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Inleiding

Toen ik vijf jaar geleden begon met een onderzoek naar 

de gemeente Zweeloo in oorlogstijd, was ik helemaal 

niet van plan om een boek te schrijven. Het begon met 

het uitzoeken van een stuk familiegeschiedenis: mijn 

overgrootvader Jan Meijering en zijn zoon Roelof hiel-

pen ergens in de oorlog een paar Amerikaanse ‘piloten’ 

ontsnappen aan de Duitsers. Hun bommenwerper was 

even buiten het dorp Zweeloo neergestort. Dit verhaal 

werd regelmatig in de familie verteld, maar verder was 

er weinig over bekend. 

Terwijl ik bezig was te achterhalen wanneer dit 

vliegtuig precies was neergestort en wat er precies was 

gebeurd, vond ik aanzienlijk meer informatie dan ik 

had verwacht. Er bleken zelfs handgeschreven ver-

klaringen van enkele Amerikaanse bemanningsleden 

te bestaan, waarin tot in detail werd beschreven hoe 

de mannen door lokale dorpelingen waren gevonden 

en uit handen van de Duitsers waren gehouden. Wat 

misschien nog belangrijker was: tijdens het zoeken 

naar informatie over deze specifieke gebeurtenis vond 

ik veel informatie over andere gebeurtenissen die 

zich in de gemeente Zweeloo en omstreken hebben 

afgespeeld. Het waren gebeurtenissen waar ik nog 

nooit van had gehoord en die niet terug te vinden waren 

in boeken of artikelen. 

Omdat ik me als historicus meer en meer begon 

te interesseren voor de gemeente waarin ik was 

opgegroeid, leek het me waardevol om met mensen 

te spreken die uit eigen ervaring iets kunnen vertellen 

over het verleden. Met de jaren blijven er steeds minder 

mensen over die de oorlog bewust hebben meegemaakt 

en over niet al te lange tijd zullen er alleen nog mensen 

zijn die de oorlog uit de geschiedenisboeken kennen. 

Daarom vroeg ik inwoners van de gemeente naar 

hun persoonlijke ervaringen. Het werden uiteindelijk 

tientallen interviews. Urenlange gesprekken vol mooie, 

maar ook pijnlijke en soms zelfs ronduit akelige, 

herinneringen aan gebeurtenissen die zich ruim 75 

jaar geleden afspeelden. Er kwamen vaak verhalen naar 

boven die nog nooit waren vastgelegd. 

Informatie stapelde zich op informatie en op een 

gegeven moment werd het idee geboren iets meer met 

deze informatie te doen. Zo ontstond het idee voor 

een boek. En nu, in het jaar dat Nederland 75 jaar 

bevrijding viert, ligt het resultaat van mijn onderzoek 

in de boekhandel. Ik heb geprobeerd een overzichtelijk 

beeld te schetsen van de gebeurtenissen die zich in de 

periode 1940-1945 in de gemeente Zweeloo en omstre-

ken afspeelden, waarbij ik me vooral heb gebaseerd 

op geschreven bronnen, zoals archiefstukken van de 

gemeente Zweeloo, vluchtrapporten van de geallieerde 

luchtmacht en oorlogsdagboeken. Interviews met 

inwoners zijn gebruikt om leemten op te vullen en 

het boek een persoonlijke tint te geven. Hierbij past 

uiteraard wel de kanttekening dat door het grote 

tijdsverloop herinneringen niet helemaal meer waar-

heidsgetrouw kunnen zijn, waar uiteraard rekening 

mee is gehouden tijdens het onderzoek.

Het boek begint in hoofdstuk 1 bij de Duitse inval 

op 10 mei 1940, de dag waarop Nederland in oorlog 

raakte en een bezetting van bijna vijf jaar begon. 

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op ontwikkelingen 

en gebeurtenissen die een grote invloed hadden op 

het dagelijks leven van de Zweeloër bevolking. Te 

denken valt aan verplichte tewerkstelling voor de 

bezetter, het veranderende politieke landschap en een 

enorme schaarste aan voedsel en andere producten. 

In hoofdstukken 3 en 4 staan het verzet en de Duitse 

onderdrukking in de gemeente Zweeloo en omstreken 

centraal. Van passief verzet tot actief verzet in de 

breedste zin van het woord, waarbij de organisatie de 

gemeentegrenzen oversteeg en inwoners uit verschil-

lende gemeenten samenbracht om een vuist te maken 

tegen de bezetter. De Duitsers probeerden op allerlei 

manieren dit verzet in Drenthe de kop in te drukken. 

Hoofdstuk 3 gaat met name in op het ontstaan van het 

verzet, de veranderende Duitse houding en verschil-

lende gebeurtenissen in de eerste oorlogsjaren. In 

hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de gebeurtenissen in 

de laatste oorlogsjaren. Hoofdstukken 5 en 6 behan-

delen de luchtoorlog, waarbij in hoofdstuk 5 stil wordt 

gestaan bij gebeurtenissen zoals het neerkomen van 

vliegtuigbommen en het neerstorten van vliegtuigen. 

In hoofdstuk 6 wordt specifiek ingegaan op de bom-

menwerper die op 11 januari 1944 even buiten Zweeloo 

neerstortte, het stuk familiegeschiedenis dat aanleiding 

was voor het schrijven van dit boek. Tot slot wordt in 

hoofdstuk 7 beschreven hoe de gemeente Zweeloo en 

het omliggende gebied na bijna vijf jaren bezetting 

werden bevrijd door Poolse strijdkrachten.
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In dit boek wordt ingegaan op tal van gebeurtenissen 

en ontwikkelingen in de gemeente, waarbij uiteraard 

ook betrokkenen worden genoemd. De geschiedenis 

van de gemeente Zweeloo bestaat echter niet alleen 

maar uit verhalen over verzetshelden en slachtoffers 

van de bezetter. Zoals in iedere Nederlandse gemeente 

waren er onder de inwoners ook mensen die lid waren 

van de NSB of van andere nationaalsocialistische 

organisaties. Ook zij hebben een grote rol gespeeld in 

de oorlogsgeschiedenis van Zweeloo en horen daarom 

thuis in dit boek. 

Dit onderwerp ligt, vooral bij nabestaanden, nog 

steeds erg gevoelig. Om deze reden zie ik het als 

onwenselijk om de mensen die ‘fout’ waren bij name 

te noemen. Nog een reden om terughoudend te zijn 

met het noemen van namen zijn de voorbeelden van 

mensen die weliswaar de Duitse kant kozen maar toch 

ook goede daden verrichtten, zoals het helpen van 

onderduikers. In deze gevallen is ervoor gekozen te 

anonimiseren door namen niet te noemen of enkel de 

eerste letter van de achternaam te vermelden of een 

gefingeerde naam te hanteren. Namen van inwoners 

van de gemeente Zweeloo die lid waren van de NSB of 

anderzijds samenwerkten met de Duitsers worden in 

geen enkel geval genoemd.

In het boek worden enkele namen van daders wel 

genoemd, bijvoorbeeld in het geval van de moord op 

burgemeester De Kock en de arrestatie van Albert 

Oosting. Er valt in openbare bronnen namelijk genoeg 

te lezen over de mensen die verantwoordelijk waren 

voor deze daden. 

Ik wil mijn dank uitspreken aan alle mensen die 

mij geholpen hebben, de mensen die ik heb mogen 

interviewen en familieleden van hoofdpersonen in de 

verschillende verhalen en lokale deskundigen, die mij 

vaak met raad en daad hebben bijgestaan. Zonder al 

deze mensen had ik dit boek niet kunnen schrijven. 

Marcel Zantingh, april 2020
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HOOFDSTUK 1

10 mei 1940

In snel tempo begonnen de onzen zich terug te trekken. Telkens passeerden 

groepen wielrijders, die zich westwaarts spoedden. Dan even een moment 

van strijd. Plotseling, op een wegkruising, stootten beide partijen op elkaar, 

 

Enkele geweerschoten knalden; geweerkogels vlogen door het dorp; een ruit 

vloog kletterend in stukken. Heel kort duurde de schermutseling maar. Er viel 

een doode, enkele gewonden; er werden wat krijgsgevangenen gemaakt.  

En daarna keerde de rust weer, onwezenlijk, maar volkomen.1

 Antonie Kleijn, burgemeester van Zweeloo



In de vroege ochtend van vrijdag 10 mei 1940 over-

schreden Duitse troepen de Nederlands-Duitse grens. 

Nog diezelfde dag verschenen de eersten van hen in 

de gemeente Zweeloo. Verschillende Nederlandse 

soldaten die in het grensgebied gelegerd waren, kregen 

het zwaar te verduren en steeds meer troepen trokken 

zich landinwaarts terug. 

Om het verloop van de eerste oorlogsdag binnen 

de gemeente Zweeloo te kunnen beschrijven, moet 

ook worden stilgestaan bij de gebeurtenissen die zich 

buiten de gemeente afspeelden. Zowel de gebeurtenis-

sen voor 10 mei 1940 als het krijgsverloop op de dag 

zelf, die bepaalden of er in Zweeloo gevochten werd 

en hoe en wanneer de Duitse troepen de gemeente 

binnentrokken. 

De mobilisatie

De Nederlandse regering was zich ervan bewust dat er 

een kans bestond in oorlog te raken met een buiten-

landse mogendheid. Dit betekende dat Nederland 

gereed moest worden gemaakt om te kunnen reageren 

in geval een vijandelijke inval zich voordeed. De mobi-

lisatie van het Nederlandse leger begon op 28 augustus 

1939. Enkele dagen later, op 1 september 1939, viel de 

Duitse Wehrmacht (het leger) Polen binnen, met als 

gevolg dat Groot-Brittannië en Frankrijk Duitsland 

de oorlog verklaarden. De oorlog op het Europese 

vasteland was begonnen.

Nederland hield op dat moment nog vast aan het 

neutraliteitsprincipe en wilde onpartijdig blijven zoals 

het land dat ook in de Eerste Wereldoorlog was ge-

weest. Desondanks werd ingezien dat het land gereed 

moest zijn om indien nodig de wapens op te pakken. Er 

was geen garantie dat Nederland ook echt neutraal kon 

blijven. 

De mobilisatie betekende de oproep aan tiendui-

zenden dienstplichtige Nederlandse mannen om 

zich te melden voor militaire dienst en posities in te 

nemen door het hele land, zo ook in Zweeloo. In een 

boerengemeente was dit niet altijd even gemakkelijk. 

Wanneer een boer werd opgeroepen als dienstplichtige, 

Een groepje Nederlandse soldaten zoekt tijdens de mobilisatieperiode verkoeling in het zwembad van Zweeloo. (Stichting 

Streekeigen Sleen)
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moest de rest van het gezin het 

boerenbedrijf draaiende houden. 

Tegelijkertijd betekende de 

mobilisatieperiode door heel 

Nederland de komst van dienst-

plichtige soldaten. Inwoners 

van de gemeente Zweeloo zagen 

soldaten verschijnen die in 

de omgeving (zoals in Sleen) 

gelegerd waren. 

Tot de Duitse inval werd 

gewerkt aan de verdedigingsli-

nies die Nederland rijk was. Deze 

linies waren meestal nog niet ge-

reed, wat betekende dat er hard 

gewerkt moest worden om de verdedigingswerken af te 

krijgen. De eerste verdedigingslinie langs de grens met 

Duitsland in Noord-Nederland was de zogenaamde 

O-lijn. Deze linie bestond enkel uit troepen met als 

taken de grens te bewaken, alarm te slaan in geval 

van een vijandelijke grensoverschrijding, vernielingen 

uit te voeren (het opblazen van bruggen en andere 

objecten) en hindernissen in werking te stellen om de 

vijandelijke opmars te vertragen. De volgende linie was 

de Q-lijn en deze gold als de hoofdweerstandslinie. 

De soldaten uit de O-lijn dienden zich na het uitvoeren 

van hun taken terug te trekken achter 

de Q-lijn, gelegen achter een netwerk 

van waterwegen van Coevorden naar het 

Termunterzijldiep. 

Door een gebrek aan troepen was deze 

linie slechts spaarzaam bezet en waren 

de troepen vooral bij bruggen gelegerd. 

Langs de Q-lijn werden op strategische plaatsen verde-

digingswerken aangelegd, bijvoorbeeld in de vorm van 

kazematten. Sommige van deze betonnen werken zijn 

nog steeds zichtbaar in het landschap, zoals de kaze-

matten bij Noord-Sleen en op verschillende plekken 

langs de Verlengde Hoogeveensche Vaart. Naast de 

Q-lijn en de O-lijn bestonden verder landinwaarts nog 

enkele linies. Het geheel van linies en verdedigingswer-

ken in Drenthe, Groningen en Friesland stond onder 

bevel van de Territoriaal Bevelhebber Friesland (TBF), 

kolonel Jacob Veenbaas.

Jacob Veenbaas bekleedde sinds 1 augustus 

1938 de functie van Territoriaal Bevelhebber 

Friesland. ( Japikse, N., Persoonlijkheden in 

het Koninkrijk der Nederlanden in woord 

en beeld. Nederlanders en hun werk 

(Amsterdam 1938), 1743)

Nederlandse soldaten werken tijdens de mobilisatieperiode aan een kazemat aan het Oranjekanaal te Odoornerveen. 

(Beeldbank Drents Archief, fotonummer DA934060/Van der Kooij)
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Het grensgebied met Duitsland was in Noord-

Nederland opgedeeld in vijf verschillende ‘vakken’. 

De gemeente Zweeloo viel voor het grootste gedeelte 

binnen het vak van het 1e Bataljon 36e Regiment 

Infanterie, met een hoofdkwartier in Westerbork, 

en voor een kleiner gedeelte binnen het vak van 

het 1e Grensbataljon. Het hoofdkwartier van het 1e 

Grensbataljon bevond zich in Oosterhesselen. Het 

geheel was niet geschikt om lang weerstand te bieden, 

maar was bedoeld om zo lang mogelijk weerstand te 

bieden en daarmee de vijand te vertragen. 

Ook in de gemeente Zweeloo werden tijdens de mo-

bilisatieperiode de nodige voorbereidingen getroffen. 

Op 30 april 1940 verstrekte TBF Veenbaas schriftelijke 

instructies met betrekking tot het inladen en vervoeren 

van geneeskundig materieel en personeel naar verschil-

lende locaties. In deze instructies wordt geschreven 

dat twee autobussen en vier vrachtwagens naar Hotel 

Habing in Aalden (het huidige Grandcafe & Hotel LiBo 

aan de Aelderstraat, voorheen het Wapen van Aelden) 

dienden te rijden wanneer hiertoe bevel werd gegeven. 

In Aalden bevond zich de bataljonsverzamelplaats 

van het 1e Grensbataljon , waar eventuele gewonden 

behandeld konden worden. 

De Duitse inval

In de eerste dagen van mei 1940 was van een Duitse 

dreiging nog niet veel te merken. Pas op 9 mei werden 

grote Duitse troepenverplaatsingen gemeld en naar 

aanleiding daarvan werd door TBF Veenbaas aan zijn 

troepen grote waakzaamheid bevolen. De geneeskundi-

ge formaties van het gebied werden volledig in werking 

gesteld en verschillende transporten vertrokken vanuit 

Groningen richting Aalden. In de loop van de avond 

en nacht arriveerden het personeel en het materieel 

Het geheel van Nederlandse verdedigingslinies in de noordelijke provinciën. Langs de grens met Duitsland bevond zich de O-lijn 

met daarachter de Q-lijn. (Nationaal Archief, collectie 2.13.196, inventarisnummer 3291)
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de gemeente Oosterhesselen. Zij haalden op zoek naar 

textiel de hele winkel overhoop. Zelfs de matten werden 

opgelicht om te kijken of er geheime luiken waren. 

Eduard Voulon van de Zweeloër marechaussee was 

aanwezig bij deze huiszoeking. Bij de marechaussee 

was door de Landwacht om assistentie verzocht en 

Voulon was de enige die toen nog niet in bed lag. In 

de rechtbank verklaarde hij later dat hij er graag bij 

wilde zijn om eventueel te kunnen voorkomen dat een 

voormalig onderofficier uit het Nederlandse leger die 

bij Boels ondergedoken zat, gearresteerd werd. Volgens 

Voulon stond de huiszoeking bij Boels in het teken van 

een zoektocht naar achtergehouden textielgoederen.

Voor Boels liep het allemaal goed af. De ondergedoken 

Nederlandse militair werd door de Landwachters wel 

gezien, maar nadat hij verklaarde een neef van Boels te 

zijn werd hij verder met rust gelaten. De huiszoeking 

had nare gevolgen kunnen hebben, want er lagen ook 

nog verschillende eigendommen en papieren van de 

ondergedoken Cornelis Wiersma (van de marechaus-

see) in Boels’ huis. Deze spullen werden niet gevonden 

en er werd niets in beslag genomen.

Na het bezoek aan Boels stapten de Landwachters 

zonder pardon het huis van buurman Bruins binnen, 

in de hoop dat het gezochte textiel hier te vinden was. 

Textiel werd niet gevonden, maar op de zolder van een 

Van anti-Duits naar pro-Duits 
gemeentebestuur

Waarnemend burgemeester Fledderus begon zijn 

politieke carrière als secretarieambtenaar in Dokkum. 

De Fries had politieke ambities en zette hoog in door te 

solliciteren op het burgemeesterschap in de gemeenten 

Slochteren, Castricum, Delfzijl en Anloo, maar telkens 

zonder resultaat. Met ingang van 1 november 1943 was 

hij naar de gemeente Emmen gekomen om de functie 

van wethouder te vervullen. 

Ambtenaar Harm Rijmsma beschreef Fledderus 

later als ‘een slappe figuur’ die niet graag beslissingen 

nam.14 Roelof Zegering Hadders, na de bevrijding 

waarnemend burgemeester van Emmen en tijdens de 

bezetting werkzaam als ambtenaar bij de gemeente 

Emmen, beschreef zijn oud-collega als een goedige sul 

en ontzettend dom:

Hij had er geen flauw idee van, wat hij deed. Hij is door mij 

en den Secretaris op allerlei gebied bedrogen, maar hij merkte 

niets. ‘t Was zoo’n echte lobbes. Wij konden hem maken en 

breken, alleen door zijn stommiteit.15

Ook de verdediging van Fledderus zelf gooide het na 

de oorlog in de rechtszaal op ‘de slappe figuur’ die hij 

was, in feite ‘een speelbal van zijn omgeving’ die ‘niet 

doortastend genoeg [was] om zijn eigen wil en weg te 

volgen.’16 

Fledderus bleef tijdens zijn waarnemend burge-

meesterschap van Zweeloo in Emmen wonen en kwam 

dagelijks naar Zweeloo. De tocht van Emmen naar 

Zweeloo ging door uitgestrekte, eenzame landerijen en 

daarom vroeg hij na zijn aanstelling als waarnemend 

burgemeester al snel om de beschikking over een 

vuurwapen. Hij kreeg een pistool dat niet helemaal 

goed werkte. 

Op 18 november 1944 werd burgemeester Fledderus op 

zijn beurt vervangen door de 30-jarige pro-Duitse Joost 

Reinier van der Bent. Deze Van der Bent was op 17 maart 

1944 benoemd tot burgemeester van de Zeeuwse gemeen-

te Zuidzande maar vluchtte nog geen half jaar later weg uit 

Zeeland, om uiteindelijk in Duitsland op de Lüneburger 

Heide te belanden. Na terugkomst in Nederland kwam hij 

op 8 november 1944 in Zweeloo terecht: 

Op 4 September 1944 ben ik van Zuidzande gevlucht en, na 

veel omzwervingen, in het kamp te Westerbork terecht geko-

men. Daarna ben ik nadat ik enkele weken in Duitschland 

geweest was, in Assen gekomen. Ik ben in Duitschland 

geweest door de omstandigheid, dat mijn vrouw ziek was 

en rust moest hebben. In Assen heb ik mij gemeld bij den 

Secretaris-Generaal van de NSB. Begin November 1944 kreeg 

ik een oproep van den Commissaris der Provincie Drenthe. 

Ik heb hem bezocht. Later kreeg ik weer een oproep van dien 

Commmissaris. Deze vroeg mij toen of ik genegen was den 

waarnemend Burgemeester van Zweeloo te willen assisteeren. 

Ik vond dat goed en heb dien waarnemend Burgemeester 

assistentie verleend tot 18 November 1944. Begin Januari 

1945 kreeg ik mijn ontslag als Burgemeester van Zuidzande, 

en mijn benoeming tot Burgemeester van Zweeloo.17

Een jonge Rijswijkse stenotypiste hoorde op haar 

achttiende dat de gemeente Zweeloo op zoek was naar 

een typist. Haar vader was groepsleider van de NSB in 

Rijswijk; zelf was ze lid van de NSB en de Nationale 

Jeugdstorm. Begin september 1944 was zij op aanraden 

van de NSB met haar moeder naar de Lüneburger Heide 

vertrokken, maar half november kwamen ze terug in 

Nederland, in de gemeente Emmen . In het Kringhuis 

van de NSB hoorde ze van de vacature in Zweeloo, 

waarna ze vlot werd aangenomen. Tot 10 april 1945, de 

dag waarop Zweeloo werd bevrijd, was de jonge vrouw 

werkzaam op het gemeentehuis.
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schuurtje troffen ze een gedeeltelijk gedemonteerde 

motorfiets aan, een 98cc Ardie. Na enig zoeken kwamen 

ook de banden en de wielen boven water. De motor werd 

meegenomen en Bruins zag het ding nooit terug. 

Omstreeks juni 1944 werd een huiszoeking bij kapper 

Schuiling in Zweeloo uitgevoerd. De Landwacht ging 

de kapsalon binnen met de boodschap dat zij op zoek 

waren naar fietsbanden. Klaarblijkelijk was dit niet 

het enige waar zij voor kwamen, want er werd in alle 

potjes en vaasjes gekeken. De aanwezige klanten van 

de kapper mochten ondertussen de salon niet verlaten, 

maar werden gecontroleerd en moesten wachten tot de 

Landwacht verdwenen was. Er werd niets in beslag geno-

men en twee verstopte radio’s werden niet gevonden.

De Arbeits Kontrolle Dienst op jacht 
naar onderduikers

In september 2016 vertelde Gezina Sturing-Kamps 

hoe op een nacht in Zweeloo bij haar ouders aan de 

Kruisstraat (huidig nummer 21) een huiszoeking had 

plaatsgevonden, die met grof geweld was uitgevoerd. 

Het was een gebeurtenis die op haar als jong meisje 

veel indruk maakte, omdat haar vader gewond raakte 

door toedoen van de nachtelijke bezoekers:

De uit Hilversum afkomstige koopman Benjamin 

Brummelkamp was in zijn woonplaats onder andere 

groepsleider van de NSB. Door de dreiging van de 

geallieerde opmars was hij genoodzaakt zijn woon-

plaats te verlaten. In Zweeloo kreeg hij de functie van 

gemeentesecretaris. Ook zijn vrouw kwam mee naar 

Zweeloo. Brummelkamp bleef tot de bevrijding van 

Zweeloo werkzaam op het gemeentehuis.

De pro-Duitse Jean Willem Johannes Offergelt 

kwam ook uit Hilversum en was op 3 oktober 1944 

naar Zweeloo verhuisd. Ervaring als ambtenaar had 

hij tijdens zijn werkzame leven niet opgedaan, hij 

was bankbediende van beroep. Twee dagen na zijn 

aankomst was hij door waarnemend burgemeester 

Fledderus benoemd tot tijdelijk eerste ambtenaar en 

waarnemend secretaris. Hij vervulde deze functie tot 17 

februari 1945. 

Na de oorlog beschreef burgemeester Kleijn de man 

als een mooiprater, een leugenaar, een verdraaier van 

de waarheid en een sluw man, die uitermate onbe-

trouwbaar overkwam. Volgens de lezing van Kleijn wist 

Offergelt zich in korte tijd veel vijanden te maken en 

een uiterst slechte naam te verwerven. Offergelt stelde 

overigens zichzelf hier niet in te herkennen, maar had 

naar eigen zeggen juist altijd de mensen geholpen. 

Dat er in de woorden van burgemeester Kleijn toch 

een grote waarheid schuilging, bleek uit het oordeel 

van de rechtbank: Offergelt werd na de oorlog onder 

meer veroordeeld voor het aangegeven van de Joodse 

Julius Lichtenstein bij de NSB in Hilversum, die 

vervolgens de SD inlichtte. Lichtenstein kwam in een 

concentratiekamp terecht en overleefde de oorlog niet. 

In februari 1945 verwierf de gemeente Zweeloo twee an-

dere werknemers, die geen enkele ambtelijke ervaring 

hadden. Franz Reinier Köhler kwam in dienst op 19 

februari. Köhler kwam net als burgemeester Van der 

Bent uit Zeeland, wat geen toeval was. De beide heren 

waren neven van elkaar en evenals de burgemeester was 

Köhler lid van de NSB. 

Begin september 1944 had hij vanwege de geallieerde 

opmars zijn Zeeuwse woonplaats Axel verlaten, waar 

hij op dat moment directeur van de gasfabriek was. Hij 

kwam in Utrecht terecht, maar door de verslechterende 

leefomstandigheden zag hij zich genoodzaakt bij zijn 

neef in Zweeloo aan te kloppen voor een baantje op het 

gemeentehuis. 

Zijn totale gebrek aan ervaring als ambtenaar bleek 

een functie belast met het beheer over het bevolkings-

register en persoonsbewijzen niet in de weg te staan. 

Köhler kon met zijn vrouw en kinderen naar Drenthe 

komen en de helft van de ambtswoning van der Bent in 

Zweeloo (tegenwoordig autobedrijf Germs) betrekken.

De tweede man zonder ervaring die in februari 1945 

in Zweeloo een baan vond, was Kees Walraven uit 

Arnhem. Van beroep was Walraven kaderlid van de 

NAD, maar na zijn aankomst in Zweeloo op 21 februari 

1945 werd hij zonder enige moeite derde ambtenaar ter 

secretarie en leidinggevende van het evacuatiebureau. 

Het onderbrengen van evacués en het uitbetalen van 

evacuatiegelden behoorden tot zijn werkzaamheden, al 

had hij geen enkele ervaring op dit gebied. Dat hij des-

ondanks was aangenomen verklaarde hij desgevraagd 

zelf door te verwijzen naar zijn jarenlange lidmaatschap 

bij de NSB. 

Walraven kwam via in Zweeloo terecht. Nadat hij 

was ontslagen bij de NAD, sprak hij een kaderlid van 

de NAD dat in Zweeloo gelegerd was geweest. Via deze 

man kwam hij vervolgens in contact met burgemeester 

Van der Bent, die hem een baan aanbood op het 

gemeentehuis.
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Mijn vader moest uit bed komen, dat duurde wat lang en 

toen schoten ze door de deur. Mijn vader deed heel rustig aan 

en toen hebben ze nog een keer door de deur geschoten, eerst 

laag en toen op ooghoogte. Hij heeft de deur opengedaan 

en kreeg een klap met een revolver, toen hij in huis kwam 

bloedde hij vreselijk. Ze waren op onderduikersjacht, maar 

hebben niemand gevonden.18

Deze gebeurtenis vond plaats in de nacht van 8 op 9 

augustus 1944 en werd uitgevoerd door de Arbeits 

Kontrolle Dienst (AKD), een dienst die jacht maakte op 

mensen die waren ondergedoken om verplichte tewerk-

stelling te voorkomen. Dit werk werd in opdracht van 

een Duitse Fachberater uitgevoerd, die verbonden was 

aan het plaatselijke Gewestelijk Arbeidsbureau (GAB) 

en bepaalde welke adressen moesten worden bezocht. 

De AKD was ingedeeld in vijf compagnieën, met 

ieder een compagniecommandant. Deze vijf comman-

danten zetelden in Groningen, Arnhem, Eindhoven, 

Rotterdam en Amsterdam. Noord-Nederland viel onder 

de Groninger commandant, Zugwachtmeister Jung. 

AKD’er Zuijderduijn, die ook in Zweeloo aanwezig was, 

verklaarde na de oorlog hoe zij meestal te werk gingen:

Ik heb vanaf 15 Juni 1944 tot 4 September 1944 als 

wachtmeester der Staatspolitie, bewapend met een pistool of 

revolver, dienst gedaan bij het Arbeits Kontroll Kommando 

en heb alstoen, in Emmen gestationeerd [in café Baas aan de 

Angelsloërdijk], met een aantal collega’s, onder aanvoering 

van de opperwachtmeester bij die dienst, Wilhelm Aloisius 

Bos, deelgenomen aan razzia’s, huiszoekingen, opsporing 

en arrestaties van zéér vele personen, die z.g. waren 

ondergedoken voor de verplichte arbeidsinzet in Duitsland, 

wetende en begrijpende dat aldus gearresteerde personen 

in Duitsland verplicht te werk werden gesteld ten voordele 

van de Duitse vijand. Tientallen van hen gingen echter 

niet naar Duitsland, maar werden te werk gesteld in alhier 

voor de Duitsers werkende fabrieken zoals de Puritfabriek in 

Klazienaveen. Het meeste wat wij deden was z.g. lijstenwerk, 

d.w.z. Bos kreeg van het GAB [Gewestelijk Arbeidsbureau] 

waar een z.g. Fachberater zat, lijsten met namen en adressen 

van personen, die voor de arbeidsinzet waren ondergedoken 

of z.g. contractbrekers. Wij gingen dan de adressen af en 

bij aantreffen van de betrokken personen werden dezen met 

soepele hand of zo nodig, strenge hand gebracht naar het GAB 

en Fachberater, die dan verder met Bos de zaken afwerkte. Bos 

was immers de leider van de club. Doch naast dit lijstenwerk 

kwam het ook wel voor dat wij door tips en verraad aan 

namen kwamen, daar dan op af gingen en de verraden 

‘namen’ trachtten te pikken. Het waren dan niet alleen 

onderduikers voor arbeidsinzet of contractbrekers, doch ook 

wel ondergedoken krijgsgevangen, eenmaal een gedeserteerde 

NSKK’er, zwarte handelaars en dergelijke. Ook zijn wij eens 

achter een ondergedoken radio aan geweest, en hebben die ook 

gevonden.19

De medewerkers van de AKD waren afkomstig uit het 

Kontroll-Kommando (KK), dat was opgericht in juni 

1941 voor de bewaking van het beruchte strafkamp 

‘Erika’ in Ommen. Zij werkten daarnaast bij de ver-

schillende Gewestelijke Arbeidsbureaus als hulppolitie 

voor het aanhouden van onderduikers. Leden van de 

KK werden ook in Duitsland en Oost-Europa ingezet. 

De in Emmen gestationeerde AKD’ers waren gekleed 

in het zwarte uniform van de Staatspolitie en bewapend 

met pistolen. Enkele manschappen beschikten daar-

naast over een wapenstok. Patrouilles werden meestal 

per fiets uitgevoerd, enkele keren gingen ze met een 

auto op pad. 

Het was AKD’ers verboden tijdens huiszoekingen 

levensmiddelen en persoonlijke bezittingen in beslag 

te nemen. Voorwerpen als illegale geschriften, 

niet-ingeleverde radio’s en verboden wapens moesten 

samen met de eventuele arrestant(en) bij de SD worden 

afgeleverd. Uit de verschillende strafdossiers van na de 

oorlog blijkt echter dat de uitvoerende AKD’ers deze 

regels in veel gevallen aan hun laars lapten. In sep-

tember 1944 verliet de groep Emmen, toen de mannen 

bevel kregen zich naar Ommen te verplaatsen. 

De AKD’ers Botter, Troostheide en Zuijderduijn, die 

begin augustus 1944 met hun collega Boelen naar 

Zweeloo kwamen (naar alle waarschijnlijkheid was 

hun commandant Bos er deze nacht niet bij), vormden 

gezamenlijk een zeer berucht gezelschap dat in 

verschillende gemeenten in Drenthe actief was. Tijdens 

de rechtszaken na de bevrijding bleek dat het groepje 

geweld allesbehalve schuwde en dat er bij vrijwel iedere 

arrestatie of huiszoeking werd geschopt, geslagen of 

geschoten. Enkelen van deze mannen hadden doden 

op hun geweten en de groep gedroeg zich volgens 

ooggetuigen op beestachtige wijze.

Een van de veelzeggende verklaringen in het 

strafdossier van de AKD’ers was het relaas van Albert 

Klingenberg uit Zweeloo. Klingenberg vertelde hoe hij 

in de zomer van 1944, waarschijnlijk begin augustus, 

op het land aan het werk was met zijn ondergedoken 

zoon Willem en onderduiker Geert Bults. Toen de AKD 

werd gesignaleerd zetten de jongens het op een lopen. 

Botter. ging achter ze aan en schoot zelfs op ze, maar 

ze werden niet geraakt Later die dag kreeg Klingenberg 

thuis bezoek van dezelfde mannen, die wilden weten 

waar zijn zoon Willem was. Klingenbergs antwoord 

dat Willem in Duitsland zat, noemden ze een leugen 

en vervolgens werd hij in de schuur door twee man met 

heiningpalen afgetuigd. 
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In Meppen waren de gevolgen eveneens zichtbaar. 

Onder andere bij voormalig gemeenteveldwachter 

Zwols (huidige Mepperstraat 12), de familie Kuipers 

(huidige De Kockstraat 6, tegenwoordig Bouw- en 

Houtbewerkingsbedrijf Renting) en caféhouder 

Nijhoving (huidige Mepperstraat 3, tegenwoordig 

Brasserie Het Tramlokaal) was sprake van glasschade. 

Voor de inwoners van de gemeente Zweeloo bleef het 

gelukkig bij materiële schade. 

De Amerikaanse luchtmacht voerde deze nacht 

geen bombardementsvluchten uit, de Britten wel. De 

bommen werden vrijwel zeker afgeworpen door een 

bommenwerper van het type De Havilland Mosquito. 

Negentien toestellen van dit type werden die nacht 

uitgestuurd om Nederlandse vliegvelden te bombar-

deren en hadden ieder een bommenlast van vier stuks 

brisantbommen van 500 lb bij zich. Dit aantal kwam 

overeen met het aantal bommen dat in de landerijen 

achter het NAD-kamp was neergekomen. Andere Britse 

bommenwerpers die deze nacht actief waren, waren 

voorzien van bommenlasten die niet overeenkwamen 

met het aantal bommen dat achter het NAD-kamp 

neerkwam. 

Achttien van de uitgevlogen Mosquito’s gingen 

daadwerkelijk over tot het bombarderen van de doelen. 

De vliegvelden bij Deelen, Gilze-Rijen, Leeuwarden, 

Venlo en Volkel werden volgens de Britse rapporten 

met succes aangevallen. Drie toestellen van No 109 

Squadron moesten het vliegveld ten noorden van 

Enschede aanvallen. Twee toestellen lukte dit, maar 

een van de drie toestellen zag zich genoodzaakt de 

missie vroegtijdig af te breken. In het vluchtrapport 

werd vermeld dat het vliegtuig van bemanningsleden 

Walton en Benson te kampen had met een technisch 

mankement, waarna de bommen moesten worden 

afgeworpen op een andere locatie:

Target as detailed TWENTE, not attacked owing to technical 

failure. Bombs dropped in position 5230 N 0645 E. at 

0035.17

Het vermelde coördinaat 5230 N 0645 E komt overeen 

met een locatie in Duitsland ten zuiden van Coevorden, 

hemelsbreed slechts 32 kilometer van de locatie bij 

Zweeloo waar de bommen vielen. Het verschil tussen 

de twee locaties is dusdanig klein dat het heel goed 

Een tweemotorige bommenwerper van het type De Havilland Mosquito. Een vliegtuig van dit type wierp vrijwel zeker de  

bommen achter het NAD-kamp af. (M. Zantingh)

De locatie, bij benadering, waar in 1943 achter het NAD-kamp 

een foto werd genomen van de bomkrater bomkrater (zie 

volgende pagina). Links op de achter grond zijn de boerderijen 

te Nooitgedacht zichtbaar. Foto november 2019. (M. Zantingh)
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mogelijk is dat het coördinaat niet helemaal goed 

is genoteerd, ook gezien het feit dat ’s nachts werd 

gevlogen, in een tijd waarin de navigatiemiddelen nog 

niet erg geavanceerd waren. 

De bommenlast klopt en ook het tijdstip waarop de 

bommen volgens het vluchtrapport werden afgeworpen 

(00:35 uur) komt volledig overeen met de details in het 

rapport van de marechaussee. Hierdoor kan met vrij 

grote zekerheid worden geconcludeerd dat de noodaf-

worp tussen Aalden en Meppen werd uitgevoerd door 

de genoemde Mosquito. 

De gebeurtenissen kregen voor Zweeloo nog een 

staartje. In de nacht van 29 februari op 1 maart 1944 

vond om twee uur ’s nachts plotseling een enorme 

explosie plaats. De blindganger was alsnog tot ontplof-

fing gekomen. De Duitsers hadden de moeite niet had 

genomen of zagen geen mogelijkheid om de blindgan-

ger vlot op te ruimen. Er ontstond geen schade. 

Luchtgevecht boven Wezuperbrug

Op 8 april 1944 raakten de Amerikaanse piloten Reedy 

en Szaniawski boven het grensgebied tussen Duitsland 

en Nederland in gevecht met een groep Duitse 

jachtvliegtuigen. Zwaar in de minderheid hadden 

de Amerikanen geen schijn van kans. Het gevecht 

eindigde ’s middags om half vier met het neerstorten 

van een van de twee Amerikanen bij Wezuperbrug, 2nd 

Lieutenant Irving Reedy. 

Piloot Reedy was geboren op 12 augustus 1922 in 

Kentucky als de jongste van tien kinderen, in een 

familie van kolenmijnwerkers. Nadat hij zijn school 

had afgemaakt trok Reedy naar Detroit om daar aan 

het werk te gaan in een autofabriek van Packard, waar 

hij op de heftruck werkte. Eind mei 1942 meldde Reedy 

zich voor dienst bij het Amerikaanse leger, waarna hij 

zijn eerste militaire vlieglessen in Alabama volgde en 

later in Tampa in de Amerikaanse staat Florida. Hier 

leerde hij vliegen in de nieuwe P-51B.

Reedy vloog op 8 april 1944 in een jachtvliegtuig van 

het type P-51B-10 van fabrikant North American, beter 

bekend als de Mustang, met serienummer 43-106463. 

Het toestel van de Amerikaanse Eighth Army Air Force 

behoorde tot de eenheid 355th Fighter Group, daarbin-

nen tot het 357th Fighter Squadron.

Die dag was Reedy om 11:51 uur vertrokken van 

de vliegbasis AAF Station F-122 Steeple Morden 

(zuidwestelijk van de Engelse plaats Cambridge) voor 

een Ramrod-missie, het escorteren van een groep 

bommenwerpers. Het was de vierde missie van piloot 

Een van de kraters achter het NAD-kamp. Linksboven op de achtergrond zijn de boerderijen van Lubberts en Oldewening te 

Nooitgedacht zichtbaar. Het is niet bekend wie de personen op de foto zijn. (F. Kuipers) 
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