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De jeugdjaren. 
 
Op 1 Mei 1940 ging ik als 7 jarige jongen naar de eerste klas 
van de lagere school. In Ootmarsum, dat ongeveer 4 km van 
de Duitse grens ligt . Mijn meester was mijnheer Neep.         
Het was een hele belevenis de overgang van de bewaarschool 
naar de Scheepersschool . 
Op 10 Mei maakte mijn vader mij wakker en zei :  “ jongen 
het is oorlog”. Ik wist niet wat oorlog was en hij vertelde mij 
dat Duitsland ruzie maakte met Nederland. Buiten hoorde ik 
veel lawaai  : het waren allemaal vliegtuigen die overvlogen, 
het was heel bijzonder.  Normaal hoorde je nooit wat : dit 
was wel spannend . Toen ik buiten kwam waren oudere 
mensen druk aan het praten met elkaar. Een oude vrouw 
vertelde dat de Duitse soldaten zo zouden komen en die 
hebben grote kruizen in de broek . Ik dacht met mijn 
kinderlijke verstand: hebben ze van die ijzeren kruizen, die op 
het kerkhof staan, in de broek? Hoe kun je dan nog lopen ?  
De volgende dag kwamen er motoren met zijspan met 
soldaten die hadden stalen helmen op en geweren om hun 
nek even later zagen we marcherende  soldaten die 
Ootmarsum  binnen gingen . 
Om negen uur begon de school weer, en Meester vertelde 
dat het oorlog was en dat de vliegtuigen die waren 
overgevlogen Rotterdam hadden gebombardeerd en dat er 
heleboel huizen vernield waren en heel veel mensen dood 
waren .        
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De dagen daarna verliepen als gewoon, alleen zagen wij 
Duitse legervoertuigen en er was een Ortscommandant 
aangesteld die toen de baas was. Aan een hotel in 
Ootmarsum hing een grote vlag :  rood en in een cirkel een 
hakenkruis.  De hoteleigenaar was een N.S.B man die 
sympathiseerde met de Duitsers. Er waren nog meer mensen 
die zich bij die troep aansloten . wij gingen gewoon weer naar 
school , de meester vertelde wel dat Koningin Wilhelmina 
naar Engeland was gevlucht . De eerste geallieerde 
bommenwerper   was brandend neergestort achter de 
Kuiperberg   : alle vier bemanningsleden waren dood. Ze zijn  
later op de Hervormde begraafplaats met Duitse militaire eer 
begraven , gepaard gaande  met saluutschoten . De eerste 
twee jaar verliepen rustig. Wel dat er geregeld geallieerde 
vliegtuigen  overvlogen en er geregeld een luchtgevecht was , 
want de Duitse jachtvliegtuigen zaten op vliegveld Twente . Ik 
moest toen geregeld boodschappen halen voor mijn moeder 
die waren nog zonder bon , en dan riep ze : “ doe het 
belastingplaatje aan je fietsje anders krijg je een bekeuring”. 
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Na school was het altijd buiten spelen, samen met mijn 
vriendje Theo ter Horst gingen we eens peren jatten in een 
tuin van een NSB’er . Bij een mooie grote boom hadden ze 
om de stam prikkeldraad gewonden  zo dat je er niet in kon 
klimmen , maar dat was voor ons geen bezwaar. Wij plukken , 
opeens zegt mijn vriend ‘ weg wezen’  een NSB man , hij liet 
zich uit de boom vallen en weg was hij ,                                                                                                                   
 Ik was te laat, hij zei :  “kom jij maar eens naar beneden” ,  ik 
langzaam naar beneden tot de laagste tak en net toen hij wou 
slaan liet ik mij vallen  en hij sloeg mooi met zijn hand in het 
prikkeldraad en weg was ik . Theo had op mij gewacht in het 
roggeveld en samen hebben wij van schrik de hele tijd ons 
verstopt en gewacht totdat de kust weer veilig was .  
 
De andere dag zat ik achter op een boerenkar en werd ik 
opeens in de kraag gegrepen door een NSB’er  waarvan ik 
flink wat klappen gekregen heb. Thuis vertelde ik het aan mijn 
vader , maar die durfde er niet naar toe te gaan .  
Steeds meer vliegtuigen vlogen over, het leven werd 
grimmiger , de voedsel voorraden werden minder, er werd 
een bonnensysteem ingevoerd  voor alles wat je haalde, 
moest een bon ingeleverd worden. Mijn vader moest werken 
in een textielfabriek in Nordhorn Duitsland :  iedere dag op en 
neer met een bus met een gaspot er achterin die gestookt 
werd met houtblokken. 

Op de spatborden van de bus zaten altijd 2 mannen die 
moesten kijken of er geen jachtvliegtuigen aan kwamen want 
dan moesten ze er allemaal uit om dekking te zoeken. Radio’s 
moesten allemaal ingeleverd worden en postduiven moesten 

gedood worden. De elektriciteit werd afgesloten behalve 
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gebouwen waar Duitsers in zaten en NSB – gezinnen. 
Iedereen zonder stroom moest zich behelpen soms werd met 

een fiets in de kamer en om beurten moest er getrapt 
worden om via de dynamo en koplamp licht te hebben. Soms 

werd ook zelfs een dynamo gemonteerd op een 
trapnaaimachine.  Wij hadden zelf een carbidlamp gemaakt  

 
Mijn vader bracht carbid mee uit Duitsland , en s’ avonds 
moesten alle ramen met verduisteringspapier afgesloten 
worden : je mocht geen spleetje licht zien !  
             
Daar stond een zware straf op en na acht uur s’ avonds mocht 
je niet meer buiten komen want dan had je kans om 
doodgeschoten te worden . 
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Op een avond in 1943 werd er aan de deur gerammeld :  2 
mannen in leren jassen met een hoed op kwamen binnen , en 
vroegen mijn vader waar het Russisch meisje gebleven was. 
Er was namelijk een meisje  verdwenen uit de fabriek in 
Nordhorn. Zij kwamen binnen met getrokken revolvers, maar 
mijn vader wist van niets. Gelukkig is het met een sisser 
afgelopen . 
 
In de Zomer van 1943 kwam mijn vader thuis en  hij zei  tegen 
mijn moeder “vrouw ik heb een week vakantie“ . Hij had in 
zijn leven nog nooit vakantie gehad . “ Weet je wat ik doe, ik 
ga rogge maaien bij de boer” . Hij verdiende daarmee een zak 
rogge, want met geld kon je in de oorlog weinig doen. 
De rogge moest nog gemalen worden  hij maakte een 
afspraak met de molenaar en de zak rogge werd in mijn 
bokkenkar gelegd. Daar overheen een afdekking van uit het 
land getrokken knollen en ik moest het naar  de molen 
brengen. Hij fietste een eind vooruit , want het moest 
stiekem gebeuren want het kon je door de landwacht zo 
worden afgepakt, met alle gevolgen van dien. Toen ik bij de 
molen aankwam stond mijn vader en de molenaar voor de 
deur. De deur werd geopend en ik kon met kar naar binnen 
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en de deur werd weer gesloten . Van het meel maakte mijn 
moeder roggepap en ze gebruikte het om worst te maken.  
 

 
 

Wij slachten stiekem ook een varken en als s’ avonds slager 
Floot kwam om hem te slachten, sloeg hij het dier met een 
bijl voor de kop , want patronen voor het schietmasker had 
hij niet meer en het beest mocht absoluut niet schreeuwen. 
Mijn moeder stond dan buiten voor het hek met een 
rozenkrans te bidden uit angst. Dat die slager later nog mijn 
schoonvader zou worden had ik niet kunnen dromen ! 
 
Bij ons in de buurt kwam een gezin te wonen met ook een 
jongetje van een jaar of tien hij speelde ook met ons , hij had 
een mooie gele ster op zijn jas met “ Jood”  er op , wij waren 
allemaal jaloers op hem : een jas met zo’n  mooie ster. Na 
een tijdje was het jongetje verdwenen, heel veel later 
hoorden wij wat er met hen gebeurd was. 
 
Op een dag kreeg ik geweldige kiespijn , mijn moeder zei , we 
gaan naar een tandarts maar die was in Ootmarsum niet.    
Wij moesten naar Oldenzaal met de bus. Op 4 km van 
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Ootmarsum  was een Duitse radarpost , aan de straat 
stonden veel Duitse soldaten die moesten allemaal met de 
bus mee, wij moesten er uit en weer teruglopen naar 
Ootmarsum , maar de kiespijn was intussen over !      
   
 Op een bepaald moment kwam er een order dat al het 
koperwerk wat je thuis had, ingeleverd moest worden ,  en 
ook alle kerkklokken uit de toren van de kerk werden er uit 
gehaald en meegenomen. Onze mooie koperen ketel had 
mijn vader verstopt boven op zolder en ik heb hem nog 
steeds bewaard en heeft een bijzonder plekje in de kamer. 
 

 
 
Midden 1943 werd de oorlog nog grimmiger, overal kwam 
gebrek aan. Op school was bijna geen papier meer, wij 
moesten de zijkantjes van het papier ook weer beschrijven. 
Overdag kwamen steeds meer vliegtuigen overvliegen, en als 
er dan weer een luchtgevecht boven Ootmarsum was, 
moesten wij in de klas plat op de buik naast de buitenmuur 
gaan liggen. Meester werd dan heel zenuwachtig en als het 
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een beetje rustig was moesten wij zo snel mogelijk naar huis 
gaan , een poosje later werd de school in beslag genomen 
door de Duitsers , we zijn toen bijna een jaar niet naar school 
geweest . 
Twee keer in de week moest ik 2 flessen melk halen bij een 
boer , op een dag kwam ik terug fietsen toen een geallieerd 
jachtvliegtuig gierend naar beneden kwam, ik ben met fiets 
en al de sloot ingereden. Ik dacht : “die moet dat jongetje 
hebben met die 2 melkflessen” , maar hij nam een eind 
verder een Duitse vrachtwagen onder vuur. Er kwamen 
steeds meer kinderen uit Rotterdam hier naar Ootmarsum  
die werden overal bij burgers en boeren in huis genomen.     
Zij hadden daar  niets meer te eten en waren dan ook 
broodmager, in het begin kregen ze kleine beetjes voedsel 
want anders zouden zij ziek worden. 
 

 
 
In Augustus 1943 kreeg mijn vader een ongeluk in de fabriek 
in Nordhorn hij lag daar in het ziekenhuis  . Mijn moeder en ik 
wilden er graag naar toe , maar hoe ? van de burgmeester 
Baron Schimmelpenning van der oyen  kregen wij een brief 
mee voor het Polizei-Amt in Oldenzaal om een Ausweis te 
krijgen om over de grens te mogen. Mijn moeder en ik op de 
fiets naar Oldenzaal. In dat bureau zat een Duitse officier 
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achter een mahonie houten bureau, op zijn uniform zat een 
kruis. Hij vroeg wat aan mijn moeder , maar zij kon geen Duits 
verstaan  een andere officier vertaalde het. 
Ze kreeg wel de papieren mee waar we de grens mee over 
konden .De andere dag konden wij met de fabrieksbus mee 
naar Nordhorn. In het ziekenhuis lag mijn vader met zijn 
hoofd in het verband. Hij had wat tegen zijn hoofd gekregen, 
maar hij mocht over een paar dagen weer naar huis. Op de 
terugweg moesten wij bij de grens allemaal de bus uit en de 
papieren laten zien een eindje voor ons kreeg een man een 
klap in zijn gezicht van een douanebeambte, hij had zeker wat 
verkeerds gezegd . 
Geregeld waren er razzia’s, dan kwamen er SS soldaten  in 
Ootmarsum en dan werden alle mannen boven de 16 jaar 
meegenomen. Die moesten dan werken in Duitsland. 
Toevallig hadden wij in Ootmarsum een goede 
Ortscommandant die gaf stilletjes een seintje wanneer er een 
razzia kwam. Als het weer zo ver was, dan gingen mijn vader 
en de buurman naar de ouders van mijn moeder, die 
woonden buitenaf in een bosrijk gebied. Daar hadden zei een 
hol gegraven en daar verstopten ze zich. Als de kust weer 
veilig was moest ik op het fietsje met massieve banden , - dat 
waren stukken harde slang die mijn vader had meegebracht 
uit de fabriek- , hun komen vertellen dat ze weer naar huis 
konden komen. 
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Wij woonden naast een fabriekje waar soldaten waren 
ingekwartierd voor een paar dagen en dan waren ze weer 
weg. Steeds kwamen er nieuwe soldaten. “Wir fahren ab 
nach die Normandie “ hoorde je regelmatig. Ik vroeg aan 
mijn vader waar gaan die naar toe ? Hij haalde een 
schoolatlas voor de dag en liet me zien dat het in Frankrijk 
lag, hij had gehoord van iemand die stiekem op zolder naar 
de radio had geluisterd dat de geallieerden geland waren in 
Normandie . 
Zo ging ik eens met mijn moeder naar Oldenzaal daar woonde 
een tante van mij op de fiets want bussen liepen er niet meer 
die waren allemaal ingevorderd op visite . Ze kreeg daar soms 
meelzakjes mee , want mijn oom werkte in een maalderij , 
daar maakte zij hemdjes voor mij van , ik was toen al modern 
want op mijn rug stond “K W van der Lied Gruttemeel” !     
 

 
 

Die middag was er een hevig luchtgevecht aan de gang boven 
Oldenzaal , wij gingen allemaal schuilen achter de 
buitenmuur en ineens hoorden wij een doffe plof en toen het 
weer rustig was gingen wij kijken , er lag iemand in het 
weiland zo’n 20 meter van het huis vandaan.  Het was een 
Duitse pilloot : zijn valscherm was niet open gegaan. Al snel 
kwamen Duitse soldaten met een auto om hem op te halen . 



 
13 

 

De oorlog werd steeds grimmiger dag en nacht vlogen er wel 
zo’n duizend vliegtuigen over, die het Roergebied 
bombardeerden. Als die overvlogen dan rammelde alles in 
huis.  Zo’n eskader werd begeleid door jachtvliegtuigen 
Spitfiers , en als het eskader boven Twente kwam, werden ze 
opgewacht door Duitse  jachtvliegtuigen : de Messerschmitt 
die op vliegveld Twente waren gestationeerd ,  deze waren al 
gewaarschuwd door een radarpost. Deze   radarpost stond  
vlak bij Ootmarsum  en als de geallieerde vliegtuigen de kust 
naderden konden ze zien welke route ze volgden , dan 
volgden de luchtgevechten. Alleen in Twente zijn door de 
hele oorlog ongeveer 600 vliegtuigen neergestort  : zowel 
Duitse als geallieerden. Eind 1944 hadden de geallieerden 
een trucje uitgevonden en ze gooiden zakken met 
zilverpapier naar beneden, zo  kon de radar ze niet meer 
volgen.  
 

 
 
De spitfiers hadden niet genoeg benzine om de hele rit naar 
Duitsland heen en terug  te vliegen , die hadden dan een 
reserve tank bij zich die was ongeveer 60 cm breed en 2 
meter lang , net een grote sigaar en als die leeg was werd die 
afgeworpen. Wij als jongens probeerden zo’n ding te pakken 
te krijgen. Op een middag was ik buiten op het stukje land 
van mijn vader en zag ik zo’n ding tuimelen. Ik rennen door 
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de weilanden op dat ding af, ik was de eerste en heb dat ding 
meegesleept naar huis. Ik heb er bovenin een gat in gemaakt , 
en een zitbankje van plankjes ingezet en onderaan een plank 
voor de stabiliteit , dan een stok en aan de twee einden een 
plankje en de zaak was compleet, een roeibootje was 
geboren :  lekker mee varen op de kolk  !  
 
Kabelwacht : Alle onderdelen van de Wehrmacht van het 
Duitse leger had als communicatie de telefoon. Ze waren met 
elkaar verbonden met kabels die langs de straten aan bomen  
waren vast gemaakt, maar werden door sabotage  vaak 
doorgesneden. De burgemeester kreeg opdracht om mannen 
vanaf 16 jaar en ouder op te roepen om kabelwacht te lopen.  
Behalve N.S.B leden  : die waren vrijgesteld . Ieder kreeg dan 
een stuk  traject van een paar honderd meter die hij dan 
moest bewaken, als daar wat gebeurde kon hij dood 
geschoten worden. Als mijn vader opgeroepen werd om de 
wacht te houden was mijn moeder doodsbang dan gingen we 
samen bidden voor een goede afloop. Gelukkig is het altijd 
goed gegaan .       
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5 September 1944 : Dolle Dinsdag , het was een zenuw-
achtige dag in Ootmarsum. Naast  ons huis in de fabriek waar 
soldaten waren ingekwartierd, was het een geschreeuw van 
officieren en komen en gaan van soldaten en NSB - mensen 
op de fiets met koffers achterop. Ze fietsten richting 
Duitsland , de geruchten gingen  dat de geallieerden 
naderden, later bleek dat ze niet verder waren gekomen dan 
Arnhem Market  Garden ‘de brug te ver’ . De andere dag 
kwamen de N.S.B.’ ers weer terug, het werd steeds 
grimmiger. Onze ouders waren bang. Iedereen die geen 
geldige papieren had werd opgepakt. Zo moest onze meester 
enkele keren een ‘ Schutz-Loch’ in de grond  graven. Wij als 
jongetjes kijken hoe meester dat deed .    
 
Het werd Oktober. Vliegtuigen vlogen dag en nacht over. Op 
een avond was er een hevig luchtgevecht boven Ootmarsum 
plotsklaps vielen er brandbommen in onze buurt.  Een man    
-het was een evaque uit Rotterdam-  gooide met een schop  
zand op een brandende bom.  Even verderop stond een 
boerderij in brand. De dagen gingen verder. Wij waren met 
een paar jongens soldaatje aan het spelen op het Galgenveld 
even buiten Ootmarsum, daar vonden wij een niet ontplofte  
brandbom, die was ongeveer 60 cm lang en had een 
doorsnede van 10 cm  en was zeskantig :  net een groot 
potlood . Wij brachten hem naar het stadhuis toe, alle 
broekriemen aan elkaar gemaakt en aan de bom vastgemaakt 
en zo sleepten wij  dat ding richting Ootmarsum. Wij waren 
nog niet in Ootmarsum toen  een paar grote mensen ons 
tegenhielden en ons zeiden de bom onmiddellijk te laten 
liggen. Wat er verder mee gebeurd is weet ik niet, maar een 
paar dagen later werd er uit de kerktoren een brandbom 
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gegooid op het kerkplein. Het zou best onze  bom hebben 
kunnen zijn ….. 
Het was November, wij hadden net weer een varken geslacht 
toen Landwacht,  - dat was een onderdeel van de N.S.B.- 
overal clandestiene etenswaren in beslag nam. Iedereen die 
clandestiene spullen bij zich had moest  het inleveren. Mijn 
vader had alles van het geslachte varken in emmers gedaan  
en verstopt boven op het dak van de fabriek . 
 
December 1944. De winter had goed toegeslagen , het vroor 
en sneeuwde en alle straten waren glad. Er werd niet 
gestrooid. Voor ons was dan het motto : dan direct op naar 
de Kuiperberg. Daar gleden wij dan bergafwaarts af op de 
‘prak’ , dat was een zelf gemaakt sleetje. Twee plankjes 
rechtop vastgemaakt aan een bodemplank waar je op kon 
liggen, dan een stukje bandijzer aan de onderkant en glijden 
maar, want verkeer was er nauwelijks. Af en toe een Duitse 
vrachtwagen en als die dan de berg op moest, kon hij er niet 
boven opkomen , dan gooiden die rot Moffen zand op de weg 
en dan was onze baan kapot. Wij gooiden dan emmers water 
uit de ‘kleikoel’ weer over de straat en de volgende dag 
konden wij weer glijden. 
 
Enkele Wehrmacht soldaten naast ons in de fabriek, kwamen 
altijd bij mijn moeder om een kom warm water te halen om 
zich te scheren. Dat werd dan uit de ketel gehaald die altijd 
op de kachel stond. Op een middag, mijn moeder was aan het 
worst bakken, vroeg zij aan hun of ze ook een paar plakjes 
wilden hebben “maar wat graag“ was heet antwoord. Toen ze 
weggingen kwam een jonge soldaat mijn moeder een hand 
geven , en begon toen te huilen, ik vond het maar raar. 
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Sinterklaas en Kerstmis gingen voorbij zonder feeststemming 
maar wel met een hoop vliegtuiglawaai.  Mijn moeder heeft 
heel wat Rozenkransen gebeden . 
In Januari  het zelfde gedonder. Hier en daar viel een vliegtuig 
neer en als het kort in de buurt was gingen we kijken. Uit  
stukjes micaglas maakten wij ringen om aan je vinger te doen 
boven op boorden wij dan drie gaatjes in en daar deden wij 
dan potloodpunten in in de kleuren rood wit en blauw 
(provocatie…)  In de nacht van 30 Januari  weer hevige 
gevechten in de lucht opeens een geweldige knal, er waren 
bommen gevallen op het Bergplein alle huizen daar waren 
vernield. Twee mensen dood en een heleboel gewonden. 
Onder hen ook een jongetje van onze school : Johan Heupink. 
Hij is in houtbak van een truck van de fa Rawe uit Nordhorn 
naar het ziekenhuis in Oldenzaal gebracht en is daar 
gestorven. De zusters uit het ziekenhuis hebben nog een brief  
geschreven naar zijn ouders hoe hij gestorven is. 
Het sterven van een jongetje uit je school had voor mij een 
hele impact, het besef van oorlog drong toen pas goed tot mij 
door. De Pater stuurde nog een brief aan de bedroefde 
ouders. Een monumentje tegenover ons huis is een 
herinnering aan deze bominslag. 
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In de stad waren de meeste etalageruiten gesneuveld. Heel 
Ootmarsum was in rouw . 
De dagen gingen verder. Niemand kon je meer vertrouwen 
,de winkels hadden bijna geen voorraad meer :  al had je 
distributiebonnen, het werd ruilhandel op de zwarte markt. 
De Moffen werden steeds grimmiger de ene razzia na de 
ander, dan weer werden er mannen opgepakt boven de 16 
jaar, een andere keer werden alle fietsen en paarden 
gevorderd. Bij mij in de buurt woonde een klein boertje met 
een paard , een Duitser kwam van hem het paard vorderen. 
De deur van de stal ging open het paard dat de hele 
wintertijd in de stal had gestaan trappelde vol ongeduld om 
naar buiten te gaan. Het boertje  gaf het paard een klap met 
zijn hand op zijn billen , en schreeuwde VOORUIT JIJ !!!! en 
het paard galoppeerde de stal uit en ging richting zijn weide :  
de mof had mooi het nakijken . 
De boer kon later zijn paard weer uit de wei halen . 
Nog een grappig incident, er woonde in Ootmarsum een 
bijzonder iemand Gerrit Wigbelt. Hij fietste altijd op een 
damesfiets had damesschoenen aan en droeg een damestasje 
. Ook Gerrit kwam in een razzia voor de vordering van fietsen 
terecht, maar hij mocht doorfietsen, want Gerrit had zijn 
massieve voorband van het wiel gehaald en fietste op de velg 
en daar hadden de moffen geen belangstelling voor. Zo gek 
was hij dus ook weer niet !  
Een zoon van een hotelhouder uit Ootmarsum was 
commandant van de Landwacht. Het was een vuurvreter.  Hij 
was amper 20 jaar :  Dirk Kip. Hij reed op een motor, geweer 
op de rug door Ootmarsum en omgeving, iedereen was bang 
voor hem . Het liep tegen Pasen en veel Duitse soldaten 
trokken zich terug, met vol geladen paard en wagens, op 
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fietsen en met kinderwagens. Volgens zeggen hadden de 
geallieerden de Achterhoek al bevrijd en trokken ze richting 
Enschede . Op 2 April -Eerste Paasdag-  waren Oldenzaal en 
Denekamp  al bevrijd . 
In Ootmarsum trokken er nog steeds Duitse soldaten door in 
de richting van de grens. Je kon in Ootmarsum op twee 
plekken de grens over, de ene richting Denekamp , Nordhorn 
en een in de richting Lage. Aangezien de Duitsers alle 
richtingborden hadden weggehaald vroegen vele soldaten      
” Wo geht’s nach Lage ? “.  Grotere jongens stuurden ze dan 
mooi richting Denekamp. 
 
Op de 2de Paasdag dat jaar is het traditionele Vloggelen en 
het paasvuur niet doorgegaan . Ik ben op de 2 de Paasdag 
met een stel jongens naar Denekamp gelopen -ongeveer 9 
km-. Onderweg hoorden we achter ons motorgeronk. Wij als 
de bliksem het bos in, het was een motor met zijspan en 2 
Duitsers. Gelukkig hadden ze ons niet gezien, waar ze 
gebleven zijn weet ik niet. Mogelijk gevangen genomen. Wij 
hebben onze tocht voortgezet en kwamen bij het kanaal 
Almelo – Nordhorn. Aan de overkant stond een  geallieerde 
tank.  Soldaten er naast, sigaretje aan en handen in hun 
zakken. We wisten niet wat we zagen. In Denekamp 
aangekomen was het een en al drukte.   
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Colonnes auto’s, vrachtwagens en tanks en er tussen ook 
ordonnansen op motoren. De straten werden kapot gereden 
de stenen vlogen alle kanten op, dit schouwspel zal ik nooit 
vergeten. 
We gingen terug naar Ootmarsum en dat nog in Duitse 
handen was . Thuis kreeg ik er van langs (begrijpelijk) omdat 
ik meegegaan was. Ze waren erg ongerust geweest .  
De laatste Duitsers trokken weg richting Duitsland . 
 

   
 
4 April  1945 OOTMARSUM BEVRIJD  !!!                                
Twee geallieerde Weapon Cariëers  kwamen van uit 
Denekamp Ootmarsum binnen rijden. Op de eerste lag een 
fiets voorop , die was van veldwachter Blok die had richting 
Tilligte op wacht gestaan en zat zelf in de eerste carrier. Op 
het marktplein stopten ze. Er liepen mannen in blauwe 
overals met een band om de arm, waar B.S. op stond 
(Binnenlandse Strijdkrachten). Alles wat benen had kwam 
naar de markt. De vreugde ten top. Vlaggen met rood wit en 
blauw werden uit de ramen gestoken, verschillende grote 
mensen begonnen te huilen van geluk . 
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Een kapitein en een luitenant gingen het stadhuis binnen , 
daar zijn ze ontvangen door de burgemeester en leden van de 
B.S. Het bleek de Canadese kapitein Rawkins te zijn die 
Ootmarsum bevrijd had.  De 2 officieren kregen uit handen 
van de burgemeester een oorkonde van de gemeente 
Ootmarsum. 
Opeens waren ze vertrokken, een bericht kwam binnen dat er 
Duitsers waren gesignaleerd. Later bleek dat het loos alarm 
was . De officieren moesten wel op het matje komen bij hun 
meerdere want ze waren buiten hun  territorium  gegaan en 
moesten hun oorkondes inleveren. 
 
Iedere Ootmarsummer had lang verlangd naar dit moment 
van bevrijding , vreugde ten top. Grote mensen huilden van 
geluk. Als twaalf jarig jongetje heb ik die vreugde van toen 
intens beleefd en mijn hele leven nooit meer meegemaakt. 
 
 
Het klooster : deze was in de bezettingstijd gebruikt als 
lazaret voor de Duitsers , toen die hals over kop vertrekken 
moesten hadden ze een hele boel spullen achter gelaten. 
Verschillende Ootmarsummers hebben zich toen over 
verschillende spullen ontfermd. 
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Na de bevrijding werd het een hospitaal van de geallieerden . 
Een gedeelte van de opmars ging door Ootmarsum richting 
Lage (Duitsland). Colonnes legervoertuigen tanks en motor -
ordonnansen kwamen  via de Molenstraat Ootmarsum 
binnen en er bleef geen straatsteen op zijn plaats.  Grote 
gleuven vormden zich in de weg , even buiten de stad was  
een tank in een diepe sloot terecht gekomen. Of hij er is 
ingereden of dat hij defect was of er was ingedrukt  om de 
weg  vrij te maken, weet ik niet, hij is wel een week of drie 
blijven liggen . 
Dagen ging het maar door. Colonne na colonne. Een officier 
vroeg aan een schoolmeester om  inlichtingen. Deze 
probeerde in zijn school-Engels zich verstaanbaar te maken. 
Toen kwam er een oud vrouwtje met een kar vol groente 
aanlopen en begon met de officier te praten (ik stond met de 
oren te klapperen) . Wat bleek, deze mevrouw had als Non in 
Engeland gezeten, en had een ‘cadeautje’  gekregen van de 
tuinman en moest daarom het klooster uit. 
Na de bevrijding  hebben de geallieerden het klooster 
overgenomen en er een hospitaal van gemaakt . 
In het klooster was het een drukte van belang, vele gewonde  
soldaten werden aangevoerd om behandeld te worden, want 
in de buurt van Delden werd nog hevig gevochten.                 
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De dode soldaten werden langs de straat voorlopig in de 
grond begraven. Vol verbazing keken wij naar soldaten die 
met een rok aan liepen dat hadden we nog nooit gezien  : 
Schotten !!!                   
Alle joden uit Ootmarsum waren afgevoerd naar een 
concentratiekamp , behalve een jood  :  Sieg ten Brink. Deze 
was ondergedoken bij een boer vlak bij de grens , en heeft al 
die jaren in een gierkelder gewoond. Na de bevrijding kwam 
hij te voorschijn en is toen op een stoel door Ootmarsum 
gedragen. 
Om het front bij te houden moest de aanvoer van munitie en 
benzine snel en goed geregeld worden , zo werden op 
verschillende plaatsen langs de weg opslagplaatsen  gemaakt. 
Zo was er ook een bij ons in de buurt. Daar lagen kisten 
munitie en granaten en reeds afgeschoten hulzen. Ik heb 
toen zo’n lege huls meegenomen. Later heb ik daar een 
miniatuur kolenkitje van gemaakt 
 

     
 

Bij de grens in Denekamp hadden de B.S. ( binnenlandse 
strijdkrachten) de hotelhouder met zijn zoon Dirk Kip 
gevangen genomen en naar Ootmarsum gebracht, lopend 
gingen ze de stad in. Dirk hadden ze een dode kip om de hals 
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gehangen. De mensen langs de kant van de weg riepen 
“Schiet hem dood” . Wij jongens dachten straks schieten ze 
hem dood, dat willen we zien . 
 

 
 

Ze werden afgevoerd naar de Marechaussee kazerne, daar 
moesten ze het Wilhelmus zingen dat deden zij niet . Ze zijn 
toen afgevoerd. Dirk heeft in de gevangenis voor advocaat 
gestudeerd en is later in Belgie gaan wonen. Verschillende 
keren hebben ze geprobeerd om hem te interviewen maar hij 
heeft nooit medewerking  verleend .       
Naast ons huis bij de fabriek kwamen dagelijks 
legervrachtwagens met dwangarbeiders en mensen uit  
concentratiekampen uit Duitsland Nederland weer binnen , 
die moesten dan eerst onderzocht worden en moesten ze het 
administratief allemaal weer in order maken. Allereerst 
werden ze buiten van kop tot teen bespoten met een spuit 
waar D.D.T. uitkwam , sommigen liepen nog in het gestreepte 
pak van het concentratiekamp en waren broodmager, en dan 
een voor een naar binnen. 
Op een dag werd er een bivak gemaakt tegen over ons huis. 
Legervoertuigen en tenten werden opgezet, wij als jongens 
met de neus vooraan om te zien wat er allemaal gebeurde de 
veldkeuken werd aangezet . Ik kreeg van een soldaat een half 
wit brood dat uitgedroogd was in mijn handen en ik zette het 
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op een draf naar huis. Mijn moeder sneed er plakjes van : 
eigen gekarnde boter er op, wat was dat heerlijk, net of je 
een gebakje krijgt ! Wij waren gewend om de zogenaamde 
kleistoet te eten, die was 5 cm hoog en de onderste 
centimeter was kleverig . Wat werden we nu verwend !!!!! 
 
Na enkele weken dat de tank in de sloot gelegen had kwamen 
er twee grote legervrachtwagens die werden vooraan met 
kabels vast gezet aan een paar bomen, daarna kwamen er 
dikke stalen kabels van een lier en werden vastgemaakt aan 
de tank en heel langzaam werd de tank uit de sloot 
getrokken. 
 

   
 

Wat een sensatie  dit te zien , Ik had  toen nooit kunnen 
dromen dat ik later in het Nederlandse  leger ook bij de 
oprichting van zo’n onderdeel  mocht zijn .   
 
 Tabak : In het voorjaar verbouwde  mijn vader op een stuk 
land sla-planten , wanneer die voor consumptie zo ver waren, 
was het iedere dag sla eten, ook de buren moesten 
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meehelpen, want hij had het land nodig op er tabaksplanten 
op te zetten : Amersfoortse tabak en Virginia. Ik moest dan 
de bladeren op stokken in rijen en ophangen om te drogen en 
dan ging hij het snijden  en er sigaretten van draaien.        
Op een dag ik moest mijn vader helpen op het land, zegt hij 
tegen mij “ga jij maar naar de straat en zie dat je sigaretten 
voor mij kunt krijgen ,ik kan mij alleen wel redden”. Dit was 
niet aan dovemans oren gezegd. Ik ging naar huis, nam een 
paar eieren mee en toen langs de colonnes heen en maar 
roepen “ cigarets for egs” . Het duurde niet lang of ik had 
beet : een mooie doos Players  sigaretten !  
 

 
 

Toen direct naar mijn  vader toe , wat was die man blij, al die 
tijd had hij  gerookt van eigen verbouwde tabak. Hij ging op 
de kruiwagen zitten en stak na vele jaren weer een echte 
sigaret open daarna volgde snel een tweede  maar toen 
begon hij draaierig te worden , en hij ging van zijn stokje. De 
buurman heeft hem weer naar huis gebracht . 
 
Het gewone leven begon langzaam weer op gang te komen. 
De school was weer in orde gemaakt en een lange tijd van 
niet naar schoolgaan was voorbij. Wij waren halverwege de  
vijfde klas gestopt en zijn gelijk met het zevende jaargang 
begonnen  een jaar overgeslagen. Wanneer je na dit jaar naar 
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een andere school ging, kon je van school af. Ging je na dit 
jaar aan het werk, dan moest je de achtste klas doorlopen. Ik 
ben toen naar de ambachtsschool in Enschede gegaan en heb 
voor automonteur gestudeerd  en ben met een eerste prijs 
van school gegaan. 
 

 
 

In de loop van 1946 moesten de dienstplichtigen vertrekken 
naar Nederlands Indië , jongens van 20 jaar. De meesten 
waren nog nooit meer dan 10 km van huis geweest en 
moesten dan 3 weken op een boot in een ver land 
oorlogshandelingen verrichten . 
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Een van de miniatuurbussen die ik maakte. 

 

Na mijn schooltijd ben ik bij een busmaatschappij de T.E.T 
gaan werken . Op 13 April 1953 moest ik in militaire dienst  
melden in de Wilhelm de Zwijgerkazerne in Wezep achter 
Zwolle, daar kreeg ik 2 maanden militaire  opleiding. Daarna 
een half jaar naar de Kromhout kazerne in Utrecht , daar een 
opleiding gevolgd voor monteur rupsvoertuigen , toen 
overgeplaatst naar Kamp Stroe op de Veluwe. Hier werd de 
afdeling 6 T.D Berging opgericht .  
 

 
 
Na de bevordering tot Korporaal kreeg ik de leiding over de 
technische dienst. Na verschillende oefeningen in Bramsche 
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en op de Lunerburgerheide , waar we vastzittende of kapotte 
tanks moesten bergen. Een prachtige tijd.  
 

 
 
In September 1955 ging ik met kort verlof naar huis . 
De werkzaamheden bij de T.E.T werden weer opgepakt . Het 
was de tijd  van de opstand in Hongarije tijdens de koude 
oorlog. Het ging er om of het Westen zou ingrijpen of niet, ik 
kreeg bericht dat ik de radioberichten moest afluisteren en 
via de radio een oproep kon krijgen. Ik had de plunjezak nog 
maar net op zolder gezet. Gelukkig is het niet doorgegaan. 
Toen moest ik mij melden op het stadhuis in Ootmarsum , 
daar kreeg ik de mededeling dat ik ingelijfd was bij de 
dienstplichtige B.B. ( bescherming  bevolking ).  
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Na verschillende oefeningen werd ik benoemd als ‘Chauffeur 
Redder’, na een paar  jaar hadden ze niet voldoende mensen 
voor de vrijwillige B.B. in Ootmarsum , de hele groep 
dienstplichtigen uit Ootmarsum is toen overgegaan naar de 
vrijwillige B.B. hier heb ik nog 10 jaar als commandant 
gefunctioneerd  Het B.B.-tijdperk in Nederland liep ten einde. 
 
 
 
Als burger heb ik mij hierna gespecialiseerd in de 
autotechniek en dan in het bijzonder Diesel 
inspuitapparatuur  en  luchtdruk - remsystemen voor 
vrachtwagens. Cursussen en opleiding heb ik gevolgd in 
Engeland bij C.A.V. en in Duitsland bij Wabco in Hannover. 
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Zo kwam het leven van een jongeman die bewust de Tweede 
Wereldoorlog heeft meegemaakt in een wat rustiger 
vaarwater terecht. Van de vrije tijd en de vrijheid hebben 
jouw opa en oma op gepaste wijze gebruik gemaakt en we 
hopen dat jij in jouw leven geen oorlogservaring zult beleven. 
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Het heeft ons veel plezier gebracht dit alles op papier te 
zetten en hoop dat hierdoor een stukje geschiedenis 

bewaard blijft. 
Deze  memorie van ervaringen en belevenissen heb ik 

geschreven op verzoek van mijn kleinzoon Nicolas Stroot. 
 

Het doet mij goed dat er ook bij de jongere generatie 
belangstelling is voor het verleden. 

Dit boekwerkje met een stuk familiegeschiedenis heb ik 
voorjaar 2018 met veel plezier overhandigd aan mijn 

kleinzoon Nicolas Bernhard Stroot. 
                            

                   Ootmarsum, April 2018 
 


