in Arnhem Oosterbeek naar men zegt. 
Weinig nieuws, gas weer in orde. Nog geen electriciteit.

Zaterdag 23 September
Vrij veel geschiet vannacht. Overigens rustig. Weer in tegenstel-
ling met vorige dagen zeer slecht, regen. Naar Wageningen 
geweest, berichten vrij slecht. ± 16.00-17.00  Groote activiteiten 
van jagers, zagen deze veel duiken in zuidoostelijke richting. 
17.00-18.00  Twee groepen van elk ± 20 groote transporters  
brengen parachutisten in zuidoostelijke richting. Tijdens de 
tweede *reis veel jagers, waarop brand. Drie toestellen door de 
luchtafweer neergeschoten.

Zondag 24 September
Zeer rustig. Alleen om 17.00 u wat jagers, die in oostelijke 
rich ting duiken, vermoedelijk rocket firing Typhoons. ’s Avonds 
lichten van zes stuks luchtdoel richting west. Slecht weer.

Maandag 25 September
Vannacht voor het eerst beneden geslapen. Volgens berichten 
Engelschen over de Nederrijn. Rustig.

Dinsdag 26 September
17.30 Duitsche taal pamphletten bestemd voor de Duitsche 
bezoekers en soldaten. Overigens rustig.

Woensdag 27 September
Gaslamp aangelegd. Sinds gisteravond schieten de Duitschers 
vanaf Wageningen Hoog en *Rijnter naar de Betuwe. Jagers 
hebben een tabaksfabriek in de Waal beschoten, is afgebrand. 
Mieke en Ien naar de Ginkelsche Heide en kwamen terug met 
twee parachutes en wat rommel. ’s Avonds branden richting 
Betuwe en op de Wageningse berg. Herty Zwart hier uit Almelo 
per fiets met brieven.

Donderdag 28 September
Zeer onrustige nacht. Duitschers schieten naar de Betuwe vanuit 
verschillende stellingen rond Wageningen. Hebben vannacht 
een mislukte oversteekpoging gedaan. Veel menschen uit Wa-
geningen evacueren. Herty Zwart met brieven naar Rotterdam. 
Met twee buurjongens naar de hei en met wat spullen terugge-
komen. Naar Wageningen geweest, op de berg diverse huizen 
afgebrand evenals aan de Westbergweg. ’s Avonds 17.15 komt 
Leen Hartman hier.

Vrijdag 29 September
Er schijnt vannacht vrij veel Amerikaansch vuur geweest te zijn. 
Hier in de buurt enkele granaten gevallen, lag er gisteren ook 
op de grindweg bij Wageningen. Diverse karweitjes opgeknapt. 
Familie Rijksen en Broekman evacueren naar Veenendaal. Veel  
Duitschers in en nabij het dorp, speciaal Selterskamp en Keijen - 
berg. Even naar Heelsum geweest, op Mooiland alles in orde. Hij 
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gaat er vanavond op fiets weer heen. Komen vrij veel Wage ning-
se evacués hier. Engelsche granaten vallen in de stad. Volgens 
ge ruchten zouden de Engelschen tusschen Elst en Rhenen 
overgestoken zijn. ’s Avonds ± 11.00 uur hevig geschiet, ook 
vanuit de Betuwe.

Zaterdag 30 September
Vandaag op Selterskampweg vele huizen gevorderd, verder veel 
inkwartiering ook op de Keijenberg en omstreken. In Wageningen  
eenige gewonden, ook vandaag nog. Moe is hier gekomen, Piet en  
Jo blijven te Wageningen voorlopig. Liet Ruys zes man inkwar-
tie ring, overweegt te vertrekken. Weinig vliegtuigen, zag enkele 
ja gers duiken in noordelijke richting. Duitschers stelen materiaal  
uit opslagplaats te Wageningse weg. ± 19.50 Vijf groote pantser - 
 wagens uit westen door Bennekom richting Ede. Zijn echter later 
vermoedelijk hier in stelling gegaan en hebben geschoten. Druk 
gerij. ± 23.00 u vrij heftig geschiet in zuidelijke richting.

Zondag 1 October
Eenig geschiet. Moe was gisteren bij ons gekomen. Om ± 14.00 u  
komen Piet en Jo zeggen dat Wageningen om 6.00 u geëvacu-
eerd moet worden. Renkum en Heelsum idem. Hebben met fiets 
en kinderwagen nog het een en ander uit huis gehaald. Piet en 
Jo gaan per fiets trachten Rotterdam te bereiken. Sprak Gerard 
Verneer, die uit Den Haag is gekomen op de fiets, gaat morgen 
weer terug. Mevr. Van Gorcum uit Heelsum is hier ook gekomen, 
evenals een oude heer, schoonvader van Van de Weijde uit 
Wageningen. Iedereen heeft nu evacués. 
Volgens Engelsche berichten wordt al gevochten bij Tiel, de 
*Hollant is verbied en er staan 3 millioen man klaar.

Maandag 2 October
Tamelijk groote activiteiten in de lucht, overigens rustig. Rijksen 
en Roosenboom terug uit Overberg, op de Grebbe moeten vele 
Duitschers zijn. Veel Wageningse vluchtelingen hier. Via R.K. kan  
brief naar *Whislt en Holland gezonden worden. Er brandt weer 
even licht. Veel vluchtelingen uit Heelsum. Engelschen in Tiel.

Dinsdag 3 October
Slecht weer, weinig activiteiten. Duitsch geschut hier in de 
buurt nogal actief. ’s Nachts schieten ook nu Engelschen terug. 
Projectielen op de Keijenberg en omgeving.

Woensdag 4 October
Mevr. Van Gorcum wilde naar Heelsum, zijn op weg geweest, 
maar halverwege terug aangezien Heelsum beschoten werd. 
Heb toen blok beukenhout op de fiets mee teruggenomen. Hier 
handwagen geleend en met maat de hei op, om meer te halen 
echter eerst naar de Keijenberg daar Oostenrijkers an heel ge-
schikt, namen een zak aardappels en peren nu.
Werden beschoten en granaten sloegen 20 meter achter ons in. 
Tre¤er op de weg waar nog steeds veel vluchtelingen, tegenover 
de Leemkuil eischte drie dooden. Geen hout meer geladen, maar 
drie evacués uit Heelsum, twee dames en een heer, alsmede 
veel bagage. Meegenomen naar huis om daar even op verhaal 
te komen, bleken N.S.B.-ers te wezen. Mevr. Van Gorcum kende 
hen! Zijn hier een paar nachtjes geweest toen weer de deur uit 
gekregen. Waren lastige lieden. Vervolgens begonnen met vele 
zaken op te bergen en in te pakken voor eventueele evacuatie. 
Af en toe geschiet. Tamelijk veel activiteit in de lucht vandaag. 
 Ontvingen post van Ameland, Almelo en Maasdijk.

Donderdag 5 October
Vannacht zeer onrustig, van 10.00 u tot vanmorgen veel geschut-
vuur over en weer. Staan enkele stukken hier dicht in de buurt, 
onder meer in Nergena en bij Steenbergen. Overdag zeer veel 
bommenwerpers in de lucht, hoofdzakelijk vliegend in oost-
zuidoostelijke richting. Enkele *gezeten een paar veel gecirkeld.  
± 200, 250 geteld. Jagers eveneens actief. Twee ervan deden 
een aanval vlak ten westen van de Hoogeweg, vermoedelijk op 
de batterij bij Breunesse. Alie en Arjen lijken jongstleden Zondag  
al naar het Noorden vertrokken te zijn. Hebben maatregelen ge- 
nomen tot opslag van waardevolle goederen en onze noodza ke - 
lijke spullen staan klaar voor eventueel vertrek. Hout gezaagd.

Vrijdag 6 October
Wel geschutvuur, doch minder dan vorige nacht. Batterijen lijken 
verder af te staan, meer ten oosten van het dorp. Ook ten westen 
van ons horen we niets. Vuur wordt - voor zoover hier te zien -  
niet beantwoord. Heelen dag en daaropvolgende nacht gaat 
vuren voort - onafgebroken gerommel en vanuit Arnhem wordt 
ook veel gevuurd. Onrustige nacht. 45 keer Amerikaansche jagers 
hier in de buurt.

Zaterdag 7 October
Vanmorgen nog steeds vuren tot een uur of 8.00. Daarna betrek- 
ke lijk stil, evenals de rest van de dag. 14.00-14.30 trekken ± 600 
groote viermotorige bommenwerpers van west naar oost over, 
vermoedelijk Dortmund of Emmerich. Activiteit van jagers vrij 
gering. Naar de Keijenberg om hout, maar bagagedrager brak
zoodat moeten achterlaten. Kan mij vandaag weer eens laten 
scheren, omdat niet zoo heidensch druk meer in de scheerwinkel. 
Te ± 16.00 u kwamen vijf Engelsche granaten over suizen, die op 
de Brink zijn ingeslagen. Een doode en enkele gewonden.  
Om 7.00 u een Duitsche motorfiets in de Dorpsstraat uitgebrand.  
Paard van Schothorst is met wagen naar Zeist geweest, zonder 
moeilijkheden. Wel wat uitgebrande auto’s onderweg. 
Er schijnen kanonnen uit Bennekom weg te zijn van Wageningen 
en omstreken. Ook schijnt de strijd in de Betuwe zich in weste-
lijke richting te hebben verplaatst en tusschen 7.00 en 8.00 
wordt in westelijke richting hard gevochten aan het veelvuldige 
flikkeren van verderop vuur te zien. Brief aan Hein en Dien 
geschreven, om ± 11.00 u is het weer rustig.

Zondag 8 October
Rustige nacht gehad, geen geschiet of dergelijke. Ook ’s morgens 
rustig behoudens een paar Engelsche granaten om 11.45 (zestal, 
een daarna), die ten zuiden insloegen. Sieneke heeft Sien net de 
vinger in het oog geprikt, wat veel last veroorzaakt, zoodat naar 
den dokter die er een verband om heeft gedaan. Moe en Sien ter  
kerke. Een zeer rustige dag. Er schijnen op de Hullenberg ook nog 
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granaten te zijn ingeslagen 1.00 u. Heer van Itallie (aldaar O.D.) 
gedood. Men vertelt het zeer schoone verhaal van Prof. Maijer, 
die j.l. Donderdag in Wageningen verscheen, om inkoopen te 
doen. Had al die tijd in de kelder gezeten, dorst er niet uit moest 
- toen het eten op was - gaan boodschappen doen! Had van de 
hele evacuatie niets gemerkt.
’s Nachts ± 1.00 u enkele Engelsche granaten ten zuidwesten 
van het dorp, eenig vee gedood. Verdere nacht rustig. Op de 
vloer geslapen, ook Mieke, Ien. Oma nog boven.

Maandag 9 October
11.00 u Engelsch vuur op de Duitsche batterij ten zuidwesten van 
ons, hemtedelijk op dezelfde hoogte als vannacht. ’s Middags 
4.00-5.00 idem. In huis op de grond gelegen evenals ’s avonds 
tusschen 10.00 en 1.00 u toen er verschillende dicht in de buurt 
zijn gevallen, twee in de wei ten zuiden van ons, een vlak bij de 
schuur van Van der Broek, een stuk of wat aan de Gisensteeg, 
waarvan een op de bijschuur van de boederij tegenover boer 
Breunesse aldaar. Wij *ervacugeduden boer Breunesse een *slot  
(maakt het goed). Aan de Edescheweg tegenover Van der *Desse  
twee huizen alle ruiten stuk evenals bij Vos aan de Berenweg. 
Er schijnen voltre¤ers geweest te zijn op het huis van Jeswiek. 
Een zeer onrustige nacht. Sien en de kinderen sliepen in het 
keldertje, de rest op de grond beneden.

Dinsdag 10 October
Heel Bennekom nog in actie vanwege de gebeurtenissen van 
vannacht. De Duitsche stukken schijnen nog niet weg te wezen. 
Men zegt dat de Engelschen terugtrekken in de Betuwe, in ieder 
geval waren ze er vannacht nog wel, want ik kan het afvuren van  
hun stukken hooren en gezien de vrij lichte granaten stonden die 
niet zoo gek ver weg. Verneem dat de heer Schoonenberg, die op 
de boerderij tegenover Breunesse was, vannacht ook is gedood. 
Hagens druk werk met afmaken van getro¤en vee. Vandaag 
is het zeer rustig, geen schot gehoord. Er is ook bewe ging en 
verkeer langs de weg naar Ede (geweest vannacht).  
’t Schijnt in de omgeving van Lunteren te concentreeren, infan-
terie richting Wageningen. Hebben de kelder bij Roosenboom in 
orde gemaakt. Afgezien van enkele Duitsche schoten veraf en 
een vanaf 9.00 in de avond is de nacht buitengewoon rustig 
verloopen, geen vliegtuig gehoord in twee dagen.

Woensdag 11 October
Weer knapt op. Ontvingen post van 14 September en een for-
mulier voor schoenenbon Sieneke, welke in Ede gehaald. Enkele 
onderdelen van de Duitschers, die eerst te Bennekom waren, zijn 
nu in Ede waargenomen. Vanmorgen ± 9.00-10.00 u Engelsche 
inslagen ten zuidoosten van Bennekom. Duitsche aflossing uit 
de Betuwe hier door Bennekom gekomen, schijnen veel verliezen 
te hebben gehad. Af en toe hevig snelvuur in zuidoostelijke, 
zuidelijke en zuidwestelijke richting. Er zijn Duitsche troepen hier 
gekomen, die in de Betuwe hebben gevochten, waren niet zeer 
enthousiast, groote verliezen. Een betrekkelijk rustige avond en 
nacht gehad. Enkele jagers.

Donderdag 12 October
Naar Ede geweest om post voor Moe, echter niets evenals aard-
appels. Duitsche *kabels hier in de buurt worden weggehaald, 
geschut staat verderop. Zag Hermie Huisman nog in Ede, alles 
wel. Weinig vliegtuigen, af en toe wat geschutvuur ofschoon de 
Duitsche artillerie hier grootendeels weg is, alle telefoondraden 
- op een paar na - verdwenen. S.S. eveneens, alleen Wehrmacht 
is nog hier en halverwege Ede.

Vrijdag 13 October
In de voornacht nog veel geschiet en Engelsche inslagen ten 
zuiden van ons. Overdag op land. Mist, ’s morgens tevergeefs,  
’s middags geholpen met rooien. Maar wat meegenomen.  
Was bij Oude Tol, waar nog acht Engelsche granaten vielen,  
’s avonds 6.00 uur. Duitsche jagers hier vlakbij huis, vermoedelijk 
op Edesche weg. ’s Avonds nogal veel Engelsche inslagen in 
het zuiden, zoeklichten en een uur lung in het noordwesten een 
sterke roode gloed, sterk veranderde van intensiteit. ’s Avonds 
trekken veel Duitschers richting Ede.

Zaterdag 14 October
Er gierden weer enkele granaten, doch inslagen ± bij de wieler-
baan. ’s Morgens met Dolf van Silfhout op aardappels uit, kwam 
met tien kilo thuis. Veel post ontvangen. Veel Engelsch vuur in 
zuidwestelijke tot zuidoostelijke richting. ’s Avonds 5.30-7.00 
groote brand, richting Wageningse Berg. Om 8.00-9.00 idem 
halverwege Wageningse Berg en Wageningen.

Zondag 15 October
Rustige nacht, ’s morgens vliegeractiviteit. Engelsch vuur, weer 
is mooi, later regen. ’s Avonds inslag ten zuiden en ten noorden 
van ons. Overigens rustige nacht. Familie van Beukering, die in 
huis van Abe in de Lindelaan was, is door Cor met auto opge-
haald naar Den Haag.

Maandag 16 October
Volgens berichten Engelschen over de Rijn bij Arnhem en Renkum.  
’s Avonds van 6.00 tot 9.00 schijnwerperlicht in het zuiden, op 
de hoogte van de Wageningse Berg, al die uren onbeweeglijk. 
Enkele inslagen in de buurt. Weer Duitsche genie in aftocht 
richting Ede.

Dinsdag 17 October
Blijken gisteren Engelsche granaten in den Toldienst gevallen te 
zijn. Enkele menschen zijn te Wageningen geweest, allerwege 
wordt geroofd. Weer Duitschers weggetrokken, maar er staat 
weer Duitsch geschut ten oosten van het dorp dat vanmiddag 
en vanavond vuurde. Zal dus wel antwoord op komen.  
Weer iets beter. Heb ’s middags op het veld van de Heidemij 
een zakje wortelen gewied. Hebben zoo weer allerlei soorten 
groenten, alleen de aardappels niet *veendensloedig. Marendijk 
was hier vanmiddag, is bij Koning te Lunteren. Jautes was naar 
de Harskamp. Enorm rotweer ’s nachts, overig rustig. Zeer veel 
gerij langs de weg, richting onbekend.

Woensdag 18 October
Weer beter. Er was weer inslag ten oosten van het dorp, 
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vermoedelijk ter plaatse waar gisteren Duitsch geschut stond. 
Vanmorgen voerden de Duitschers weer ten westen van ons, 
vermoedelijk Nergena of omgeving. ’s Avonds 10.30-1.50 vele 
Engelsche inslagen en om 6.00 u één keer.

Donderdag 19 October
Zéér rustige dag. Naar Wageningen geweest, *mocht voor in 
*huis. Moe wel die met Ien en Mieke was gegaan, brachten ook 
nog groente nemen uit andermans tuin. ’s Avonds beetje, later 
meer schieten.

Vrijdag 20 October
Met Sien naar Veenendaal om textiel. Zagen Mies Vissinga en 
met haar naar de boerderij, kwamen net van lunch en melk 
terug. Thuis gekomen de tijding dat Bennekom voor Zondag 
12.00 u moet evacueren. Vrachtje groente naar K. de Koning in 
Lunteren gebracht en gevraagd of Jan Meuldijk morgen even kan 
komen. Thuis natuurlijk drukte en vele regelingen te tre¤en.  
’s Nachts veel schieten. 

Zaterdag 21 October
Om 7.00 u met Maat en Dolf van Silfhout naar Vee nen  daal, eerst 
textielbons afgeven bij W. Schut - die ook weg moet -, daarna 
naar *Ennekthuizen en *Grateg, waar het al vol vluchtelingen is.  
Toen weer naar de boerderij waar Gerrit V. en *Onga zijn. Daar 
een onderstel van een karretje geleend. Thuis nu de wielen van 
Sien haar fiets en planken van Mekking een pracht van een kar 
geconstrueerd. Veel naar de vlier en in kisten in de tuin in den 
grond, ook nog het een en ander bij de buren. Tot slot en besluit 
in ter bed gegaan. De Engelschen zijn over den Rijn, men zegt op  
de Sahara [wijk in Wageningen] en in Renkum. Af en toe schie-
ten van kanon M.G. en granaatwerpen.

Bennekom, Zaterdag 7 October 1944 
 
Beste Dien en Hein, 

In de eerste plaats dan dit: het gaat ons allen, 
permanente en tijdelijke bewoners van “Wiej 
hebt ’t”, op het oogenblik goed. Met de nadruk 
op “het oogenblik“, want hoe het over een dag 

kan wezen, weet geen mensch. 
Wij merken van den oorlog in ieder geval genoeg. Ik zal je daar 
later – als wij het leven houden – uitgebreider over kunnen ver- 
halen, aan de hand van een soortement dagboek, dat ik bijhoud. 
Het spul duurt nu al 3 weken en het begon op de befaamde 
Zondag, dat er zoo’n enorm aantal vliegtuigen overkwan, die 
parachutisten uitwierpen en later zweefvliegtuigtreinen, die 
eveneens daalden. 
Dat geval was net onder het eten en wij hebben met het bord 
in de hand buiten gestaan, om toch vooral niets te missen.  
Dat duurde zoo den heelen middag en den volgenden dag was 
het eveneens kermis. Ik heb toen 284 groote zweefvliegtuigen 
geteld, die neerstreken. Enfin, de volgende dagen kwamen er 
ook nog wat, voor aanvoer waarschijnlijk, maar het slot van het 
lied was dat de heeren niet op tijd verbinding kregen met 
de hoofdmacht die in Brabant te lang werd opgehouden en 
nu rjjden de Duitschers in de Amerikaansche “Jeeps”, kIeine, 
uiterst gemakkelijke lage auto’s, met een groote ster bovenop 
de moterkap en een kleine aan de kant; de dingen dragen 
nummers van zeven cijfers. Erachter hangen vaak een of twee 
kleine tweewielige aanhangwagentjes. Vanmorgen was zoo’n 

stel bij de melkfabriek, in de aanhangwagen een paar bussen 
melk en een Duitscher. De verbinding, schoot los, het hele stel 
lazerde achterover en de Duitscher zat onder de melk. Een en 
ander tot leeringe ende vermaak van de vele omstanders, die in 
de rij stonden voor de melk. 
De eerste week was verreweg de spannendste, daarna begon  
het langzaam door te dringen, dat het geval bij Arnhem mislukt  
was. Er heeft nog wel een schipbrug gelegen bij Oosterbeek, 
maar ook daar schijnen niet genoeg menschen en materiaal over  
aangevoerd hebben kunnen worden. Een deel van de para troe  -
pen is daarover nog weg kunnen komen, maar een paar duizend 
hebben zich gevangen gegeven. Er zijn hier enkele  troepjes 
door Bennekom gekomen, ik heb die echter niet gezien. Nu is 
de zaak verder zoo gegaan, dat de Duitschers die hier en hier in  
de buurt waren, zijn weggetrokken, omdat het kennelijk troepen  
waren, die hier kwamen uitrusten en niet geschikt en toegerust  
voor de strijd. Plaatsen als Heelsum en Oosterbeek zijn dan ook 
1 à 2 dagen volkomen Engelsch geweest. Maar toen kwamen 
de Duitschers terug en dit keer is er hard gevochten. Vooral in  
Oosterbeek, dat vooral beneden zwaar is getro¨en. Er staan 
echter ook nog heele straten overeind. Te Arnhem schijnt vooral 
het centrum en het westen erg stuk te zijn, het oosten en noor-
den is nagenoeg onbeschadigd. Wij weten van vrienden en 
kennissen uit Arnhem niets. Wel moet er in de buurt van de 
blindeninrichting, waar tante Annie woont, gebombardeerd 
wezen. Wat er van hen is geworden, weten wij niet. 
In de afgeloopen 3 weken hebben wij hier te Bennekom vrij veel  
Duitschers gekregen, vooral de tros. Verder staan hier in de buurt 
kanonnen, die je overdag uit de rust en ‘s nachts uit de slaap 
houden. Wij hebben de eerste week beneden op den grond 
geslapen, later weer boven. Tot nu toe hebben de Engelsen, die  
in de Betuwe zitten, dat vuur vrijwel niet beantwoord, wat voor 
ons erg plezierig is, maar vanmiddag kwamen er 5 granaten 
ovet het huis, die ongeveer een 1000 meter achter ons insloe-
gen en daar naar ik verneem 1 doode en 1 gewonde hebben 
geeischt. Het waren kennenlijk afwijkingen van de normale 
baan, maar daar kun je het intusschen maar mee doen. Ik zou  
het nog niet zoo erg gevonden hebben, wanneer ik niet wist 
wat de uitwerking was van deze – overigens lichte – granaten.
Een paar dagen geleden was ik al met de buurman in het bosch  
op de Keyenberg, met de bedoeling, om wat van het hout te 
halen, dat daar gezaagd en wel langs de weg ligt en dat door 
iedereen, die over een vervoermiddel beschikt, gestroopt wordt. 
Wij hadden en groote handwagen meegenomen. Ik wilde van  
de gelegenheid gebruik maken om tevens van de “Keyenhoef” –  
waar een jaargenoot van mij woont – wat aardappels te halen.  
De bewoners waren echter al weg, doch de aanwezige soldaten 
– Oostenrijksche bergjagers – waren zeer geschikt, zoodat ik een 
zak vol uit de kelder kon halen. Toen wij even later weer buiten 
liepen, kwamen er weer een stuk of vier van die granaten aan - 
gieren, waaarvan de eene een 20 meter achter ons in de grond 
sloeg. En wij maar liggen in de modder. Het liep – althans voor 
ons – goed af. Maar een was ingeslagen vlak aan de weg, die 
op dat oogenblik vol was met vluchtelingen uit Heelsum en 
maakte vier dooden. Dat was geen leuk gezicht en het heeft 
mij wel een beetje bang gemaakt voor fluitende granaten, dat 
snap je. 
Verder hebben wij hier overdag vrij veel jagers in de lucht, Mus - 
tangs en Typhuns. De laatste werpen van die raketten uit, die  
bruine rookslierten nalaten, welke ons eerst in de veronderstel-
ling brachten, dat de toestellen waren aangeschoten. Niet dat 
wij dat laatste overigens niet hebben gezien, vooral een paar 
dagen na de eerste landingen, toen er veel meer luchtafweer 
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was (dat was er de eerste twee dagen helemaal niet), hebben  
wij er op een dag zeven naar beneden zien halen, transport-
kisten, die leeg terugkeerden. Er kwamen dan ook zeven val- 
schermen naar beneden. Van deze laatste artikelen hebben 
wij er nu drie in huis, dank zij de activiteit van Mieke en haar 
vriendin Ien (die nu al zes weken hier zijn), die er met twee thuis  
kwamen en een derde halverwege hadden verstopt, die wij 
den volgenden morgen hebben opgehaald. De dames waren 
drijfnat, toen zij thuis kwamen. Ik ben den volgenden dag 
gegaan en heb nog wat andere spullen meegebracht. Er lagen 
toen nog zeer veel wapens, munitie e.d. op de heide, de zooge-
noemde Ginkelsche Heide aan de straatweg Ede–Arnhem, zie 
de kaart. De zweefvliegtuigen zijn op de Renkumsche Heide 
geland, maar daar ben ik niet geweest, was zwaar verboden 
toegang. 
Tot Zondag j.l. was het in Wageningen wel uit te houden, de 
Duitsche granaten vlogen over je dak en in de stad aan de Rijn-
kant sloegen de laatste dagen steeds meer Engelse projectie-
len in, maar aan de Arboretumlaan was heb vrij rustig, al heeft 
de familie enkele nachten in de kelder geslapen. 
Zondag was mijn moeder hier, toen Piet en Jo het bericht brach - 
ten, dat Wageningen dien middag om 6 uur ont ruimd moest 
wezen. Wij hebben toen met behulp van fiets en kinderwagen  
nog het een en ander uit huis gehaald, maar hebben veel moeten  
achterlaten.Làter zijn er nog wel mensen en naar Wageningen 
geweest, maar een en ander was een vrij gevaarlijke historie, 
zoodat ik er maar vanaf heb gezien.    
Vanmiddag van twee tot half drie was het hier weer een fraai 
schouwspel in de lucht: van West naar Oost kwamen minstens  
600 viermotorige vliegtuigen, volgens mij transporttoestellen, 
althans hetzelfde type, als wij den bewusten Zondag hadden 
gezien. Slechts enkele jagers erbij, wij konden niet zien, of er 
parachutisten uitkwamen, zijn vermoedelijk ook wel verder 
gevlogen. 
Wij weten niet, of wij nog lang in Bennekom kunnen, blijven, 
op het oogenblik schijnt de strijd aan den Rijn zich meer te ver-
plaatsen naar de kant van de Grebbeberg en het daartegenover 
liggende Opheusden. Enkele kanonnen, die hier in de buurt 
stonden, zijn vermoedelijk weg. Wij hooren die dingen tenmin-
ste niet meer, ook schijnen de vele duikaanvallen van de jagers 
niet zonder resultaat gebleven te zijn. Voor de veiligheid gaal. 
wij vannnacht maar weer beneden slapen.  
Anneke groeit goed en onze Sieneke is nog een even groote 
ondeugd als vroeger; het is heel prettig, dat Mieke en len hier 
nog steeds zijn, een goede hulp en steun voor Sien. Behalve mijn  
Moeder is hier nog een oude heer uit Wageningen in huis en 
hebben wij verder nog een paar dagen een Mevr. Van Gorcum 
uit Heelsum hier in huis gehad, die daar alles kwijt is geraakt. 
Toevallig is Sien in de Meidagen van 1940 bij haar in huis ge- 
weest, toen de Leemkuil geëvacueerd moest worden.

Zondag, 8 October 1944 
Mijn bewering van gisteren, dat de kanonnen vermoedelijk wel  
weg zouden wezen, werd enkele oogenblikken later wreed 
gelogenstraft, toen er vlak bij ons een vrij zware batterij begon 
te vuren, zoodat het hele huis ervan dreunde. Ook andere bat-
terijen deden mee en dat heeft ongeveer een uur geduurd, ver-
moedelijk een vuurdekking voor een oversteek- of terugtrek-
beweging. De nacht is echter bovenmate rustig verloopen en 
ook vandaag hebben wij alleen om 12 uur een paar Engelse 
granaten gehad, die halverwege Wageningen zijn ingeslagen 
en 1 doode hebben geëischt. Op de Ruitenberg, dat is richting 
Leemkuil is onder meer een Joodsche Dr. Van Itallie gedood, 

die daar was ondergedoken. De begrafenis van alle gestorven 
menschen geschiedt onder deze omstandigheden veelal nog 
den zelfden of den volgenden dag. 
Sien zou er oorspronkelijk nog iets hebben bijgeschreven, maar 
is daarin verhinderd, omdat Sieneke haar vanmorgen met de 
vinger in het oog heeft gestoken, wat haar erge pijn veroorzaakt.  
Ben met haar naar Dr. Kan geweest, die zei, dat er een klein 
krasje op het hoornvlies was, verband met boorwater erom.  
Zij is vanmiddag naar bed gegaan en ligt nu ook te bedde, dat 
op den grond in de voorkamer is gespreid. Af en toe hooren wij 
wat schieten in de verte, in de richting Wageningsche berg. 
Het schijnt, dat het gevecht zich wat Zuidelijker heeft verplaatst. 
Vermoedelijk zullen wij deze brief meegeven aan een auto, die 
naar Zwolle gaat om boter te halen, met het varzoek aan den 
chau¨eur, hem daar op de bus te doen. Aan Vader gaat ook 
een brief mee; wij hebben trouwens al eerder een aan hem 
verzonden, via een kennis te Amersfoort omdat wij den indruk 
hebben, dat het van dien kant vlugger gaat, dan van hieruit. lk 
zal het epistel dan ook maar besluiten, maar daar bedenk ik mij 
mateen, dat ik nog niet eens gevraagd heb, hoe het met jullie 
gaaat. Dit dan bij dezen, ik hoop, dat alles goed is? Is er nog 
werk voor de C.C.D., zit je ook bij den vertrouwensman, in casu 
de directeur van de plaatselijke landbouwbank? Onze P.B.H. is 
uit zijn boerderij gegaan, het was daar niet langer te harden, 
geschut vlakbij en vol Duitschers. Het bureau is nu bij zijn as-
sistent, maar de boeren laten zich aan niets meer wat gelegen 
liggen. Er zijn nog nimmer zooveel varkens geslacht, als nu, 
zoowel door de Duitschers, als door de boeren zelf. 
Nou menschen, ons aller beste groeten en wenschen, wij zijn 
allen op het oogenblik nog gezond en wel en hopen het te 
blij ven. Wordt het te bar, dan gaan wij weg en ik persoonlijk 
voel er het meeste voor, naar het Oosten te trachten te komen.
Hiervandaan trekt alles naar richting Doorn, Amerongen, Zeist 
en dichter bij Ede en Veenendaal, maar daar voel ik niet veel 
voor. Onze spullen staan zoo veel mogelijk klaar, twee fietsen, 
een kinderwagen en een trekkar, hoewel de laatste niet al te  
stevig op de wielen staat. Van een grondzeil en een paar takken  
hebben wij er een huif overheen gemaakt. Daar kan Sieneke 
mooi onder zitten. 
Zie verder negen regels hierboven, de vijf van Moeder Koster, 
Sien, Sieneke, Anneke, Mieke, Ien, Opa Wien en 
Gerrit

[Op briefpapier Centrale Crisis-Controledienst  
Afd. Technische Controle, Sweelinckplein 14, ’s Gravenhage]

Ommen, 18 October 1944, 9 uur v.m. 

Beste Sien, Gerrit en kinderen, 
Moeder Koster, Mieke en Ien en wat 
er zooal nog meer in “Wiej hebt ’t”  
gehuisvest is, 
 

Tot ons groote genoegen ontvingen we van-
morgen jullie brief, geschreven op de 7e , 8e 
en 9e October en afgestempeld te Apeldoorn 
op 10 October, te 18 uur. Wij waren gisteren 

in Almelo en hadden daar jullie brief gelezen, zoodat we dus al 
een beetje op de hoogte waren. En nu zullen we maar beginnen  
met het belangrijkste nieuws en dat komt deze keer eens uit 
Ommen. Als alles goed gaat zullen we in April a.s. met z’n drieën 
zijn. Laten we hopen, dat het dan een 100% vredeskindje gaat 
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worden. In verband hiermede hebben we Zaterdag de sprong 
maar gewaagd (alhoewel het behoorlijk stormde) en zijn naar 
Almelo gefietst om daar te probeeren iets te krijgen op alle 
bonnen, toewijzingen en wat dies meer zij, die ze Dien in de 
handen hebben gestopt. Zondagmiddag zijn we terugge fietst, 
nadat we ons in Almelo heelemaal niet thuis gevoeld hadden, 
dank zij het herhaalde luchtalarmen. Hier buiten komen even 
vaak vliegtuigen, duikvluchten, bombardementen, etc. voor en  
je moet je daarvoor in acht nemen. Maar als daarbij dan ook 
nog dat macabre geloei van zoo‘n sirene komt is er niet veel 
meer an. In Almelo staat trouwens op ’t emplacement en achter  
het abatoir veel luchtdoelgeschut. Het laatste begon Zaterdag 
net te pa¨en toen we op de fiets van Ommen ter hoogte van 
het abatoir waren. We rolden haast van de fiets van schrik.  
Het bleek trouwens oefenen te zijn. Thuis is alles wel, al is er  
op een nacht door vliegtuigkanonnen op een schip in het 
kanaal gevuurd en hebben ze thuis steenbrokken uit de muren 
van ’t pakhuis en zoo en gaatjes in de ruiten van de scherven. 
Ze slapen nog rustig door op de kamers, ook voor de ramen, 
maar ik heb vader gezegd, dat dat toch te gevaarlijk is, want 
die beschietingen zullen wel niet uitblijven. In Almelo is echter 
betrekkelijk weinig gebeurd. In HengeIo daarentegen, is op 
Zaterdag 7 October van de stad niet veel overgebleven.  
De binnenstad is vrijwel weg, d.w.z. Molenstraat, Enschede-
schestraat, Brinkstraat, station etc. Er zijn 230 dooden en  
50 vermisten onder de burgerbevolking, terwijI de Duitschers 
over de 1.000 man verloren hebben. Er waren er zeer veel ge-
legerd. Hengelo mag van een ramp spreken. Het lijkt wel klein 
Rotter dam te zijn. 
Wat ons beiden betreft, wij waren op Maandag 4 September, 
toen het rennen in België begon en we allen dachten met een 
dag of vier de Tommies hier te zien, te Almelo. 0p het station 
sprak ik die dag een militair van de Luftwa¨e, die met 16 ande-
ren op Zaterdagavond uit Amiens gevlucht was per fiets. Ze 
waren in anderhalve dag dus 280 K.M. gefietst. Er waren er nu 
nog zeven over, de andere acht waren gesneuveld door beschi-
etingen uit vliegtuigen. Ik kreeg toen eenig begrip van wat een 
scheervlucht eigenlijk is. De man zei, dat ze met vliegtuigen 
op alles wat beweegt schieten en dat het meestal raak is ook. 
De lieden bleken echter op de loop te zijn. Uitrusting hadden 
ze weggegooid. Mijn zegsman bezat nog een geweer (geen 
patronen) en één handgranaat in de broekzak. Ze wilden naar 
huis, “um Gottes Willen nur noch nach Hause”, zooals hij zei. 
Hij kwam uit Salzburg. In de loop der dag zagen we meer van 
die tippelaars (als ik dat woord voor deserteur gebruiken mag). 
De angst zat er danig in en wij dachten werkelijk: dit is het 
einde. Maar als zoovaak vergisten we ons ook nu weer eens. 
We gingen terug naar Ommen. Ook daar kwamen telkens 
groepjes Duitschers door, die kennelijk op eigen houtje aan het 
distancieëren waren. En niet te vergeten de vele N.S.B.-ers, die 
mee-marcheerden, benevens N.A.D., die inmiddels ruim-
schoots van karabijnen bleek voorzien te zijn. 
Zoetjes aan zakte onze hoop echter weer in. Wat duurde het 
lang. En ná de débacle van Arnhem werd het ons wel duidelijk, 
dat het nog weken zoo geen maanden zou kunnen duren. 
Inmiddels vroegen we ons steeds af hoe het met jullie zou zijn  
en wij hadden reeds uitgemaakt, dat jullie wel ergens in Apel-
doorn, Harderwijk, Elspeet of waar dan ook zou zitten. We had-
den het er samen over, dat de kinderen en vooral Sieneke wel 
danig overstuur zouden zijn van al die schieterij, maar uit jullie 
brief blijkt daarvan niets en de mededeeling, dat Sieneke Sien 
in het oog gekrabd heeft, doet wel vermoeden, dat het nog net 
zoo’n duvel als altijd is. 

Apropos, we hebben het daar over Sieneke. Er is er nog eentje 
bijgekomen. Vrijdagmorgen 6 October was ik te Zwolle en ben  
toen eens even bij Tilly en Jo gaan kijken en vernam toen zoo - 
waar, dat er een Gesina Leida, ’s nachts om half twee geboren 
was, genaamd Sieneke. Acht pond. Moeder en kind in prima 
conditie. Het kind is onder kanongebulder van het luchtdoel-
geschut geboren. Het had niet veel gescheeld of Jo was niet 
eens thuis geweest. In Zwolle moet namelijk al wat mannelijk 
is tusschen 17 en 50 jaar spitten aan de verdedigingswerken 
aan de IJssel. Jo ook. Papieren hielpen niet. Hij is vier dagen 
en nachten van huis geweest. Toen lukte het de C.C.D. vrij te 
krijgen. We hebben nu allemaal “ein Vogel” op het persoons-
bewijs. Er is n.l. een Hoheitsabzeichen in relief ingeslagen, 
hetwelk je heet te vrijwaren tegen oppakkerij, waaraan we 
echter wel eenigzins twijfelen. Je moet natuurlijk bij aanhou-
ding niet tegen een Duitscher zeggen: “Ich habe einen Vogel”, 
want dat beteekent hetzelfde als wanneer je hier zegt: “Ik ben 
mesjogge”. Wat er nog allemaal gebeuren gaat, kan niemand 
van ons ook maar vermoeden. Er zijn in Zwolle veel menschen 
geweest, die zich aan die spitterij onttrokken hebben en als 
gevolg daarvan èn van het opblazen van een spoorbaan, zijn er 
nu al tien mannen doodgeschoten. 
Wij hebben maatregelen getro¨en, geheel identiek aan die van 
jullie. Ook wij hebben rugzakken en fietstasschen gepakt, alsof 
we zouden gaan kampeeren. Tenten, slaapzakken, pannen en 
bijl, lantaren en kaarsen, kleeding, voedsel zooals scheepsbe-
schuit en havermout en wat rijst, blikjes melk, kortom alles is  
klaar voor een hike van 14 dagen. Ook de papieren, zooals trouw-
boekje, spaarboekjes etc. zitten in een zeildoeken zak bij in die 
spullen. We nemen de trekwagen mee, omdat we anders de 
boel moeten dragen als ze je de fiets afnemen, wat hier veel 
gebeurd is. Nu geloven we wel, dat we hier betrekkelijk veilig 
zitten, zoover van de hoofdweg af, maar we zitten toch altijd 
nog dicht op de spoorbaan en de spoorbrug. En ook daar kan 
zich een pluk militairen vastzetten en stevig gaan vechten.  
Het is dan beter voor de kwaliteit van je huid om een poosje 
uit de buurt te gaan. Gelukkig is hier bosch plenty in de buurt, 
zoodat we wel weg kunnen. De Duitschers die hier zijn zeggen 
trouwens zelf, dat hier toch niet gevochten zal worden als ze 
Zwolle en de IJssel op moeten geven, omdat het hier niet te 
houden is, daar Regge en Vecht geen strategische beteekenis 
hebben, omdat ze te ondiep zijn. 
Veertien dagen geleden is de spoorbrug hier door Typhoons 
gebombardeerd. De brug was echter nog heel. Er zat alleen een  
gat in de spoordijk en de rest van de bommen (zeven) waren 
er vies naast. Ik heb nooit “werk” van Stuka’s gezien, maar heb 
wel de indruk, dat ze daarmee nauwkeuriger kunnen mikken, 
dan dat die kleermakers uit de Typhoons het gedaan hebben. 
In Nijverdal hebben ze ook het station willen bombardeeren. 
Alleen op het doode spoor is één rails de lucht in gegaan, maar  
de Grootestraat te Nijverdal is een ravage en er zijn veel dooden. 
De Tommies vlogen notabene dwars over de spoorbaan als ze 
de bommen afwierpen. Ik ben maar een leek, maar zooiets lijkt 
mij kleermakerswerk. Alleen het schieten met mitrailleurs uit 
jagers in scheervlucht is meestal àf. Daar hebben ze klaarblijke-
lijk patent op. De bommegooierij lijkt meer op een kansspel.

Vader is in Almelo aangewezen als buurtgeleider voor de 
haven N.Z. en de Brugstraat ingeval van een verplichte evacu-
atie. Reehuis is sleutelbewaarder. Je ziet dat dus rustig alle 
maatregelen getro¨en worden. Thuis hebben ze de kelder 
(lange) ingericht om er dekking in te zoeken. Ze zitten daar be-
trekkelijk veilig, alhoewel kelders geen beste reputatie hebben. 



Oostermeijer uit Almelo was in het gebouw van de Kamer van 
Koophandel te Hengelo, toen het bombardement van Hengelo 
begon. Ze zijn de kelder ingegaan, en daar pas Dinsdagmor-
gen uit bevrijd. Hij moet heelemaal overstuur zijn, wat best 
te begrijpen is. Ook in den kelder (waarschijnlijk archiefkelder 
volgens Dien) van de Heemaf hebben een stelletje meisjes tot 
Woensdagmorgen gezeten, voordat ze bevrijd werden. Toen 
waren er al drie buiten westen door honger en dorst. Zoojuist 
dreunt de boel hier weer, maar dat komt uit Vilsteren. Daar zijn 
ze bezig met veldgeschut jonge broekies af te richten. Het is 
een rotgeluid. 
Er is hier in 0mmen veel Grüne Polizei gelegerd, die ook zwaar 
aan het oefenen zijn, alsof ze nog nooit wat van een oorlog ge- 
zien hebben. Telkens liggen ze hier om het huis met de kikker-
pakken aan en de helmen vol gras en boombladeren. We heb-
ben er een van gesproken, dat was een Joego-slaaf. Volgens 
eigen verklaring geen vrijwilliger maar geoccupeerde uit het 
gebied van Maribor. Hij leek ons niet erg enthousiast. Ook de 
O.T. die hier neergestreken is geeft tekenen van beu-heid. Toch 
zei verleden week nog eentje tegen Dien: “Aber Deutschland 
kapituliert nicht.” Ik geloof dat de menschen niet weten wat ze 
moeten. Vooral de ouderen hebben nog meer genoeg van de 
oorlog dan wij en dat zegt wat. 
Wat ons werk betreft, we doen van alles. Letten op prijsover-
tredingen, zijn aanwezig bij vleeschverdeling, hebben kolen 
ingeslaggenomen van een grasdrogerij ten behoeve van een 
zuivelfabriek, zoeken naar schippers, die met een lading meel 
onderweg zijn en treuzelen, omdat ze, omdat ze, een keer leeg 
zijnde, meestal gevorderd worden, etc. Verbalen worden prac-
tisch niet gemaakt. En als je ze maakt accepteert de ambtenaar 
voor tuchtrechtspraak ze niet, omdat ’ie geen zitting houdt en 
de verdachte niet opgeroepen kan worden. Het is dus wel een 
zoodje, waar Jan Publiek maar geen weet van moet krijgen, 
anders is het hek van de dam. We probeeren zooveel mogelijk 
in het spoor te houden. Alleen die rotboeren. Verleden week 
hoor ik een vooraanstaand boer hier zeggen: “Die rotboeren, iej 
zollen de een met de ander um de kop sloan. Dörsken wilt ze 
nich, umdat ze bang bint dat de rogge naar Duutschland geet, 
maar ze zanikt oew de kop gek um zäirogge.” De zaairogge is 
inderdaad een puzzle. De boeren saboteeren het dorschen zoo - 
veel ze kunnen en daarmee wordt de toestand precair. Alleen 
Ommen moet per week ongeveer 40 ton rogge hebben, maar 
kom er maar an. Ook met afslachten van biggen is schandalig 
geknoeid. Ze werden voor grof geld verkocht. In Almelo is de 
prijs voor een mud clandestiene rogge al gestegen tot 180 
gulden. En dat heet allemaal Nederlander en is oo zoo braaf 
vaderlandschlievend. En Jan Publiek is zoo stom om maar te 
betalen en wil zoo’n rotvent dan nog niet aanbrengen ook. 
Soms kun je er wel van kotsen, geloof dat. Maar och, jullie 
zullen ook wel staaltjes meemaken, zooals b.v. het gappen door 
“goeie Nederlanders” uit onbewoonde huizen. Wat is er veel 
tuig op de wereld he. 
Kom, ik ga er een streep onderzetten. We zenden deze brief in 
duplo aan jullie af. Het origineel gaat per post van Ommen naar 
Amersfoort en wordt gepost op 18 October te 11 uur v.m. Het 
duplicaat gaat per koerier van de P.B.H. naar Zwolle en even-
eens naar het adres in Amersfoort. Let dus goed op, wanneer je 
de brieven ontvangt.
Hartelijke groeten en houdt je maar taai, 
jullie  
Dien en Hein

[Op briefpapier Vervolgblad No. ... der tuchtrechtelijke verklaring 
T.C. No. HA No.]  Ik zal in ’t vervolg de brieven nummeren, opdat 
je kunt nagaan of ze allen overkomen. Dit wordt brief no. I. 
Gepost 11-12-’44 10 uur, ontvangen 17-1-45. 

Ommen, Zondag 10 December 1944. 

Beste Sien, Gerrit, Moeder Koster 
en kinderen, 

Ziezoo, het is alweer Zondag (wat vliegen de 
weken voorbij) en we zijn weer wat tot rust 
gekomen en zullen nu jullie brief eens gaan 
beantwoorden, die we gistermorgen ont-

vingen, juist toen we huiszoeking hadden van de S.D. met een 
man of vijf. Zooals je ziet, alwéér huiszoeking. Ik zou nu zoo 
zoetjesaan wel eens willen weten, waar we dit allemaal aan 
te danken hebben. Want dat praat niemand ons meer uit het 
hoofd, hier is zuiver sprake van aanbrengerij, haatgevoelens of 
iets van dien aard. Zooals jullie misschien wel weten, kan die 
zwarte handelaar, die een paar huisjes van ons af woont, ons 
(en mij speciaal) niet zetten, omdat hij eens door de C.C.D. is 
gepakt met een kilo of tien clandestiene boter in zijn ko  ̈ er.  
Die vent laat niet na me van tijd tot tijd aan te brengen. Laatst 
b.v. was hier de heele dag een trein met geschut op de lijn. 
De menschen camoufleerden die trein en hakten berken om, 
waarvan ze dan de takken gebruikten en de stammen in de 
spoorsloot lieten liggen. Je snapt, dat ik direct een drietal 
stammen meenam, zoo’n buitenkansje is te mooi in deze tijd. 
Een dag later zat de opperwachtmeester Van Zanten achter 
me aan, want er was aangifte gedaan, dat ik hout had gestolen 
uit de bosschen van de gemeente (Het Laar). Van Zanten 
vertelde dat bij een ander en daar zeiden ze toen direct tegen 
hem “Dan weet ik ’t wel, wie de aanbrenger is: van Egmond.” 
Het gevolg is geweest, dat Van Zanten hier niet is verschenen 
om me op de bon te zetten. Maar je voelt natuurlijk, dat uit 
al deze kleine feiten een massa haat geboren wordt. Waar 
nog bij komt, dat ik in overleg met de vertrouwensman een 
onderzoek heb ingesteld bij de noodslachting, waar inderdaad 
zeer eigenaardig met het vleesch en nog gekker met het vet 
omgesprongen wordt. Dat heeft me veel vrienden, maar ook 
veel vijanden onder de “profiteurs” van het vrijbank-vleesch 
en vet bezorgd. Voeg daar nu bij, dat sinds drie weken hier 
een Sonderführer van de Hauptabteilung Landwirtschaft 
und Ernährung aan de vertrouwensman toegevoegd is welke 
Sonderführer zich op het zeer gezonde standpunt plaatst, dat 
wanneer van de Nederlandsche boer en burger het uiterste 
gevergd wordt om de voedselvoorziening in rechte banen te 
laten loopen, men ook verwachten mag, dat de weermacht 
zich niet te buiten gaat aan ongeoorloofde vorderingen van 
varkens, koeien, schapen, kippen, etc., hetwelk door hem dood -  
leuk plundering genoemd wordt.  
En dat ik, als eenigste ambtenaar ter plaatse, die Duitsch kent, 
steeds opdrachten van hem ontvang om verbaal te maken van 
de ongeoorloofde inbeslagname of van diefstal van var kens en 
aanverwante zaken, dan zul je wel begrijpen waar die huiszoe-
king vandaan komt, als je kennis neemt van het volgende geval.  
Er komt een gerucht binnen, dat de S.D., die hier in het kinder-
huis bij ons in de buurt ligt, bij een boer twee loopvar kens 
à 30 kg. en twee mooie fietsen inbeslaggenomen heeft (er 
waren reeds veel geruchten over inbeslagname van varkens 
en slachten van varkens binnengekomen, maar Sonderführer 
Mayr neemt principieel geen kennis van geruchten, daar ook  
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gebleken is, dat er al boeren geweest zijn, die zèlf een varken  
slachtten en dan opgave deden, dat er ’s nachts een auto 
geweest was). Enfin, ik kreeg opdracht onverwijld een onder-
zoek in te stellen en de boer een getuigenverklaring te laten 
teekenen. Wat bleek nu? De S.D.-menschen waren op het erf 
gekomen en... vroegen naar het veeboekje. Tevens vroegen ze 
aan de boer, hoeveel varkens hij had. De man was natuurlijk 
bang en zei, dat hij maar een varken voor huisslacht had. Hij  
meende, dat ze uit dat veeboekje toch niets wijs zouden wor- 
den. Maar ze telden dat op en stelden vast, dat er twee varkens 
moesten zijn. Nu had de boer een loopertje nog niet in het vee- 
boekje staan, omdat dat beestje niet gemerkt was. Dat was 
normaal, want we hebben hier ruim twee maanden zonder 
merktang gezeten en meestal laat de boer de biggen door de  
merker in het veeboekje zetten, alhoe wel dat formeel niet juist  
is, maar je weet wat voor “poot” de H.H. soms schrijven. Om 
kort te gaan, de beide loopertjes, ieder van ongeveer 30 kg., 
werden inbeslaggenomen en moesten door de boer per kar 
naar het kinderhuis gebracht worden. Inmiddels werd de 
schuur doorzocht en daar vond men de beste fiets van de boer 
en zijn vrouw onder het stroo. Dat is in de huidige omstandig-
heden zeer normaal. En als je nu weet, dat de boerin in het 
begin van September door een Nederlandsche S.S.-man haar 
fiets afgevorderd is en de menschen vlak bij de groote weg 
wonen, dan is het zelf heel logisch. Ik zou precies zoo gehan-
deld hebben. Maar de fietsen werden inbeslaggenomen en 
moesten mèt de swientjes afgeleverd worden. Ik zette alles op 
pampier, vroeg de boer vooral niet meer te verklaren, dan hij 
eventueel onder eede zou willen bevestigen en ging met het 
heele spul terug naar Sonderführer Mayr. Die kwam op tem-
peratuur. Hij werd hati panas [Maleis: warm hart]. Want wat is 
het geval? Die S.D.-menschen zullen uiteindelijk wel het recht 
hebben om een clandestien varken inbeslag te nemen, maar 
daar zijn zij niet speciaal voor. Ze moeten onderduikers, radio’s 
en zulke dingen pakken. In het onderhavige geval intereseerde 
hen alleen het veeboekje, hetgeen even idioot is, als wanneer 
wij b.v. bij een bakker zouden komen en zeggen: “Laat me eens 
op je zolder kijken of je ook onderduikers hebt.” Maar buiten-
dien gelden voor hen  dezelfde voorschriften als voor ons, n.l. 
dat inbeslaggenomen goederen afgedragen moeten worden 
aan de Justitie en dat je die natuurlijk niet ten eigen bate 
moogt aanwenden. Maar hier mesten ze de varkens met in-
beslaggenomen aardappelen en meel, kortom het systeem zit 
zeer vernuftig en weldoordacht in elkaar. En dat is niet alleen 
hier zoo, maar onze oude vrienden (hm) van Erika kennen dat 
kunstje al zoo heel lang. We verwonder den ons dan ook zeer, 
dat zooiets niet geoorloofd is, en dat er zelfs zware stra¨en op 
staan. Enfin, dat moeten de lieden maar onder elkaar uitknob-
belen. Maar wat betreft het onderzoek van dergelijke gevallen, 
helpen de vertrouwensman en de controleurs graag mee, want 
de toestand wordt zóó onhoudbaar. En dan spreek ik nog niet 
eens van de zeer vele gevallen, waar ’s nachts een auto het erf 
oprijdt, een schot klinkt en een varken meegekaapt wordt. Dat  
is 100% roof. Enfin, die zaakjes worden door de Sonderführer 
allemaal doorgegeven naar Zwolle, naar de Feldgendarmerie, 
die klaarblijkelijk wel even zat te kijken. Dat is niet vreemd, 
want 99 van de 100 boeren houden de bek dicht omdat ze 
bang zijn en als bij de Feldgendarmerie geen klachten binnen-
komen, zijn er ook geen rechters noodig. Persoonlijk ben ik van 
meening, dat we, al is de Sonderführer vol van goeden wille, 
hier midden in een stroom staan, waar tegen niet op te tornen 
valt. Hij, de Sonderführer, huldigt echter het zeer gezonde 
standpunt, dat wanneer de intendance b.v. rekent: we hebben 

voor onze vleeschvoorzlening in Holland de beschikking over 
10.000 contractvarkens per maand en er blijken er bij levering 
ongeveer de helft gestolen dat dan voor hen de heele boel 
spaak loopt. Dat is juist.
En zoo waren dan bij de meldingen van de gestolen of inbe- 
slaggenomen varkens natuurlijk ook een paar gevalletjes, waar  
de S.D. varkens inbeslaggenomen had. Of de huiszoeking nu  
een gevolg van zekere gevoelens van de Heeren tegenover mijn  
persoon betrof, kan ik niet zeggen. Ze gedroegen zich vrij wat 
netter als de K.K. Een huiszoeking is natuurlijk nooit prettig,  
maar hierbij was tenminste geen “gebek en gevloek”. Om te be-
ginnen vroeg men mij of ik ook een radio of wapens en munitie 
bezat, ik kon het nu nog zeggen. Nou, daar was ik vlug mee 
klaar. Toen de pampieren, waarbij ze niet alleen mijn persoons-
bewijs bekeken, maar ook meteen mijn portefeuille uit mijn 
handen namen en die zèlf doorsnu¨elden. Maar sinds de laat-
ste huiszoekingen durf ik nog geen flitsje papier, dat ik op de 
weg vind bij me te hebben, dus liet ik ze rustig gaan. Inmiddels 
was er een op de zolder geklommen boven het fornuis en die 
kwam naar beneden met m’n ploertendooder. Voordat we na 
veel gezanik, door de C.C.D. van die stinkende gummiknuppels 
voorzien werden, ging ik nooit op nachtcontrole, of ik had dat 
ding bij me. Ik had ’m voor een jaar of tien terug eens bij Caspar 
Molmans gekocht. Ik heb er destijds met Wolf over gesproken 
en die vertelde me, dat er ook al coIlega’s waren, die een fiets-
pompje vol lood hadden laten loopen en dat voor de zekerheid 
meenamen. Enfin, toen we onze wapenvergunningen kregen, 
heb ik naar die ploertendooder niet meer omgekeken en Dien 
heeft hem weggelegd, toen ik in Arnhem in de kast zat om wrij   - 
ving te voorkomen, Maar nu had je de poppen aan het dansen. 
Onmiddellijk gaf de luitenant bevel aan de lui om alles uiterst 
nauwkeurig na te zoeken. De vloerkleeden moesten van de  
vloer. Enfin, ik ontdekte, dat wij nog maar broekies zijn in het 
uitvoeren van huiszoekingen. Een paar kurken inlegzooltjes, die  
ik al een heele tijd kwijt was, kwamen ook voor de dag.  
Vervolgens ontdekten ze een foto van het kapotte roer van die  
Amerikaansche kist waarmee in Maart onze gast van een nacht 
naar beneden gekomen was en verklaarden, dat ik als ambte-
naar moest weten, dat het fotografeeren van militaire objecten 
verboden was. Nou, ik snap donders goed, dat je geen stel-
lingen, geen bunkers, geen pantserwagen mag kieken, maar 
wat er nu voor gevaar schuilt in het opnemen van een stukkie 
van een kapotte Liberator is mij ten eenen male een raadsel. Ik 
moest een schaar geven en de fotos en negatieven verdwenen. 
Daarna vonden ze een pamfletje, dat hier in de zomer door de 
N.S.B. uitgestrooid is en daardoor de indruk wekte uit een vlieg-
tuig te komen. Erboven stond: “Onward Christian Soldiers” en 
er onder “Voorwaarts christen soldaten”, een bekend Engelsch 
soldatenlied. Daartusschen een afbeelding van een monster-
mensch, een soort Golem, die met lompe voeten alles vertrapte 
en een massa kleine poppetjes achter zich mee voerde. Op de  
keerzijde was een kaart van Europa en ernaast stond: “Het bols - 
jewisme breekt baan,” waaronder dan een opsomming volgde 
van de toen bevrijde landen en van Egypte en Turkije, waar, vol-
gens het pamflet, de moskovieten de lakens uit zouden deelen. 
Ik had het ding als curiositeit bewaard, maar ben het nu kwijt. 
Ze dachten stellig, dat het engelsch was. Een hollander trapt 
daar echter niet in. Enfin, ik was wel bang, dat ik mee moest, 
maar dat viel mee. De Heeren zagen die ploertendooder die ze 
zelf Totschläger noemden, klaarblijkelijk tooh niet zoo heel ern - 
stig in. Later ontdekten we, dat degene, die de kelder doorzocht 
had een snoeper was. We hadden daar n.l. een stuk raathoning 
staan en daar was een flink stuk afgebroken. Maar verder niets. 
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In het leege kamertje hebben ze b.v. alle matrassen van Sonne-
berg weer netjes op de plaats gelegd. 
En nu maar weer wachten op de volgende huiszoeking. Door al 
die huiszoekingen, wordt je op den duur een verdacht persoon 
en ben je bij aen volgende gelegenheid direct de sigaar. 
Nadat we in ongeveer drie weken geen Tommie gemerkt had-
den, die belangstelling toonde voor de spoorbrug (er vlogen 
natuurlijk wel bij herhaling enorme zwermen Fortresses en 
 Liberators met bijbehoorend kleingoed over) is in de afgeloopen 
week weer een tweetal zoo attent geweest om eens notitie van 
ons te nemen. De brug is natuurlijk niet geraakt, als dat ooit 
mocht gebeuren is het een betreurenswaardige vergissing. Nee 
de bommen kwamen terecht in de wei van Bakker, dat is aan 
het einde van de weg bij ons, waar je rechts afslaat naar de 
spoorlijn en twee anderen kwamen heelemaal in Gietmen bij 
Rietman terecht. Dat is als je bij Snel achteruitloopt, kom je 
eerst voorbij Kochel en dan Rietman en dan nog wat verder, 
daar liggen ze. Zeker 1 K.M. van de brug en van de spoorlijn 
verwijdert. Over mikken gesproken, ze zijn dronken of het 
zijn kwajongens. Uit jullie brief maken we op, dat er bij jullie 
wel eens wat geraakt wordt (Wekerom).
Wat het tempo van de oorlog betreft maken wij ons geen illu-
sies, dat we er hier voor Mei volgend jaar af kunnen zijn, 
eerder later. In de krant moet gestaan hebben, dat Churchill 
ook al in die geest gesproken had. Er is zeker nog niet genoeg 
verdiend. En nu maak ik er een einde aan, want we moeten 
eten en Dien krijgt pijn in het hoofd van het getik, want ik maak 
er volgens haar zoo’n boekdeel van. De rest doe ik wel met de 
pen.
Jullie brief was geschreven op 3 December, afgestempeld 
Meppel 5 December 9/12. Electra wordt hier morgen afgesne-
den. Wij bo¤en nu. Schrijf eens wat fobo’s zijn, we snappen 
dat niet. Hobo is landloper. Brief waarin je over bombardement 
Landwachtkamp schreef is zeker naar Almelo gegaan, wij ont-
vingen zooiets niet. Wisten ook niet dat er granaat door jullie 
huis was gegaan. Zeg moeten die Nederlandsche werklui nu 
heusch spitten etc. in de frontzône, dus in de streek waar jullie 
niet komen mogen? Hoe kan dat? Schrijf dat eens. Wat zat er in 
Wekerom? Wat voor nut heeft het die Coöp te bombardeeren? 
Uit je brief maak ik op dat die doortrekkers schandelijk hebben 
huisgehouden. Dient niemand daar beklag tegen in? Hebben 
jullie toch een duitscher bij de vertrouwensman gekregen?  
Uit je brief maken we op, dat begraven etc. van week en zoo ook 
al niet meer helpt. De vluchtelingen op Erica zijn nooit gekomen, 
maar wel is een deel van het voedsel geleverd. Daar zal wel feest  
van gevierd zijn. Stellingbouw hier is knudde. Bij Zwolle staat alles  
onder water. Ze gaan nu ook rond Ommen bezig. ’t Lijkt mij dat  
de uitvoerders op die wijze de lijn trekken om niet naar ’t front te 
moeten. Engelsen en Amerikanen zullen inderdaad een natte  
herinnering aan ons land behouden. Fijn dat het nog zulk zacht  
weer is hè. Als dat maar geen strenge vorst in Januari en Februari 
geeft. Met Dien gaat alles goed. We hebben jullie luiers ook af ge - 
schreven hoor. Prettige Kerstdagen, die je wel niet in Bennekom 
zult vieren, dat zal nog wel even duren, maar maak er toch 
maar een vreetfestijn van zooals nu gedurende de oorlog adat 
geworden is. Groeten aan allen,  
jullie Dien en Hein       

ontvangen 28/1

[Briefpapier Vervolgblad no. .. der Tuchtrechtelijke Verklaring]
Brief No. 2. verzonden 18 December

Ommen, Zondag 17 December 1944. 
 
Beste allemaal, 

Nadat we op 11 December j.l. ons antwoord op  
jullie brief van 3 December verzonden hadden,  
ontvingen we een brief van jullie, die geschre-
ven is op 19 November en afgestempeld op  

21 November te Ede. Jan heeft vorige week een brief van Gerrit  
ontvangen, die afgestempeld was te Bennekom op 13 Septem ber 
j.l. Dien is n.l. Vrijdag per fiets naar Almelo geweest en Zaterdag - 
middag teruggekomen. Ze had te Almelo verschillende baby-
boodschappen te doen. In Almelo is alles goed. 
Arie ontving Zaterdag, juist even voordat Dien naar hier vertrok, 
een Ausweis. Hij vaart geloof ik nu op een aardappelenschuit. 
Onze buurvrouw uit de Ark is verleden week naar Apeldoorn 
gegaan per fiets om daar eens poolshoogte te nemen bij haar 
familie en zal waarschijnlijk morgen terugkomen. Ik heb haar 
verzocht bij het Roode Kruis te Apeldoorn te informeeren naar  
tante Annie. We vernemen hier, dat mannen tusschen 20 en  
40 jaar de IJssel niet meer mogen passeeren. Zaterdag werd 
zelfs gemompeld, dat die bepaling zich nu ook al uit zou strek-
ken tot vrouwen, maar dat weten we niet definitief. Sinds 
ver leden week is hier alles rustig. Ik schreef geloof ik over de 
huiszoeking, nu daar hebben we niets meer van gehoord. we 
hopen dat dat de laatste mag zijn, die we meemaken. 
Ik kreeg een brief van Van der Wolf en maak daaruit op, dat de 
voedselvoorziening in het westen miserabel is. Je merkt hier 
de laatste week meer en meer vrouwen, die per fiets uit Hol-
land komen om hier een 50 pond rogge of aardappelen op te 
scharrelen. Het is wat als die menschen daar zoo’n fietstocht 
voor over hebben. Ik zie de toekomst zeer donker in. Wij hier 
op het platteland zullen het nog wel een poosje uit kunnen 
houden, maar de steden, daar moet je gewoon niet aan denken 
want je kunt er toch niets aan veranderen. En het zit allemaal 
op het vervoer vast. Aardappelen zijn er plenty, maar hoe krijg 
je ze in Holland? In de afgeloopen week heb ik reuzesucces 
gehad met de Sonderführer. Wij zijn nu zoover, dat de boeren 
direct komen waarschuwen als er gestroopt wordt. Donderdag 
kregen we een tip en wij naar Junne waar een wachtmeester-
wagen alles afgraasde naar aardappelen, kippen, konijnen, 
eieren, boter, etc. De wagen werd gesnapt. Hierna zijn we naar 
Den Ham gegaan, waar een afdeling N.S.K.K. iedere week een 
varken vorderde en de laatste weken zelfs wel twee per week, 
benevens schapen en een stier om eens verandering van smaak 
te hebben. De H.H. teekenden eenvoudig in het veeboekje af en 
zetten er een dienststempel bij. De veeboekjes zijn ingenomen, 
er is verbaal opge maakt en ze zijn zwaar zuur wegens misbruik 
van een dienst stempel. Twee varkens, die nog levend aan-
wezig waren (een stond net op een wagen in een hok getim-
merd, klaar om aan de familie in Utrecht gezonden te worden) 
moesten teruggebracht worden. Bij de boer hebben de H.H. 
verteld, dat de varkens mond- en klauwzeer hadden. Wij 
vonden nog een flinke hoeveel heid rookspek en rookham, die 
inbeslaggenomen werd. Maar Zaterdag zijn ze warempel weer 
bij dezelfde boeren geweest en hebben die opgedragen de 
varkens ‘s middags te brengen. Wij kregen de melding van de 
N.S.B.-burgemeester van Den Ham, die het optreden van de 
H.H. klaarblijkelijk toch te gortig vond. Mayr is er met een auto 
achteraangeweest. Ik zal er wel meer van hooren volgende 
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week. Zaterdag zijn we de heele dag op zoek geweest naar 
een melkauto (Heuveling-Bunschoten) die gecamoufleerd met 
sparregroen hier rondtoerde. Waarschijnlijk roggesmokkel. We 
hebben de wagen niet gekregen. 
Wat de oorlog betreft, krijg je wel de indruk, dat ze in de buurt 
van Saarbrücken regelmatig maar zeer langzaam opschieten. 
Het gaat verre van vlot. Van gevechten hier in Nederland of  
meer speciaal sector Venloo of Roermond verneem je niets. 
Dat zal wel eerst voorjaar moeten worden, voordat daar weer 
beweging in gaat komen.
Dien laat zeggen, dat ze te druk is met spullen voor Pietje en  
daarom het schrijven maar aan mij overlaat. We hopen, dat 
deze brief nog net voor de Kerstdagen en anders voor Nieuw-
jaar over is. Prettige feestdagen en een goed begin in het nieuwe. 
De gebruikelijke wensch, maar het klinkt wat zonderling in 
deze tijd en onder die omstandigheden he. Laat de wensch 
voor 1945 maar zij: “Hou bij mekaar” en voor alles vrede. 
jullie  
Dien en Hein                 Antw. 8/1
 
Apropos. Ik schreef al eens, dat ze in Hellendoorn V1’s afschie-
ten, zoo’n stuk of vier per dag. Maar dat is nog heelemaal geen  
geperfectioneerd wapen hoor. Er zijn er al verschillende ont-
ploft. ’t Zij dat de drijflading springt, ’t zij dat die lading het niet  
goed doet en dan lazert zoo’n ding hier neer, waarbij hij vaak 
ontploft. Vanmiddag ook weer een. We hoorden hem de 
hoogte inrommelen en opeens hield het geluid op. Een halve 
minuut stond alles hier te trillen en te beven. Het moet je maar 
tre¨en als zoo‘n mislukt geval net in je buurt terecht komt. Als 
het helder weer is, kun je ze duidelijk de lucht in zien gaan. Ze 
laten een witte streep na, net als een vliegtuig, alleen gaat de 
streep onder een hoek van 80° omhoog. ’s Avonds is het net 
een groote ster. Zie jullie ze ook wel eens?

Ommen, 13 Januari 1945 

Beste Sien, Gerrit, Moeder Koster en kinderen,
 
Alhoewel we een paar dagen geleden aan jullie 
schreven, welke brief we met de koeriersdienst 
van de P.V.C. meegaven, nemen we nu toch de 
gelegenheid te baat nòg eens te schrijven, want 

we hebben een Amsterdamsche jongedame getro¤en, die van-
daag teruggaat en dus mooi de brief in Amersfoort kan posten. 
We zullen dus wel veel schrijven, dat ook in de vorige brief staat, 
maar dat lees je dan nog wel eens opnieuw. Zondag 7 Januari 
tot en met 9 Januari zijn Riet en Astri hier geweest. Ze hadden 
de 8ste al weer naar Almelo gewild, maar werden door de zware 
sneeuwval opgehouden. We hebben leuke dagen gehad, veel 
gegeten en veel gehoord over de vreeselijke toestand te Rot-
terdam. Astri is ook hoofdzakelijk naar hier gekomen om eten te 
halen. Er zijn in Rotterdam ± 31.000 mannen opgepakt vertelde 
ze. Met Riet hebben we de afspraak gemaakt, dat we haar voor 
de maand April “huren”. Van bevalling in een ziekenhuis, waar-
toe Dien eerst plannen maakte, zal wel niets komen. We hebben 
de uitzet nu vrijwel voor elkaar. Dien kreeg van Astri nog 6 luiers 
en een rose truitje en sokjes als ik ’t wel heb. Laat de blaag nou 
maar komen. Namen hebben we al bij de vleet, alleen weten we  
nog niet vast wèlke we zullen geven. Ik voel er zelfs voor om een 
naam als Naomi te geven als ’t een meisje is. Volslagen gek, hoor  
ik Sien al zeggen. What is in a name? Als ’t kind alle namen krijgt,  
die we nu al opgeschreven hebben heet ’ie T.F.T.J.N.R. Vermeulen.  

Deftig hè, zoo’n zestal voorletters. ’t Lijkt wel ’n beron.  
We lazen jullie rode inktbrief voor Almelo. Zoo, dus jullie zijn van  
alles af. Wie hebben die vloeren nu opengehakt, mo¤en of dier - 
bare vaderlanders? Ik vertelde aan Sonderführer Mayr, de 
Duitscher waarmee ik nu samen moet werken en waarover ik 
reeds schreef, dat Sien het vaasje van Hübel vergruist had. Hij 
vond dat “ganz prima.“ Zooals je ziet een nette vent, die ook ons 
standpunt begrijpt en zich erin verplaatsen kan. De samenwer-
king met hem is nog tip-top. Ik voorkom zooveel mogelijk, dat hij  
met wissewasjes lastig gevallen wordt, de vertrouwensman doet  
dat ook. Zoo blijft de stemming beter.  
Dien ligt al te bed. Was doodop en klaagde over spierpijn. Ze is  
in de dooiende sneeuw over de glibberige zandwegen met de 
Amsterdamsche de heele dag aan ’t scharrelen geweest en 
heeft 38 pond rogge losge klopt. Zooals gewoonlijk gaven de 
kleine boertjes guller dan de groote. Dien was pas bij de “pil”, 
die tevreden was. Fleschje “met inhoud” was ook prima. Van de 
vrouw der dokter kreeg Dien een positiecorset, waar ze erg blij 
mee was. Wat een blije menschen. Dien maakte zich eerst nog 
wat ongerust over pijn in de buik, maar dat hoort erbij naar we 
vernemen (uitrekken van spieren). De tippel van vandaag was ook 
wel erg zwaar en dan nog natte voeten van het sneeuwwater. 
De dame ligt nu met twee kininepillen onder de wol.  
Het loopt hier de laatste weken storm van etenhalers uit de 
groote plaatsen. Het moet daar wel héél erg zijn. Als het bij jullie 
niet te houden is kom dan in Godsnaam maar naar hier. Het is 
hier ook geen vetpot maar alla, het zal wel gaan. In Bennekom 
hebben jullie ook niet veel te verliezen. Dat klinkt wel niet prettig, 
maar het is zoo. Wie weet komen wij ook nog wel van onze spul-
len af. Maar wie dan leeft, wie dan zorgt.
In Almelo maken ze zich natuurlijk wel wat bang over Arie en Jan.  
Wij maken ons trouwens wel eens bezorgd over de heele situatie 
thuis. Tille, die er zoo hoog noodig uit moet, voert zeer weinig uit.  
Arie, die de heele dag binnenshuis blijft, kookt vaak de pot. Het is  
een misselijke toestand. Och en vader neemt het zoo makkelijk  
op en maakt zich niet veel zorgen. Ik wou om een lief ding, dat  
Arie b.v. toch bij de P.A.V.A. zat. Van ’t zomer was ’t bijna voor  
elkaar. Dan was ’t jong uit die omgeving weg, had zich waarschijn- 
  lijk nog wel eens vinnig de kop gestoten maar zou daar van 
geleerd hebben. Nu lummelt hij thuis rond. Want vader houdt 
voor de zeilmakerij twee knechten, Groothuis en De Ruiter. Dat 
geld kon Arie toch verdienen. En je kunt er met vader over praten, 
dan krijg je gelijk, maar wat moet je nu met Arie beginnen, 
waar moet ’ie naartoe. Jan is al even zwaar de pieneut. Krijgt 
nu scheikundeles, maar... heeft een jaar, een vol jaar, verspeeld. 
Enfin, hij is het Goddank niet alleen, maar ’n strop dat is het en 
hij zal zijn leven lang er een jaar door achterop blijven. Hij ziet er 
trouwens ook erg mieserig uit. Tille daarentegen wordt de laat-
ste tijd dikker, maar dat werd ook tijd. Ik zie juist, dat het bijna 
half elf is. Ik ga er ook gauw onder. Dien zal al wel onder zeil zijn, 
is ook doodop van het sjouwen. Ontvang onze beste wenschen, 
hou je maar haaks ondanks alle tegenslag en schrijf maar eens 
gauw terug.
Jullie Dien en Hein

Vandaag gaat de IJsselovergang dicht voor etenhalers, daar het 
een onhoudbare toestand wordt. Maar wat nu? Hoe ze eten in 
de steden willen krijgen vertellen ze er niet bij.
Hein     

Antw. 11/2
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[Briefpapier Vervolgblad no. .. der Tuchtrechtelijke Verklaring]
 
Ommen, 8 Februari 1945. 
 
Beste Sien, Gerrit, Moeder Koster 
en kinderen, 

Gisterenmiddag, Woensdag 7 Februari, kwam 
hier een mijn heer Jansen uit Rotterdam met 
een brief een pakje en de groeten van jullie. 
We hebben hem onderdak en eten gegeven, 

d.w.z. Dien heeft nog wat meer pannekoeken gebakken, waar - 
van de man het zoo in de maag kreeg, dat er Norit en gebis-
muteerde magnesia aan te pas gekomen is. Vanmiddag heeft 
’ie echter met smaak carbonade gegeten, zoodat ‘ie tamelijk 
snel geacclimatiseerd is, al hebben we er ook weer een glas 
magnesia achteraan gedaan. Nou, we hebben samen prettig  
zitten te gezelsen, zooals Ophe¨er dat noemt, want we bleken 
op politiek gebied vrijwel één overtuiging en ook één kleur te  
hebben. Zoo was het half twaalf voor we het wisten. Als ik 
je vertel, dat Tjerk van der Zee ook over de tong gegaan is, 
zoodat hem de ooren gedreund moeten hebben, snap je 
genoeg. Verder vonden we alle drie De Kadt een fijne schrijver, 
dus snap je genoeg. Vanmorgen is ie Giethmen in geweest en 
heeft daar ongeveer 25 pond rogge bemachtigd, waarna hij 
vanmiddag vertrokken is naar Zwolle, naar Gerrits Heidemij 
familie. De man had geen moeilijkheden met het passeeren 
van de IJsselbrug in Deventer, omdat er geen bewaking was. 
Deventer was n.l. net zwaar gebombardeerd, maar daar zullen 
jullie inmiddels al wel van gehoord hebben. Het moet vreeselijk 
zijn. En de bruggen zijn geen van beide kapot. Wel ligt de halve 
binnenstad in puin. Ons is opgevallen, dat Jansen als de dood 
voor Jabo’s [jachtbommenwerpers] is. Nu, we hebben er hier 
ook weer van gelust. J.l. Zaterdag zijn we per fiets naar Almelo 
geweest, voor Dien waarschijn lijk wel de laatste keer mèt inge-
bouwd Pietje. We waren net aan de Besthemer tol, toen we  
8 Jabo’s zagen zwenken en we waren natuurlijk als de bliksem 
van de fiets. Die knapen zoeken hier al weken naar de start plaats 
van de V2, schijnen door de spionage vrij behoorlijk, maar 
ongeveer 14 dagen te laat ingelicht te worden. Ze zijn altoos 
achter bij de verplaatsingen van dat ding. Enfin, ze namen een 
duik naar het station waarop eenige weken geleden vele V2  
aankwamen per trein, maar nu merk je er niets meer van.  
Ze smeten met eieren en schoten met de 2 C.M. kanonnen. 
Fijn dat we niet thuis waren. Maar we waren niet gerust en zijn 
weer teruggegaan, toen alles afgeloopen was. Nou, het station 
was een ravage en de huizen aan de Wolfskuilstraat (waar we  
eerst woonden) waren er ook niet best aan toe. Thuis was niets 
stuk, we hadden uit voorzorg alle luiken voor de ramen gedaan. 
Maar terwijl wij te Almelo waren is Zondag het Sprengkom-
mando aan de gang geweest en die hebben grondig werk ge - 
leverd. Ze hebben een serie blindgangers laten springen en 
daarbij is van de Wolfskuilstraat niet veel moois overgebleven. 
Ook het huis van Mevr. Cutting ziet er treurig uit. En nu hebben 
we sinds een dag  of vier een nieuwe schrik. Iedere avond 
cirkelen hier Tommies die pa¨en op ieder streepje licht dat ze 
zien en ook met bommen gooien.  In Lemelerveld een boerderij 
verbrand, met drie menschen. In Almelo had de S.D. teveel 
licht op en daar hebben ze ook prijsschieten gehouden. We 
verduisteren nu in perfectie, vroeger trokken we er ons niet 
zooveel van aan. Klaarblijkelijk zeggen de Tommies: niemand 
mag licht hebben. Waar dus licht is daar zijn mo¨en. Maar er  
zijn allemachtig veel menschen met georganiseerd licht. 

Apropos, wat neemt men van een vreernde taaI toch vlug de 
leelijke woorden over. In het hollandsch vind je b.v. twee russi-
sche woorden, n.l. doerak en pierewaaien. Het eerste, durak, 
beteekenend schurk, zuiplap en piriwatti is zwelgen, zuipen en 
hoereeren. En nu hebben die mofjes, die aan het oostfront voor 
zichzelf wat extra’s gapten dat organisieren genoemd. Dat is 
zoover gegaan, dat Generaal von Mannstein het gebruik van 
het woord organisieren verboden heeft, omdat het volgens hem 
plunderen was. Toen noemden de soldaten het schabra lisieren. 
Dat is een verbastering van het russische woord zabristi (ver-
dwaIen, zich verloopen) en zabriwati (kagò), hetgeen ronselen 
(van soldaten) beteekent. De z wordt uitgesproken met een 
klank, varieerend tusschen het duitsche z (tzet) en het holland-  
 sche sch. Als je dus in je volgende brieven schrijft, dat je dit 
of dat geschabraliseerd hebt, weten we wat het beteekent. 
Jongens, ik ben misschien wel wat erg naïef geweest, toen ik 
schreef, dat je over de plundering van je huis moest protestee-
ren bij de Feldgendarmerie. Maar je kunt eruit afleiden, dat we 
hier een heel andere toestand hebben, die we niet in het minst 
te danken hebben aan het optreden van onze Sonderführer. 
Ook hier wordt gestolen. Menschen, die hun woning moesten 
afstaan aan O.T. komen tot de ontdekking, dat enorm veel 
spullen geroofd zijn. Ze worden van het kastje naar de muur 
gestuurd. De rovers zijn meestal (z.g.) hollanders in duitsche 
dienst. Geef mij maar een doorsnee mof van de weermacht, 
daar zit meer dicipline en eergevoel in dan al dat godvergeten 
schorriemorrie, dat in duitsche dienst gegaan is. De duitscher 
is in zijn hart soldaat, de hollanders in duitsche dienst zijn 
baantjesjagers, profiteurs of hoe je het ook wilt noemen. 
We hebben van Jansen een pakje ontvangen met babygoed. 
Dat is heel aardig van je Sien. Maar als we niet konden vermoe-
den, dat het spullen zijn, die Anneke niet passen, hadden we het 
beslist niet willen hebben. Jullie zijn finaal van je bullen af, dat 
is een ramp. We hebben er al over gedacht om jullie het een en 
ander te zenden, maar je kunt over een paar dagen zoo weer in  
de rotzooi zitten en dan zou dat jammer zijn. Waar nog bij komt,  
dat we niet weten, hoe we zooiets veilig aan jullie kunnen zen - 
den. Als alles achter de rug is deelen we sam, sam, wat we 
over hebben, dat lijkt ons de beste oplossing. 
Uit jullie brieven kunnen we gelukkig opmaken, dat jullie ge- 
zond bent en dat je voldoende te eten hebt, dat is voorloopig 
hoofdzaak. Over hoofdzaak gesproken, ik zal probeeren wat 
hoofd-eau de cologne te schabraliseeren, want ik heb in die 
richting een klokje hooren luiden. Als mijnheer Jansen hier 
dan op de terugweg aankomt geven we dat mee. We kunnen 
de man ook niet teveel van zijn laadvermogen afnemen. Enfin, 
jullie houdt je nogal goed, naar we lezen. ‘t Is te hopen, dat de 
volgende etappe het voorjaarso¨ensief in een vlot en zoo mo-
gelijk weinig schade en slachto¨ers kostend tempo verloopt.  
Maar wie kan dat zeggen. Wij zijn niet zoo gerust meer op 
 Ommen. We hebben kennis gemaakt met een duitsch soldaat, 
die hier lag, en die deelde ons optimisme niet. Ried ons sterk 
aan uit de buurt te gaan, als hier de heibel begon. Meer wilde 
hij niet zeggen, maar het maakte wel indruk op ons. ’t Was een 
nette vent. 21, jaar, zwaargewond en maar half genezen en 
deed al weer vol dienst. Hij had nog een wond van een hand 
groot aan zijn bovenbeen, die open was en waar etter uitliep.
Was als de dood, dat hij nu in de laatste maanden nog zou 
sneuvelen. Hij las veel boeken van me. ‘t Laatst “Im Westen 
nichts Neues”. Hij kende dat boek niet en had er ook nog nooit 
van gehoord. Dat klopt wel met zijn leeftijd. Hij had in het 
hospitaal samen gelegen met een uitgewisselde duitscher, 
die vier jaar in Amerikaansche krijgsgevangenschap geweest 
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was. Dat had zijn zienswijze wel verruimd, maar hij gaf zich 
toch nooit bloot. Wat een heerlijk land, waar je zoo als de dood 
moet zijn voor het uiten van je eigen meening. Maar bij ons zijn 
ook fouten, die ik trouwens graag op de koop toe neem. Want 
je zult al wel gehoord hebben, dat er in de bevrijde zuidelijke  
provincies al weer heerlijk politiek geruzied wordt. Echt hol-
landsch, als ze geen mot maken voelen ze zich niet lekker. Je 
hoort wel fluisteren, dat de toestand in het zuiden wat levens-
middelen en textiel en schoenen betreft met rasse schreden 
verbetert. Als het waar is is het prachtig. 
Ik eindig, moet nog wat ander werk maken. Dien zal de rest er 
wel onder pennen o.a. over onze kraamhulp. O ja, de numme-
ring van de brieven is in de soep geraakt, we zullen daar dus 
maar een eind aan maken. Hartelijke groeten en het beste 
gewenscht,
Hein

Beste Sien, Gerrit, Moeder Koster en jongens.
Allereerst Sien heel hartelijk bedankt voor je pakje met baby-
goed. We zijn er erg blij mee, maar kun je die spullen wel missen 
zeg. We hebben nu al heel wat bij elkaar gescharreld voor onze 
toekomstige spruit. Op de toewijzingen heb ik nog niet veel 
gekregen. Zelfs het babypakket laat op zich wachten. Enfin, van 
allerlei oude spullen is het een en ander toch nog zoo’n beetje 
voor elkaar gekomen. Zooals we jullie al schreven, hadden we 
Riet gevraagd de maand April bij ons te komen, hetgeen ze toe-
zegde. We waren j.l. Zaterdag en Zondag in Almelo en hoorden 
daar tot onze groote spijt dat Riet niet kan komen. We hebben 
zelf de Directie nog gevraagd, maar het ging niet. We vinden 
het reuze jammer en hebben nu de zuster van oom Hendrik 
Botterweg gevraagd. Ben benieuwd of zij kan komen. Het zal 
natuurlijk wel de noodige duiten kosten, maar dat kan ons niet 
zooveel schelen, als we maar vertrouwde hulp in huis hebben, 
vooral nu de toestand hier niet zoo leuk is door de bombarde-
menten enz.
Van Mieke en Ien vandaag een brief ontvangen. Ze maken het 
beide best. Thuis is ook alles O.K. De kleine van Anne groeit 
flink, ze heeft ook twee tandjes. Lieve mensen, ik stop want ik 
val gewoonweg in slaap. Heel veel liefs van jullie Dien.

Dien heeft zoo’n maf, dat ze zoojuist een appel, die ze van 
Jansen kreeg, wil schillen met... de vulpen.

 

[Op nieuw formulier: Controleur:... Woonplaats:... Adres:... ] 
 
18 Augustus 1945. 

Beste Sien, Gerrit en kinderen, 
 

Jullie brief ontvingen we, maar ik wist van Gerrits 
vaandrig Plug af, dat jullie weer in “Wiej hebt ’t”  
woonden. Die Plug had ik getro¨en op Ada’s 
 hoeve, voor de aanvang der cursus. Zoo, dus jullie 
hebben mond- en klauwzeer gehad. Krijg je dan 
ook een bord aan de deur: “Besmet gebouw”.  

Mijn zorgen ten aan zien van een wachtgeldregeling voor C.C.D.- 
ambtenaren zijn weggesmolten. Weliswaar is ons werk op  
’t oogenblik nogal wisselvallig. Wat vandaag nog streng onder  
controle staat, is morgen weer in zoo voldoende mate voor-
handen, dat controle ilusoir wordt. Maar zooals je al schrijft, 
de controle op het vee voeder neemt nu een zeer belangrijke 

plaats in, en niet te vergeten, de controle op het koolzaad, 
waarmee thans naar hartelust geknoeid wordt. Vet is er nog 
altijd niet voldoende, de zwarte handel in boter is levendig 
gestemd en de rechterlijke macht doet er geen bliksem aan. 
Eenige weken geleden hielden een paar marechaussees te 
Zwolle een boertje aan met drie pond eigen gekarnde boter 
bij zich. Na verhoor gaf de man toe dat die boter bestemd was 
voor Mr. Van Hasselt, Eekwal, van beroep Economisch O¨icier. 
Zij naar Van Hasselt, om daar te hooren, dat dat wel juist kon 
zijn en dat hij een verbaal zou seponeeren. Van Hasselt huldigt 
het standpunt, dat we nog niet voldoende vet op de bon krijgen 
en dat hij het daarom best begrijpen kan als iemand die het 
betalen kan, iets vettigheid bijkoopt. Ik vind dat maar een raar 
standpunt, maar Van Hasselt is altijd een buitenbeentje. Nu liet  
hij b.v. voor een week of wat door een marechaussee een 
inbeslaggenomen karnpuls terug  brengen. Goeiemorgen. Je 
snapt wel wat er van ons figuur over blijft als je zoo’n boodschap 
over mocht gaan brengen. Enfin, klets er niet over, maar je 
voelt hieruit wel dat ons werk nog steeds niet loopt zooals het 
loopen moet. Ik beklaag de boerderij-controleurs ook. Die kerels 
hebben een rotleven. Die boerenka¨ers steken de koppen bij 
elkaar, willen geen veeboekjes, verplichte leveringen, taxatie-
markten, etc. Ze beleggen dan een vergadering (zie Nijkerk) en 
gaan dan in optocht het veeboekje inleveren bij de P.B.H.  
Hier zijn er verschillende die weigeren inventarisatie toe te 
staan. Wij ontvangen dan opdracht er met de marechaussee 
heen te gaan en te beginnen met inbeslagnamen van een koe, 
daarna p.v. en dan inventariseren. Maar als je een marechaussee 
meeneemt, kom je zonder koe thuis, want die hebben pijn, in 
de buik van de rechterlijke macht (zie boven, houding Econo-
misch O¨icier van Justitie). Verleden week kregen we van een 
vooraanstaand gemeente-ambtenaar de boodschap, dat we 
maar zeer soepel op moesten treden, omdat er anders dooden 
zouden vallen. Nou krijgen we zeker eerstdaags een stuk pant-
serafweergeschut mee, als we ergens op bezoek gaan.  
Een scout-tank lijkt me ook niet kwaad met wat traangasbom-
men. Maar apropos. Van de week was Van der Wolf hier en die  
zag geen redenen om me aan te raden de C.C.D. te verlaten.  
Ik voelde wel, dat ze bepaalde figuren natuurlijk met vreugde 
zien vertrekken en die ook niet tegenhouden, maar voorloopig  
zit ik nog goed. De beide dingen die je me schrijft zijn wel ge-
schikt, ik voel voor beide wel wat, maar kom dan van huis te 
zitten (vooral voor die censuur in Duitschland) en buitendien 
verdien ik bij de C.C.D. f 60 per maand meer. Dat moet je ook 
niet wegcijferen. Intusschen houd ik me voor tips t.a.v. een 
geschikte werkkring zeer aanbevolen, dat weet je. 
Wat je schrijft over de Heer Jansen uit Rotterdam, wel het doet 
me genoegen te hooren, dat die man voor mij zou uitkijken bij 
de Arbeiderspers. Het zal alleen de vraag zijn, of zij mij daar 

Duitschers trekken weg, Ommen is bevrijd. Foto Oud-Ommen.
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kunnen gebruiken. Ik heb nimmer journalistiek werk gedaan en  
bepaald feilloos Nederlandsch schrijf ik ook niet zooals je wel 
weet. Ik zou Dien als corrector mee moeten nemen. Welke per-
spectieven de journalistiek biedt weet ik ook niet. Ik ben in dat vak  
natuurlijk een beginneling. Maar vraag in ieder geval maar eens 
aan hem. Schrijven kan ik hem niet, want ik weet z’n adres niet  
meer. [In de marge: E.J. Jansen, Voordonk 13, Amsterdam-Zuid]. 
We komen daar zoo opeens op politiek terrein. Laat ik je dan 
vertellen, dat Dien en ik een week of drie geleden naar de 
oprichtingsvergadering der afdeling Ommen van de S.D.A.P. 
zijn geweest en beiden als lid toegetreden zijn. Wij zijn ervan 
overtuigd, dat de politiek zeer sterk in de richting der socialisa-
tie zal gaan. De verkiezingen in Engeland hebben dat trouwens 
wel zonneklaar bewezen, maar Engeland is toch Holland niet. 
De afdeeling is hier maar klein. Een der leden merkte op: als 
Ommen nu maar een S.D.A.P.-burgemeester en dominee krijgt, 
dan hebben we zóó ’n 500 leden bij elkaar. En dat is inderdaad 
waar in zoo’n klein nest als Ommen. Maar de laatste dagen 
hebben we uit betrouwbare bron gehoord, dat de terugkomst 
van de geschorste burgemeester Nering Bögel zeer spoedig te 
verwachten is. Dus weg kansen voor de S.D.A.P. in Ommen. 
Enfin, een zoo’n klein nest houdt toch de politieke vorming van 
een heel land net tegen.
Verleden week Zaterdag heb ik de eerste Gilwell-cursus geëin-
digd. We hebben 10 dagen gekampeerd op een manier, zooals 
je het alleen in de kampen van de beste troepen meemaakt. 
Het kamp eindigde me een hike, die zeer nat was. We gingen 
met gietregen weg en kwamen met gietregen drijfnat terug. 
Om 9 uur ’s avonds kwamen we op de kampplaats, moesten 
daar toen nog eten koken en, volgens de opdracht althans, 
stokbrood bakken voor twee maaltijden. Daar is niet veel van 
terecht gekomen. Er zijn enkele dapperlingen geweest, die 
inderdaad om half twaalf nog aan de hutspot gezeten hebben, 
maar de laatste patrouilles kwamen pas om die tijd binnen en  
die hebben de hutspotkokerij toen maar uitgesteld tot het ont-
bijt. Stokbrood bakken is ook niets geworden. Wel panbrood. 
Maar wij hadden een deel van ons meel omgezet in brood bij 
de bakker. Was wel niet volgens ’t boekje, maar anders hadden 
we niets gekregen. Maar als alles achter de rug is, ben je blij 
zoo’n cursus meegemaakt te hebben, want je steekt er enorm 
veel van op, dat je later in je troep in toepassing kunt brengen. 
Er was gezonde galgenhumor op die kletsnatte hike. Een der 
lui zei: “Volhouden jongens, nog twee dagen en dan hebben we 
het uitgezeten; 40 gulden boete en 10 dagen dwangarbeid.” 
Intusschen hebben we het nog lang niet zoo beroerd getro¨en 
als de lui van de cursus die nu aan de gang is. Die hebben in de 
afgeloopen week nu letterlijk geen droge dag gehad. En dan 

moet je bedenken, dat de K.V.-cursus, die j.l. Zaterdag afliep, 
desondanks toch is gaan hiken. Je moet maar lef hebben. Met 
onze troep gaat het goed. Maandag gaat onze Bagheera naar 
de welpenleidsterscursus. Akeela wordt overgeplaatst en moet 
haar functie dus opgeven. Het is dan wel prettig, dat de nieuwe 
Akeela (Bagheera) de cursus achter de rug heeft. Je vraagt naar  
de naam van de troep. Wel, die heet als van ouds Salland-groep.  
Onze stam heet Houtman stam, naar Jan Houtman, een Ommen - 
 sche ondergrondsche werker, die door de K.K. neergepaft werd.
We hebban al kennis gemaakt met de Groene Amsterdammer, 
die niets veranderd is. Ook de Kleine Krant is weer als vanouds: 
het Nationale Lachblad. We lezen hem regelmatig.
Goede nieuwe boeken heb ik nog niet gezien. Het eenigste lees - 
bare brochuretje was tot nu toe “Terug uit de hel van Buchen-
walde” van K.R. van Staal. Ik heb nog niet gehoord, dat de moge - 
lijkheid bestaat om bij de boekhandel Engelsche en Arnerikaan-
sche boeken te bestellen, maar zal daar a.s. week te Zwolle 
eens naar informeeren. 
Die capitulatie in het land der Dalende Zon waar je over schrijft 
is me anders ook een raar soort overgave. Die hele bende bedu-
velt de kluit op een reuzenmanier. Ik ben bang, dat ze over een 
paar jaar spijt zullen hebben het zaakje nu maar niet vast van 
Noord tot Zuid onder de atoombommen gezet te hebben. 
En nu maar afwachten wanneer we iets van Geert en Annie  
zullen hooren, als... we tenminste nog wat van ze zullen hooren. 
Ik ben daar wel eens bang voor. 
Dien zal de brief van Sien wel beantwoorden, dan doet ze er ook  
haar deel aan. Ze kan je dan meteen het een en ander over onze  
voorspoedige dochter vertellen. Reken voorloopig nog maar niet  
te vast op mijn bezoek per motor aan Bennekom, want ik heb 
de achterband van het ding stuk en nu rijd ik op een band, die 
me door de marechaussee ter beschikking gesteld is van een 
inbeslaggenomen plofje. Dat ding is inmiddels teruggegeven 
en nu moet ik de band ook opleveren, maar we traineeren dat 
zaakje zoolang we maar eenigzins kunnen. 
Tot ziens, schrijf nog eens gauw weer terug, 
Hein

Zondagavond, 
Vanmorgen ben ik eens even aangeloopen bij een kennis van ons, 
W. Lampe, die in het reclasseeringswerk zit. En ik heb hem 
om inlichtingen gevraagd. Die kampen, waar je over schrijft, 
zijn al aan de gang. Er waren 2.000 liefhebbers, waarvan er 
50 uitgekozen zijn om aan de kampen deel te nemen. Daarvan 
zullen er weer 25 afvallen. Weinig kans dus. Je snapt, dat ik 
daar niet op in kan gaan, omdat je voor de duur van het kamp 
geen loon  krijgt en ze zich het recht voorbehouden om je na 
het kamp aan de dijk te zetten. Daar moet ik niets van hebben. 
Het blijkt ook, dat het hoofdzakelijk voor jongere lieden en 
dan bij voorkeur ongehuwd, bestemd geweest is. Laat ik dus 
voorloopig maar houden wat ik heb, maar ik houd me voor tips 
natuurlijk warm aanbevolen.
Hein

Beste menschen,
Ziehier de eerste foto van onze dochter. Volgens Trees lijkt ze erg  
op jullie Jan, maar ik kan werkelijk niet zien of het nu een Vermeu-
lentje is ja of nee. Ze veranderen nog zooveel. Eerst had ze pik -
zwart haar, maar nu is het veel lichter geworden. Haar oogen zijn  
nog steeds blauw. Ze is reeds in het bezit van 2 tanden sedert 
begin Augustus. Ze weegt nu 12 pond en heeft lekkere bruine 
beentjes. Ze ligt erg veel buiten. Jammer dat het weer zoo slecht 
is de laatste dagen.Dien, Trees, Hein.
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Hoe is het met jullie spruiten. Op wie begint Anneke te lijken. Ik 
ben toch zoo benieuwd naar haar en Sieneke. Komt Gerrit nog  
deze kant uit. Destijds zou hij zoo terugkomen, maar geen Gerrit  
weer gezien. Of heeft hij het te druk met zijn werk? Voor 14 dagen  
ben ik met Treesje een week met vacantie in Almelo geweest. 
Hein was toen op Ada’s hoeve. Heeft daar zijn vacantie nuttig 
besteed.
Luidjes ik stop, er moet nog even pap voor die kleine meid ge-
warmd worden. Hooren we gauw eens wat van jullie?
Hartelijke groeten van ons allen.
Dien en Treesje.

Ank Koster, september 1945. Geertje van Bladeren, Ank, Piet, Sieneke. Gerrit met Sieneke.

Het ouderlijk huis, het ‘Scheepvaarthuis’, Haven N.Z. 37, Almelo, 
bij de Havenbrug. Briefkaart.

Sien werkte voor de oorlog in huize ‘De Leemkuil, herstellings-
oord van het Amsterdamsch Gemeentepersoneel.’ 

 

In 1947 waren Geert en Annie uit het Jappenkamp in Nederlands-
Indië weer terug in Nederland. Gehurkt Dien met Trees.
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Afkortingen
C.C.D.  Crisis Controle Dienst, Nederlandse over heids dienst die in  
1934 werd opgericht en tot 1954 bleef be staan. Ze hield vooral 
toezicht op de handel in schaarse goederen. In de  oorlog had de  
dienst onder meer de taak om de wijdverbreide zwarte handel  
te bestrijden. Strenge controles werden door de C.C.D. uitge-
voerd tijdens het binnenhalen van de oogst. Wie betrapt werd 
op zwarte handel werd zwaar gestraft. Men schat dat er enkele 
honderden Nederlanders zijn omgekomen in concentratie kam-
pen nadat zij waren opgepakt wegens zwarte handel. De C.C.D. 
werd bijgestaan door de Neder landse Landwacht, sinds 1943 
de gewapende afdeling van de N.S.B., bijgenaamd Jan-Hagel. 
H.H.  Heeren.
K.K.  Kamp Erika bij Ommen werd op 22 juni 1942 in gebruik 
genomen als Arbeitseinsatzlager Erika, een justitieel strafkamp 
om de overvolle gevangenissen te ontlasten. De gevangenen 
waren veelal zwarthandelaren en illegale slachters. De bewakers 
werden als K.K., Kontrolle Kommando, aangesproken. 
Koenraadjes  Vrijwilligers voor de Arbeidsdienst.
K.V.  Kampeervereeniging.
N.A.D.  Nederlandsche Arbeidsdienst, eerst vrijwillige en later 
verplichte werkinzetdienst (Arbeitseinsatz).

N.S.B.  Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland, een 
Nederlandse politieke partij van 1931 tot 1945, onder leiding 
van Anton Mussert.
N.S.K.K.  Nationalsozialistische Kraftfahrkorps, paramilitair 
onderdeel van de N.S.D.A.P. Tijdens de oorlog diende het als 
bevoorradingseenheid.
O.T.  Organisation Todt, Duitse bouwmaatschappij opgericht 
in 1938 door Fritz Todt. Aanvankelijk onderdeel van het Duitse 
Ministerie voor Bewape ning en Munitie. Na het uitbreken van 
de oorlog kreeg de organisatie steeds meer bevoegdheden, gaf 
leiding aan de bouw van de Atlantikwall. Op vrijwillige basis en  
in het kader van de Arbeitseinsatz werden arbeiders aan het werk  
gezet bij de bouw van bunkers, kustversterkingen en wegen.
P.A.V.A. Provinciaal aan- en verkoopbureau voor akkerbouw-
producten.
P.B.H.  Plaatselijke bureauhouder, die in een district de voed-
selproductie controleert.
P.V.C.  Provinciaal voedselcommissaris.
S.D.  Sicherheitsdienst, Duitsche geheime inlichtingendienst.
S.D.A.P.  Sociaal-democratische Arbeiderspartij, voorloper van 
de P.v.d.A.
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In het voorjaar van 1951 emigreerden Hein en Dien 

met Trees naar Tasmanië in Australië. Daar werd 

Mieke geboren.

Sien en Gerrit bleven in Bennekom wonen.  

Behalve Sieneke en Anneke (Ank) werden daar ook 

Piet, Gert Jan en Mieke-Ien geboren.  

Sieneke emigreerde later ook naar Australië.

Trees, Dien, Mieke en Hein voor hun huis in Hobart, Tasmanië. Ank, Gert Jan, Mieke-Ien, Sieneke en Piet, 1954.

Sieneke in de box met de buurkinderen, 1943.

Hogeweg eind jaren 1950. Foto Oud-Bennekom.

2016

Dien, Hein en Trees nemen afscheid van vader Vermeulen.

De Vermeulens

kleuter- 
school

huis
Hogeweg




