
PaÍerswolde, 3 nov. 2009-11-03

Geachte heer van Rossem,

Vlak na de bewijding van Ten Boer (april 1945),ik was toen bijna 16 jaar, schref ik mijn
grote wiend Hugo Bamouw (zoon van ds. Barnouw in lVoltersum) bdgevoegde brieven.
Zolasbeloofil zend ik ze uhierbij toe.

Een tante van mij in Dordrccht had alle door o.a mijn moeder(haar zuster) en hórír moeder
(mtjn oma) in de oorlog geschreven brieven bewaard - ea die heeft zc later aan mij gegeven.
Al die brieven heb ik gecopieerd en gebundel{ en als verjaascadeau (ook nog met ènfete
foto's uil die oorlogstijd).an mijn zuster gegov€n (ze werd toen S0 jaar). De àrigineten heb
geschonken aan het Groninger (oorlogs-)Archief. Zp gaven een mooi beeld ,an à" dagelijkse
gang van zakenvan die tijd.

Nogmaals mijn hartelijke dank voor de gastvrije ontvangst op míjn 80e verjaardag!

Met hartelijke groeten",

Wr-,
J. H. van der Meer
Hooiweg 220
9765EN Paterswolde
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De Canadeesche dokter en "dominé" drinken hier koffie; heden ook slapen

Jan had heel veel goed in de kelder en bij mij. De g4lg-valfrflrsschien nog mee. In alle
Waren ze verder in Holl. nu ook maargevallen de moed er in houden. De

wij. Burgemeester van Gr.
opgepakt.. 

-*grnds. 
. ..

hebben. De N.S.B. worden hier al
Den 18en verzonden

(Niet verzonden brief aan Hugo Barnouw, wegens de inundatie was de fam. geëvocueerd uit
Woltersum):

Ten Boer, 22 April '45 (Zondag)
Beste Huug,

Deze brief kan allicht niet verzonden worden, omdat *ij vrij zijn en jullie niet. Maar ik wil
het allemaal vast opschrijven, omdat ik het staks weer vergeten ben.

Vorige l/oensdag (de 18") 's morgens om 6 uur zijn we dan bewijd. De vorige dagen was het
hier al enofin druk van wegtekkende moffen en we zÀgenelke avond de stad branden. Daar is
ook enorme schade, vooral aan de Grote Markt, Vopel is helemaal afgebrand, de zijde van de
Markt Kreupelstaat - Boteringestraat is helemaal weg. De zijde van het Scholtenshuis is ook
weg en Geubels, Schortinghuis ook. 't Stadhuis staat er nog. 't Zíeter enorÍn rot uit. De hier
doortrekkende moffen waÍen helemaal in de war. Ze wisten niet meer waaÍ ze heen moesten.
Veel waren stomdronken. Men zeg!, datde Engelse vloot voor Delfzijl lag (1i5), zoóatze
daar ook niet meer uit kunnen. We verwachtten toen iedere nacht wat. De kelder hadden we
allang in orde. De dag voor de bewijding schoten ze etgin Groningen, in Oosterhogebrug. Ze
hadden (Ze : de Duitsers) daar geen dynamiet meer, om de sluizen te laten springen, zodat ze
hem alleen maar omhoog hadden ge,lrraald. Een burgerjong€n is toen over 't kanaal
gezïryornmen, en heeft de brug neergelaten. Hij is licht gewond en de Canadians hebben zijn
naam genoteerd vooÍ een onderscheiding. De bewijdingsnacht was in 't begin nog rustig. De
brug over 't Damsterdiep hadden de moffen al een paar dagen tevoren laten springen + 2
schepen van flrrfschippors, de schurken. Zehaddener tegenover een mitailleurnest laten
maken, waat ze een klein haodmitailleurtje in hadden staan. Onzebezetting bestond uit 6
man, rulaÍ 's nachts zíjner veel meer bijgekomen. Twee huizen hebben ze toen gevorderd:
Klinkhamer (de bakker) en twee huizen, verder aan'tDamsterdiep ook een. Daarin haódenze
pantserafiveer en manschappen.

's Middags ben ik met Johannes Wielsma er een ondergedoken sanittÍter van de A.D. naar
Woltersum geweest. (Hiernaast was het ziekenhuisje al weer in orde. We hebben er een
gewonde gehad. De Canadezen hebben op een nacht n.l. de Rijksweg beschoten,
ongelukkigerwijs net in Gannerwolde. Daar zijn ongeveer alle huizen beschadigd. Twee
doden (een vrouw en haar kind) en de man van die wouw ziraaÍ gewond. Ik heb hem gezien,
verdomd rot, maaÍ ik kon er toch wel tegea. Hij is 's nachts gestorven).

De bew.nacht was dus in 't begin erg rustig en ik sliep goed. Om 5 uur werden we wakker
van miÍailleurvuut, en we àjnrnaar meteen in de kelder gedoken. ln rustige ogenblikken
keken we es even om een hoe§e, mÍulr er was niks te zien. Alleen keek Vader even om een
hoek en zag niks, en 5 min. later keek hij weer er.zagde vlammen uit het dak van Klinkhamer
en Broos slaan, net de huizen waar de Duitsers inzaten. De Can. hebben toen
vlammenwerpers gebruikt. Een half uur daarnaging ik weer es naar bóvea e§zÀgop de
Bokkelaan allemaal soldaten: Canadezen. Ik allicht wuiven en toen riepen zemaIk over de
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sloot, en toen vïoegen ze of er ook "mofs" in ons huis waren . Zn warcnerg voorzichtig en ze
hebben dus ook geen enkele dode of gewonde. De Duitsers een stuk of l0 gewonden en e.s.o.
10 doden. Een hebben z-ebij Start in de etalage gegooid. 'lVe waren gek van vreugde hier.
Alleen was het rot, dat er 4 huizen opgórand waren: ru*Aamer, Broos, Jod Meijer (David
Start) en Boelens half. Bovendien had meester Meijer een schot door de buik gekregen. Hrj
was te nieuwsgierig gewsest. Hij is de volgende .lag gestorven, en dat door die runderachtige
nieuwsgierigheid van 'm. Rot voor Hetty enz.!

De Canadezen hebben dadelijk een tank voor de brandweer gespaÍmen en hard meegeholpen
de brand te blussen. Schitterende kerels \traÍen het. Het regiment (l100 man, eig. is een
regiment 850 man) dat ons heeft bevrijd, is hier meteen 4 dagea gebleven: vacantie. \iVe
hebben het hier toen goed gehad. Het waren Schotse Canadezen Zahadder.ook een band bij
zich: doedelzakken en hommels. Verrekte mooi gezicht en geluid. We hadden hier de dokter
en dominé in huis. Heel amdige kerels. Zn namen elke avond bonbons en cigaretten mee. Ik
was veel hiernaast in school; de Can. haddea daar ren dooruendstation voor gewonden: ze
werileffiffiltibigezonden iraaÍFt hosEtaal. \try'e waren ilàiii met z'n
vieren: twee ondergedoken A.D.ers en die ziekenverpleger. We hadden het er erg goed. Eens
kregen we ong. 20 blikjes met vlees, conred beaf, aardappels, groente en aard. mét groente *
een blik biscuit. We aten er soms als vorsten Ook nog een blikje thee + melk en suiker. Dat
zat aTles in een bli§e(door elkaar). Chccola en sigaretlen kregen we ook genoeg. Ik begon ze
net goed te kennen toen ze naar Duitsland moesten. Verhipte jailrmer. Toen kregen we
gewone Canadezsr(eergisterrniddag), ook weer soldaten van Royal Canadian Medicat Corps
in de school, maar geen soldaten in't dorp. Wel geschut op de Stadsweg naar Dijkshorn, dat
niet heeft geschoten Íraar weeÍ is verdwenen. Vanmiddag àjndeze soldaÍen ook weer
verdwenen. Nou krijgen we 200 Íum: ze komen op zolder bij Swieringa.Nou "frontnieuws":
(Maandagmorgen)

Gisteravond vochten ze in Appingedam, de Polen waren 2 km. vaa Delftijl. Ze komen van de
kant van Schildwolde etc. Gisteravond hier weer 200 Canadez,en lVij kregen de Capt.

Nou, dear, schrijf me jouw ervaringen terug.
Groeten aan familie

Jur

Wederom aan Hugo Barnouw, weer niet verzonden, nu d.d. 6. mei 1945 (gedeelten):

......De Canadezen hadden hier geen enkele dode of gewonde, de Moffen hebhn l0 doden,
10 gewonden en een stuk of twintig gevang€nen. Een heeft zich in een varkenshok op het land
net zo lang verdedigd, met machinepistool, mitrailleur, pantsennristen, geweÍen en
handgranaten tot de Can. hem half dood hebben geschotery een jonkie varr_lT jaar; in 't
ziekenhuisje ( naast ons, de school) had hij nog een verrekte grote bek.

..De volgende week kwamen hier stomen vluchtelingen binnen, uit de richting
App.dam. Op 't laatst hadden we hier in 't dorp 2000 vluchtelingen, 1100 Canadezen (our
libo?rators (de T.B.ster), z.ehafldenvacantie) en onze 900 inwoners. Aardig vo1 dus.

Appingedam is verwoest, Delfzijl valt erg mee, niks opgeblazen en ook niet veel huizen
kapot.

.. .. .Alles O.K. verder hier. Wytze, die hier de laatste tijd ondergedoken zat, is een v. d.
leiders van de N.B.s. hier; Jan Fongers is de pl. commandant.wytzevolgt op hem,
alg.secretaris zou je hem kunnen noemen. Cornelis (Kees) Medema is ook een v. d. hogeren
en van Dijk (vrouw Siegers!) Hoeksffa, belast met de zorg voor de N.S.B.ers, toont zicÉ een
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slappeling. De N.B.S. functioneert hier uitstekend. In Groningen niet zo best, het groeit hen
daar over't hoofd.

Nou knaapmans, schrijf me jouw ervaringen gauw terug. Kan al verrekt gced Engels praten.
Zitde hele dag bij de Caaadeznn riloltersum is zonder slag of stoot genomeÍL ong. een week
voor Ten Boer, over brug 7, dte heel is gebleven. Ik ben er nog heen geweest toen wij nog niet
bewijd waren. Jammer genoeg geen Can. te bekennen. Heb alleen veel kaarsen en gort
meegenomen uit een Duits ship, dat door de bevolking werd geplunderd.

Groeten aan ouders, zuster, zutagsr) broer en schoonzuster etc.

Cheerio

Groningen 5 Mei 1945

Beste Wietske Hemran en kinderen

meskunÍrcft
vandaar dat we maar en poging doen om je te bereiken.

Hopelijk zijn jullie nog levend en gezond.

Hier in Groningen heeft de
grond verbrand, evenals de

erg gewoed, mÍlax we leven nog. Ons huis is tot de
oost en noordzijde van de Details ervan hoorje bij

gelegenheid wel, maar de dat allen leven weten dantenminste.

Moe's adres is gehjk gebleven, ons
Gelkingestraat 31-2.

Hartelijke groeten en felicitaties met de gisteren bekend werd. Het was hier in
de Heerestraat een gekkenboel van vreugdel

Jan en Be en

26 mei 45

Imke ik heb een pak van 5 kilo met schip kunnen Dit schip gaat Dinsdag weg. Als
je het ontvangen hebt schrijfje hè? Maar hetzal onderweg zijn. Als de boter
sterk is geworden proef je er ni van als je 't uitbakt.

48 * De Vries:

/
Je weet toch dat ons huis Gr.,Nlarkt weg is? Het ligt in puin aan de duitschers.

nog niets. Die zat aarr

§erko Schaper is uit D. teruggekomen, vermagerd maar ij is nog in't
noorden.

Lieve

Voor zooveelste maal moet ik nog maar eens schrijven hoe het hier is.

Bd 't begin beginnen: van de toren af tot de Oosterst. alles weg! Van de toren tot de
Boteringest. dito. Oude Ebb.st half weg behalve de spaarbank. Achter 't Stadhuis Y/aagstr.
Guldenst. alles weg! Stoeldr.sfiaat finaal weg. Daarhadden de loeders een wagen met
springstof ingezet. Vischm. niets weg als de beide hoeken van de St.dr.str. Het Heereplein

Zeleyenalle en dat is 'tvoy'naamste. Van Herman v/d Meer weteri
de Hongaarsche grens. 

!éle 
grwten zuster D.

De jongens van Trui zfin natuurhjk opgepakt.

Sjuni'45


