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Gedenkt het leed- maar niet om stil te staan; 

Gedenkt de schande -maar om voort te gaan 

Waar de weg open ligt naar een nieuw leven; 

De waardigheid van een bevrijd bestaan. 

V ICTOR VAN VRIESLAND 





Verantwoording 

In de vijf decennia sinds de bevrijding heeft de Tweede Wereldoorlog niet alleen 
de aandacht vastgehouden van degenen die de bezetting zelf beleefden, maar ook 
de interesse gewekt van menigeen die er pas na 1945 mee in aanraking kwam. 
Die belangstelling heeft geleid tot een groot aantal publikaties over dit onderwerp. 
Een deel van deze publikaties geeft in grote lijnen een wetenschappelijk verantwoord 
overzicht van de voornaamste ontwikkelingen tijdens de oorlog, terwijl een ander 
deel in kroniekvorm verhaalt van de gebeurtenissen in een bepaalde plaats of streek. 
In Zwolle bestond na de bevrijding eveneens het voornemen om de oorlogs
geschiedenis van de stad vast te leggen. Al in de zomer van 1945 werden in kringen 
van de voormalige illegaliteit plannen ontwikkeld om de verschillende verzets
activiteiten te boekstaven. Het project raakte echter in het slop, waardoor een 
publikatie uitbleef. Wel verscheen in 1947 een omvangrijke bundel met bijdragen 
over de oorlog onder redactie van de Zwolse predikant D.C.A. Bout. Daarin is onder 
meer aandacht besteed aan wat zich tijdens de laatste maanden van de bezetting in de 
stad had voorgedaan.' 
Vervolgens bleef het lange tijd rustig op het terrein van de Zwolse oorlogs
geschiedschrijving, afgezien van een enkel kranteartikel waarin herinneringen aan 
de bezetting werden opgehaald. Pas in de jaren tachtig trad er verandering op in deze 
situatie. In navolging van een groeiende interesse in het hele land, nam ook in Zwolle 
het aantal lokale publikaties over de oorlog aanzienlijk toe. Zij vormden een aan
vulling op de wetenschappelijke geschiedschrijving over Nederland in oorlogstijd, 
die lange tijd hoofdzakelijk was gericht op de landelijke ontwikkelingen. Lokale 
studies, die uitwijzen in hoeverre de oorlogservaringen in de verschillende gemeenten 
overeenkomen, vormen echter niet alleen een aanvulling op het landelijke beeld van 
de bezettingstijd, zij bieden bovendien plaatselijke geïnteresseerden de mogelijkheid 
om tegen de achtergrond van een vertrouwde omgeving kennis te nemen van deze 
bewogen jaren. 
Voor sommige lezers vormen de onderwerpen van lokale studies een onderdeel van 
hun eigen herinneringen; indrukwekkende herinneringen die hen verbinden met trieste 
en hoopvolle momenten. Voor een juist begrip van die herinneringen, ook door 
degenen die van 'na de oorlog ' zijn, is een zekere kennis van de achtergrond van die 
tijd onmisbaar. Een zinvol herdenken van de Tweede Wereldoorlog is slechts mogelijk 
wanneer namen en gebeurtenissen uit die tijd hun betekenis blijven behouden. Die 
betekenis kan worden afgeleid door de oorlog in een bredere context te plaatsen. 
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Enkele onderwerpen uit deze context worden voor het voetlicht gebracht in de in 

1985 verschenen bundel Als een strootje in de maalstroom, de voornaamste Zwolse 
publikatie in de nieuwe stroom van lokale oorlogspublikaties.2 Deze uitgave van de 

plaatselijke historische vereniging bevat artikelen over uiteenlopende facetten van de 

stedelijke geschiedenis vlak vóór en tijdens de bezetting. Er wordt aandacht besteed 
aan de Zwolse aanhang van de NSB en aan de joodse vluchtelingen uit Duitsland, 
maar evenzeer aan minder voor de hand liggende onderwerpen als de bevolkings
groei, het bibliotheekbezoek en de Centrale Keuken. De verscheidenheid aan onder

werpen maakt duidelijk dat het begrip 'Zwolle tijdens de Tweede Wereldoorlog' een 
keur van onderzoeksmogelijkheden bood. 
Om die veelheid van onderwerpen uiteindelijk in een overzichtswerk bijeen 

te brengen, besloot de IJsselakademie te Kampen, op aanraden van het Zwolse 
gemeenteraadslid G. van der Brug, na te gaan welke mogelijkheden daartoe 
bestonden . In oktober 1992 werd mij gevraagd deze in kaart te brengen. Bestudering 
van verschillende archieven en bibliotheken wees uit dat er in het algemeen geen 
gebrek aan informatie bestond over de geschiedenis van Zwolle tijdens de Tweede 

Wereldoorlog. Die constatering werd verwoord in een rapportage aan de Zwolse 
gemeenteraad.' Met het oog op de vijftigjarige herdenking van de bevrijding in 

april 1995, nam de raad vervolgens het besluit om een historisch onderzoek naar 
de oorlogsgeschiedenis te bekostigen. Dit onderzoek diende te resulteren in een 
geïntegreerd overzicht van de voornaamste lokale ontwikkelingen en gebeurtenissen 
tijdens de Tweede Wereldoorlog in de toenmalige gemeenten Zwolle en 

ZwolierkerspeL 
Onder begeleiding van de IJsselakademie heb ik tussen maart 1993 en december 
1994 kunnen werken aan de totstandkoming van dit boek. Het onderzoek geschiedde 

met medewerking van een begeleidingscommissie, waarmee op vruchtbare wijze 
van gedachten werd gewisseld over de concept-teksten. De leden van de commissie 
vertegenwoordigden het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, de vakgroep 

Geschiedenis van de Katholieke Universiteit Nijmegen, de IJsselakademie, 
het Zwolse gemeentearchief, de Zwolse Historische Vereniging en de gemeente 

Zwolle. 
Dit boek is gebaseerd op literatuur- en bronnenonderzoek, aangevuld door 
interviews met betrokkenen. Daarbij is gebruik gemaakt van meer dan veertig 
archiefcollecties in verschillende archiefbewaarplaatsen. Een belangrijk deel hiervan 
bevindt zich in het Zwolse gemeentearchief. In het bijzonder de archieven van de 
gemeenten Zwolle en Zwolierkerspel en het archiefvan het korps gemeentepolitie 

gaven een gedetailleerd beeld van hetgeen zich hier tijdens de bezetting heeft 
afgespeeld. Dit beeld werd in belangrijke mate aangevuld met gegevens uit het 
omvangrijke archief van de Politieke Opsporingsdienst/Politieke Recherche 

Afdeling en de archieven van twee verwante organisaties. De redelijk complete 
verzameling afschriften die hierin werd aangetroffen van de verhoren waaraan tal 

van Zwollenaren na de bezetting waren onderworpen, vormde een rijke bron van 
informatie. Door het gebruik van dit archief kon de raadpleging van het in Rijswijk 

berustende Centraal Archief voor de Bijzondere Rechtspleging tot een minimum 
worden beperkt. 
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Behalve van deze archieven werd onder meer gebruik gemaakt van het archief van de 
commissaris der Koningin en van de archieven van het Militair Gezag. De archieven 
van het ministerie van Binnenlandse Zaken boden aanvullende informatie over het 
plaatselijk bestuur. Verschillende onderwerpen werden verder uitgediept aan de hand 
van dossiers uit de collecties van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. 
Daarbij ging het om onder meer het Duitse bezettingsbestuur, de NSB, de collectie 
dagboeken en de collectie van de Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers. 
Een andere belangrijke bron inzake de illegale activiteiten in Zwolle werd gevormd 
door de collecties van de Ordedienst en de Binnenlandsche Strijdkrachten die bij het 
ministerie van Defensie zijn ondergebracht. 
Voorts werd inzage verkregen in enkele andere archieven, waaronder dat van de 
Nederlands-Israëlitische gemeente en de paters Dominicanen. Bovendien werden 
enkele particuliere collecties geraadpleegd, waarvan vooral de Zwolse collectie 
1940-1945 van Paul Harmens vermelding verdient. 
Naast het archiefonderzoek werd tevens de mogelijkheid benut om verschillende 
persorganen te bestuderen. Hiervoor kwam in de eerste plaats de liberaal
georiënteerde Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant in aanmerking, het 
voornaamste plaatselijke dagblad. Dit werd voor de periode september 1939-april 
1945 in zijn geheel doorgenomen. De tot oktober 1941 verschijnende katholieke 
tegenhanger, het Overijsselsch Dagblad, kon ondanks intensieve naspeuringen niet 
worden getraceerd. Hetzelfde moest helaas geconstateerd worden voor de jaargangen 
van het Zwolsch Nieuws- en Advertentieblad, beter bekend als Ten Heuvel's Krant, 

en het in Zwolierkerspel verschijnende nieuwsblad De Omroeper. Wel zijn de jaar
gangen van enkele kerkbladen bestudeerd plus een aantal illegaal verschenen bladen. 
Daarnaast werden enkele vooroorlogse jaargangen geraadpleegd van de tijdschriften 
Volk en Vaderland en Eenheid door Democratie en naoorlogse nummers van enkele 
dagbladen zoals Het Vrije Dagblad. 
De gegevens die dit archief- en personderzoek opleverden, zijn aangevuld met 
informatie die ontleend is aan een aantal vraaggesprekken met personen die de 
bezetting zelf hebben meegemaakt of anderszins in staat waren om een nadere 
toelichting te geven. Hun toelichting verlevendigde mijn kijk op de zaken. 
In tegenstelling tot het ruimschoots voorhanden zijnde bronnenmateriaal\ was de 
tijd die beschikbaar was voor de bestudering van het oorlogsverleden van deze 
stedelijke gemeenschap beperkt. Daarom moest er een keuze worden gemaakt uit het 
beschikbare materiaal. Noodgedwongen moest worden afgezien van de bestudering 
van enkele archieven van kerkgenootschappen, verenigingen, scholen en bepaalde 

gemeentelijke diensten. Ook het aantal vraaggesprekken met betrokkenen is beperkt 
gehouden. 
Om een selectie te maken uit het vele aldus verzamelde materiaal, was het nood
zakelijk te kiezen voor enkele zwaartepunten in het uiteindelijke verhaal. Aan de 
basis hiervan lag de opvatting dat het verleden van de stad en haar inwoners op 
verschillende terreinen tot zijn recht diende te komen. Daarbij is uitgegaan van 
nieuwe inzichten uit de geschiedwetenschap die pleiten voor een genuanceerde kijk 
op de zaken. De verabsoluteerde tweedeling tussen degenen die 'goed' dan wel 'fout' 
waren tijdens de oorlog, een beeld dat in veel oudere publikaties over de bezetting 
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sterk naar voren komt, doet onvoldoende recht aan de gecompliceerde werkelijkheid 
van die tijd. In zo'n weergave- met enerzijds de Duitse bezetter, anderzijds de 
Nederlandse verzetslieden en hun respectievelijke aanhang -ligt de nadruk vooral op 

de absolute tegenstelling tussen beide partijen. Daarmee loopt de schrijver het risico 
te weinig aandacht te besteden aan het feit dat beide groepen deel uitmaakten van een 
samenleving, waarbinnen het leven van alledag een modus vivendi moest worden 
gevonden, en waarin veel mensen een vorm van aanpassing zochten -accommodatie 
genoemd- tussen de twee genoemde uitersten. 
Juist bij een geïntegreerd lokaal-historisch onderzoek dient de geschiedenis in haar 
volle breedte te worden aanschouwd, al is een zekere selectie onvermijdelijk. Het 
beeld mag zich niet uitsluitend concentreren op de uitersten. In een breed opgezette 
benadering van het oorlogsverleden dient ook aandacht te bestaan voor de ervaringen 
van veel personen die de bezetting ergens in de grijze zone tussen collaboratie en 
verzet hebben meegemaakt. Daarbij gaat het om uiteenlopende groepen die op 
diverse manieren en tijdstippen geconfronteerd werden met de gevolgen van de 
bezetting. De Duitse maatregelen troffen verschillende mensen op verschillende 
wijzen en daar werd, afhankelijk van de omstandigheden en de consequenties, op 
allerlei manieren op gereageerd. In dit onderzoek gaat het vooral om het 
verduidelijken van de omstandigheden en de reacties. 
Om inzicht te krijgen in de situatie waarin de Zwollenaren tijdens de bezetting 
terechtkwamen, wordt als uitgangspunt voor deze studie de vraag gesteld op welke 
manier de Duitse bezetting de diverse terreinen van het Zwolse leven beïnvloedde. 
Op deze wijze kunnen de uiteenlopende gevolgen van de oorlog voor verschillende 
groepen in de lokale gemeenschap nauwgezet in kaart worden gebracht. Tot die 
gemeenschap worden naast de Zwollenaren ook de inwoners van Zwolierkerspel 
gerekend, de voormalige randgemeente die in 1967 grotendeels bij Zwolle werd 
ingelijfd. De oorlogservaringen van Zwollenaren buiten deze gemeenten blijven in 
het algemeen buiten beschouwing. 
Om het overzicht te bewaren was bovendien een zekere inperking nodig in de 
onderwerpen. Ook bij een lokale studie is het immers niet mogelijk om recht te doen 
aan ieders persoonlijke geschiedenis. Onder invloed van de algemene vraagstelling 
en de beschikbare informatie is gekozen voor een aantal duidelijke aandachtspunten 
in dit boek. Na een inleidend hoofdstuk over Zwolle aan de vooravond van de 
Tweede Wereldoorlog zal eerst worden ingegaan op de rol van het gemeentebestuur 
en het optreden van het plaatselijke politiekorps. Vervolgens wordt de aandacht 
verlegd naar verschillende facetten van het dagelijks leven en naar de ontwikkelingen 
in de politiek en de economie. Hierna volgen twee hoofdstukken over het lot van de 
joodse gemeenschap en de opbouw en activiteit van de illegaliteit. Aan het eind van 
dit boek worden ter afsluiting de bevrijding en de nasleep van de oorlog besproken. 

Tot slot van deze verantwoording wil ik graag mijn erkentelijkheid betuigen aan allen 
die hun medewerking hebben verleend aan dit onderzoek. Velen waren bereidwillig 
om mij te voorzien van informatie over de bezettingstijd of andere gegevens te 
verstrekken die mij verder hielpen. Hun aandeel is dit boek zeker ten goede 
gekomen. Dank ben ik ook verschuldigd aan het personeel van de uiteenlopende 
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archiefbewaarplaatsen die hun deuren openstelden. Vooral de medewerkers van het 

Gemeentearchief Zwolle, die mij met grote regelmaat zagen verschijnen, ben ik zeer 

erkentelijk. 
Dat geldt evenzeer voor de leden van de begeleidingscommissie die als kritisch 
klankbord fungeerden en mij met raad en daad hebben bijgestaan. Ook waren Paul 
Harmens, Coen HiJbrink en Leo Schotman bereid om delen van het manuscript aan 

hun kritische blik te onderwerpen. Hun inbreng stel ik zeer op prijs, evenals die van 
Anneke van der Baan met wie ik gegevens over de joodse gemeenschap uitwisselde. 

De IJsselakademie, en met name de respectievelijke hoofden wetenschap, bedank ik 

voor het vertrouwen dat zij in mij en mijn onderzoek gesteld hebben. Bovendien is 
dit boek verrijkt door de inzet van Yvonne Wassinken Harry Stalknecht, die de 
(foto)redactie op zich hebben genomen. Een laatste woord van dank komt toe aan 
Rian Litjens, mijn partner, die mij steeds op alle mogelijke manieren heeft gesteund. 
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Zoo'n keurige plaats ... ' . Een luchtfoto van Zwolle, genomen op 8 juni 1939, aan de vooravond 

van de Tweede Wereldoorlog. 
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HOOFDSTUK I 

Zwolle in de jaren dertig 

Om een goed beeld te krijgen van hetgeen er tijdens de Tweede Wereldoorlog in 

Zwolle is voorgevallen, is het raadzaam een indruk op te doen van het leven in de 
jaren dertig. Een leven dat zich afspeelde in een burgerlijk, democratisch land dat 
bovenal neutraal wilde blijven. Een land waarvan de bevolking verdeeld was op basis 
van godsdienst of politieke opvattingen en waar dit verschil in levensbeschouwing, 

evenals verschillen in inkomen, een belangrijke rol speelde. 
In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de voornaamste ontwikkelingen op 
politiek, maatschappelijk en economisch gebied in zowel Zwolle als Zwollerkerspel. 
Hieruit zal blijken dat de oorlogsgebeurtenissen niet geheel uit het niets opdoemden. 

Niet zelden was er een voorgeschiedenis die zich vóór mei 1940 op Nederlandse 
bodem had afgespeeld. 
Evenals elders in het land bestond in de jaren dertig ook in Zwolle een groeiende 

belangstelling voor rechts-autoritaire denkbeelden, die vooral door de Nationaal
Socialistische Beweging werden uitgedragen. De opkomst van het nationaal-socialisme 
verliep echter niet zonder ruchtbaarheid en zonder protest. Bovendien werd Nederland 

in dit decennium geconfronteerd metjoden die Hitier-Duitsland ontvluchtten. De sfeer 
in de internationale politiek werd geleidelijk grimmiger, wat onder meer van invloed 
was op allerlei luchtbeschermingsmaatregelen. Onder de steeds sterker wordende 

oorlogsdreiging mobiliseerde het Nederlandse leger in augustus 1939. Enkele maanden 
later, op I 0 mei 1940, viel het Duitse leger Nederland binnen en nam de bezetting een 
aanvang. Bij wijze van voorbeschouwing wordt in dit inleidende hoofdstuk gekeken hoe 
de politieke, economische en sociale situatie zich in beide gemeenten ontwikkelde en 
wat men in deze context ervoer van het nationaal-socialisme in Nederland en Duitsland. 

Een schets van Zwolle 

Op een gebied van ongeveer 2000 hectare ten oosten van de IJssel woonden in 1930 
ruim 40.000 personen in de Overijsselse hoofdstad. Qua inwonertal nam het redelijk 
dichtbevolkte Zwolle de 25e plaats in op de ranglijst van grootste Nederlandse 

steden. De bevolking, die voor bijna de helft uit kinderen bestond, werd gevormd 
door een kleine tienduizend huishoudens. Het aantal inwoners was sedert de eeuw
wisseling met nog geen tienduizend personen toegenomen. De bevolkingsgroei bleef 
daarmee achter bij de landelijke ontwikkeling. 
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Ruim zestig procent van de inwoners was protestant, circa 22 procent katholiek, 

anderhalf procent joods, terwijl bijna zestien procent niet godsdienstig was. Daarmee 
week de situatie in Zwolle, afgezien van het iets grotere percentage protestanten, niet 

noemenswaardig af van het landelijke beeld. 1 

De Zwolse bevolking bestond in 1930 voor bijna zestig procent uit autochtone 
Zwollenaren. Toch leken de 'rasechte inboorlingen' in de minderheid; zij gaven
volgens een ingewijde- zeker niet de toon aan in de stad. 'Bijna alle vooraanstaande 
burgers zijn van elders gekomen en er is niemand in deze verdraagzame stad, die er 

aan denkt hierop een aanmerking te maken. ' 2 Dat nam niet weg dat het voor een 
buitenstaander in het begin moeilijk kon zijn om er tussen te komen. 'Zoo gezellig 
als de Zwollenaar met zijn zin voor humor onder stadgenooten van eigen kring is, 
zoo gesloten is hij aanvankelijk tegenover vreemden.' ' De inwoners stonden dan 

ook niet als spontaan te boek, hoewel ze desgevraagd altijd bereid waren om te 
helpen. 
De Zwollenaar hield van zijn stad, al kwam hij daar niet altijd even gemakkelijk 

voor uit. Hij lachte een beetje om 'het in zijn ogen ietwat achterlijke Kampen en 
het slaperige Hasselt ', maar had daarnaast waardering voor steden als Deventer 
en Apeldoorn: De Zwollenaar gaf weinig uiting aan de gehechtheid aan zijn eigen 
stad, die destijds een zeker cachet van 'stijve deftigheid ' droeg.' De stad werd door 

buitenstaanders beschouwd als ' zoo'n keurige plaats[ ... ] waar je op de wandeling 
door de straten tersluiks tracht ergens een spiegel te ontdekken om te zien of je hoed 
recht staat en je das niet scheef zit. Want dat zou niet kloppen met de omgeving van 

wel onderhouden huizen en villa 's, sierlijke singels en parken ' ." Die omschrijving 

had vooral betrekking op de statige oude panden in het centrum. Daaromheen was de 
stad aanzienlijk gegroeid in de tweede helft van de negentiende en de eerste decennia 

van de twintigste eeuw. Tot de uitbreidingen behoorden wijken als Assendorp in de 
omgeving van het station, en de wijk Diezerpoort inclusief de uitbreidingen langs de 

Wipstrikkerallee. 
Achter het rustige en vreedzame beeld van ' mooie oude gebouwen, keurige 
winkelstraten, frisse buitenwijken [en] uitstekende sportterreinen' ging de nodige 
bedrijvigheid schuil.7 Zwolle was van oudsher een centrum voor bestuur en handel. 

De industriële ontwikkeling was na de Eerste Wereldoorlog echter achtergebleven 

bij steden als Deventer en Enschede. 
De belangrijkste industrieën waren machinebouw, drukkerijen , een olie- en vee
voederfabriek, een linoleumfabriek en de elektriciteitscentrale. Het aandeel van de 

industriële arbeidskrachten in de plaatselijke beroepsbevolking was relatief gering, 
temeer daar de stad er in de eerste decennia van deze eeuw niet in was geslaagd 
nieuwe levensvatbare industriële ondernemingen aan te trekken. 

De nijverheidssector bood werk aan ongeveer 35 procent van de arbeidskrachten, 

ongeveer evenveel als de sector handel en verkeer. De dienstensector was goed voor 
meer dan 22 procent van de beroepsbevolking. De laatste twee sectoren drukten daar

mee een duidelijk stempel op de stad. De agrarische sector bood in Zwolle slechts 
werkgelegenheid aan circa drie procent van de beroepsbevolking." 
Zwolle was als knooppunt voor weg- en spoorwegverkeer tussen het noorden, midden 

en zuiden van het land opslagplaats en overlaadstation voor diverse goederen. Het 
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was een drukbezochte marktplaats waar de agrarische produkten uit de omgeving 
werden verhandeld. Daarnaast was de stad zetel van het provinciaal bestuur en huis
vestte als Overijsselse hoofdstad tal van ambtelijke en semi-overheidsinstellingen. 
Daartoe behoorden de arrondissementsrechtbank, het huis van bewaring, de Districts
arbeidsbeurs, de Raad van Arbeid, Rijks-en Provinciale waterstaat en verschillende 
belastinginspecties. Aan het einde van de jaren dertig werd ook de overheidsdienst 
die zich ontfermde over de ontwikkeling van de Noordoostpolder, gedeeltelijk in 
Zwolle gevestigd. Voorts verzorgde de stad, eveneens in het kader van haar centrum
functie, het middelbaar onderwijs voor de regio.9 

Ook Zwolle had in de jaren dertig een groot aantal werklozen. Velen werden in de 

werkverschaffingsprojecren geplaatst zoals bij de aanleg van de Hortensiabrug. 

Mede door het gebrek aan industrie had Zwolle een relatief kwetsbare economie die 
weinig kansen bood op een gunstige ontwikkeling. Het gemiddelde inkomen van de 
Zwolse belastingplichtige lag tot 1931 onder het landelijk gemiddelde.10 Dat het 

gemiddelde Zwolse inkomen in dat jaar hoger lag, kwam doordat het landelijk 
gemiddelde daalde als gevolg van de econom ische crisis. Die was in 1929 ontstaan in 
de Verenigde Staten maar liet zich inmiddels ook in Europa voelen. Het duurde even 
voordat Zwolle hiervan de consequenties ondervond, maar in 1932 ontkwam de 
Overijsselse hoofdstad er niet meer aan. 
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Het was volgens de Zwolse Kamer van Koophandel 'een jaar van zorgen en teleur
stellingen. De fundamenten van de stoffelijke welvaart werden hoe langer hoe meer 

ondermijnd en de daardoor ontstane ontwrichting was overal ernstig merkbaar. ' De 
werkloosheid nam dat jaar aanzienlijk toe. 'Te Zwolle werd het aantal werkloozen 

geschat minstens 50 à 60 pct. grooter te zijn dan in 1931. Speciaal onder de bouw
vakarbeiders heerscht groote werkloosheid.' 11 De stad werd vooral zwaar door 
seizoenswerkloosheid getroffen, doordat bijvoorbeeld bouwbedrijven 's winters 
stillagen.12 

Er veranderde de eerste jaren weinig in de economische situatie; terugblikkend op 
hetjaar 1935 zag de Kamer van Koophandel 'weinig opwekkende beelden, die voor 
ons opdoemen: Verscherpt crisisleed, toenemende werkloosheid en verzwaarde 
strijd om het bestaan.' IJ Pas begin 1936 kreeg het lokale bedrijfsleven de indruk dat 

men over het diepste punt van de depressie heen was. Desondanks nam de 
werkloosheid nog altijd toe in de regio Zwolle. Bovendien had de plaatselijke 
middenstand zorgelijk gereageerd op de aangekondigde opheffing van de Centrale 
Werkplaats van de Nederlandsche Spoorwegen in Zwolle, waar circa 650 mensen 
werkten. De gemeente Zwolle en de Kamer van Koophandel oefenden druk uit op 

de betrokken ministeries om de overplaatsing van de Centrale Werkplaats naar 
Tilburg en Haarlem te voorkomen, maar de moeite was tevergeefs. In 1937 werd 
het aantal werklieden bij de Werkplaats teruggebracht tot 373; een jaar later waren 

er nog maar dertig over. Dit betekende voor Zwolle niet alleen het verlies van een 
groot aantal banen in de nijverheidssector, maar tevens het vertrek van 1850 
inwoners die met hun inkomens een behoorlijke impuls hadden gegeven aan de 

plaatselijke economie. Het droeg ertoe bij dat de crisis in Zwolle langer voortduurde 

dan elders. 1" 

Desondanks bleef de werkloosheid in de regio in 1937 ongeveer op hetzelfde 
niveau. De gevolgen van de economische ontwikkeling waren niet voor alle 
bedrijven hetzelfde. 'Ook hier bedrijven voor welke het geheele jaar gunstig was 
en bedrijven welke geen opleving te zien gaven.' " In 1938 verminderde de werk

loosheid enigszins. Er waren gunstige berichten uit onder meer de grafische sector, 
maar ongunstige berichten uit de groenteconservenfabricage en de lak- en vernis
branche. Een jaar later was er sprake van aanzieniijke vermindering van de werkloos
heid, wat ongetwijfeld te maken had met het feit dat veel mannen gemobiliseerd 

waren.1
" 

Een niet gering aantal van hen was in de voorafgaande jaren korte of langere tijd 

werkloos geweest. Alleen al de sluiting van vijftien grotere bedrijven tussen 1930 en 
1938 kostte 959 mensen hun baan. Daar kwamen de ontslagen in kleinere bedrijven 
en de ontslagen als gevolg van inkrimping nog eens bovenop. De werkloosheid was 

zodoende fors gestegen in de jaren dertig. In maart 1930 waren er 200 mannen boven 

de 18 jaar werkloos, acht jaar later waren het er niet minder dan 1665. Eind 1935 
waren er in Zwolle op iedere duizend inwoners 45 werklozen.17 Pas in 1937 en 1938 
begon de werkloosheid in Zwolle duidelijk te dalen. 

Omdat Zwolle de landelijke opleving van de economie vanaf 1936 niet leek te volgen 
en ook vanwege het vertrek van de Centrale Werkplaats, besloot het gemeentebestuur 

in het najaar van 1937 een onderzoek te laten uitvoeren naar de plaatselijke sociaal-
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economische situatie. Het onderzoek onder leiding van de Utrechtse geograaf prof. 

dr. L. van Vu uren werd in 1939 afgerond. Door de mobilisatie en de daaropvolgende 
bezetting konden de aanbevelingen uit het onderzoek, waaronder een versnelde 

industrialisatie, niet meer gerealiseerd worden. 

Zwolierkerspel 

Zwolle werd aan alle kanten omsloten door de plattelandsgemeente ZwolierkerspeL 
Het grondgebied van deze uitgestrekte gemeente- met een oppervlakte van circa 

14.700 hectare- was verdeeld over dertig buurtschappen zonder een duidelijke 
centrale kern. Tot de belangrijkste bevolkingsconcentraties behoorden Ittersum, 
Spoolde, Berkurn en Westenholte die dicht bij de stad lagen, en de iets verderaf 
gelegen kernen Windesheim, 's-Heerenbroek en Wijthmen. De inwoners van 
Zwolierkerspel waren voor hun behoeften grotendeels op Zwolle aangewezen. 18 

De bevolking was sinds de eeuwwisseling toegenomen van nog geen 6000 inwoners 
naar ruim 8100 personen in 1930. Tien jaar later waren er 8600 inwoners. Daarmee 

groeide de bevolking iets sneller dan die in de stad, maar de gemiddelde bevolkings
dichtheid bleef niettemin veel lager. De bevolking bestond voor meer dan tachtig 
procent uit protestanten en voor vijftien procent uit katholieken. Zwolierkerspel telde 

twee hervormde gemeenten: Mastenbroek en Windesheim. De gereformeerden 
beschikten over een kerkgebouw aan de straatweg naar Meppel. Het aantal inwoners 
dat bij de volkstelling van 1930 te kennen had gegeven niet godsdienstig te zijn, was 

gering: nog geen vier procent.' 9 

De voornaamste bronnen van inkomsten waren landbouw en veeteelt. Rogge, haver 
en aardappelen waren de meest voorkomende gewassen op de meer dan 400 hectare 
bouwland, afgewisseld met voederbieten en tarwe. Ook telde Zwolierkerspel meer 
dan honderd boomgaarden. In totaal waren er bijna duizend agrarische bedrijven 

in de gemeente met een gemiddelde grootte van elf hectare, wat groot was voor 
Overijsselse begrippen. De overige sectoren van de economie waren veel minder 
sterk vertegenwoordigd. De middenstand exploiteerde 47 winkelbedrijven. Andere 
bedrijfstakken kwamen niet veel voor. De voornaamste bedrijven in de gemeente 
waren de zuivelfabriek in 's-Heerenbroek, de steenfabriek in Windesheim, een 
houthandel in Voorst en de waterleidingmaatschappij in Spoolde.20 

ZwoHerkerspel was een rustige gemeente. Het politietoezicht werd er uitgeoefend 

door de koninklijke marechaussee en de rijksveldwacht. In 1939 werden in 

Zwolierkerspel 131 processen-verbaal opgemaakt, in Zwolle daarentegen 4930. 
Dat betekende voor de stad dus één proces-verbaal per negen inwoners, voor de 

plattelandsgemeente slechts één per 66 inwoners.2
' 

Voor de uitoefening van de politietaken was ZwoHerkerspel niet afhankelijk van 
haar grote buur. Dat was wel het geval op een aantal andere terreinen, waaronder 

het onderwijs. Zwolierkerspel was weliswaar voorzien van niet minder dan vijftien 
scholen, maar kon daarmee niet aan alle educatieve behoeften voldoen. Omdat de 
gemeente alleen over lagere scholen beschikte, waren leerlingen van het voortgezet 

onderwijs genoodzaakt om in Zwolle naar school te gaan.22 
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Een andere verbintenis tussen de beide gemeenten was het gemeentehuis van 
ZwoHerkerspel dat zich al sinds het ontstaan van de gemeente in 1811 in Zwolle 
bevond. Sinds 1916 was het gevestigd in een herenhuis aan het Ter Pelkwijkpark. 

In totaal waren er bij de gemeente twaalf ambtenaren aangesteld, waarvan er zeven 
op de secretarie werkten.n 

In november 1936 werd de 41-jarige jonkheer mr. Gustaaf A dolf Strick van 
Linschoten benoemd tot opvolger van burgemeester U.P. Cavaljé. De in Dinxperlo 
geboren Strick van Linschoten had als beroepsmilitair de rang van eerste luitenant 
bereikt en was in 1926 rechten gaan studeren. Na enige tijd als volontair bij de 
gemeente Leusden, was hij in 1930 burgemeester geworden van het Zeeuwse 
Krabbendijke. Zes jaar later verhuisde hij naar Overijssel. De burgemeester, die lid 

was van de Christelijk-Historische Unie, werd in de pers omschreven als een nuchter 
en bezadigd man van ongekunstelde eenvoud aan wie alle uiterlijk vertoon vreemd 

was. Hij was een man van overleg met een grote interesse voor de geschiedenis.24 

De gemeenteraad waarmee hij in Zwolierkerspel samenwerkte, bestond uit vier 
afgevaardigden van de Christelijk-Historische Unie (CHU) , drie van de Anti
Revolutionaire Partij (ARP), twee van de Roomseh-Katholieke Staatspartij (RKSP) en 
twee van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SOAP). De Vrijheidsbond en de 

Staatkundig Gereformeerde Partij waren elk met een zetel vertegenwoordigd. CHU en 
ARP leverden elk een wethouder, respectievelijk mr. Frederik Henri baron de Vos van 

Steenwijk, genaamd Van Essen tot Windesheim, en 1. KloosterzieL Na de gemeente
raadsverkiezingen van 1939 bleven deze verhoudingen ongewijzigd.2

; 

De Zwolse gemeentepolitiek 

Zwolle was de jaren dertig ingegaan onder leiding van mr. dr. I. A. van Roijen , die al 
sinds 1897 burgemeester was. Hij was een slagvaardig man die werd omschreven als 
een regent. Van Roijen stond niet bekend als een man met grootse plannen voor de 

stad. Na zijn aftreden in 1933 werd hij opgevolgd door zijn schoonzoon, de liberaal 
georiënteerde wis- en sterrekundige dr. J.E. baron de Vos van Steenwijk. Deze werd 
geconfronteerd met de gevolgen van de economische crisis die Zwolle tijdens zijn 
ambtstijd in alle hevigheid trof. Veel tijd om de crisis te lijf te gaan was hem echter 
niet gegeven. Al na vier jaar- in november 1937- werd hij tot burgemeester van 

Haarlem benoemd.26 

Arnoldus van Walsurn werd door koningin Wilhelmina benoemd tot zijn opvolger. 

Dit gebeurde begin 1938 op voorspraak van de minister van Binnenlandse Zaken. 
Daarmee werd de gebruikelijke voordracht van de Overijsselse commissaris der 
Koningin A.E. baron van Voorst tot Voorst gepasseerd, wiens voorkeur uitging naar 

een vooraanstaand en welgesteld persoon.27 Hoewel minister H. van Boeijen niet 
voorbij wilde gaan aan dit functieprofiel , vroeg de toestand van Zwolle zijns inziens 

vooral een burgemeesterskandidaat 'die de sociale en economische problemen 
beheerschen kan en over voldoende stuwende en opbouwende kracht beschikt om 
daar, waar het plaatselijk creatief vermogen tekort schiet, door te zetten en uiteraard 

daarbij de juiste ontwikkelingslijn in het oog kan vatten.' 
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De spanningen in Europa liepen hoog op. Her Nederlandse leger werd gemobiliseerd. 

Nieuwsgierig worden de laatste mededelinge11 van de overheid gelezen op eennutur bij 

het station. 

Met de toestand van Zwolle doelde de minister onder meer op het feit dat Zwolle een 
noodlijdende gemeente was. Een dergelijke financiële situatie vereiste een tactisch 

opererende burgemeester, die de problemen op voortvarende wijze oploste om de 
financiële zelfstandigheid van de gemeelflte te herstellen. Van Voorst tot Voorst 
meende dat de bijzondere bestuurskwaliteiten die hiervoor vereist waren, aantoon
baar moesten zijn door ervaring in het burgemeesterschap in een belangrijke 
gemeente. Een eH u-kandidaat zou volge11s de katholieke commissaris de meest 
aangewezene zijn. 

Hoewel die laatste twee voorkeuren werden overgenomen door de minister, keurde 
deze de door Van Voorst tot Voorst voorgestelde kandidaat af: de gefortuneerde 
Almelose burgemeester mr. M. Sichterman, afkomstig uit een geslacht van 

magistraten. Deze zou namelijk niet beschikken over de combinatie van sociaal
economisch inzicht en voldoende talent om initiatieven te ontplooien. De minister 

koos daarom niet voor een van de dertien sollicitanten, maar zag de Vlaardingse 
burgemeester Van Walsurn als de juiste kandidaat, 'zij het ook dat deze in zijn 
optreden wellicht wat minder spectaculair zal zijn en[ ... ] meer "vakburgemeester" 

dan representatieve figuur is'. Naast bestuurservaring in een moeilijke gemeente 
beschikte Van Walsurn over een scherpe kijk op mensen en zaken, doorzettings
vermogen en tact.111 Dat was voor koningin en kabinet voldoende reden om hem met 
ingang van 15 februari 1938 tot burgemeester van Zwolle te benoemen. Van Walsurn 
aanvaardde die benoeming in de hoop dat het vertrek naar een andere omgeving de 
gezondheid van zijn vrouw positief zou beïnvloeden. 
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De nieuwe Zwolse burgervader, in 1890 geboren in Krimpen aan den IJssel, was 
zijn loopbaan bij de overheid begonnen als ambtenaar in Ouderkerk aan den IJssel. 
Na enige tijd gewerkt te hebben aan de Zandvoortse secretarie, was hij in 1915 als 

burgemeester naar Krimpen teruggekeerd. Vervolgens had hij vanaf 1928 tien jaar 
lang het burgemeestersambt in Vlaardingen bekleed. Tijdens de crisisjaren bouwde 

hij daar een reputatie op als toegewijd en hard werkend burgemeester die de 
gemeentelijke financiën wist te saneren. Zijn werk werd door zowel de rechtse als 
de linkse partijen in de ge,meenteraad gewaardeerd. 29 

In de Provinciale Overijsselse he en Zwolsche Courant werd Van Walsurn onthaald 
als een krachtige en zakelijk ingestelde persoonlijkheid, waarbij tevens gewezen 
werd op het feit dat hij als rechtzinnig hervormde een trouw kerkganger was. Hij 
werd verwelkomd als een man uit één stuk die wist wat hij wilde en wiens idealisme 
op realiteitszin was gefundeerd.30 

Tijdens zijn installatie liet de burgemeester weten een democratisch ingesteld man 
te zijn. Hij kwam er rond voor uit lid van de CHUte zijn, maar benadrukte als 
burgemeester boven de partijen te willen staan. 

De nieuwe burgervader werd er bij zijn installatie in de gemeenteraad op gewezen 
dat de tijden niet gemakkelijk waren, 'niet alleen doordat allerlei verwarde en tegen
strijdige ideeën heerschen en veel dat nog niet lang geleden als vaststaand gold wordt 

verworpen', maar ook omdat de stad gebukt ging onder 'materieele zorgen ' ." 
De Zwolse raad bestond sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 1935 uit acht 
verschillende partijen. De SOAP vormde met tien zetels de grootste fractie. De RKSP 

had vijf zetels , ARP en CHU hadden er ieder vier. De vier resterende zetels waren 
gelijkelijk verdeeld over de Vrijzinnig-Democratische Bond, de Vrijheidsbond, 
de Christelijk-Democratische Unie en het plaatselijke Algemeen Zwolsch Belang. 

De gemeenteraadsverkiezingen van 1935 hadden nauwelijks grote verschuivingen 
teweeg gebracht. Met uitzondering van de Roomseh-Katholieke Volkspartij, die in 
1935 haar twee zetels verloor, was er in de jaren dertig geen enkele partij die bij de 
gemeenteraadsverkiezingen meer dan één zetel winst of verlies boekte. 

Vergeleken met de politieke krachtsverhoudingen op landelijk niveau waren 
de sociaal-democraten sterk vertegenwoordigd in Zwolle. De katholieke zuil 
was juist ondervertegenwoordigd. Dat kwam vooral doordat het landelijke beeld 
sterk beïnvloed was door het homogeen katholieke zuiden. Daarentegen was de 
protestantse zuil in Zwolle weer sterker vertegenwoordigd dan het landelijk 

gemiddelde, een verschijnsel dat zich in Zwolierkerspel nog veel sterker voordeed. 
De aanhang van de liberale partijen was nagenoeg vergelijkbaar met die in de rest 
van het land. 
Ten tijde van Van Walsums aantreden bestond het college van burgemeester en 
wethouders uit vier wethouders: N. Boden (SOAP), L. Fransen (ARP), H.G.C. Treep 

(Vrijheidsbond) en mr. A. WE. Brandsma (RKSP). Hoewel de SOAP sinds I 9 I 9 met 
circa een derde van de zetels de grootste fractie was in de Zwolse gemeenteraad, zat 
er tot 1939 nooit meer dan één sociaal-democraat in het college. Deze werd altijd 

vergezeld door een protestant, een katholiek en een liberaal." 
De uitslagen van de gemeenteraadverkiezingen in 1939 gaven het volgende beeld 
van de lokale politieke verhoudingen. '·' 
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Gemeenteraadsverkiezingen 1939 

Zwolle Zwolierkerspel 

ARP 13,28 22,63 

CHU 14,24 28,70 

SGP 1,18 5,92 
CDU 5,47 3,70 
protestanten 34,17% 60,95% 

RKSP 19,02 14,70 
katholieken 19,02% 14,70% 

VDB 6,51 
LSP 7,62 9,94 
liberalen 14,13% 9,94% 

SOAP 32,67 14,40 
sociaal-democraten 32,67% 14,40% 

De verschuivingen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1939 bestonden in Zwolle 
uit een zetel winst voor zowel de Vrijheidsbond als de Vrijzinnig-Democraten, een 
zetel verlies voor de SOAP en het verdwijnen van de eenmansfractie van het Algemeen 

Zwolsch Belang. Ondanks het verlies van de sociaal-democraten bij deze 
verkiezingen werd de liberale wethouder Treep vervangen door de sociaal-democraat 
L. Lansink, terwijl diens partijgenoot Boden tot loco-burgemeester werd benoemd. 

Rechts-autoritaire opvattingen in de Zwolse politiek 

De uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen in 1939 bieden geen aanwijzingen 
voor een eventuele inv loed van zuiver nationaal-socialistisch of fascistisch gezinde 

partijen op het lokale politieke toneel. Dergelijke partijen zijn nooit in de raad 
gekozen. Dat kwam onder meer doordat de NSB in het geheel niet aan gemeente
raadsverkiezingen deelnam. Dat nam echter niet weg dat het rechts-autoritaire 

gedachtengoed een enkele maal gehoor vond binnen andere, nieuwe en al bestaande 
politieke groeperingen. Zo ook in de Roomseh-Katholieke Staatspartij waar vooral 

de jongeren interesse hadden voor deze politieke ideeën. Onder hen bevond zich het 
Zwolse RKSP-raadslid mr. A.W.E. Brandsma. Uit een drietal artikelen van zijn hand , 
die in 1933 en 1934 verschenen in het katholieke blad Roeping, bleek dat hij 

duidelijk gecharmeerd was van de fascistisc he ideologie. '" 
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Die ideologie was volgens Brandsma waardevoller dan het liberalisme, communisme 
en socialisme. Hij verweet de communistische en socialistische pa11ijen een gebrek 
aan verantwoordelijkheidsbesef in de politiek en een fixatie op groepsbelangen, 
terwijl het algemene volksbelang voorop zou moeten staan. 
Het raadslid bewonderde 'het scheppen van een eenheid van willen, offeren en 

werken ' door Hitier en Mussolini, al gaf hij toe dat het daarbij tot excessen was 
gekomen.35 Brandsma vond dat 'in onzen tijd van decadentie' een sterk autoritair 
staatsgezag absolute noodzaak was. Wat hem aansprak in het fascisme was de op
voeding tot tucht, orde en plichtsbesef, het snelle handelen zonder veel parlementaire 
rompslomp, de inperking van de politieke organisatievrijheid en het weren van 
agitatie tegen het regeringsbeleid.J6 

7ijdens de mobilisatie bereidde men ::;ich op het ergste voor. Zandversterkingen op het 

Assendorperplein. 

Hoewel Brandsma beweerde dat het fascisme ook in Nederland het enige juiste 
regeringsstelsel was om onder straffe le iding 'het bederf der geesten' tegen te gaan , 
leek hij toch zijn twijfels te hebben. Hij zag nog enkele voordelen in de democratie, 
zoals de grotere in vloed van het volk op de regering en een betere kans op een rustige 
belangenafweging. Het raadslid meende daarom dat eerst getracht moest worden het 

parlementaire stelsel te herzien, alvorens het fascisme in te voeren. Een dergelijke 
vernieuwing leek hem echter niet goed mogelijk zonder een zeker fascistisch elan. 37 

Overigens was Brandsma's enthousiasme voor de Duitse variant van het fascisme 
aan het eind van de jaren dertig aanzienlij k gedaald. Dat bleek uit een tweetal 
publikatiesin regionale dagbladen, waarin hij zie~ negatief uitliet over de machts
politiek van nazi-Duitsland.JS 
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De ideeën die het katholieke raadslid in zijn artikelen te berde bracht, bestreken 

een terrein dat geen onderwerp van discussie vormde voor de Zwolse raad. Zijn 
uitlatingen kwamen daar dan ook niet aan de orde en voorkwamen al evenmin dat 

hij in 1935 tot wethouder werd gekozen. Door de overige Zwolse raadsleden werd 
Brandsma - op basis van zijn optreden als raadslid en wethouder- vermoedelijk als 
een ietwat radicale conservatief beschouwd, niet meer en niet minder. 
Het betekende echter niet dat men in het plaatselijke politieke leven niet alert was op 

fascistische sympathieën. Eind maart 1935 beschuldigde de voorzitter van de Zwolse 
SOAP-afdeling J. Vogt de kort daarvoor opgerichte groepering Algemeen Zwolsch 
Belang- die aan de gemeenteraadsverkiezingen in juni wilde deelnemen- ervan een 

fascistisch georiënteerde vereniging te zijn. Die bewering werd door andere politieke 
partijen niet gedeeld ; wel constateerde de plaatselijke afdeling van de Vrijzinnig
Democratische Bond terecht dat het AZB op gevoelens van ontevredenheid 
speculeerde.-'" 

Het AZB nam stelling tegen de behartiging van groepsbelangen in de politiek. 
Zelf wilde de nieuwe beweging op krachtige wijze het gemeenschapsbelang dienen 
met steun van elke kiezer die 'niet langer gediend [was] van het egoïsme, de half
slachtigheid en de verstarring' van de gemeenteraad. Het AZB wilde onder meer 

systematische bezuinigingen op de overheidsuitgaven, beëindiging van de grote 
gemeentelijke zelfstandigheid en herleving van het oude gildesysteem. Die ideeën 

werden op verschillende wijzen uitgedragen, bijvoorbeeld door de permanente 
vertoning van een eigen propagandafilm in een winkeletalage in de Diezerstraat!0 

De gepropageerde denkbeelden bleken aan te slaan bij een deel van het kiezers
publiek. Met zes procent van de stemmen wist de AZB één van de 27 zetels te behalen 

in de Zwolse gemeenteraad. Het was daarmee de enige rechts-georiënteerde protest
partij die in de jaren dertig tot de gemeenteraad wist door te dringen. Lijsttrekker 

J. Kramer woonde op 16 september 1935 de eerste gemeenteraadsvergadering bij. 
Hij werd opgenomen in enkele raadscommissies, maar gaf gedurende zijn zittings
periode geen blijk van de vermoede rechts-autoritaire gezindheid. Halverwege de 

zittingsperiode vertrok Kramer, waarna hij in 1937 werd opgevolgd door mr. J.C. van 
Hasselt, substituut-officier van justitie. Hij blonk tijdens de vergaderingen veelal uit 
door afwezigheid. Daarmee stierf het AZB een zachte dood:" 

Toch waren de beschuldigingen van SOAP-zijde niet helemaal ongegrond, want behalve 

de lijsttrekker en diens opvolger, vervulde aanvankelijk ook stadsgenoot J.E. Foekens 
een vooraanstaande rol binnen het AZB. Deze bankdirecteur stond bekend als een 

fervent aanhanger van het Verbond voor Nationaal Herstel (VNH), een organisatie 

die een rechts-autoritair gedachtengoed vertolkte dat naar het fascisme tendeerde. 

Het Verbond voor Nationaal Herstel 

Foekens had, samen met de oogarts dr. G.B.J. Keiner, eind april 1933 zitting 
genomen in een voorlopig werkcomité dat de oprichting voorbereidde van een 
plaatselijke afdeling van het Verbond voor Nationaal Herstel. Het werkcomité was 
ontstaan nadat mr. dr. H.H.A. van Gybland Oosterhoff, lid van het hoofdbestuur van 
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het VNH, doel en werkwijze van de onlangs in het leven geroepen organisatie had 
toegelicht op een bijeenkomst in hotel Wientjes: 2 

Nadat de plaatselijke afdeling was opgericht en Foekens voorzitter was geworden, 
werd op I 0 mei 1933 een druk bezochte bijeenkomst gehouden. Daar sprak onder 
anderen kolonel H.Th. Furstner. Deze wees, in navolging van andere gelijkgestemde 
radicalen, op de verstarde politieke situatie waarin partijen slechts opkwamen voor 
hun eigen belang in plaats van voor het landsbelang, dat om persoonlijke opofferingen 
vroeg. Een andere woordvoerder van het Verbond liet daarop weten dat het VNH zich 
keerde tegen alles wat 'Staat, gezag en rijkseenheid' ondermijnde, waarmee vooral 
werd gedoeld op communisten en vakbondsleden. Na deze ferme taal werd de 
bijeenkomst afgesloten met het zingen van het Wilhelmus.4

·' 

De uitgangspunten van het Verbond werden uitvoerig toegelicht in een brochure die 
Foekens en Keiner later dat jaar schreven. De parlementaire democratie werd daarin 
voorgesteld als een afgeleefd stelsel. De regering schipperde tussen de verschillende 
kamerfracties, terwijl het landsbelang uit het oog werd verloren en de maatschappelijke 
verdeeldheid verder toenam. 
Het Verbond wilde daarom met krachtige hand het volgens Foekens en Keiner 
bestaande verlangen naar tucht en orde verwezenlijken. De Jan Salie-geest moest 

vervangen worden door het voornemen de natie met doeltreffende maatregelen te 

Na de mobilisatie van het Nederlandse leger werden in de nacht van 28 op 29 augustus 1939, 

op het ongebruike/Uke tUdstip van twaalf uw~ W van der Brink met mej. A.M. Brinkman en 

G.J. Pruis met mej. J.H. Busselaar door een ambienaar van de burgelijke stand in de echt 

verbonden. Van der Brink en Pruis moesten de volgende dag opkomen en wilden met dit 

huwelijk hun aanstaanden ver;.orgd achterlaten. 
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herstellen. Daartoe was een overgangsperiode nodig waarin de macht zou berusten 

bij enkele vooraanstaande mannen. Zij moesten een nieuwe samenleving tot stand 
brengen zonder partijpolitiek maar met een sterk nationaal bewustzijn. Bovendien 

moest het parlementaire stelsel worden afgeschaft, de gemeentelijke zelfstandigheid 
beperkt, de vrijheid van drukpers gelimiteerd en dienden marxistische organisaties 
opgeheven te worden. Alleen 'snel en forsch' handelen kon het land nog redden, maar 
vooralsnog gebeurde er weinig, zeker in Zwolle."'"' 

Op Jandelijk niveau was het Verbond de eerste rechts-autoritaire partij die een 
aanhang van enige betekenis wist te mobiliseren. Daarvan was in de Overijsselse 
hoofdstad maar weinig te merken. Hoewel bij de Tweede-Kamerverkiezingen in 
I 933 een zetel werd behaald, kreeg het Verbond in Zwolle slechts 0,34% van de 

stemmen, en bleef daarmee onder het landelijk gemiddelde. Toen het Verbond in 
I 937 opnieuw een poging deed afgevaardigden naar de Tweede Kamer te sturen, was 
die moeite tevergeefs. Het optreden in het parlement had de partij geen goed gedaan; 
in Zwolle daalde de aanhang naar 0,26%. Bovendien hadden kiezers die behoefte 
voelden aan krachtige leiding, inmiddels hun heil gezocht bij zeer uiteenlopende 
leidersfiguren als Colijn en Mussert. Het Verbond was op de keper beschouwd niet 

meer dan een politiek randverschijnsel. Dat gold in veel mindere mate voor de NSB, 
die al sinds I 933 actief was in de Overijsselse hoofdstad. 

De Nationaal-Socialistische Beweging 

In het voorjaar van I 933, anderhalf jaar nadat Mussert de Nationaal-Socialistische 
Beweging had opgericht, ontplooide deze beweging haar eerste activiteit in Zwolle. 
Op woensdag 14 juni I 933 werd de eerste ledenvergadering gehouden van de 
plaatselijke NSB-afdeling. Deze honderdste NSB-groep in het land was opgezet door 

onderwijzer H. de Boer van de Nutsschool die enige tijd daarvoor in Deventer als lid 

was geïnstalleerd. Tijdens de eerste bijeenkomst werden de nieuwe leden geïnstalleerd 
en werden een groepsbestuur en een propagandacommissie benoemd. Bovendien 
werd gesproken over de vorming van een kern van de Weer-Afdeling, de paramilitaire 
tak van de NSB met een eigen visie op het handhaven van de orde."-' Groepsleider van 
de afdeling Zwolle werd Bareld de Jong, Ieraar Duits aan de Rijks-HBS. In de jaren 
twintig was De Jong lid geweest van de rechts-autoritaire Nationale Bond tegen 

Revolutie. Later vond hij onderdak bij de SDAP. Omdat hij zich ook hier niet op zijn 
plaats voelde, was hij uiteindelijk overgestapt naar de NSB ."' 

Begin juli hield de plaatselijke afdeling een bijeenkomst in theater Odeon in aanwezig
heid van belangstellenden uit Zwolle en omgeving. De politie was ter plekke om de 

toespraken te controleren en om op te treden bij eventuele relletjes. De drukbezochte 

vergadering verliep rustig, temeer daar de politie enkele communisten de toegang 
had ontzegd. Spreker C. van der Voort van Zijp, burgemeester van Maartensdijk, 
zette voor zijn aandachtige toehoorders de idealen uiteen van zijn partij. Kern van 

het betoog was dat het volk door nationalisme aaneen moest worden gesmeed tot een 
energieke en eendrachtige natie, terwijl het parlementaire stelsel vervangen moest 
worden door een krachtig gezag."7 
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Twee maanden later, op dinsdagavond 12 september 1933, pakte de NSB groot uit. 
Om maximale publiciteit te verlenen aan het bestaan van de nog jonge plaatselijke 
partijafdeling, die op dat moment 36 leden telde, kwam NSB-leider Mussert naar 

de Overijsselse hoofdstad. In de ' tot den laatsten hoek gevulde' grote zaal van de 
Buitensociëteit waren naar schatting 1200 voor- en tegenstanders aanwezig. Een deel 

van de tegenstanders was eerder die avond volgens afspraak naar het Stationsplein 
gekomen, maar trof daar de politie aan die het plein had afgezet. Een enkele colporteur 
van communistische en anti-fascistische lectuur die te dicht bij de Buitensociëteit 
kwam, werd met harde hand verwijderd. 

Binnen werd de bijeenkomst geopend door de Zwolse groepsleider B. de Jong, 
waarna Mussert het woord nam. Deze bekritiseerde de onderlinge verdeeldheid 
van de politieke partijen en gaf uiting aan zijn afkeer van het parlement, het 

liberalisme en het marxisme. Om Nederland een goede toekomst te bezorgen moest 
er een geordende volksgemeenschap komen waarbij tucht, orde en saamhorigheid 
essentieel waren. Toen er na de pauze gelegenheid was om vragen te stellen, werd 

het woord gegeven aan de vrijzinnig hervormde predikant ds. Gerardus Horreüs 
de Haas, een bekend Zwols SOAP-lid. Hij wilde een discussie aangaan met Mussert, 
maar deze liet weten dat het fascisme een boodschap had waarover niet te 
discussiëren viel. Daarop verliet de predikant de zaal , gevolgd door enkele tientallen 
aanwezigen .-~& 

Als reactie op Musserts weigering werd nog diezelfde week een tegenbijeenkomst 

belegd door de plaatselijke sociaal-dem.ocraten. Op zaterdagavond 16 september 
1933 sprak ds. Horreüs de Haas over Musserten het nationaal-socialisme in 
Nederland. De drukbezochte bijeenkomst in de Buitensociëteit werd geopend met 

het zingen van de Internationale. Horreüs de Haas was teleurgesteld over het applaus 
dat Musserteerder die week had gekregen, maar hij verklaarde dit uit het feit dat de 
middenstand zich afgetobd en onrustig voelde en behoefte had zich te laten gelden . 
Het nationaal-socialisme diende echter bestreden te worden, niet met geweld maar 

met verstand. 
Met kracht wees de dominee Musserts nationalisme af, dat immers tot oorlog zou 

leiden. Musserts vorm van het socialisme stond hem al evenmin aan, evenals diens 
zware kritiek op het parlementaire stelsel. Een nationaal-socialistische dictatuur 
die slechts onmondigheid veroorzaakte, was bepaald geen verbetering. Waarheid 
en vrijheid dienden immers te allen tijde verdedigd te worden door eerbiediging van 

. de persoonlijke overtuiging van de mens. Die opvatting werd door de toehoorders 

onderstreept met een stevig applaus."9 

Op 6 oktober 1933 liet de NSB alsnog weten dat Musserteen eenmalig debat in 
Amsterdam wilde aangaan met Horreüs de Haas en met de liberale jurist prof. 
C.W. de Vries. In een reactie merkte de Zwolse predikant laatdunkend op dat 

Musserts weigering om te discussiëren kort had geduurd, 'te kort voor een 
"Leider" , die bij de regeering des lands toch zekereenige constantie zal noodig 

hebben.' Horreüs de Haas had geen behoefte meer aan een gedachtenwisseling en 
vond dat Mussert zijn kans had verspeeld. Bovendien verwees hij hem naar zijn 
brochure. Deze was enkele dagen daarvoor uitgekomen en bevatte de tekst van zijn 

rede over het nationaal-socialisme.;" 
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De dominee was niet de enige in Zwolle die zijn afkeer van het nationaal-socialisme 

publiekelijk verkondigde. In diverse politieke bijeenkomsten werd in 1933 uiting 
gegeven aan de onvrede over de opkomst van het rechts-autoritaire gedachtengoed. 

Eind oktober organiseerde de plaatselijke vrijdenkersvereniging De Dageraad een 
vergadering ter bestrijding van het nationaal-socialisme. Daar sprak onder anderen de 
schrijver Jef Last, die de ideologie verketterde in een vlammend betoog. Een maand 

later hield ook SOAP-voorman Koos Vorrink een gloedvolle rede in de stad. Hij gaf 
aan dat de verworvenheden van het socialisme bedreigd werden door het nationaal
socialisme, dat de arbeiders weer tot slaven wilde maken.51 

Het gevaar werd ook onderkend door confessionele partijen zoals de Anti

Revolutionaire Partij (ARP) . In een artikelenreeks van de Zwolse hoofdonderwijzer 
J. van Westenbrugge, die verscheen in het regionale partijorgaan De Vecht- en 
IJsselbode en later ook in brochurevorm, werd stelling genomen tegen het nationaal
socialisme.-n Van Westenbrugge betoogde dat het nationaal-socialisme werd gevoed 
door de verslapping van het gezag. Verafgoding van natie en ras zou echter geen 

herstel teweeg brengen; dat kon alleen door een terugkeer tot God. Aangezien het 
heidense nationaal-socialisme niet de rol van de godsdienst in het politieke en 
maatschappelijke leven erkende, was een steun voor het nationaal-socialisme een 
keuze tegen de vrijheid, maar bovenal een keuze tegen het woord van God. 

Met vooruitziende blik stelde Van Westenbrugge, die een groei van de NSB voorzag: 
'Kwam ooit de ramp van een Nazi-bewind over ons land, 't ware gedaan met alle 
vrijheid [ ... ] In naam van Ras en Natie zouden alle hoogere dingen worden vertrapt. ' 53 

Om dit schrikbeeld te vermijden, riep Van Westenbrugge zijn lezers op tot krachtige 
actie voor een staatsbestel geïnspireerd door het evangelie. Welke vorm die actie 

diende aan te nemen- afgezien van steunbetuiging aan de ARP -liet hij echter in het 
midden. 

Inmiddels organiseerde de plaatselijke NSB-afdeling ongeveer twee keer per maand 

ledenbijeenkomsten. Daar sprak onder anderen groepsleider De Jong, terwijl een 
ander lid een serie lezingen hield als toelichting op het partijprogramma. Begin 
november werden 31 nieuwe leden geïnstalleerd. Daarnaast kende de groep een eigen 
Weer-Afdeling. Deze weerbaarheidsorganisatie, die als bewakingsdienst van de 

beweging optrad, oefende twee maal per week en telde binnen vijf maanden meer 
dan veertig leden.;.. 

In de laatste maanden van 1933 werden bovendien twee propaganda-avonden 
gehouden. Sprekers waren het voormalige Zwolse SDAP-Iid Maarten Meuldijk" 

en een Amsterdamse NSB' er die beiden de regering en het parlement fel 

bekritiseerden56
• 

Van enkele kritische vragen van een aanwezige communist raakten de nationaal
socialisten niet onder de indruk. De NSB-leden waren overtuigd van hun gelijk en in 
die overtuiging werd het onaannemelijk geacht dat er andere wegen bestonden naar 

een goede toekomst voor het Nederlandse volk. Dat beeld komt ook naar voren uit 

de antwoorden die NSB 'ers na de oorlog gaven op de vraag waarom ze zich bij de 
partij hadden aangesloten. Een vertegenwoordiger beweerde 'graag mede [te willen] 
werken om mijn medemenschen ook een behoorlijk bestaan te verschaffen. Hiertoe 
achtte ik de NSB in staat. Tevens zag ik in die beweging een bolwerk tegen het 
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bolsjewisme. •H Anderen, zoals een kantoorbediende en een uitgever, beweerden 

door hun lidmaatschap te werken aan de verbetering van de sociale en economische 

situatie van de werkende klasse. ~R Weer anderen beriepen zich erop 'de opgetreden 

nationale en rel igieuze ontbinding van ons volk tegen te gaan' .-w 

Ook in 1934 trad de NSB in Zwolle geregeld in de openbaarheid. Dit gebeurde door 

middel van colportage en openbare bijeenkomsten, die overigens niet altijd even druk 

bezocht werden.''0 Aan verkiezingen had de inmiddels drie jaar oude NSB nog niet deel

genomen, waardoor het moeilijk was een concreet beeld te krijgen van de omvang 
van haar aanhang. Dat nam niet weg dat de partij zo niet wegens haar vermeende 

populariteit, dan toch wegens de gepropageerde denkbeelden als een bedreiging voor 

het politieke bestel werd beschouwd. Daarom besloot de regering om het lidmaatschap 

van de NSB per I januari 1934 te verbieden voor ambtenaren. De Zwolse NSB-leider 

De Jong zag zich hierdoor gedwongen zijn functie en I idmaatschap op te geven, 

maar hij bleefzijn politieke idealen trouw:' Volgens sommige groepsleden die hem 
bekritiseerden, kwam zijn vertrek niet ongelegen: 'De groei in Zwolle gaat niet naar 

wensch; er leeft een geest van onderling wantrouwen en elkaar niet begrijpen. 

Groepsleider De Jong meent dat hij een klasse schooljongens voor zich heeft in plaats 
van menschen die mede willen werken aan den opbouw van den nieuwen staat. ' 62 

In hel hele land werden de straregisch gelegen bruggen dag en nacht bewaakt. Hier hebben 

Nederlandse sofdalen stelling genomen bij de Zwolse IJsselbrug. 

30 



De Jong werd opgevolgd door landmeter A.G. Lagerweij . Onder zijn leiding werd in 

maart 1934 een groepshuis aan de Voorstraat in gebruik genomen. Drie maanden later 
telde de afdeling Zwolle 165 leden. Naast een negenkoppig bestuur waren er nog 
zeven blokleiders en twee buurtleiders actief, die toezicht hielden op de leden in hun 

omgeving.6
' 

De gang van zaken in de plaatselijke afdeling was echter niet naar tevredenheid van 
alle betrokkenen. Enkele klachten bereikten het in Utrecht gevestigde NSB-hoofd
kwartier, waarna een vooraanstaande NSB' er uit een naburige gemeente opdracht 

kreeg de situatie de Zwolse afdeling te onderzoeken. In de zomer van 1934 stelde 
hij vast dat de leiding van de afdeling niet berustte bij groepsleider Lagerweij maar 
bij de plaatsvervangend groepsleider, de secretaris (tevens WA-commandant) en een 
derde lid . Dit driemanschap meende overal tegenstanders te zien en royeerde uit 
angst diverse leden, om zo zijn gezag te kunnen handhaven. De rapporteur zag de 

oplossing slechts in het ontslaan van het afdelingsbestuur, met uitzondering van de 
groepsleider."' Als reactie op dit vernietigende rapport werd de afdeling Zwolle 
volledig gereorganiseerd waarbij de plaatselijke WA-kern werd opgeheven. Oud

buurtleider H.G. Schnetkamp ontving een benoeming als plaatsvervangend 
groepsleider en ging optreden als rechterhand van Lagerweij .6

' 

In het voorjaar van 1935 trad de NSB duidelijk in de openbaarheid vanwege de 

aanstaande verkiezingen voor de Provinciale Staten. In maart en april kwam het 
enkele malen tot botsingen tussen NSB' ers en hun politieke tegenstanders. Op een 
avond eind maart ontaardde een colportagetocht van enkeleNSB'ersin de Vogelbuurt 

in een scheldpartij waarbij het straatvuil door de lucht vloog. Een NSB' er die door een 
klinker in zijn rug werd getroffen, kon slechts met hulp van een metgezel weer op de 
been komen. Ook in Assendorp, in de Vlasakkers en in de binnenstad verliepen de 

colportagetochten van de NSB rumoerig, ondanks politietoezicht.66 

Het rumoer wees erop dat de populariteit van de NSB in Zwolle onmiskenbaar aan 
grenzen was gebonden. Bij de verkiezingen van de Provinciale Staten in april 1935 
stemde 5,51 % van de Zwolse kiesgerechtigden op de NSB. Daarmee lag het aantal 
Zwolse NSB-stemmers zowel onder het landelijk gemiddelde, dat 7,91% bedroeg, als 
onder het provinciaal gemiddelde dat 6,43% bedroeg. Niettemin hadden meer dan 

duizend inwoners, vooral gegoede burgers en zelfstandige ondernemers met hun 
stem op deze partij hun onvrede kenbaar gemaakt over de politieke en economische 
situatie."7 

Een maand of twee na de verkiezingen werd de afdeling Zwolle, tot dan toe aan

geduid als 'groep 100 ', ondergebracht in de nieuw gevormde kring IJsseldelta. Deze 

kring omvatte de groepen Zwolle, Kampen, Wijhe en Hattem en kwam onder leiding 
te staan van kringorganisator Schnetkamp. Groepsleider Lagerweij was inmiddels 
opgevolgd door M. van der Graaf. Deze was niet enthousiast over de situatie in zijn 

groep. De afdeling Zwolle was begin 1936 afhankelijk van een klein aantal actieve 
werkers 'en eenige anderen die na veel bidden en smeken dan ook eens een enkele 

maal mede werken.' De stemming was slecht en enkele leden hadden bedankt voor 

het lidmaatschap. De oorzaak van de problemen lag volgens Van der Graaf in het 
gebrek aan vertrouwen in de inmiddels tot groepsorganisator gepromoveerde 
Schnetkamp. Zijn vertrek werd daarom op prijs gesteld."" 
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De kringleider dacht hier heel anders over en schorste de door hem als onbetrouw

baar aangemerkte Van der Graaf. Volgens hem was de groepsleider niet bestand 
gebleken tegen de grenzeloze kritiek en verdachtmakingen in zijn groep.69 

Als nieuwe groepsleider werd de 28-jarige vertegenwoordiger H.T. Stephan aan
getrokken, die al sinds 1933 lid was van de plaatselijke afdeling en eerder actief was 
geweest als blokleider en propagandist. Bij het uitbreken van de oorlog in mei 1940 
was hij nog altijd groepsleider.70 Na het aantreden van Stephan keerde de rust weer 

enigszins terug in de Zwolse NSB-gelederen . De belangrijkste ontwikkeling tot het 
uitbreken van de oorlog was de reorganisatie van de kring waartoe de landelijke 
NSB-leiding in mei 1936 besloot. Er werd een nieuwe- en relatief grote- kring 
Salland gecreëerd onder leiding van eenNSB 'eruit Colmschate, waarin ook Kampen 

en Deventer waren opgenomen. Tevens werd bij deze nieuwe reorganisatie besloten 
het kostbare Zwolse kringhuis op te heffen. 71 

Een andere belangrijke gebeurtenis in de vooroorlogse NSB-geschiedenis was Musse1ts 
tweede bezoek aan Zwolle op 13 mei 1937, kort voor de Tweede-Kamerverkiezingen. 

In een rede in Odeon liet hij weten dat het nationaal-socialisme gekomen was 'om 
goed te maken wat liberalisme en kapitalisme bedorven hebben ' . Tot deze kwalijke 
invloeden rekende hij ook 'het internationale Jodendom', hoewel hij beweerde 'niet 

tegen den individueelen Israëliet' te willen strijden. De enige mogelijkheid voor een 
goede toekomst lag volgens hem in de eenheid van het volk die een einde zou maken 

aan de bestaande politieke wantoestand.72 

Musserts antisemitische uitlating vormde een indicatie van de radicalisering van de 
NSB, die ook bleek uit pro-Duitse verklaringen van enkele NSB-leiders. In combinatie 

met het toegenomen verzet tegen het nationaal-socialisme vanuit politieke en 

kerkelijke organisaties, droeg dit bij aan een zekere leegloop onder de meer gematigde 
kiezersaan hang. Bij de Tweede-Kamerverkiezingen in 1937 kon de NSB nog maar op 
2,97% van de Zwolse stemmen rekenen. Daarmee lag het aantal NSB-stemmers op

nieuw onder het eveneens teruggelopen landelijk gemiddelde. Deze landelijke trend 
zette zich twee jaar later voort bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten in 1939, 
toen de partij landelijk 3,89% van de stemmen behaalde. Toch wist de NSB zich in 
Overijssel licht te herstellen tot 3,85 %; zo ook in Zwolle waar het kiezerspercentage 
tot 3,26% steeg. De ontwikkeling bij de kleinere achterban in Zwolierkerspel verliep 

hier parallel aan.7
' Een verklaring daarvoor was het feit dat het economisch herstel in 

Zwolle achterbleef bij de rest van het land, waardoor onvrede over de situatie langer 

aanhield . 

Anti-fascistische organisaties 

Het toegenomen verzet tegen het nationaal-socialisme dat gedeeltelijk debet was aan 
de verkiezingsnederlaag van de NSB in 1937, kwam niet alleen voort uit allerlei reeds 

bestaande maatschappelijke en politieke organisaties. Voor dit doel werden ook 
speciaal groeperingen opgericht. De voornaamste groep in dit verband was Eenheid 

door Democratie (EDD). Deze organisatie was geen politieke partij , nam dus ook niet 

deel aan de verkiezingen, maar verzette zich als volksbeweging tegen iedere vorm 
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van dictatuur. Zowel communisme als nationaal-socialisme werden verworpen. 
Kort voor de Tweede-Kamerverkiezingen van 25 mei 1937 werd in Zwolle de 38ste 

plaatselijke afdeling van Eenheid door Democratie opgericht onder leiding van de 
gymnasiumdocent dr. C.C. van Essen. De nieuwe beweging trad een maand voor de 
verkiezingen naar buiten voor een publiek van 570 toehoorders in een uitverkocht 
Odeon. Twee sprekers, een Rotterdamse p~edikant en een Utrechtse journalist, wezen 

erop dat de betekenis en de aantrekkingskracht van de NSB niet moesten worden 
onderschat. De kuddegeest van het nationaal-socialisme diende actief te worden 
bestreden om de democratische vrijheden in stand te houden. Die opvattingen 
sloegen duidelijk aan bij de toehoorders . Na afloop van de vergadering meldden zich 
59 nieuwe leden, waardoor het ledental van Eenheid door Democratie in Zwolle tot 

ruim 130 steeg.74 

Eenheid door Democratie zette eind 1937, na de verkiezingsnederlaag van de NSB, 

een wintercampagne op om door middel van lezingen, huisbezoek en de verspreiding 
van geschriften ' te komen tot versterking van het democratisch beginsel in ons volk 
en het afbreken van extremistische propaganda. ' 75 In het voorjaar van 1938 werd 
weer een grote propagandabijeenkomst gehouden in de Buitensociëteit Meer dan 

achthonderd aanwezigen uit Zwolle en omgeving luisterden naar de Zuidhollandse 
gedeputeerde J.J . Schmal, oud-minister P.J. Oud en het Eerste-Kamerlid Koos 
Vorrink. Vanuit hun verschillende politieke achtergronden- respectievelijk CHU, 

VDB en SDAP- maakten zij duidelijk dat het, ondanks het verkiezingsverlies van de 

NSB, nodig bleef om de democratische vrijheden te beschermen tegen het nationaal

socialisme. De 'haard van de besmetting', de partij zelf, stond immers nog geheel 
overeind. 76 Dat bleek in Overijssel maar al te zeer toen de NSB bij de Staten
verkiezingen in april 1939 winst boekte ten opzichte van de Kamerverkiezingen in 

1937. Een grote bijeenkomst van de plaatselijke EDD-afdeling voorafgaand aan de 
bewuste verkiezingen had daar geen verandering in kunnen brengen. 

Naast Eenheid door Democratie was er sinds 1936 nog een andere groepering actief 
in de bestrijding van het nationaal-socialisme. Dat was het Comité van Waakzaam
heid van anti-nationaal-socialistische intellectuelen, dat qua aanhang veel kleiner 
was dan EDD en bovendien niet principieel afwijzend tegenover het communisme 

stond. Het Comité van Waakzaamheid kende prominente leden als Menno ter Braak, 
Jan Romein en dominee J.J . Buskes. Ook de Zwolse predikant G. Horreüs de Haas 
behoorde tot dit gezelschap. 

Van zijn hand verscheen in 1937 De mythe van de XXe eeuw, een brochure die door 
het Comité van Waakzaamheid werd uitgegeven. Het was een doorwrochte analyse 

van een gelijknamig werk over de rassenleer van de Duitse nazi-ideoloog Alfred 
Rosenberg. De predikant omschreef de hierin naar voren gebrachte leer als 'een 

blinde verheerlijking van het eigen en een smadelijke verguizing van het andere 
ras' .77 In de nationaal-socialistische optiek werden de joden verantwoordelijk 

gehouden voor nagenoeg al het kwaad in de wereldgeschiedenis. Horreüs de Haas 

verzette zich fel tegen zowel deze opvatting als tegen de daaruit voortvloeiende 
schendingen van het recht en de humaniteit in Duitsland. Hij betoogde dat waarheid 
en vrijheid bij de oosterburen aan banden gelegd waren terwijl de machthebbers 
slechts geweld aanwakkerden.7

g 
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Reacties op de ontwikkelingen in Duitsland 

Horrei.is de Haas had zijn waarnemingen over de ontwikkelingen in nazi-Duitstand 

voornamelijk gebaseerd op publikaties van vooraanstaande nazi 's en op de bericht

geving in de Nederlandse pers. Via de bont geschakeerde Nederlandse pers kon de 

geïnteresseerde lezer in de jaren dertig een redelijk betrouwbaar beeld krijgen van 

wat zich in Duitsland afspeelde. Ook in allerlei regionale bladen werd geregeld 

aandacht besteed aan de situatie ten oosten van de Nederlandse grens. 

De Machti.ibernahme door Adolf Hitier eind januari 1933 werd door de redactie 

van de liberaal-georiënteerde Provinciale Overijsselse/Ie en Zwolsc/1e Courant met 

bezorgdheid aanschouwd. De politieke machtswisseling werd betiteld als een 'haast 

revolutionaire verandering' aangezien Hitiers enige doel was alle macht in de staat 

naar zich toe te trekken. 79 De bezorgbeid van de redactie werd echter niet gedeeld 

door de Berlijnse correspondent van de krant, die in september 1933 verslag deed 

van de Neurenbergse partijdag van de nazi 's . De correspondent, schuilgaand achter 

het pseudoniem Roland, berichtte met bewondering over de militairi stische eens

gezindheid van de aanwezigen. Roland , die zich tijdens de oorlog onder zijn eigen 

naam Max Blokzijl ontpopte als een vooraanstaand nazi-propagandist, beaamde dat 

Duitsland een sterk leger wilde hebben. Dat was volgens hem echter niet om oorlog 

mee te voeren, maar om een belangrijke plaats in te nemen in de internationale 

politiek."' 

Elders in de krant werd een minder rooskleurig beeld gegeven van de gebeurtenissen 

in Duitsland. Zo werd beschreven hoe manschappen van de SA, de radicale Sturm

abteilung van de nationaal-soc ialistische partij , gevangenen in het concentratiekamp 

Oranienburg ruw afranselden." Dergelijke kritiek op het nazi-regime was ook te 

lezen in de Nederlandse editie van het Bruinboek tegen terreur dat in oktober 1933 

verscheen. De Provinciale Overijsselse/ze en Zwolsche Courant haalde hieruit 

enkele voorbeelden aan en wees er in een redactioneel commentaar op dat het als 

betrouwbaar beschouwde Bruinboek niet zomaar terzijde ge legd mocht worden. 

Het vermoorden en mishandelen van politieke tegenstanders en joden was immers 

iets waarover de hele beschaafde wereld zich zorgen moest maken."' 

De verontwaardiging van de redactie werd ook elders in de samenleving gedeeld. 

De Zwolse gemeenteraad ontving in mei 1933 een oproep van het in Amsterdam 

gevestigde Algemeen Comité van Verweer tegen Terreur en Vervolging in 
Duitschland. Doel van de oproep was om de aanschaf van Duitse goederen en 

diensten te beëindigen 'zoolang het huidige bewind in Duitschland gepaard gaat 

met daden van geweld en ontrechting, die de moreele gevoelens der overige wereld 

ten diepste kwetsen '. De gemeente ging hier niet op in , maar het publiek was wel 

vatbaar voor dergelijke argumenten. Zo bestond er een plaatselijk Comité tot boycot 

van Duitsche waren dat in het voorjaar van 1933 was opgericht. Het initiatief daartoe 

was afkomstig uit sociaal-democratische hoek. Hoewel de actie was opgezet als 

pressiemiddel om het bewind in Duitsland te matigen in zijn optreden, slaagde men 

daar niet in."' 

Duitsland leek zich weinig aan te trekken van de buitenlandse kritiek. In maart 1935 

voerde het land de algemene dienstplicht in, waarmee het door de nazi's verfoeide 
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Vrijdag 10 mei 1940. Rook boven het stationsemplacement van Zwolle, ge:ien vanaf het 
Van Nahuysplein. 

Verdrag van Versailles feitelijk werd opgezegd. De Provinciale Overijsselsche 
en Zwolsche Courant reageerde onthutst. De Berlijnse correspondent dacht er 
waarschijnlijk anders over. Toen Hitier een jaar later, in strijd met internationale 
afspraken, Duitse troepen in het Rijnland stationeerde, klonken Blokzijls woorden 
over deze dreigende ontwikkeling slechts sussend. Volgens hem was er niemand in 

Duitsland die oorlog wenste.""' 
Begin 1938 maakte Blokzij l de balans op van vijf jaar nazi-heerschappij in Duitsland. 
Hij wees erop dat er veel gebeurd was wat eerbied en bewondering verdiende, bij
voorbeeld wat betreft de bestrijding van de werkloosheid. Eveneens plaatste Blokzijl 
enkele kritische kanttekeningen waarbij hij wees op het antisemitisme. Niettemin 
merkte hij met enig ontzag op dat Hitier een verbluffend consequent beleid voerde .... ' 

Weilicht was juist het feit dat Blokzijl zo nu en dan een kritische houding aannam 
ten opzichte van zijn onderwerp, de reden, dat zijn bijdragen bleven verschijnen 
in de Zwolse krant die weinig waardering voor het nationaal-socialisme kon 
opbrengen.~6 

Niet lang na Blokzijls balans vond in maart 1938 de AnschluB van Oostenrijk bij het 

Duitse Rijk plaats. Ook dit maal maakte de journalist zich niet druk. De AnschluB 
was volgens hem een geheel natuurlijk gevolg van de geschiedenis; een hereniging 
van twee oude broeders.g7 
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Pas in september 1938 leek Nederland zich echt druk te maken over Hitiers expansie
politiek. Na verregaande Duitse aanspraken op delen van Tsjechoslowakije, onder
steund met gewelddadige dreigementen, werd op de conferentie van München door 

toegevendheid van Engeland en Frankrijk een aanzienlijk deel van de Tsjechische 

grensstreken aan Duitsland toegekend. De Provinciale Overijsselscl1e en Zwolscl1e 

Courant kopte opgelucht ' De vrede in Europa blijft behouden' terwijl her en der 
in Zwolle de vlag werd uitgestoken .~" Een aantal Zwollenaren was ' vervuld van 

dankbaarheid' voor de inzet van de Engelse minister-president Chamberlain en 
zamelde geld in om hem een herinnering aan te bieden ."" De redactie van de 

plaatselijke krant merkte na enkele dagen echter nuchter op dat de conferentie van 
München nog lang niet beoordeeld kon worden. Alleen als de conferentie het begin 

was van een algemene regeling voor de oplossing van internationale problemen, 
was de prijs die voor de vrede was betaald niet te hoog geweest. \/(' 

Dat die prijs wel degelijk te hoog was, werd een half jaar later bewezen. Hoewel de 
nieuwe grenzen van Tsjechoslowakije waren erkend door de ondertekenaars van het 
verdrag van München, lijfde Duitsland op 15 maart 1939 Tsjechië in. Hitier stelde de 

wereld opnieuw voor een voldongen feit. De conferentie werd nu betiteld als een 
verstoorde illusie, terwijl de Provinciale Overijsselscl1e en Zwolscl1e Courant er 

bovendien met enige terechte verontrusting op wees dat Duitsland voor de eerste 
maal een onafhankelijk land had ingelijfd waarmee het geen enkele rasverbintenis 
had. Aan een gevaar voor Nederland werd echter niet gedacht, maar wel voor landen 
in Midden-Europa."' Dat gevaar was inderdaad reëel, zo bleek toen Duitsland op 

I september 1939 Polen binnenviel. Hiermee was de Tweede Wereldoorlog een feit. 
Enkele maanden later sloeg de strijd in april 1940 over naar Noord-Europa, toen 
Hitier ook Denemarken en Noorwegen aanviel. 

Joodse vluchtelingen 

Lang voordat de buurstaten van Duitsland werden overrompeld door de grote leger
macht van de nazi's, werden ze geconfronteerd met een andere consequentie van het 

nazi-beleid. Als gevolg van stelselmatige discriminatie verlieten talloze Duitse joden 
hun vaderland. Vanaf Hitiers Machtübernahme in januari 1933 tot aan het begin 
van de Tweede Wereldoorlog kwamen meer dan 23 duizend joodse vluchtelingen 

de Nederlandse grens over. Ongeveer negentig van hen vestigden zich voor kortere 
of langere tijd in Zwolle. Onder hen bevonden zich fabrikanten , handelsagenten, 

winkeliers, huisvrouwen en gepensioneerden.92 

Op 5 april 1933 werd in de Overijsselse hoofdstad een Comité voor Joodsche 
vluchtelingen opgericht. Taak van het comité was het verzamelen van bijdragen 

voor een noodfonds voor de verzorging van naar Nederland uitgeweken joden. 
Indien nodig zou bovendien huisvesting worden verzorgd voor vluchtelingen die 

zich in Zwolle aanmeldden. Het comité was samengesteld uit vertegenwoordigers 
van enkele plaatselijke joodse verenigingen en stond onder leiding van Arthur 

Troostwijk en mr. David Sanders. Ook de Overijsselse opperrabbijn S.J. Hirsch was 
betrokken bij het initiatief. '" 
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Tot de zomer van 1933 ondernam de Nederlandse overheid geen pogingen om de 
komst van de Duitse joden te belemmeren, zolang ze in het bezit waren van geldige 

papieren. Het beleid veranderde onder invloed van de eind mei 1933 aangetreden 
minister van Justitie J.H.R. van Schaik en diens opvolger C.M.J.F. Goseling. Vanaf 

medio 1934 was het standpunt van de regering dat alleen nog vluchtelingen werden 
geaccepteerd die in hun eigen onderhoud konden voorzien of waarvan aannemelijk 

was dat zij bij terugkeer 'onmiddellijk lijfsgevaar' liepen, wat in de praktijk 
nauwelijks kon worden aangetoond. Bij de verscherping van het toelatingsbeleid 

speelde mee dat het neutrale Nederland geen aanstoot aan Duitsland wilde geven. 
De toegelaten joden werden in deze crisistijd bovendien beschouwd als concurrenten 
voor de Nederlandse arbeidskrachten."" 

Hoewel er eind 1935, toen de zogeheten Neurenberger wetten met hun discriminerende 
bepalingen het leven voor de joden in Duitsland onmogelijk maakten, enig protest 
weerklonk in Zwolle, bleef de publieke opinie vrij lauw. 95 In november 1938 werd 
echter verontwaardigd gereageerd op de Reichskristallnacht in Duitsland, waarbij 

joodse winkels en instellingen op grote schaal vernield en geplunderd werden. De 
redactie van de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant sprak verontwaardigd 
over deze grenzeloze rassenhaat, die als 'een geestelijke abnormaliteit, een af
reageren van haatcomplexen' indruiste tegen elke vorm van menselijke waardigheid. 

Dit antisemitisme deed afbreuk aan de 'heroïsche en energieke wijze waarmede vele 
crisisproblemen ' waren aangepakt in Duitsland. Deze uitspatting maakte volgens de 
redactie duidelijk dat de gebeurtenissen in Duitsland niet alleen de joden aangingen, 
maar ook de rest van de wereld. 96 Zeven vooraanstaande Zwollenaren, onder wie de 

uitgever van de krant mr. H. Dikkers, verzochten de lezers een oproep aan de minister 
van Justitie te steunen. Doel hiervan was om asiel te verlenen aan de joden die onder 
deze omstandigheden naar Nederland vluchtten."7 Zo waren er meer initiatieven. Op 

donderdag 17 november hield het plaatselijke Comité voor Joodsche vluchtelingen 
een collecte ten bate van de vluchtelingen. De opbrengst hiervan, ruim f2900,-, werd 
geschonken aan het landelijke Comité voor Bijzondere Joodsche Belangen.98 

De week daarop vond er een protestbijeenkomst plaats in de Buitensociëteit, 
georganiseerd door Eenheid door Democratie en met steun van de plaatselijke 
SDAP-afdeling. De eerste spreker, de liberale oud-Zwolienaar ir. J.C. Loman, liet met 
nauwelijks verholen afschuw weten dat het nationaal-socialisme met de plundering en 

verjaging van de joden zijn ware gedaante had getoond. Evenals de tweede spreker, 
ds. Horreüs de Haas, waarschuwde hij dat het antisemitisme ook in Nederland voet 

aan de grond begon te krijgen bij de nationaal-socialisten. De bijeenkomst werd 

afgesloten met een oproep tot de regering om ruimhartig asiel te verlenen aan de 
getroffen joden. 99 

Het felle Duitse antisemitisme werd volgens de orthodoxe rabbijn Hirsch onder meer 
veroorzaakt door de economische problemen en de 'verruwde zeden' . Hirsch, die 

waar mogelijk hulp verleende aan zijn gevluchte geloofsgenoten, zag niet alleen de 
hand van de nazi's in het ruwe optreden, maar ging met zijn interpretatie een stuk 
verder. Volgens hem was het toegenomen antisemitisme een straf van God voor het 
joodse volk. De joden hadden gezondigd en dienden terug te keren tot hun ware 

geloof.' 00 
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Het leven in DLLitsland was voor de joden ondraaglijk geworden. Het Nederlandse 

volk was daar zo van overtuigd, dat de regering zich gedwongen zag om in afwijking 

van het gevoerd e beleid tijdelijk een groter aantal vluchtelingen toe te laten. 

Na de Kristallnacht deden verschillende Zwolse joden dan ook verwoede pogingen 

om fami lie leden uit Duitsland naar Nederland te laten komen. Daarvoor was toe

stemming nodig van het ministe rie van Justit ie. In de daarbij behorende procedure 

diende de Zwolse gemeentepolitie rapport ui t te brengen over de vraag of de indiener 

van het verzoek betrouwbaar was en of hij in staat was het verblijf van zijn 

verwanten te bekostigen. 

Om de oprukkend e Duirse rroepen ::.o veel mogelijk te hinderen werd op JO mei opdracht 

gegeven sommige bruggen op re bla-;.en. Op de foto, genomen vanuil de Kamperstraar, de 

Kamperpoortenbrug vlak na de explosie. 

Zo kon het gebeuren dat commissaris van politie G .J . Lettinck op basis van de 

reputatie van de aanvrager geen bezwaren had, maar dat hij het ministerie niettemin 

adviseerde afwijzend te reageren op het verzoek omdat de aanvrager niet in staat 

geacht werd het onderhoud te bekostigen. "'' In een ander geval adviseerde de 

commissaris een verzoek in gunstige overwegi ng te nemen: de inkomsten en het 

vermogen van de aanvrager- een fatsoenlijke burger die zich bewoog in beschaafde 

kringen- waren voldoende voor het onderhoud van zijn schoonouders die hier hun 

levensavond wi !den doorbrengen. '02 

Sommige joodse vluchtelingen werden s lechts toegelaten wanneer ze vanuit 

Nederland verder zouden emigreren naar bijvoorbeeld de Verenigde Staten. 
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Niettemin wees de minister van Justitie in februari en april 1939 enkele verzoeken 

af om vier joden tijdelijk toe te laten in afwachting van hun emigratie: de minister 
liet eenvoudigweg weten dat ' op grond van de geldende bepalingen geen verblijf in 
Nederland kan worden toegestaan.''03 In één geval was de achterliggende reden de 
geringe financiële draagkracht van de aanvrager, in een ander geval de onzekerheid 

of emigratie op korte termijn plaats zou vinden. 
Een soortgelijk verzoek kreeg in de zomer van 1939 eveneens een negatief advies 
van commissaris Lettinck. In een toelichting schreef hij op 2 september 1939, kort 
na de Duitse inval in Polen, 'dat het mij niet gewenscht voorkomt gezien de buiten
gewone omstandigheden om thans nog meerdere Duitsche Joodsche vluchtelingen in 

Nederland toe te laten aangezien de kans om te kunnen emigreeren wel zoo goed als 
uitgesloten kan worden beschouwd.' '().l Die opvatting heerste in Den Haag al enkele 
maanden langer; door het beleid van de landelijke overheid was het al vanaf eind 

december 1938 zo goed als uitgesloten dat joodse vluchtelingen Nederland konden 
binnenkomen. 

Luchtbescherming 

Wegens de toenemende internationale spanningen riep burgemeester De Vos van 
Steenwijk in de zomer van 1936 een veertienkoppige commissie in het leven onder 

leiding van de toenmalige commissaris van politie J.R. Derksema. De commissie 
moest ' alle voorbereidingen treffen ter bescherming van de bevolking tegen de 

gevolgen van aanvallen uit de lucht; althans voorzoover zulks mogelijk is.' De 

commissie werd verbonden aan de reeds enige jaren bestaande gemeentelijke lucht
beschermingsdienst, waarvan het personeel bestond uit de leden van het Zwolse 
politiekorps, de brandweer, medici en EHBO' ers, leden van de burgerwacht, padvinders 
en andere vrijwilligers. Het ging om ongeveer vierhonderd personen die onder 
leiding stonden van de commissaris.105 

Voorts riep de burgemeester in januari 1937 vertegenwoordigers uit het plaatselijk 

bedrijfs-en verenigingsleven bijeen in een poging ook bij de burgerij belangstelling 
te wekken voor de luchtbeschermingsmaatregelen. Het overleg resulteerde in de 
oprichting van een gecombineerde afdeling voor Zwolle en Zwolierkerspel van 
de Nederlandsche Vereeniging voor Luchtbescherming (NYvL). De particuliere 

vereniging ging actief samenwerken met de twee gemeentelijke luchtbeschermings
diensten van Zwolle en ZwollerkerspeJ.ll"' 

In april 1937 trad de gereorganiseerde Zwolse luchtbeschermingsdienst naar buiten 
op een grote propagandabijeenkomst, met het doel extra vrijwilligers aan te trekken. 

Hier bleek dat het luchtbeschermingspersoneel, waaronder vrijwilligers van de 
NYvL, verdeeld was over elf diensten. Het betrof ondermeer een waarschuwings-en 

alarmeringsdienst, een geneeskundige dienst en een ordonnansendienst De lucht
beschermingsdienst zou bij gevaar enkele kleine noodziekenhuizen en posten 

inrichten in een zevental scholen plus twee andere gebouwen.'"7 

In de daaropvolgende periode trachtten zowel de gemeentelijke luchtbeschermings
diensten als de NYvL de samenleving te doordringen van het belang van een goede 
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Op de dag van de Duitse inval werden op het Zwolse station verschillende treinen en een 

goederenloods in vlammen ge::.et. Zo werd verhinderd dat dit materieel in vijandelijke handen 

terecht :ou komen. 

voorbereiding. Een groot aanta l instellingen en bedrijven werd in september 1937 
aangeschreven met het advies zelf maatregelen te treffen omdat 'de van Gemeente

wege ingestelde Luchtbeschermingsdiensten absoluut niet in staat moeten worden 
geacht, in tijd van oorlog die hulp te verteenen aan de bevolking, welke men van die 
zijde verwacht'.""" In juni 1938 werd een gratis toegankelijke luchtbeschermings
tentoonstelling georganiseerd, waar meer dan drieduizend bezoekers op afkwamen. 
De belangstelling voor de luchtbescherming nam datjaar vooral toe door de crisis 
in september als gevolg van de Duitse aanspraken op Tsjechoslowakije. Toen die 
oorlogsdreiging was geweken, drong burgemeester Van Walsurn bij de minister van 
Binnenlandse Zaken aan op een spoedige uitvoering van de in het vooruitzicht 
gestelde beschermingsmaalregelen tegen luchtaanvallen. De Zwolse burgemeester 

was teleurgesteld dat er geen geld beschikbaar werd gesteld aan de gemeenten om 
hun luchtbeschermingstaken te bekostigen. 'De bevolking verwijt de burgemeesters 

begrijpel ijkerwijze dat er op het gebied der luchtbescherming wel een organisatie op 
papier is, doch dat alles ontbreekt om daadwerk el ijk op te treden. " 09 Dat inspireerde 
de burgers niet tot het verlenen van hun medewerking. 

De bereidheid om geld uit te trekken voor de luchtbescherming was overigens ook 
een heikel punt in de Zwolse gemeenteraad. J.R. Derksema, die eind 1937 was 
gepensioneerd als commissaris van politie, bekleedde in de zomer van 1938 nog 
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altijd de onbezoldigde functie van hoofd van de luchtbeschermingsdienst. Voorstellen 

van zowel burgemeester Van Walsurn als diens voorganger om hem een jaarlijkse 

toelage te verstrekken, werden door de raad verworpen. Wel ging de gemeenteraad 

akkoord met plannen om geld uit te trekken voor de inrichting van een centraal 

gelegen post voor het hoofd van de Iuchtbeschermingsdienst en voor de opleiding 

van de geneeskundige afdeling. 11 0 

Kort na de afkondiging van de algemene mobilisatie in augustus I 939 publiceerde 

de burgemeester enkele gedragsregels voor de bevolking. Bij dreigend luchtgevaar 

moest bijvoorbeeld een schuilplaats in huis worden gezocht. Ook werd aangeraden 

om brandbaar materiaal zoveel mogelijk van zolder te verwijderen en om zand, 

schoppen en emmers met water klaar te zetten. '' ' 

Diezelfde maand werden voorbereidingen getroffen voor de opvang van gewonden 

op een zestal EHBO-posten in de stad. Van hieruit dienden de zwaargewonden te 

worden overgebracht naar het Sophia-ziekenhuis, het katholieke ziekenhuis of 

naar het noodziekenhuis in de kelder van het Dominicanenklooster. Slachtoffers 

van gifgas moesten naar het sportfondsenbad of naar een ambulant noodziekenhuis . 

In Mastenbroek zou bovendien een noodziekenhuis worden ingericht dat bestemd 

was voor langdurig zieken en mensen met psychische aandoeningen.112 

De goed voorbereide luchtbeschermingsdienst, die inmiddels onder leiding stond 

van de bedrijfsleider van de gemeentereiniging 0. Neijssel, hield op 9 april I 940 een 

grote verduisteringsoefening. De burgerij werd verzocht om 's avonds de uitstraling 

van het licht zoveel mogelijk te beperken, terwijl ook de straatverlichting werd 

gedoofd. Tijdens de verduistering trad een deel van de inmiddels tot 1600 personen 

uitgebreide luchtbeschermingsdienst op alsof her en der in de stad bommen waren 

gevallen. Overigens had de burgemeester voor de oefening laten weten dat de kans 

dat Zwolle werd aangevallen gering was, aangezien de stad strategisch van weinig 

belang leek, temeer daar er geen garnizoen in de stad was gelegerd. Enig gevaar 

mocht echter niet worden uitgesloten. 11 3 

Mobilisatie 

In augustus 1939 werd bekend dat de twee Europese grootmachten Duitsland en 

de Sovjet-Unie een wederzijds niet-aanvalsverdrag hadden gesloten. Het nieuws 

zorgde voor een gespannen sfeer in heel Europa, waar overheden en burgers zich 

afvroegen welke gevolgen dit voor de vrede had. Ook de Nederlandse regering was 

onder de indruk van het bericht en besloot de krijgsmacht op maximale sterkte te 

brengen. In de vroege middag van maandag 28 augustus 1939 werd aangekondigd 

dat het Nederlandse leger de volgende dag in zijn geheel werd gemobiliseerd. 

'Het was een ongewone stemming, die over de stad neerkwam', zo schreef een 

plaatselijke waarnemer. 'Een gegons van stemmen was de eerste reactie, doch 

daarna was het of er een stilte viel , die bleef hangen. Wat later werd het druk door 

haastig bewegen van allen , die nog vlug een en ander hadden te regelen en in orde 

te maken, vooral zij, die opgeroepen waren. Ernst kenmerkte de stemming, geen 

opgewondenheid.' 11 4 
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Een jonge Zwollenaar vertrouwde aan zijn dagboek toe: ' Men kan zich blijkbaar 

eenvoudig niet realiseeren dat het lot van Europa op het spel staat. Eerlijk gezegd, 
ook tot mij dringt de ernst van de toestand niet geheel door, 't is zoo onwezenlijk.' "5 

Dat kwam onder andere doordat het neutrale Nederland ruim honderd jaar niet meer 

in een oorlog betrokken was geweest. 

Ronkende auto's en denderende treinen zorgden in de nacht van 28 op 29 augustus 

voor veel drukte. Op het stadhuis werden omstreeks middernacht nog twee 
huwelijken gesloten, die aanvankelijk gepland waren op een tijdstip waarop de 

bruidegoms zich nu bij hun militaire onderdeel moesten melden. Een ander gevolg 

van de onverwachte ontwikkelingen was het afgelasten van de festiviteiten ter ere 

van koninginnedag op 31 augustus."'' 

Op het Zwolse spoorwegstation verzamelden zich dinsdagochtend 29 augustus 

duizenden mannen uit de stad en omgeving in soldatenuniform, wachtend op hun 
extra treinen. Onder hen bevonden zich naar schatting 1500 Zwollenaren.'" Volgens 

een kranteverslag was de gang van zaken op het station, waar geen burgers op het 

perron werden toegelaten, rustig en ordelijk. ' We kregen tenminste vanmorgen op 

de perrons van het station Zwolle [ ... ] niet den indruk, dat de mannen, die van hieruit 

de reis naar hun mobilisatie-bestemming aanvingen, dat met een loodzwaar hart 

deden.'"" 

Op de Nieuwe Veemarkt waren vanaf 6.30 uur honderden paarden aangevoerd, waar

uit de militaire autoriteiten een keuze maakten. Een veearts keurde paarden, waarna 

de goedgekeurde viervoeters tegen een vastgestelde prijs aan het leger verkocht 

moesten worden. Op hetzelfde moment vond in de Ooster-en Westcriaan een keuring 

plaats van diverse motorvoertuigen, waarbij de voorkeur van het leger vooral uitging 

naar vrachtwagens. 

Uitgebrande treinen op het emplacement van Zwolle. 
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De volgende dag, woensdag 30 augustus, leek de rust weergekeerd in de stad. 

Op het station was het rustiger dan ooit en kon het spoorwegpersoneel zich aan
dachtig over de aangepaste dienstregeling buigen. In de straten leek het erop alsof 
velen met vakantie waren. Alleen bij het stadhuis in de Sassenstraat stond een groot 

aantal damesfietsen. Binnen informeerden de eigenaressen naar de regelingen voor 
kostwinnersvergoedingen. 119 

De mobilisatie bracht veel beslommeringen met zich mee voor de gemeente. Zo 
moest nog diezelfde week worden begonnen met de uitreiking van allerlei papieren. 
Die waren nodig bij de distributie van goederen die voortaan alleen nog maar op 

de bon verkrijgbaar waren. Daarbij ging het aanvankelijk om een beperkt aantal 
goederen. Op zaterdag 2 september dienden de inwoners zich te melden op de 
plaats waar zij gewoonlijk hun stem uitbrachten maar waar zij ditmaal de zogeheten 

rijksdistributiekaart in ontvangst konden nemen. Ook kregen alle inwoners een 
distributiestamkaart. 120 

Andere economische ontwikkelingen vloeiden eveneens voort uit de nieuwe situatie. 
Zo rapporteerde de Zwolse Kamer van Koophandel over een koopwoede van het 

publiek bij textielzaken, terwijl ook bij diverse kantoorboekhandels vanaf eind 
augustus sprake was van een sterk toegenomen vraag die werd veroorzaakt door 
een verwachte prijsstijging. Die vraag nam nog verder toe nadat de spanning op 

I september steeg als gevolg van de Duitse inval in Polen. In de eerste helft van 
september was er hierdoor sprake van een tekort aan enkele levensmiddelen, zoals 

suiker, griesmeel en havermout. 12 1 De overheid probeerde het hamsteren- een van 
de oorzaken van de schaarste- zoveel mogelijk tegen te gaan, maar kon nu eenmaal 

niet alles voorkomen. Begin oktober 1939 werd suiker als eerste produkt op de 
bon gezet. 
En er veranderde nog meer. Reeds eind augustus bleek de bewegwijzering van de 
ANWB te zijn verdwenen, zodat eventuele vijandelijke troepen zich moeilijker konden 

oriënteren. De week daarop was het postkantoor ineens gebarricadeerd met zand
zakken, waar alleen nog de brievenbussen en mobilisatieplakkaten bovenuit staken. 
Vanaf begin november werden alle bruggen in de stad bewaakt, vermoedelijk omdat 
er inmiddels springladingen waren aangebracht. Sommige burgers werden bovendien 
in hun eigen huis geconfronteerd met de militaire aanwezigheid in de stad door de 
inkwartiering van soldaten .122 

De aanwezigheid van militairen droeg bij aan het ontstaan van geruchten dat de 

bevolking van Zwolle bij een eventuele vijandelijke inval geëvacueerd zou worden. 
Die geruchten waren echter uit de lucht gegrepen en werden dan ook herhaaldelijk 

door de autoriteiten ontkend. Toch bleven de geruchten terugkomen. Ze vormden 
vooral een uiting van de onzekerheid omtrent de toekomst. 12

-' 

De redactie van de Provinciale en Overijsselsche Courant probeerde het moreel 
onder haar lezers hoog te houden. Medio september 1939 erkende de krant dat de 
oorlog vernielend en verwoestend was en onherstelbaar leed veroorzaakte, maar 

desondanks moest het publiek zich ervoor hoeden 'de dingen al te somber te zien, 

en [te] wanhopen aan de toekomst. Menschen, die vóór ons leefden, hebben wel 
moeilijker tijden gekend en er het hoofd aan geboden.' 12"' Aan het einde van 1939 
werd niet zonder optimisme teruggekeken: 'Het afgeloopen jaar bracht Zwolle niet 
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veelkwaadsen vrij veel goeds. Laten wij vertrouwen, dat het jaar, hetwelk wij thans 

ingaan, ook voor Zwolle een gelukkig jaar zal zijn.' 12' De krant wilde de lezers moed 
inspreken, maar haar verwachting was al te hoopvol. 

De gespannen toestand waarin Nederland verkeerde, verergerde op 9 april 1940 

toen Duitsland zowel Denemarken als Noorwegen aanviel. Zes dagen later ontving 

burgemeester Van Walsurn bericht dat Zwolle was ingedeeld bij het in staat van beleg 

verklaarde gebied. Het directe gevolg voor de bevolking was dat voor alle openbare 

vergaderingen toestemming moest worden aangevraagd bij het militair gezag. Dat 

gold ook voor de bijeenkomst van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm waar Van 

Walsurn op 30 april sprak. Hij benadrukte dat de bevolking eensgezind diende te zijn 

om de Nederlandse zelfstandigheid te behouden. Ondanks uiteenlopende opvattingen 

op maatschappelijk en politiek gebied diende de zelfstandigheid door iedereen 

verdedigd te worden, indien nodig door het brengen van offers. 126 

De Duitse inval 

De Nederlandse defensie was erop ingesteld om bij een Duitse inval de eerste opmars 

van de vijand te vertragen om zo in ieder geval de vesting Holland- ruwweg de 

provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht- in handen te houden. Hie1toe zou 

onder meer de Grebbelinie zwaar verdedigd worden. Als gevolg van dit beleid was 

de verdediging van Overijssel relatief zwak. Alleen de IJsselgold als zogeheten 

voorverdedigingslinie. Het gebied ten oosten van de rivier stond evenals de beide 

oevers van de IJsselonder de verantwoordelijkheid van de in Apeldoorn gevestigde 

Territoriaal Bevelhebber in Overijssel en Gelderland, kolonel J. Dwars. De troepen 

die hij tot zijn beschikking had, moesten de opmars van Duitse troepen ten oosten 

van de IJsset signaleren en vertragen en vervolgens weerstand bieden bij de rivier. 

Onderdelen van het eerste bataljon van het 43e Regiment Infanterie waren belast met 

de verdediging van Zwolle. 127 

Bij de twee strategisch gelegen IJsselbruggen aan het Katerveer lagen drie kazematten 

die waren uitgerust met enkele zware mitrailleurs. Een bij de eerste compagnie van 

het genoemde bataljon ingedeeld detachement politietroepen was belast met de 

verdediging van beide bruggen. De vierde compagnie lag verspreid over enkele 

posten in een halve boog ten zuiden en oosten van de stad, vanaf Oldeneel via 

Berkurn naar de Vecht bij Haerst. Door de uitgestrektheid van het terrein kon slechts 

weinig weerstand worden geboden. 128 

Op I 0 mei 1940 werd de Nederlandse verdediging zwaar op de proef gesteld toen 

Hitier zonder voorafgaande oorlogsverklaring de aanval inzette op West-Europa. Ook 

het neutrale Nederland werd in de strijd betrokken. Overijssel werd overrompeld 

door de 227e infanteriedivisie onder leiding van generaal-majoor F. Zickwolf, 

versterkt met de ss-Leibstandarte Adolf Hitier onder commando van Sepp Dietrich. 

Een onderdeel van deze troepenmacht had opdracht om via Hengelo en Almelo de 

IJsselbruggen bij Zwolle en Kampen in handen te krijgen . Van daaruit wilden de 

Duitsers verder de Veluwe op trekken. 120 

Het bericht van de Duitse inval in de vroege ochtend van JO mei bereikte de eerste 
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De spoorlijnnaar Kampen werd geblokkeerd door op de spoorbrug over de Wil/emsvaarreen 
locomotief te laten ontsporen.. 

compagnie via de radio, terwijl de rond Zwolle gelegerde vierde compagnie haar 
vermoedens kreeg toen er kanonvuur in het oosten weerklonk. De berichten werden 
doorgegeven aan de in Wezep gelegerde bataljonscommandant, die bevel gaf om de 
doorgang voor de Duitse troepen te versperren door het verniel en van de bruggen. 
Om 5.40 uur sprong de verkeersbrug bij het Katerveer, om 6.05 uur gevolgd door de 

spoorbrug. De vernieling van de spoorbrug had even op zich laten wachten, doordat 
de eerste poging tot ontploffing mislukte en een nieuwe springlading moest worden 
aangebracht. '' 0 Ook elders langs de IJssel, zoals in Kampen en Deventer, werden de 
rivierovergangen succesvol vernield. 

De vierde compagnie zorgde onder meer voor het opblazen van de Berkumerbrug 
in Berkum. Behalve deze brug en de beide IJsselbruggen werden ook bruggen in 
Haerst, Spoelde, Laag Zuthem en Hoog Zuthem opgeblazen. Enkele woningen in 

Zwolierkerspel raakten hierdoor zwaar beschadigd. Een afdeling van de genie 
vernielde de bruggen over de Willerosvaart Na het voltooien van deze vernielingen 
konden de manschappen njet meer over de IJssel bij Katerveer, zodat ze naar het 
Zalkerveer reden. Alvorens de IJsselover te steken en de overgebleven springstoffen 
in de rivier te gooien, werden de militaire wagens onbruikbaar gemaakt door ze op 

de Zalkerdijk in brand te steken. Daarbij sloeg de brand over naar een nabijgelegen 
huis.' ·" 
Tegen vijf uur in de ochtend drong het besef van de Duitse inval ook bij de Zwolse 
burgerij door. Het zware geronk van Duitse vliegtuigen werd afgewisseld met het 
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geratel van afweergeschut en haalde menige inwoner uit zijn slaap. Mensen kwamen 

uit hun huizen en stonden buiten angstig naar de hemel te kijken. Op allerlei manieren 

probeerde men zich op de hoogte te stellen van de situatie. 'Pa zette direct de radio 

aan en toen hoorden we van de daling der Duitsche parachute-troepen in geheel 

Holland. We begrepen toen, dat 't mis was en ons land was overvallen wat al gauw 

zekerheid werd.' 112 Die zekerheid werd aanvankelijk ontleend aan de flinke knallen 

waarmee de beide IJsselbruggen de lucht in vlogen. 

De Zwolse stationschef Pieter Dekker werd 's ochtends in alle vroegte opgebeld met 

de mededeling dat de Duitsers waren binnengevallen. Hij kreeg in navolging van 

eerdere instructies opdracht om de seinhuizen te vernielen, de overkappingen omver 

te trekken en locomotieven te laten ontsporen. De vijand mocht het station immers 

niet voor eigen doeleinden gebruiken. Dekker ging niet meteen tot de voorgenomen 

vernielingen over, omdat degene die opbelde het afgesproken codewoord niet 

noemde. Om 7.30 uur kwam er echter een diensttelegram binnen dat behalve het 

codewoord Martini een duidelijke boodschap bevatte: ' Station Zwolle vernielen' . 

Her en der op het uitgestrekte emplacement werden toen wagons in brand gestoken 

en twee locomotieven werden achterwaarts in een draaischijf gereden. De wagens 

met steenkool erachter kwamen daardoor in een put te hangen en belemmerden het 

gebruik van zowel de locomotieven als de draaischijf. "3 

Ook de spoorbruggen over de WiJlemsvaart en het Almelosche Kanaal op de lijnen 

naar Kampen en Meppel werden onklaar gemaakt. Bovendien bliezen Nederlandse 

militairen 's morgens vroeg nog vier bruggen op: de Schoenkuipenbrug, de 

Yischpoortenbrug, de Kamperpoortenbrug en de Keersluisbrug.''" De explosies 

gingen gepaard met luide knallen , terwijl de plotselinge luchtdruk nogal wat schade 

aan ruiten en dakpannen veroorzaakte. 

De toestand in de stad werd die dag nauwlettend in de gaten gehouden door politie 

en brandweer. De brandweer rukte driemaal uit naar branden 'die uit defensieve 

overwegingen waren aangestoken', waaronder een scheepsbrand aan de Katerdijk. 

Bij een grote uitslaande brand in een goederenloods aan de Deventerstraatweg werd 

all een een wacht gep laatst om te voorkomen dat de brand oversloeg naar aan

grenzende panden. De loods zelf brandde volledig uit.' J' 

De brandende gebouwen boden een trieste aanb lik, evenals de uitgebrande trein

wagons op het stationterrein. Niet alle wagons waren echter verbrand. Uit nieuws

gierigheid begaven sommigen zich naar de resterende wagons en ontdekten dat er 

vleeswaren, groenten en eieren in waren opgeslagen. Dit leidde tot plundering, zodat 

de politie moest worden ingeschakeld om verdere diefstal te voorkomen. Uit voor

zorg werden levensmiddelen die zich in vier onbeheerd achtergelaten vrachtwagens 

op het Rodetorenplein bevonden, door de distributiedienst opgeslagen in een voor

malige brouwerij op het plein. De goederen werden later weer aan de eigenaar 

overgedragen. "" 

Inmiddels was de binnenstad door het opblazen van de bruggen moeilijk bereikbaar 

geworden, maar desondanks ondernamen verschillende mensen een poging om naar 

hun werk te gaan. Sommigen kregen een voorschot op hun loon en keerden weer 

terug naar huis in afwachting van wat komen ging. '17 'Een klare voorstelling heb ik 

nog niet over de al lernaaste toekomst', noteerde een jonge belastingambtenaar in zijn 
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dagboek. Wel werd hij aan het denken gezet toen hij de tekst las van een toespraak 

die burgemeester Van Walsurn 's ochtends voor de radiodistributie had gehouden: 

'Het staat er zoo gek: "de Duitsche troepen rukken sinds half vijf via Almelo naar 

onze stad op, onze stad wordt bezet. Houdt U kalm en gedraag U waardig." Niets 

over tegenstand, bezetting als tevoren vaststaand feit, daar pieker ik wat over door.''-'" 

Toch werd wel degelijk tegenstand geboden, al kwam van het bataljon dat belast was 

met de verdediging van de stad alleen de eerste compagnie in gevecht met de vijand. 

Een deel van de compagnie zag tussen 12.00 en 13.00 uur zeker vijftig Duitse motor

rijders die bij Zalné de spoorwegovergang naar Raalte wilden passeren. Er ontstond 

een vuurgevecht waarbij de Duitsers uiteindelijk doorbraken en een aantal soldaten 

verwondden en gevangen namen. Vervolgens reden de Duitsers om 14. 10 uur via de 

Wipstrikkerallee Zwolle binnen. Diezelfde middag was er nog een gewapend treffen 

toen een sectie van de compagnie bij Berkurn in de rug werd aangevallen en over

meesterd . De verdediging van Zwolle had echter niet veel zin meer nu de Nederlandse 

verdedigingslinie door het opblazen van de bruggen was teruggebracht tot de linker

oever van de !Jssel. De Duitse gemotoriseerde infanterie trok verder zonder 

problemen de Overijsselse hoofdstad binnen. t.w 

Een jongeman die rond het middaguur door de stad fietste , merkte hoe stil het overal 

was. Er stonden veel mensen in de deuropeningen, maar er waren geen vertrouwde 

stadsgeluiden te horen . Het leek alsof iedereen ergens op wachtte. Rond 14.00 uur 

zag hij in de Thomas a Kernpisstraat enkele soldaten met een kanon in zijn richting 

komen . 'Die moeten zeker nog naar de Berkumerbrug. Ik zet mijn fiets aan de 

trottoirband om even rustig te kijken. Dan even sta ik sprakeloos. Hebben ze takken 

op hun uniform? Wat is dat? Het zijn Duitschers! Ik sta verstomd. [ ... ]Zoo vreemd 

had ik het me nooit voorgesteld. Ik dacht een zegevierende legermacht te zien 

binnentrekken bij duizenden maar dit: in een straat met honderden menschen w.o. 

jammerlijk veel weerbare kerels komen drie Duitsche kinderen van± 19 à 20 jaar op 

hun gemak een kanon neerzetten.' '"" 

De toeschouwer werd door allerlei gedachten overstelpt: 'Te leurstelling, woede, 

spijt, ik weet het zelf niet. Ik kijk met strakke brandendeoogen naar het wel 

interessante schouwspel voor me van de inrukkende troepen. Alles gemotoriseerd. 

Jonge kerels meest, in camouflagekleren, helm, broek, windjacket Sommige 

zijspannen zijn leeg, ontbreekt daar één? Bitter constateer ik dat de mensellen keurig 

op de trottoirs staan, terwijl als er eens een optocht is 20 politieagenten dat nog niet 

klaar spelen.' '"' 

De Duitsers ontfermden zich in de stad over enkele strategische plaatsen en panden. 

Zo werd aan het begin van de middag de telefooncentra le bezet. Het telefoonverkeer 

werd stilgelegd en het personeel naar huis gestuurd . Voortaan werden de verbindingen 

tot stand gebracht door Duitse soldaten, die in hetzelfde gebouw sliepen. Tevens 

werden er enkele Nederlandse soldaten een paar dagen als krijgsgevangenen 

opgesloten.'"' 

De Duitse groep-Noord, bestaande uit de 227e infanteriedivisie en de ss-Leib

standarte Adolf Hitler, trok zich later die dag samen rond de Overijsselse hoofdstad . 

De Duitsers dachten ten onrechte dat de bruggen over de !Jssel bij Zwolle nog intact 

waren. Alle troepen die via Deventer en Zwolle hadden moeten doorstoten , werden 
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vervolgens op ll en 12 mei via Zutphen geleid. De Duitsers beschikten immers niet 
over genoeg materiaal om bij Zwolle een pontonbrug over de IJsset te leggen, nadat 
er al drie van dergelijke bruggen bij Westervoort, Doesburg en Zutphen waren 

aangelegd.'") Hoewel de overrompeling van Nederland hierdoor werd vertraagd, 
bleken de Duitsers door hun overmacht niettemin in staat de verovering in enkele 

dagen te voltooien. 
Afgezien van het gestremde verkeer als gevolg van de opgeblazen bruggen, onder
vonden Zwolle en Zwolierkerspel relatief weinig last van de strijd in de meidagen 

van 1940. De plaatselijke afdeling van het Rode Krui s concludeerde dan ook: 
' De oorlog is vrijwel aan Zwolle voorbijgegaan.' De twee auto's die als ambulance 

waren ingericht hoefden geen dienst te doen.144 In het noodhospitaal in de kelder van 
het Dominicanenklooster werd op 10 mei slechts één gewonde opgenomen: een 

burger die was getroffen door verdwaalde kogels . 
De strijd in de rest van Nederland duurde nog enkele dagen voort, alvorens generaal 
H.G. Winkelman op 14 mei capituleerde. In Zwolle kreeg de bevolking alleen via de 
radio nog iets mee van die strijd, al waren in de nacht van l 0 op 11 mei nog de nodige 
gevechtsgeluiden uit het westen te horen. Op uiteenlopende plaatsen in Nederland 

sneuvelden in de meidagen zes Zwollenaren en een inwoner van ZwolierkerspeL 

Willem Frederik Aaldenberg, 21 jaar 

Gerard van Dorth, 24 jaar 
Oerrit Jan Eilander, 27 jaar 

Hendrik Jan Oerrit Florijn, 35 jaar 
Izak Noteboom, 45 jaar 

Jan Willem van Spijker, 21 jaar 
Hermannus Johannes Theodorus Zuidberg, 28 jaar'"' 

Zij gaven hun leven in een strijd die pas vijf jaar later beslecht zou worden. 

Vooruitblik op het oorlogsverloop 

De Duitse aanval die op l 0 mei 1940 werd ingezet tegen West-Europa bracht de 
Wehrmacht in vrij korte tijd de overwinning. Op 14 mei capituleerde het Nederlandse 

leger nadat de Rotterdamse binnenstad was verwoest door een bombardement en 
koningin en kabinet naar Engeland waren uitgeweken. Nadat ook België en Frankrijk 

de wapens hadden neergelegd, leek Duitsland in juni 1940 oppermachtig. Velen 
waren verbitterd over de Nederlandse nederlaag, maar voelden zich aanvankelijk 
gedwongen om zich bij de feiten neer te leggen en de Duitse overmacht te erkennen. 

Dat perspectief veranderde na enkele maanden. Zo bleek in september 1940 dat 

Engeland bestand was tegen de aanvallen van de Duitse luchtmacht. De nazi's waren 

dus niet geheel onoverwinnelijk. Niettemin dwongen de triomfen van Duitsland en 
zijn bondgenoten Italië en Japan ontzag af; ook nadat de Sovjet-Unie en de Verenigde 
Staten respectievelijk in juni en december 1941 eveneens in de Tweede Wereldoorlog 

betrokken raakten . Op de lange duur was de deelname van beide grootmachten echter 
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een belangrijke oorzaak voor de doorslaggevende ommekeer in de strijd. Vanaf 1943 

werden de Duitse nederlagen talrijker, ten gunste van de Amerikanen, Engelsen en 
Russen die zich als geallieerden aaneen hadden gesloten in hun strijd tegen de 

Duitsers. De Slag om Stalingrad, die aan het begin van datjaar werd beslist door 
een Russische overwinning, werd een keerpunt in de strijd. De geallieerde invasie 
in Zuid-Italië in juli 1943 bekrachtigde de beslissende verschuiving in het evenwicht. 
Toch zou het tot het voorjaar van 1945 duren eer het nazi-juk in Nederland definitief 

kon worden afgeschud. 
Aan die uiteindelijke geallieerde overwinning lag een lange en verbeten strijd ten 

grondslag. Tot medio 1944 konden de Duitsers hun inspanningen hoofdzakelijk 
richten op de strijd aan het Oostfront waar de Russen ten koste van grote offers op

rukten . Vanaf juni 1944 waren de Duitsers door de geallieerde landing in Normandië 
echter gedwongen hun inspanningen te verdelen over twee belangrijke fronten. Dit 
legde een zware druk op de capaciteiten van het Duitse leger en de oorlogseconomie; 
een druk waaraan nazi-Duitsland ondanks een felle verdediging in mei 1945 bezweek. 
De uiteindelijke Duitse nederlaag maakte een einde aan vijf jaar nazi-bewind in 
Nederland. Na het vertrek van de Nederlandse regering in mei 1940 was het bestuur 

onder controle gekomen van de Duitse autoriteiten. De meeste Nederlandse gezags
dragers waren, evenals het ambtelijk apparaat, op hun post gebleven. Zij stelden zich, 
zeker aanvankelijk, veelal tegemoetkomend op tegenover de bezetter, met het idee 
hiermee de belangen van de bevolking zo goed mogelijk te dienen. De toezicht

houdende Duitsers, georganiseerd in een rijkscommissariaat onder leiding van Arthur 

Seyss-lnquart, zetten de grote beleidslijnen uit en hielden voor het overige slechts 
toezicht op de al bestaande bestuursapparaten. Het ontbreken van een uitgebreid 
Duits bestuursapparaat werd gecompenseerd door de grote hoeveelheid in Nederland 
gelegerde Duitse militairen. Hun aanwezigheid hield de Nederlanders in het gareel. 

Het doel van de Duitse autoriteiten in bezet Nederland was tweeledig: enerzijds de 
Nederlandse economie dienstbaar maken aan de Duitse oorlogvoering, anderzijds 

invoering van het nationaal-socialisme. Dat deze doelstellingen nooit expliciet in 
het openbaar werden verkondigd, had te maken met de manier waarop de Duitsers 
aanvankelijk te werk wilden gaan: een voorzichtig beleid waarbij veranderingen 
stapsgewijs werden doorgevoerd. 

Het dienstbaar en ondergeschikt maken van de Nederlandse economie aan de Duitse 
oorlogseconomie gebeurde in steeds sterkere mate als gevolg van een toenemende 
Duitse vraag naar Nederlandseproduktenen mankracht. Schaarser wordende 

voorraden en goederen werden gevorderd, verschijnselen waar ook de Nederlandse 

consument mee geconfronteerd werd . Burgers merkten dat steeds meer goederen 
gedistribueerd werden, zodater-buiten de zwarte markt- slechts beperkte hoeveel
heden aangeschaft konden worden. Bedrijven werden onder druk gezet om voor de 

bezetter te werken. Bovendien werden vele tienduizenden Nederlanders- eerst de 
werklozen, vervolgens ook werknemers- gedwongen in Duitsland te gaan werken. 

Deze Arbeitseinsatz zorgde voor veel onvrede in de samenleving, maar de bezetter 
peinsde er niet over om genomen maatregelen terug te draaien. De mogelijkheid 
voor de bevolking om zich zoveel mogelijk afzijdig te houden, werd zo aanzienlijk 

bemoeilijkt. 
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De invoering van het nationaal-socialisme besloeg een veel breder terrein dan de 
economische maatregelen. De nazi's probeerden de inrichting van de Nederlandse 
samenleving te wijzigen aan de hand van hun opvattingen. Vertegenwoordigende 

lichamen werden ontbonden, de politie genazificeerd, de pers aan banden gelegd, 
terwijl ook getracht werd het onderwijs op een andere leest te schoeien. De ideologie 
strekte zich voorts uit tot het terrein van de kunst en de vrijetijdsbesteding. 

Op de middag van JO mei 1940 reden Duitse militaire colonnes door de Die:;erstruut. 
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Toch leek het er kort na de Duitse inval op dat het openbare leven en het bedrijfsleven 
hun normale gang konden hervatten. Een meerderheid van de bevolking probeerde 
de vertrouwde levenswijze te handhaven en moeilijkheden te voorkomen. Dit vergde 

echter een zekere aanpassing aan de bezetting. Afhankelijk van de eigen omstandig
heden en opvattingen, leidde dit vaak tot enigszins teruggetrokken, afwachtend en 
ook wel ontwijkend gedrag. Deze houding kwam veelal voort uit een combinatie van 

opportunisme en een afkeer van vreemde ideologieën. Die opstelling veranderde . 
echter ingrijpend wanneer Duitse maatregelen zeer direct aan den lijve voelbaar 
werden of de eigen diepste ove1tuiging raakten. De burger werd op zo ' n moment 
geconfronteerd met een dilemma dat tot dan toe - begrijpelijkerwijs- was gemeden. 
Er kwamen dan verschillende vragen op. Hoe lang kon men op een acceptabele 

wijze blijven doorgaan met de gebruikelijke activiteiten zonder de bezetter in 
de kaart te spelen? Wanneer moest verzet worden geboden tegen het nationaal
socialisme? 
Een van de eerste mogelijkheden om onvrede over het nationaal-socialisme te tonen, 
bestond uit steunbetuiging aan de in juli 1940 opgerichte Nederlandsche Unie. De 

grote en enthousiaste aanhang zag daar vooral een tegenhanger van de NSB in. In de 
praktijk betekende de steun voor de Unie echter ook een tegemoetkoming aan de 
bezetter die de Unie tolereerde. De Unie kon zich immers slechts tegen het voor

oorlogse maatschappelijke bestel keren door Duitslands machtige positie in Europa 
te erkennen. De opheffing van de beweging in december 1941 was een aanwijzing 

dat dergelijke oppervlakkige concessies niet meer voldeden voor de bezetter. 

De Duitsers gaven daarmee aan dat alleen de NSB -de enige toegestane politieke 
partij- aan hun eisen leek te voldoen. De geïsoleerde partij was echter alleen door 
haar nagenoeg slaafse volgzaamheid bruikbaar voor de bezetter. Juist door deze 
eigenschap riep de NSB elders in de samenleving veel afkeer op. 
Die afkeer gold ook een ander uitvloeisel van het nationaal-socialisme: het anti

semitisme. Onder lijdelijk toezien van veel Nederlanders werden vanaf de zomer 
van 1940 anti-joodse opvattingen in de praktijk gebracht, te beginnen met een verbod 
op het ritueel slachten. De joden werden vervolgens geregistreerd en geïsoleerd en 

gedroegen zich daarbij, net als hun landgenoten, eerbiedig tegenover het gezag. 
Openlijke protesten tegen de steeds verdergaande jodenvervolging, zoals de met 
geweld neergeslagen Februaristaking in het westen in 1941 , waren zeldzaam. Met 
uitzondering van degenen die tijdig wisten onder te duiken, werd de meerderheid 

van de Nederlandse joden in 1942 en 1943 naar concentratiekampen gevoerd. Daar 
wachtte hen de dood. 

Door deze en andere ingrijpende maatregelen slaagden de Duitsers er slechts zeer ten 
dele in om de Nederlanders te winnen voor het nationaal-socialisme. De overheersers 
riepen steeds meer afkeer en verzet op, mede onder invloed van het verloop van de 

oorlog en de daarop gebaseerde verwachtingen. Terwijl de militaire vooruitzichten 
voor de bezetter verslechterden, werd een groeiend deel van de bevolking 
geconfronteerd met steeds verdergaande maatregelen. Die onvrede kwam in grote 
delen van het land naar buiten tijdens de April-Meistaking in 1943. Aanleiding hier
voor was een maatregel van de bezetter om de voormalige Nederlandse militairen in 
krijgsgevangenschap te nemen en naar Duitsland te sturen. 
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Duitse soldaten trekken via de Lulfekestraat Zwolle binnen. 

De heersende anti-Duitse gevoelens droegen tevens bij tot de opkomst van 
het ge0rganiseerde verzet, de zogeheten illegaliteit. De illegaliteit bestond uit 
groeperingen van divers pluimage die zich onder meer richtten op spionage en 
sabotage. Anderen verleenden hulp aan onderduikers, aanvankelijk voornamelijk 
joden, later vooral arbeidskrachten die naar Duitsland moesten. De benodigde 
papieren werden daarvoor vervalst en gestolen. Inspiratie werd ondermeer geput 
uit de rijk geschakeerde illegale pers. Al deze activiteiten waren niet zonder gevaar: 
wie door de Duitsers verdacht werd van illegale activiteiten, werd zwaar bestraft 
Velen maakten zo een laatste gang naar het concentratiekamp of het vuurpeloton . 
Het verlangen naar de bevrijding werd in de zomer van 1944 gestimuleerd door de 

langverwachte invasie in West-Europa. De bevrijding van Nederland werd in 
september 1944 ingezet, maar liep al spoedig vast Door de geallieerde nederlaag bij 

de Slag om Arnhem bleef het gebied ten noorden van de grote rivieren vooralsnog in 
Duitse handen. In combinatie met de in die maand afgekondigde spoorwegstaking en 
de harde Duitse opstelling, leidde dit tot een ontwrichting van het maatschappelijk 
leven, met name in het westen van het land. Het Duitse beleid veranderde, in 
afwachting van de nederlaag, in willekeurige roof en terreur. Pas begin mei J 945 
maakte de capitulatie hieraan een einde. 
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HOOFDSTUK 2 

Het gemeentebestuur 

Evenmin als de rest van de Nederlandse bevolking, had de overheid zich grondig 

voorbereid op een langdurige bezetting. In de eerste dagen na de Duitse inval heerste 
er dan ook vooral verwarring en onzekerheid, zowel bij gewone burgers als bij 
ambtsdragers die zich zorgen maakten over de positie die zij nu dienden in te nemen. 

De gemeentebesturen kozen er voorlopig voor hun gewone werkzaamheden zoveel 
mogelijk voort te zetten, in afwachting van wat komen ging. Alleen zo kon een 

mogelijke chaos in het maatschappelijk leven worden voorkomen. 
Toen al na enkele dagen bleek dat het Nederlandse leger niet was opgewassen tegen 
de Duitse overmacht en de regering het land had verlaten, moesten de lagere over

heden maar afwachten hoe het Duitse bestuur werd ingericht en hoe het zich zou 
gedragen. Spoedig werd duidelijk dat het bezettingsbestuur de handhaving van de 

orde tot een van zijn voornaamste taken rekende, aangezien dit voor de Duitsers een 
voorwaarde was om hun beleid ten uitvoer te kunnen brengen. Dit beleid, waarmee 

de Duitsers trachtten hun positie in Nederland te versterken, legde een steeds 
zwaardere druk op de bevolking van het bezette gebied. 
De vele maatregelen die voortvloeiden uit de uitgangspunten van de bezetter, 
vormden het toneel waarop gemeentebesturen een voorname rol vervulden tussen de 
Duitse autoriteiten en de plaatselijke bevolking. De gemeentebesturen van Zwolle en 

Zwolierkerspel kregen daarbij de lastige taak te laveren tussen burgers en bezetter. In 
dit hoofdstuk zal nader worden ingegaan op de vraag in hoeverre de beide gemeente
besturen als een Duits beleidsinstrument fungeerden en welke ruimte er bestond voor 
enige vrijheid van handelen. 

Burgemeester Van Walsurn 

Bij het uitbreken van de oorlog, in de vroege vrijdagochtend van I 0 mei 1940, werd 
het Zwolse burgemeestersambt bekleed door de 50-jarige Arnoldus van Walsum. 

Deze uit Zuid-Holland afkomstige bestuurder van christelijk-historische huize was zo 
een twee jaar burgemeester van de Overijsselse provinciehoofdstad, toen hij de Zwolse 

burgerij op de hoogte moest brengen van de Duitse inval. Om zeven uur 's ochtends 
bracht de burgemeester het nieuws via de draadomroep, waarop veel radio's in de 
gemeente waren aangesloten. De burgemeester probeerde de bevolking tot rust te 

manen en waarschuwde de mensen in zijn rede onder meer tegen onbezonnen gedrag, 
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Burgemeester A. van Walswn bij ~ijn insrallarie op /9 februari /938. 

waarvoor de krijgsraad zware straffen kon uitdelen.' Het waren enigszins gerust
stellende woorden in de eerste uren waarin veel onrust en onzekerheid bestond. 
Omstreeks half drie in de middag van I 0 mei trokken gemotoriseerde Duitse leger
onderdelen de stad binnen. Nu Zwolle bezet was en de verbinding met de regering 

was verbroken, werd de Overijsselse commissaris der Koningin mr. Alexander Eppo 

baron van Voorst tot Voorst de hoogste Nederlandse autoriteit in zijn provincie. Kort 
daarop moest hij al overleg voeren met de bevelvoerende officier. Ook burgemeester 
Van Walsurn kreeg die vrijdag al te maken met de Duitse troepen. Een Duitse officier 
eiste van hem dat hij burgers opdracht zou geven om zijn motor met zijspan over een 

wegversperring te tillen. Toen de burgemeester hem verwees naar de spierkracht van 
Duitse soldaten werd hij door de officier meegenomen. Hij kon al snel weer gaan. 
De volgende ochtend, zaterdag IJ mei, hield de comm issaris der Koningin een 
bespreking in het Gouvernementsgebouw in de Diezerstraat. De besprek ing werd 
wenselijk geacht 'ter voorbereiding en verzekering van een voortgang van het 
normale leven' . Naast de burgemeesters van Zwolle en Zwolierkerspel waren 

vertegenwoordigers aanwezig van alle belangrijke openbare diensten. 
Er werd onder andere gesproken over de beschikbare geld voorraad. De agent van de 

Nederlandsche Bank bleek de in de stad aanwezige voorraad bankpapier uit voorzorg 
onbruikbaar te hebben gemaakt, terwij l de voorraad zi lvergeld nog slechts toereikend 
was voor hooguit twee of drie dagen. Geconfronteerd met dit nieuws zocht ook 
burgemeester Van Walsurn naar een manier om in een betaalmiddel te voorzien. 
Uiteindelijk werd besloten dat Van Voorst tot Voorst de volgende dag met drukkerij 
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Tij! zou overleggen over een voorstel om noodgeld te laten drukken, maar dit plan 

werd van tafel geveegd door een Duits verbod. Uiteindelijk kon het Zwolse agent
schap van de Nederlandsche Bank al weer na enkele dagen over voldoende betalings
middelen beschikken om zowel overheid als bedrijfsleven vooruit te helpen.2 

Op de derde dag van de Duitse bezetting, zondag 12 mei , deelde Van Walsurn de 
commissaris mee, dat hij op het verzoek van een Duits officier om hem een vliegveld 
te wijzen, geantwoord had dat hij deze inlichtingen niet kon verstrekken. Opnieuw 

had Van Walsurn blijk gegeven van zijn onvrede over de Duitse bezetting. 
Een dag later vernamen Van Voorst tot Voorst en Van Walsum, dat er in Hotel Peters 
aan de Grote Markt in Zwolle een Feldkommandantur werd gevestigd. Onder leiding 

van Generalmajor H. Schefold hield deze militaire instantie toezicht op de orde in 
heel Overijssel. Deze instantie fungeerde tevens als plaatselijke Ortskommandantur 
voor de gemeenten in het noordelijk deel van de provincie, waaronder Zwolle en 
Zwollerkerspel. ' 
Vanaf dinsdag 14 mei hield Van Walsurn dagelijks een korte rede voor de lokale 

draadomroep om de bevolking op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. 
In zijn eerste rede, 's middags om half een, sprak hij over de verplichte inkwartiering 

van Duitse militairen en over het feit dat er enkele goederenwagons op het stations
emplacement waren geplunderd. Hoewel de gemeentepolitie de plunderaars had 

verjaagd, had de burgemeester zich toch genoodzaakt gezien om 'in strijd [ ... ] met 
de Hollandsche eer' Duitse hulp in te roepen om de goederen te bewaken."' Later die 
dag, om kwart voor zeven 's avonds , nam de burgemeester opnieuw plaats achter de 
microfoon. Zijn emotie nauwelijks meester deelde hij zijn luisteraars mee dat opper
bevelhebber generaal H.G. Winkelman opdracht had gegeven tot de overgave. 
Nederland was bezet. 

Vooral Van Walsums rede op woensdagochtend 15 mei is bekend geworden. Daarin 
bedankte hij de medewerkers van de luchtbescherming evenals alle ambtenaren en 
particulieren voor hun medewerking om de zaken in oorlogstijd gaande te houden. 
De burgemeester raadde iedereen aan weer gewoon aan het werk te gaan. Toch was 
de toestand nog niet genormaliseerd, wat men kon afleiden uit zijn advies om de 
verduisteringsmaatregelen voorlopig nog te handhaven. 

Het waren echter niet zozeer deze woorden die opzien baarden, maar hetgeen eraan 
vooraf was gegaan. De burgemeester bleek pas sinds kort op de hoogte van het 
vertrek van koningin Wilhelmina en de regering naar Engeland. Dit nieuws had hem 

duidelijk aangegrepen. Het vertrek van prinses Juliana met haar dochtertjes achtte hij 

begrijpelijk, al kon hij het niet verdedigen. Met opvallende felheid voegde hij daar 

aan toe: ' Doch dat de koningin met de regeering vlucht, terwijl er nogjongens voor 
haar in het vuur gaan , is misdadig. [ .. . ] deze handelswijze is mij onbegrijpelijk voor 
een Vorstin uit het huis Oranje. Degene die haar het advies gegeven hebben zoo te 

handelen, verdienen de minachting der natie.' Met pijn in zijn hart probeerde de 
burgemeester zich er bij neer te leggen. ' De toestand is nu echter eenmaal niet anders . 

Wij zullen ons moeten schikken in de nieuwe situatie. ' 5 

Van Walsurn was op dat moment zeker niet de enige die ontgoocheld was door het 
vertrek van de vorstin naar Engeland. Ook van andere meer of minder vooraan
staande personen is de teleurstelling bekend, zoals van de voormalige minister-
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president Colijn . In tegenstelling tot de geschokte Zwolse burgervader hielden zij 

hun mening echter veelal voor zich, omdat openbaarmaking het gezag van de vorstin 

zou ondergraven. Daarmee kon de bezetter in de kaart gespee ld worden. 

Verdere verspreiding van Van Walsums rede werd voorkomen door ingrijpen van een 

wethouder. De burgemeester had na het voorlezen van zijn rede de tekst aan een bode 

gegeven om hem, zoals ook met zijn andere radioboodschappen was gebeurd, voor 

publikatie naar de Provinciale Overijsselscheen Zwolsche Courant te brengen. De 

bode gaf het stuk die ochtend echter eerst ter inzage aan wethouder Brandsma. Deze 

protesteerde vervolgens bij de burgemeester tegen plaatsing in de krant, maar Van 

Walsurn zette door. Daarop toog Brandsma naar Van Voorst tot Voorst, een partij

genoot uit de RKSP6 Deze "ernam dat de burgemeester zich op 'ongepaste wijze ' zou 

hebben uitgelaten over het vertrek van de koninklijke fami lie. De commissaris der 

Koningin wist Van Walsurn te bewegen zijn tekst alsnog terug te nemen. Na overl eg 

met de officier van justitie in Zwolle besloot Van Voorst tot Voorst van verdere maat

regelen afte zien.7 Niettemin begreep Van Walsurn dat zijn radiorede veel kwaad 

bloed had gezet, zowel bij Oranjegezinden als bij de aanhang van de veel minder 

koningsgezinde sociaal-democraten. 

In de eerste dagen na de Duitse inval trof de gemeente in overleg met de Feld

kommandantur een regeling om het gebruik van benzine te beperken. Particulier 

verkeer werd verboden; alleen mensen die voor hun werk een auto nodig hadden , 

zoals artsen, kregen een ontheffing. In totaal kregen 103 personenauto's en 100 

vrachtwagens een rijvergunning.R Zo moesten er in de eerste bezettingsdagen 

meer praktische zaken geregeld worden. Vermoedelijk met het oog daarop hield de 

burgemeester het stadhuis op zondagmiddag 19 mei twee uur geopend voor zowel de 

burgerij als de bezettingsautoriteiten. Ook zaterdagmiddag 25 mei was het stadhui s 

korte tijd geopend.O 
Het overleg met de bezetter ver! iep soepel. Op maandag 20 mei 1940 was de 

burgemeester met een aantal collega's uit Noord-Overijssel en de commissaris der 

Kon ingin aanwezig bij een bespreking met de Feldkommandantur en de Kriegs
verwaltungsrat. De bijeenkomst werd geopend met een rede van Generalmajor 

Schefold , die a l eerder de wens had geuit dat orde en rust gehandhaafd bleven en het 

gewone leven zich zo snel mogelijk zou herstellen. Daarna vo lgden er mededelingen 

van Oberregierungsrat Heusong, die verantwoordelijk was voor bestuurszaken en 

voor aangelegenheden inzake verkeer en politie. Zijn plaatsvervanger Regierungsrat 

Breusing behandelde financiële en econom ische zaken. Gesproken werd over de 

handhaving van verduisteringsmaatregelen, het herstel van het economisch leven en 

de voedselvoorziening.'" 
Inmiddels trachtte de burgemeester het economisch leven in Zwolle in goede banen te 

leiden door een en ander en igszins te reguleren . Zo liet hij nagaan of er nog voldoende 

kolenvoorraden waren en of er niet gehamsterd werd. Ook probeerde hij te bereiken 

dat de veil ingprijzen voor groenten werden bevroren op het vooroorlogse niveau ." 

In de dagelijkse radioredes die de burgemeester tot 3 1 mei bleef verzorgen, kwamen 

uiteen lopende onderwerpen aan bod. Hij sprak onder meer over het post- en telefoon

verkeer, de brandstofvoorziening, distributie- en verduisteringsmaatregelen. Met name 
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het laatste onderwerp werd door de Duitsers van belang geacht. Steeds opnieuw 
werd erop gewezen de verduisteringsbepalingen na te leven. Ook werd het publiek 
een enkele keer terechtgewezen. De burgemeester riep op geen Duitse aanplak

biljetten te beschadigen en om niet op:vettelijk met de fiets tegen Duitse soldaten aan 
te rijden, aangezien de bezetter zich correct gedroeg.'1 Bovendien nam hij mensen in 

bescherming die voor landverrader werden uitgemaakt omdat zij door hun beroep 
regelmatig met de bezetter te maken hadden.' -' 

De gemeenteraad 

Op maandagavond 3 juni vond de eerste bijeenkomst van de Zwolse gemeenteraad 
tijdens de Duitse bezetting plaats. Op één raadslid na waren alle 271eden van de 
in 1939 gekozen Zwolse gemeenteraad aanwezig. Vier van hen behoorden tot het 
college van burgemeester en wethouders. Dat waren de sociaal-democratische 

loco-burgemeester Nicelaas Boden die verantwoordelijk was voor het onderwijs, 
het ziekenhuis en het radiodistributiebedrijf dat de draadomroep verzorgde; zijn 
partijgenoot Leendert Lansink, verantwoordelijk voor openbare werken en volks
huisvesting; mr. Assueris Wilbertus Everhardus Brandsma, die zich als lid van de 
Roomseh-Katholieke Staatspartij ontfermde over arbeidsbemiddeling en werkloos
heidsverzekering, maatschappelijk hulpbetoon en de gezondheidszorg; en tot slot de 
anti-revolutionai r Lambertus Fransen die de nutsvoorzieningen en het verkeerswezen 
beheerde. De resterende portefeuilles algemene zaken en financiën, brandweer en 
landerijen waren in handen van de burgemeester. 

De Zwolse wethoudersploeg in /938, gefotografeerd tijdens de installatie van burgemeester 

Van Walsum. Vanlinks naar rechts; H.G.C. Treep, N. Boden, L. Frcmsen en A.W.E. Brtmdsma. 
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Nadat burgemeester Van Walsurn als voorzitter van de raad kort had stil gestaan 
bij het lot van de gesneuvelde inwoners, merkte hij op dat de raadsleden rekening 
moesten houden met een onzekere toekomst onder de gewijzigde omstandigheden. 

\t Zijns inziens was de taak van de raad om de belangen van de gemeente te bevorderen 
niet veranderd. Wel diende die taak met beleid vervuld te worden. 
Van Walsurn baseerde zijn positie op het Landoorlogsreglement. De uitwerking 
daarvan betekende volgens hem vooral dat de lasten van de bezetting zo eerlijk 
mogelijk over de bevolking verdeeld dienden te worden. De burgemeester sprak de 
hoop uit dat zowel de bevolking als het bezettingsleger de bepalingen van het 
Landoorlogsreglement volledig zouden naleven. 
Hij gaf toe dat in de overstelpende drukte van de afgelopen weken de stemming soms 
geprikkeld was geweest waarbij nu en dan harde woorden waren gevallen -ook uit 

l 

de mond van de burgemeester- terwijl taktvol optreden meer gewenst was. Hij 
verzocht iedereen om de toekomst hoopvol tegemoet te gaan met zowel 
zelfbeheersing als berusting in het onvermijdelijke. 
De raadsvergadering - de laatste onder voorzitterschap van Van Walsurn - ver) iep 
verder zoals gebruikelijk. Alleen tijdens de afsluitende rondvraag verwezen de 
raadslieden expliciet naar de oorlogsomstandigheden. Een raadslid informeerde 
namelijk naar het herstel van het verkeer, waarmee werd gedoeld op de reparatie van 
de opgeblazen bruggen in de stad." 
Ook in Zwolierkerspel verliep de eerste bijeenkomst van de gemeenteraad tijdens de 

bezetting op 12 juni zoals gebruikel ijk. Burgemeester Gustaaf Adolf Strick van 
Linschoten zei in zijn openingswoord niet uitgebreid stil te willen staan bij de recente 
gebeurtenissen, maar wees er wel op dat door de oorlog de toekomst voor Nederland 
geheel duister was geworden. Maar alles diende zoveel moge I ijk op de oude voet te 
worden voortgezet, al was de burgemeester van mening dat alles wat naar politiek 
debat zweemde tijdens raadszittingen vermeden moest worden. •~ 

Het einde van Van Walsoms burgemeesterschap 

Ondanks de drukke tijden bleef Van Walsurn zich bezighouden met zijn omstreden 
radiorede. De zaak was blijkbaar nog niet afgedaan met zijn verontschuldigende 
woorden aan de gemeenteraad. Op 11 juni, vier weken na de spraakmakende rede, 
publ iceerde hij een open brief in de ProvincialeOverijsselscheen Zwolsche Courant. 
Hij liet daarin weten te betreuren zich als burgemeester te hebben laten meeslepen 
door zijn gevoelens. Zijn bezwaar tegen het vertrek van de regering op een moment 
waarop het leger nog vocht, was een persoonlijke opvatting. Het speet hem deze 
mening in zulke scherpe bewoordingen verkondigd te hebben tijdens de uitoefening 

van zijn functie. Tegelijkertijd verwierp hij de suggestie dat hij een gebrek aan liefde 
had voor het vorstenhuis, en benadrukte nog altijd groot respect te hebben voor de 
koningin. '6 

De- relatief late- reactie van Van Walsurn op de afkeurende reacties van de 
Zwollenaren is verklaarbaar uit het feit dat de verontwaardiging over de radiorede 

niet verdween, wat het functioneren van de burgemeester belemmerde. Zelf gaf de 
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burgemeester als reden aan dat hij pas op 10 juni had vernomen, dat de koningin op 
13 mei in een proclamatie had verklaard de regeringszetel naar het buitenland te 

verplaatsen om capitulatie van de regering te voorkomen. Daarnaast speelde 
mogelijk ook mee dat er wrijving was ontstaan tussen Van Walsurn en het Duitse 
gezag, waardoor de burgemeester steun van Nederlandse zijde goed kon gebruiken. 
Al eind mei had Van Walsurn geweigerd de Sicherheitspolizei inzage te verschaffen 

in het bevolkingsregister. Die weigering baseerde hij op grond van een circulaire van 
de commissaris der Koningin waarin de burgemeesters werd opgedragen niets te 
doen wat in het nadeel van joden zou kunnen zijn . De burgemeester was op de hoogte 
van de discriminatie van de Duitse joden, en weigerde mee te werken aan 

soortgelijke praktijken in Nederland. Hij vertelde de Duitsers daarom dat een verzoek 
om inzage schriftelijk moest worden ingediend.'7 Dat een dergelijk verzoek uitbleef, 
was vermoedelijk omdat de Sicherheitspolizei zich niet de wet liet voorschrijven 
door lokale overheden in bezet gebied. 

De geweigerde inzage in het bevolkingsregister zou uitgroeien tot een belangrijk 
twistpunt met de Duitse autoriteiten. Er waren meer geschillen. Zo verzette de 

burgemeester zich tegen het Duitse plan om in Zwolle een groot aantal overheids
instanties te vestigen. Van Walsurn weigerde medewerking wegens het gebrek aan 
gebouwen en woonruimte. Het weerhield de Duitsers niet om enkele Duitse 
instanties in de stad onder te brengen, waaronder een politiebataljon. 

Een van deze instanties legde beslag op de bandenvoorraad van een joodse firma, 
onder het mom dat het een hamstervoorraad betrof. Van Walsum verzette zich tegen 
deze inbeslagname en hij wist Beauftragte dr. K. Hartong, de Duitse tegenhanger van 
de commissaris der Koningin die het provinciaal bestuur controleerde, van zijn gelijk 
te overtuigen. Dit zette kwaad bloed bij andere Duitse instanties. Bovendien werd de 

burgemeester betrokken bij klachten over het feesten van Duitsers na sluitingstijd in 
horecagelegenheden, en bij onenigheid over het ontslag van een joodse kelner.'" 
Op 24 juni werd Van Walsurn opnieuw geconfronteerd met de Duitse eis tot inzage in 
het bevolkingsregister. Twee Duitse officieren waren eerst bij de secretarie geweest, 
maar hadden een afwijzend antwoord ontvangen. Daarop wendden zij zich tot de 
burgemeester. Ze vroegen hem om inzage van een zestal letters waaronder de Jetter T, 

in totaal naar schatting 8000 persoonskaarten. Van Walsurn kreeg het vermoeden dat 
het hen onder meer te doen was om mensen met de joodse naam Troostwijk. Hij liet 
de Duitsers daarom weten bereid te zijn om afschriften van de kaarten te verstrekken, 

maar zonder vermelding van de godsdienst. De Oberleutnant ging daar niet mee 

akkoord. Opnieuw stelde Van Walsum toen voor om het verzoek schriftelijk bij het 

college van B. en W. in te dienen. Ook daar werd geen genoegen mee genomen en de 
Duitsers vertrokken ontstemd. '" 

Toen een Duitse officier de volgende morgen even na achten aanbelde, zat Van 

Walsurn nog aan zijn ontbijt. Hij werd verzocht mee te gaan. De burgemeester, die al 

vaker onverwacht met Duitsers had moeten overleggen, beëindigde zijn ontbijt en 

ging nietsvermoedend mee. Vlak voor hij in de auto stapte hoorde hij dat hij was 
gearresteerd en naar Arnhem werd gebracht. Later op de dag bracht de Sicherheits
polizei de gemeentesecretaris hiervan telefonisch op de hoogte. Zonder verdere 
verklaring werd verteld dat hij enige dagen 'nicht zum Dienst ' zou komen.'" 
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In Arnhem werd Van Walsurn voor een hoge officier geleid, die een verklaring oplas. 
Daaruit kwam naar voren dat de burgemeester geweigerd had de door de bezetter 
benodigde gegevens te verstrekken. Nieuw voor Van Walsurn was de constatering 

dat het cle Duitsers om slechts zes namen uit het bevolkingsregister ging. Als hij dat 
had geweten, 'zou er bij mij geenerlei bezwaar bestaan hebben, om dat toe te staan. 
Nu vreesde ik echter voor een poging om de namen van joden te weten te komen.' 
Nadat Van Walsurn de juistheid van het verbaal had beaamd, kreeg hij te horen dat hij 
'eingesperrt' werd en dat elders zou worden beslist over zijn eventuele handhaving in 
het ambt. Vervolgens werd hij overgebracht naar het huis van bewaring in Arnhem. 
Op woensdagavond 26 juni kwam hij weer op vrije voeten met de o pdracht zich te 
melden bij de commissaris der Koningin. Die vertelde de burgemeester bij zijn 
terugkomst in Zwolle dat hij ontslagen was. 2

' 

Het besluit van 26 juni I 940 om Van Walsurn met onmiddellijke ingang te 
ontslaan was onder druk van de bezetter ondertekend door secretaris-generaal 
mr. dr. KJ. Fredetiks van het departement van Binnenlandse Zaken. 22 Het was in Den 

Haag bekend dat de Zwolse burgemeester tot tweemaal toe inzage in het bevolkings
register had geweigerd. Er zijn echter aanwijzingen dat het departement de beslissing 
nam, omdat ten onrechte verondersteld werd dat de burgemeester geweigerd had 
gegevens te verstrekken over te interneren Fransen en Engelsen.v Die gegevens 

waren echter zonder bezwaar door de Zwolse politie afgegeven. Hoewel er op het 
departement twijfel bestond over de omschrijving van het te verlenen ontslag, werd 
na aandringen van de commissaris der Koningin bij de Beauftragte, besloten om het 
ontslag 'eervol' te verlenen.2' 

Het vertrek van de burgemeester kwam op 27 juni 1940 aan de orde in de vergadering 
van het college van secretarissen-generaal, de hoogste Nederlandse autoriteit in bezet 
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gebied. Van Walsums ontslag werd door de leden van het college niet betreurd; de 

Duitse maatregel leek in deze kring beschouwd te worden als een genoegdoening 
voor het 'zeer merkwaardig gedrag ' waarvan Van Walsurn in zijn omstreden radio
rede blijk had gegeven.25 

Om toekomstige misverstanden te voorkomen, informeerde het Zwolse college 
op 28 juni bij Frederiks of het jui st was 'dat aan de Duitsche politie-autoriteiten 
desgevraagd inzage moet worden gegeven van de bevolkingsregisters en hun moet 
worden toegestaan uit die registers alle gegevens te putten, welke zij meenen te 
behoeven'. Dat werd door de secretaris-generaal bevestigd. 26 

Inmiddels was het ontslag van de burgemeester bekend gemaakt door een kort 
bericht in de Provinciale Overijsselscheen Zwolsche Courant van 27 juni. Hoewel 
de Nederlandse dagbladen zelfcensuur toepasten sinds het uitbreken van de oorlog, 
trachtte de redactie toch enig licht te werpen op de oorzaak van deze maatregel. 
Oorzaak van het ' niet gevraagd' ontslag, zou de weigering van de burgemeester 

zijn om bepaalde gegevens uit het bevolkingsregister aan de Sicherheitspolizei te 

verstrekken.27 De Duitse autoriteiten waren niet blij met dit bericht en riepen de 
redactie ter verantwoording. Vervolgens ontvingen alle dagbladredacties een telex
bericht dat niets mocht worden gemeld over de achtergronden van het ontslag van 
de Zwolse burgemeester.28 

Arnoldus van Walsurn was de eerste van de ruim 70 burgemeesters die in de eerste 

anderhalf jaar van de bezetting werden ontslagen of niet werden herbenoemd in 

verband met hun anti-Duitse houding.2
" Zijn post werd al snel door een ander 

ingenomen. Reeds op 28 juni, de dag waarop de commissaris der Koningin de 
Zwolse gemeenteraad inlichtte over Van Walsums eervolle ontslag, liet Van Voorst 
tot Voorst weten dat de burgemeester van Zwollerkerspel, jonkheer mr. G.A. Strick 

van Linschoten, tot waarnemend burgemeester van Zwolle was benoemd. Van Voorst 
tot Voorst achtte deze functie, mede gezien de achtergrond van het ontslag, blijkbaar 
te belangrijk om over te laten aan wethouder Boden die voor de waarneming in 
aanmerking kwam. Op 29 juni legdeStrick van Linschoten de vereiste eed aften 
overstaan van Van Voorst tot Voorst, wiens titel in jul i 1940 zou veranderen in 
commissaris der provincie.'0 

Gedurende drie maanden zou Strick van Linschoten aan het hoofd staan van 
beide gemeenten. Hij werd in de problematiek van het stadsbestuur ingeleid door 
gemeente-secretaris mr. dr. G. van Leijden . De waarnemend burgemeester bleek zeer 

erkentelijk voor de bereidwillige medewerking van alle ambtenaren. Ook de samen

werking met de wethouders verliep naar tevredenheid van beide partijen . Gewaardeerd 
werd vooral de eenstemmigheid in alle besluiten van B. en W., wat kwam doordat de 
leden hun inzichten vrijuit naar voren konden brengen." 

In de raadsvergadering van 22 juli 1940 trad de waarnemend burgemeesterStrick 

van Linschoten op als voorzitter. Op het ontslag van zijn voorganger ging hij niet in. 

Wel benadrukte hij , dat hij zich als waarnemer gehouden achtte om slechts de reeds 
gebaande paden te bewandelen, zonder nieuwe wegen in te slaan.32 In totaal zou 
Strick van Linschoten drie raadsvergaderingen voorzitten. De raad behandelde in 
die periode voornamelijk lopende zaken, wat een enkele levendige discussie echter 
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niet uitsloot. Opvallend genoeg ontbrak iedere vorm van discussie toen het college 

van B. en W. in september 1940 een voorstel naar de raad stuurde, waarin het een 

bevoegdheid vroeg om de openbare orde tijdens de nachtelijke verduistering te 

verzekeren. Het voorstel werd zonder meer door de raad aanvaard.-'-' 

Zwolse arbeiders naar Duitsland 

Al in zijn radiorede van 28 mei 1940 had burgemeester Van Walsurn zijn luisteraars 

erop attent gemaakt dat Nederlandse werklozen in Duitsland konden gaan werken. 

Hij beloofde nadere mededelingen te zullen doen zodra hij meer informatie had. 

Zover kwam het tijdens zijn burgemeesterschap echter niet meer. Wel verscheen eind 

juni, op de dag van zijn ontslag, een advertentie in de krant van de Zwolse Districts

arbeidsbeurs waarin voornamelijk geschoolde arbeiders werden gevraagd voor werk 
in Duitsland. -'-! Begin juli besloot het college mee te werken aan de uitzending van 

arbeiders naar Duitsland op vrijwillige basis.-'' 

Op donderdagochtend 4 juli werd in de Buitensociëteit een vergadering gehouden 

waarbij ongeveer 300 Zwolse werklozen werden ingelicht over arbeidsmogelijkheden 

bij een aantal fabrieken in Duitsland waar synthetische benzine werd vervaardigd. 

De nadruk werd gelegd op de goede arbeidsvoorwaarden en op het feit dat er ook 

voor de oorlog al Nederlandse arbeiders in Duitsland werkten. Een aantal van de 

aanwezigen vertrok al op 9 juli , anderen konden zich opgeven en werden ter plekke 

medisch gekeurd. ·"' 

De gemeente Zwolle leek echter niet onverdeeld enthousiast te zijn om arbeiders 

die ingezet waren in werkverschaffingsprojecten naar Duitsland te sturen. Volgens 

directeurSiemen van der Linde van de gemeentelijke dienst der Arbeidsbemiddeling 

en Werkverschaffing wilde wethouder Brandsma van Sociale Zaken 'dat het tewerk

stellen in Duitschland zoveel mogelijk werd gesaboteerd' in het belang van de 

ingezetenen. -'7 Het college van B. en W. legde begin juli aan de Rijksdienst voor 

de Werkverruiming de vraag voor 'of steuntrekkers en zij die bij de werkverruiming 

te werk zijn gesteld op een lijn moeten worden gesteld' bij plaatsing in Duitsland. 

Zwolle had namelijk een verzoek van Duitse zijde gekregen om 300 jonge, 

geschoolde arbeiders te werven voor een fabriek in de omgeving van Magdeburg. 
Van de gewenste arbeidskrachten waren er hooguit 200 beschikbaar, maar die werkten 

voornamelijk in de werkverruiming. Wanneer deze krachten werden uitgezonden, 

zouden de al begonnen werkverruimingsprojecten blijven liggen, terwijl elders in 

het land steuntrekkers werkloos zouden blijven. '" Blijkbaar was het de bedoeling om 

de Zwollenaren die in de werkverschaffing zaten, te behoeden voor uitzending naar 

Duitsland. Het aantal mensen in de werkverschaffing steeg dan ook snel : tussen begin 

mei en begin juli van nog geen 500 naar circa 900 personen.'" Deze poging de werk

lozen thuis te houden, had vermoedelijk weinig effect, aangezien er in september 

1940 al ruim 300 Zwolse arbeiders in Duitsland werkten. De arbeiders werden 

wellicht gelokt door gunstige berichten over het werken in Duitsland."0 

Om zich op de hoogte te stellen van de werk- en levensomstandigheden van zijn 

stadsgenoten, ging wethouder Brandsma op 6 september 1940 met een nieuwe groep 
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Zwolse arbeiders mee naar Duitsland. Brandsma bezocht drie dagen lang de Reichs
werke Aktiengesellschaft für Erzbergbau und Eisenhüten 'Hermann Göring' te 
Watenstedt bij Braunschweig. Hier werkten enkele duizenden arbeiders, voornamelijk 

buitenlanders, in een bedrijf in opbouw. Van de geplande 32 hoogovens waren er vier 
gereed, terwijl ook werd gewerkt aan fabriekscomplexen en een stad voor 200.000 
inwoners. 

In het rapport over zijn bezoek dat Brandsma aan het college van B. en W. uitbracht, 
bleek de wethouder een positieve indruk te hebben van het werken in Duitsland. Toch 
stelde hij vast dat er veel klachten bestonden bij de Nederlandse arbeiders, over onder 
meer het eten, lastige chefs en over de rol van de Nederlandse arbeidsbeurzen die het 
werk te mooi hadden voorgesteld. De opmerkingen van Nederlandse arbeiders dat 

klachten niet werden verholpen door de bevoegde instanties, werden door Brandsma 
echter ontkend. Volgens Brandsma werd door de Duitsers 'al het mogelijke gedaan 
om den Nederlandsehen arbeiders het leven zoo goed mogelijk te maken. ' Hij wees 
erop dat de werkleiding op zijn beurt veel grieven had over Nederlandse arbeiders, 

die zonder kennisgeving het werk verlieten en hun barakken niet schoon hielden. De 
Nederlanders zouden bovendien steeds met 'ontelbare ongegronde of schromelijk 
overdreven klachten' aankomen. Brandsma deed alles af als kinderziekten en aan
passingsproblemen van de Nederlanders. 

De wethouder deed enkele aanbevelingen die er niet om logen. Zo diende het 
vertrouwen tussen de werkleiding en de Nederlandse arbeiders hersteld te worden 
door overleg in een op te richten Nederlands-Duitse commissie, wat nodig was aan

gezien 'het werken van Nederlandsche arbeiders in Duitschland in het welbegrepen 
belang is van beide stamverwante volken'. Van belang daarbij was dat de arbeiders 

zich beter moesten aanpassen en zich moesten onthouden van ongegronde klachten. 
Wel moest er bij de Duitse autoriteiten op worden aangedrongen dat verlof om de 

' 

zes weken mogelijk zou worden. Hierdoor zou de werkkracht van de Nederlanders 
geprikkeld worden en het aantal vrijwilligers voor werk in Duitsland aanzienlijk 
toenemen. ' Want dit staat vast: ook voor den Nederlandsehen arbeiders staan in 

Duitschland groote toekomstmogelijkheden open. ' Volgens Brandsma zou door 
samenwerking veel goeds tot stand gebracht kunnen worden ' in het welbegrepen 
eigenbelang van alle betrokkenen '." ' 

'\ 

Ervan uitgaande dat de wethouder begaan was met het lot van de Zwolse arbeiders, 
moet toch worden vastgesteld dat hij grotendeels voorbijging aan hun klachten. 

Zijn schrijven kwam in hoge mate tegemoet aan de de wensen van het nationaal
socialistische Duitsland, krachtiger dan nodig was geweest om op schijnbaar 

welwillende wijze kritiek te kunnen spuien op de verantwoordelijke autoriteiten. 
Van enige reactie op het rapport, laat staan van uitwerking van de daarin geopperde 

voorstellen, is niets bekend. Eind 1940 uitte de raad weliswaar waardering voor het 

bezoek van wethouder Brandsma aan de in Duitsland tewerkgestelde inwoners, maar 
over het rapport zelf werd in alle talen gezwegen.42 

Wel was er medio september 1940 een Zwolse tolk annex verzorger naar de Hermann 
Göringwerke in Watenstedt gestuurd om op te komen voor de belangen van de 
Nederlandse arbeiders. In Duitsland kreeg de bemiddelaar echter te horen dat hij 
juist de Duitse belangen moest behartigen. Niettemin besloot hij zoveel mogelijk 
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op te komen voor zijn landgenoten, waardoor hij in botsing kwam met de uit nazi's 

bestaande fabrieksleiding. Toen de bemiddelaar na drie maanden met verlof naar 

Nederland ging, stelde hij een verslag op over de slechte behandeling van de Zwolse 

arbeiders, en gaf dit aan Brandsma. Van enige Zwolse maatregelen heeft de tolk
verzorger echter nooit iets gemerkt!.1 

Het bezettingsbestuur 

Enkele maanden na de Duitse inval was er duidelijkheid ontstaan over de vorm

geving van het bezettingsbestuur. Aan het militaire bewind, dat in de meidagen korte 

tijd de macht had gehad, was een eind gekomen . Hitier had besloten dat Nederland 

een Reichskommissariat werd met een burgerlijk bestuur. Aan het hoofd daarvan 

stond rijkscommissaris Arthur Seyss-lnquart. Hij werd ondersteund door vier 

commissarissen-generaal, onder wie Friedrich Wimmervoor bestuur en justitie en 

de ss 'er Hanns Albin Rauter voor openbare orde en veiligheid. 

Deze bestuursfunctionarissen oefenden toezicht uit op de reguliere bestuursorganen . 

Met uitzondering van politie-aangelegenheden, waar ingrijpender werd opgetreden, 

beperkten de Duitsers zich aanvankelijk tot het uitzetten van het beleid en de controle 

daarop. Het toezichthoudende karakter van het niet al te omvangrijke bezettings

bestuur was in belangrijke mate afhankelijk van de Nederlandse overheden inclusief 

de gemeenten. Wel gaf de bezetter blijk van zijn macht door militaire eenheden in het 

land te l egeren. +~ 

In Overijssel werd het Duitse bestuur vertegenwoordigd door de Beauftragte des 

Reichskommissars, die werd geassisteerd door een aantal Referenten en enke le 

andere medewerkers. De eerste maanden werd de functie van Beauftragte bekleed 

door dr. Kurt Hartong, die tevens het ambt in Drenthe waarnam . Al in augustus 1940 

werd hij opgevolgd door dr. Werner Schröder. De Beauftragte hield toezicht op het 

Nederlandse bestuur in de provincie en de economische ontwikkelingen aldaar. 

Hoewel deze functionarissen niet gemachtigd waren om Nederlandse organen te 

bevelen, ontleenden zij hun macht aan de Duitse zeggenschap over Nederland. 

Zodoende hadden zij een belangrijke stem in benoemingen en onts lagen met een 

politiek karakter. Bij een vacante burgemeesterspost moest de Beauftragte een 

kandidaat voordragen aan de Abteilung für Niederländische Personalangelegenheiten 

van het commissariaat-generaal voor bestuur en justitie. Bovendien moest de 

commissaris der provincie, na overleg met de Beauftragte, een voordracht bij het 

depa1:tement van Binnenlandse Zaken indienen. Mede door deze regeling was het 

onduidelijk wie e igen lijk de burgemeesters benoemde.~' 

Schröder, doctor in de rechten, was lid van de NSDAP en de ss en was als oud

burgemeester van Schwerin bekend met de dagelijkse praktijk van het lokaal bestuur. 

Hij bleef tot maart 1943 Beauftragte in Overijssel, waarna hij vertrok naar Amsterdam. 

Daar was hij vanaf juni 1942 eveneens Beauftragte. In Overijssel werd hij opgevolgd 

door Karl Günther Georg Weidlich. Weidlich, zoon van een burgemeester, had 

economie gestudeerd en was in 1932 lid van de NSDAP geworden. Sinds oktober 1940 

had hij als Referent de Beauftragte in Friesland bijgestaan!" 
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Door de verwoestingen tijdens de meidagen aangericht op het emplacement van Zwolle, 

duurde het tot 22 juni voordat er weer treinverkeer nwgelijk was. Op die dag reed de eerste 

trein van Zwolle naar station Herfte- Veldhoek met kinderen van de buitenschool, 11U de Ambelt. 

Een opvolger voor Van Walsurn 

Terwijl Strick van Linschoten tijdelijk het Zwolse burgemeestersambt waarnam, 

hielden hogere autoriteiten zich be.zig met het zoeken naar een definitieve kandidaat. 
Van Voorst tot Voorst koesterde aanvankelijk de gedachte om een tijdelijke burge
meester te benoemen, omdat hij onvoldoende sollicitaties van geschikte kandidaten 
verwachtte 'daar de aard van dit ontslag de besten ervan zal weerhouden naar deze 
plaats te solliciteren. ' 47 Het is begrijpelijk dat de Duitsers niet akkoord gingen met 

dit idee, omdat het een precedent zou scheppen voor alle leidinggevende vacatures 
tijdens de bezetting. 

Op 12 juli 1940 schreef Van Walsurn in een brief aan zijn broer dat er al sollicitanten 
waren voor het Zwolse burgemeestersambt 'waarbij ook N.S.B.ers.' 48 De belangrijkste 
NSB-kandidaat die in aanmerking wenste te komen voor het Zwolse burgemeesters
pluche, was jonkheer Egon von Bönninghausen, een representant van de radicale 
vleugel van de NSB. Hij was dertien jaar burgemeester geweest van Ootmarsum maar 

was in februari 1939 ontslagen wegens pro-Duitse uitlatingen}9 

Secretaris-generaal Frederiks was, evenals Van Voorst tot Voorst, niet gecharmeerd 
van het idee om het Zwolse ambt te laten bezetten door een al eerder verwijderde 
nationaal-socialist. Frederiks wist de rijkscommissaris ervan te overtuigen dat de zeer 

65 



.l 

pro-Duitse Von Bönninghausen niet geschikt was voor een zo grote gemeente als 
Zwolle. Daarbij gebruikte hij het argument dat Von Bönninghausens persoonlijke 
voorkeur uitging naar zijn woonplaats Tubbergen, zoals hem tijdens een persoonlijk 

gesprek met de Twentse nationaal-socialist was gebleken:10 

Een geschiktere kandidaat werd gevonden in de 31-jarige jonkheer mr. Ma u rits 

Pi eter Marie van Karnebeek. Hij was de jongste zoon van jonkheer mr. dr. H.A. van 
Karnebeek, de commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland, een eminent 
bestuurder, voor wie zowel Frederiks als de Duitse autoriteiten ontzag hadden." 
Frederiks zou bij Van Karnebeek junior hebben aangedrongen zich kandidaat te 

stellen. Deze stuurde op 16 juli 1940 zijn sollicitatiebrief naar de secretaris-generaal :'2 

Maurits van Karnebeek werd begin augustus uit veertien sollicitanten uitverkoren 
door Van Voorst tot Voorst, die hem hartelijk aanbeval bij Frederiks. Weliswaar was 
Van Karnebeek nog jong, maar dat was volgens de commissaris geen bezwaar, 

aangezien zijn optreden blijk gaf van zelfvertrouwen en hij autoriteit uitstraalde. 
Daarnaast voldeed de partijloze Van Karnebeek aan de eisen van bestuurskwaliteiten, 

standing, algemene ontwikkeling en financiële welstand.5
' Frederiks sloot zich aan 

bij de voordracht van Van Voorst tot Voorst. Op 8 augustus beval hij de zijns inziens 
uitstekende kandidaat aan bij de rijkscommissaris. Mogelijke bezwaren over diens 
leeftijd wimpelde hij handig weg: 'In ihm steekt Regentenblut das auch sein Vater 

besitzt und das gleichfalls für seinen Grossvater charakteristisch war. Diese Erb
anlage wiegt etwaige Bedenken in Bezug auf sein jugendliches Alter auf. ' *54 

Hoewel geruchten over de benoeming van Van Karnebeek al medio augustus de ronde 

deden, werd diens benoeming pas op 16 september 1940 door de rijkscommissaris 
ondertekend.55 Deze had de maand daarvoor het benoemingsrecht naar zich toe
getrokken van de belangrijkste steden, waaronder de provinciehoofdsteden. Van 

Karnebeeks benoeming, werd op 21 september bekend gemaakt in de pers. De eerste 
uitlating die in de ProvincialeOverijsselscheen Zwolse he Courant verscheen over 
de benoeming, was de opmerking dat de aanstaande burgemeester nimmer lid was 
geweest van een politieke organisatie, wat duidelijk maakte dat de nieuwe burger
vader geen NSB'er was.-'6 

Van Karnebeek beschikte over een zestal jaren ervaring in het gemeentel ijk bestuur. 

Na een rechtenstudie aan de Utrechtse universiteit was hij enige tijd werkzaam 
geweest als ambtenaar op de gemeentesecretarie in Zuilen, waarna hij eind 1937 
burgemeester was geworden van de Drentse gemeente Zuidlaren. Hier functioneerde 
Van Karnebeek, die affiniteit had met de liberale beginselen, tot volle tevredenheid 
van de commissaris der Koningin . Ook de gemeenteraad en de bevolking waren zeer 

over hem te spreken. 
De nieuw benoemde burgemeester werd onder anderen gefeliciteerd door zijn oude 

studievriend L.R.J. ridder Van Rappard, burgemeester van Gorinchem. Die had 

waardering voor het besluit om in deze tijden een verantwoordelijke functie te 
aanvaarden. Van Rappard wees zijn vriend daarbij op de zware eisen van het ambt. 

* In hem stroomt regentenbloed dat ook zijn vader bezit en dat eveneens karakteristiek was 
voor zijn grootvader. Deze erfelijke aanleg weegt op tegen mogelijke bedenkingen met 
betrekking tot zijn jeugdige leeftijd. 
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'Er zal van U een grote mate van tact, bedachtzaamheid en diplomatiek denken geëist 
worden, zonder dat Gij daarmede ook maar enige zekerheid hebt, dat Gij uw doel 
zelfs maar benaderen zult.' Van Rappard was zich er terdege van bewust dat de 
positie van burgemeester juist door de bemiddelingsfunctie weinig benijdenswaardig 
was, vanwege de noodzakelijke tegemoetkomendheid aan de bezetter 'die ons 

tegel ij kettijd onwillekeurig een weinig van het beste deel onzer natie verwijdeit. ';' 
Op donderdagmiddag 3 oktober 1940 werd Maurits van Karnebeek geïnstalleerd tijdens 
een buitengewone raadsvergadering. In een dankwoord zei de burgemeester zijn nieuwe 
werkkring niet zelf gezocht te hebben. Hij beschouwde deze benoeming echter als een 
plicht aan het vaderland waaraan hij zich niet mocht onttrekken. Hij maakte nogmaals f, 
duidelijk niet gebonden te zijn aan een politieke partij en stelde zich concrete opbouw 
ten doel, gericht op eendracht en met open oog voor de tradities van de stad. 

Burgemeester M.P.M. van Karnebeek met vrouw en dochter. 
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'Wanneer wij aan de bezettende macht geven, wat haar toekomt, mogen wij 

verwachten, dat zij onze rechten zal eerbiedigen en kan het- met waardeering voor 
haar tegemoetkoming- komen tot een samenwerking, die ook voor ons van belang 

is. Ik ben geen pessimist en ik heb de overtuiging, dat, wanneer, met terzijdestelling 
van nutteloaze verdeeldheid , alle krachten worden ingespannen, het mogelijk zal zijn 
het schip van dit gemenebest door de branding van dezen moeilijken tijd veilig heen 
te loodsen.' Naar eer en geweten hoopte Van Karnebeek in vaderlandse geest zijn 
plicht te doen.;" 

Gebiedsuitbreiding 

Eén van de belangrijkste onderwerpen waarmee de nieuwe burgemeester al spoedig 
na zijn benoeming te maken kreeg, betrof een kwestie die tussen 1907 en 1937 al vijf 
keer tevergeefs aan de orde was gesteld en waarbij het ging om de mogelijkheden van 

stadsuitbreiding.;" Enkele jaren voor de oorlog, in 1937, had de Zwolse gemeenteraad 
zich nog tot Gedeputeerde Staten van Overijssel gewend met het verzoek om uit
breiding van de stadsgrenzen ten koste van het grondgebied van ZwolierkerspeL De 

strekking van dat plan was, dat het gebied tussen IJsset en Vecht tot Zwolle zou behoren, 
zodat de stad kon beschikken over een front langs de IJsseL Gedeputeerde Staten 

hadden destijds echter geen aanleiding gezien om op het Zwolse verzoek in te gaan. 
Tijdens de oorlog werd de discussie heropend. Gedeputeerde Staten meenden dat 
juist nu kleine gemeenten opgeheven moesten worden en ondoelmatig geachte 

grenzen moesten worden herzien. Daaruit ontstond het plan om een zestal gemeenten 

in de provincie op te heffen''", waaronder ZwolierkerspeL 
Hoewel het Zwolse college van B. en W. niet gelukkig was dat de zaak nu moest 
worden afgehandeld in afwezigheid van kabinet en parlement, adviseerde het de raad 
om in principe in te stemmen met de verdeling van het grondgebied van de op te 

heffen gemeente ZwolierkerspeL Een aantal raadsleden vond de tijd echter ongeschikt 
•.: voor een gemeentelijke herindeling en verliet de zaal tijdens de stemming. De achter
' gebleven leden gingen akkoord met de opstelling van B. en W."' 

In Zwolierkerspel zelf werd teleurgesteld gereageerd op de nauwelijks beargumenteerde 
provinciale plannen, waarin met geen woord werd gerept over de belangen van 
ZwolierkerspeL De annexatie van de als kerngezond, financieel onafhankelijk en 

saamhorig omschreven gemeente, werd door de gemeenteraad dan ook eenstemmig 
verworpen als ' meer dan ooit ongewenscht, onnoodig, onrechtvaardig'."' 
In mei 1941 mochten beide gemeentebesturen hun argumenten naar voren brengen 
tijdens een zitting van Gedeputeerde Staten. Vervolgens raakte de zaak min of meer 

in het slop. Wel sprak burgemeester Van Karnebeek eind juli nog met secretaris

generaal Frederiks over de kwestie, maar hij slaagde er niet in om de secretaris-
' generaal enthousiast te maken voor de Zwolse uitbreidingsplannen. In 1942 liet 

Frederiks de Duitse autoriteiten weten dat de opheffing van Zwolierkerspel niet van 
voldoende belang geacht werd, zodat hij- wellicht om lokale onrust te voorkomen
besloten had de opheffing af te gelasten. Het voortbestaan van Zwolierkerspel was 

voorlopig gewaarborgd."' 
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Gemeenteraad 

Over het algemeen werden de raadsvergaderingen tijdens de bezetting niet slechter 

bezocht dan voorheen. Wel nam het aantal vergaderingen in 1941 af en werd er minder 

gediscussieerd, waardoor de omvang van de raadsverslagen fors terugliep. Bij de 

behandeling van de ontwerpbegroting voor 1941 in februari van dat jaar, hielden de 

raadsleden- evenals hun collega's in Zwolierkerspel-niet eens de gebruikelijke 

algemene beschouwingen over het bestuur van de gemeente, al werd niet nagelaten 

het vertrouwen in B. en W. uit te spreken. In maart 1941 werd de raadsvergadering 

in niet meer dan 19 minuten afgehandeld. lH 

De verandering in sfeer bleek ondermeer uit een zaak die in december 1940 door 

het christelijk-historische raadslid J.J .P. Valeton werd aangekaart. Bij de benoeming 

van twee nieuwe curatoren van het gymnasium tekende hij bezwaar aan tegen het 

ontbreken van een rechtzinnig protestant op de voordracht. Hoewel hij dit het 

curatorium kwalijk nam, besloot hij zijn betoog met erop te wijzen dat het in 'zoo 

bijzondere tijdsomstandigheden' bovenal van belang was ' heen te stappen over 

partij- en groepsverschillen' . De voorgedragen personen werden dan ook door de 

raad benoemd.65 

Vanaf 23 december 1940 ontbraken de joodse leden van de raad op de vergaderingen 

van de Zwolse gemeenteraad. Twee weken daarvoor had secretaris-generaal 

Frederiks aan de gemeentebesturen laten weten dat joodse gemeenteraadsleden in 

opdracht van commissaris-generaal voor bestuur en justitie Wimmervan ' de waar

neming van hun functie werden ontheven' .66 Dit lot trof in Zwolle twee raadsleden, 

namelijk Arthur Troostwijk van de Liberale Staatspartij en Jacob Marius Rudelsheim 

van de eveneens liberaal georiënteerde Vrijzinnig-Democratische Bond. Bovendien 

verlieten Troostwijk en Rudelsheim de raadscommissies waarin ze zitting hadden. 

Beiden werden in februari 1941 in opdracht van de rijkscommissaris definitief als 

raadslid ontslagen. Van enige verontwaardiging over dit vertrek bij de collega's is 

in de notulen niets te bespeuren. Bij het vaststellen van de aanwezige leden werd 

voortaan slechts in neutrale bewoordingen melding gemaakt van ' twee vacatures'. 

Ook werden de joden verwijderd uit andere commissies waarin de gemeente 

zeggenschap had. De Commissie van toezicht op bioscopen verloor in december 

1940 haar voorzitter, de heer A. Troostwijk, op aanwijzing van de secretaris-generaal 

van Binnenlandse Zaken. In de Commissie tot wering van schoolverzuim werd het 

joodse lid L.L. Pinas vervangen door een niet-jood. Het bestuur van de Gemeentelijke 

Stichting voor Lichamelijke Oefening moest in 1940 afscheid nemen van de joodse 

leden A.E. Marcus en A. Troostwijk, die zich gedwongen zagen ontslag aan te vragen. 

Het lukte de NSB echter niet om grip te krijgen op de stichting, ook niet toen ze een 

klacht indiende bij de bezetter over tegenwerking door het bestuur.67 

Afgezien van deze anti-joodse maatregelen kwam de raad slechts een enkele keer 

in aanraking met het nationaal-socialisme. In het voorjaar van 1941 bevond de raad 

zich in een lastig parket toen de plaatselijke afdeling van de Nationale Jeugdstorm 

-de jeugdbeweging van de NSB- een subsidieaanvraag indiende. Op advies van 

het college van B. en W. werd het verzoek uiteindelijk doo~ de raad afgewezen. In 

de vrij uitvoerig gemotiveerde afwijzing, vermoedelijk bedoeld om de Jeugdstorm 
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niet voor het hoofd te stoten, werd erop gewezen dat vanwege de slechte financiële 
toestand van de gemeente al enkele jaren geen subsidies meer werden verstrekt 

voor welk doel dan ook. Desondanks verstrekte de gemeente later dat jaar toch 
een subsidie aan een andere vereniging, de Nederlandsche Vereeniging voor 
Luchtbescherming."" 

Reorganisatie van het gemeentebestuur 

De raadsvergadering van 28 juli 1941 was de laatste vergadering in oorlogstijd. 
Op I september 1941 werd de door Seyss-Inquart afgekondigde Verordening 
I 52/1941 van kracht. Hiermee werd het leidersbeginsel ingevoerd in het bestuur van 
gemeenten. De taak van de raad werd voo1taan waargenomen door de burgemeester, 
die- overeenkomstig de nationaal-socialistische opvattingen - als een sterke leider 
diende op te treden. Een ander uitvloeisel hiervan was de ophef-fing van de acht 

Zwolse raadscommissies.6
'' 

Ook het college van burgemeester en wethouders veranderde na invoering van de 
nieuwe verordening. De taak van het gezamenlijke college werd vanaf I september 

door de burgemeester waargenomen, terwijl de wethouders in theorie werden 
gedegradeerd tot vertegenwoordigers van de burgemeester bij het besturen van 
de gemeente. Hoewel de macht van de burgemeester hierdoor aanzienlijk toenam, 
betekende het niet dat Van Karnebeek een blanco volmacht kreeg. De comm issaris 
der provincie kreeg namelijk het laatste woord over de besluiten van de burgemeester. 
Dat bleek geen wassen neus te zijn, want een van de eerste besluiten die de burge
meester in september 194 1 nam- het beschikbaar stellen van een krediet voor de 
bouw van enkele woningen- werd al meteen door de kort daarvoor tot commissaris 
benoemde Egon von Bönninghausen afgekeurd. '" 
De reorganisatie van het gemeentebestuur viel bij de meeste wethouders niet in 
goede aarde. De sociaal-democraten Boden en Lansink lieten de burgemeester op 
I september weten niet in aanmerking te willen komen voor een benoeming als 
wethouder-nieuwe-stijl. Wethouder Fransen had de burgemeester op dat moment al 
laten weten zijn werkzaamheden te willen blijven verrichten tot een opvolger was 
benoemd. Alleen wethouder Brandsma deelde mee bereid te zijn een benoeming als 
wethouder-nieuwe-stijl in overweging te willen nemen. De reacties werden door de 
burgemeester voor kennisgeving aangenomen; meer kon hij niet doen , omdat het 
niet was toegestaan ontslag te verlenen aan reeds zittende wethouders. In de praktijk 
kwam het er daardoor op neer dat de burgemeester bleef besturen in overleg met de 
wethouders. Naar de buitenwereld toe werd het gemeentelijk bestuur echter 

gepresenteerd als dat van de eerste burger." 
Er bestaan geen aanwijzingen dat de burgemeester onder de gewijzigde omstandig
heden besluiten heeft genomen, die in een andere situatie door de raad of het college 
geblokkeerd zouden zijn. Slechts een enkel besluit van de burgemeester uit 1941 

en 1942 valt op vanwege het bijzondere karakter. Daartoe behoort het besluit van 
28 maart 1942 om, onder druk van hogere autoriteiten, een aantal straatnamen te 
veranderen die vernoemd waren naar levende leden van het koninklijk huis. De 
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Wilhelminasingel en -straat werden omgedoopt in respectievelijk Bolwerksingel en 
Willem de Zwijgerstraat, terwijl de Julianastraat voortaan alsLouisede Colignystraat 
werd aangeduid. 72 Een dergelijk besluit had echter ook door de opgeheven bestuurs
organen niet tegengehouden kunnen worden. 

Winterhulp Nederland en Nederlandsche Volksdienst 

Eind oktober 1940 werden de burgemeesters door de secretaris-generaal van 
Binnenlandse Zaken verzocht plaatselijk leider te worden van de kort daarvoor 
door Seyss-lnquart opgerichte Winterhulp Nederland (WHN), een pendant van de 
Duitse Winterhilfe. 7

-' Doel van de organisatie was om onder meer via collectes geld 
in te zamelen dat in de vorm van waardebonnen verdeeld zou worden onder hulp
behoevenden. Hoewel er in het landelijk erecomité behalve de commissarissen der 
provincie onder anderen vijf NSB 'ers zitting hadden, bezat deze liefdadigheids
organisatie op dat moment nog geen duidelijk nationaal-socialistisch karakter. 
Burgemeester Van Karnebeek maakte in reactie op Frederiks schrijven een begin met 
de plaatselijke organisatie van de Winterhulp. Hij liet op het stadhuis een kamer in
richten als plaatselijk bureau en publiceerde een oproep tot medewerking in de pers. 
Omdat de burgemeester zelf nog druk doende was zich in te werken in de gemeente, 
werd directeur Van der Linde van de gemeentelijke dienst voor Maatschappelijk 
Hulpbetoon in zijn plaats tot plaatselijk directeur benoemd.74 

Eind november I 940 togen meer dan 300 collectanten door de straten van Zwolle 
om een bijdrage aan het publiek te vragen.75 Tot de zomer van 1941 werden acht in
zamelingen gehouden waarvan de tegoeden werden verdeeld onder circa achtduizend 
ouden van dagen en behoeftige personen. Het kostte echter steeds meer moeite om 
collectanten te vinden .76 Dat had te maken met de groeiende geruchtenstroom in den 
lande dat deze liefdadigheid een nationaal-socialistisch karakter droeg. Om het tekort 
aan vrijwilligers te omzeilen, werden het onderwijzend personeel van de gemeente 
en het politiekorps ingeschakeld voor de collectes. Eind februari 194 I deed de 
burgemeester bovendien een beroep op het gemeentepersoneel om zich als collectant 
in te zetten.77 

Op zaterdag 26 april I 94 I werd in de kort daarvoor geopende Centrale Keuken een 
stamppotmaaltijd aangeboden ten bate van de Winterhulpactie. Met het oog op de 
talrijke geruchten dat de Winterhulp een nationaal-socialistische aangelegenheid was, 
verzocht de burgemeester de deelnemers om geen politieke uniformen en insignes te 
dragen.7s Of de opinie over de Winterhulp daarna verbeterde, valt te betwijfelen. Eind 
september I 941 richtte de burgemeester zich opnieuw tot het gemeentepersoneel met 
het verzoek van de commissaris der provincie om te collecteren. Van de bijna negen
honderd personeelsleden reageerden er slechts twee positief. Ook een advertentie in 
de plaatselijke bladen leverde slechts drie collectanten op. Dat was niet verwonderlijk, 
want juist in die dagen verklaarde de NSB in alle openheid dat het doel van de Winter
hulp de verwezenlijking van het nationaal-socialisme in Nederland was.7

" Geheel in 
de lijn der verwachting moest de burgemeester daarop concluderen 'dat de bevolking 
van Zwolle- ongeacht welken stand- tegenover de WHN min of meer lauw staat. ' 
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Affiche voor de actie Winterhulp Nederland 1940. 
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Met het oog op deze tanende belangstelling voor de Winterhulp, een landelijk 
verschijnsel, liet Van Karnebeek de provinciale directeur van de Winterhulp 
weten dat een collecte slechts mogelijk was met inschakeling van betaalde 
krachten.80 

Dat zat provinciaal directeur Jan Noë niet lekker en hU verzocht de burgemeester 

daarop een bijeenkomst van het gemeentepersoneel te beleggen om de doelstelling 
en de werkwijze van de Winterhulp toe te lichten. Deze verplicht gestelde 
vergadering vond op JO december 1941 in Odeon plaats. Tijdens deze bijeenkomst 
ging Noë in op de afwijzende houding tegenover zijn organisatie en werd geprobeerd 
de geruchten te weerleggen. Zo weersprak hij de opvatting dat de Winterhulp een 

mantelorgan isatie van de NSB zou zijn, maar het valt te betwijfelen of hij zijn publiek 
wist te overtuigen.8

' 

In ieder geval bleek het enthousiasme van Van Karnebeek voor de Winterhulp 
bepaald niet toegenomen. Nog geen twee weken na Noë's toespraak weigerde de 
burgemeester zijn medewerking aan diens voorstel om de ambtenaren een vast 
percentage van hun loon te laten afstaan ten bate van de Winterhulp. Hij was van 
mening dat een dergelijke beslissing aan de ambtenaren zelf moest worden over
gelaten. Verplichte donaties zouden de Winterhulp volgens van Karnebeek alleen 
maar impopulairder maken.81 

Noë was behalve hoofd van de provinciale Winterhulp-organisatie ook provinciaal 
leider van de Nederlandsche Volksdienst (NvD), een soortgelijke liefdadigheids
vereniging, waarop eveneens een vaag nationaal-socialistisch stempel rustte. Deze 
organisatie zocht nu en dan ook contact met de gemeenten. Begin september I 942 

richtte het provinciale hoofd van de afdeling Voorlichting van de NVD zich tot alle 
burgemeesters in Overijssel. Hij wees de geadresseerden op een NVD-vergadering 
in Zwolle op 29 september, waar gesproken zou worden over Liefdadigheid of 
Welvaart. In de brief werden de burgemeesters op dwingende wijze opgeroepen om 
met hun ambtenaren op de bijeenkomst te verschijnen. 'Slechts uit de daadwerkelijke 
belangstelling door den burgemeester en zijn ambtenaren-staf voor deze manifestatie 
betoond, zal kunnen blijken in hoeverre bedoelde personen waardig zijn en geschikt 
in deze moeilijke tijden de gemeentebelangen te behartigen. '83 

Die brief schoot Van Karnebeek in het verkeerde keelgat. Mede namens zijn 
collega in Enschede stuurde hij een afschrift naar het departement van Binnenlandse 
Zaken. Hij stelde daarbij de vraag hoe het mogelijk was dat deze NYD-voorlichter 
een burgemeester iets kon opdragen en waar deze het recht vandaan haalde het 
functioneren van de burgemeester te mogen beoordelen. Hij verzocht de secretaris

generaal een onderzoek naar de brief in te stellen.84 Frederiks, die ook opmerkingen 

had gekregen van andere burgemeesters, reageerde per omgaande dat hij de zaak 
aan de orde had gesteld bij commissaris-generaal voor bijzondere taken Fritz 
Schmidt.85 Tijdens een bezoek aan Overijssel enige tijd later, maakte Frederiks 
duidelijk dat de NVD-functionaris niets te zeggen had over de burgemeesters. 
Hij adviseerde het geval niet te zwaar op te nemen. Mede op zijn advies stelden 
de Overijsselse burgemeesters zich in verbinding met de Beauftragte. Resultaat 
daarvan was dat de burgemeesters een beleefd geformuleerde uitgenodiging van 
de NVD ontvingen.86 
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Blijkbaar bracht dit enige verbetering teweeg in de opstelling van Van Karnebeek 
ten opzichte van de NVD. Toen deze organisatie namelijk in april 1943 de burge
meester verzocht om een goedereninzameling en een collecte voor de getroffen 

Rotterdamse bevolking te stimuleren, plaatste hij een oproep in de Provinciale 
Overijsselsche en Zwolsche Courant, waarin hij de ingezetenen de mogelijkheid 
bood om zich op de secretarie als collectant op te geven of om goederen in te 
leveren. Bovendien richtte hij, hoewel daar niet specifiek om gevraagd was, een 
circulaire tot alle gemeentelijke diensten met de vraag of er personeelsleden aan 
de NVD-actie wilden meewerken. Er kwam echter geen reactie op de 
oproep.37 

NSB-invloed in het college 

Hoewel de NSB al in de zomer van 1940 pogingen had ondernomen om een partij lid 

benoemd te krijgen als burgemeester van de Overijsselse hoofdstad, bleef de inv loed 
van de Nederlandse nationaal-socialisten op het Zwolse gemeentebestuur gering. 
Niettemin had de NSB een sympathisant in het Zwolse gemeentebestuur, wethouder 
Brandsma. Hij was begin 1941 donateur geworden van de Nationaal-Socialistische 
Beweging. 
Mr. A.W.E. Brandsma was advocaat van beroep en werd in september 1940 belast 
met de liquidatie van de in Overijssel gevestigde en door de Duitsers verboden 
vrijmetselaarsloges, een organisatie waar hij als katholiek afwijzend tegenover 
stond. Brandsma werd tevens aangezocht als liquidateur van twee gelijksoortige 
Zwolse veren igingen: de Odd Fellows en de Rotaryclub. De in beslag genomen 
goederen van de loge en de Odd Fellowsclub werden publiekelijk geveild en daarbij 
kocht de NSB voor f l i l,- aan meubels. Brandsma ontving in januari 194 1 een bedrag 
van f I 00,- en voor de resterende f 11 ,- kreeg hij een donateurskaart Hij bezocht 
vervolgens een enkele keer een NSB-vergadering, zodat zijn band met de NSB geen 
geheim was."" 
De wethouder liet zich het donateurschap welgevallen tot januari 1943 om, zoals 
hij na de oorlog zei, 'introductie te hebben, vertrouwen te wekken bij de bezettings
autoriteiten om iets voor anderen te kunnen bereiken' .89 Brandsma had zich voor de 
oorlog laten kennen als een autoritair gezind maar anti-nationaal-socialistisch persoon. 

Volgens hogere gemeente-ambtenaren was Brandsma in de eerste tijd na de Duitse 
inval onder de indruk van het Duitse overwicht, maar leek hij niettemin op twee 
paarden te wedden. Later tijdens de bezetting zou zijn enigszins naïeve houding zich 

ontwikkelen tot een anti-Duitse.90 

Toen hij in januari 1943 te horen kreeg dat hij alleen nog maar lid of sympathiserend 

lid van de NSB kon zijn omdat het donateurschap was opgeheven, bedankte hij. 9
' 

Inmiddels was Brandsma in apri l 1942 ook lid geworden van het Rechtsfront, de 
nationaal-socialistische juris tenorganisatie, in de hoop zodoende iets te kunnen 
bereiken voor zijn door de SD gearresteerde neef prof. dr. Titus Brandsma. Twee 
bezoeken aan de SD hadden echter geen resultaat, waarna Brandsma zijn 
lidmaatschap van het Rechtsfront niet meer verlengde.92 
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Door andere NSB'ers - aangenomen dat zij bekend waren met Brandsma's donateur
schap- werd Brandsma niet als overtuigd nationaal-socialist aangemerkt, zo 
bleek in juni 1942. Aan het eind van die maand stuurde de nationaal-socialistische 
commissaris der provincie Von Bönninghausen een brief naar de burgemeesters 
van zes grotere plaatsen in zijn provincie. Hij liet weten dat, nu de NSB de enige 
politieke partij was in Nederland, hij het onjuist achtte dat er nog geen nationaal

socialistische wethouder in de gemeente aanwezig was. ' Vervanging van een of 
meer der tegenwoordige Wethouders door Nationaal-Socialistische naar Uwe keuze 
kan bij gesch ikt beleid beter begrip vestigen, de overgang naar den nieuwen tijd 

vergemakkelijken, tegenstellingen onder de bevolking overbruggen en zoodoende 
Uwe verantwoordelijkheid voor een goeden gang van zaken wezenlijk verlichten ' . 
Hij verzocht de burgemeesters om in overleg met de plaatselijke NSB-leiding op korte 
termijn een gemotiveerd voorstel in te dienen ' inzake de aan te brengen wijziging 

onder de Wethouders Uwer gemeente' .9·' 

Van Karnebeek was verontwaardigd over deze wens van de commissaris der provincie. 
Hij stelde een concept-antwoordbrief op waarin hij duidelijk liet blijken geen reden te 

zien om de zittende wethouders te vervangen, aangezien zij tot zijn volle tevredenheid 
werkten. Hij betwistte dat het optreden van een nationaal-socialistische wethouder de 
gang van zaken in de gemeente vergemakkelijkte. ' Veeleer moet ik vreezen, dat dit 
optreden den samenhang en het onderling verband in het bestuur van de takken van 
dienst zou belemmeren en schaden.' Al vorens de brief te verzenden, stuurde de 
burgemeester een afschrift naar secretaris-generaal Frederiks."" Die was inmiddels al 
op de hoogte van het schrijven en wendde zich begin juli 1942 tot Von Bönninghausen. 
Hij liet weten verwonderd te zijn over diens schrijven van 26 juni. De secretaris
generaal wees erop dat een wethouder alleen kon worden ontslagen als hij ongeschikt 
was zijn werkzaamheden verder uit te oefenen of als er andere gewichtige redenen tot 
ongeschiktheid waren. Daarom verzocht Frederiks de commissaris zijn schrijven te 
herroepen.95 

Von Bönninghausen ontkende vervolgens dat het zijn bedoeling was alle huidige 
wethouders door nationaal-socialisten te vervangen. Hij besefte dat het vertrouwen 
in het bestuursbeleid ernstig geschaad zou worden indien bekwame krachten zonder 
meer door nationaal-socialisten vervangen werden. De commissaris had slechts 
beoogd de zijns inziens verstarde burgemeesters op te roepen tot realistisch denken 
om de overgang naar de nieuwe tijd voor hun bevolking te vergemakkelijken. Von 

Bönninghausen was echter bereid zijn brief aan de burgemeesters in te trekken.',. 
Niettemin verzocht hij Frederiks een week later om hem te machtigen aan enkele 

burgemeesters een aanwijzing te kunnen geven ' tot benoeming hier en daar van 
eenen nationaal-socialistischen wethouder naar keuze van den burgemeester zelf 
en ter vervanging van een zittenden wethouder' .97 Dat Frederiks niet met een 
dergelijk plan instemde, lag voor de hand. Het voorstel werd ook belemmerd door 

het afscheid van Von Bönninghausen in augustus 1942, want zijn tijdel ijke opvolger, 
de sociaal-democratische gedeputeerde J. Vogt uit Zwolle, voelde niets voor dit 
plan.<n< 
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Wethouder Lansink 

Op I 0 november 1942 liet de Overijsselse Beauftragte Schröder aan waarnemend 

commissaris der provincie Vogt weten dat de sociaal-democraat Lansink niet langer 

als wethouder gehandhaafd kon worden. Op deze wijze werd alsnog getracht een 

nationaal-socialist in het Zwolse college op te nemen. Lansink staakte zijn werk

zaamheden.99 Geconfronteerd met deze ontwikkeling stelde burgemeester Van 

Karnebeek zich op het standpunt dat er geen opvolger voor Lansink nodig was, 

omdat deze was belast met openbare werken. Aangezien 'deze in verband met 

materiaalschaarschte, enz. op ' t oogenblik van zeer geringe beteekenis zijn' waren 

deze werkzaamheden al door een ander wethouder overgenomen. ux• Commissaris

generaal voor bestuur en justitie Wimmerliet op 19 januari 1943 echter weten dat 

er toch een opvolger moest worden aangesteld. Daarom had hij de NSB' er Nantko 

Schanssema benoemd tot wethouder in Zwolle.'"' 

Van Karnebeek liet de Beauftragte daarop weten pijnlijk getroffen te zijn dat hij niet 

was gekend is in de keuze van de nieuwe functionaris, hoewel hij volgens de Duitse 

opvattingen verantwoordelijk was voor het welzijn van Zwolle en haar ingezetenen. 

Hij gaf aan dat zijn beleid 'een voortdurend tasten en zoeken naar den juisten weg in 

de telkens wisselende situaties' was, waarbij het nagenoeg onmogelijk was om het 

alle betrokkenen naar de zin te maken. Toch had hij steeds getracht er voor te zorgen, 

dat zijn verhouding tot de bezettingsautoriteiten zodanig was, dat hij de belangen van 

de Zwolse ingezetenen kon blijven behartigen. Daarbij was Van Karnebeek ervan 

uitgegaan dat de Beauftragte zich in het algemeen met zijn beleid kon verenigen. 

Door de keuze van een nieuwe wethouder, vroeg hij zich af of in dat laatste wellicht 

verandering was gekomen. ' Mocht dit het geval zijn, dan besef ik, dat mijn positie als 

ambtsdrager, <!i!U\iet tot de_z._g. ~~~moeilijk is geworden. Ik zou 
mij dan de vraag moeten voorleggen of ik in ' t licht der mij toevertrouwde belangen, 

niet daaruit de consequentie zou behoren te trekken om aan den Rijkscommissaris, 

die mij destijds een benoeming heeft waardig gekeurd, mijn ontslag zou behooren 

te vragen. Het is mij niet mogelijk mijne meening hierover definitief te bepalen, 

alvorens uw oordeel te vernemen. Ik zal het derhalve op hoogen prijs stellen, indien 

U mij op korten termijn- althans vóór de beëdiging van den heer Schanssema een 

onderhoud wilt toestaan. '"12 

Schanssema 

Beauftragte Schröder wist de woede van Van Karnebeek vermoedel ijk te sussen in 

een persoonlijk onderhoud, want de burgemeester zag ervan af zijn ontslag aan te 

bieden. In plaats daarvan was hij op 15 maart 1943 aanwezig toen Schanssema zijn 
eed als wethouder aflegde ten overstaan van de Beauftragte.'0J 

Schanssema woonde pas sinds oktober 1942 in Zwolle. Twee maanden daarvoor 

was hij NSB-kringleider geworden van Noord-Overijssel, een functie die hij tot aan 

de bevrijding zou vervullen. Hij had een technisch bureau geleid voor de bouw van 

steen- en pannenfabrieken, maar dat was tijdens de crisis in de jaren dertig failliet 
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gegaan. Schanssema vond daarna werk als kantoorbediende bij de groenteveiling in 
!Jsselmuiden. 'Om te komen tot betere arbeidsverhoudingen' was hij in mei 1935 lid 
van de NSB geworden en in november 1937 groepsleider in zijn woonplaats Kampen. 
Toen de Zwolse NSB-kring tijdens de oorlog zonder kringleider kwam te zitten, 
kreeg de trouwè nationaal-socialist Schanssema deze functie. In januari 1942 was 
Schanssema door commissaris der provincie Von Bönninghausen benaderd met de 

vraag of hij interesse had in het burgemeesterschap van Hasselt, maar hoewel hij daar 
niet geheel afwijzend tegenover stond, was hij niet enthousiast over het aanbod."" 

Het Zwolse wethouderschap van Schanssema bleek in de praktijk niet al te veel 
voor te stellen. Allereerst bestond er weinig aandaclht voor zijn functie. Zo maakte 
de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, behalve van zijn benoeming, 
slechts eenmaal melding van het spreekuur dat de wethouder van Openbare Werken 
hiel d. '0~ Van Schanssema's activiteiten is slechts één brief bewaard gebleven ui t 

oktober 1943, waarin hij van zijn voornemen repte geen enkel bouwproject meer 
goed te keuren waarvoor bouwmaterialen nodig waren. Hij wilde die materialen 
bestemmen voor de opbouw van in brand gestoken boerderijen van nationaal
socialistische boeren. ""' Veel invloed had een dergelijke maatregel echter niet, aan
gezien er nauwelijks nog gebouwd werd in bezet Nederland. Schanssema, die het 
ambt mogelijk tegen zijn wil had aanvaard, verscheen eenmaal per week op het stad
huis, waar hij de wekelijkse rapporten van directeur W.B.M. Beumervan Openbare 
Werken besprak met de opsteller en de burgemeester. Met de beslissingen die de 
burgemeester nam op basis van deze rapporten bemoeide hij zich verder niet. Dat 

deed hij al evenmin met de overige gang van zaken binnen het gemeentebestuur. 
Volgens gemeentesecretaris Van Leijden was Schaossema's 'minimale belangstelling 
in dit ambt duidelijk' . Ook Beumervoelde zich door Schanssema nimmer belemmerd 
in zijn werkzaamheden. 107 

De overige wethouders 

Begin 1943, toen Lansink zijn werk als wethouder inmiddels had gestaakt, herhaalde 
diens collega Boden zijn ontslagverzoek uitseptember 1941. Destijds kon daaraan 
geen gevolg worden gegeven omdat de secretaris-generaal 'tot nader order' geen 
ontslagverzoeken van wethouders mocht inwilligen. Nu inmiddels aan diverse wet

houders in Overijssel ontslag was verleend, herhaalde Boden beleefd doch dringend 
het verzoek hem ook ontslag te verlenen. Van Karnebeek verleende hem eervol 

ontslag op 17 maart 1943, maar moest dat meteen weer intrekken, omdat hij immers 
niet gemachtigd was een wethouder te ontslaan. Pogingen van de burgemeester om 
vervolgens een dergelijke machtiging te verwerven liepen op niets uit, omdat er geen 
goede reden was voor het ontslag van Boden.'(>! Toen Boden in september 1943- als 

represaille voor de April-Meistaking had hij enkele maanden als gijzelaar in kamp 
Vught doorgebracht- opnieuw liet weten niet bereid te zijn de wethouderstaak nog 
langer te vervullen, bracht Van Karnebeek diens verzoek nadrukkelijk onder de aan
dacht van de nieuwe commissaris der provincie, de voormalige Arnhemse procureur
generaal en NSB'ermr. Wilhelmus Johannes de Rijke. Deze liet weten dat een wet-
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De Diezerpoorrenbrug. Op het bord slaaf dal Duif se leger-, SS- en polilievoerluigen voorrang 

hebben. 

houder alleen ontslagen mocht worden als hij verhuisde naar een andere gemeente.'~>'' 

Uiteindelijk wist Boden in april l944 een baan te vinden als lithograaf in Hilversum, 
waardoor hij alleen nog in de weekeinden in Zwolle verbleef. Als gevolg daarvan 
mocht burgemeester Van Karnebeek hem met ingang van 1 juli 1944 eervol ontslaan."0 

Op dat moment had Van Karnebeek, behalve Lansink, nog een andere wethouder 
verloren. De anti-revolutionair gezinde wethouder L. Fransen was namelijk na een 
langdurige ziekte op 25 januari 1944 overleden."' 

Bewakingsdiensten 

De perikelen van de Zwolse wethouders drongen slechts in geringe mate door tot 

de plaatselij ke bevolking. Dat lag geheel anders bij de bewakingsdiensten waarmee 

de bevolking zich in de loop van de bezetting geconfronteerd zag. In de zomer van 
1942 werden in Nederland enkele stro- en hooiopslagplaatsen van het Duitse leger 
moedwill ig door burgers in brand gestoken. Als reactie daarop gaf de Zwolse 
Ortskommandant Cremer op 29 augustus 1942 opdracht aan de burgemeester om 
dagelijks twintig burgers wacht te laten lopen bij drie opslagplaatsen bij het station 
en aan het Zwarte Water. Om sabotage te voorkomen moesten deze bewakers vanaf 
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31 augustus steeds acht uur lang meelopen met de Duitse bewaking.''2 In een brief 
aan de beoogde bewakers wees de burgemeester erop dat het voldoen aan deze 
verplichting in het belang kon zijn van de tien vooraanstaande Zwolse gijzelaars die 
de Duitsers, zoals ook elders in het land, de afgelopen maanden hadden genomen."" 
Medio oktober 1942 werden ook in Zwolierkerspel bewakingsdiensten ingesteld. 
BurgemeesterStrick van Linschoten had opdracht gekregen van de procureur
generaal in Arnhem om het Zwolse stationsemplacement, dat gedeeltelijk in zijn 
gemeente lag, door burgers te laten bewaken.'" Deze bewaking werd in januari 
1943 uitgebreid vanwege een toenemend aantal sabotagedaden in het land. Bij die 

gelegenheid werd de plaatselijke bevolking er in de pers op gewezen dat de Neder

landet'S uiteindelijk het slachtoffer werden van de sabotage. De bezetter zou er 
immers 'niet voor terugdeinzen door het opleggen van zoengelden en andere straf
en dwangmaatregelen of zelfs door het verantwoordelijk stellen van gijzelaars op het 
Nederlandsche volk zelve verhaal te zoeken.' "5 

Het toenemend aantal sabotagegevallen in den lande was aanleiding in februari 1943 
om het aantal te bewaken locaties in Zwolle te verhogen tot zeven. Ook de kolen
opslagplaatsen aan de Westerlaan en Deventerstraatweg moesten nu bewaakt worden, 

hoewel burgemeester Van Karnebeek zijn twijfels uitte over de noodzaak van die 
uitbreiding. Inmiddels waren er bij de bewakingsdiensten 36 burgers betrokken, 
die zich gedeeltelijk vrijwillig hadden opgeven. "6 

Op 13 februari I iet de gemeente via een publikatie in de ProvinciaLe Overijsselsche 

en Zwolsche Courant weten dat er in de stad een bewakingsdienst tegen sabotage 
was ingesteld, waarvoor vrijwilligers zich konden opgeven bij de gemeentesecretarie. 
Geïnteresseerden werden gescreend op een eventueel strafblad, de houding ten 
opzichte van de NSB, op een mogelijk vroeger lidmaatschap van Eenheid door 
Democratie of de Nederlandsche Unie, en of de persoon in kwestie 'niet bevriend 
of sympathiseerend met joden' was. Er bleken echter onvoldoende vrijwilligers te 
zijn, zodat alle volwassen mannen tot 55 jaar, met uitzondering van onder anderen 
geestelijken en medici, eens per drie maanden acht uur wacht moesten lopen.'" 
Begin juli 1943 wees Van Karnebeek er bij de Ortskommandant op dat dagelijks 
niet minder dan 42 burgers werden belast met de verplichte wachtdiensten, terwijl 
de druk op de burgers toch al was toegenomen door de Arbeitseinsatz en krijgs
gevangenschap. Zijn verzoek om de bewaking van enkele objecten te beëindigen, 
vond gehoor bij de bezetter. Medio juli mocht de bewaking van de fabriek Berg ia 
aan de Waterstraat en van de Wehrmacht-barak bij de Buitensociëteit worden op

geheven."" De omvang van de burgerbewaking bleef ook daarna punt van discussie 
tussen burgemeester en Ortskommandant. De heren verschilden van mening of deze 

bewaking wel noodzakelijk was. Bovendien hield de Ortskommandant een ruimere 
definitie aan van het begrip sabotage. Nadat op 2 november 1943 brand was uit
gebroken in een Duits mitrailleursnest nabij het Buitengasthuis aan de Hoogstraat, 
concludeerde de gemeentepolitie dat het hier vermoedelijk om een ongeluk ging als 
gevolg van een weggegooide sigaret. De Duitsers hadden daar blijkbaar hun twijfels 
over, want nog diezelfde dag organiseerden zij een burgerbewakingsdienst op die 
plaats. Later die maand kreeg de gemeente bovendien opdracht om bij twee bedrijven 
in de stad 's avonds bewakingsdiensten in te stellen."9 
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De bewakingsdiensten bleken echter niet erg effectief. Op zaterdagavond 

27 november brak er rond 22.00 uur brand uit in een loods aan de Industrieweg bij 

een van de drie stro-opslagplaatsen van het Duitse leger. Hoewel politie en brand

weer spoedig aanwezig waren, ging de hele Joods met 385 ton stro verloren. De drie 

burgerbewakers werden daarop naar de Sicherheitspolizei in Arnhem overgebracht. 

Onderzoek van de Recherchecentrale in Den Haag wees vervolgens uit dat het 

nagenoeg zeker om moedwillige brandstichting ging. 120 

Als reactie op de brand in deze Duitse stroloods legde commissaris-generaal voor 

Openbare orde en veiligheid Rauter de gemeente Zwolle een half jaar later 'eine 

Sühneleistung in Höhe von 100 000.- hfl.'* op, die binnen acht dagen moest worden 
voldaan. De burgemeester werd verplicht het bedrag via belastingen te vorderen bij 

de Zwolse ingezetenen, Rijksduitsers en NSB-leden uitgezonderd. Van Karnebeek 

besprak de zaak eind apri l 1944 met de Beauftragte, waar hij betoogde dat, als er al 

sprake was van sabotage, het niet vaststond dat deze door Zwoltenaren was veroor

zaakt. Beauftragte Weidlich was zelf van mening dat de boete na zoveeti maanden 

zinloos was, omdat de bevolking de brand alweer was vergeten, maar kon de zaak 

niet ongedaan maken. Het bedrag werd dan ook op 2 mei 1944 overgemaakt, maar 

daadwerkelijk verhaal van de represaille op de burgerij vond niet plaats. '2' 

Inmiddels ondervond het Zwolse bedrijfsleven aanzienlijke stagnatie in de produktie 

als gevolg van de bewakingsdiensten. Veertien bedrijven beklaagden zich daarom 

eind 1943 bij de burgemeester. Ze spraken van 'werkelijk onhoudbare toestanden' 

als gevolg van de veelvuldig afwezige personeelsleden. De burgemeester ondernam 
daarop pogingen het aantal bewakingsdiensten terug te laten brengen, maar behaalde 

slechts een beperkt resultaat. 

Van Karnebeek bleef z ijn verzoek herhalen bij de Ortskommandant, zodat deze begin 

februari 1944 voorstelde om in plaats van de steeds wisselende burgerbewakers een 

vaste groep bewakers aan te stellen, die door het Duitse leger betaald werd. Nadat 

de burgemeester met het voorstel had ingestemd, werden met enige moeite betaalde 

bewakers aangezocht via het Gewestelijk Arbeidsbureau. Rond de jaarwisseling 

1944-1945 waren e r op deze wijze 150 betaalde wachtlopers actief die 23 objecten 

moesten bewaken.' 21 

Arbeitseinsatz 

Het organiseren van wachtdiensten was een relatief kleinschalig voorbeeld van de 

wijze waarop de bezetter Nederlandse burgers inschakelde bij het veilig stellen van de 

Duitse oorlogsinspanningen. Dit gebeurde in veel sterkere mate doorm iddel van de 

Arbeitseinsatz, waardoor Nederlandse werknemers vanaf 1942 verplicht werden de 

opengevallen plaatsen van Duitse dienstplichtigen in te nemen. Hoewel de organisatie 

van de Arbeitseinsatz veelal plaatsvond via Jandel ijkeen regionale instanties, zoals 

het departement van Sociale Zaken en het Gewestelijk Arbeidsbureau, werden vanaf 

*een boete van f 100.000,-
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Leden van de Nederlandse Arbeidsdienst, samen met Duitse soldaten op de foto op het terrein 

van de veemarkt, omstreeks 1942. De Arbeidsdienst was een op nationaal-socialistische leest 

geschoeide organisatie van vrijwilligers die in Duitsland en de be::.ette gebieden te werk 

werden gesteld. 

1943 ook de gemeenten ingeschakeld bij het werven van arbeidskrachten. 
Burgemeester Van Kamebeek probeerde de burgers van zijn gemeente zo goed 
mogelijk te beschermen tegen de gevolgen van de oorlog, inclusief de Arbeitseinsatz. 
Zo probeerde hij eind maart 1943 het verzoek van de Reichsfachvermittler, een 
belangrijke Duitse ambtenaar van het Gewestelijk Arbeidsbureau, om een opgave van 

ongehuwde werkloze vrouwen, te omzeilen door te verwijzen naar de Rijksinspectie 
van de bevolkingsregisters. Ook gaf hij dat voorjaar met wisselend succes verklaringen 
af waarin hij de wenselijkheid van het voortbestaan van diverse bedrijven benadrukte 

of waarin hij de absolute onmisbaarheid van personen in bepaalde bedrijven onder
schreef.m 

Medio mei 1943 ontving de burgemeester opnieuw een verzoek van de Reichsfach
vermittler, ditmaal de namen op te geven van alle in 1922 geboren Zwollenaren. De 
burgemeester begreep dat de bezetter hem wilde laten meewerken aan de Arbeitsein
satz en maakte zijn bezwaren nog diezelfde dag kenbaar aan Beauftragte Weidlich. 
Hij lichtte zijn bezwaren schriftelijk toe en wees erop dat in het zowel door Neder
land als Duitsland ondertekende Landoorlogsreglement was bepaald dat de bevolking 
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van een bezet gebied niet verplicht mocht worden om deel te nemen aan krijgs

verrichtingen tegen het vaderland. Aangezien de Arbeitseinsatz Nederlandse burgers 
inschakelde in het Duitse oorlogspotentieel, kon de burgemeester niet aan het verzoek 
voldoen. In een gesprek tussen Van Karnebeek en Weidlich probeerde de Beauftragte 

de verontrusting van de burgemeester weg te nemen, door duidelijk te maken dat de 
opdracht tot het verstrekken van de gewenste gegevens niet door hem werd onder
steund.' 2" Dat nam niet weg dat de gegevens uiteindel ijk toch boven tafel kwamen en 

Van Karnebeeks bezwaren genegeerd werden. 
Een soortgel ijk verzoek van de Reichsfachvermittler had ook burgemeesterStrick 
van Linschoten van Zwolierkerspel bereikt. Evenals zijn Zwolse collega vermoedde 
de burgemeester dat de gevraagde gegevens met de Arbeitseinsatz te maken hadden. 
Hij besefte dat dit in strijd was met het Landoorlogsreglement en maakte op 27 mei 
zijn bezwaren kenbaar in een brief aan secretaris-generaal Frederiks van Binnen
landse Zaken. Daarin maakte hij duidelijk zeer ernstige twijfels te hebben of hij zijn 
ambt nog langer kon blijven uitoefenen. 125 Frederiks wist het dreigende ontslag echter 
af te wenden. Dat gebeurde wellicht met het argument dat Strick van Linschoten na 

zijn eventuele vertrek door een NSB'erzou worden opgevolgd, wat de situatie in zijn 
gemeente niet zou bevorderen. 
Burgemeester Van Karnebeek maakte zijn bezwaren tegen het inschakelen van 
Nederlanders bij de Arbeitseinsatz later die maand opnieuw kenbaar, maar het 
resultaat van zijn inspanningen bleef gering. '26 De Zwolse bevolking ontkwam niet 
aan inschakeling in het Duitse oorlogspotentieel. Desondanks deed de Beauftragte 
enige moeite om Van Karnebeek gerust te stellen. Daartoe bestonden verschillende 

manieren. Hij kon bijvoorbeeld eventuele fouten afschuiven op andere Duitse 
instanties, een onschuldiger doelstelling formuleren dan de bedoelde of de zaak via 
andere instanties afhandelen om de burgemeester te omzeilen. Desnoods kon de 
Beautragte dreigen met nog zwaardere maatregelen. Daarmee probeerde hij te 
voorkomen dat Van Karnebeek zijn taak als burgemeester zou neerleggen. Het was 

medio 1943 immers niet eenvoudig om onder de beschikbare nationaal-socialistische 
baantjesjagers een geschikte burgemeesterskandidaat te vinden voor een grote 
gemeente als Zwolle. Het duurde bijvoorbeeld in Hengelo bijna tien maanden 
voordat er een nieuwe burgemeester kwam.' 27 

Vermoedelijk was het juist op basis van diezelfde overweging, dat Van Karnebeek 
en zijn ambtenaren meenden zich enige weerstand te kunnen permitteren. De mede
werking van de plaatselijke autoriteiten aan de bezetter bleef dan ook terughoudend. 
Nog in augustus 1944 klaagde de Deutsche Dienststelle van het Zwolse arbeids
bureau dat 'die holländische Verwaltung den Einblick in die Bevölkerungregister 

verweigert' * waardoor het oproepen van personeel voor de Arbeitseinsatz 

bemoeilijkt werd. 128 

* het Nederlandse bestuur inzage weigert in het bevolkingsregister 
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Gem einde-Einsatz 

De bezetter oefende steeds meer druk uit bij het aantrekken van arbeidskrachten. 
In december 1943 werd hiertoe de Gemeinde-Einsatz ontwikkeld. Daarbij dwong de 
Beauftragte een burgemeester in opdracht van militaire autoriteiten burgers te leveren 
voor de aanleg van militaire stellingen. In februari 1944 werd de burgemeester van 
Steenwijkerwold, F M. van Panthaieon baron van Eek, als eerste in Overijssel 
geconfronteerd met de Duitse eis om burgers in te schakelen bij de arbeid aan Duitse 
militaire objecten, in dit geval aan het vliegveld Havelte. Hij weigerde medewerking 
aan de vijand en trok daaruit zijn consequenties. Hij dook op 22 februari onder en 
werd op advies van commissaris De Rijke ontslagen. De burgemeester van Avereest 
werd enkele maanden later om dezelfde reden ontslagen. '29 

In mei 1944 werd ook Zwolle met de Gemeinde-Einsatz geconfronteerd. Op 27 mei 
ontving de burgemeester een schriftelijke opdracht om voor een 'Wehrmachtbauvor
haben' honderdvijftig arbeidskrachten melt schop of spade ter beschikking te stellen. 

De Beauftragte, die het verzoek van de Wehrmachtbefehlshaber overbracht, eiste een 
lijst in viervoud met namen, adressen en gebooJtedata van de aangewezen krachten. 

Alle gezonde mannen wssen 18 e n 45 jaar kwamen in aanmerking, met uitzondering 
van artsen, apothekers en personeel van de P'lî, de NS, de politie en de Landwacht. De 
mannen zouden vier weken lang acht uur per dag worden ingezet tegen betaling van 
52 cent per uur. Na afloop van deze vier weken diende de gemeente voor vervangers 
te zorgen.uo 

Van Karnebeek besprak de zaak met zijn ambtgenoot in Zwollerkerspel, die eveneens 
was geconfronteerd met een dergelijke eis, en wendde zich op 30 mei schriftelijk tot 
de Beauftragte. Hij wees erop als burgemeester altijd geprobeerd te hebben om 
binnen de vaak beperkte mogelijkheden het maximale te doen voor gemeente en 
inwoners, daarbij rekening houdend met wat de bezetter volgens het internationale 
recht was toegestaan. De opdracht om 150 mannen aan te wijzen en te verplichten 
om te werken kon hij, na rijpe overweging, echter niet opvolgen. Van Karnebeek 
trok hieruit zijn conclusies en bood zijn orutslag als burgemeester aan.' )' 
Beauftragte Weidlich besprak de zaak met Van Karnebeek maar gaf geen gehoor 

aan diens verzoek om ontslag. Naar alle waarschijnlijkheid kreeg de burgemeester 
te horen dat de zaak op een andere manier zou worden geregeld. Nadat Van 
Karnebeek vervolgens op een vraag van de 0Itskommandant waar de arbeiders 

bleven, verklaarde dat hij ze niet had, werd hij ontboden bij de overtuigd nationaal
socialistische commissaris der provincie De Rijke. Die gaf hem een ernstige 
waarschuwing. De kwestie werd daarop door het Gewestelijk Arbeidsbureau 
geregeld. 

De burgemeester had vervolgens een onderhoud met een Duitse functionaris op het 
Arbeidsbureau, de Fachberater, die de burgemeester opdroeg zijn gemeentepersoneel 
de oproepen te laten rondbrengen. Om het conflict niet op de spits te drijven stemde 
de burgemeester daarin toe. Hij benaderde eerst de gemeentepolitie en vervolgens 
de brandweer, maar beide weigerden zich te lenen als postbode voor de bezetter. 
De Luchtbeschermingsdienst verklaarde z ich echter wel bereid de oproepen te 
verspreiden. m Daarmee ontkwam Van Karnebeek weliswaar aan een nog grotere 
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persoonlijke betrokkenheid bij de oproepen, maar liet hij niettemin gebruik maken 
van het gemeentelijk apparaat. Hij handelde zodoende in strijd met zijn eerder 

betuigde opvattingen en met de Aanwijzingen die de regering voor de oorlog had 
opgesteld voor de opstelling van ambtenaren en ambtsdragers in bezet gebied. 
Daarin werd een ieder opgedragen medewerking te weigeren, ongeacht de gevolgen, 
wanneer de bezetter persoonlijke diensten eiste waardoor de inwoners werden in
geschakeld bij krijgsverrichtingen tegen hun vaderland.'·'·' Vanuit dat oogpunt lijkt 
de burgemeester hier over de schreef te zijn gegaan, al is het de vraag of een vol
gehouden weigering verschil zou hebben gemaakt voor de bevolking. 

De burgemeester duikt onder 

De geallieerde troepenmacht, die sinds de invasie in juni 1944 vanaf de Normandische 
kust was opgerukt tot diep in Frankrijk en België, overschreed in september 1944 
ook de Nederlandse grens. Deze voor de Duitsers bedreigende ontwikkeling bracht 
de bezetter ertoe met een nog grotere inzet dan voorheen te werken aan de bouw van 
verdedigingslinies. Daarbij werd op grote schaal gebruik gemaakt van Nederlandse 
arbeiders die verplicht werden ingezet. 

Ook burgemeester Van Karnebeek kreeg met deze maatregelen te maken. Op 13 
september 1944 was voor hem de maat vol toen hij werd geconfronteerd met de 
Duitse eis zevenhonderd mannen tussen 17 en 55 jaar als arbeidskrachten te leveren 
voor de bouw van verdedigingswerken bij de lJssel. Aangezien dit de zojuist 
ingezette bevrijding van Nederland zou bemoeilijken, zag de burgemeester zich 
genoodzaakt om op te stappen. Hij kon de uitoefening van zijn ambt niet langer 
rijmen met zijn geweten. Zijn reactie was overeenkomstig de richtlijnen die de 
Nederlandse regering in ballingschap had opgesteld. Enkele weken daarvoor was 
aan de burgemeesters in een radiorede vanuit Londen opgedragen om de bevolking 
niet voor graafwerk op te roepen.13

J 

Van Karnebeek dook, als vijfde burgemeester in Overijssel, onmiddellijk onder. 
In een kort, handgeschreven briefje bracht hij de commissaris der provincie op de 
hoogte van zijn besluit. ' Ik heb de eer U hierdoor te berichten, dat ik over de mij 
gisteren in uwe aanwezigheid vcrstrekte opdracht tot het leveren van 700 Zwolsche 
arbeidskrachten ampel heb nagedacht. Om versehiElende redenen- waarbij die van 

principieelen aard doorslaggevend zijn- kan ik aan deze opdracht niet voldoen . 
Waar ik mij de consequentie van deze weigering niet verheel, heb ik de eer U te 
vragen mijn verzoek om ontslag uit mijn functie bij den heer Rijkscommissaris 

aanhangig te maken. ' '·'5 

De burgemeester werd met ingang van 11 oktober 1944 door de commissaris

generaal voor bestuur en justitie ontslagen. '36 Gelijküjdig met zijn Zwolse collega, 
werd ook Strick van Linschoten, burgemeester van Zwollerkerspel, ontslagen. 
De Duitse eis om in september arbeidskrachten aan te wijzen voor de bouw van 

de IJssellinie was ook voor hem de druppel geweest die de emmer deed overlopen. 
Nauwelijks een dag na Van Karnebeek verdween hij op 15 september van het toneel 
en dook onder in de Gelderse gemeente Voorst. m 
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Duitse druk op de gemeente 

Voordat Van Karnebeek was ondergedoken, had hij zowel wethouder Brandsma als 
plaatsvervangend gemeentesecretaris Pietervan Kleffens-Van Leijden lag op dat 

moment in het ziekenhuis - op de hoogte gebracht van zijn besluit. De burgemeester 
had hen verzocht aan het eind van die middag de ambtenaren bijeen te roepen om ze 
op de hoogte te brengen van zijn vertrek. 
Brandsma, die als loco-burgemeester Van Karnebeeks functie moest waarnemen, 
schrok van diens plotselinge vertrek en wilde eveneens verdwijnen. Om echter te 

voorkomen dat een fanatieke NSB' er het roer zou overnemen, wees Brandsma voor 
zijn vertrek zijn col lega-wethouder Schanssema aan als loco-burgemeester. 
Vervolgens werd de griffier van de provincie ingelicht dat Van Karnebeek was 
vertrokken, maar dat inmiddels een waarnemend burgemeester aangesteld was. 
Wethouder Brandsma vertrok de volgende dag naar Friesland, waar hij bij een 
familielid onderdook.')8 

De opdracht om enkele honderden gravers op te roepen kwam nu te liggen bij de 
gematigde NSB'er Schanssema. Zijn opdracht werd echter getraineerd door Van 
Kleffens, die had vernomen dat drukkerij Tij! in opdracht van de Beauftragte 

aanplakbiljetten moest maken waaruit bleek dat deze zelfstandig tot oproeping 
overging. Schanssema's opdracht leek zelfs overbodig toen de biljetten rond half vijf 
's middags werden aangeplakt. 

Het Duitse tekort aan arbeidskrachten bleek echter zo nijpend, dat de bezetter besloot 
mannen met geweld uit hun huizen te halen. In de nacht van 15 op 16 september werd 
daarom een razzia in de stad gehouden. Daarbij werden verschillende mensen 

opgepakt die bij de brandweer en de voedselvoorziening werkten. Als reactie op de 
daardoor loskomende storm van protest van de bevolking en het bedrijfsleven, had 
waarnemend burgemeester Schanssema op zaterdag J 6 september een bespreking 
met Beauftragte Weidlich en commissaris der provincie De Rijke, waarbij 

Schanssema probeerde de razzia's een halt toe te roepen. Dat werd toegezegd, mits 
Schanssema zou zorgen voor het oproepen van zevenhonderd man. De waarnemend 
burgemeester wist tevens te bedingen dat hij vrijstellingen mocht verlenen. Nadat 
Van Kleffens op de hoogte was gebracht van deze afspraak, sprak hij met het hoofd 
van de afdeling bevolking C.Th. Ruijs. Samen riepen zij het secretariepersoneel 
bijeen voor overleg op zondagochtend 17 september.·~· 

In deze bijeenkomst zette Schanssema uiteen dat een aantal inwoners op basis van 
gegevens uit het bevolkingsregister moest worden aangewezen voor graafwerk van de 

Organisalion Todt (OT). Deze personen zouden de bij de razzia's opgepakte personen 
vervangen die in vitale bedrijven niet gemist konden worden. Schanssema voorzag 

grote moeilijkheden als de Duitse eisen niet werden ingewilligd. Daarop ver1rok de 
waarnemend burgemeester en nam Van Kleffens het woord. Er ontspon zich een 
discussie tussen hem en de jonge ambtenaar A.A.J. van den Oetelaar over de vraag 
of de Nederlandse regering dit besluit zou goedkeuren, omdat volgens Londen geen 
namen en adressen verstrekt mochten worden. Volgens Van Kleffens viel deze kwestie 
niet onder het verbod en hij vroeg zich af in hoeverre deze zaak vanuit Londen kon 
worden beoordeeld. Hij vond dat de ambtenaren hun medewerking moesten verlenen 

85 



W A.R NU NG. 

Im Auîtrag des Reichskommissars für die besetzten niederländischen 

Gebiete gebe ich bekannt : 

Wer i.m derzeit bestehenden Ausnahmezustand 

eine Anordnung einer militärischen oder zivilen Dienststelle - hierzu 

gehören auch die Dienststellen der Organisation Todt (0. T.) - nicht genau 
und sofort befolgt, 

wer sich Widersetzlichkeiten zu Schulden kom.men lässt oder Sabotage 

begebt, insbesoudere Unruhe stiîtet oder zu stiften versucht oder Transporte 

zu hindern trachtet, 

wird sofort standrechtlich er
schossen. 

In Gemeinden, in denen solche Fälle vorkommen oder die geiorderten 

Arbeitskräfte nicht auftragsgemäss gestellt werden oder gesteUte Arbeitskräîte 

untertauchen, werden Geisel genommen und einzeJoe oder mebrere Häuser 

zerstört. 

ZWOLLE, am 14. September 1944. 

Der Beauftragte des Reichskommissars 

für die Provinz Overijssel: 

WEIDLICH. 

In september 1944 werd Van Kamebeek opgedragen 700 mannen te leveren om te werken aan 

de !Jssellinie. Om deze eis kracht bij te zetten werd bij weigering met zware straffen gedreigd. 
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WAARSCHUWING. 

In opdracht van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche 

gebied maak ik bekend: 

Hii die tijdens den thans bestaanden uitzonderingstoestand 

een bevel van een militäire of civiele instantie - hiertoe behooren 

ook de bureaux van de Organisatie Todt (O.T.) - niet nauwgezet en terstond 

opvolgt, 

hij die zich schuldig maakt aan eenig verzet of sabotage pleegt, in het 

bijzonder onrust sticht of traebt te stichten dan wel transporten tracht te 
verhinderen, 

wordt terstond standrechtelijk 
doodgeschoten. 

In gemeenten, waarin zoodanige gevallen voorkomen of de gevorderde 

arbeidskrachten niet overeenkomstig de opdracht ter beschikking worden gesteld 

dan wel de ter beschikking gestelde arbeidskrachten onderduiken, worden 

gijzelaars genomen en enkele of meerdere huizen verwoest. 

ZWOLLE, 14 September 1944. 

De Gevolmachtigde van den Rijkscommissaris 

voor ~e Provincie Overijssel : 

WEIDLICH. 
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aan het gebruik van het bevolkingsregister. Van Kleffens maakte bovendien duidelijk 
dat weigerachtige ambtenaren die niet meewerkten, als onderduikers werden beschouwd. 
Een zevental verontwaardigde ambtenaren verliet daarop de zaal. '"'0 Een ander had de 
bijeenkomst niet afgewacht en was reeds ondergedoken.••• 

Uiteindelijk werd geen gebruik gemaakt van gegevens uit het bevolkingsregister. 
Op aanraden van Ruijs gebruikte men namelijk het veel minder nauwkeurige kaart
systeem dat al eerder benut was bij het oproepen van wachtlopers. In tegenstelling 
tot het bevolkingsregister mocht dit kaartregister wel door alle ambtenaren worden 
gehanteerd. Met behulp van het minder goede register werd die zondagmiddag door 

een groot aantal ambtenaren oproepen verzonden naar honderden arbeiders die zich 
voor graafwerkzaamheden moesten melden bij de IJsselbrug. De lijst met namen 
van geadresseerden werd later in opdracht van Van Kleffens vernietigd zodat niet 

kon worden vastgesteld wie geen gevolg gaf aan de oproep. Dat bleek geen over
bodige maatregel, want naar schatting meldden zich slechts 150 mannen. Een veel 
groter aantal enveloppen kwam retour met de mededeling 'ziek', 'niet thuis ' of' in 

Duitsch land' . Bovendien werd op maandag 18 september 1944 dankbaar gebruik 
gemaakt van de bedongen machtiging om vrijstellingen te verlenen. De gemeente 
had namelijk toestemming ontvangen van Referent Geitenbrügge, een adviseur van 
de Beauftragte, om lijsten op te stellen van onmisbare personen zodat de voedsel
voorziening kon worden veiliggesteld. Doordat op deze wijze een toenemend aantal 
mensen werd vrijgesteld van het graven, kwam het 'normale' economische leven 
weer op gang. w 

Op verzoek van Van Kleffens verscheen Brandsma op 21 september 1944 weer in 

Zwolle. De ambtelijke top van de gemeente vreesde namelijk dat de Duitsers geen 
genoegen zouden nemen met de gebrekkige organisatie van de graafwerkzaamheden 
en daarom een NSB-burgemeester zouden benoemen. Om dat te voorkomen nam 
Brandsma, mede op aandringen van de zieke Van Leijden, opnieuw het waarnemend 
burgemeesterschap op zich. Reeds de dag na zijn terugkeer zag Brandsma zich 
genoodzaakt bekend te maken dat de opgeroepen mannen die maandag of dinsdag 
'om welken reden ook' niet verschenen waren, zich zaterdag in Westenholte moesten 
melden op straffe van strenge maatregelen van het Duitse leger. Weer een dag later 
werd Brandsma geconfronteerd met de Duitse eis om vijfhonderd gravers te leveren, 
aangezien een groot aantal opgeroepen gravers nog altijd niet was verschenen. De 
Beauftragte, die daarover zeer ontstemd was, dreigde in een stormachtig onderhoud 
met Brandsma en Schanssema op 23 september de stad te beschieten als er niet meer 
mensen kwamen graven.••·' 
Het geduld van de Duitse autoriteiten met de gemeente Zwolle was tot een dieptepunt 
gedaald, en de bezetter besloot zelf het voortouw te nemen. Op 29 september - de 
dag nadat secretaris Van Leijden zijn werkzaamheden weer had hervat - werden de 

Zwollenaren vanuit auto's met luidsprekers opgeroepen te spitten aan de IJssellinie. 
Die oproep werd gevolgd c{oor razzia's, uitgevoerd door Duitse mili tairen en de 

Grüne Polizei, die ook in oktober nog regelmatig herhaald werden. Dit wekte grote 
onrust onder de bevolking.' .... 
Toch bleken de razzia's onvoldoende effectief om voortdurend over het gewenste 

aantal arbeidskrachten te kunnen beschikken. Óp 2 november 1944 kreeg de 
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gemeente daarom nog één kans om de arbeidsvoorziening zelfstandig en vreedzaam te 
regelen. Het aanbod werd gedaan door NSDAP-Kreisleiter E. Wunderlich, die namens 
de Organisation Todt verantwoordelijk was voor de uitvoering van de verdedigings
werken aan de lJssel. Toen hij echter te horen kreeg dat waarnemend burgemeester 
Brandsma slechts een advertentie in de krant wilde publiceren, verduidelijkte hij dat 
er een opvallend aanplakbiljet moest komen. Brandsmaliet toen op 4 november 

250 biljetten drukken bij de firma Tij!."' Onder de kop 'Belangrijke Kennisgeving' 
maakte de waarnemend burgemeester in opdracht van de Duitse autoriteiten bekend 
dat het aantal gravers onverwijld moest worden uitgebreid. De mannelijke inwoners 
tussen 17 en 50 jaar werden opgeroepen zich maandagochtend 6 november te 
melden op de Nieuwe Veemarkt. Om de ernst van de zaak te benadrukken, werd 
de oproep afgesloten met de waarschuwing 'Anders dreigen voor de stad ernstige 
maatregelen. " -16 

De bezetter was echter niet tevreden met het resultaat van deze oproep. Op 
6 november ontving de gemeente een brief waarin de Beauftragte, in een poging 
drieduizend gravers bijeen te krijgen, een straalsgewijze opgave per gezin verlangde 

van de hele bevolking. Brandsma, die al enige tijd last had van zijn knie, wi lde hier 
niet aan meewerken en liet zich voor verdere waarneming ongeschikt verklaren van
wege zijn knie. Pogingen van de gemeentesecretaris en diens plaatsvervanger om 

hem op andere gedachten te brengen waren tevergeefs. 147 

Gevolg daarvan was dat Schanssema vanaf 7 november 1944 weer als waarnemend 

burgemeester moest optreden. Schanssema besprak de brief die de gemeente had 
ontvangen met de chef van de afdeling Bevolking van de gemeentesecretarie en 
met Referent Geitenbrügge. De laatstgenoemde trok de brief in nadat hem duidelijk 
was gemaakt dat het opstellen van de geëiste lijst praktisch onuitvoerbaar was. 

Vervolgens werd een nieuwe eis geformuleerd: een alfabetische lijst van alle mannen 
van 17 tot en met 55 jaar. Daarop besloot Schanssema het secretariepersoneel bijeen 
te roepen. ,..,. 

De ambtenaren kwamen op donderdagmiddag 9 november bijeen in de raadszaal 
van het stadhuis. Op deze vergadering deed waarnemend burgemeester Schanssema 
een dringend beroep op de aanwezigen om een lijst met namen uit het bevolkings
register samen te stellen van personen die voor de Organisation Todt konden graven. 
Bij een weigering vreesde hij ongelukken voor de ambtenaren en de burgerij. Nadat 
Schanssema de vergadering verlaten had, liet gemeentesecretaris Van Leijden even
eens blijken dat men er beter aan deed om de lijst daadwerkelijk te maken. Volgens 
Van Leijden stonden de ambtenaren voor de keuze de voorschriften van de regering 

in ballingschap na te leven of represailles te voorkomen. Niet alleen dienden er bij 
het naleven van de Londense voorschriften 35 ambtenaren met hun gezinnen onder 
te duiken, er moest bovendien rekening worden gehouden met nieuwe razzia's en 

zelfs met fusilleringen, zoals elders in Overijssel en Gelderland was gebeurd. Zoveel 
mogelijk meewerken aan de plannen kon dus mensenlevens redden. Bovendien zou het 
bevolkingsregister op deze wijze in Nederlandse handen blijven. Tegen de Londense 
voorschriften in werd daarom besloten dat twee bevoegde ambtenaren de gevraagde 
lijsten uit het bevolkingsregister zouden samenstellen.'"9 Door langzaam te werken 
hoopte men tot de bevrijding bezig te blijven. Die opzet mislukte uiteindelijk.150 
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Een aantal ambtenaren, onder wie W. van Milgen en B. Hagedoorn, had ten tijde 
van de vergadering op 9 november besloten onder te duiken om het werk aan het 
bevolkingsregister te saboteren.151 Na overleg met een illegale werker bleek dat 
de illegaliteit er de voorkeur aan gaf dat zij op hun post bleven om zo langzaam 
mogelijk te werken aan de voor het Gewestelijk Arbeidsbureau bestemde lijsten met 
namen. Op deze wijze konden de door de illegaliteit opgegeven namen van illegale 
werkers en onderduikers uit het bevolkingsregister worden verwijderd, zodat die in 
elk geval niet op de lijsten geplaatst zouden worden. Secretaris Van Leijden werd 
van de plannen van de illegaliteit op de hoogte gebracht en stemde ermee in. 152 

Afgesproken werd dat Van Milgen en Hagedoorn de naar schatting honderdvijftig 
kaarten zouden lichten en de secretaris de zaak met Ruijs, het hoofd van de afdeling 
Bevolking, zou opnemen. De volgende dag bleek het hoofd van de afdeling 
Bevolking aan Hagedoorn verboden te hebben kaarten weg te nemen zonder toezicht 
van een daartoe beëdigd ambtenaar van de afdeling Bevolking. Na overleg met Van 
Leijden werd de actie alsnog voortgezet, hoewel Ruijs zijn bezwaren hield, temeer 
omdat hij het aantal te verwijderen kaarten te hoog en daardoor te opvallend vond. 15

.1 

De toestand in Zwolierkerspel 

Terwijl de vacante burgemeesterszetel in Zwolle voorlopig nog werd waargenomen 
door personen uit de eigen gemeente, werd er in Zwolierkerspel een waarnemend 
burgemeester van buitenaf benoemd. Drie dagen nadat Strick van Linschoten was 
ondergedoken, benoemde commissaris der provincie De Rijke op 18 september 1944 
de waarnemend burgemeester van Vollenhave en Wanneperveen, Egbert Lambers, 
met onmiddellijke ingang tevens tot waarnemer in Zwollerkerspel.'5

" Deze 38-jarige 
NSB'er, een busondernemer uit Ommen, had nauwelijks twee maanden ervaring in 
het burgemeestersambt. 
Larobers gaf de ambtenaren in Zwolierkerspel opdracht kennisgevingen op te 
stellen waaruit bleek, dat de mannelijke inwoners voor verdedigingswerken van 
de Wehrmacht in Spoolde moesten graven. Voor twee ambtenaren ter secretarie, 
G.O. Kranenburg en S. Datema, vormde dit de aanleiding om onder te duiken. 
Zodoende bleken zij zich beter bewust te zijn van de hen opgedragen taak dan twee 
gemeentearbeiders die tussen 20 en 22 september de oproepen verspreiden. Zij kregen 
van de illegaliteit te verstaan dat dit in strijd was met Londense regeringsvoorschriften 
en ze werden onder druk gezet om hun taak te beëindigen. '55 

Op zaterdag 23 september werden in de omgeving van Berkurn affiches aangeplakt, 
waarin Larobers de ingezetenen dreigde met ernstige gevolgen indien zij niet kwamen 
graven .'-16 Maandagochtend 25 september verscheen echter een verontwaardigde 

Duitse officier op de secretarie, die de affiches kinderspel noemde en persoonlijke 
oproepingen eiste, die nog diezelfde dag klaar moesten zijn. Na het vertrek van de 
officier doken de vier resterende ambtenaren ter secretarie meteen onder. Lambers, 
die op dat moment afwezig was, begreep pas na enige uren wat er was gebeurd en 
meldde dit aan commissaris der provincie De Rijke. De Duitsers waren woedend; 
's avonds vernielden een aantal so'ers de inboedel bij de woningen van de ambtenaren. 
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De waarnemend burgemeester werd op 3 oktober ontslagen omdat zijn optreden 
volgens de bezetter te slap was. 157 

Lambers werd onmiddellijk opgevolgd door de 34-jarige Petrus Paul inus Hensels. 
Deze Limburger was als lid van de NSB tijdens de oorlog opgeklommen van volontair 
op de gemeentesecretarie in Beesel tot eerste burger van Posterholt, waar hij in april 

1943 was benoemd. Toen de geallieerden in september 1944 Limburg bereikten, vluchtte 
Hensels naar Overijssel waar hij tot waarnemend burgemeester werd benoemd. 158 

Hensels moest het in ZwoHerkerspel aanvankelijk redden met een drietalNSB' ersdie 

door zijn voorganger tot ambtenaar waren benoemd. De waarnemend burgemeester 
stelde vervolgens nog eens acht nieuwe ambtenaren aan, waaronder drie partij

genoten. Allen waren nagenoeg onkundig op het gebied van de gemeentelijke 
administratie. Daardoor ontstond uiteindelijk een chaos in de boekhouding.159 

Deze chaos was overigens tekenend voor de toestand tijdens de laatste bezettings
maanden. In deze situatie deed de Beauftragte begin november 1944 zijn beklag bij 
Hensels dat de geëiste arbeidskrachten voor de bouw van de verdedigingserken aan 
de IJssel, zo'n negenhonderd personen, nog altijd niet voltallig aanwezig waren. 
Om razzia's te vermijden eiste de Beauftragte, die dreigde met strenge represailles, 
een lijst van alle beschikbare mannen. Desgewenst mochten door de gemeente 
vrijstellingen worden verleend om het economisch leven en de voedselvoorziening 

op gang te houden. De lijst moest echter uiterlijk 7 november- de dag na ontvangst 
van de brief! - worden ingediend.160 

Zelfs met medewerking van alle aanwezige en nauwelijks ingewerkte krachten op 
de gemeentesecretarie, was het onmogelijk om binnen een dag alle potentiële gravers 
in kaart te brengen. De Beauftragte reageerde ontsteld op deze onmacht van de 
nationaal-socialistische burgemeester. Die verbijstering werd enkele weken later nog 

eens vergroot toen bleek dat Hensels enkele honderden vrijstellingen had verleend. 
Begin december eiste Weidlich daarom dat de burgemeester van ZwoHerkerspel 
onmiddellijk maatregelen nam om de geëiste arbeidskrachten nog diezelfde week te 
Jeveren. 161 Hensels maakte daarop gebruik van de gedeeltelijk voltooide naamlijsten. 
Het grote aantal door Hensels verstrekte vrijstellingen, dat mogelijk wijst op een streven 
de bevolking voor zich in te nemen, versluiert overigens het feit dat de waarnemend 
burgemeester zich lang niet altijd ten dienst stelde van de ingezetenen. Anonieme 
brieven die Hensels ontving en waarin melding werd gemaakt van illegale activiteiten, 
werden door hem doorgegeven aan de Landwacht en de so. Daarnaast stuitte de 
nationaal-socialistische ambtsdrager in het bevolkingsregister op een lijst met namen 

waarvan de persoonskaarten uit het register gelicht bleken te zijn. De burgemeester 
kreeg het vermoeden dat het om illegale werkers ging en gaf deze lijst aan de so. '62 

Meerkamp van Embden 

Het Zwolse burgemeestersambt werd op 16 november 1944 door commissaris der 
provincie De Rijke toebedeeld aan de 62-jarige mr. Adriaan Meerkamp van Embden. 
Meerkamp van Embden was gevlucht uit het reeds bevrijde Middelburg. Evenals de 
twintig andere waarnemend burgemeesters die vanaf september 1944 door commissaris 
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De Rijke in Overijssel werden benoemd, was hij lid van de NSB. Daarbij hield De 
Rijke zich aan de gedragslijn van de bezetter dat burgemeesters uit het zuiden, die 
hun gemeente hadden moeten verlaten vanwege de komst van de geallieerden, zo 
mogelijk elders een functie als waarnemend burgemeester kregen.'1'.1 

Meerkamp van Embden was na een rechtenstudie in Leiden in het archiefwezen 
terecht gekomen. Sinds 192 1 vervulde hij de functie van rijksarchivaris in Zeeland. 
Hij werd in jul i 1941 I id van de NSB. • Het sociale programma van het Nationaal 
Socialisme heeft mij aangetrokken. Mijn belangstelling is zuiver theoretisch gebleven, 
want de wijze waarop de beginselen in de practijk werden gebracht, werd mij tot een 
bittere ontgoocheling', zo concludeerde hij na de bevrijding.'(>~ 
In oktober 1942 werd de Zeeuwse rijksarchivaris belast met de waarneming van 

het burgemeestersambt te Middelburg. De waarnemend commissaris der provincie 
Zeeland, mr. P. Dieleman, omschreef Meerkamp van Embden als 'geen fanaticus, 
maar een zeer verdraagzaam man' die zich uit plichtsgevoel beschikbaar stelde voor 

een bestuursfunctie. Door zijn onervarenheid en angst om zelfstandig beslissingen te 
nemen, liep hij het ris ico zich in het gemeentelijk bestuur te afhanke lijk op te s te llen 
van ambtenaren en NSB'ers. Desondanks was hij de beste burgemeesterskandidaat die 

Nadat Van Karnebeek was ondergedoken werd A. Meerkamp van Embden op /6 november 

1944 aangesteld als waomemend burgemeester van Zwolle. Hier ::.ien wij hem samen met mej. 

R.M. Wie hers- Wierfsma. 
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de Zeeuwse commissaris der provincie kon vinden.165 Secre taris-generaal Frederiks 
was het met de benoeming niet eens, maar daaraan werd voorbij gegaan door de 
Duitse autoriteiten , die Meerkamp van Embden in augustus 1943 definitief tot 
burgemeester van Middelburg benoemden. De burgemeester aanvaardde het ambt 
mede door zijn angst voor de communisten en onder sterke druk van mr. Dieleman.'~ 
Toen Meerkamp van Embden in de tweede helft van oktober 1944 merkte dat de 
geallieerden Walcheren naderden en de commissaris der provincie de macht over 
het gemeentelijk apparaat naar zich toe trok, besloot hij Middelburg te verlaten. Hij 
vertrok per schip naar Rotterdam. Daar kreeg hij te horen dat hij in de Overijsselse 

hoofdstad kon aantreden. 

Op 16 november 1944 begon hij in Zwolle aan de laatste fase van zijn carrière. 
Hij nam een kamer in hotel Wientjes. Gemeentesecretaris Van Leijden leerde hem 
kennen als een eerlijk, welwillend en beschaafd man, maar naïef en goedgelovig. 
Hij onthield zich van willekeur en van het bevoorrechten van partijgenoten, ondanks 
zijn sterke NSB-sympathieën. Evenmin ondernam hij pogingen om leden van het 
gemeentepersoneel te ontslaan of NSB'ersaan te stellen. Als wereldvreemd man werd 

hij door de gemeentesecretaris ongeschikt geacht voor een bestuursfunctie. 147 

Zimmerman 

De nieuwe waarnemend burgemeester probeerde tegemoet te komen aan het Duitse 
verlangen naar plaatselijke arbeidskrachten, maar een groot deel van de opgeroepen 
personen verdween - ondanks allerlei dreigementen- weer na een paar dagen. De 
burgemeester had de situatie tijdens de laatste maanden van de bezetting slecht onder 
controle. De grootste fout die Meerkamp van Embden maakte tijdens zijn bewind in 
Zwolle was de aanstelling van R.J. Zimmerman. Zimmerman was lid van de NSB en 
evenals de burgemeester afkomstig van Walcheren. Daar was hij in oktober 1944 

belast met de evacuatie van Duitsers, vrouwen en kinderen uit het geïnundeerde 
Walcheren. Zelf ontving hij opdracht van de bezetter om zich naar Overijssel te 
begeven. Hij arriveerde op 27 november in Zwolle en werd, op advies van 
commissaris der provincie De Rijke, aangetrokken door Meerkamp van Embden. 
Op het Zwolse gemeentehuis diende Zimmerman zich vervolgens aan als chef van 
het kabinet van de burgemeester, maar op advies van Van Leijden kreeg hij op 7 
december de titel van particulier secretaris van de burgemeester. Hij werd belast met 
'het beoordeeten van vrijstellingen voor het verrichten van graafwerk ten behoeve 

van de Duitsche Weermacht' en ontving daarvoor een vergoeding uit de gemeentekas 
van f 300,- per maand. '68 

Inmiddels werd er met twee ambtenaren zo traag mogelijk aan de gevraagde naam
lijsten gewerkt. Nadat de gemeente de Referent van de Beauftragte had laten weten 
dat de beschikbare periode te kort was en er te weinig personeel voorhanden was, 

werden er- vermoedelijk op verzoek van Meerkamp van Embden die de zaak wilde 
bespoedigen - op 16 november twee of drie beambten van het Gewestelijk Arbeids
bureau naar het stadhuis gestuurd ter assistentie. De lijsten die klaar waren, werden 
elke ochtend door het arbeidsbureau opgehaald. Het effect van de I ijsten was ondanks 
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de extra hulp tot Kerstmis gering. Dat kwam vooral doordat Schanssema, die door de 
nieuwe waarnemend burgemeester was belast was met het verlenen van vrijstellingen, 
zich vrijgeviger gedroeg dan de bezetter had verwacht. De Duitsers reageerden dan 

ook ontstemd toen bleek dat er in november slechts zestienhonderd man aan het werk 
waren, in plaats van de verwachte drieduizend. Toen zij zich bij de burgemeester 
beklaagden, onthief deze Schanssema van zijn taak en droeg diens taken aan 
Zimmerman over. Zimmerman, die nogal brutaal optrad, ontzag de bevolking veel 
minder, hoewel hij wel omkoopbaar bleek.'&1 

In januari 1945 werd Meerkamp van Embden via de commissaris der provincie op de 
hoogte gesteld van de Duitse eis om een opgave van het complete gemeentepersoneel 
te verstrekken. Doel daarvan was uitzending naar Duitsland van ambtenaren jonger 
dan 30 jaar. Na herhaald overleg bleek dat de hoofden van de verschillende 

gemeentelijke d iensten evenals de gemeenstesecretaris weigerden om hieraan mee 
te werken. Een bemiddelingspoging van Schanssema haalde niets uit. Sommige 
gemeentelijke diensten leverden wellijsten in, maar deze werden uite indelijk niet 
doorgestuurd door de burgemeester. 170 

Inmiddels bleef het aantal bij de IJssellinie ingeschakelde gravers nog altijd achter 
bij het aantal waarop de Duitsers rekenden. De bezetter besloot daarom nieuwe maat

regelen te nemen. Op dinsdag 20 februari 1945 werd op diverse plaatsen in de stad 
een bekendmaking van de Beauftragte aangeplakt, waarin alle Zwolse mannen uit de 
geboortejaren 1920 tot 1928 verplicht werden om zich op donderdag 22 en vrijdag 23 
februari I 945 bij het Gewestelijk Arbeidsbureau te melden. Om de oproep kracht bij 
te zetten werden meer dan twintig vooraanstaande burgers door de Ordnungspolizei 
en de Landwacht opgepakt. Onder hen bevonden zich twee secretarieambtenaren 
waaronder Ruijs. '7' 

Meerkamp van Embden reageerde geschokt en verontwaardigd toen hij vernam dat er 
buiten zijn medeweten enkele ambtenaren in gijzeling waren genomen. Hij riep de 
ambtenaren van de secretarie bijeen, stelde hen op de hoogte en deelde tevens mee 
dat een aantal gijzelaars zou worden doodgeschoten als er onvoldoende gravers 
werden gevonden. Na afloop vertrouwde de waarnemend burgemeester aan Van 
Leijden toe dat hij deze ontwikkeling beschouwde als het fiasco van zijn beleid ; een 
beleid dat volgens eigen zeggen bestond uit het zoveel mogelijk afzwakken van de 

scherpe Duitse e isen. 172 

Het dreigement van de bezetter, dat gezien de talrijke executies in Nederland tijdens 
de laatste maanden van de oorlog geen loze uitspraak was, maakte indruk. Uit het feit 
dat de gijzelaars niet gefusilleerd werden, kan worden afgeleid dat de deelname van 
de mannelijke bevolking aan het werk van de Organisation Todt eindelijk begon te 
voldoen aan de Duitse wensen. Het oproepen van arbeidskrachten werd bovendien 
bevorderd doordat Z immerman in deze periode besloot om de onwillige gemeente 

eindelijk te passeren en zelf het bevolkingsregister te raadplegen. Dat was inmiddels 
redelij k onbetrouwbaar gemaakt door enkele ambtenaren, wat niet weg nam dat 
Zimmerman tot begin april bezig bleef de opgestelde Jijsten met namen van gravers 
te controleren. m 

In Zwolierkerspel drong de Beauftragte er in het laatste oorlogsjaar herhaaldelijk 
bij burgemeester Hensels op aan om te voldoen aan de geëiste aantallen gravers. 
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Om hem enigszins tegemoet te komen, besloot Beauftragte Weidlich in januari 1945 
om het aantal benodigde gravers uit Zwolierkerspel te verlagen tot vijfhonderd van
wege de zware belasting van de economie en de voedselvoorziening. Ondanks deze 
matiging bleef een aanzienlijk deel van de inwoners van Zwolierkerspel de oproepen 
voor het graafwerk negeren. De burgemeester bleek niet in staat het vereiste aantal 

arbeidskrachten daadwerkelijk te laten opdraven. 17~ De oprukkende geallieerden 

sterkten de meeste inwoners in hun overtuiging dat ze hun eigen bevrijding slechts 
zouden bemoeilijken door als dwangarbeider voor de Duitsers te gaan werken. 
Onder die omstandigheden leek onderduiken een beter alternatief. 
In deze atmosfeer verliet Hensels zijn standplaats op 7 april 1945, met medeneming 
van drie maanden salaris. Zijn ambtenaren hielden het nog enige dagen langer vol, 
maar namen ten slotte op 13 april de benen. m In Zwolle had Zi mmerman kort na 
de bevrijding van Deventer op 10 april het hazepad gekozen. Zijn chef Meerkamp 
van Embden besloot echter op zijn post te blijven tot aan de bevrijding. Toen zijn 
persoonlijk secretaris bij zijn vertrek informeerde naar de plannen van de burge
meester, antwoordde deze: ' Ik ga niet weg, ik blijf, want ik ben er van overtuigd dat 
ik mijn nationaal-socialistische plicht vervuld heb en ook mijn leeftijd staat niet toe 
dat ik nog verder ga.' 176 Meerkamp van Embden bleef in functie tot 14 april 1945, de 
dag waarop hij gearresteerd werd en Van Karnebeek terugkeerde als waarnemend 

burgemeester. 

Conclusie 

Het Zwolse gemeentebestuur onder leiding van burgemeester Van Walsurn reageerde 

in mei 1940 onthutst op de Duitse inval. Desondanks werd getracht de reguliere 
bestuurstaken zoveel mogelijk voort te zetten in overleg met de Duitse autoriteiten, 
onder meer in navolging van hogere bestuursorganen. In Zwolierkerspel liet burge
meesterStrick van Linschoten expliciet weten zoveel mogelijk op de oude voet te 
willen voortgaan. 
De volgzame opstelling die de lokale overheid ten toon spreidde, werd niet alleen 
gewaardeerd door de bezetter; ze werd eenvoudigweg geëist. Toen Van Walsurn al 
in een vroeg stadium liet merken dat zijn medewerking aan de maatregelen van de 
bezetter ondergeschikt was aan de belangen van de Zwolse bevolking, volgde zijn 
ontslag. Daarmee maakten de Duitsers duidelijk dat expliciete weigering tot mede
werking niet werd geduld. 

Met enige moeite werd voorkomen dat de rijkscommissaris een NSB' er benoemde als 
opvolger van Van Walsum. De keuze viel toen op de jonge en politiek ongebonden 
Van Karnebeek. Deze was zich bewust van zijn bemiddelingsrol tussen bezetter en 
bevolking en pleitte voor samenwerking. Vorm en inhoud van die samenwerking 
werden echter hoofdzakelijk door de bezetter bepaald. Ook op het terrein van het 
lokale bestuur liet de bezetting sporen na als gevolg van de invoering van de 
nationaal-socialistische ideologie. Hiertoe behoorde de opheffing van de gemeente
raad in de zomer van 1941, ook al had dit vertegenwoordigende lichaam zich sinds 
de Duitse inval terughoudend opgesteld. 
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De bemoeienis van de bezetter met het lokale bestuur leidde in het bijzonder bij 
de Zwolse wethouders tot onvrede. Zij werden voorlopig alle vier verplicht aan te 
blijven, hoewel slechts één van hen, Brandsma, zich niet afwijzend opstelde tegen
over de nieuwe orde. Hoewel de nazi's hun macht vervolgens via tal van maatregelen 
uitbreidden, ondervond burgemeester Van Karnebeek aanvankelijk weinig last van de 

nationaal-socialisten, temeer daar de bezetter zijn doelen veelal via andere organen 
trachtte te realiseren. Waar nodig verzette Van Karnebeek zich tegen inmenging van 
NSB'ersin zijn beleid. Ondanks aanvankelijk succes was de tegenwerking van de 
burgemeester echter tevergeefs: begin 1943 werd een zittende wethouder vervangen 
door de NSB' er Schanssema. 

Van Karnebeek besefte dat op deze wijze getracht werd het gemeentebestuur tot 
stroman van de bezetter te maken. Hij dreigde daarop met zijn ontslag, maar de 
Beauftragte wist hem te sussen. Schaossema's invloed bleek uiteindelijk minimaal 
te zijn en ook de taak van de overige wethouders nam in betekenis af. 
Toch legde de burgemeester zich niet zonder meer neer bij de Duitse overmacht. Met 
enig resultaat leverele hij tussen 1942 en 1944 voorzichtige kritiek op de inschakeling 
van burgers bij de verplicht gestelde wachtdiensten. Samen met zijn collega Strick 
van Linschoten tekende hij in mei I 943 bezwaar aan tegen de van hem verlangde 
medewerking bij de Arbeitseinsatz. Beseffend dat het moeil ijk was een capabele 
opvolger te vinden die met de bezettingsautoriteiten wilde samenwerken en boven
dien het vertrouwen van de ingezetenen bezat, deden de Duitsers een geslaagde 
poging de betrekkingen met Van Karnebeek niet verder te belasten. 
Desondanks ontving de gemeente in mei 1944 de eis om in het kader van de 
Gemeinde-Einsatz dwangarbeiders te leveren voor militaire werken. Van Karnebeek 

bood zijn ontslag aan, maar nadat de eis was afgewenteld op het arbeidsbureau, 
werkte de burgemeester onder druk alsnog mee. Met zijn aanblijven probeerde hij 
vermoedelijk de druk op de bevolking enigszins te verzachten. In september 1944 
vormde een nieuwe Duitse eis in verband met de bouw van een verdedigingslinie de 

druppel die de emmer deed overlopen. Zowel Van Karnebeek als Strick van 
Linschoten namen ontslag en wachtten de consequenties niet af. 
Tussen september en november 1944 werd de vacante Zwolse burgemeestersfunctie 
afwisselend waargenomen door Schanssema en Brandsma. Onder druk gezet met 
razzia 's, gericht op het verzamelen van arbeidskrachten, riepen zij de inwoners op 
te gaan werken voor de bezetter. Tegelijkertijd werden de Duitse bevelen, mede op 
aandringen van de ambtenaren, door de gemeente getraineerd. Noch de razzia's noch 
de oproepen bleken voldoende effectief om de bezetter tevreden te stellen. 
Medio november 1944 werd eenNSB'ervan buitenaf als waarnemend burgemeester 
aangesteld: Meerkamp van Embden. Hij kreeg de zaken echter slecht onder controle, 
temeer omdat de burgers niet meewerkten. Pas toen de gefrustreerde bezetter buiten 

de - als vazal aangestelde- burgemeester om gijzelaars nam, leek het aantal arbeids
krachten dat zich meldde enigszins te voldoen aan de Duitse verwachtingen. Het 
lokale bestuur werd op deze wijze aan de kant geschoven. Daarmee verschilde de 
situatie niet noemenswaardig van die in Zwollerkerspel, waar twee opeenvolgende 
NSB-burgemeesters onmachtig bleken om tegemoet te komen aan de Duitse eisen, 
vooral door tegenwerking van bevolking en ambtenaren. 

96 



De gemeentebesturen van Zwolle en Zwo lierkerspel hebben onmiskenbaar 
gefungeerd als een beleidsinstrument van de bezetter. Tegenspraak werd door de 
Duitsers nauwelijks geduld. Wel bestond er voor burgemeesters die samenwerking 
met de bezetter voorstonden, enige ruimte om de uitwerking van bepaalde 
maatregelen voor de bevolking te verzachten. De ruimte daarvoor was afhankelijk 
van de welwillendheid van de betrokken Duitse autoriteit en daarmee ook van de 
persoonlijke contacten tussen burgemeester en bezetter. Die contacten vonden plaats 
in een wankele even~wichtstoestand tussen de belangen van beide betrokkenen. De 

I 
burgemeester besefte dat hij na een eventueel ontslag geen matigende invloed meer 
kon uitoefenen op de ontwikkelingen in zijn gemeente, terwijl de bezetter verwachtte 
geen acceptabele opvolger te kunnen vinden die eenzelfde vertrouwen van de 

burgerij genoot. 
In september 1944 moesten Van Karnebeek en Strick van Linschoten vaststellen dat 
er een definitief einde was gekomen aan hun reeds beperkte invloed. De bezetter 

stelde daarop opvolgers aan die hun broodheren echter teleurstelden. Ondanks hun 

nationaal-socialis tische gezindheid waren de burgemeesters die in de laatste fase 
van de bezetting de zaken waarnamen in de beide gemeenten, door chaos en tegen
werking niet in staat vorm te geven aan een onvoorwaardelijk pro-Duits beleid. 
Hierdoor waren zowel de burgemeesters die voor als na de bewuste septembermaand 
op het pluche zaten, minder bruikbaar dan de bezetter had gehoopt. Niettemin heeft 
hun functioneren bijgedragen aan de ingrijpende wijze waarop de bezetting vorm 
kreeg. 
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HOOFDSTUK 3 

De gemeen te poli tie 

Een van de gemeentelijke diensten die nadere aandacht verdient, is de gemeente
politie . De rol van deze schakel tussen overheid en bevolking tijdens de oorlog is 
omstreden. Na de Duitse inval fungeerde de politie immers al s sterke arm van zowel 
de Nederlandse als de Duitse autoriteiten. Deze autoriteiten verstrekten opdrachten 
aan een politieapparaat dat gewend was om bevelen zonder bedenkingen uit te 

voeren. Het gevolg van die cultuur was, dat de politie maatregelen nam die zeer 
nadelig waren voor de Nederlandse bevolking. Dit hing samen met de taak van de 
politie om de openbare orde en de vei ligheid te handhaven, een doelstelling die 
bovenal in het belang van de bezetter was. 
In een vers lag dat twee jaar na de bevrijding werd samengesteld door de Zwolse 

gemeentepolitie, werd de houding van het korps als positief geschetst. Beladen 

kwesties kwamen hier niet of nauwelijks in ter sprake. De oppervlakkige concl usie 
van het rapport luidde: ' De houding der politie tegenover de bevolking, de politieke 
groeperingen en de bezettende macht, is gedurende de oorlogsjaren zodanig als in de 
gegeven omstandigheden van haar werd verwacht.'' 

Het is de moeite waard om na te gaan of de houding van zowel de korpsleiding als 
van de manschappen in de door toenemende spanningen gekenmerkte bezettingstijd 
inderdaad correct was. Dit hoofdstuk gaat daarom nader in op de dubieuze rol van de 

gemeentepolitie en de manier waarop de bezetter leiding en manschappen van de 
gemeentepolitie voor zijn karretje probeerde te spannen. Centraal daarbij staat de 
vraag hoe de Duitsers getracht hebben het korps dienstbaar te maken aan de bezetter 
en hoe daarop werd gereageerd door de gemeentepolitie. 

Het Zwolse korps 

Aan de vooravond van de Duitse inval had Zwolle een vrij klein politiekorps. Volgens 
commissaris Gerard Johannes Lettinck was een korpssterkte van 71 personen in een 

gemeente van ruim 40.000 inwoners slechts voldoende om de dienst ' mondjesmaat ' 
te laten draaien ' maar dan moet er niets bijzonders voorvallen'. 2 Lettinck was al 

sinds 1911 verbonden aan het Zwolse korps, de laatste drie jaar als commissaris. 
De 55-jarige commissaris had kort voor de bezetting nog gepleit voor een versterking 

van het korps. Dat verzoek was echter niet ingewilligd. Wel werd het korps in 
september 1940 versterkt met zeven gedemobiliseerde militairen. 
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Het korps reageerde net zo ontzet als alle andere inwoners op de Duitse inval. 

Die ontzetting nam nog toe toen Duitse soldaten de eerste dag de dienstwapens 
van een aantal manschappen in beslag namen. Het duurde even voordat de politie 
van de schrik was bekomen, maar al spoedig kwam er duidelijkheid in de nieuwe 
verhoudingen. Op 17 mei 1940 liet commissaris Lettinck weten dat het politie
personeel dienst moest doen ' volgens de bestaande voorschriften'. Daartoe behoorde 

nu ook het bevel van de bezetter dat aan Duitse officieren het militaire saluut moest 
worden gebracht. Enkele dagen later voegde de korpschef daaraan toe 'dat de gewone 
dagelijksche taak van de politie weder een aanvang moet nemen, zoodat tegen over

treders van Wet en Verordening proces-verbaal moet worden opgemaakt.' Strafbare 
handelingen van Duitse militairen, zo werd echter duidelijk gemaakt, waren de 
verantwoordelijkheid van de eveneens in de stad aanwezige Duitse politie:' 
De Zwolse politie werd al snel ingeschakeld bij Duitse opdrachten. Zo ontving 

de politie al enige dagen na de bezetting van Nederland opdracht om de in de stad 
verblijvende Engelse en Franse onderdanen te registreren. Deze vreemdelingen werden 

in opdracht van de bezetter gearresteerd en overgebracht naar een interneringskamp. 
Ook Duitse vluchtelingen en hun in Zwolle woonachtige helpers werden opgepakt. 
De Duits-joodse koopman A.I. Ruben en PTT-ambtenaar M.J. Hopmans werden 

daarvan het slachtoffer. Hopmans was gearresteerd in verband met een actie tegen 
in Nederland verblijvende Duitse communisten. Hij werd pas na vier maanden weer 

vrijgelaten. Later dat jaar werden nog drie andere arrestanten van de Duitsers kort

stondig in een Zwolse politiecel opgesloten. Het werden er de daaropvolgende jaren 
steeds meer." 
Vanaf eind juli 1940 bracht de commissaris van politie wekelijks rapport uit aan de 
commandant van de Sicherheitspolizei in Enschede over eventuele bijzondere voor
vallen in zijn gemeente. In zijn eerste rapport liet hij weten dat de stemming onder 
de bevolking zijns inziens goed was.' Om dat zo te houden, gaf het hoofd van de in 

Zwolle gevestigde Ordnungspolizei de gemeentepolitie opdracht om op 31 augustus 
-de verjaardag van koningin Wilhelmina- uitgebreid te patrouilleren, om bij even
tuele pro-Oranje demonstraties 'rücksichtslos' op te treden. Er werd die dag nauw
gezet opgetreden tegen Oranjegezinden.6 Die opstelling paste geheel in de door de 
desbetreffende departementen uitgevaardigde richtlijn voor de politie om zich 
tegemoetkomend te gedragen tegenover de Duitse politie. 

Het Zwolse korps hielp de Duitse politie verder bij het in beslag nemen van geld en 
officiële stukken van de inmiddels door de bezetter verboden Zwolse vrijmetselaars
loge.7 Een enkele keer werd gezamenlijk met de Duitse politie opgetreden. Zo 

patrouilleerden, op verzoek van de bezettingsmacht, twee Zwolse agenten gedurende 
zes novemberavonden in 1940, samen met Duitse collega's, in de stad om de naleving 

van de verduisteringsvoorschriften te controleren." 

Hoewel de samenwerking tussen de bezettingsautoriteiten en de Zwolse politie naar 
wederzijdse tevredenheid verliep, was commissaris Lettinck bepaald niet gesteld op 

het nationaal-socialisme. Die ideologie had weinig aanhang in zijn korps. Brigadier 
D. Bruinsma trad in september 1940 als enige van het oude korps tot de NSB toe, 
nadat het verbod voor ambtenaren om zich bij Musserts partij aan te sluiten, was 

opgeheven. Bruinsma, die belast was met de controle op de distributiewetgeving, 
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was al eerder - in 1933 -I id geworden van de NSB maar had niet lang daarna moeten 

bedanken vanwege het ambtenaren verbod. Tevens trad Bruinsma in oktober 1940 toe 
tot het Rechtsfront, een belangenorganisatie van nationaal-socialistische j uristen en 
politiemensen.9 

Toen Bruinsma begin november bekend maakte dat hij zich opnieuw bij de NSB had 
aangesloten, kreeg hij van de korpsleiding te horen dat hij zich in dienst van politiek 
moest onthouden. Dat was blijkbaar niet vanzelfsprekend. Ondanks de reeds 
genoemde 'bevelstructuur', werd er door leden van het Zwolse korps wel degel ijk 
over poli tiek gesproken. Commissaris Lettinck stelde daarom eind oktober 1940 in 
overleg met de burgemeester een order op omdat gebleken was dat de Zwolse politie
mannen te vaak de vrijhe id namen ' om in dienst met het publiek over politieke aan

gelegenheden te praten'. Onder het motto dat de politie neutraal was in de uitoefening 
van haar functie, werd het ieder korpslid ten strengste verboden om zich in dienst 
' met politiek in te laten, hierover te spreken of zijn meening kenbaar te maken tegen 
derden' . Bij overtreding van dit verbod zouden de gevolgen 'zéér ernstig' zijn. '0 

Gezien de moeite die Lettinck deed om de politiek in zijn korps naar de achtergrond 
te dringen, is het zonder meer ironisch datjlll ist hij na enkele maanden bezetting het 
veld moest ruimen vanwege zijn vermeende Duits-vijandige opstelling. Lettinck 
werd met ingang van I januari 1941 ontslagen omdat hij geweigerd had namen en 
adressen van joden en politiek actieve personen aan de Sicherheitspolizei te 
verstrekken. Dat leverde hem aan Duitse zijde de bijnaam 'Judenkommissar' op." 

In de loop van de be::.ening was er een roenemende schaarsre van allerhande goederen. 

Toen een rextielwinkel in de Die::.erstraat op 19 juni 1942 Staphorster stoffen in de aanbieding 

had, was er dan ook een enorme toeloop. Agenr Den Braber hield we::.ichr. 
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Lettinck werd niet als enige door dit lot getroffen; in dezelfde periode moesten ook 
de commissarissen in onder meer Nijmegen, Tiel en Hilversum vertrekken. Voor 
Lettinck kwam daar in maart 1942 nog eens bij, dat hem het verblijf in de provincie 
Overijssel door de bezetter werd ontzegd vanwege het gevaar dat hij zou vormen 
voor de openbare orde. Hij moest een woonplaats kiezen op minimaal25 kilometer 
afstand van Zwolle en vertrok daarop naar Bilthoven. Van daaruit werd hij in juli 
1942 als gijzelaar naar het klein-seminarie Beekvliet bij Sint Miebielsgestel over
gebracht. Pas na de bevrijding keerde hij in Zwolle terug. 12 

Twee weken na Lettincks vertrek vaardigde waarnemend commissaris Sybrandus 
Posthumus naar aanleiding van instructies van de departementen van Justitie en 
Binnenlandse Zaken, een order uit die aan duidelijkheid niets te wensen overliet. De 
order, bestemd voor alle korpsleden, was vermoedelijk tevens bedoeld om eventuele 
ergernis bij de Duitse autoriteiten over het Zwolse korps tegen te gaan. Het personeel 
werd opgedragen ' plichtsgetrouw' elke tegen het Duitse Rijk gerichte activiteit 
onmiddellijk te melden, zodat maatregelen konden worden genomen. Posthumus liet 
weten dat het niet in het Nederlandse belang was om dergelijke activiteiten te dulden. 
'Slechts in een onverbiddelijk optreden[ ... ] zie ik waarborg, dat niet op een later 
tijdstip nameloos leed over het Nederlandsche volk komt. Politieambtenaren, die 
meenen, dat zij deze opdracht niet met hun geweten in overeenstemming kunnen 
brengen, kunnen bij de Nederlandsche Politie niet worden geduld.''-' Nu kon er bij 
de politie nauwelijks nog twijfel bestaan: zij had de bezetter te gehoorzamen. 
Begin maart I 941 volgde een nieuwe, soortgelijke order van Posthumus. Daarin 

drong hij er in opdracht van de Zwolse Ordnungspolizei op aan, dat geruchten en 
andere berichten over stakingen direct gerapporteerd moesten worden 'waarna verder 
door den Inspecteur van Dienst het vereischte zal worden verricht. ' 1

" Blijkbaar was er 
angst ontstaan voor het ontregelend effect van stakingen. De Amsterdamse Februari
staking lag immers nog vers in het geheugen. 
De strenge opstelling van de politie nam niet weg dat de bevolking geregeld de kans 
aangreep om blijk te geven van haar afkeer van de bezetter. Zo werd in april I 941 in 
De Buitensociëteit spottend gelachen om filmbeelden waarin een Duits vliegtuig een 
Engels toestel aanviel. Een so-beambte gaf de politie opdracht de zaal te ontruimen, 
waarop twee burgers naar het bureau werden meegenomen." Op donderdag 30 april , 
de verjaardag van prinses Juliana, greep de politie opnieuw in, toen het op enkele 
plaatsen in de stad tot oploopjes kwam. Daarbij uitten vrouwen hun ontevredenheid 
over het waterige voedsel uit de Centrale Keuken. Van een deputatie vrouwen die 
zich naar de burgemeester begaf, werden er twee ontvangen. Toen een groep 

ontevreden vrouwen met pannen en deksels vervolgens een optocht wilde houden en 
het Oranje boven werd ingezet, ontruimde de politie de straten. De daaropvolgende 
dag vaardigde de burgemeester een verbod uit op samenscholingen van meer dan vier 
personen. Nadat de rust was weergekeerd, werd het samenscholingsverbod op 5 mei 
weer ingetrokken. 16 

Een andere bedreiging voor de rust in het land werd volgens de Duitse autoriteiten 
gevormd door de communisten. Als gevolg van het Duits-Russische niet-aanvals
verdrag uit 1939 ondernam de bezetter aanvankelijk echter geen opvallende 
activiteiten op dit terrein. Dat veranderde enkele dagen nadat de Duitsers de Sovjet-
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Unie waren binnengevallen. Op 25 juni 1941 werden met behulp van de plaatselijke 

politie overal in Nederland vooraanstaande communisten opgepakt. In Zwolle 

arresteerde de gemeentepolitie in opdracht van de Sicherheitspolizei de brood

verkoper Johan Prinsen. Hij was voorzitter van de plaatselijke CPN-afdeling, zoals 

Posthumus in maart 1941 al aan de Sicherheitspolizei had laten weten. Prinsen werd 

overgedragen aan de Duitse autoriteiten en stierf in januari 1943 in het concentratie

kamp Neuengamme.' 7 

Lettinck opgevolgd 

Het commissariaat van politie werd vanaf I januari 1941 waargenomen door 

de 48-jarige hoofdinspecteur Posthumus die het korps sinds 1917 kende. Deze 

waarneming was slechts van tijdelijke aard omdat de Duitse autoriteiten er bij de 

welwillende secretaris-generaal J.C. Tenkink van het departement van Justitie op 

aandrongen zo spoedig mogelijk te voorzien in de vacature. De secretaris

generaal stuurde medio maart een lijst sollicitanten naar de burgemeester en de 

commissaris der provincie. De niet-politiek gebonden Nijmeegse hoofdinspecteur 

A.I. Oerlemans werd door commissaris der provincie Van Voorst tot Voorst na 

overleg met burgemeester Van Karnebeek naar voren geschoven als de meest 

geschikte kandidaat. Begin juni bleek echter dat de bezetter deze keuze had 

verworpen. Het departement van Justitie maakte bekend dat een andere sollicitant 

met ingang van I juli 1941 was benoemd in Zwolle.'" Het was de veertigjarige 

inspecteur Auke Jan Stienstra uit Alkmaar die eerder had gewerkt bij de gemeente

politie in Almelo en Dordrecht. Stienstra was sinds september 1940 lid van zowel 

de NSB als het Rechtsfront.'" 

De nieuwe korpschef deed zich bij het politiepersoneel op zijn nieuwe standplaats 

voor 'als een zeer humane chef'. Hij ging op informele wijze met afdelingen praten 

en deed moeite om geaccepteerd te worden. Toch wist hij niemand voor zijn politieke 

ideeën te winnen.'" 

Het was bovendien de vraag of burgemeester Van Karnebeek tevreden was met 

de benoeming van deze nationaal-socialist als leider van het Zwolse korps . In ieder 

geval stelde de burgemeester zich afwijzend op toen hij in augustus I 941 het verzoek 
kreeg om uit het gemeentebudget een bijdrage te leveren aan de pension- en reis

kosten die de commissaris maakte omdat diens gezin nog niet in Zwolle was gevestigd. 

Dat de burgemeester een maand later alsnog akkoord ging met een forse bijdrage in 

de huur van een woning in de stad voor de commissaris , gebeurde vermoedelijk 

onder druk van het departement van Justitie.'' 

Commissaris Stienstra kwam in de zomer van I 94 I terecht in een onderbezet korps. 

Een in maart 1941 door het departement van Binnenlandse Zaken goedgekeurd 

verzoek van het Zwolse gemeentebestuur om het korps uit te breiden, was nog 

altijd niet verwezenlijkt vanwege een landelijk verbod op het invullen van bestaande 

vacatures. In augustus 1941 liet Stienstra de inspecteur-generaal der Nederlandsche 

politie in Den Haag dan ook weten dat er in zijn korps- dat afgezien van het 

administratief personeel recht had op 86 manschappen- nog altijd vacatures 
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bestonden voor een majoor en negen agenten. Vooral de recherche ondervond hinder 

van de onderbezetting, mede als gevolg van assistentieverzoeken uit omliggende 
gemeenten en opdrachten van de in Zwolle gevestigde Sicherheitspolizei. 
Toch leek Stienstra meer prioriteit te geven aan een strenger toezicht op de naleving 

van de distributie- en prijsvoorschriften, die in de loop van de mobilisatie en de 
bezetting waren uitgevaardigd. De commissaris had met het oog daarop het aantal 

politiemensen dat toezag op deze voorschriften, direct bij zijn aantreden uitgebreid 
van twee naar zes. Een verdere uitbreiding tot tien werd wenselijk geacht, zo liet 
Stienstra ondermeer aan de Beauftragte weten, dit vanwege het vele werk dat voort

kwam uit ontdekte frauduleuze slachtingen.22 Tot de gewenste uitbreiding kwam het 
vooralsnog niet. Wel kreeg Stienstra om zijn werk te vergemakkelijken, een aan
stelling als commissaris van rijkspolitie. Veel economische onderzoeken strekten 

zich immers uit over de omliggende agrarische gemeenten, waarbij Stienstra zich 
geërgerd had aan het feit dat voor elk onderzoek in een andere gemeente toestemming 
moest worden gevraagd bij de desbetreffende burgemeester. Deze procedure kon 
door de nieuwe aanstelling worden omzeild.21 

Commissaris Stienstra was een overtuigd nationaal-socialist over wiens politieke op

vattingen weinig twijfel kon bestaan. Als een van zijn eerste maatregelen vaardigde 
hij op I augustus een verbod uit voor joden om de wekelijkse veemarkt te bezoeken. 
Het verbod was een typische NSB-reactie op het feit dat enkele provocateurs uit de 
eigen partijgelederen een aantal joodse aanwezigen op de veemarkt tot relletjes 

hadden uitgelokt. Aan de betrokkenheid van zijn partijgenoten bij de incidenten ging 
Stienstra echter met opzet geheel voorbij. 24 

Het was niet de laatste keer dat de nieuwe commissaris het op joden voorzien had. 

In oktober 1941 werd binnen het korps bekend dat hij samen met zijn partijgenoot 
Bruinsma een lijst opstelde met de namen van vijftig joodse mannen die gearresteerd 
dienden te worden. Nadat oud-commissaris Lettinck hiervan op de hoogte was 
gebracht door enkele korps! eden, werden de joden in de stad gewaarschuwd. 
De in de nacht van 9 op I 0 oktober 1941 geplande arrestatie werd daardoor een 
mislukking. Slechts vijf joden konden niet op tijd gewaarschuwd worden. Zij werden 

gearresteerd. De betrokken so-functionarissen probeerden de anderen alsnog te 
pakken te krijgen. Daarom werd op zaterdag I 0 oktober een aantal vrouwen van 
de gevluchte joden naar het bureau gebracht en ondervraagd. Zij hielden echter vol 

niets te weten over de verblijfplaatsen van hun mannen en werden 's avonds weer 
vrijgelaten.25 

Niet lang daarna, uiteindelijk nog geen half jaar nadat hij in Zwolle was aangetreden, 

verliet Stienstra het korps. Per I november 1941 werd hij benoemd tot hoofd van de 
Opsporingsdienst bij de gevolmachtigde voor de Prijzen, met Deventer als stand

plaats. Die benoeming sloot aan bij de functie van districtscommandant voor de 
Prijsbewaking voor Noord-Holland die hij van 1 mei tot 1 juli 1941 had bekleed. 

Het lijkt aannemelijk dat zijn vertrek te maken had met de Duitse ergernis over het 
feit dat de razzia nagenoeg volledig mislukt was. Bovendien had Stienstra tijdens zijn 
bewind niet kunnen aantonen dat hij er in slaagde zijn korps te enthousiasmeren voor 
de nieuwe orde. Volgens de overlevering zou hij bij zijn vertrek dan ook verzucht 
hebben: 'Ik heb te Zwolle in mijn roeping gefaald. ' 2

" 
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De periode De Bouter 

Opnieuw diende er een geschikte kandidaat te worden gevonden voor het 

Zwolse commissariaat van politie. Op 24 februari 1942 meldde de Provinciale 
Overijsselscheen Zwolsche Courant dat de 54-jarige inspecteur H.J . Lebbink uit 

Doetinchem belast werd met de waarneming van deze functie. De benoeming van de 

nationaal-socialistisch gezinde Lebbink, die ook al in maart 1941 naar de functie had 

gesolliciteerd, ging om onbekende redenen uiteindelijk echter niet door.27 Ruim twee 

maanden later werd de 31-jarige Hilversumse inspecteur mr. W. de Bouter voorlopig 

belast met de leiding van het Zwolse politiekorps en tevens benoemd tot commissaris 

van rijkspolitie. De benoeming geschiedde door de gevolmachtigde voor de 

Reorganisatie van de Nederlandsche politie, mr. L.J. Broersen, een actief NSB-Iid. 2~ 

Willem de Bouter had rechten gestudeerd in Utrecht waar hij vanaf oktober 1932 

korte tijd als advocaat en procureur werkte. In die periode sloot hij zich aan bij de 

nog jonge NSB en bekleedde hij enige tijd de post van kringsecretaris in Utrecht. 

Hij ging in 1933 bij de politie in Hilversum werken en kreeg hier in de zomer van 

1934 een vaste aanstelling als inspecteur. Voorts was hij actief in de Algemene 

Nederlandsche Politiebond. Nadat hij in september 1940 lid was geworden van het 

Rechtsfront sloot hij zich aan het eind van dat jaar opnieuw aan bij de NSB, waarvan 

hij na het ambtenarenverbod in 1934 afscheid had moeten nemen. Hij bleef lid van 

de NSB tot het einde van de oorlog. 29 

In Hilversum werd hij wegens zijn plichtsbesef door sommigen beschouwd als 

een kleinzielige dienstklopper, terwijl zijn superieuren juist goed over hem te 

spreken waren. Dat had alles te maken met zijn kenmerkende eigenschap zich 

onvoorwaardelijk te onderwerpen aan voorschriften en bevelen van superieuren:"' 

Zijn eigen opvattingen over de politie had De Bouter beschreven in enkele artikelen 

in Rechtsfront, het orgaan van de gelijknamige NSB-organisatie. De taak van een 

korpschef bestond volgens hem uit het doorvoeren van strenge orde en tucht in het 

korps om een ijzeren discipline te bereiken. De manschappen moesten zich volledig 

in dienst stellen van het korps. Kameraadschap was daarbij weliswaar van belang, 

maar mocht de discipline niet schaden ." De Bouter zou in Zwolle trachten zijn 

opvattingen in de praktijk te brengen. 

Volgens eigen zeggen was de commissaris ' voorstander van een verbondenheid 

van alle Germaansche Volken op cultureel en economisch gebied, doch niet op Staat

kundig gebied' :12 Het nationaal-socialisme was voor hem een waar idealisme. In april 

1943 werd hij begunstigend lid van de Germaansche ss ' om zoodoende het Politie

korps voor te gaan'. Bovendien was De Bouter lid van de Raad van discipline van de 

NSB en bleef hij mtikelen publiceren in Rechtsfront." 
Bij het aanvaarden van zijn taak in Zwolle werd De Bouter opgedragen ' het Korps 

op te voeden in Nationaal Socialistischen geest'. De nieuwe commissaris , die met 

ingang van 22 augustus 1942 definitief werd benoemd, maakte zich met dat streven 

bepaald niet populair onder zijn manschappen:'• Reeds spoedig na zijn benoeming 

liet hij zijn sympathieën duidelijk merken. Een van zijn eerste maatregelen was 

het ophangen van propaganda-affiches van het Rechtsfront in alle kamers. Ook 

verspreidde hij leesportefeuilles op het politiebureau met nationaal-socialistische 
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Prijsuitreiking op de Dag van de Nederlandse politie, 14 november 1942. Op her podium, 

van links naar rechts; I. onbekend, 2. J. Woudsma, 3. commissaris W de Bouter 

en 4. impecteur C.E.L. Dijkstra. 

kranten en tijdschriften en Duitse propaganda, waarvan de korpsleden geacht 
werden kennis te nemen. Bovendien stelde hij wekelijkse dienstbesprekingen in die 
in feite een omscholing in het nationaal-socialisme waren. Hier las de commissaris 
ten overstaan van alle politiemannen voor uit artikelen en redevoeringen van 
leidinggevende NSB'ers. -'~ De korpschef bouwde de verplichte d ienstbesprekingen 
vervolgens verder ui t door NSB 'ers uit te nodigen om lezingen te houden over onder 
andere afstammingsleer of door een film te vertonen over de nationaal-socialistische 
vakbeweging. 

De commissaris ging door met zijn politieke indoctrinatie tot het directoraat-generaal 
van Politie een landelijke regeling trof waarbij wekelijks een propaganda-artikel 
moest worden voorgelezen door de vormingsofficier in het korps, opperluitenant 

C.E.L. Dijkstra. Diens minder geprononceerde optreden zwakte de weerstand in het 
korps enigszins af. Er ontstond echter opnieuw ergernis toen De Bouter vonnissen 
ging voorlezen van de zogeheten vrederechter, waarmeeanti-NSBuitlatingen werden 
bestraft..l6 

Na de bevrijding erkende De Bouter dat zijn optreden in de dienstbesprekingen 
'misschien wel krenkend is geweest voor de andersdenkenden' .~7 Hoewel De Bouter 

andersdenkenden in zijn korps oogluikend tolereerde, leek er voor de overtuigde en 
stugge nationaal-socialist niets te zijn dat zwaarder woog dan een bevel van hoger

hand. Dat werd uitgevoerd met een eigenzinnige volharding.38 
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Ten tijde van de benoeming van De Bouter in Zwolle werd het politiekorps uitgebreid 

met vijf manschappen die afkomstig waren van het Politie-Opleidingsbataljon 

Schalkhaar. In oktober 1942 volgden er nog eens vier Schalkhaarders. Ze waren er 

in een cursus van enkele maanden bekend gemaakt met het politie-optreden volgens 

nationaal-socialistisch snit. Dat betekende echter niet dat iedereen die in Schalkhaar 

werd opgeleid er ook inderdaad met een nazi-mentaliteit vandaan kwam. Onder deze 

negen Schalkhaarders bevond zich zeker één overtuigde nationaal-socialist, maar 

ook iemand die later duidelijk stelling nam tegen het nationaal-socialisme door zich 

actief in het illegale werk te begeven. '" 

In diezelfde periode moest het korps afscheid nemen van drie leden. Adjunct

inspecteur J.M. Secrève werd als voormalig beroepsofficier in mei 1942 in krijgs

gevangenschap gevoerd. Hoofdagent Bruinsma werd door bemiddeling van oud

commissaris Stienstra in juni 1942 aangesteld tot provinciaal commandant van de 

Prijsbeheersching in Overijssel."0 

Op 16 juni 1942 werd inspecteur van politie Dirk Hoek bij de Sicherheitspolizei in 

Arnhem ontboden. Tot driemaal toe werd hij die zomer verhoord omdat hij een aantal 

weckglazen en andere kleinigheden van een joodse vriend had bewaard. Tijdens de 

verhoren liet de inspecteur blijken niet geestdriftig te zijn over het nationaal-socialisme 

en nog altijd koningsgezind te zijn. Hoewel Hoek tijdens zijn laatste verhoor op 29 

juli I 942 verklaarde 'dass ich jederzeit Ioijal gegenüber der Besatzungsmacht meinen 

Dienst verrichten und die von der Besatzungsmacht getroffenen Anordnungen ein

wandfrei durchführen will'* werd hij door de Duitse autoriteiten ontslagen. Begin 

september I 942 verliet Hoek de politiedienst."' 

Ook adjunct-inspecteur Hendrik Stuvel werd weggewerkt. In maart I 943 weigerde 

hij om principiële redenen een cursus aan de Politie-Officiersschool in Apeldoorn te 

volgen waarvoor hij door de directeur-generaal van Politie was aangewezen. Stuvel 

maakte bezwaren tegen het sterk nationaal-socialistische karakter van de opleiding en 

tegen het brengen van de Hitlergroet op deze school. Hij werd met verlof gezonden, 

maar de burgemeester respecteerde Stuvels bezwaren en weigerde hem te ontslaan. 

Toen Stuvel zich na enkele dagen alsnog liet overreden en naar Apeldoorn vertrok, 

bleef De Bouter bij de fanatiek nationaal-socialistische gewestelijk politiepresident 

aandringen op Stuvels ontslag, omdat deze niet langer te handhaven zou zijn in het 

korps. Uiteindelijk werd er een compromis gevonden waarbij Stuvel in juni 1943 
eervol ontslag werd verleend uit het Zwolse korps en met behoud van zijn rang werd 

overgeplaatst naar de politie in Arnhem."' Naar omstandigheden kwam Stuvel er 

redelijk van af. Vijf inspecteurs van elders die hadden geweigerd om bij aanvang van 

de cursus op de Politie-Officiersschool de Hitlergroet te brengen, waren gestraft met 

overbrenging naar het concentratiekamp Vught."' 

Het was duidelijk dat De Bouter zeer gesteld was op orde en tucht. In de orde die hem 

aansprak werden voorschriften en opdrachten nauwlettend nageleefd. Dit bleek uit 

een mededeling die hij in mei 1942 in de plaatselijke pers liet publiceren. Hierin deed 

* dat ik altijd loyaal tegenover de bezetter mijn dienst zal verrichten en de door de bezetter 
getroffen maatregelen zonder bedenkingen zal uitvoeren 

106 



Dezefoto werd eind /940 gemaakt in de Sassenstraat en verscheen in het blad Overijsselsch 

Panorama. Het bijschrift luidde: 'De verkeerspolitie treedt den laatsten tijd vooral streng op 

tegen wielrijders. Wanneer slechts kleine jouten worden gemaakt, volgt geen proces verbaal, 

doch moeten de ventielen der banden worden ingeleverd, welke den volgenden dag weer 

kunnen worden afgehaald'. 

de kersverse commissaris zijn beklag over het gedrag van de voetgangers in Zwolle. 
Hij repte van 'onbeleefde elementen', daarmee doelend op 'troepen opgeschoten 
jongens' die 's avonds de Diezerstraat en de Grote Markt in beslag namen door op 
hinderlijke wijze op straathoeken te blijven staan en door met meerdere personen 
naast elkaar te lopen. De politie raadde daarom aan vooral rechts op de trottoirs te 
blijven lopen. Indien dat advies werd genegeerd, zo liet de commissaris dreigend 
weten, 'dan zal niet worden geaarzeld over te gaan tot toepassing van scherpere 

middelen' . .u Eind oktober 1942 wendde de commissaris zich opnieuw tot het publiek, 
om te klagen over het feit dat voetgange rs 's avonds tijdens de verduistering te 

weinig gebruik maakten van de voetpaden. Ook dit maal werd, voor alle zekerheid, 
gedreigd met ' nog drastischer maatregelen'.""' 
Niettemin verscheen enkele weken later een bericht in de krant onder de kop 
' De politie vriend en helper van het publiek'. Daarin werd aandacht besteed aan 

de Dag van de Nederlandse politie op zaterdag 14 november 1942. Tijdens deze 
landelijke dag werd geprobeerd het vertrouwen van de buitenwereld te winnen 
voor een politiekorps dat zich 'aanpaste aan de nieuwe tijd ' .J6 Dat vertrouwen had 
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namelijk inmiddels een aardige deuk opgelopen, alleen al doordat de politie in 
juli een rijwielvordering had gehouden, waarbij meer dan vierhonderd fietsen in 
beslag waren genomen en aan de bezettingsautoriteiten waren overgedragen! 7 

Aan het begin van de Dag van de Nederlandse politie hield de commissaris een 
toespraak voor zijn korps. Hierna volgde een inspectie van de manschappen door 

de burgemeester en een korte mars door de stad, eindigend in een defilé op de Grote 
Markt. Na een concert door de stadsbeiaardier trokken de politiemannen twee aan 
twee de stad in om te collecteren voor de Winterhulp. Om ook het imago bij de jeugd 

op te poetsen, werd 's middags een gratis kindervoorstelling gehouden in de Buiten
sociëteit met optredens van een goochelaar en een clown. Bovendien verschafte de 
Centrale Keuken aan het eind van de middag een hutspotmaaltijd aan circa vijf

honderd kinderen uit behoeftige gezinnen. Op dat moment hadden de politiemannen 
en marechaussees al een onder grote publieke belangstelling afgelegde estafette door 
de stad achter de rug, die door de marechaussees was gewonnen. Afsluiting van de 

dag vormde de maandelijkse Kameraadschapsavond, die plaatsvond in hotel Van 
Gijtenbeek en opgeluisterd werd met optredens van Wim Sonneveld en een 
accordeonistenduo.-lll 

De verschillende takken van dienst 

Het Zwolse korps dat naar buiten trad tijdens de Dag van de Nederlandse politie was 

inmiddels enkele maanden gereorganiseerd. Al het personeel was per I juni 1942 
ondergebracht bij een van de vier onderdelen waarin de gemeentepolitie was verdeeld: 
de Ordepolitie, de Recherche, de Economische Dienst en Bijzondere Wetten en de 
Administratie. Doel van deze reorganisatie was het bevorderen van de effectiviteit 
van het korps!" 

De Ordepolitie, een van de nieuwe takken van dienst, hield zich behalve de 
dagelijkse surveillances onder meer bezig met strenge controles van verkeers- en 
vooral verduisteringsvoorschriften. 
Politiemensen van zowel de Ordepolitie als de Recherche werden bovendien regel

matig ingezet bij 'onderzoeken van politieken aard ' die naar bepaalde personen 
werden gedaan in opdracht van Duitse en Nederlandse autoriteiten. Daarnaast werd 
herhaaldelijk assistentie verleend aan de Sicherheitspolizei bij arrestaties en huis

zoekingen. Alleen al in 1942 werden ruim tweehonderd processen-verbaal en 
rapporten in het Duits vertaald.;" 

De Recherche, die verdeeld was in een politieke dienst en een opsporingsdienst, 
zag zich vanaf 1942 geconfronteerd met fors toenemende werkzaamheden, in het 

bijzonder door het stijgende aantal diefstallen van fietsen, distributiepapieren en 

brandstoffen. Daarom werd deze tak van dienst in 1942 en 1943 geleidelijk uit
gebreid tot vijftien man.; ' Toch beschouwde de korpschef verdere uitbreiding nog 

steeds als ' hoogstnoodzakelijk, daar aan wel binnengekomen aangiften van gepleegde 

misdrijven geen voldoende aandacht kan geschonken worden. ' ' 2 

De meeste zaken die betrekking hadden op de politiek, in het bijzonder inlichtingen 
over bepaalde personen, werden behandeld door de zogeheten politieke dienst van 
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de Recherche. Deze dienst controleerde boekhandelaren en bibliotheken op het 
bezit van verboden boeken, hield toezicht op vreemdelingen in de stad en stelde 
onderzoeken in naar vermeende sabotagehandelingen. In oktober 1943 werden 
de rechercheurs van deze dienst rechtstreeks onder korpschef De Bouter geplaatst, 
zodat hij onbelemmerd toezicht kon uitoefenen en opdrachten kon verstrekken." 
Een van de opdrachten die De Bouter aan de politieke rechercheurs gaf- in dit 
geval in opdracht van de Sicherheitspolizei- was om op 12 december 1943 de kerk
diensten van de hervormde gemeente in Zwolle te controleren. Het vermoeden 
bestond dat in de preken met het thema 'een nieuwe gemeenschap' gedoeld werd 
op een samenleving zonder Duitsers. Bewijzen daarvoor vonden de politiemannen 
echter niet. '" 
De Economische Dienst bestond uit acht politiemensen. De voornaamste 
bezigheid van deze dienst was het uitoefenen van toezicht op het verloop van het 
economisch leven en op het naleven van de vele distributievoorschriften. In 1942 
werd meer dan vierhonderd keer proces-verbaal opgemaakt wegens overtredingen 
op het terrein van de voedselvoorziening, bijvoorbeeld wanneer handelaren zich 
niet aan de vastgestelde prijs hielden. Diverse malen nam de politie in dergelijke 
gevallen de hele voorraad in beslag om deze tegen de normale prijs aan het publiek 
te verkopen. Ook trad men op wanneer huisraad, als gevolg van de schaarste, tegen 
woekerprijzen werd verkocht. Meestal ging het om tweedehands artikelen die in 
kranteadvertenties werden aangeboden. Voorts constateerde de politie diverse 
clandestiene slachtingen, zowel in de stad als in naburige gemeenten. Na de in
voering van strenge strafmaatregelen verminderde het clandestiene slachten in 1943 
aanzienlijk." 
Controles op zwarte handel werden regelmatig gehouden, onder meer in samen
werking met de Zwolse marechaussee. Bij een van deze controles hield de politie 
in november 1943 twintig personen aan die zich schuldig hadden gemaakt aan het 
vervoer van distributiegoederen. Het aantal systematische controles liep daarna 
echter terug, ondanks het voortbestaan van de zwarte handel. Overplaatsing van 
politiemensen naar de Ordepolitie was een van de voornaamste redenen.'6 

Anti-joodse maatregelen 

Behalve met economische aangelegenheden hield de Economische Dienst zich ook 
bezig met de zogeheten Bijzondere Wetten . Hiermee werd niet alleen gedoeld op 
allerlei distributievoorschriften maar ook op de anti-joodse maatregelen die door 
de bezetter werden uitgevaardigd. Hoewel waar nodig ook andere diensten werden 
ingeschakeld om bepaalde anti-joodse maatregelen uit te voeren of te controleren, 
lag de verantwoordelijkheid hiervoor in principe bij deze dienst. 
Het merendeel van de joodse Zwollenaren heeft de oorlog niet overleefd en het 
kan niet ontkend worden dat het optreden van de Zwolse politie daarbij een rol 
heeft gespeeld. Dat de verbanning van de joden uit de Zwolse samenleving en hun 
deportatie naar het oosten uiteindelijk naar de gaskamers leidde, was echter noch de 
slachtoffers noch de meewerkende politiemannen vooraf bekend. Eveneens onzeker 

109 



op dat moment was de toekomst van politiemannen die zich onttrokken aan de 
Duitse opdrachten. Tegen deze achtergrond dient het aandeel van de Zwolse politie 
bekeken te worden. 

Commissaris De Bouter had klaarblijkelijk geen bezwaren tegen het uitvoeren van 
anti-joodse maatregelen. In de zomer van 1941 had hij in een rede laten blijken van 
mening te zijn dat de politie hét orgaan was om de volksgemeenschap 'als eenheid 
naar ras en bloed' tegen inwendige gevaren te verdedigen.~' Juist de joden werden 

door de bezetter als een dergelijk gevaar voorgesteld. 
Het aantal bewaard gebleven getuigenissen van de wijze waarop de Zwolse politie 
de anti-joodse maatregelen uitvoerde, is gering. Duidelijk is wel dat de maatregelen 
in een aantal gevallen niet harteloos werden toegepast, en dat agenten trachtten stads
genoten te waarschuwen. Van een agent die belast was met het ophalen van enkele 
joodse families, is bekend dat hij een gezin heeft proberen te redden. Het ging om 
een familie van vijf mensen waarvan het oudste lid ernstige suikerziekte had. 'Een 
dag te voren heb ik ze persoonlijk gewaarschuwd dat als ze voornemens waren onder 
te duiken dit heden dan moesten doen, daar ze anders de volgende dag opgehaald 
zouden worden. Ik kreeg ten antwoord dat zij dit wel graag wilden doch zij hadden 
geen geld om onder te duiken.' Zij werden de volgende dag naar Westerbork over
gebracht.~· 

De Me11110 van Coehoomsinge/, vroeger Spinhuiswal, op een rustieke op1umze uit hetjaar 

1943. Op de achtergrond het Zwolse huis van bewaring. 
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Diezelfde agent vertelde na de bevrijding ook dat hij een joods echtpaar een week 

voor hun arrestatie in maart 1943 had gewaarschuwd voor het feit dat ze zouden 
worden opgepakt. Omdat het echtpaar niet beschikte over de nodige papieren, waren 

ze niet ondergedoken. Toen twee agenten kwamen om het echtpaar te arresteren, 
bleven zij enige tijd in de gang van het perceel met elkaar praten, om de twee joden 
de mogelijkheid te bieden te ontsnappen. Daar werd geen gebruik van gemaakt. 

Beiden werden in Polen om het leven gebracht.59 

In de meeste gevallen van een enigszins meedogende opstelling bij de politie, 
gedroegen de agenten zich nogal passief. Slechts in een enkel geval werd iets meer 
actie ondernomen om de joden een uitweg te bieden. Een dergelijk geval deed zich 
eind 1942 voor. In november 1942 had commissaris De Bouter een brief ontvangen 

over een joods echtpaar uit de stad dat in Haarlem was ondergedoken. De Bouter 
stuurde vervolgens twee agenten van de Economische Dienst naar Haarlem om het 
echtpaar en degenen die hen onderdak verleenden te arresteren. De agenten hadden 

zich echter voorgenomen de zaak te saboteren en zochten in Haarlem steun bij een 
betrouwbare politieman. Het echtpaar werd niettemin op 5 december gearresteerd. 
De agenten kregen echter van hun Haarlemse collega een tube met namaakbloed mee 

en brachten het echtpaar naar Zwolle over. 
Op het Zwolse politiebureau kreeg de gearresteerde stadsgenoot van de agenten te 
horen dat hij een maagbloeding moest voorwenden om zodoende in een ziekenhuis 
te worden opgenom~n. Daartoe moest hij de tube met bloed over zijn ontlasting 
leegknijpen. Zijn echtgenote werd eveneens opgedragen een ziekte voor te wenden. 

Na controle door een arts werd het echtpaar vervolgens in het Sophia-ziekenhuis op

genomen. Toen de betrokken agenten op I 0 december opdracht kregen het inmiddels 
alsnog genezen verklaarde echtpaar weer naar het politiebureau te brengen, werd in 

overleg met de directrice van het ziekenhuis een vluchtplan in elkaar gezet zodat het 
echtpaar nog diezelfde nacht het ziekenhuis verliet. Een onderzoek dat de commissaris 
instelde naar de verdwijning van de twee joden leverde niets op: zij waren elders in 
het land ondergedoken en overleefden de oorlog.60 

Het ging in deze drie gevallen om Zwolse joden die buiten de grote arrestatie
golven om werden opgepakt. Dat vergrootte de ruimte voor een individuele 

politieman om zelfstandig te handelen buiten het zicht van andere plichtsgetrouwe 
dan wel nationaal-socialistisch gezinde collega 's en meerderen. Toch haalden 
waarschuwingen om zich tijdig uit de voeten te maken vaak weinig uit, omdat het 

voor de bedreigde joden bijzonder moeilijk was om een onderduikadres te vinden, 
zeker op korte termijn . 

Tijdens de grote arrestatiegolven was sabotage en onderduiken vrijwel onmogelijk. 
Bij deze massale acties werd in oktober en november 1942 een aanzienlijk deel van 

de Zwolse joodse gemeenschap opgepakt en in opdracht van de Sicherheitspolizei 
naar kamp Westerbork overgebracht. Volgens een naoorlogs politieverslag zou het 

bijeenbrengen van de joden zijn geschied onder leiding van een speciale eenheid 
van het nationaal-socialistische Politie-Opleidingsbataljon uit Schalkhaar. 61 Een 

groot deel van de Zwolse agenten, waaronder manschappen van de Ordepolitie, werd 
op de bewuste dag door de so ingedeeld bij enkele Schalkhaarders met wie ze op pad 
moesten. Deze agenten , voor wie de arrestatie ' een nachtmerrie ' was, konden dus niet 
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-zoals enkele van hun niet-begeleide collega's- regelen dat artsen nog snel een 

medische verklaring opstelden dat de betrokkene niet vervoerd mocht worden. 

Onder deze omstandigheden was het niet eenvoudig een uitweg te bieden aan de 

joden. Desondanks verwierp de politie haar medeplichtigheid na de bevrijding wel 

erg gemakkelijk: ' Dat er te Zwolle toch een groot aantal joden zijn weggevoerd, 

hebben ze voor het grootste deel aan zichzelf te wijten. Verschillende joden hebben 
zich vrijwillig gemeld, omdat hen was wijsgemaakt dat zij in een kamp geplaatst 

zouden worden in gezinsverband. Hiervan is het overgrote deel der joden het slacht

offer geworden.'"' 

Joden werden ook het slachtoffer van verraderlijke tips aan de politie. Begin juli 

1942 ontving een aantal joden in de stad een oproep om zich de volgende dag bij 

het Gewestelijk Arbeidsbureau te laten keuren voor plaatsi ng in een werkkamp. 

Een zestal joodse mannen sprak af om die avond bijeen te komen en 's nachts 

wakker te blijven om de conditie te verzwakken in de hoop op een afkeuring. De 
mannen kwamen die avond samen in het hui s van een van hen in de Sassenstraat 

Afgesproken was dat er gekaart werd, maar om de eentonigheid daarvan te door

breken, had een van de aanwezigen een filmapparaat met een Mickey Mousefilm 

meegenomen. 

Een NSB ' er in de Luttekestraat had echter een van de joden rond acht uur 's avonds 

met de filmkoffer zien sjouwen en het huis in de Sassenstraat binnen zien gaan. Hij 

belde commissaris De Bouter. Deze concludeerde dat zowel het sperverbod- waar

door joden niet buiten mochten verblijven tussen 20.00 en 6.00 uur- als het verbod 

op samenkomsten zonder vergunning waren overtreden. Met enkele agenten toog de 

commissaris naar de Sassenstraat waar de mannen, die nog probeerden te vluchten, 

werden gearresteerd. Op een van oorsprong Oostenrijkse jood na, die tijdens de 

Eerste Wereldoorlog soldaat was geweest, werden de mannen naar de Sicherheits
polizei in Arnhem overgebracht ' en geen van hen ', zo moest na de bevrijding worden 

vastgesteld, ' is tot op heden teruggekeerd'."' 

Gevraagd naar de motieven van zijn handelen , antwoordde De Bouter na de oorlog 
in zijn plichtsbesef en schijnbare naïviteit: 'lk kon het mij volkomen indenken, dat er 

maatregelen werden genomen tegen de joden door de Overheid. Ik had er geen idee 

van wat er met deze joden zou gebeuren en ik heb er zeker nooit aan gedacht, dat 
deze joden vergast zouden worden.' (" Hij beweerde- allesbehalve overtuigend- met 

dat laatste niet te kunnen instemmen. 

Afgezien van die laatste toevoeging, klonken deze woorden vertrouwd uit de mond 

van iemand die vol geestdrift was van het nationaal-socialisme in het algemeen en 

van groot plichtsbesef in het bijzonder. Anderzijds waren zijn woorden ronduit naïef 

aangezien een man als De Bouter, die goed op de hoogte was van het nazi-gedachten

goed, zich had kunnen realiseren dat- hoewel er weinig bekend was over het uit

einde! ijke lot van de slachtoffers- de nazi 's weinig goeds voorhadden met de joden. 

Overigens was De Bouter niet het enige voorbeeld in het Zwolse korps van een 

fanatieke joden jager. Zo dient er ook gewezen te worden op de in Schalkhaar 

geschoolde Gerrit Hein ter Braak. Deze politieman werd regelmatig door De Bouter 

ingeschakeld wanneer er joden gearresteerd moesten worden , ook buiten de stad. De 

man was niet ingedeeld bij de afdeling Economische Dienst en Bijzondere Wetten , 
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maar de commissaris had van Duitse zijde opdracht ontvangen om in dergelijke 

gevallen een betrouwbare NSB'er in te zetten. Ter Braak ontving f 10,- koppengeld 
voor iedere gearresteerde jood, geld dat andere politiemensen weigerden. Het uit 
geconfisceerd joods vermogen afkomstige geld, dat overbleef, werd door De Bouter 
overgemaakt aan de Nederlandsche Volksdienst.65 

Oplopende spanningen in het korps 

Dat veel agenten koppengeld weigerden in een periode waarin het levensonderhoud 

steeds duurder werd, wees erop dat de anti-joodse maatregelen die door het korps 

moesten worden uitgevoerd, onvrede veroorzaakten onder de Zwolse politiemannen. 
Hun onvrede werd nog versterkt door de invoering van het verplichte lidmaatschap 
van de Kameraadschapsbond per l januari 1943.66 

In februari 1943 ontstond er meer beroering in het korps toen deSDopdracht gaf 
om zonen van welgestelde ouders te arresteren nadat studenten werden verdacht 
van betrokkenheid bij een aanslag op de pro-Duitse generaal H.A. Seyffardt. 
Deze represaille drong ook tot de Overijsselse hoofdstad door. Met behulp van 
twee docenten die lid van de NSB waren, verzamelde de politie namen van enkele 

gymnasiumleerlingen die in opdracht van De Bouter werden gearresteerd. De 
arrestanten werden echter nog dezelfde dag weer vrijgelaten toen de SD de zaak 
aflastte. 67 

ln een persoonlijk schrijven aan de gewestelijk politiepresident in Arnhem liet de 
commissaris weten dat de opdracht beroering in het korps had gewekt. De verstrekte 
bevelen waren weliswaar correct-uitgevoerd 'doch er waren toen reeds corpsleden, 
die de meening waren toegedaan, dat een dergelijke opdracht niet van hen gevergd 
had mogen worden.' Verder schreef de commissaris dat adjunct-inspecteur Stuvel 
dienst had geweigerd, maar dat zich verder geen incidenten hadden voorgedaan en 

dat dit ook wel zo zou blijven 'zoolang opdrachten, als in den aanhef bedoeld, achter
wege blijven en andere conflicten van soortgelijken aard vermeden kunnen worden.' 
Daarmee leek De Bouter een voorzichtig geformuleerd maar tevergeefs verzoek in te 

dienen om de inzet van zijn korps bij impopulaire Duitse maatregelen zo mogelijk te 
verminderen. '"" 

Maatregelen tegen de jeugd 

In april 1943 werd de in Zwolle van kracht zijnde AlgemeeneVerordening van 

Politie gewijzigd. Op verzoek van de Nederlandsche Vereeniging tot bescherming 
van dieren werd bepaald datjeugdige personen niet meer ingezet mochten worden 

om dieren naar de markt te drijven, om zo mishandeling van beesten te voorkomen.69 

Een dergelijke bepaling, hoe goed bedoeld ook, stond anno 1943 in schril contrast 
met de wijze waarop grote aantallen mensen werden behandeld. De bepaling was 
echter kenmerkend voor de aandacht die er in deze jaren bestond voor mogelijkheden 

om de jeugd in het gareel te houden. 
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Eerder die maand was op voorstel van de commissaris een verordening van kracht 

geworden tot bescherming van de jeugd. Strekking daarvan was dat personen onder 

de achttien jaar zich na zonsondergang niet buiten mochten begeven zonder het 

gezelschap van een opvoeder.7" Het idee voor een dergelijke verordening ter 

bevordering van orde, tucht en zedelijkheid op straat was al in het voorjaar van 

1942 ontstaan bij De Bouter, die aanvankelijk dacht aan een algemeen verbod op 

het rondslenteren op straat- de zogenaamde ' pantoffelparade'- in met name de 

Diezerstraat. Bovendien dacht hij aan een verbod voor ongehuwde meisjes tot 

achttien jaar orn zich na zonsondergang op straat dan wel in een café of bioscoop te 

bevinden zonder begeleiding van een volwassene.71 Voordat hij zijn idee voorlegde 

aan de burgemeester, won hij advies in bij luitenant Steiner, de politieadviseur van 

de Beauftragte, bij de Zwolse Ortskommandant en bij de plaatselijke kringleider 
van de NSB. Terwijl de eerste twee zich van commentaar onthielden, liet kringleider 

Schanssema weten zich geheel in het voorstel te kunnen vinden. Hij stelde bovendien 

een avondlijk straatverbod voor jongens voor. 72 

De burgemeester bleek het enthousiasme van de beide NSB ' ers voor dit idee niet te 

delen, want het plan stierf in 1942 een vroegtijdige dood. Pas nadat de Arnhemse 

procureur-generaal in februari 1943 aandrong op een avondlijk straatverbod voor 

alle minderjarigen, vaardigde Van Karnebeek binnen zes weken de gewenste 

verordening uit. 7
' 

Het beeld van de jeugd zoals dat bij de politie bestond, werd er echter niet door 

verbeterd. In een terugblik op het jaar 1943 werd de toename van de criminaliteit 

hoofdzakelijk toegeschreven aan jeugdige mannelijke personen, die vooral veel 

kleine diefstallen pleegden en de gestolen goederen op de zwarte markt verkochten. 

Daarnaast werd geklaagd over een ' verwilderirrg der zeden ' die vooral werd 

gesignaleerd bij de vrouwelijke jeugd die aan geslachtsziekten leed. Het verband 
met de mannelijke tegenspelers, met name Duitse militairen , werd buiten 

beschouwing gelaten.7" 

Zomer 1944 bond majoor De Bouter opnieuw de strijd aan met de jeugd, ditmaal 

vooral gericht tegen 'de verregaande en dikwijls hoogst ergerlijke baldadigheid ' 

waarmee zij zich bezighield. Hij gaf zijn manschappen opdracht om een kaart

systeem aan te leggen van de namen en daden van baldadige jongeren en om 

kinderen vanaf tien jaar, die zich schuldig maakten aan ernstige baldadigheid, in te 

sluiten op het politiebureau voor maximaal48 uur. In de Provinciale Overijsselsche 

en Zwolse he Courant werd de nodige ruchtbaarheid gegeven aan deze drastische 

maatregel, die vergezeld ging van een beroep op ouders om baldadigheid te voor
komen. 75 

Al deze maatregelen voorkwamen niet dat de gemeente na de oorlog moest 

concluderen dat de onzedelijkheid, misdadigheid en baldadigheid vooral onder 

jeugdige personen zeer ernstige vormen hadden aangenomen tijdens de bezetting. 

'Niettegenstaande dit euvel de volle aandacht van de politie had, kon niet worden 

belet, dat op dit gebied een totale verwording viel te constateren. '"" Het optreden van 

de politie was eenvoudigweg niet opgewassen tegen de uitwerking die de ongewone 

oorlogsomstandigheden op de jeugd hadden. 
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April-Meistaking 

Op vrijdag 30 april 1943 werd bij een groot aantal bedrijven en instellingen in Zwolle 
gestaakt. Naar schatting !500 Zwollenaren legden uit protest het werk neer, waar
onder ambtenaren van de belangrijkste gemeentelijke diensten. Het was een reactie 
op het Duitse besluit om de beroepsmilitairen van het Nederlandse leger beneden de 
rang van officier krijgsgevangen te nemen. De grote verontwaardiging hierover 
leidde met name in het oosten van Nederland tot een algemene staking. De stakings

dreiging leidde er al op donderdag 29 april toe dat de Zwolse gemeentepolitie extra 

waakzaam was. Alle verloven werden ingetrokken en het aantal d iensturen werd 
tijdelijk uitgebreid. 

Estafelleloop gehouden op de Dag van de Nederlandse politie, 14 november J 942. In 

starthou ding, van links naar rechts, de agenten Aporheker, Maclung en BeUer. Achter Beijer 

sLaat burgemeester Van Karnebeek. Geheel rechts commissaris De Bouter. 

Deze voorzorgsmaatregel voorkwam niet dat het werk op vrijdagochtend op veel 
plaatsen werd neergelegd. 's Middags gelastten manschappen van de politie het 
leidinggevende personeel en de eigenaren van bedrijven ervoor te zorgen dat de 
werkzaamheden de volgende dag weer werden hervat." Bovendien arresteerde de 
politie enkele personen die tot staking hadden aangezet. De arrestanten werden later 
overgedragen aan de Sicherheitspolizei. 

In de loop van vrijdag hadden enkele korpsleden, voornamelijk personeel van de 
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Recherche, hun opvatting kenbaar gemaakt dat het bestrijden van de staking een zaak 

was voor de Duitse autoriteiten. Zij lieten de korpsleiding weten geen opdrachten om 

stakers te arresteren uit te voeren, omdat staken volgens het Nederlandse recht 

wettelijk geoorloofd was. 78 

Omstreeks 19.30 uur werd de afkondiging van het standrecht in de stad bekend

gemaakt. Vanaf dat moment bleven alle leden van het korps in dienst, met 

uitzondering van het administratieve personeel. Men overnachtte in de slaapzaal aan 

het bureau. Oberleutnant Rantzsch van de Schutzpolizei had het Zwolse korps nu 

tijdelijk onder zijn bevel had gesteld.79 

Op zaterdag I mei 1943 kreeg De Bouter opdracht van so-chef Albrecht gijzelaars te 

nemen om de staking te breken. Bij voorkeur dienden personen te worden opgepakt 

'die een vooraanstaande positie innamen op politiek en maatschappelijk gebied'. De 

korpschef liet vervolgens inspecteur J . Smit, de hoofdwachtmeesters W.H. Biemans 

en A. Sattler en opperwachtmeester L. Hamming bij zich komen en belde in hun 

bijzijn Albrecht op met de vraag of er geen uitweg bestond, maar Albrecht hield voet 

bij stuk. De Bouter verzekerde Albrecht daarop van zijn volledige medewerking maar 

wees erop dat het personeel bepaalde opdrachten niet zou uitvoeren, aangezien het 

'niet tegen stakers wenschte op te treden,[ ... ] omdat het staken naar Nederlandsch 

Recht niet strafbaar was'. Albrecht waarschuwde dat degenen die niet meewerkten, 

werden doodgeschoten. De Bouter maakte dit duidelijk aan zijn ondergeschikten, die 

onder de indruk waren."" Later kon de commissaris dan ook rapporteren: ' alle, door 

of vanwege de Duitsche politie gegeven opdrachten zijn stipt en correct uitgevoerd. '"' 

Op aanraden van Albrecht werden enkele plaatselijke NSB-prominenten geraadpleegd 

om namen van potentiële gijzelaars te verzamelen, aangezien De Bouter beweerde 

nog niet goed thuis te zijn in de plaatselijke politiek. Oud-kringleider B. de Jong gaf 
in de loop van de avond enkele tientallen personen op, waarvan de gegevens inzake 

hun politieke activiteit door politiemensen werden gecontroleerd. Zij wisten 

zodoende een paar namen weer van de lijst af te voeren. 

In de vroege ochtend van 2 mei werden in opdracht van de Sicherheitspolizei en met 

behulp van Duitse militairen 26 Zwollenaren door de politie van hun bed gelicht. 

Deze mannen, van verschillende politieke gezindheid , werden als gijzelaars op het 

politiebureau opgesloten. Twintig van hen , onder wie wethouder N. Boden en zijn 

voormalige collega L. Lansink, werden op 3 mei in opdracht van de Duitsers op 

transport gezet naar kamp Vught. De overige zes personen, waaronder waarnemend 

commissaris der provincie J.E. Vogt en wethouder A.W.E. Brandsma, waren toen al 

weer vrijgelaten. Dat gold niet voor een van de andere gijzelaars , de 58-jarige 

boekhandelaar H.J.G. Waanders. Protest van agenten tegen de arrestatie van de man, 

die zich ' nimmer met politiek had bemoeid en[ ... ] ziekelijk was ' had De Bouter 

genegeerd. 82 Waanders, die hartpatiënt was, overleed twee dagen later in kamp 

Vught."' 

Op zaterdag I mei was de staking eigenlijk al ten einde. De politie bleef niettemin 

nog een hele week streng toezicht uitoefenen . De controles 's avonds op de naleving 

van de spertijden werden uitgevoerd door zowel de Ordedienst van de gemeente

politie als door de Schutzpolizei die een enkele keer optrad tegen een overtreding 

van de spertijd ."" Op maandag 3 mei werd het politiepersoneel bij toerbeurt in de 
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gelegenheid gesteld om thuis enkele uren uit te rusten. Pas vanaf woensdagnacht 

mocht een aantal politiemannen weer in hun eigen huis slapen. Vanwege de zware 

dienst in deze gespannen dagen nam vanaf 2 mei het aantal zieken wegens over
vermoeidheid dagelijks met twee tot drie man toe. De Ordepolitie- waarvan de 
sterkte volgens de korpschef onvoldoende was gebleken- kreeg in het weekend van 
8 en 9 mei versterking van de marechaussee. Tot 10 mei was elke nacht het grootste 

deel van het personeel in dienst. 85 Daarna leek de dreiging van een nieuwe staking 

voorlopig te zijn bezworen. 

Personeelsgebrek 

De bewakingsdiensten die de politie op bevel van de bezetter bij het Gewestelijk 
Arbeidsbureau en het bevolkingsregister moest verrichten, vergden vanaf 1943 
steeds meer mankracht van het Zwolse korps. De zware druk op het functioneren van 
de politie bestond voorts onder meer uit de permanente bewaking van het plaatselijk 

distributiekantoor door twee politiemannen. Bij het vervoeren en uitreiken van 
distributiepapieren waren nog eens vijf politiemannen betrokken, terwijl ook bij het 
Centraal Distributiekantoor continu de wacht werd gehouden door minimaal vier 
agenten. Een Duits voedselvoorzieningskantoor aan de Blijmarkt werd door drie 

agenten nauwkeurig in de gaten gehouden.8
" 

Op verzoek van de korpsleiding werden in mei 1943 tijdelijk tien marechaussees 
door de gewestelijk politiepresident toegezegd, waardoor de druk verminderde. 

Eind juni arriveerden bovendien een wachtmeester en tien onderwachtmeesters 

van het Schalkbaarse Politie-Opleidingsbataljon in Zwolle. Dat was nog altijd niet 
voldoende. Om de bewakingstaken toch te kunnen volbrengen, stuurde de directeur
generaal van Politie op herhaald verzoek in augustus nog eens dertien wachtmeesters 
uit Schalkhaar die moesten assisteren bij de bewaking van het arbeidsbureau."7 

Voor de bewaking van het Centraal Distributiekantoor, tot dan toe verricht door 
twaalf Schalkhaarders, waren volgens de Zwolse korpschef in februari 1944 

minstens 21 man Vrijwillige Hulppolitie nodig. Die oproep leek vruchten af te 
werpen. Waarnemend gewestelijk politiepresident en oud-WA-man luitenant-kolonel 
J.E. Feenstra kondigde in een reactie op het Zwolse verzoek de komst aan van 

21 manschappen van de Vrijwillige Hulppolitie per I maart 1944. Deze hulppolitie, 

in 1942 in het leven geroepen door rijkscommissaris Seyss-Inquart, bestond uit 
reservisten , die afkomstig waren uit de NSB-gelederen en zich na een tiendaagse 

opleiding vooral bezighielden met de bewaking van gebouwen en later ook met het 

opsporen van joden.88 

Nog voordat de toegezegde krachten in Zwolle waren gearriveerd, vond er als 
gevolg van de grote druk op het politiepersoneel een aanvaring plaats tussen burge

meester en korpschef. Laatstgenoemde had in februari 1944, toen het tekort aan 
politiepersoneel was opgelopen tot tien vacatures en twintig zieken, besloten niet 
te voldoen aan een oproep van de burgemeester om een politieman voor drie weken 
beschikbaar te stellen bij de uitreiking van nieuwe distributiestamkaarten. Het 
voorstel van de politie om de uitreiking te houden in het reeds bewaakte distributie-
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kantoor werd- wegens bezwaren van de distributiedienst-verworpen door de 

burgemeester, die daarop overging tot uitreiking van de kaarten in een apart bureau. 
De verantwoordelijkheid voor het ontbreken van de verplichte politiepost legde Van 

Karnebeek uitdrukkelijk bij De Bouter. Daarop stelde laatstgenoemde alsnog een 
politieambtenaar beschikbaar, al wees hij erop dat de aanwezigheid daarvan niet 

onbeperkt kon worden gegarandeerd. Bovendien kon de burgemeester- aldus De 
Bouter- zijn vera!ltwoordelijkheid als politiegezagsdrager voor de inzet van de 
politie niet op de korpschef afwentelen. De Bouter was bovendien van mening dat hij 

voor de inzet van zijn korps slechts opdrachten had uit te voeren van de gewestelijk 

politiepresident en niet van de burgemeester. Om hierin duidelijkheid te brengen, 
werd de zaak voorgelegd aan de gewestelijk politiepresident."" 
Terwijl de kwestie in behandeling was, escaleerde de competentiestrijd tussen 

korpschef en burgemeester nog verder omdat beiden geen duimbreed wilden 
toegeven.90 De Bouter nam de zaak zo hoog op dat hij eind februari aankondigde 
ontslag te nemen. Het ontslag werd hem echter niet verleend.91 Zijn optreden leek 
overigens wel indruk te hebben gemaakt op de gewestelijk politiepresident, die zich 
begin maart achter De Bouter schaarde. In een schriftelijke reactie liet hij weten dat 
de burgemeester weliswaar bepaalde opdrachten aan de korpschef kon geven, maar 

dat de laatste uiteindelijk de beslissing nam over de inzet van zijn personeel. Bij 
eventuele onenigheden had de gewestelijk politiepresident een doorslaggevende 
stem."2 Daarmee kwam de gewestel ijk politiepresident feitelijk terug op een circulaire 

uit maart 1943, waarin hij de taak van de burgemeester had gedefinieerd als leider 

van het gemeentelijk politiekorps die zelf kon beslissen in hoeverre hij de dagelijkse 
leiding van de gemeentepolitie aan de korpschef overdroeg. De Bouter had die 
circulaire destijds al beschouwd als zijnde in strijd met de Duitse opvattingen, maar 

had er niet op gereageerd."' 

Landwacht 

In maart 1944 kreeg ook Zwolle te maken met een nieuw politioneel apparaat: 
de Landwacht."" De Landwacht was naar aanleiding van een aantal aanslagen op 
NSB'ersopgericht om de reguliere politie te ondersteunen bij het handhaven van de 
orde en rust en bestond uitsluitend uit nationaal-socialisten. Onder leiding van 

compagniecommandant ss-Rottenführer K.A. Hamer werd een begin gemaakt met 
de werkzaamheden in Zwolle. De nauwelijks politioneel geschoolde Landwachters 

kregen in opdracht van De Bouter theoretisch onderricht van Zwolse korpsleden. 
De meeste politiemensen weigerden echter les te geven . Ze vonden dat de nationaal
socialistische korpsleden dat zelf maar moesten doen. De NSB'erTer Braak gaf 

daarop enkele keren les aan de Landwacht. Toen Ter Braak een keer afwezig was 

in maart, was niemand bereid hem te vervangen. Als gevolg daarvan verscheen de 
fanatieke gewestelijk politiepresident Feenstra uit Arnhem, die dreigende taal sprak 

ten overstaan van de verzamelde Zwolse korpsleden. De meeste manschappen 
hielden niettemin voet bij stuk, zonder dat Feenstra overigens later strafmaatregelen 
nam.''; 
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Hoewel De Bouter zich in het algemeen positief opstelde tegenover nieuwe politie
diensten van de bezetter- zoals de Arbeits Kon.troll Dienst die de naleving van Arbeits
einsatz-oproepen controleerde- bracht het optreden van de Zwolse Landwacht hierin 
verandering. Zo klaagde hij in juni 1944 dat de Landwacht on gemachtigd een huis
zoeking had verricht zonder assistentie in te roepen van de politie. Bovendien had de 
Landwacht arrestanten ingesloten, wat niet was toegestaan. De Bouter was van mening 
dat ook de Landwacht zich aan de bestaande bepalingen diende te houden 'aangezien 
anders bij het publiek een gevoel van rechtsonzekerheid ontstaat' .96 Dat De Bouter 
oprecht meende dat er vóór de oprichting van de Landwacht nog rechtszekerheid 

bestond in bezet Nederland, was nauwelijks geloofwaardig. De argumentering van de 
Zwolse korpschef vond niettemin instemming bij de gewestelijk politiecommandeur. 

Hotel Peters acm de Grote Markt. Tijdens de oorlog was hier een 'Wehrnwchtsheim 'gevestigd 

waar Duitse soldaten hun ontspanning konden vinden. 
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De Zwolse Landwacht, die zei een goede samenwerking met de politie na te streven, 

reageerde verontwaardigd naar aanleiding van de kritiek op haar functioneren. De 
Landwacht was zelf mensen gaan arresteren omdat de politie haar werk niet goed 

deed, aldus het verweer. Een zestal door de Landwacht aangebrachte arrestanten 

was namelijk in de nacht van 19 op 20 juni ontsnapt uit het Zwolse politiebureau. 
Dat was voor de Landwacht reden om niet meer al haar arrestanten aan de politie 

over te dragen."7 

Dergelijk eigenzinnig optreden van de Landwacht werd door De Bouter scherp 
afgekeurd en diens mening daaromtrent was vermoedelijk geen geheim in het korps. "" 
De verhouding met de Jan Hagel-manschappen, zoals de tuchtloze Landwachters 

in de volksmond werden genoemd, verslechterde later dat jaar nog verder toen de 
Landwacht in november 1944 een bij de Zwolse politie gedetacheerde marechaussee 

arresteerde en aan de so overdroeg. Toen De Bouter vernam dat een van zijn korps
leden was gearresteerd, eiste hij mede in opdracht van overste Feenstra de arrestant 
op. Doordat Landwachtcommandant Leendert Gerrit de Noo zijn Duitse superieur 
niet kon bereiken om deze kwestie op te lossen, daalde de onderlinge verhouding 

tot onder het vriespunt."'' 
Overigens was de Zwolse reactie op de Landwacht exemplarisch voor de rest van het 
land. Het optreden van de Landwachters werd in het algemeen sterk gekenmerkt door 

machtsmisbruik. Hoewel de manschappen geen bevoegdheid hadden om goederen 

in beslag te nemen, werd er bijvoorbeeld volop geplunderd uit de bezittingen van 
hongerige westerlingen die in Overijssel voedsel probeerden te verzamelen. Ook bij 
het publiek was de Landwacht uiterst impopulair, vooral vanwege het haveloze en 

tuchteloze karakter van de leden. In de opvatting van de Zwolse korpschef kwam 
daar bovendien nog bij dat de Landwacht de macht en autoriteit van zijn korps 

dreigde aan te tasten. 

Illegale activiteiten 

De houding van veel Zwolse politieambtenaren werd steeds feller anti-Duits 

naarmate de bezetting vorderde. Commandant Deddo Gen·inga van de plaatselijke 
Arbeits Kontrol I Dienst, een overtuigd nationaal-socialist, omschreef het Zwolse 
korps als 'op een enkele uitzondering na "anti".' Hoewel die waarneming gekleurd 

was, straalde het korps in ieder geval weinig enthousiasme voor de nieuwe orde 
uit. Zo zouden de manschappen van de gemeentepolitie, die een enkele keer door 
Gerringa werden ingeschakeld bij het controleren van persooonsbewijzen door 

'een "anti" -inspecteur ' , geïnstrueerd zijn om geen arrestaties te verrichten ."'11 

Het verdwijnen van de korpsleden Lettinck, Stuvel en Hoek en de benoeming van 

mensen als Stienstra, De Bouter en Ter Braak zal ongetwijfeld tot een kiem van 
verzet hebben geleid, terwijl ook de opgelegde uitvoering van impopulaire Duitse 

maatregelen op den duur weerstand opriep. In de loop van de oorlog kreeg deze 
weerstand het karakter van illegale activiteiten. Volgens een naoorlogs verslag 

begonnen diverse korpsleden zich tegen Duitse maatregelen te verzetten door ieder 
iets 'op zijn eigen terrein te saboteren'. Toen men geleidelijk aan op de hoogte kwam 
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van elkaars werkzaamheden ontstond daarin enige samenhang. 'Betrekkelijk vlug', 

zo omstreeks voorjaar 1942 zouden er contacten zijn gelegd met de groep van het 
illegale blad Vrij Nederland. Vermoedelijk was inspecteur Bannink degene die dit 

contact legde. Binnen het korps werd het blad niet alleen in het geheim verspreid 
maar werd er ook geld voor ingezameld. De eensgezindheid van het korps zou verder 
zijn vergroot doordat politiemannen van de verschillende afdelingen bijeen kwamen 

om de toestand te bespreken, wanneer de korpschef op zaterdagmiddag afwezig was. 
Een van de vroegst bekende voorbeelden van samenwerking tussen politie en illegaliteit 
dateert vermoedelijk uit de zomer van 1943. Doordat een politieman inzage kreeg in 
een door de Sicherheitspolizei in Zwolle in beslag genomen lijst met namen en 

adressen van personen die meewerkten aan het illegale blad Je maintiendrai, konden 
de personen die hierdoor gevaar liepen worden gewaarschuwd zodat ze aan arrestatie 
wisten te ontkomen. Zwolse politiemensen hebben op deze manier meerdere 
arrestaties bij Je maintiendrai kunnen voorkomen.'"' 
Andere keren werd de politie niet door Duitse instanties maar door burgers gewezen 

op illegale activiteiten van bepaalde personen, bijvoorbeeld door middel van een 
anonieme brief. Het was niet altijd mogelijk om dergelijke meldingen links te laten 
liggen, omdat het niet was uitgesloten dat de aangever zich dan bij andere instanties 

zou gaan beklagen. Bovendien bestond de kans dat het een provocatie betrof. Daarom 
werd in dergelijke gevallen een oppervlakkig onderzoek ingesteld om de geuite 
beschuldigingen vervolgens als ongefundeerd af te kunnen doen.' 02 

In een aantal gevallen namen politiemannen actief deel aan illegale activiteiten. 
In mei 1944 werd de illegale werker C. Meenhorst uit Westenholte, een arrestant van 

de Feldgendarmerie, geholpen bij zijn ontsnapping uit een cel op het politiebureau. 

'Terwijl in de agentenwacht de goede politiemannen luidkeels liederen zongen en 
ervoor zorgden dat geen geluiden tot dit wachtlokaal konden doordringen, waren 
andere politiemannen met illegalen bezig aan de buitenzijde van de cel de tralies door 
te zagen.' De ontsnapte gevangene wist vervolgens uit de handen van de bezetter te 
blijven.'"' 

Een ander voorbeeld van politionele dienstverlening aan de illegaliteit vond plaats 

rond Kerstmis 1944, toen een paar politiemannen de dienstopdracht kregen om foto's 
te maken van een feestelijke bijeenkomst van de so. Ondanks streng toezicht op het 
ontwikkelen van de negatieven slaagde de politie er in enkele afdrukken door te 
spelen naar de illegaliteit, die er haar voordeel mee kon doen.' ""' 

Een nog verdergaande betrokkenheid van politiemensen bij illegale activiteiten was 
het vervoeren en verbergen van neergestorte geallieerde piloten. Een aantal piloten 

werd per trein onder begeleiding van politiemannen in uniform dan wel in burger 
naar een bestemming elders in het land gebracht, van waaruit ze verder reisden naar 

het buitenland. Voor dit vervoer werden reisorders van de politie ontvreemd die nodig 
waren om te kunnen reizen. '"5 

Voor zover bekend maakten inspecteur H.G.W. Bannink en de veel jongere 

politiemannen G.J. Beijer, H. Lonnee en J. Graver, de latere commandant van het 
Strijdend Gedeelte van de Binnenlandsche Strijdkrachten in Zwolle, als enigen uit 
het Zwolse korps daadwerkelijk deel uit van een illegale organisatie. Bannink was 
tijdens de bezetting verbonden aan de illegale Ordedienst, een militair georiënteerde 
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illegale groep. Hij trad in het korps op als contactman voor de Zwolse illegaliteit 
en vormde als zodanig een belangrijke informatiebron.'"6 Beijer en Graver waren 
verbonden aan de illegale groep De Groene die was opgebouwd rond spoorwegman 

Henk Beernink. Behalve deze politiemannen waren er verschillende korpsleden die 

zo nu en dan diensten bewezen aan de illegaliteit. 

Wantrouwen tegen korpsleden 

Vanzelfsprekend werd de sfeer in het korps niet bevorderd door de tegenstelling 
tussen een nationaal-socialistische korpschef met een klein aantal gelijkgezinden 

enerzijds en een groot aantal korpsleden dat niets voelde voor die ideeën, anderzijds. 
Tevergeefs had De Bouter enkele keren getracht druk op het korps uit te oefenen om 
'zich meer nationaal-socialistisch en pro-Duitsch te toon en' waarbij hij dreigde dat 
onwelwillenden zouden worden uitgerangeerd."" Ook het vertrouwen van de korps

chef in andere leidinggevende politiemensen was beperkt, wat bijvoorbeeld bleek 
uit een dienstorder van oktober 1943 waarin De Bouter het personeel meedeelde 
'dat zaken van persoonlijken of zeer veitrouwelijken aard, welke zich niet leenen 
voor een behandeling via den hierarchischen weg, onverwijld, rechtstreeks aan mij 

moeten worden gerapporteerd ' .""' Het onderlinge wantrouwen was zelfs zo groot dat 
de korpschef er van verdacht werd telefoongesprekken vanuit het politiebureau af te 
luisteren. Maar ook door maatregelen van buitenaf werd het wantrouwen versterkt, 
zoals in januari 1944 toen de gewestelijk politiepresident bepaalde dat alleen 

nationaal-socialisten hun wapen buiten diensttijd mochten behouden ."" 

Een ander blijk van wantrouwen van de korpschef was de door hem ingevoerde 
regeling dat wanneer de so opdracht tot arrestatie had gegeven, dit met een 
schriftelijke bekendmaking aan elke afdeling werd gemeld. Daardoor ontstond 
weliswaar het risico dat er mensen gewaarschuwd konden worden , maar op deze 

wijze kon niemand van het politiepersoneel de opdracht negeren uit zogenaamde 
onwetendheid. Het leidde er een keer toe dat het plan van twee rechercheurs, om 

een hun opgedragen arrestatie te saboteren, werd doorkruist doordat een plichts
getrouwe agent van de Economische Dienst de persoon in kwestie aanhield . Volgens 
de betrokken rechercheurs kon de agent moeilijk onderscheid kon maken tussen een 

Nederlandse en een Duitse zaak. 110 

In augustus 1944 werd het vertrouwen, voor zover nog aanwezig, verder aangetast 
toen de korpschef door de gewestelijk politiepresident in het geheim verzocht werd 
op te geven welke leden van zijn korps 'staatsgevaarlijk' en 'onbetrouwbaar' waren. 

De Bouter beweerde na de bevrijding dat hij getracht had deze opdracht te omzeilen 

door slechts op te geven wie partijlid was en verder slechts te melden 'dat mij van 

onbetrouwbaarheid van de anderen niets was gebleken' . Omdat gewestelijk politie
president Walraven hiermee niet tevreden was, bracht hij later die maand een bezoek 

aan de Zwolse korpschef. Een politietelexiste die dit gesprek afluisterde, bracht de 
inhoud over aan kapitein Bannink. De Bouters uitspraken tijdens het bewuste 

gesprek kwamen erop neer dat hij kapitein Smit vertrouwde maar niet wist wat hij 
aan kapitein Bannink had. Opperluitenant Dijkstra zou geheel aan zijn zijde staan. 
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Inspecteur H.G. W. Bannink 

onderhield nauwe contacten 

met de illegaliteit. 

Op 18jebruari 1945 werd hij 

gearresteerd en ingesloten in 

het Zwolse huis van bewaring. 

In de vroege ochtend van 

29maart 1945 werd hij, 

samen met 19 anderen, te 

Wierden gefusilleerd. 

Van het lagere personeel achtte hij zes met name genoemde mannen gevaarl ijk. 
Een van hen, A. Sattler, die op dat moment overspannen thuis zat, kreeg daarop 
de waarschuwing van een collega dat het voor hem niet meer veilig was in Zwolle, 
waarop hij onderdook. Medio november 1944 kon hij zijn dienst echter zonder 
problemen hervatten. Ook zouden enkele andere manschappen zich tijdelijk ziek 
hebben gemeld. '" 

Niet alleen bij De Bouter maar vooral ook bij de bezetter en de aan de Du itsers 
getrouwe Nederlandse autoriteiten leek er nauwelijks nog sprake van vertrouwen in 
het Zwolse korps. Dat gold vermoedelijk ook nn zekere mate voor het functioneren 
van de korpschef. Doordat sommige politiemannen weigerden bepaalde arrestaties 
uit te voeren of in plaats daarvan de te arresteren personen waarschuwden, ontving 

de Zwolse polit ie vanaf september 1944 geen opdrachten tot arrestaties meer van de 
Duitse autoriteiten."' Het wantrouwen van de bezetter tegen het Zwolse korps werd 
versterkt na de komst van de Befehlshaber der Sicherheitspolizei en het directoraat
generaal van Politie naar Zwolle in september 1944. Door de aanwezigheid op 
het politiebureau in de Praubstraat van zowel de waarnemend stafchef van het 
directoraat-generaal, overste Y. de Boer, als een deel van zijn manschappen, kregen 
zij de gelegenheid het Zwolse korps van nabij te observeren."·' De inzet van de 
korpsleden riep bepaald geen bewondering op bij deze vertegenwoordigers van de 
nieuwe orde. 
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Er bestaan aanwijzingen dat in het bijzonder de sopogingen deed om te achterhalen 
wie de 'saboteurs' in het Zwolse korps waren. Enkele wachtmeesters hadden hierover 
waarschijnlijk contact met deSDen met een functionaris van het directoraat-generaal 

van Politie. Vooral kapitein Bannink zou daarbij door een korpslid in de gaten zijn 
gehouden op verdenking van banden met illegale organisaties. Bannink werd hiervan 

op de hoogte gebracht maar hij ging er- ten onrechte, zoals zal blijken - vanuit dat 
de desbetreffende wachtmeester, die hij al vanaf diens jongensjaren kende, niet tegen 
hem zou optreden. 114 

Ook op andere wijze werd de politie gewaarschuwd. Medio november probeerde 

de so-Kriminalsekretär W.H.E. Bartels een in Ommen opgepakte onderduiker, die 
goed bekend was in de stad, te dwingen om de namen te achterhalen van een tiental 
agenten uit het Zwolse korps dat actief zou zijn in de illegaliteit. Zodra desode 
onderduiker had laten gaan, hield deze zijn opdracht voor gezien en zocht contact 
met de illegaliteit. Hij bracht de twee illegale werkers die hem vervolgens onder

vroegen, waaronder politieman Jan Graver, op de hoogte van de wensen van de SD. "' 

Op weg naar de bevrijding 

Net als in andere plaatsen waar Nederlandse autoriteiten met de bezetter samen
werkten , steeg de spanning aanzienlijk in de laatste maanden van de bezetting. Het 
oprukken van de geallieerde troepen in Frankrijk en België maakte menigeen 
behoorlijk zenuwachtig. Op 5 september 1944, Dolle Dinsdag, vluchtte majoor De 
Bouter met zijn gezin naar Groningen in verband met geruchten over de aanstaande 

bevrijding van Nederland. Tevergeefs hadden enkele korpsleden getracht hem de 
vlucht te beletten door de auto zonder benzine te laten staan, het contactsleuteltje te 

verstoppen en het contact te vernielen. De Bouter kwam na enkele dagen weer terug , 
zijn gezin pas eind oktober. De kosten van het verblijf elders werden hem in januari 
1945 van gemeentewege vergoed door burgemeester Meerkamp van Embden. "" 
Overigens mocht De Bouter van geluk spreken dat hij nog een auto ter beschikking 

had, want tussen juli en oktober 1944 werden de beide auto's en de drie zijspan
motoren van de politie gevorderd , evenals de dienstrijwielen. 117 

De omstandigheden waaronder het korps zijn taak moest verrichten tijdens de laatste 

maanden van de bezetting, waren verre van optimaal. Door de grote druk op het 
korps was al in juni besloten de aan sport, ex cercitie en EHBO gewijde uren op te 
heffen. Bovendien was de bewaking van het arbeidsbureau en het bevolkingsregister 

verminderd ."" Een verzoek om bewaking van het spoorwegpostkantoor kon niet 
worden ingewilligd. Om niettemin aan alle taken te kunnen voldoen, waren in de 
tweede helft van juli 1944 twaalfurige werkdagen ingevoerd. Die noodmaatregel 

bleef twee maanden van kracht. "" De beperking van de activiteiten, die voortvloeide 

uit de opheffing van deze maatregel, nam nog verder toe door het vertrek van enkele 
tijdelijk bij het korps ondergebrachte krachten van de marechaussee en de hulp
politie. Bovendien vertrokken vanaf september 1944 zeker zes politiemannen naar 

andere politionele instanties, waaronder het directoraat-generaal van Politie. Enige 

compensatie daarvoor werd eind 1944 en begin 1945 gevonden in de komst van 
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enkele politiemensen uit het frontgebied in Gelderland. 120 In deze situatie van grote 
druk op het korps, stelde De Bouter nog in januari 1945 een verplegingsofficier aan 
voor de behartiging van de materiële en stoffelijke belangen van het personeel. 12 1 

Diens werkzaamheden kwamen in de toenemende chaos echter nauwelijks meer 
van de grond. 
Nadat korpschef De Bouter was teruggekeerd van zijn kortstondige vlucht in 
september 1944, nam hij een iets soepeler houding aan ten opzichte van zijn korps
leden. Hij deed bijvoorbeeld niets met een tip van een plaatselijkeNSB 'erover de 
illegale contacten van zijn ondergeschikte kapitein Bannink. Ten tijde van het voor 
de Duitsers succesvolle Ardennenoffensief in december 1944 werd de korpschef 
weer aanzienlijker feller in het uitdragen van zijn nationaal-socialistische idealen. Hij 
begon weer met de weinig geliefde dienstbesprekingen met politieke beschouwingen. 
Die propaganda had op dat moment echter geen effect meer, omdat het ernaar uitzag 
dat de bevrijding niet lang meer op zich liet wachten."' 
In zijn eerste order van 1945 maakte De Bouter duidelijk dat er dat jaar nog meer 
van het korps zou worden gevergd dan voorheen. Hij rekende daarom op de volledige 
inzet van het politiepersoneel. Hoewel politieke termen ontbraken in deze order, 
maakte de afsluitende oproep om de gemeenschappelijke plichten eendrachtig en 
vooral stipt te vervullen, duidelijk waar de loyaliteit van de korpschef nog altijd 
lag.123 

Enkele weken later vertrok majoor De Bouter. Hij werd met ingang van I maart 
1945 voor de duur van drie maanden gedetacheerd bij de in Zwolle gevestigde staf 
van het directoraat-generaal van Politie. Hij kreeg hiertoe verlof met behoud van 
salaris. De Bouter werd belast met het ontwerpen van een reorganisatieplan van de 
Administratieve Politie, de zogeheten bestuursdienst, ofschoon er in werkelijkheid 
nauwelijks nog kansen bestonden een dergelijke reorganisatie te verwezenlijken. 
Begin april 1945 vertrok hij met het directoraat-generaal naar Groningen, waar hij 
nog korte tijd werd gedetacheerd bij de Staatspolitie, totdat hij na de bevrijding werd 
gearresteerd.124 De meest waarschijnlijke reden waarom De Bouter uit zijn functie in 
het Zwolse korps werd ontheven, was dat de nazi 's en hun Nederlandse bondgenoten 
hun twijfels hadden of de korpschef in deze roerige dagen wel tot het laatste moment 
trouw zou blijven aan het nationaal-socialisme, iets waar zij - mede gezien de 
opstelling van diverse Zwolse politiemannen- de nodige twijfels over hadden. "' 

De periode Huizinga 

De 52-jarige majoor Egbert Herman Huizinga volgde De Bouter op als korpschef. 
Als directeur van een kleine metaalwarenfabriek had hij zich in 1934 aangesloten 
bij de NSB . Na enige tijd bedankte Huizinga, die inmiddels reserve-kapitein in het 
Nederlandse leger was geworden, vanwege het ambtenarenverbod voor het lidmaat
schap. In 1941 was hij echter opnieuw toegetreden tot de NSB. Hij solliciteerde 
vervolgens bij de politie en werd compagniecommandant bij het Politie Opleidings
bata1jon in Schalkhaar. In april 1942 werd hij bevorderd tot commandant van de 
Ordepolitie in Groningen, waarna hij begin 1944 naar Utrecht werd overgeplaatst. 
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Het huis van de familie Vroom aan de Eekwal was ten behoeve van de Griille Poli:ei 

gevorderd. Bij hun vertrek op 14 april 1945 staken de Duitsers het pand in brand. 

Zijn rang was inmiddels majoor van de staatspolitie. In december 1944 kwam hij 
terecht op het bureau van de gewestelijk politiecommandeur aan het hoofdbureau in 
Amsterdam. De werkzaamheden daar bevielen hem matig zodat hij om een andere 
werkkring vroeg. Op het moment dat hij in Zwolle aantrad, was hij lid van het 
Rechtsfront en begunstiger van de Germaansche ss.' 26 

In de nadagen van de Duitse bezetting nam majoor Huizingade leiding op zich van 
het vermoeide korps gemeentepoli tie. In het eerste en tevens enige maandrapport dat 
hij in maart 1945 opstelde, leek het alsof hij zich voornamelijk bezighield met het 

aloude probleem van personeelsgebrek als gevolg van de bewakingsdiensten en met 
het toenemend aantal d iefstallen. 

Wat Huizinga niet in zijn verslag opnam, was dat hij pogingen ondernam om zijn 
korps te zuiveren van in zijn ogen onbetrouwbare politiemannen. Aande so-er Dick 
Cieraad had de korpschef toevertrouwd dat hij de meeste agenten uit zijn korps niet 
betrouwbaar achtte. 127 Diezelfde so-er vertelde Huizinga kort na zijn aantreden in de 
Overijsselse hoofdstad dat er nog altijd salaris werd uitbetaald aan een ondergedoken 

agent uit het Zwolse korps. De majoor ontbood daarop twee klerken van de politie
administratie en informeerde hoe de salarissen werden uitbetaald. Vervolgens vroeg 
Huizinga hoe het mogelijk was dat de ondergedoken agent Gijs Beijer nog salaris 
ontving. Beijer, die zich in de zomer van 1944 zogenaamd ziek had gemeld omdat hij 
door zijn werk voor de illegaliteit niet langer als agent dienst kon blijven doen, was in 

oktober 1944 door de Grüne Polizei gearresteerd. Hij was ingesloten in het huis 

126 



van bewaring en vervolgens door de illegaliteit bevrijd en ondergedoken. Voor een 
antwoord op de vraag naar deze ongeoorloofde betalingen verwees de ene klerk naar 
de andere, die op zijn beurt weer naar een rechercheur verwees die werkelijk van 
niets wist. Zodoende belandde Huizinga op een dood spoor. Wel werd vanaf dat 
moment het salaris ingehouden van enkele ondergedoken agenten. Huizinga liet over 
deze zaak een rapport opstellen dat hij doorstuurde naar de Sicherheitspolizei. Door 
de naderende bevrijding volgde echter geen verdergaand onderzoek.'2" 

Beijer was als ondergedoken lid van het politiepersoneel op I maart gevolgd door een 
in Zwolle gedetacheerde wachtmeester uit Ede. Vijf dagen later ontdekte de korps
leiding dat wachtmeester Jan Graver- die sinds 9 februari met ziekteverlof was
eveneens was ondergedoken: hij werd daarop met onmiddellijke ingang ontslagen. 
Op 27 maart bleek dat opperwachtmeester H. Lonnee eveneens was ondergedoken, 
terwijl begin april ook nog twee gedetacheerde politiemannen en een administratieve 
kracht de benen namen. 129 

Het onderduiken van deze politiemensen had enerzijds te maken met onzekerheid 
over de taken die de bezetter mogelijk voor de politie in petto had. De in terreur 
uitmondende willekeur van de opgejaagde Duitsers eiste nogal wat levens in heel het 
land, en veel politiemannen wilden zich daar verre van houden. Sommigen achtten 
het daarom raadzaam de bevrijding ondergronds af te wachten. Enkele andere korps
Jeden kwamen tot hetzelfde besluit op grond van hun illegale activiteit. De rake 
klappen die de bezetter in de laatste oorlogsmaanden aan de Zwolse illegaliteit wist 
toe te brengen, zorgde voor de nodige voorzichtigheid. Bovendien zat de schrik erin 
nadat kapitein Bannink, die al sinds 1919 bij het korps gemeentepolitie werkte, op 
18 februari 1945 was gearresteerd wegens zijn betrokkenheid bij illegale activiteiten. 
Hij werd ingesloten in het Zwolse huis van bewaring en in de vroege ochtend van 
29 maart 1945 in Wierden gefusilleerd."" 
De fusillering van Bannink samen met nog tien andere Zwollenaren behoorde tot de 
laatste stuiptrekkingen van de verliezende nationaal-socialisten. Het besef dat hun 
nederlaag met rasse schreden naderde, bracht verschillenden van hen er toe zich uit 
de voeten te maken. Een dag voor de bevrijding vertrok majoor Huizinga met enkele 
metgezellen per fiets naar Amsterdam, waar de bevrijding werd afgewacht in een 
politiekazerne. Het personeel van het directoraat-generaal van Politie had al enkele 
dagen eerder de koffers gepakt en was naar Groningen vertrokken."' De komst van 
de geallieerden maakte op 14 april 1945 een einde aan de nationaal-socialistische 
overheersing van Zwolle en de Zwolse politie. 

Conclusie 

Alleen al door haar taak, het handhaven van de openbare orde, raakte de politie 
tijdens de bezettingsjaren in een problematische situatie. Weliswaar werd deze taak 
ook reeds voor de Duitse inval uitgeoefend, maar dat gebeurde in opdracht van een 
op democratische wijze totstandgekomen overheid. Het voortzetten van deze taak 
tijdens het Duitse bewind bracht de politie in een geheel andere situatie, doordat de 
bezetter hierdoor in de kaart werd gespeeld. 
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In een poging de door de Duitse inval ontstane ontwrichting van het maatschappelijk 
leven te minimaliseren , besloot de leiding van het Zwolse korps gemeentepolitie haar 

taak naar beste vermogen uit te voeren. Dat hield in dat het korps zich neerlegde bij de 

nieuwe situatie en, zoals ook elders in het land geschiedde, voortaan ook opdrachten 
van Duitse zijde uitvoerde. Omdat commissaris Lettinck bepaald geen voorstander 
was van het nationaal-socialisme, probeerde hij zich neutraal op te stellen. Zijn 
medewerking kende echter grenzen. Hij weigerde bepaalde vitale gegevens aan de 

Duitsers te verstrekken. De Zwolse korpschef kreeg daarop zijn ontslag, waarmee 
de bezetter duidelijk maakte dat zelfstandig optreden van de Nederlandse politie niet 
getolereerd werd. 

Om de woede van de Duitsers niet opnieuw op te wekken, legde Lettincks tijdelijke 
opvolger Posthumus nadruk op het gehoorzamen van de bezetter en het handhaven 
van de orde. In een poging het Zwolse korps- dat veel vaker dan de gemiddelde 

burger geconfronteerd werd met de praktijk van het nationaal-socialisme- verder 
naar zijn hand te zetten, benoemde de bezetter in juli 1941 , ondanks enige tegenstand 
van de burgerlijke autoriteiten , een nationaal-socialistische korpschef: Stienstra. 

Deze gebruikte zijn korps zonder enige gêne voor anti-joodse maatregelen. Omdat de 
bezetter echter ontevreden was over de uitvoering hiervan en Stienstra er bovendien 

niet in leek te slagen zijn korps over te halen tot het nationaal-socialisme, verdween 
de nieuwe korpschef al na enkele maanden van het toneel. Stienstra 's pro-Duitse 
gezindheid was niet voldoende om de bezetter tevreden te stellen. 

Hij werd in april 1942 opgevolgd door De Bouter, een fanatieke nationaal-socialist, 
die bevelen boven alles respecteerde. De nieuwe korpschef eiste tucht en orde, 
zowel onder de bevolking als in zijn korps. Nog krachtiger dan zijn voorganger 

ondernam hij- tevergeefs- pogingen om zijn korpsleden begrip bij te brengen 
voor de overtuigingen van de nieuwe orde. Enkele korpsleden die zich expliciet 
tegen het nationaal-sociaEsme keerden, werden weggewerkt, terwijl het voortdurend 
onderbezette korps werd versterkt met enkele nationaal-socialistisch geschoolde 

manschappen. Om de effectiviteit van het korps te bevorderen vond in juni 1942 
bovendien een reorganisatie plaats. 
Ook De Bouter zag er geen been in zijn korps te benutten voor de uitvoering van anti
joodse maatregelen. Het merendeel van de betrokken manschappen stelde zich daarbij 

weliswaar afkerig op, maar onderwierp zich nogal passief aan de discipline . Daarbij 
speelde mee dat het politiepersoneel gewend was om bevelen zonder bedenkingen 
uit te voeren en de consequenties van een eventuele weigering ongewis waren. 

De medewerking van de politie aan de deportatie van de joden was een onthutsend 
voorbeeld van de wijze waarop het korps door zowel zelfgekozen als gedwongen 
aanpass ing tegen de achtergrond van Duitse willekeur en terreur, volledig in strijd 

handelde met de rechtmatige belangen van de bevolking die de politie geacht werd 

te beschermen. 

Vanaf het voorjaar van 1943 namen de spanningen binnen het korps duidelijk toe. De 
weerstand van korpsleden die vooral tijdens de April-Meistaking naar buiten kwam, 
werd echter gebroken door Duitse dreigementen , waarbij De Bouter zich enigszins 

afzijdig hield . Wel pleitte de korpschef voortdurend voor uitbreiding van zijn korps, 
om zodoende het functioneren ervan te verbeteren en de druk op de manschappen 
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enigszins te verlichten. Wellicht trachtte hij daarmee tevens zijn macht te vergroten; 

inperking van zijn autoriteit en bevoegdheid wenste hij althans niet te accepteren. 

Als gevolg daarvan verslechterde zijn relatie met zowel de burgemeester als de 
Landwacht. 

Tegelijkertijd daalde het aanzien van De Bouter in de ogen van de bezetter. Dat had 
te maken met de reputatie van het korps dat niet bekend stond als pro-Duits. Die 

reputatie was niet ten onrechte, want meerdere korpsleden waren op verschillende 

wijze betrokken bij illegale activiteiten. 
De reputatie van de korpschef ging er noch bij zijn ondergeschikten, noch bij zijn 
superieren op vooruit nadat hij op Dolle Dinsdag tijdelijk uit de stad verdween. In 
maart 1945 werd De Bouter uiteindelijk weggepromoveerd omdat de bezetter ook 

hem te slap vond. Zijn opvolger Huizinga probeerde zich vervolgens te ontdoen 
van de tegenstanders binnen het korps, maar kwam als gevolg van de naderende 

bevrijding nauwelijks toe aan de verwezenlijking van dit plan. 
Door de aanstelling van voorstanders van de nieuwe orde als korpschef had de 
bezetter getracht de Zwolse gemeentepolitie om te vormen tot verdediger van de 
Duitse belangen. Hoewel de nieuwe korpsleiding geen geestdrift bij het korps wist 

op te wekken voor de nationaal-socialistische opvattingen, maakten zowel de zelf
gekozen aanpassing van de politie als de toenemende Duitse dwang, het korps 
niettemin tot een Duits werktuig. Individuele politiemannen grepen echter wanneer 
dat mogelijk was, de mogelijkheid aan om bevelen niet of slechts gedeeltelijk na te 
komen en zodoende de bevolking in bescherming te nemen tegen de maatregelen 

van de bezetter. Door deze handelwijze en door het gebrek aan enthousiasme voor 

de nieuwe orde werd het korps vooral in latere jaren een steeds minder betrouwbaar 
werktuig voor de bezetter. Uiteindelijk konden zowel bezetter als bevolking met 
gemengde gevoelens terugkijken op de inzet van de politie tijdens de oorlog. 
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HOOFDSTUK 4 

Het dagelijks leven 

In de uitgebreide literatuur over de Tweede Wereldoorlog bestaat relatief weinig aan
dacht voor het dagelijks leven, een onderwerp dat echter sterk leeft in de herinnering 
van velen die de bezetting bewust hebben meegemaakt. De oorlog liet diepe sporen 
na op het leven van alledag, waarvan verschillende onderdelen op uiteenlopende 

wijze beïnvloed werden door de Duitse bezetting. 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op enkele representatieve aspecten van het dagelijks 
leven die direct of indirect invloed van de bezetting ondervonden. Allereerst gaat de 
aandacht uit naar het levensonderhoud, in het bijzonder de voedsel- en brandstof

voorziening. Doordat de Duitse oorlogsindustrie allerlei produkten uit de bezette 
gebieden benutte, werd het steeds moeilijker om voldoende eten bij elkaar te krijgen 
en om genoeg brandstof te vergaren. Het onderwijs en het verenigingsleven onder
gingen eveneens invloeden van de oorlog. Hierbij ging het om ideologisch getinte 
maatregelen, waarmee de bezetter trachtte de bevolking te nazificeren. Ook de 

kerken ontkwamen niet aan de gevolgen van de bezetting. In de gezondheidszorg 
werden de betrokken Zwollenaren zowel geconfronteerd met schaarste aan middelen 
als met pogingen van de Duitsers om hun nationaal-socialistische opvattingen in te 
voeren. 

Een geheel eigen stempel drukte de luchtoorlog op de dagelijkse gang van zaken 
tijdens de bezetting. Deze strijd, die het militaire treffen tussen geallieerden en 
nazi's aanschouwelijk maakte in bezet gebied, had ook voor Zwolle gevolgen . De 

Overijsselse hoofdstad lag namelijk op de geallieerde luchtroutes naar Duitsland. 
De sterkste indruk die de oorlog echter naliet, een indruk die zich in het geheugen 

van velen heeft vastgezet als kenmerkend voor de hele bezettingsperiode, wordt 

gevormd door de chaotische situatie vanaf september 1944. 
Bij dit alles dient te worden beseft, dat het in het dagelijks leven niet altijd ging om 
autonome invloeden waaraan niet te ontkomen viel. Voor de inwoners van het bezette 
Zwolle deden zich ook gelegenheden voor waarbij vóór of tegen de door de bezetting 

ontstane situatie kon worden gekozen, of waarbij een keuze juist bewust achterwege 

bleef. Die afweging werd veelal ingegeven door een afkeer van de nationaal
socialistische ideologie. Anderen maakten hun keuze daarentegen op basis van hun 
voorkeur voor diezelfde ideologie. Tegen deze achtergrond staat in dit hoofdstuk de 

reactie van verschillende Zwollenaren op de ontwikkelingen in het dagelijks leven 
centraal. 
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Levensonderhoud 

Het voorzien in het levensonderhoud bracht de nodige problemen met zich mee in 
bezettingstijd. Veel produkten, zoals voedingsmiddelen, waren schaars doordat de 
internationale handel werd belemmerd door de oorlog. Bovendien legden de oorlog
voerende machten beslag op een aanzienlijk deel van de produktie. Om in een 
dergelijke situatie toch tot een zo eerlijk mogelijke verdeling van allerlei goederen te 
komen, besloot de Nederlandse overheid na de mobi lisatie in de zomer van 1939 om 
een distributiesysteem op te zetten. Alle Nederlanders kregen bonnen van de over
heid, zodat ieder een evenredig deel van de beschikbare voorraad produkten kon 
kopen. Suiker ging het eerste op de bon. Wie voortaan een pak suiker kocht, moest de 
winkelier niet alleen geld maar ook de juiste bon overhandigen. Als reactie op deze 
gereguleerde schaarste ontstond weldra een zwarte markt, waar niet naar bonnen 
werd gevraagd maar waar produkten tegen veel hogere prijzen verkocht werden. De 
autoriteiten traden hier fel tegen op door opsporingsambtenaren van de pol i tie en de 

overheidsdienst voor de Prijsbeheersching geregeld controles te laten uitvoeren. 

Levensmiddelen 

In april 1941, toen Nederland inmiddels bijna eenjaar in de oorlog was betrokken, 
was al een groot aantal produkten op de bon. Een deel daarvan betrof zaken als 
textiel, schoenen, zeep, lucifers en glas. In de meeste gevallen ging het echter om 

Maart 1945, 'nwdem ' vervoer te Zwolle. Wegens gebrek aan benzine werd de::.e autobus 

omgebouwd tot koets. Als a/tentatieve energiebron ligt er een ::.ak met haver op !tet dak. 
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levensmiddelen zoals aardappelen, vlees, melk en brood. Het was deze schaarste die 
in april 1941 leidde tot de opening van een Centrale Keuken in Zwolle. De plannen 

daarvoor waren een half jaar eerder ontstaan, nadat het Rijksbureau voor voedsel

voorziening in oorlogstijd de gemeente gewezen had op de verwachte moeilijkheden 
op het terrein van de voedselvoorziening. 

De Centrale Keuken werd gevestigd in de Eierhal aan de Nieuwe Markt en begon 
haar werk op donderdag 24 april 1941. Het personeel van de keuken , bestaande uit 
twintig personen, kon dagelijks 6000 liter voedsel klaarmaken, verdeeld over twee 

maaltijden per dag. ledere Zwollenaar kon tegen betaling van een gering bedrag en 
tegen inlevering van bonkaarten voor vlees, peulvruchten en vet een maaltijd bij de 
keuken krijgen. Naast het centrale gebouw waren er uitdeelposten in de Tweede 

Weidjesstraat, de Vechtstraat en aan de Musschenhage, waar de maaltijden dagelijks 
-behalve op zondag- tussen 11 .30 en 13.00 uur verkrijgbaar waren. In mei 1941 
begonnen twee Zwollenaren bovendien met het thuis bezorgen van de maaltijden 
per bakfiets. ' 

Enkele maanden later, in september 1941 , constateerde het hoofd van de Centrale 
Keuken dat er sprake was van een toenemend aantal bezoekers, onder meer als 
gevolg van het openen van een uitdeellokaal aan de Rembrandtlaan.2 Dat bericht 
klonk echter al te positief, want het jaar 1941 werd afgesloten met een verlies van 

ruim f 40.000,- . In totaal had de Centrale Keuken 168.000 dagkaarten en 16.000 
halve weekkaarten verkocht. De gemiddelde dagomzet bedroeg eind december 

1941 circa 950 liter voedsel. Daarmee werd nog geen zestien procent van de 

kookcapac iteit benut, hoewel in november tevens was begonnen met de levering 
aan fabrieken. ' Blijkbaar hadden de meeste Zwollenaren zich zonder hulp van de 

overheid weten aan te passen aan de beperkingen op het terrein van de voedsel- en 
brandstofvoorziening. De noodzaak van de Centrale Keuken was daarom voorlopig 
kleiner dan aanvankelijk was verwacht. 
De behoefte aan maaltijden uit de Centrale Keuken nam vervolgens echter geleidelijk 

aan toe. In maart 1942 werd het maximum aantal porties eten dat dagelijks werd 
verstrekt, verhoogd van 1400 naar 1800. Niet lang daarna steeg het tot boven de 2000. 

Desondanks werd ook 1942 met een fors verlies afgesloten. Het daaropvolgende jaar 
kon het verlies slechts in geringe mate worden ingeperkt! 
Pas na de zomer van 1944 nam de vraag naar de produkten van de Centrale Keuken 
aanzienlijk toe. Vanaf september 1944 werden ook maaltijden ge leverd aan de 

dwangarbeiders van de Organisation Todt, die in de omgeving van Zwolle waren 
ingezet bij de bouw van Duitse verdedigingslinies:' Dit legde een steeds grotere druk 
op de Centrale Keuken. Toen deze eind 1944 geheel in beslag werd genomen door de 

voedselvoorbereiding voor de Organisation Todt, werden enkele noodkeukens voor 

de bevolking in gebruik genomen. De noodkeukens waren gevestigd in melkfabriek 
De Eendracht aan de Berkumstraat, in de Blokmelkfabriek buiten de Kamperpoort en 

in het gebouw van de Noordoostpolderwerken aan de Vondelkade. In de fabriek van 
de firma Sterken aan het Ei land was bovendien nog eenKinder-en Dieetvoedings
keuken ondergebracht. Ook werden voorbereidingen getroffen voor een noodkeuken 

in de wijk Assendorp met een capaciteit van maar liefst 14.000 liter eten per dag. 
Inmiddels was het personeel begin december fors uitgebreid , omdat verwacht werd 
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dat een groot deel van de bevolking gebruik moest maken van de noodkeukens indien 
de gasvoorziening zou stagneren." Om hierop adequaat te kunnen reageren, kregen de 
noodkeukens zestien uitdeelposten tot hun beschikking. 
Als gevolg van de toegenomen afzet van maaltijden- tegen een prijs van f 0,30 
per liter- kon 1944 worden afgesloten met een postief saldo van ruim f 20.000,-. 
Die winst was voor een belangrijk deel te danken aan de verkoop van maaltijden en 
koffie aan de Organisation Todt. Wrang genoeg maakte de door de Duitsers ingestelde 
dwangarbeid de Centrale Keukens tot een winstgevende onderneming.7 

Als gevolg van de grote vraag naar maaltijden bestond er in februari 1945 een gebrek 
aan personeel. Hoewel er inmiddels 53 personen in de Centrale Keuken werkten en 
nog eens 28 in de verschillende noodkeukens, werd uitbreiding van het personeel 
noodzakelijk geacht." Bovendien waren er mensen nodig voor de bemanning van de 
uitdeelposten die in februari en maart van dat jaar in Spoolde, Ittersum en Schelle 
werden geopend. Tot verdere uitbreiding van het personeel kwam het na de 
bevrijding echter niet meer. 

De aandacht die de gemeente had voor de voedselvoorziening, kwam niet alleen tot 
uiting in de oprichting van de Centrale Keuken. Zo bouwde de gemeentelijke dienst 
voor Maatschappelijk Hulpbetoon, die eveneens met deze kwestie bezig was, in het 
vo01jaar van 1941 een voedselvoorraad op. De voorraad bestond onder meer uit 
koolrapen en bieten die verkocht werden aan de plaatselijke winkeliers. 9 

In het najaar van 1941 vond overleg plaats tussen de grote gemeenten in Overijssel 
om te kijken hoe men maatregelen kon nemen tegen de verwachte vorst en de daaruit 
voortvloeiende verkeersmoeilijkheden. Voorraadvorming van aardappelen werd in 
dat kader noodzakelijk geacht. Dit idee werd inderdaad uitgevoerd in Zwolle, waar 
de bevolking langzaamaan iets begon te merken van de schaarste. Zo waren er in de 
winter van 1941-1942 slechts weinig winkels in de stad die uien , wortelen en rode 
kool verkochten.'" 
Ondanks allerlei landelijke distributiemaatregelen kon niet worden voorkomen dat er 
schaarste optrad. Burgemeester Van Karnebeek constateerde bij een tentoonstelling 
over het huishouden in 1941 dan ook terecht 'hoe moeilijk en veelomvattend de taak 
van de vrouw in dezen tijd' was." Om de moeilijkheden in de voedselvoorziening 
enigszins te verminderen, werden in het voorjaar van 1942 meer dan 750 volks
tuintjes beschikbaar gesteld aan de Zwolse bevolking. Samen met de al bestaande 
volkstuinen beschikten 1256 Zwollenaren vanaf dat moment over een tuintje om 
zelf groente te verbouwen." 

Dergelijke initiatieven voorkwamen niet dat er nog altijd mensen waren die vonden 
dat zij recht hadden op meer levensmiddelen. Dat was de reden dat de uitgebreide 
distributiemaatregelen, die de voedselschaarste juist zoveel mogeljjk moesten 
reguleren , nogal eens werden ontdoken. Zo ontdekte de politie in juli en augustus 
1941 verschillende gevallen van illegale slachtingen in Zwolle. De betrokken 
slachters en veehouders moesten zich evenals de circa 130 klanten voor de rechter 
verantwoorden." 
Een andere opzienbarende zaak was het geval van vier personen uit Spoolde die 
samen met een slachter uit Oldebroek minstens tien koeien en twee schapen slachtten 
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en met een forse winst verkochten. De dieren waren op verschillende plaatsen 
geslacht, in schuurtjes, onder de tribune op het terrein van de Zwolsche Athlethiek 
Club en bij iemand in de keuken. De betrokkenen werden gestraft met zes tot zeven 
maanden gevangenisstraf. De kopers van het vlees kregen forse boetes opgelegd. 14 

De voedselschaarste bleek ook uit het voorstel van het departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Kultuurbescherming in september 1942 om de Nederlandse jeugd in 
te schakelen bij de 'kastanje-, eikel- en beukenoten-oogst' . Tegen een betaling van 
vier cent per kilo kastanjes werden ook Zwolse scholieren ingeschakeld. De naar 
schatting 150 kastanjebomen in de gemeente werden verdeeld in 12 terreinen voor 
24 scholen. 1.< 

Ondanks incidentele schaarste was de toestand in de voedselvoorziening in 
Zwolle en Zwolierkerspel zeker niet dramatisch. Nog in maart 1944 noemde de 
burgemeester van Zwolierkerspel de voedselvoorziening bevredigend , wat deels 
kwam doordat deze plattelandsgemeente profijt had van de aanwezige landbouw
bedrijven. In de stad lag dat anders, hoewel veel inwoners probeerden voedsel van 
het platteland te betrekken. Niettemin was de officiële groentevoorziening in Zwolle 
in het voorjaar van 1944 minimaal.' 6 Tot in de zomer was er sprake van aardappel
schaarste. 
Waarschijnlijk werd echter veel groente via niet-officiële kanalen naar de stad 
gesluisd. Toen de gemeente namelijk in januari 1944 meer dan 70 bedrijven aan
schreef met de vraag of men belangstelling had voor zogeheten bedrijfsvolkstuinen, 
reageerden slechts drie instellingen en drie bedrijven, met nog geen 170 deelnemers. 
Zij gingen onder meer aardappelen, erwten, bonen, uien en wortels telen op enkele 
percelen. In 1945 steeg het aantal deelnemers slechts licht. Ditmaal hielden de deel
nemers zich niet alleen bezig met de verzorging van de gewassen, maar namen ze 
bovendien deel aan de bewaking van de tuinen in verband met 'de zeer bizondere 
tijdsomstandigheden' .' 7 Een dergelijke bewaking was in de laatste fase van de 
bezetting geen overbodige luxe. 
Dat bleek ook uit het jaarverslag over 1944 van de gemeentelijke plantsoenendienst: 
' De zwanen zijn alle uit de Zwolsche wateren verdwenen. Waarschijnlijk zijn zij 
tengevolge van de voedselschaarschte als "wildbraad" opgegeten.''" Een ander 
gevolg van de voedselschaarste was een inbraak in de Centrale Keuken begin maart 

1945 waarbij 40 kilo vlees werd gestolen. 

Ook andere prodokten dan levensmiddelen werden soms verkocht tegen een prijs 
die hoger lag dan de vastgestelde. Zo signaleerde de Economische Dienst van de 
gemeentepolitie dat verschillende winkeliers bij de verkoop van goederen om ruil
middelen vroegen. Wie als klant in een kledingzaak de benodigde distributiebonnen 
had en geld voor een beoogd stuk textiel , kon dit kopen uit de gewone winkel
voorraad. Wie echter iets extra's kon bieden, kon daarentegen een keuze maken uit 
de vooroorlogse kledingrestanten van de winkelier. 
In meer branches verliep niet alles volgens de regels, zo constateerde de politie. 
'Eén geval betrof een opticiën die voor het leveren van een bril met een normale 
waarde van f 10,30 een halve kilogram boter als tegenprestatie eischte. De man 
werd veroordeld tot een geldboete van f750,- plus de kosten. Een andere winkelier 
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verkocht weckglazen, doch eischte als tegenprestatie inlevering van boterbonnen. 
Deze persoon werd veroordeeld tot een boete van f 600,- plus de kosten.' 

Voorts deed zich het euvel voor dat sommige personen een deel van hun distributie
bonnen verkochten om met de opbrengst daarvan de bioscoop te bezoeken. ' Dat 
hieronder de kinderen uit dergelijke gezinnen het meeste te lijden hebben en aan hen 
de reeds schaarsche artikelen zooals melk en boter worden onthouden behoeft geen 
betoog', werd machteloos geconstateerd.'9 

Brandstoffen 

De strenge winter van 1941 -1 942 maakte het gebrek aan brandstoffen nijpend. In 
februari 1942 raakten de voorraden van de plaatselijke brandstofhandelaren geheel 

uitgeput. Om de moei lijkheden voor de inwoners te verlichten, kocht de gemeente 
grote hoeveelheden hout. Deze werden ter beschikking gesteld van de bevolking. 

Personen die ondersteund werden door de gemeente kregen korting bij de aanschaf. 20 

Desondanks nam het aantal brandstofdiefstallen aanzienlijk toe in deze periode, 
zodat de politie zich gedwongen zag extra bewaking in te stellen. Het aantal dief
stallen daalde vervolgens sterk door het afnemen van de kou eind maart. 2 ' Hoewel 
brandstoffen schaars bleven tijdens het verdere verloop van de oorlog, werd het 
tekort pas echt acuut vanaf het najaar van 1944. 

In september 1944 werden in Zwolle de zogeheten gasloze uren ingesteld. Slechts ::es uur per 

dag kon men nog gas krijgen. Begin 1945 werd de levering van gas helemaal gestaakt. Tijdens 

de bevrijding werd de Zwolse gasfabriek door Duits granaatvuur getroffen. Hierbij werd een 

watertank lek geschoten. 
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Op 7 september 1944 werden in Zwolle de zogeheten gasloze uren ingevoerd. 
Dat was een nogal eufemistische omschrijving voor het feit dat men voortaan 

nog maar zes uur per dag gas kon krijgen. Het was verkrijgbaar op etenstijd 

's ochtends, 's middags en 's avonds. Een week later volgde voor heel Overijssel 
een verbod op het verbruik, de verkoop en het vervoer van vaste brandstoffen. 

Een uitzondering werd slechts gemaakt voor vitale bedrijven die werkten voor de 
gas- , elektriciteits-en voedselvoorziening of voor de oorlogsindustrie.22 Enkele 
dagen later volgde een nieuwe beperking van de gasvoorziening. De dagelijkse 
verstrekking werd daarmee teruggebracht tot 2,5 uur. De brandstoffennood leidde 
ertoe dat op meerdere plaatsen bomen en struiken uit het straatbeeld verdwenen. 
Eind oktober werd dagelijks nog maar twee keer een half uur gas verstrekt, 

nadat het er korte tijd naar uit had gezien dat de gaslevering noodgedwongen 
helemaal gestopt zou worden. Dat het niet zover kwam, was te danken aan een 
geringe voorraad kolen waarover men nog beschikte. Deze voorraad werd echter 
steeds kleiner door veelvuldige diefstallen op het terrein van de gasfabriek. 
Op 7 februari 1945 werd de levering van gas op last van de bezetter geheel stop
gezet.n 

Ook elektriciteit werd een schaars goed, als gevolg van de geringe kolenvoorraad 

van de elektriciteitscentrale. Bovendien werd de toevoer van steenkool vanaf 
september 1944 uitgesloten geacht nadat geallieerde troepen Limburg hadden 
bereikt. Medio september 1944 was het particulieren daarom alleen nog toegestaan 

om elektriciteit te gebruiken voor het koken. Wie betrapt werd op het gebruik van 

elektrische verlichting werd van het stroomnet afgesloten. '" 
Begin november 1944 moest de IJsselcentrale overgaan tot nieuwe maatregelen. Het 

particuliere elektriciteitsgebruik voor huishoudelijke doeleinden mocht voortaan nog 
maar vijftien procent bedragen van het normale gebruik, met een minimum van acht 
kilowattuur per maand. Daarmee kon een gloeilamp dagelijks bijna een uur branden, 
wat inmiddels weer was toegestaan. ' ' 

Op vrijdag 17 november 1944 voerde de IJsselcentrale in opdracht vap de bezetter 
speruren in, waardoor tussen 12.00 en 6.00 uur, zowel 's middags al s 's nachts, geen 

elektriciteit werd geleverd. Er werden daarbij uitzonderingen gemaakt voor bepaalde 
instellingen en bedrijven. Daardoor was het mogelijk dat ook woningen in de buurt 
van die bedrijven stroom konden gebruiken, hoewel dat niet was toegestaan. 
Uiteindelijk werd begin december 1944 de levering van elektriciteit aan de Zwolse 
bevolking geheel stopgezet. Slechts enkele bedrijven en instellingen mochten nog 

stroom gebruiken .'" 
Op dat moment had de gemeente Zwolle zich al gebogen over de vraag hoe in 
de ontstane brandstofbehoefte kon worden voorzien. Hout werd daarbij gezien als 

een goede vervanging. Geschat werd dat er dagelijks 160 bomen nodig waren, 

waarvan het grootste deel door plaatselijke houthandelaren kon worden geleverd. 
Een ander deel van het benodigde hout was afkomstig uit een bos in Heerde dat 

Zwols gemeentebezit was. Bovendien konden nog eens enkele honderden bomen 

in de gemeente gekapt worden. Daarbij zag de bezetter erop toe dat de bomen 
langs de hoofdverkeerswegen ongemoeid bleven als dekking tegen geallieerde 
luchtaanvallen. 
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Het hout van de gekapte bomen werd uiteindelijk met behulp van de plaatselijke 
middenstand verdeeld. Afhankelijk van de hoeveelheid brandstoffen die men 
voorheen ontving, kon de burger nu een partij brandhout van een bepaalde omvang 

kopen tegen een prijs van vier cent per kilo. 27 

Huisvuil 

Een geheel ander probleem was in januari 1945 ontstaan bij de dienst Gemeente
reiniging:- Daar waren de auto's na de septemberdagen van 1944 gevorderd door de 
Duitsers. Noodgedwongen werden toen enkele wagens met paarden van de firma Van 
Gend & Loos in gebruik genomen. Daarmee was het echter niet meer mogelijk om 
iedere week het huisvuil op te halen; dit lukte alleen nog maar in de binnenstad. In de 
buitenwijken gebeurde dat om de drie of vier weken. Tot overmaat van ramp werden 
bij een bominslag medio december 1944 de garages en bijna al het overgebleven 
materieel van de Gemeentereiniging vernietigd. Bovendien vorderde de Organisation 

Todt vervolgens de gebruikte paardewagens. Elders konden nog enkele paarde
wagens worden gehuurd, maar deze moesten in januari 1945 worden ingezet bij het 
sneeuwruimen en zandstrooien. Het huisvuil in de binnenstad kon daardoor niet meer 
worden opgehaald. 

In die situatie stelde de directeur van de Gemeentereiniging voor om op enkele 
tientallen plaatsen in de stad stortplaatsen voor huisvuil in te richten. Van daaruit zou 

de Gemeentereiniging proberen het vuil naar de stortplaats te brengen.2
" Dit voorstel 

werd vervangen door een beter plan om met wagens, die steeds voor korte tijd door 
de Rijksverkeersinspectie werden gevorderd, één keer per week vuil op te halen. 
En zo gebeurde het vanaf eind februari 1945. 

Bovendien oefende de politie streng toezicht uit op het verbod huisvuil te storten 
'daar eenig verantwoordelijkheidsgevoel van de burgerij, vooral in dit opzicht, niet 
meer aanwezig schijnt te zijn. ' 2

" De oorlog begon duidelijk zijn sporen na te laten op 
de mentaliteit van de bevolking. Het steeds verder toenemende gebrek aan goederen 

en diensten maakte het er dan ook niet gemakkelijker op voor de Zwollenaar, al 
waren de voorzieningen hier veel minder gebrekkig dan in het westen van 
Nederland. 

Onderwijs 

Een van de maatschappelijke terreinen waarop de Duitsers nadrukkelijk 
probeerden invloed uit te oefenen was het onderwijs. Niet ten onrechte werd het 

onderwijs beschouwd als een goed middel om de ideeën van jongeren in nationaal

socialistische zin te beïnvloeden. Overal in het land moesten daarom schoolboeken 
worden gezuiverd van uitlatingen die als anti-Duits konden worden opgevat. Door 
het departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming werd boven
dien getracht om bij schoolbesturen en onderwijzend personeel begrip te kweken 
voor het nationaal-socialisme. In de meeste plaatsen had dat beleid slechts weinig 

succes. Dat gold ook voor Zwolle. 
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Vanwege de Duitse inval in de meidagen van I 940 had het onderwijs enkele dagen 
stil gelegen, maar op donderdag I 6 mei werden de Jessen op de meeste scholen weer 
hervat. Niet alle leerlingen konden echter terecht in hun vertrouwde klaslokalen. 

De scholen aan de Westerfaan en de Assendorperstraat waren door het Duitse leger 
in beslag genomen. In de daaropvolgende oorlogsjaren kwamen hier nog enkele 
schoolgebouwen bij. 
De eerste bezettingsm aanden bleef het niettemin vrij rustig op onderwijsgebied. Dat 
veranderde in september I 940. Twee leraren van het christelijk lyceum, de 32-jarige 
J. Wytzes en de 22-jarige M.A Vente, werden in opdracht van de Sicherheitspolizei 

gearresteerd. De Zwolse Ortskommandant had namelijk geklaagd over leerlingen van 
het lyceum die een passerende Duitse legerkolonne beledigden. Daarop had rector 
dr. J. Fernhout van het lyceum op 17 september een nogal Duits-vriendelijke rede 
gehouden in de schoolaula voor leerlingen en leraren. Hierin droeg hij de leerlingen 
op zich te onthouden van negatieve opmerkingen tegen de Duitsers, omdat men 
nu eenmaal eerbied moest hebben voor zijn meerdere, die een historische taak te 

vervullen had. Op dat moment verlieten zeven verontwaardigde leraren, waaronder 
Venteen Wytzes, demonstratief de aula, terwijlleerlingen applaudiseerden. 
De zaak werd ook buiten de school bekend. Daarop kwam de Zwolse so-functionaris 
Hahn bijeen met rector Fernhout en met twee docenten die de nationaal-socialistische 
beginselen aanhingen, P.A. van Rossemen M.H. Werther. De volgende dag werden 
Venteen Wytzes als enige van de zeven betrokken docenten opgepakt en naar 
Scheveningen overgebracht, waar ze door de so verhoord werden. Pas in december 
kwamen ze weer vrij , zonder veroordeeld te zijn. Hoewel beide docenten in opdracht 

van de Duitse autoriteiten werden ontslagen, bleef het schoolbestuur hun salaris 
uitbetalen. ;IC) 

Inmiddels was hun collega Van Rossem op IS november I 940 benoemd tot 
gemachtigde van rijkscommissaris Seyss-lnquart voor het toezicht op de orde en rust 

Het gymnasium Celeanum, gelegen aan de Vee ra/lee, omstreeks 1935. 
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in de scholen. In deze functie kreeg Van Rossem, die werd geassisteerd door twee 

medewerkers, ruime bevoegdheden om in het hele land op te treden als ordehand
haver en verklikker. Zo liet hij onderwijzers en onderwijzeressen bij zich komen 
wanneer hun leerlingen anti-Duitse of anti-NSBopmerkingen gemaakt hadden. Zelfs 
het zingen van Oranje-liedjes werd als overtreding beschouwd. Met enige regelmaat 
stelde de gemachtigde voor om leerlingen en leraren van school te verwijderen, maar 

in de meeste gevallen werden dergelijke adviezen genegeerd door het departement 
van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming. Dat had alles te maken met de 
onrust die Van Rosserus werk veroorzaakte in de onderwijswereld. Dit droeg er toe 
bij dat hij eind mei 1941 uit zijn functie werd ontheven. Enkele maanden later werd 

hij benoemd tot directeur van de Rijks-HBS in Deventer." 
Voordat het zover was , had Van Rossem nieuwe sporen nagelaten in de Overijsselse 

hoofdstad. In februari 1941 had hij namelijk een klacht ontvangen van een leraar 
van de Zwolse Rijks-HBS, het NSB-lid B. de Jong. Deze beweerde dat directeur 
E.J. Baumann met een speldje van de Nederlandsche Unie op school rondliep en 
daarmee dus de politiek binnen de schoolmuren bracht. Gevolg was dat de school

directeur een berisping kreeg van het departement. Zonder opgaaf van redenen werd 
Baumann in juli bovendien gearresteerd. Hij werd in opdracht van de bezetter 

geschorst en verbleef tot I september 1941 in het Zwolse huis van bewaring." 
De bemoeienis van de bezetter met het onderwijs nam steeds verder toe. Op de 
ambachtsschool werd een bij de NSB aangesloten leraar, die tevens lid was van het 
nationaal-socialistische Opvoedersgilde, in november 1941 aangesteld als adjunct

directeur. Deze benoeming vond plaats onder druk van Beauftragte dr. Schröder. 
Hoewel de nieuwe adjunct zich gesteund wist door driemede-NsB'ersin het 

docentenkorps, ondervond de school weinig last van de aanwezige nationaal
socialisten. ·" 

Docenten met NSB-sympathieën konden ook worden aangetroffen op het gymnasium 

Celeanum. Een bekende Zwolse nationaal-socialist was de historicus Johan Theunisz, 
sinds 1934 leraar geschiedenis en aardrijkskunde aan het gymnasium. Al voor de 
oorlog werd hij door collega's verdacht van nationaal-socialistische sympathieën. 
Dat vermoeden werd in augustus 1940 bevestigd toen hij twee artikelen publiceerde 
in Het Nationale Dagblad, een NSB-krant. J• Vanaf het voorjaar van 1941 , toen hij 
verlof kreeg van school met behoud van salaris , hield hij zich in opdracht van 

secretaris-generaal J. van Dam van het departement van Opvoeding, Wetenschap en 

Cultuurbescherming bezig met historisch onderzoek. In zijn publikaties probeerde 
hij nadrukkelijk aan te tonen dat Nederland altijd al verbonden was geweest met 

het Duitse rijk en dat Nederlandse boeren al eerder oostwaarts waren getrokken. Zo 

probeerde hij te legitimeren dat Nederland onder een Duitse invloedssfeer behoorde 
en dat Nederlandse boeren- gesteund door de nazistische Lebensraum-ideologie-

in delen van de veroverde Sovjet-Unie moesten gaan werken. In naam bleefTheunisz 
tot september 1944 aan het Zwolse gymnasium verbonden, toen hij ontslag nam in 

verband met werkzaamheden elders. 
Een collega van Theunisz was de natuurkundedocent A.S. Talma, die zich in oktober 
1940 aansloot bij de NSB. Hij was een idealistisch maar enigszins wereldvreemd en op
vliegend type. Zijn voorzitterschap van de Nederlandsch-Duitsche Cultuurgemeen-
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schap, een pro-nazistische culturele organisatie, maakte hem tot een prominent 
nationaal-socialist. Talma was ervan overtuigd dat de ondergang van Duitsland een 
ramp voor West-Europa zou betekenen, wat hij ook benadrukte in brieven die hij aan 

Hitier schreef. Tijdens zijn lessen maakte hij propaganda voor de Duitsers door voor 
te lezen uit Hitiers Mein Kampjen andere nationaal-socialistische lectuur. '' 

Toen Tal ma in de winter 1943-1944 voorlas uit een antisemitisch boek en beweerde 
dat joden ploerten waren, weigerde een zestienjarige leerlinge hier nog langer naar 
te luisteren en ging zij haar natuurkundeboek bestuderen. Tal ma gaf haar opdracht 

het boek dicht te doen, waarop zij reageerde met de uitspraak 'dat wij natuurkunde 
hadden en geen politiek '. Toen de leraar begon te vloeken en te tieren , besloot de 
leerlinge naar de rector te gaan. Die zat met de zaak in zijn maag omdat de leerlinge 

gesteund werd door de leraren. Mede daardoor slaagde Tal ma er niet in haar van 
school te laten verwijderen."' 

Dat was hem eerder bij een andere leerling wel gelukt. In september 194 1 had Talma 
tijdens de natuurkundeles gesproken over twee verschillende stoffen die toch over
eenkomsten vertoonden. Op de vraag van een leerling wat dan de overeenkomst was 
tussen een kaart aan de wand en de docent, antwoordde Tal ma dat ze al lebei konden 

branden . Waarop een andere leerling droog opmerkte dat beiden ook konden hangen . 
De woedende docent had daarop de SD ingeschakeld, waarna de desbetreffende leer
ling enkele weken van school was verwijderd wegens belediging van een NSB ' er." 

Op andere scholen in de stad werkten eveneens enkele NSB-leden. Een van hen was 
de al eerder genoemde De Jong, die als docent Duits verbonden was aan de Rijks

HBS. In augustus 1941 deelde hij in de hoogste klas inschrijfformulieren uit voor het 

Duitse leger. Daarover werd hij later ernstig aan de tand gevoeld door de onderwijs
inspecteur. Die moest zich vervolgens echter weer op zijn beurt bij de Duitsers 
verantwoorden voor zijn reprimande. " 
De Jong presteerde het om bij een proefwerkvertaling Duits-Nederlands in december 
1942 een gedeelte op te geven uit Me in Kampf De leerli ngen van klas Sa protesteerden 

hiertegen. Klassevertegenwoordiger Gjalt Spijkstra li et de docent weten dat men 
weigerde het proefwerk te maken. De in woede ontstoken docent stelde de klas 
voor de keuze het proefwerk te maken of een onvoldoende te krijgen . De leerlingen 

zwichtten daarop onder protest. 
De klassevertegenwoordiger werd vervolgens door Van Rossem, die inmiddels in 
Zwolle was teruggekeerd als directeur van de Rijks-HBS, verweten dat hij de Führer 

had beledigd. Spijkstra werd een dag later gearresteerd en overgebracht naar de SD 
in Arnhem. Na enkele weken kwam hij vrij dankzij de inspanningen van zij n vader."' 

NSB-docent De Jong vertrok enkele maanden later naar een school in Hengelo; hij 
bleek niet overweg te kunnen met directeur Van Rossem. 

Op 9 februari 1943 ontstond opnieuw beroering in het onderwijs. Die dag werden in 

opdracht van de Sicherheitspolizei acht scholieren van het gymnasi um , het lyceum 
en de Rijks-HBS gearresteerd. De leerlingen werden geheel onverwacht uit de school

banken gehaald. De arrestaties maakten deel uit van een landelijke actie van de 

bezetter om zogenaamde ' rijkeluiszoontjes' op te pakken. Het betrof een represaille
maatregel naar aanleiding van een aanslag op een collaborerende Nederlandse 

generaal, waarbij vermoedelijk studenten waren betrokken. 
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De namen van de opgepakte leerlingen, waarvan bekend was dat ze afwijzend 

stonden tegenover de bezetter, waren verstrekt door twee NSB-docenten van het 

lyceum en het gymnasium. De leerlingen werden uiteindelijk nog dezelfde dag vrij
gelaten door de gemeentepolitie, nadat de so doorgaf dat de arrestanten weer konden 
gaan. Ook de voorzitter van het schoolbestuur van het lyceum, ds. P.H.Th. Stevens, 
werd korte tijd vastgehouden. Hij werd er van verdacht geen strafmaatregelen te 

willen nemen tegen verontruste leerlingen die van school wegbleven."0 

De arrestatie van de leerlingen had namelijk tot ongerustheid in de stad geleid. Nog 

wekenlang deed het gerucht de ronde dat alle jongens tussen tussen 16 en 25 jaar 
zouden worden opgepakt als vergelding voor aanslagen op enkele NSB'ers. Bij de 
telefooncentrale in Zwolle ging bovendien het onjuiste gerucht rond dat er bij de 

P1T in Amsterdam en Rotterdam gestaakt werd. Gevolg hiervan was dat ongeveer 
35 jongere ambtenaren op de centrale hun werk op woensdag I 0 februari lieten 
liggen uit angst opgepakt te worden. De ambtenaren hervatten hun werk echter weer 
in de namiddag in opdracht van de Duitse autoriteit die toezicht op de centrale hield." ' 

Op de middelbare scholen bleef het onrustig. Vanaf 9 februari bezocht een groot 
aantalleerlingen uit de hoogste klassen van de Rijks-HBS, het gymnasium, het lyceum 
en de ambachtsschool de lessen niet meer. Dit spijbelgedrag had zich op kleinere 
schaal al eerder voorgedaan rond de kerstvakantie van 1942 toen enkele leerlingen 
wegbleven uit angst om in Duitsland tewerkgesteld te worden. Op de katholieke 

ULO kregen de jongens uit de hoogste klas op 10 februari 1943 vrij 'om geen gevaar 

te lopen meegenomen te worden. '"2 

Dat de onrust aanhield bleek op 12 februari. Die vrijdagochtend stond het opschrift 
'Staking', met daarachter een 'V ' , geschilderd op de twee inritten van de Rijks-HBS 

aan de Bagijnesingel. Op de gevel van het gebouw stond geschreven ' Voorlopig 
Staking 1918 V'. Hoewel de directeur de opschriften zo snel mogelijk liet verwijderen, 
ondernamen leerlingen van de laagste klassen een poging om te staken. Toen de bel 
voor de aanvang van de lessen luidde, bleven verschillende leerlingen buiten staan. 

Bij het begin van de tweede lesuur gingen zij alsnog naar binnen, maar werden toen 
door directeur Van Rossem weggestuurd. 's Middags waren de leerlingen echter 
weer aanwezig.") 

De hoogste klassen van de middelbare scholen bleven behoorlijk ontvolkt doordat 
ouders hun kinderen niet meer naar school stuurden. Op het lyceum ontbrak de helft 

van de leerlingen uit de bovenbouw, terwijl bij de ambachtsschool, de Rijks-HBS en 
het gymnasium een nog groter deel afwezig was uit vrees voor arrestatie. Enkele 

leerlingen volgden lessen bij docenten thuis. Pas medio maart zou het schoolbezoek 

weer het normale beeld vertonen; alleen op het gymnasium kostte het meer moeite 
om de leerlingen weer naar school te krijgen.~ 

Het aantal gevallen waarin gespijbeld werd, was overigens al vanaf het begin van 

de bezetting aanzienlijk toegenomen. Oorzaak hiervan was de afwezigheid van veel 
vaders die bijvoorbeeld in Duitsland werkten. Bovendien waren de moeders veel tijd 

kwijt met het doen van door de distributie belemmerde boodschappen, waardoor soms 
ook de kinderen zelf werden ingeschakeld om boodschappen te doen. Ook werd het, 
vooral vanaf 1943, steeds moeilijker om voor kleding en schoeisel voor de kinderen 
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te zorgen. Dat vormde voor sommige ouders een reden om hun kinderen thuis te 
houden. Dat het aantal verzuimen toch daalde in 1944, was slechts te wijten aan de 
sluiting van een groot aantal scholen vanaf september dat jaar.45 

De meeste scholen werden vanaf dat moment door de bezetter opgeëist. Deze 
ontwikkeling, die al geruime tijd daarvoor was ingezet, legde een behoorlijke druk 
op het onderwijs. Toen burgemeester Van Karnebeek dan ook in maart 1944 het zo
veelste verzoek had ontvangen om een school beschikbaar te stellen voor het Duitse 
leger, wees hij de Duitsers erop dat de bezetting van schoolgebouwen het onderwijs 
reeds ernstig had ontwricht. Enig resultaat had die opmerking echter niet.46 

Door deze vorderingen lag het onderwijs in Zwolle nagenoeg stil vanaf eind 1944. 
Begin I 945 was alleen de katholieke Sint Jozefschool aan het A-plein nog ongemoeid 
gelaten. Andere scholen verzorgden het onderwijs in allerlei ruimtes verspreid over 
de stad. Bovendien nam de Coördinatiecommissie, die zich ontfermde over de in de 
stad aanwezige voedselzoekers uit het westen van het land, vanaf begin december 
zowel de Julianaschool als de dr. Franssenschool en de BLO-school in gebruik. 
Voordien had deze commissie vanaf september 1944 gebruik gemaakt van de 
ambachtsschool.'7 

Ook de zogeheten Deutsche Schule in Zwolle werd in september I 944 gesloten. 

Deze school bestond nog geen drie jaar. De Deutsche Schule-een van de twintig die 
er in Nederland waren- was in de eerste plaats bestemd voor ki nderen van Duitse 
ouders, hoofdzakelijk in Zwolle en omgeving gevestigde officieren en ambtenaren. 

Herlerarenkorps van het gymnasium Ce/ecmumrijdens het studiejaar 193411935. Als derde 

vanlinks staarnatuurkundedocent A.S. Ta/ma. Hij ontpopte ::.i eh tijdens de be::.etting als een 

gedreven nationaal-socialist. Geheel rechts de geschiedenisleraar en historicus J. Theunis::.., 

eveneens sympatiserend met de NSB. 
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Bovendien werden ook Zwollenaren van Duitse afkomst verplicht hun kinderen naar 

de school te sturen, ook al spraken ze geen Duits. Verder zaten er enkele leerlingen 
van NSB-ouders op school. 

De school was aanvankelijk ondergebracht in het christelijk lyceum aan de Veer
allee waar drie leslokalen werden gebruikt. Van de 75 leerlingen, zowel jongens als 
meisjes , waren er 25 Rijksduitsers, 11 van Duitse afkomst en 39 Nederlanders. De 
meeste kinderen kwamen uit Zwolle. Het personeel bestond uit een Duitse Schul

leiter, een Nederlandse leraar en een Nederlandse juffrouw die ieder een klas voor 
hun rekening namen . .JS 

In oktober 1942 werd de Deutsche Schule overgebracht naar een pand aan de Burge

meester van Roijensingel. Daarbij verhuisde ook de schoolbibliotheek mee. Daar 
stonden naast Hans und Grete en Der Volks-Brockhaus ook boeken als Me in Kampf 

Alle lessen op school werden in het Duits gegeven. Voor Nederlandse taal was geen 

tijd beschikbaar. Tijdens de Duitse les moesten geregeld dictees en opstellen worden 
geschreven waarbij bijvoorbeeld Adolf Hitier als onderwerp werd opgegeven. Bij de 
gymnastiekles werd veel aandacht besteed aan exerceren. 
Het leven op de Deutsche Schule was op militaire wijze georganiseerd. Als de 
onderwijzeres de klas binnenkwam, moesten de leerlingen naast hun bankje de Heil 
Hitler-groet brengen en vervolgens tien kniebuigingen maken bij wijze van ochtend

gymnastiek. Voor een leerling die eens twee weken de lessen had verzuimd, werd 
plaatsing in een streng opvoedingsgesticht de enige oplossing geacht! 9 

Rond kerst vonden er op school speciale Weihnachts-vieringen plaats, waar een hoge 
Duitse officier een redevoering hield waarna de kinderen kadootjes kregen. Uiteraard 
werd er op zulke dagen lovend over Hitier gesproken. Ook bij andere gelegenheden 
kwam er wel eens een Duitse functionaris een kijkje nemen. De school bleef actief 
tot Dolle Dinsdag, toen veel Duitsers en NSB'erseen veilig heenkomen zochten voor 
zichzelf en hun kinderen. Daarna lag het Zwolse onderwijs nagenoeg stil. 

Vrijetijdsbesteding 

De Duitse bezetting oefende op alle mogelijke manieren invloed uit op Nederlandse 
maatschappij. Ook het verenigingsleven ontkwam hier niet aan. De Duitsers hadden 
hun eigen opvattingen over welke vormen van vrijetijdsbesteding gewenst waren. 
Met die opvattingen diende terdege rekening gehouden te worden. 

Een van de eerste veranderingen was de vrijwillige opheffing van de afdeling 

Zwolle van de Arbeiders Jeugd Centrale. De reden hiervoor was om de voornaamste 

activiteiten buiten het zicht van de bezetter voort te kunnen zetten"'. Spoedig volgden 
gedwongen liquidaties van andere verenigingen. Reeds begin juli 1940 gaven de 
Duitsers opdracht de Vrijwillige Burgerwachten op te heffen. Deze weerbaarheicts

korpsen konden namelijk een bedreiging vormen voor de Duitse almacht. In 

Zwolierkerspel vond de opheffing van de burgerwacht vrij snel plaats omdat de 
vereniging toch al leegliep:" 
In Zwolle, waar de plaatselijke afdeling met 241 leden nog bloeide, liep de burger
wacht nog niet op haar laatste benen. In een buitengewone algemene vergadering 
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werd op 23 augustus 1940 echter noodgedwongen besloten tot ontbinding van de 
vereniging met onmiddellijke ingang. De wapens en munitie werden bij de Duitse 
autoriteiten ingeleverd, de muziekinstrumenten en verbandmiddelen gingen naar de 

padvinders, de meubels naar de gemeente en de typemachine werd verkocht aan de 
hoogste bieder. Het saldo dat overbleef na de liquidatie werd verdeeld over een aantal 
kerkel ijke liefdadigheidsinstellingen.~2 

Leden van de Zwolse schietvereniging 'Vo/ksweerbaarheid' in de schietloods gelegen aan de 

Zwarteweg, ook wel verbindingsweg genoemd (aan het einde van de Thomas a Kempis.wraal}. 

Veel verenigingen kregen de druk te voelen van de be~etter. Al snel moest de schietvereniging 

haar activiteiten staken. 

Enkele dagen later werd ook de vrijmetselarij verboden. Als gevolg daarvan werd 
onder meer de Zwolse loge Fides Mutua opgeheven. De nationaal-socialisten schoren 
echter niet alle verenigingen over een kam. In het geval van de Zwolsche Gymnastiek 

Vereeniging werd op een andere manier ingegrepen. Toen bij deze vereniging twee 
bestuursleden wegens hun NSB-lidmaatschap niet werden herkozen, besloot de 
Arnhemse procureur-generaal De Rijke - een aanhanger van de nieuwe orde - de 

activiteiten van de vereniging voor een maand te schorsen. Hij vond namelij k dat 
'aan daden van maatschappelijken boycolt als hiervoren genoemd paal en perk moet 
worden gesteld'. De maatregel droeg echter niet bij aan de populariteit van de NSB 
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binnen de vereniging, waar een van de twee bewuste bestuursleden inmiddels zijn 

lidmaatschap had opgezegd.53 

De verkondigers van de nieuwe orde maakten zich nog minder geliefd toen zij in 
april 1941 alle padvinderij-organisaties in Nederland ophieven, omdat deze op 
Engeland georiënteerd waren. De Zwolse districtscommissaris van de padvinders 

mr. P. van Kleffens werd enkele dagen gevangen gezet. De padvinders verdwenen 

daarop voor de verdere duur van de bezetting uit het straatbeeld. 
Opvallend genoeg werden de Oranje-verenigingen de eerste tijd niet door de bezetter 

aangepakt, hoewel juist hier een zeker gebrek aan aanpassingsvermogen aan de nieuwe 
tijd verwacht kon worden. Pas in juni 1941 werden de Oranje-verenigingen in Zwolle 
en Zwolierkerspel 'voor onbepaalde tijd' geschorst.;.~ Terwijl verschillende verenigingen 
werden ontbonden, waren er andere die als nieuweling hun opwachting maakten in 

het plaatselijke sociale leven. Een daarvan was de gemengde hockeyvereniging Tempo, 
die in juni 1941 werd opgericht. De voorzitter van de kersverse vereniging verklaarde 
desgevraagd aan de politie dat alle leden arisch waren. Sterker nog: 'ofschoon zulks 
niet vermeld staat in de statuten, is het de bedoeling dat uitsluitend Arische personen 
er lid van kunnen worden.' De Arnhemse procureur-generaal , wiens toestemming 

was vereist voor het oprichten van nieuwe verenigingen, liet daarop weten geen 
bezwaar te hebben tegen de oprichting. Evenmin koesterde hij begin 1942 bezwaren 
tegen de oprichting van de wandelsportvereniging Sportief, ondanks het feit dat de 
politie erop gewezen had dat de oprichters socialistisch georiënteerd waren." 

Het sportleven ging zoveel mogelijk door tijdens de bezetting. Zo werden er in juni 
1942 twee belangrijke sportevenementen gehouden in de stad. Op het gemeentelijk 
sportterrein organiseerde PEC nationale atletiekwedstrijden, terwijl de Zwolsche 

Roei- en Zeilvereeniging regionale roeiwedstrijden op het Zwarte Water op touw had 
gezet. Bij de atletiekwedstrijden won Fanny Blankers-Koen het hoogspringen bij de 
dames terwijl de Zwolse atleet Wim Peters het onderdeel hink-stap-sprong op zijn 
naam bracht. Het algemeen klassement in de roeiwedstrijden werd na afloop van de 

regionale krachtmeting aangevoerd door De Hunze uit Groningen, op de tweede 
plaats gevolgd door de organiserende vereniging.56 

Geregeld vonden er sportevenementen plaats in de Overijsselse hoofdstad: een eigen 

wielerronde, voetbalwedstrijden, gymnastiekvoorstellingen, wandeltochten en 
natuurlijk de wedstrijden in de voetbalcompetitie, die tot 1944 bleef bestaan. 
Al deze evenementen konden niet zonder een voldoende aantal sportliefhebbers. 
Hieronder bevond zich een groeiend aantal vrouwen. Daarom besloot de Zwolsche 
Athletiek Club in juli 1941 een damesafdeling op te richten. Voetbalvereniging 

Zwolsche Boys ging in februari 1944 eveneens over tot de oprichting van een dames
afdeling voor atletiek en gymnastiek. Dat gebeurde wellicht onder invloed van de 

toegenomen belangstelling voor de gemengde gymnastiekvereniging Hercules, 
waarvan het ledenaantal in 1943 was verdubbeld. 57 Overigens hadden lang niet alle 

verenigingen een dergelijke ledentoeloop. Kanovereniging De Peddelaars zag haar 
ledental na 1940 juist teruglopen, terwijl op de jaarvergadering van PEC in juli 1943 
geconstateerd werd dat er in het afgelopen seizoen veelleden 'naar het buitenland' 
waren vettrokken. De goede verstaander begreep dat hier gedoeld werd op de 
verplichte Arbeitseinsatz in Duitsland.'" 
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PEC werd ook op een veel directere manier met de Duitse overmacht geconfronteerd. 
Op een avond in maart 1943 meldden twee jongedames zich bij Wim Peters, 
secretaris van PEC en leider van de atletiekafdeling, om zich in te schrijven bij de 

sportclub. Toen Peters echter hoorde dat de meisjes bij een Duitse tandarts op de 

Eekwal werkten, maakte hij de dames duidelijk dat hij ze niet wilde inschrijven 
'omdat zij de verkeerde richting toegedaan waren'. Daarbij wees de secretaris erop 
dat door toedoen van de nationaal-socialisten verschillende joodse leden de 
vereniging hadden moeten verlaten. 

Een paar dagen later werd Peters door de Feldgendarmerie verhoord op de Orts
kommandantur. Hij bevestigde het bewuste gesprek te hebben gevoerd, maar ontkende 

het Duitse leger te hebben beledigd, zoals hem voor de voeten werd geworpen. Twee 
weken later werd zijn woning doorzocht, waarna hij zich op 21 april bij de so in 
Arnhem moest melden. Daar werd hij vastgezet en vervolgens overgebracht naar 
kamp Vught. Na zes maanden werd hij uit gevangenschap ontslagen."' 

Als gevolg van deze affaire werden zowel de atletiek- als de voetbalafdeling van 
PEC op 4 oktober 1943 onder Duitse dwang opgeheven. De banktegoeden werden 
geblokkeerd en de administratie in beslag genomen. De liquidatie leidde volgens 
de politie tot verbittering onder de sportliefhebbers, maar veroorzaakte geen 

ongeregeldheden. De so ontving diverse verzoeken om de opheffing te beëindigen, 
waarna de plaatselijke administrateur van de Nederlandsche Voetbalbond verzocht 
werd een rapport op te stellen over de verdere handhaving van de strafmaatregel. In 
het rapport werd ervoor gepleit de voetbalafdeling ongemoeid te laten omdat deze 

niets zou hebben gedaan wat in strijd was met de verordeningen van de bezetter. 

De bezetter trok daarop in januari 1944 de opheffing van de voetbalafdeling in , 
maar handhaafde de maatregelen tegen de atletiekafdeling."" 
Naast allerlei sportverenigingen bestonden er ook in oorlogstijd nog andere 
ontspanningsmogelijkheden. Daartoe behoorde ook het dansen, hoewel dit niet 

door de Duitsers werd aangemoedigd. Een verzoek van enkele dansleraren om 
grote bals te mogen organiseren werd begin 1942 door de Beauftragte afgewezen. 
' In Zusammenhang mit den emsten Zeitverhältnissen hielt der Beauftragte es fi.ir 
unerwi.inscht, dasz diese Bälle stattfinden soliten und deshalb wurde denn auch dafi.ir 

keine Erlaubnis erteilt. ' *"' 
Als het dansen werd verboden, kon men nog altijd de bioscoop of het theater bezoeken. 
Tijdens de bezetting kon de geïnteresseerde Zwollenaar onder meer voorstellingen 

van Snip en Snap bijwonen in de Buitensociëteit Een recensent merkte daarover 
terecht op dat het enthousiaste publiek naar de voorstelling kwam omdat het wilde 
lachen en zo ' voor enkele uren bevrijd worden van de zorgen van alledag ', meer nog 
dan in gewone tijden ."2 Die verklaring gold evenzeer voor andere voorstellingen, 

zoals van De Tooverbal, het cabaret van het naar Zwolle geëvacueerde Centraal 

Distributiekantoor, of van De Blauwvingers, een Zwols revue- en cabaretgezelschap 

dat in het voorjaar van 1944 voor het eerst naar buiten trad . Dergelijke ontspannings
mogelijkheden vormden 'een welkome afleiding in dezen tijd ' .61 

* In verband met de ernstige tijdsomstandigheden achtte de Beauftragte het ongewenst dat 
deze bals zouden plaatsvinden en derhalve werd daarvoor dan ook geen toestemming verleend. 
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De kerken 

De bezetting van Nederland confronteerde ook de kerken in Zwolle met een nieuwe 
situatie. Predikanten, priesters en anderen die nauw betrokken waren bij het zieleheil 
van de bevolking, trachtten in de veranderende oorlogsomstandigheden een positie te 

vinden. Juist in deze onzekere situatie werd vertrouwd op de nabijheid van God. Kort 
na de Duitse inval benadrukte een predikant in het weekblad van de Zwolse hervormde 

gemeente dan ook het belang van het godsvertrouwen. Alleen dft vertrouwen zou in 
staat zijn de onrust van het hart in deze moeilijke tijden te bedwingen. lH 

De bekende socialistisch gezinde dominee Gerardus Horreüs de Haas, eveneens 
hervormd predikant, sprak op 19 mei in de Bethlehemkerk over de schaduw van 

grote zorg en bitterheid die over de aanwezigen hing. Hij wees op de zorgen waar
over de gelovigen zich bekommerden, en vooral op 'de vraag naar de toekomst van 
de geestelijke waarden die de waarachtige zin van het menselijke leven betekenen: 
godsdienstige en zedelijke beginselen, burgerlijke rechten en geestelijke vrijheden. 
Dat alles en meer maakt deze tijd tot een zware tijd, dit uur tot een zwart uur 
voor ons.' 

Horreüs de Haas vergeleek de situatie met een bijbels verhaal over mensen die 
in moeilijke tijden verbonden waren door hun gemeenschappelijk geloof. Daarin 

las hij de boodschap 'dat wij onszeiven zullen blijven, beter: dat wij ons zullen 
bezinnen op wat wij moeten doen en worden naar eigen aard, historie, roeping' 
en dat alles naar beste vermogen met vertrouwen in God. 65 In gereformeerde kring 

sloot ds. H.A. Munnik zich bij dit streven aan: in de nieuwe omstandigheden was er 
volgens hem veel aan gelegen alles wat men van God had ontvangen met goede 
trouw te behouden."" 

Munniks gereformeerde gemeente bestond uit ongeveer een tiende deel van de 
Zwolse bevolking. Samen met de nederlands-hervormde gemeente en de katholieke 

parochies waren het de grootste kerkgenootschappen in de Overijsselse hoofdstad. 
Voorts had de kerkelijke verscheidenheid in Zwolle gestalte gekregen in nog negen 
kerkgenootschappen. 67 

Twee kerkgenootschappen hadden het tijdens de bezetting het zwaarst te verduren: 
de Nederlands-Israëlitische kerk, waarvan de lotgevallen elders in dit boek behandeld 
worden, en de zogeheten Internationale Bijbelvorschers Vereeniging. Dit genootschap, 
dat veelal bekend stond als Jehova's Getuigen, werd begin 1941 door de Duitsers 

ontbonden omdat de Getuigen het nationaal-socialisme als een duivelse macht 
verwierpen. Op I 0 februari 1941 deed de Zwolse gemeentepolitie huiszoeking op 

drie adressen in de stad en werden ruim duizend religieuze boeken en brochures in 

beslag genomen naast een aantal exemplaren van het tijdschrift De Wachttoren. De 

Getuigen waren voortaan gedwongen om hun overtuigingen voor de buitenwereld te 
verbergen, maar bleven zich strijdvaardig tegen de bezetting verzetten. Medio maart 
1941 verschenen op verschillende plaatsen in de stad kleine gekleurde biljetjes. 

Hierop stonden teksten als 'Gods getuigen te vervolgen is een misdaad. Mattheüs 
25:41-46.' en 'Jehova bestraft de vervolgers met eeuwige vernietiging. 2 Thess. 
1 :7-10; Jes. 35:4.' Daarop nam de Sicherheitspolizei maatregelen om de Getuigen 

voorgoed de mond te snoeren.68 
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De meeste kerkgenootschappen probeerden op de oude voet door te gaan, en 
ontplooiden daarnaast enkele nieuwe activiteiten die waren afgestemd op de 
veranderde omstandigheden. Eind 1940 benoemde de kerkeraad van de 

gereformeerde gemeente een driekoppige commissie die contact moest onderhouden 
met leden van de Zwolse gemeente die in Duitsland werkten. Aanvankelijk waren de 

adressen van een tiental arbeiders verzameld die werden doorgegeven aan gezinnen, 
die hen dagelijks een christelijk dagblad toestuurden en eens per week ook de 
Gereformeerde Kerkbode . Vanaf april 1941 konden arbeiders die in Duitsland 
werkten desgewenst een zakbijbeltje van het Nederlandsch Bijbel Genootschap 
krijgen.6<l 

De bekende vrij::.innige predikalll Horreiis de Haas waarschuwde al vroeg tegen de gevaren 

van helnalionaal-socialisme. Ook lijdens de be:::.etling :::.weeg hij niet. Hij overleed op 24 april 

1943 Ie Zwolle. 

In november 1942 besloot de Hervormde Jeugdraad in Zwolle in samenwerking met 

de kerkelijke commissie Sociale Zorg om voortaan iedere twee weken een brief te 
sturen naar de gemeenteleden in het buitenland. Via het mededelingenblad van de 
kerk werden belangstel lenden opgeroepen om adressen op te geven van gemeente
leden die in Duitsland werkten en om geld beschikbaar te stellen. In februari 1943 
volgde bovendien een oproep voor Nederlandse lectuur, iets waar de Nederlandse 

arbeiders in Duitsland moeilijk aan konden komen. Een jaar later werden zeker 
driehonderd brieven verstuurd naar de buitenlandse gemeenteleden, waar zich ook 
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krijgsgevangenen onder bevonden. Bovendien werden een enkele keer ook paas- en 

kerstpakketten verzonden.70 

In de gereformeerde kerk- waar eveneens een dergelijke brievenactie liep - werden 
de adressen van ' incomplete' gezinnen waarvan een zoon of de vader in Duitsland 

werkte, doorgegeven aan de ouderlingen. Zij probeerden extra aandacht aan deze 
gezinnen te geven in de vorm van huisbezoeken.7

' 

Een andere sociale activiteit was het systematisch inzamelen van levensmiddelen
bonnen. Bij de gereformeerde kerk werden deze door de diakenen verdeeld onder 

gezinnen die hier de meeste behoefte aan hadden.72 Ook trachtte de kerk op voor
zichtige wijze de gemeenteleden zover te krijgen dat ze hun huizen openstelden voor 

onderduikers. De gelovigen hadden immers een morele plicht om bijstand te verlenen 
aan vervolgden. Predikanten als ds. D. VreugdenhiJ probeerden de aanwezige angst 
bij de gelovigen te overwinnen en zetten zich ervoor in om onderduikadressen te 

vinden. 
Dominee VreugdenhiJ was in september I 942 vanuit Hardenberg naar Zwolle 

gekomen als vierde predikant van de gereformeerde gemeente. Zijn komst werd in 
februari 1943 gevolgd door de instelling van een bouwfonds voor een vierde kerk
gebouw. En er veranderde tijdens de bezetting nog meer in de organisatie van de 
verschillende kerken. In de Nederlandse hervormde gemeente was na de intrede van 

ds. P.H.Th. Stevens in 1941 als derde rechtzinnige predikant een wijkindeling over
eengekomen, waardoor de rechtzinnige predikanten hun aandacht op een duidelijk 

afgebakend terrein konden toespitsen. In de Vrije Evangelische gemeente, die in 
1939 was opgericht, werd in november 1943 de eerste vaste predikant benoemd.71 

Bij de katholieken ging de reorganisatie nog iets verder. Behalve bij de drie parochies 
in de stad konden de ongeveer 1500 katholieken uit Zwolierkerspel terecht in de 
parochiekerken van Hasselt en Hoonhorst Een eigen kerkgebouw in Zwolierkerspel 
ontbrak echter. Dat veranderde eind I 943 toen in Herfte-Wijthmen een nieuwe parochie 
werd gesticht. Wegens het ontbreken van een kerkgebouw, werden de missen voor

lopig gehouden in een als noodkerk ingerichte schuur. Kapelaan Th. van Wee uit 
Enschede werd de eerste pastoor van de parochie van Onze Lieve Vrouw van 
Altijddurende Bijstand."" 

Tijdens de bezetting waren er ook Duitse militairen die in Zwolle naar de kerk 
wilden. Onder hen bevond zich de plaatselijke militaire commandant, Orts

kommandant Häussermann die geregeld de diensten in de Lutherse kerk bezocht, 

hoewel hij zich daar niet helemaal op zijn gemak voelde.75 Het Duitse kerkbezoek 

zorgde voor enige onwennigheid, maar meestal niet voor echte problemen. De in 
de stad gevestigde fraters van Tilburg kregen in 194 I een verzoek van twee Duitse 

legeraalmoezeniers of ze de mis mochten lezen in de kapel , wat met verlof van de 
deken werd toegestaan. Vol aandacht volgden de fraters deze mis: ' Hartroerende 

ogenblikken als 's avonds om 7 uur, iets ongewoons voor ons, de beide geestelijken 
om beurt stichtend de Heilige handelingen verrichten.' Een van de aalmoezeniers 
bleef vervolgens enige tijd de mis bijwonen tot hij in januari I 942 naar Frankrijk 
werd overgeplaatst. 76 Ook bij de paters Dominicanen kwamen eind 1941 enkele 
Duitse priesters, die als hospitaalsoldaat in Zwolle waren gelegerd, de mis lezen. 
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Een jaar later droeg een Duitse aalmoezenier een mis op voor een zestigtal soldaten. 
Daarna bleef het tot maart 1945 rustig. Toen droeg een Hongaarse aalmoezenier een 

mis op voor vijftig landgenoten uit het bezettingsleger, waarna het was afgelopen met 
het Duitse kerkbezoek. 77 

Veel sterker nog dan door het Duitse kerkbezoek, wordt het beeld van de kerken in 

oorlogstijd bepaald door de repressie die de bezetter op dit terrein uitoefende. Daar
van kent Gok Zwolle de voorbeelden. Op 30 juni 1941 werd de bevolking opgeschrikt 
door twee arrestaties onder de predikanten. Op verzoek van de Sicherheitspolizei 
waren twee gereformeerde predikanten aangehouden, H.A. Munnik uit Zwolle en 
K. Dijk uit Spoolde, hoogleraar theologie in Kampen. De arrestatie van ds. Munnik 
stond in verband met zijn rol binnen de die dag door de bezetter verboden ARP. 

Professor Dijks arrestatie kwam voort uit zijn vooraanstaande positie in de 
gereformeerde kerk en de daaraan verbonden jeugdverenigingen en onderwijs
instellingen. Dat zijn opvattingen hem door de bezetter niet in dank werden 
afgenomen bleek ook uit het feit dat zijn boek Kerk en politiek enige tijd later werd 
verboden. Op dat moment verbleef Dijk nog altijd in Duitse gevangenschap terwijl 
ds. Mum1ik na drie dagen was vrijgelaten.7

" 

Op 6 mei 1942 werd ds. Munnik opnieuw gearresteerd. Die arrestatie vloeide voort 
uit een door twee plaatselijkeNSB'erssamengesteld rapport, waarin ze beweerden dat 

de predikant tijdens een dienst op 26 april in de Zuiderkerk gecollecteerd had voor 
joodse kinderen en bovendien in zijn gebed gevraagd zou hebben de tirannie van 
het nationaal -socialisme te laten verdwijnen. Ds. Munnik was destijds echter vooraf 

gewaarschuwd voor het NSB-bezoek en had uit veiligheidsoverwegingen de volledige 

tekst van zijn preek en gebed op papier gezet. Hoewel de predikant de SD tijdens zijn 

verhoor in Arnhem wist te overtuigen van het ongelijk van de rapporteurs, werd 
Munnik pas op 12 augustus vrijgelaten.7

" 

Een van de redenen waarom met name de protestantse kerkdiensten in de gaten 
werden gehouden, was de kritische houding van de kerken ten opzichte van de 

bezetter. Bij aanvang van de dienst werd namelijk een voorbede voor de koningin 
gehouden. De hervormde predikant ds. J.B . Groenewegen werd zowel vanwege dit 
gebed als vanwege een vermeende anti-nationaal-socialistische preek gearresteerd. 
Daarop richtte de Zwolse kerkeraad zich in mei 1942 tot de Algemene Synode met de 

vraag of men voor 'die eene voorbede' alles op het spel moest zetten. De Synode liet 
zich echter niet vermurwen: 'Men ga voort met de voorbede voor H.M . de Koningin .' 

De argumentatie daarvoor was dat de voorbede was opgenomen in de kerkliturgie 
waarvan niet mocht worden afgeweken, ook niet onder dreigementen. Groenewegen 
moest hier tot augustus 1942 voor boeten in Duitse gevangenschap."0 

Een andere hervormde predikant die enkele malen in aanraking kwam met de SD, 

was ds. Stevens. In januari 1942, februari 1943 en najaar 1943 werd hij verhoord 

wegens zijn bemoeienis met het clu·istelijk onderwijs. Bovendien werd hij in mei 

1943 en februari 1945 korte tijd opgepakt, de laatste maal vanwege zijn ongewenste 
betrokkenheid bij de geestelijke verzorging van de in Zwolle verblijvende dwang
arbeiders van de Organisation Todt." 

Naast Stevens werd ook zijn links-vrijzinnige collega Horreüs de Haas in de gaten 

gehouden. Nauwelijks twee weken nadat de verspreiding van zijn anti-nationaal-
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socialistische brochure De Mythe van de XXe eeuw was verboden, werd Horreüs 

de Haas op 13 juli 1942 met nog zeven andere Zwollenaren als gijzelaar opgepakt. 

De acht Zwollenaren maakten daarmee deel uit van de ongeveer 800 gijzelaars die 

overal in het land werden genomen. Deze gijzelaars werden ondergebracht in het 

grootseminarie in het Brabantse Haaren. Zij zouden door de Duitsers worden aan

gepakt bij eventuele anti-Duitsesabotagedaden in Nederland. 

De hervormde predikant had echter geluk. Samen met de Zwolse jurist mr. A. Merci er 

werd hij bij een eerste schifting in Arnhem weer losgelaten. De vrijlating hield 

verband met zijn leeftijd en gezondheid, zeer zeker niet omdat men begrip had voor 

zijn opvattingen. Dat bleek toen enkele maanden later een andere publikatie van zijn 

hand werd verboden, het uit 1933 stammende geschrift Musserf en het Nationaal

Socialisme in Nederland. 
Op de zondag na zijn vrijlating preekte Horreüs de Haas in de Grote Kerk, waar hij 

zijn toehoorders dankte voor de ha1telijke reacties na zijn vrijlating. Vervolgens hield 

hij een preek gebaseerd op de tekst van een nationaal-socialistische geloofsbelijdenis 

die hij bij de so in Arnhem had gelezen. Daarin kwamen stellingen voor als ' Unser 

Priester is der rassenbewuste Deutsche Mensch, Unsere Sakramente sind Arbeit, 

Kampfund Liebe, Unsere Bekentnisse sind Blut, Boden, Freiheit und Ehre' .* 

Tegenover deze blasfemische tekst stelde de vrijzinnige predikant de christelijke 

geloofsbelijdenis. In een strijdbaar betoog verwierp hij puntsgewijs de heidense 

opvattingen van de nazi ' s. ~' 

Enkele maanden later vierde Horreüs de Haas in januari 1943 zijn veertigjarig 

ambtsjubileum. Tijdens een bijzondere kerkdienst bleek de waardering van de 

gemeenteleden voor zijn moedige houding. Weliswaar werd in het persverslag niet 

gerept van zijn verdiensten in woord en daad voor onder meer de soc iaal-democratie 

en de vervolgde joden, maar de gedachten van degenen die hem kenden gingen daar 

ongetwijfeld naar uit. Zelf liet de dominee in zijn preek geen misverstand bestaan 

over zijn opvattingen. 'Er is zoveel stuk geslagen, er is zoveel dat ons krenkt en 

kwelt; de vertrapte vrijheid van ons onafhankelijk volksbestaan, onze weggevoerde 

en gevangen volksgenoten, de gruwel der Jodenvervolgingen , de millioenenslachting 

aan de fronten , al de verscheuring en verwildering van een wereld die uit duizend 

wonden bloedt. Hoe zouden wij dan die vraag niet begrijpen en die vraag niet stellen 

wat er gebleven is van ons geloof en wat er geworden is van zoveel werken en 

streven. '") De jubilaris was er echter diep van overtuigd dat al deze verschrikkingen 

de beginselen van het christendom niet zouden aantasten. 

Het was een van de laatste gelegenheden waarbij de predikant in het openbaar 

optrad. Op 24 april 1943 overleed hij onverwachts op 63-jarige leeftijd. De uitvaart

plechtigheid vond in een overvolle Grote Kerk plaats. Zijn voormalige collega dr. 

K.F. Proost sprak bij deze gelegenheid enkele woorden om afscheid te nemen van 

'dezen prachtmensch ', wiens verdienste het was zich nooit te hebben losgemaakt 

'van wat consequent voortvloeide uit de eenmaal gevonden waarheid.' '-' 

* Onze priester is de rasbewuste Duitse mens, onze sacramenten zijn arbeid , strijd en liefde, 
onze belijdenissen zijn bloed, bodem, vrijheid en eer. 
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Proost onthield zich van verdere uitweidingen over deze waarheid, temeer omdat de 

kerken steeds nauwlettend in de gaten werden gehouden. Zo werden op 15 augustus 

1943 de missen in de katholieke kerken in de stad bijgewoond door enkele politiemannen 

wegens een gebedsactie voor de wereldvrede. Politiek kwam echter niet ter sprake, zo 

werd na afloop gerapporteerd, ' und Kommentar über die Besatzungsbehörden wurde 

nicht gegebe~.' *8
' In december 1943 werden in opdracht van de Sicherheitspolizei 

de diensten van de hervormde gemeente bijgewoond, toen gepredikt werd over de 

nieuwe gemeenschap die Christus zou brengen. Ook hier konden de controlerende 

agenten echter geen uitspraken registreren over de Duitse autoriteiten.86 

De meeste predikanten en priesters probeerden met hun preken hoop te geven voor 

de toekomst en zodoende geestelijke steun te bieden. Vaak werd stelling genomen 

tegen de praktijk van het nationaal-socialisme, waarbij opvattingen en aansporingen 

in bijbelse gelijkenissen werden gehuld. Moedige mensen als Horreüs de Haas die 

geen blad voor de mond wensten te nemen en in de kerk openlijk de verachtelijke 

politiek van de nazi 's veroordeelden, waren echter zeldzame verschijningen. 

Wanneer de kerken zich inlieten met de politiek, gebeurde dat veelal in bedekte termen 

die niettemin goed te begrijpen waren voor degenen die gewend waren aan de bijbelse 

vergelijkingen met de actuele oorlogssituatie. Zo verscheen er in het eerste mede

delingenblad van de hervormde gemeente dat na de geallieerde invasie in Normandië 

uitkwam, een bijdrage die begon met de zin 'Ja, God is bezig in ons leven' . Daarin 

werd verteld van een vlinder die verlangde naar een kracht van buitenaf om de vensters 

te openen. 'Een kracht van buitenaf: zij is er voor ons. [ ... ]God grijpt in . Hij grijpt in 

op Zijn tijd. En op Zijn oorspronkelijke wijze. [ ... ] De Heer strijdt voor ons.'"' 

In een poging de hoop op een gunstige toekomst te versterken, organiseerde de 

orde der Dominicanen begin oktober 1944 een grote gebedsactie om Zwolle voor 

oorlogshandelingen te bewaren en om de bevrijding van Nederland te bevorderen. 

Deze actie, die tot 5 mei 1945 werd voortgezet, bestond uit het elk half uur bidden 

van zowel de rozenkrans als de litanie van alle heiligen. Aanleiding hiertoe was de 

vrees dat de gevechten rond Arnhem mogelijk een voorbode waren van wat Zwolle, 

als zwaar verdedigde stad op een strategische plaats, te wachten stond." 

Op zaterdagmiddag 14 oktober 1944 werd in de Grote Kerk een oecumenisch 

gebedsuur georganiseerd ' voor den nood van dezen tijd '. Het gebedsuur werd 

geopend door de hervormde predikant C.D. van Noppen, waarna pastoor J. Schaars 

een toespraak hield. De gereformeerde dominee Munnik leidde vervolgens de dienst 

der gebeden. Na afloop werd een protest gestuurd naar de Duitse autoriteiten ' tegen 

het feit, dat op 13 October 7 gevangen saboteurs om een op 12 October gepleegde 

aanslag op de spoorwegen zonder geestelijke bijstand waren gefusilleerd.'"" 

Het initiatief voor de gezamenlijke plechtigheid was voortgekomen uit het convent 

van predikanten en priesters . Dit streven om de krachten van de verschillende kerken 

te bundelen, werd niet door iedereen v·an harte ondersteund. Op de vraag van de 

doopsgezinde predikante C. Soutendijk of dit initiatief na de oorlog herhaald kon 

worden, antwoordde een katholieke priester: 'Vergeet het maar ' ."" 

*en commentaar op de bezettingsautoriteiten werd niet gegeven. 
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Naarmate de tijden zorgelijker werden, groeide tevens het besef dat het einde van de 
oorlog hoe dan ook naderbij kwam. Het was voor sommigen een reden temeer om 
zich met de toekomst bezig te houden. In november 1944 werd in het mededelingen
blad van de hervormden vooruitgeblikt naar de terugkomst van de in Duitsland 
werkzame mannen. Familieleden werden erop gewezen dat de arbeiders andere 
gewoonten hadden, omdat ze in grote groepen in barakken waren ondergebracht. 
Bovendien was ook de thuissituatie in veel gevaJien niet meer dezelfde, omdat de 
achterblijvers zelfstandiger waren geworden. Het was daarom van belang zich voor 
te bereiden op een wederzijdse aanpassing:>• 

Een heel ander thema waar de hervormde kerk zich aan het eind van de oorlog mee 

bezighield, was ' het vraagstuk der buitenkerkelijken en onkerkelijken en de taak die 
de kerkeraad daartegenover heeft'. Zwolle telde niet alleen 6000 inwoners die niet bij 
een kerkgenootschap waren aangesloten, maar ook een niet gering aantal personen 
dat slechts in naam tot de hervormde kerk behoorde. De wijze waarop beide groepen 
benaderd konden worden, werd uitvoerig gesproken 9 2 Overigens was het opmerkelijk 
dat de hervormden zich juist in een tijd waarin het kerkbezoek aanzienlijk was toe
genomen, ontfermden over een dergelijke kwestie. Vermoedelijk hing de aandacht 
voor deze kwestie samen met de discussie die de hervormden voerden over de rol die 
de kerk na de bevrijding in de samenleving diende in te nemen. Men wilde de ui teen

lopende richtingen binnen de kerk weer samen brengen, om zo met meer kracht de 
boodschap van het evangelie aan de samenleving over te brengen. 

Op 2januari 1945 stond aan de Wilhelminasingel. /Oen op last van de be:ener Bolwerksingel 

genoemd, een turfwagen korle lijd onbewaakl. Zwolse kinderen :agen hun kans schoon. 
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Bij de gereformeerden speelde tegen het einde van de bezetting een heel andere 

discussie een rol, namelijk over de betekenis van de doop. Al in 1944 raakte de 

Zwolse gemeente nauw betrokken bij het landelijke conflict hierover, toen de 

kerkeraad in Kampen , behorende tot de classis Zwolle, zich vrijmaakte van de 

gereformeerde kerken. In september van datjaar maakte ds. Yreugdenhil duidelijk 

dat zijn sympathie bij de nieuwe vrijgemaakten lag. Een scheuring tijdens de oorlog 

werd door pogingen om de eenheid te bewaren in maart en april 1945 nog juist 

voorkomen. In mei 1945 werd de vrijmaking in Zwolle niettemin een feit." ' 

Een activiteit uit het kerkelijk leven die in de laatste oorlogsmaanden sterk in het oog 

sprong, was de hulp van de zogeheten ' Interkerkelijke Commissie te Zwolle voor de 

voedselvoorziening door Overijssel van het Westen des Lands '. De commissie, onder 

leiding van de hervormde predikant ds. H. de Boer, stond vanaf februari 1945 bekend 

als het Interkerkelijk Bureau Zwolle. 

De impuls voor de activiteiten van het Interkerkelijk Bureau Zwolle werd gevormd 

door een landelijke oproep van de gezamenlijke protestantse kerken en de katholieke 

kerk uit december 1944. In deze boodschap, die midden in de hongerwinter in alle 

kerken werd voorgelezen, werd een beroep gedaan op de gelovigen om de dreigende 

hongersnood in het westen van het land af te wenden door zoveel moge! ijk voedsel 

beschikbaar te stellen. Het Interkerkelijk Bureau Zwolle nam daarop, in overleg 

met het lnterkerkeJjjk Overleg in Den Haag, de organisatie op zich van de voedsel

inzameling in Overijssel. Allereerst werd een nieuwe boodschap opgesteld, die op 

14 januari 1945 van de kansel werd voorgelezen. 

Hierin werd bekend gemaakt dat de plaatselijke boeren die week bezocht zouden 

worden , om een gedeelte van hun overschot zo spoedig mogelijk in te leveren bij een 

zogeheten regeringspakhuis , zoals de Bergia-fabriek. Ook de burgerij werd verzocht 

levensmiddelen af te staan. Boeren werd gewezen op de morele plicht 'zoo spoedig 

en intens mogelijk te dorsellen en te leveren'. Zelfs indien een deel misschien niet 

terecht zou komen, 'dan nog moeten wij risico's aanvaarden: er moèt, koste wat het 

wil, geholpen worden , direct en met kracht. •w 

Oe ingeleverde voedselvoorraden werden onder toezicht van een provinciale voedsel

commissaris vervoerd naar het westen en daar verdeeld. De voedselinzameling werd tot 

in maart 1945 voo1tgezet, hoewel de resultaten in de verschillende gemeenten in de regio 

Zwolle nogal uiteenliepen. De gemeenten die het drukst waren bezocht door de voedsel

trekkers uit het Westen, zoals Zwolle en Zwollerkerspel, bleken veelal vrijgeviger te 

zijn dan gemeenten waar de voedseltrekkers nauwelijks waren doorgedrongen."' 

In de oproep van 14 januari was de gelovigen ook gevraagd zich beschikbaar te 

stellen als opvangadres voor ondervoede kinderen uit het westen. Deze oproep wierp 

al snel vruchten af. Begin februari waren er in Zwolle een honderdtal kinderen uit 

Utrecht gearriveerd in de leeftijd van vijf tot veertien jaar. Omdat er kinderen waren 

met verschillende religieuze achtergronden, was afgesproken hen bij een gezin van 

hun geloof onder te brengen. Naarmate het aantal kinderen toenam, ondernamen de 

predikanten en priesters verdere pogingen om adressen te verzamelen, onder meer 

via het afleggen van huisbezoeken. In totaal werden circa 12.000 kinderen via het 

Interkerkelijk Bureau Zwolle aan een tijdelijk onderdak geholpen.'"' 
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Gezondheidszorg 

Nederland had vóór de oorlog een gerenommeerde gezondheidszorg. De stetfte als 
gevolg van allerlei ziekten was laag, de gemiddelde levensverwachting relatief hoog. 
De bezetting bracht hier verandering in . Door de teruglopende beschikbaarheid van 
gevarieerd voedsel verzwakte de gezondheid. Van een ernstige bedreiging van de 

volksgezondheid was in Zwolle en Zwolierkerspel echter geen sprake. Niettemin 

liet het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog ook zijn sporen na op de Zwolse 
gezondheidszorg. 

Al tijdens de mobilisatieperiode was afgesproken dat het gemeentelijke Sophia
ziekenhuis zoveel mogelijk ontruimd zou worden indien vreemde troepen Nederland 

binnenvielen. Op l 0 mei l 940 werden in alle vroegte enkele artsen opgeroepen om 
te beoordelen welke patiënten naar huis gestuurd konden worden nu de Duitsers 
de Nederlandse grens hadden overschreden. Het merendeel van de patiënten kon 
vertrekken, zodat het ziekenhuis beschikbaar was voor de verpleging van gewonde 

Nederlandse militairen. Er werden die dag echter niet meer dan drie lichtgewonde 
soldaten binnengebracht. Spoedig daarna legden de Duitsers beslag op drie kamers in 
het ziekenhuis, waar omstreeks 20 mei de eerste Duitse soldaat werd opgenomen met 

ontstoken amandelen.'17 Ook in het katholieke ziekenhuis werden later dat jaar enkele 
Duitse militairen opgenomen. 
In de zomer van 1940 kwamen enkele geneeskundige officieren van het Duitse leger 

de beide Zwolse ziekenhuizen inspecteren met het oog op een eventuele vordering 
als veldhospitaal. Daarbij vond ook een gesprek plaats met de geneesheer-directeur 

van het Sophia-ziekenhuis, dokter G.J. van Thienen. De arts was ontsteld over de 
Duitse plannen en wist dit op indrukwekkende wijze over te brengen. Op woedende 
toon liet hij de aanwezige officier weten dat indien hij in het leger zou dienen, hij 
minstens de rang van generaal zou bekleden. Derhalve wenste hij alleen met een 

officier van gelijke rang te spreken, zodat de aanwezige lagere officier onverrichter
zake kon vertrekken."8 

Om er zeker van te zijn dat het gemeentelijk ziekenhuis niet gevorderd werd, 
deed waarnemend burgemeesterStrick van Linschoten een dringend beroep op 
de secretaris-generaal van het departement van Binnenlandse Zaken, om ervoor te 
zorgen dat het geplande veldhospitaal niet in het Sophia-ziekenhuis gevestigd zou 

worden. Een belangrijke reden daarvoor was dat het ontslag van circa 150 mede
werkers zwaar op het budget van de gemeente zou drukken. De secretaris-generaal 

kon de burgemeester eind augustus al geruststellen : noch het gemeentelijke, noch 
het katholieke ziekenhuis werd gevorderd ."') Wel bleven enkele kamers in het Sophia

ziekenhuis in gebruik bij het Duitse leger voor de verpleging van militairen. Deze 

patiënten werden veelal behandeld door de Nederlandse artsen. 

Door onder meer schaarste aan voedingsmiddelen, medicamenten en brandstoffen 

ging de gezondheidstoestand geleidelijk aan achteruit. Niettemin werd de volks
gezondheid in de stad in het najaar van 1943 nog omschreven als behoorlijk, 'de 
tijdsomstandigheden in aanmerking genomen' . "m Wel kregen de leer! in gen van de 
lagere scholen in het voorjaar van 1942 uit preventieve overwegingen twee maanden 
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lang iedere week gratis drie vitamine C-tabletten. Deze landelijke actie was een 

initiatief van het Rijksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogstijd. De actie werd 

in 1943 herhaald. 101 Dat jaar werd bovendien opnieuw begonnen met het inenten tegen 

difterie van leerlingen van kleuterscholen en lagere scholen. 

Ook andere preventieve maatregelen werden aangemoedigd door het Zwolse gemeente

bestuur. Zo toonde burgemeester Van Karnebeek in september 1942 waardering voor 

een initiatief waarbij in het belang van de volksgezondheid drie dagen per week heet 

water aan de inwoners werd verstrekt tegen een geringe vergoeding. Dat gebeurde 

vanwege een sterke uitbreiding van het aantal patiënten met schurft, waardoor het 

risico ontstond dat besmettelijke ziekten zouden uitbreken. Daarbij werd op de eerste 

plaats een vlektyfusepidemie gevreesd. 

Nog zo' n maatregel om verdere vervuiling van de bevolking tegen te gaan, was het 

verstrekken van ondergoed aan bepaalde gezinnen. Die gezinnen stonden onder 

geregeld toezicht van verpleegsters van het Groene Krui s. '0' 

Tot een vlektyfusepidemie kwam het in 1942 niet. Wel werd de stad datjaar geteisterd 

door een roodvonkepidemie. In november 1942, de maand waarin het Sophia

ziekenhuis het hoogste aantal patiënten uit haar geschiedenis herbergde- ruim 270 -, 

werd het ziekenhuis geconfronteerd met gevangenen uit het concentratiekamp Erika 

bij Ommen, die aan dysenterie leden. Deze groep werd ondergebracht in de kelder 

van het Sportfondsenbad aan de Tlllfmarkt, dat tijdelijk als dependance van het 

ziekenhuis fungeerde. Het totaal aantal patiënten met een besmettelijke ziekte dat 

in het Sophia-ziekenhuis werd verpleegd, steeg dat jaar tot boven de 250, terwijl dat 

cijfer voorheen nauwelijks boven de vijftig kwam. De daaropvolgende jaren zou het 

aantal besmette patiënten alleen nog verder toenemen. "'·' 

In juni 1941 deed de bezetter een poging om de Nederlandsche Maatschappij tot 

Bevordering der Geneeskunst, de belangenvereniging van de Nederlandse artsen, 

naar zijn hand te zetten. De ontevredenheid van een groot aantalleden over deze 

dreigendenazificatie kwam tot uiting in de oprichting van het Medisch Contact. Een 

van de betrokkenen bij de totstandkoming van dit landelijke informele overlegorgaan 

was de Zwolse arts dr. J .C.P. Eeftinck Schattenkerk, die als chirurg verbonden was 

aan het Sophia-ziekenhuis.'"" 

Medisch Contact liet in december 1941 haar bezwaar blijken tegen de oprichting van 

een op nationaal-socialistische leest geschoeide Nederlandsche Artsenkamer, waarvan 

het lidmaatschap voor alle artsen verplicht was. Begin februari 1942 werden enkele 

personen uit de top van het Medisch Contact gearresteerd, maar Eeftinck Schattenkerk 

bleef op vrije voeten. Samen met zijn overgebleven collega 's zette hij het protest 

voort.'"' De Zwolse artsen bleven weerbarstig en velen weigerden, zoals de meeste 

artsen in den lande, lid te worden van de Artsenkamer. 

De weerbarstigheid van de medici kwam opnieuw tot uiting toen de Zwolse arts 

P.J . Lieffrinck op zaterdag 13 maart 1943 werd gearresteerd in opdracht van 

Referent Schweitzer, een medewerker van de Beauftragte. Het gerucht deed de 

ronde dat hij was opgepakt omdat hij geweigerd zou hebben medische informatie te 

verstrekken over een van zijn patiënten ten behoeve van de tewerkstelling in Duits

land. Verschillende artsen in de stad hingen daarop briefjes op het raam waarop ze 
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aangaven heden geen spreekuur te houden vanwege de arrestatie van hun collega. 106 

De Zwolse artsen hadden vervolgens een onderhoud met de Beauftragte, waaruit 
bleek dat de arts niet was ingesloten omdat hij weigerde informatie over een patiënt 
te geven, maar omdat hij onbeleefd en onbehoorlijk zou zijn opgetreden. Naar 
verluidt had hij tegen een hem verwelkomende Duitse officier gezegd: ' Ik kom hier 
niet om handjes te geven'. De briefjes werden door de artsen verwijderd, waarna 

dokter Lieffrinck op maandag werd vrijgelaten. 101 

In september 1944 werd het gymnasium Celeanwn aan de Veerallee gevorderd. De foto toont 

hetmoment waarop de Duitsers het gebouw ter inspectie binnengaan. Ondertussen moesten 

de leerlingen buiten gymnastiekoefeningen doen. 

Niet lang daarna was het opnieuw raak in de medische wereld. Op verschillende 
plaatsen in het land waren inmiddels ongeveer tachtig artsen gedagvaard die zich 
niet hadden aangemeld bij de Artsenkamer, zoals door de bezetter verplicht was 
gesteld voor deze beroepsgroep. Het Medisch Contact wist echter een juridische 

uitweg te vinden, gebaseerd op een oud vonnis van de Hoge Raad. Dat kwam erop 
neer dat degene die bepaalde (medische) beroepsdaden verrichtte, daarmee niet 
noodzakelijkerwijs meteen ook het bijbehorende (medische) beroep uitoefende. 
Met andere woorden: artsen konden afstand doen van hun bevoegdheid, maar toch 
doorgaan met hun werkzaamheden als arts. Zo werd het lidmaatschap van de artsen

kamer omzeild. 108 

In de laatste week van maart J 943 sloten duizenden artsen zich bij deze actie aan 
en verwijderden de aanduiding 'arts' op hun naambordjes en papieren. De Zwolse 
medici lieten de burgemeester weten afstand van hun bevoegdheid te doen, maar 
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hun werk te willen voortzetten. Per omgaande liet de burgemeester weten 'dat het 
inderdaad mijn wensch is, dat de U van gemeentwege opgedragen werkzaamheden 

door U worden voortgezet. '""' Onder Duitse dreiging en op aanraden van de top van 

het Medisch Contact werd op donderdag 1 april 1943 de aanduiding arts op de naam
bordjes toch maar weer zichtbaar gemaakt. De artsen hadden hun strijdbare houding 
echter duidelijk getoond. 

In de ziekenhuizen leerde men, zoals overal elders in de stad, leven met de schaarste. 

Aan levensmiddelen bestond veelal geen gebrek, hoewel deze niet zo makkelijk 
verkrijgbaar waren als voor de oorlog. Zuinigheid vierde hoogtij en er werd 

nauwelijks meer voedsel weggegooid. Een enkele keer werden de ziekenhuizen 
bedeeld met in beslaggenomen produkten van de zwarte handel. Zo werd het menu 
in het katholieke ziekenhuis eens aangevuld met een partij eenden."" 

De energievoorziening was na een aantal jaren ook niet meer zoals voor de oorlog. 
Door gebrek aan kolen en stookolie moest men in het Sophia-ziekenhuis aangepaste 
verwarmingsketels gaan gebruiken. Daarin kon alles gestookt worden wat maar 

brandde. Een van de mogelijkheden daarbij was turf, dat door het personeel van de 
technische dienst met paard en wagen uit de wijde omgeving bij elkaar werd gebracht. 
In de winter van 1944 dreigden de Duitsers vanwege het gebrek aan brandstoffen de 

verwarming van het ziekenhuis uit te schakelen, met uitzondering van de door hen 
gebruikte Sanitätsstelle. Door aanhoudend protest kon die maatregel worden voor
komen. Maar het ene probleem was nog niet opgelost, of het volgende diende zich al 

weer aan. Zo moest vanwege een gebrekkig functionerende waterleiding een pomp 
worden aangelegd waarmee grondwater uit een wel kon worden gehaald."' Die 

ontwikkeling was tekenend voor de slechte materiële omstandigheden aan het einde 
van de oorlog. 

Ten tijde van de slag om Arnhem werden in het najaar van 1944 duizenden mensen 
uit Gelderland geëvacueerd naar het noorden van het land. Velen van hen kwamen 
door Zwolle, waar onder auspiciën van de plaatselijke Rode Kruis-afdeling een 

ziekenzaaltje in de ambachtsschool werd ingericht. Met behulp van verpleegsters 
van de beide stedelijke ziekenhuizen, probeerden de medewerksters van het Rode 

Kruis hier hulp te verlenen aan patiënten uit de evacuatietransporten. 
Nadat de evacuatietransporten waren stopgezet, kwam er in november 1944 een 

nieuwe stroom op gang. Ditmaal ging het om grote aantallen mannen die door de 
bezetter waren opgepakt bij razzia's in het westen van het land en die in treinen en 

schepen naar Duitsland werden vervoerd. Met een zo groot mogelijke overredings
kracht werd in Zwolle getracht om de zieken uit deze transporten aan de Duitse 

handen te ontfutselen. Ook werd medische hulp verleend aan zieken onder de dwang

arbeiders van de Organisation Todt, die moesten werken aan de bouw van Duitse 

verdedigingswerken bij de IJssel. Daarbij werd overeengekomen dat wanneer de 
patiënten genezen waren, ze naar huis konden gaan en niet bij de Organisation Todt 

hoefden terug te keren. 

De ziekenzaal in de ambachtsschool werd vanwege de aangerichte beschadigingen, 
als gevolg van een bombardement op 28 november 1944, naar de dr. Franssenschool 
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aan de Middelweg verplaatst. Dit verwaarloosde gebouw werd met behulp van om

wonenden in korte tijd grondig schoongemaakt. Het noodziekenhuis dat hier onder 
leiding van dr. L.B.W. Jongkees werd gevestigd, richtte zich vervolgens speciaal op 
patiënten die een korte verpleging nodig hadden. In de meeste gevallen ging het daar
bij om voedseltrekkers uit het westen en dwangarbeiders van de OT, de zogeheten 

gravers. 11 2 

Inmiddels hadden de Duitsers in de tweede helft van 1944 hun bemoeienis met de 
Zwolse ziekenhuizen vergroot. Zo was er die zomer in opdracht van het Duitse leger 
een afdeling van het katholieke ziekenhuis in gebruik genomen voor vrouwen die 

leden aan geslachtsziektes. Het moreel en de inzetbaarheid van de Duitse troepen 
werden immers niet bevorderd door ziektes als gevolg van seksuele contacten met 
deze vrouwen. Het Sophia-ziekenhuis moest op haar beurt in oktober 1944 toezien 
hoe de benedenverdieping van het ziekenhuis drie weken in beslag werd genomen 
om te fungeren als Ortslazaret. "-' 

In de ziekenhuizen gebeurde echter ook het een en ander wat maar beter uit het zicht 
van de Duitsers kon blijven. Op zaal 5 in het katholieke ziekenhuis lagen tijdens het 

laatste oorlogsjaar verschillende patiënten die eigenlijk kerngezond waren. Het 
waren naar schatting twintig personen die in het ziekenhuis waren ondergedoken om 
uit de handen van de Duitsers te blijven. De mannen verleenden waar mogelijk hand
en spandiensten aan de zusters als tegenprestatie voor de bescherming die zij hen 
boden in het relatief veilige ziekenhuis."" 
Eind maart 1945, kort voor de bevrijding van de stad, eisten de Duitsers honderd lege 

bedden op in het Sophia-ziekenhuis, vermoedelijk met het oog op Duitse slachtoffers 

bij de verdediging van de stad. De bedden werden uiteindelijk niet bezet. Wel moest 
het ziekenhuis gedeeltelijk ontruimd worden. Voor de achterblijvende patiënten was 
het bovendien niet echt veilig meer; een van hen kwam om het leven toen hij tijdens 

een beschieting van de stad in zijn bed geraakt werd door een granaatscherf." 5 

Overigens werden de patiënten in het algemeen niet langer dan strikt noodzakelijk 
in het ziekenhuis gehouden. Dat bleek onder meer uit de afname van de gemiddelde 
verpleegduur tijdens de oorlog. Daarbij speelde mee dat het Sophia-ziekenhuis te 
kampen had met een nijpend gebrek aan verplegend en huishoudelijk personeel, wat 

weer leidde tot het streven om het aantal ziekenhuisopnames zoveel mogelijk te 
beperken. 11 6 

Luchtoorlog 

Een fenomeen uit de Tweede Wereldoorlog dat de nodige angst inboezemende was 

de luchtoorlog. Ook dit verschijnsel ging niet aan Zwolle en omgeving voorbij . 
Zowel vanwege de voorzorgsmaatregelen als vanwege de in Zwolle waarneembare 

gevolgen van deze strijd, liet de luchtoorlog duidelijke sporen na op het leven van 

alledag. Kenmerkend daarbij was de grote machteloosheid van de bevolking, die 
geen invloed kon uitoefenen op dit geweld uit de lucht. 
Dat bleek al spoedig na de Duitse inval. In de ProvincialeOverijsselscheen 
Zwolsche Courant van 29 juni 1940 werd voor het eerst melding gemaakt van het 
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nieuwe gevaar: ' In den nacht van Dinsdag op Woensdag wierp een Engelsch 

vliegtuig bij Windesheim bommen uit, die in den boomgaard van den Heer v.d. Kolk 
terechtkwamen. Het vliegtuig werd door ' n Duitsehenjager verdreven. Schade werd 

niet aangericht.' 117 Enkele dagen later kwamen er opnieuw bommen naar beneden 
in de omgeving van het Zwarte Water, waarbij vijf personen gewond raakten. 

Daarna bleef het enige tijd rustig totdat er vlak voor kerstmis 1940 wederom 
bommen vielen, ditmaal in weilanden in de buurtschappen Langenholte en Berkurn 
in ZwolierkerspeL "8 

Hoewel de bevolking al jarenlang was voorbereid op mogelijk luchtgevaar, zou ze er 
-begrijpelijkerwijs- nooit echt aan wennen tijdens de bezetting. Aan de inzet van de 
gemeentelijke luchtbeschermingsdiensten van Zwolle en Zwollerkerspel, die allang 

voor het begin van de Tweede Wereldoorlog hun taken oefenden, lag dat niet. Deze 
voorbereidingen werden door de autoriteiten van groot belang geacht. Nog op de dag 
van de Duitse invalliet de burgemeester van Zwolierkerspel affiches aanplakken in 
zijn gemeente met aanwijzingen hoe, wanneer en waar men dekking moest zoeken 

bij eventuele luchtaanvallen. Bovendien wees Strick van Linschoten weer eens 
nadrukkelijk op de plicht tot verduistering."' 
Die verduistering liet in de praktijk te wensen over: eind mei klaagde de bezetter bij 

de Zwolse burgemeester dat de verduistering onvoldoende was. Het politiepersoneel 
werd daarom opgedragen streng toezicht uit te oefenen op de naleving van de 
verduisteringsvoorschriften, in de hoop ingrijpender Duitse maatregelen te voor
komen. Reeds twee nachten later werden meer dan vijftig personen gewaarschuwd 

de voorschriften beter na te leven.'20 

Toch waren veel burgers zich wel degelijk bewust van de gevaren van de luchtoorlog. 

Dat bleek uit het grote aantal mensen dat als medewerker verbonden was aan de 
gemeentelijke luchtbeschermingsdiensten. Zo telde men in Zwolle 1550 leden, terwijl 
Zwolierkerspel over 800 leden beschikte. Zij waren verdeeld over verschillende 
diensten, waaronder een alarmeringsdienst, een geneeskundige dienst en een 

opruimingsdienst. 
Met de financiën was het minder goed gesteld als met het personeel: ' Bezetting van 
alle posten geschiedt, wegens de hooge kosten , alleen in de dringenden nood, anders 

wordt volstaan met het bezetten van één post in het centrum der gemeente ', zo 
rapporteerde het hoofd van de Zwolse luchtbeschermingsdienst eind mei 1940.12 1 

De materiële uitrusting leek redelijk, althans in Zwolierkerspel waar men beschikte 
over gasmaskers, sirenes en verbandtrommels. In Zwolle werd het materiaal niet 

alleen onder de medewerkers verspreid. Ook alle scholen kregen in mei 1940 spullen 

om brand te kunnen bestrijden.' 22 

In de nacht van zondag 23 op maandag 24 mamt 1941 vielen kort na middernacht 

enkele bommen bij de rijksweg in Ittersum. Twee huizen werd nagenoeg verwoest, 
terwijl van andere dakpannen werden afgerukt, deuren en ramen ingedrukt, 
muren en plafonds beschadigd en het meubilair vernield. Verschillende woningen 

liepen glasschade op. Ook viel een aantal brandbommen, waarvan de meeste geen 

schade aanrichtten. Eén van deze bommen viel echter door het dak van een huis 
en kwam 'door zolder en plafond heen terecht in het echtelijke bed van de familie 
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In de omgeving van de IJsselbrug waren vier stuks Duits afweergeschut opgesteld. Op deze 

foto uit 1944 zien we het kanon dat stond op de IJsseldijk in Spoolde. 

1-J. Lemmers. Oe bewoner had echter de tegenwoordigheid van geest, om het reeds 
fel brandende bed door het vensterraam heen naar buiten te werpen, waardoor erger 
werd voorkomen.'m 

Er vielen bij dit bombardement vier lichtgewonden terwijl een zwaargewonde man 
later in het ziekenhuis overleed. De materiële schade was groot. Volgens de Duitse 
autoriteiten was de aanval te wijten aan de onvoldoende verduistering in Ittersum. 
Via een affiche riep burgemeesterStrick van Linschoten de ingezetenen daarom 
op om een herhaling van een dergelijke ramp te voorkomen. Bovend ien werd de 
controle op de verduistering verscherpt. Het voorkwam echter niet dat enkele dagen 
later wederom bommen vielen op het uitgestrekte grondgebied van Zwollerkerspel, 
ditmaal in het buurtschap Streukel en in de Mastenbroekpolder. 124 

Op maandagmiddag 28 april 1941 werd ook Zwolle door bommen getroffen. 
Omstreeks half een kwam een brisantbom terecht in de Anjelierstraat Er vielen vijf 
doden, waaronder drie kinderen, en zeven gewonden. Drie huizen werden totaal 
verwoest, enkele andere zwaar beschadigd. De Duitsers grepen de aanval meteen aan 
voor een staaltje anti-propaganda en omschreven de doden als 'slachtoffer van dezen 

laffen overval der R.A.F.' die als 'bijzonder afkeurenswaardig' werd beschouwd, 
temeer omdat er geen militaire doelen in de nabijheid aanwezig waren. 1 2~ De slacht

offers werden onder grote belangstelling begraven. 
Bij een bespreking twee dagen later tussen de burgemeester, de Ortskommandant, 
de politie, de brandweer en de luchtbeschermingsdienst bleek dat de coördinatie van 
de verschillende betrokken diensten bij dit eerste praktijkgeval niet erg soepel was 

verlopen. Afgesproken werd daarom dat de brandweer niet alleen bij brand maar 
ook bij bominslagen direct zou uitrukken, terwijl de geneeskundige dienst van de 
luchtbescherming zich voortaan slechts hoefde te beperken tot het sturen van een 
ambulance. Er deed zich dat jaar gelukkig in Zwolle geen gelegenheid meer voor 
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om de nieuwe afspraken in praktijk te brengen. Alleen in augustus vielen nog enkele 
brisantbommen in een weiland in Mastenbroek zonder noemenswaardige schade te 
veroorzaken. 12" 

In mei 1941 was de afdeling Zwolle-Zwollerkerspel van de Nederlandsche Vereeniging 
voor Luchtbescherming, een particuliere organisatie die nauw samenwerkte met de 

gemeentelijke luchtbeschermingsdiensten, inmiddels begonnen met de zogeheten 
blokvorming. De stad werd hierbij onderverdeeld in 27 blokken. In ieder blok werd 
een groep samengesteld die bestond uit een EHBO-, een brandweer- en een opruimings
ploegje. De vereniging timmerde verder aan de weg door enkele lezingen te 

organiseren. Sprekers lieten hun licht schijnen over onderwerpen als ' De beteeken is 
van de EHBO voor de blokploegen ' en 'Algemeene maatregelen voor den veehouder 
bij Luchtaanvallen'. Bovendien wist het bestuur de gemeente Zwolle te overtuigen 

van het belang van de werkzaamheden van de organisatie, zodat men in november 
1941 een kleine subsidie ontving.127 

Op 21 januari 1942 stortte een brandend tweemotorig Engels vliegtuig van het l 06e 
RAF-squadron neer in de buurtschap Spoolde in de buurt van de IJsseldijk. De 21-
jarige sergeant John Deere kwam hierbij om het leven. De drie overige bemannings

leden sprongen met hun parachute uit het vliegtuig en kwamen in Dalfsen terecht. 
Twee van hen wisten vervolgens Zwolierkerspel te bereiken, maar uiteindelijk 
werden ze alle drie gearresteerd en aan de Duitsers overgedragen."" 

Onder meer door dergelijke gebeurtenissen werd de luchtoorlog geleidelijk aan een 
steeds vaker terugkerend gegeven. Dat bracht de Duitsers ertoe steeds meer nadruk 

te leggen op het belang van verduistering, zodat geallieerde vliegtuigen geen 

oriëntatiemogelijkheden werden geboden door middel van verlichte panden. Begin 
maart 1942 beklaagde de politie-adviseur van de Beauftragte zich bij burgemeester 
Van Karnebeek over het gebrek aan medewerking van de Zwollenaren: ' Wie ich in 
den letzten Nächten hier festgestellt habe, wirden die angeordneten Verdunkelungs
bestimmungen vonder Bevölkerung in vollkommen unzureichendem Mahse beachtet 

und in den von mir festgestellten Fällen sehr lässig durchgeführt. '* 
Hij verzocht om een strengere politiecontrole op de verduistering. Bovendien diende 
de bevolking gewaarschuwd te worden dat overtreders van de verduisteringsvoor

schriften voortaan streng gestraft werden.129 Daarop liet de burgemeester een ' laatste 
waarschuwing ' in de pers verschijnen, waarin gedreigd werd met scherpe maat
regelen tegen verdere overtredingen. 1-'

0 

Het bleef vervolgens enige tijd rustig in de lucht, totdat medio augustus de 
spoorweg naar Meppel bestookt werd. Dat was vermoedelijk het eerste doelgerichte 
bombardement in de omgeving van Zwolle. ' Vannacht kwart voor een opgeschrikt 

door hevige knallen . Eng[ els] vliegtuig gooide bommen op de lijn naar Groningen 

vlak achter de Pierik. Je begrijpt wat een consternatie. 't Heele treinverkeer naar 't 
N[oorden] ontwricht en ' t is juist zoo druk . Reizigers kwamen eerst tot Dedemsvaart, 

* Zoals ik hier in de afgelopen nachten heb vastgesteld , worden de voorgeschreven 
verduisteringsbepalingen in volstrekt ontoereikende mate in acht genomen door de bevolking 
en in de door mij geconstateerde gevallen zeer nonchalant uitgevoerd. 
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toen werden ze afgezet in Herfte en moesten dan maar zien, dat ze aan ' t station in 

Zwolle kwamen. Bakfietsen, handkarren, platte boerenwagens vervoerden al de 
reizigers. Velen kwamen ook lopen. [ ... ] Ik hoop anders maar, dat de Eng[ eisen] 
zoiets niet meer uithalen , want je schrikt je een ongeluk.'"' 

Begin december richtten enkele brisantbommen geringe schade aan bij de IJsselcentrale, 
waardoor de stroom korte tijd uitviel. 1.

12 Het was een van de weinige keren tijdens de 
eerste oorlogsjaren dat de aanwezigheid van Engelse vliegtuigen in het Sallandse 
luchtruim niet slechts onderdeel was van hun vlucht naar Duitsland. De meeste 

vliegtuigen die zich in het luchtruim boven Zwolle en omgeving begaven, deden dat 
omdat het nu eenmaal de aanvliegroute was naar zowel Berlijn als het Ruhrgebied. 

Na de noodlottige bominslagen in lttersum en Zwolle in maart en april 1941 waren 
Zwolle en omgeving enige tijd relatief vei lig voor het gevaar uit de lucht, met uit
zondering van een Engelse bommenwerper die in december 1942 in een weiland bij 
Haerst neerstortte. In de ochtend van 28 april 1943 werd de stad omstreeks kwart 

over acht echter opgeschrikt door een enorme knal. '' n Vreselijke ontploffing doet 
ons huis schudden en beven. Vensters barsten open en en gordijntjes slieren het 

binnenplaatsje op. We schrikken hevig. De sirenes loeien en we rennen de straat op. 
Niets te zien dan straten vol glasscherven. ' 'n Door een aanval van een Engels jacht

vliegtuig op het met kruit beladen vrachtschip De Hoop, dat in het Zwarte Water lag, 
was de scheepslading geëxplodeerd. Als gevolg daarvan knapten de vleugels van het 
vliegtuig, dat neerstortte in een weiland langs de Hasselterdijk in Mastenbroek. 

Tussen de brokstukken van de Mustang lag het lijk van de 32-jarige piloot Graeme 
Baton MacDonald. 

Door de enorme explosie ontstond grote glasschade aan woningen en andere 
gebouwen, niet alleen in Masten broek, Voorst, Westenholte en Spoolde, maar ook 
in Zwolle. Vier woningen aan de Hasselterdijk waren grotendeels in elkaar gestort 
terwijl drie mensen werden gedood. Meer dan twintig gewonden werden in de 

Zwolse ziekenhuizen opgenomen, enkelen van hen bleven invalide. De gevolgen 
van het ongeluk bestonden uit vele ruiten die tot ver in de omgeving waren gebroken. 
'Overal, overal de groote spiegelruiten en ramen uit, een hoop met spanning en al ; ik 
ben op de fiets wezen kijken, maar kon niet fietsen v[an] 't glas.' ' .1"' Voor herstel van 

de schade was naar schatting ruim I 0.000 vierkante meter glas nodig. Het duurde 
weken voordat iedereen weer was voorzien van nieuw glas. "' 

In mei en september 1943 kwamen er nog eens twee Engelse vliegtuigen naar 
beneden, die het slachtoffer waren van de Duitse luchtverdediging. Het betrof een 

bommenwerper die neerkwam aan de Marsweg in Zwolle en een Mosquito-jacht
vliegtuig dat zijn einde vond in een weiland in het buurtschap Zeedijk.1

.1
6 Dit Engelse 

monopolie op luchtongevallen in de omgeving werd medio november 1943 door

broken toen een Duits jachtvliegtuig een noodlanding maakte in een kwekerij in 
Ittersum. De Messerschmitt beschadigde een vijftigtal broeiramen evenals de gevel 
van een woning en een deel van het meubilair. De piloot, een vermoedelijk op de 
basis Twente gelegerde vlieger, raakte lichtgewond. Twee dagen later raakte een 
Duits lesvliegtuig in de problemen, waarna getracht werd te landen op een viaduct 
over de Hoogstraat Toen dat mislukte vloog het vliegtuig bij het viaduct in brand.117 
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Inmiddels werden de geall ieerde luchtaanvallen op Duitsland voor een deel door 
Amerikanen uitgevoerd. Dit leidde in 1944 tot een tragische kennismaking met de 

Amerikaanse luchtmacht. Het nieuwe jaar was amper elf dagen oud toen er opnieuw 
een vliegtuig neerkwam in Zwollerkerspel. Omstreeks 13.00 uur delfde een Flying 
Fortress van de Amerikaanse luchtmacht het onderspit in een luchtgevecht met 
enkele Duitse jachtvliegers nabij de Overijsselse Vecht. Uit het neerkomende vlieg
tuig, dat zwaar getroffen was aan de stuurinrichting, sprongen vijf parachutisten naar 
beneden. Het vliegtuig kwam terecht in een boomgaard in Berkurn en vloog in brand. 
Bij het toestel werden twee verkoolde lijken aangetroffen. Drie bemanningsleden 
werden door de Duitsers gevangen genomen, terwijl een maat van hen met hulp van 
de illegaliteit wist te ontkomen, maar uiteindelijk in België werd gearresteerd.' -'" 
De dreiging uit de lucht werd in maart 1944 nog sterker gevoeld door het zware 
bombardement op Enschede op 22 februari van dat jaar. Burgemeester Van Karnebeek 
merkte in deze periode op dat tijdens het luchtalarm meer inwoners binnen bleven 
dan voorheen. Dat was wel eens anders geweest, want nog in november 1943 had 
de commissaris van politie geklaagd over het feit dat herhaaldelijk moest worden 
opgetreden tegen personen die bij luchtalarm op straat bleven.'w De belangstelling 
voor de luchtbescherming was inmiddels merkbaar toegenomen. Toen eind maart de 
tentoonstelling 'Zelfbescherming' in gebouw De Dageraad werd gehouden, bracht 

ruim een kwart van de Zwollenaren een bezoek. De actieve plaatselijke afdeling van 
de NederlandscheVereen i ging voor Luchtbescherming slaagde er bovendien in om 
honderd bezoekers lid te maken van de Vereniging. '.!<) 

In de ochtend van 28 april 1943 voerde een Engelsjachtvliegtuig een aanval uit op De Hoop, 

een met kruit geladen vrachtschip dat in het Zwarte Water lag afgemeerd. Het schip 

explodeerde. ln de onmiddell~jke omgeving was de schade enorm. Het hier afgebeelde, totaal 

uitgebrande, vaartuig bevond zich in de di rekte nabijheid van De Hoop. 

164 



In het vomjaar van I 944 werd het Nederlandse luchtruim geregeld bezocht door 

kleinere toestellen van de geallieerde luchtmachten. Dat was ook in Zwolle en om

geving het geval. Daarbij werd vooral getracht om het spoorwegverkeer onmogelijk 
te maken. Zo werd eind mei I 944 de personentrein van Zwolle naar Enschede bij 
Laag Zuthem vanuit de lucht onder vuur genomen. Nadat de locomotief was geraakt, 
kwam de trein tot stilstand. De machinist overleed als gevolg van de aanval , een 
leerling-machinist raakte gewond. 
Twee weken later, op 14 juni, werd de trein naar Kampen 's ochtends bij Westenholte 

beschoten door een viertal toestellen van het 77th Fighter Squadron van de 
Amerikaanse luchtmacht. De trein werd ernstig beschadigd maar de passagiers 
bleven ongedeerd. Inmiddels waren de Amerikaanse jagers opgemerkt door de Duitse 
Flieger Abwehr Kanonnen (FLAK) rond Westenholte, die onmiddellijk begon te vuren. 

Daarop stortte een van de toestellen neer bij Berkum. De piloot werd door de Duitse 
Feldgendarmerie meegenomen.'"' ' 

In september 1944 was de omgeving van Zwolle opnieuw doelwit van geallieerde 
jachtvliegtuigen. Begin september werd de trein naar Kampen opnieuw getroffen. Ook 
werden in de nacht van 18 op 19 september- in afwijking van de reguliere spoorweg

doelen- zowel het Almelosehekanaal als de IJsselcentrale aan de Assendorperdijk 
gebombardeerd, waardoor de lichtvoorziening enige tijd werd gestoord. Sommige 
Zwollenaren beschouwden dit, in combinatie met de vele overkomende vliegtuig

formaties, abusievelijk als de voorbereiding op een geallieerd offensief naar het 
noorden.'"'' 

Het Zwolse spoorwegterrein bleef in september en oktober doelwit vormen voor de 

geallieerden, die het emplacement bestookten met boordwapens en brisantbommen. 
De piloot die het station geregeld bezocht, werd in de volksmond al spoedig aan
geduid als Jan de Jager. Hij was echter niet de enige vliegenier die op dat moment in 

de stad werd waargenomen: ' Het aantal overtrekkende geallieerde vliegtuigen was 
enorm; zwaar afweergeschut maakten dag en nacht onrustig. Overdag dikwijls tot 
5 of 6 maal luchtalarm.' '"'.1 

Op vrijdag 20 oktober deden verschillende geallieerde vliegtuigen een aanval op een 
trein van de Duitse Wehrmacht die nabij station Windesheim op de spoorlijn Zwolle

Deventer stond. Bovendien werd ook kasteel Windesheim onder vuur genomen met 
boordwapens en bommen. Het kasteel werd zwaar getroffen en brandde totaal uit; 
alleen de beide koetshuizen overleefden de aanval. De legertrein werd nagenoeg 
vernietigd. Een jongeman die vlakbij aan het werk was schreef ' Daar zijn we vandaag 

flink getracteerd; vier keer hebben jagers de fahrtrein en het kasteel met bommen 

en mitrailleurvuur bestookt. Dan waren 4 jagers in actie, dan weer 8, op het laatst 
verlang je er naar, dat ze verdwenen. Dan werd er weer zo, dan weer van die kant 

geschoten. Dikwijls wist je in de loopgraven niet waar je blijven moest, dan lag je 
op je rug, dan weer anders om, dan weer dicht tegen de zijkanten aan. ' , .... 

In de laatste maanden van I 944 vonden steeds vaker beschietingen en kleine 

bombardementen plaats, waarbij ook boerenkarren en bussen op de weg werden 

beschoten, met alle gevolgen van dien. De geallieerden probeerden het verkeer lam 
te leggen, maar bleven zich daarbij vooral op het Zwolse stationsterrein richten. Op 

dinsdagochtend 28 november 1944 openden twaalf piloten van het 127th Squadron 
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van de RAF de aanval op het spoorwegemplacement. Het gevolg was lichte schade 
aan het emplacement, terwijl elders twee woningen werden vernietigd. De twaalf 
Spitfires werden onder vuur genomen door het Duitse luchtafweergeschut in Westen

holte en op de IJsseldijk. Twee toestellen werden geraakt en stortten neer. Het toestel 
van de Belgische piloot Henri Taymans kwam terecht in een sloot langs de spoorlijn 
naar Kampen, terwijl de door de Tsjechoslowaak Otto Sm ik bestuurde Spitfire zijn 
carrière beëindigde in een weiland aan de Bloksteeg in lttersum na een mislukte 
noodlanding. ••~ 

Op i 5 december voerde de Amerikaanse luchtmacht een aanval uit op de olietanks aan 

de Schuttevaerkade. Verschillende bommen kwamen terecht bij het Kleine Grachtje en in de 

Schildersbuurt, beter bekend als de Bolle Bies te. Vijf mensen vonden de dood en zo'n veertig 

raakten gewond. De materiéïe schade was enorm. 
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Naast de spoorwegen vormden ook de bruggen over de IJsseleen aantrekkelijk doel

wit voor de geallieerde vliegers. Soms was het Duitse afweergeschut echter zo sterk 

dat moest worden omgezien naar een ander doelwit. Dat was bijvoorbeeld het geval 
op vrijdag 15 december, toen een viertal Marauder-bommenwerpers van het 599th 
Squadron van de Amerikaanse luchtmacht de stad bombardeerde. In plaats van de 
IJsselbrug onder vuur te nemen, werd uitgeweken naar alternatieve doelen: olietanks 

aan de Schuttevaerkade en mogelijk ook de gasfabriek. Bij het Kleine Grachtje en 
de Holtenbroekerstraat werd aanzienlijke schade veroorzaakt. Er vielen vijf doden 
en circa veertig gewonden. Niet minder dan 21 woningen werden door het 

bombardement onbewoonbaar. De werk- en bergplaatsen en de garages van de 
gemeentelijke reinigingsdienst werden eveneens geheel verwoest. De hulpverlening 
kwam spoedig op gang. ,.u, 

Nog geen twee weken later vond op tweede kerstdag weer een luchtincident plaats. 
Bij een aanval van enkele Britse Typhoons van het 263th Squadron op het lucht
afweergeschut aan de lJssel bij Windesheim, werd tegen de middag een van de aan

vallende toestellen getroffen in zijn bommenlast. Het vliegtuig explodeerde in de 
lucht, waarbij piloot Donald James Stanley Turner om het leven kwam.'"7 Het was 
het laatste van de twaalf geallieerde vliegtuigen die tijdens de oorlog neerkwamen 

in Zwolle en ZwolierkerspeL De luchtoorlog was daarmee echter nog niet voorbij. 
Tot de bevrijding verschenen er geregeld jagers in het Zwolse luchtruim. Hun aan
wezigheid leidde tot verschillende doden en gewonden onder de burgerij. Bovendien 

hadden de beschietingen en bombardementen nog andere gevolgen; zo werd de 
drinkwatervoorziening bemoeilijkt doordat het waterleidingnet in een deplorabele 
toestand verkeerde. '.m 

Geallieerde vliegtuigcrashes in Zwolle en Zwolierkerspel 

21 januari 1942 Spoolde 106th RAF squadron I dode 
17 december 1942 Haerst 50th RAF squadron 4 doden 
28 april 1943 Mastenbroek 4th RAF squadron l dode 
5 mei 1943 Zwolle 428th squadron RCAF 2 doden 
24 september 1943 Zeedijk 540th RAF squadron 2 doden 
11 januari 1944 Berkurn 388th bomb group USAAF 5 doden 
22 mei 1944 Zwolle I 03th RAF squadron 3 doden 
13 juni 1944 Mastenbroek RAF 7 doden 
14juni 1944 Berkurn 77th fighter squadron USAAF 

28 november 1944 Zwolle 127th RAF squadron I dode 

28 november 1944 lttersum 127th RAF squadron l dode 

26 december 1944 Windesheim 263th RAF squadron l dode 

RAF Royal Air Force (Groot Brittannië) 
RCAF Royal Canadian Air Force (Canada) 
USAAF Unites Statesof America Air Force (Verenigde Staten)] 
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Tot enkele weken voor de bevrijding bleven de IJsselbruggen een doel dat tevergeefs 
onder vuur werd genomen door de geallieerden, zoals in het begin van februari . 
" t Was zoo'n vreeselijk kabaal en ons huis schudde zoo heftig heen en weer, dat Pa 

en ik [ ... ]dachten dat alles eraan zou gaan en met ons half Zwolle in puin zou liggen. 
't Is meegevallen. Wij en 't huis kwamen er heelhuids af, maar ik beloof je, dat 'teen 

benauwd half uurtje was.' 149 Pas de bevrijding zou aan die benauwde uren voorgoed 
een eind maken. 

De laatste zware maanden 

De laatste fase van de bezetting werd begin september 1944 ingeluid door een snelle 
opmars van de geallieerde troepen. Op 3 september noteerde een Zwolse vrouw in 
haar dagboek: '' t Gaat hier ook spannen . Engelsen, Amerikanen al in België. En als 

je dan eens ziet, hoe gauw dat groote Frankrijk verlost is van de rotmof, zullen wij 
ook wel gauw vrij zijn.' 150 Meer dan vier jaar had men op dat moment gewacht. Sinds 
de geallieerde invasie van Normandië leek het einde van de oorlog steeds dichterbij 
te komen. Slechts enkelen gingen er op dat moment vanuit dat het nog maanden kon 
duren alvorens de Duitsers Zwolle zouden verlaten. Voor velen werd het dan ook een 
zware teleurstelling dat de bevrijding van hun stad nog tot medio april 1945 op zich 

liet wachten. De gebeurtenissen in de laatste oorlogsmaanden vanaf september 1944 
waren vol spanning en verlangen. Eerst kwam Dolle Dinsdag, waardoor het even leek 
alsof het moment van de bevrijding al was aangebroken. Toen dat nieuws voorbarig 
bleek, ondernam de bezetter verwoedde pogingen om zijn verdediging te versterken 
met behulp van grote aantallen dwangarbeiders. In diezelfde periode kampte Zwolle 
bovendien met veellandgenoten die via de Overijsselse hoofdstad door de Duitsers 

geëvacueerd werden. Zij werden in de hongerwinter gevolgd door duizenden voedel
trekkers die in het noordoosten van het land probeerden om voedsel te bemachtigen . 

Dolle Dinsdag 

Er hing begin september 1944 onmiskenbaar een hoopvolle spanning in de lucht. 

Het bericht van Radio Oranje op maandag 4 september, dat Breda als eerste Neder
landse stad was bevrijd, veroorzaakte op 5 september, Dolle Dinsdag, overal in het 
land geruchten dat de geallieerde opmars in een stroomversnelling was geraakt. 

Het verlangen naar de bevrijding gaf voedsel aan een geruchtenstroom die in schril 
contrast stond met de werkelijke situatie. Breda was namelijk nog steeds bezet. 
Niettemin werd in Zwolle verteld dat Utrecht, Hilversum en Rotterdam al bevrijd 
waren. Sommigen dachten dat de geallieerden al in Deventer waren. Engelse 

vliegtuigen die tegen de middag boven de stad vlogen werden door enthousiste 
toeschouwers beschouwd als voorbode van de Amerikaanse tanks . Her en der in 

de stad werden de vlaggen en vlaggestokken al te voorschijn gehaald. Tegelijkertijd 
pakten NSB'ers zo snel mogelijk hun biezen, terwijl ook de Duitsers zich leken voor 

te bereiden op hun vertrek. De gemeentepolitie kreeg die dag opdracht vitale objecten 
te bewaken, zoals de elektriciteitscentrale en de telefooncentrale. Aan de Sicherheits-
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Begin september /944 raakte Nederland in een voortijdige bevrijdingsroes. 5 september 1944 

ging de geschiedenis in als Dolle Dinsdag. Vele Duitsers en NSB'erspakten overhaast hun 

boeltje om uit handen van de geallieerden te blijven. Hier sJaal een Duilse vrachtwagen op 

de Wipslrikkera/lee, Ier hoog Je van de Brederost raai, volgeladen mei gevorderde goederen. 

polizei werd gerapporteerd dat de stemming van de bevolking hoopvol was.'-'' 
De dag daarop was de hoop verdwenen. ' Langzamerhand vervagen de oorlogs
geruchten. De nevel trekt op, men wordt nuchter. [. .. ) Duitse soldaten met geweer 
in de aanslag en handgranaten tussen de gordels patrouilleren door de stad.' '-'2 De 
bevolking hield zich rustig en ging weer over tot de orde van de dag. 

Dwangarbeid 

Op woensdag 13 september werden de burgemeesters van Zwolle en ZwoHerkerspel 
geconfronteerd met de Duitse eis honderden mannelijke arbeidskrachten te leveren. 

'Zwolle moest nog meer versterkt worden! Egelstelling moest en zou het worden. 
Het steunpunt van de IJsellinie! Tankgrachten, muren, loopgraven, mitrailleurnesten, 
kazematten tot in het hart van de stad( ... ] En een nieuwe tankgracht moest geschapen 
worden van de IJsel tot aan het Zwarte Water.' "~ Beide burgemeesters weigerden 
hieraan mee te werken en doken onder. 
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Op vrijdag werden aan het einde van de middag proclamaties van de Beauftragte 
aangeplakt in de stad. Alle mannelijke ingezetenen tussen 18 en 45 jaar moesten zich 
om 18.00 uur melden om graafwerk te verrichten . Spade, schop of houweel moest 

worden meegenomen. Met de honderden burgers die zich vervolgens meldden, waren 
de Duitsers echter niet tevreden. 's Avonds en 's nachts hielden Duitse militairen een 

uitgebreide razzia, waarbij de mannen huis aan huis werden meegenomen. Ze werden 
ondergebracht in de ambachtsschool, de Celeschool en de Grote Sociëteit, waarna ze 
in ploegen werden ingedeeld om te gaan graven. De volgende ochtend vertrokken 
ze naar Westenholte waar ze aan een tankgracht moesten werken .~.,. 

De verdedigingswerken maakten deel uit van een verlenging van de Westwall , een 

verdedigingslinie vlak achter de Duitse westgrens. Na de bevrijding van Parijs had 
Hitier eind augustus 1944 opdracht gegeven de Westwall verder te versterken en 
uit te breiden. In het noorden moest de verdedigingslinie langs de !Jssel worden 
doorgetrokken tot aan het !Jsselmeer. De aanleg van deze verdedigingswerken in de 
omgeving van Zwolle stond onder leiding van de Duitse Organisation Todt, die zich 

sinds 1943 ook in Nederland bezighield met verschillende militaire bouwwerken. De 
afdeling die in Zwolle actief was, was de Oberbauleitung Klomp, genoemd naar de 
chef van de afdeling.'-'' Van enige zeggenschap van de Nederlandse autoriteiten in 

deze organisatie was geen sprake. 
Vanaf 17 september 1944 steeg de spanning in Zwolle als gevolg van de operatie Market 
Garden, het geallieerde luchtlandingsoffensief bij Arnhem. Nadat de luchtlandingen 
echter op een drama waren uitgelopen, waardoor de verwachte voorspoedige door
braak naar het noordoosten uitbleef, groeide de angst dat ook de Overijsselse hoofd

stad daadwerkelijk een frontstad werd waarom zwaar zou worden gevochten . Niette
min nam daarmee tevens de hoop op een naderende bevrijding toe. De aanwezigheid in 
de stad van een twintigtal geallieerde militairen- zij het dan als krijgsgevangen- op 
20 september droeg daar eveneens toe bij. Het front kwam onmiskenbaar dichterbij. 

De bezetter greep steeds meer middelen aan om zijn positie te verdedigen. Zo 
arriveerden op 23 september arbeiders uit Hengelo, Oldenzaal, Enschede en andere 
Twentse plaatsen onder Duitse bewaking in Zwolle. De mannen waren opgepakt 

tijdens razzia's om te spitten aan de !Jssel en werden ondergebracht in ontruimde 
scholen.''6 Vier dagen later kwamen ook de gevangenen uit kamp Amersfoort, die 
het kamp hadden moeten verlaten, per trein in de stad aan. Ze werden eveneens in

gezet om in de omgeving te spitten en werden ondergebracht in de Buitensociëteit. '57 

Inmiddels kwamen veel Zwollenaren die moesten graven, zich na enkele dagen 
niet meer melden; anderen hadden zich helemaal niet gemeld. Daarom vond op 
29 september overdag nogmaals een grootscheepse razzia plaats door leden van 
de Grüne Polizei en door agenten van het Politie Opleidingsbataljon uit Schalkhaar. 

's Middags reden wagens met luidsprekers rond. Hun boodschap luidde dat alle 

mannen tussen de 18 en 50 jaar strenge straffen riskeerden indien ze zich niet meldden 

voor graafwerk. Alleen het personeel van de P1T en van de nutsvoorzieningen, artsen, 
geestelijken en bepaalde ambtenaren waren vrijgesteld. Wie geen vrijstelling kon 
tonen werd meegenomen. '-'8 

De weerstand tegen de gedwongen inschakeling was groot. Een docent van het 

gymnasium Celeanum dook in deze periode onder nadat het schoolgebouw door de 
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Duitsers was gevorderd. In zijn dagboek motiveerde hij het beslui t: 'Waar anderen 
het leven laten om ons vrij te maken, past ons onder geen beding loopgraven aan te 
leggen voor de vijand. Wat er ook van komt, geen schuld door medeplichtigheid.' Hij 
besefte terdege dat het niet eenvoudig was om aan dat principe vast te houden. 'Hoe 
noodig is het, om jezelf dit telkens weer scherp voor te houden. Hoe gemakkelijk 
glijdt men af langs wegen van de minste weerstand. '';9 

En zo waren er tallozen die probeerden te ontkomen aan het graafwerk voor de 
bezetter. Veel van de personen die waren aangewezen om te graven, bleven opnieuw 
weg. Daarom organiseerde de bezetter eind oktober wederom een razzia. De Duitsers 
bleven echter ontevreden dat de Zwollenaren zo weinig gehoor gaven aan hun eisen. 
Dit leidde bovendien tot onenigheid in de Duitse gelederen, waama de competentie 
over de aangelegenheden van de Organisation Todt door de Ortskommandantur 

werd overgedragen aan de NSDAP. In de behoefte aan werkkrachten bracht dat geen 
verandering. Op 4 november 1944 liet waarnemend burgerneester Brandsma aanplak
biljetten ophangen in de stad, waarin de Zwolse mannen voor de zoveelste maal 
werden opgeroepen zich op 6 november voor het graafwerk te melden."<> 
Ondanks de tegenwerking van de bevolking was er inmiddels een behoorlijke 
verdedigingslinie tot stand gebracht. Vanaf 's-Heerenbroek tot het Zwarte Water 
was een tankgracht gegraven van tien meter breed en drie meter diep, met daarvoor 
een forse prikkeldraadversperring. Langs de oostkant van de IJssellagen twee rijen 
greppels met verschillende mitrailleurnesten in de buurt. Vooral de verdediging van 
de beide IJsselbruggen bij Zwolle voor weg- en spoorverkeer was zwaar bewapend. 

Bovendien waren de polders Koekoek e n Mastenbroek geïnundeerd, wat een 
eventuele aanval uit die richting aanzien! ijk bemoei I ijkte.'6 ' 

Dolle Dinsdag. Duitse wagens staan gereed voor vertrek. 
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Niettemin bleven de ingezetenen van Zwolle, Zwolierkerspel en andere naburige 

gemeenten zich verzetten tegen verdere inschakeling bij het graafwerk. Daarbij 

ondervond men steun van medewerkers van het Gewestelijk Arbeidsbureau, die 

mensen ten onrechte afkeurden of voorzagen van een stempel waardoor ze werden 

vrijgesteld. Deze sabotage vond plaats tot aan de bevrijding.'"2 

De ruim 1100 gevangenen uit kamp Amersfoort die in de Buitensociëteit waren 

ondergebracht, verbleven daar onder slechte omstandigheden. Er moest op stro op 

de grond worden geslapen, terwijl er gebrek was aan onder meer geneesmiddelen en 

toiletten. Het was aanvankelijk de bedoeling dat de gevangenen er maar kort hoefden 

te wonen, omdat ze onderweg waren naar Duitsland. Tegen de verwachting in werden 

de gevangenen al spoedig ingeschakeld bij de aanleg van verdedigingswerken rond 

Zwolle. 

Door de bevolking van Zwolle en de omliggende dorpen werden de gevangenen 

voorzien van dekens, kleding en voedsel. Een plaatselijke arts zorgde met enkele 

verpleegsters voor de medische verzorging. Enkele Zwolse geestelijken bekommerden 

zich om het zieleheil van de Amersfoorters en deelden bijbels en andere religieuze 

lectuur uit. Bovendien hielpen omwonenden van de Buitensociëteit vele tientallen 

gevangenen ontsnappen. De gevangenen die hun straftijd volbracht hadden werden 

inderdaad ook vrijgelaten , zodat de bevolking van de Buitensociëteit in enkele 

maanden aanzienlijk slonk.'"' 

Om een einde te maken aan de leegloop van de Buitensociëteit vaardigde NSDAP

chef Wunderlich, die verantwoordelijk was voor de Zwolse werkzaamheden van de 

Organisation Todt, een nieuwe order uit. Voor iedere ontvluchte gevangene zouden 

twee willekeurige gevangenen worden doodgeschoten. Tevens maakte hij bekend 

dat gevangenen die hun erewoord gaven dat zij niet zouden vluchten, salaris kregen 

en na hun werk de stad in mochten. Veel gevangenen beloofden dat. Toen een van 

hen echter de benen nam, dreigde de NSDAP-chef met het uitvoeren van de sanctie. 

Kampoudste J. Terpstra, een 30-jarige krijgsgevangene die zorg droeg voor de orde 

in het onderkomen van de gevangenen, wist van Wunderlich de belofte los te krijgen 

dat er niemand zou worden gefusilleerd als de ontvluchte terugkeerde. Hoewel 

pogingen om de man op te sporen mislukten , liet Wunderlich na zware druk de beide 

gevangenen niet doden. Bij de andere gevangenen moest echter de indruk worden 

gewekt dat ze wel gefusilleerd waren. 

De twee aangewezen personen werden daarom op 12 november 1944 in een school

lokaal aan de Westerlaan door drie geestelijken voorbereid op hun doodvonnis. De 

mannen waren beiden erg overstuur en werden 's avonds weggebracht. In de Buiten

sociëteit dacht men dat de twee ter dood gebracht waren en werd die avond een 

herdenkingsdienst gehouden. In werkelijkheid waren de mannen naar kamp Erika 

in Ommen overgebracht waar ze de oorlog overleefden.'('"' 

Enkele weken voordat deze zaak speelde, had zich een ander incident voorgedaan 

dat het leven had gekost aan een Amersfoortse gevangene, de 21-jarige Jacob van 

Bennekom uit Amsterdam. Deze Jehova's Getuige had in Rotterdam ondergedoken 

gezeten, maar was verraden door een NSB' er. Hij was vervolgens overgebracht naar 

kamp Amersfoort en van daaruit naar Zwolle. Ondanks dreigementen weigerde hij 
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om voor de Wehrmacht te werken. Nadat hij door de Zwolse Sicherheitspolizei was 

bedreigd met fusillering, werd hij meegenomen door Kar! Warnecke, een verbindings
officier tussen de Wehrmacht en de Bauleitung van de IJsselstelling. Op de schiet
baan aan de Schrevenweg in Zwolierkerspel moest de weerbarstige gevangene een 

graf graven. Toen hij daarmee klaar was, werd hem opnieuw gevraagd of hij voor de 
Duitsers wilde werken, wat hij bleef weigeren. Daarop schoot de Duitser zijn pistool 

leeg op de jongen. Toen de betrokken officier in februari I 945 door de Duitse politie 
werd gearresteerd wegens deze moord, pleegde hij zelfmoord. 165 

Evacuees 

In de laatste fase van de bezetting werd Zwolle ook geconfronteerd met grote aantallen 
evacuees, hoewel dat verschijnsel niet geheel nieuw was voor de gemeente. Al in de 

eerste oorlogsmaanden hadden enkele tientallen inwoners van het zwaar getroffen 
Rotterdam hun toevlucht gezocht in de Overijsselse hoofdstad. In augustus 1942 
kwamen daar nog verschillende evacuees uit Walcheren bij . Bovendien arriveerden 
er vanaf begin 1943 evacuees uit Den Haag en omstreken, die hun woonplaats 
verlaten hadden vanwege de aanleg van de Atlantikwall, de Duitse verdedigingslinie 

langs de kust. Zodoende telden Zwolle en Zwolierkerspel in augustus 1944 495 

evacuees. 1" 6 

Vanaf oktober 1944 groeide hun aantal sterk door de komst van talrijke lotgenoten uit 
de omgeving van Arnhem. In maart 1945 bedroeg het totaal aantal evacuees in beide 
gemeenten meer dan duizend. 167 Het merendeel van deze mensen bleef uiteindelijk 

voor langere tijd. Een aanzienlijke groep Arnhemmers zag Zwolle slechts aan zich 

voorbijtrekken op weg naar het noorden. 
En er waren meer passanten. Onder hen was een groot aantal Rotterdammers, 
opgepakt in hun woonplaats bij een grootschalige razzia op 10 en 11 november 
1944. Ongeveer 20.000 van hen werden per schip vanuit Rotterdam naar 
Amsterdam vervoerd en vervolgens het IJssetmeer over. Een deel van hen werd 

op 12 en 13 november in Kampen ontscheept, een ander deel in Zwolle. Degenen 
die in Kampen hun schip verlieten, moesten naar Wezep of naar Zwolle lopen. Een 
aantal Rotterdammers werd in de omgeving van Zwolle tewerkgesteld. Andere 
stadsgenoten moesten vanwege de miserabele situatie op de overvolle schepen in 
ziekenhuizen worden opgenomen. Tussen 14 en 17 november werden de overige 

mannen vanuit Zwolle verder getransporteerd. Per trein vertrok men naar 
Duitsland.' "~ 

De Zwolse burgerij trachtte zoveel mogelijk hulp te verlenen aan de slachtoffers 
van de razzia. Twee ontroerde Rotterdammers schreven daarom na de bevrijding een 
bedankje aan de burgemeester: 'Na enkele dagen op een Rijnaak vertoefd te hebben 
werd bevolen dat wij ons in colonne moesten opstellen op den weg. Zoodra wij ons 

opgesteld hadden, werden wij door Zwolsche meisjes getrakteerd op sigaretten en 

door andere inwonenden op fruit enz. Door de straten van Uw gemeente marcheerende 
werd ons van alles toegeworpen en tenslotte werd terwijl wij gereed tot vertrek in de 
trein waren gepakt, het perron als 't ware overstroomd door inwonenden van Zwolle 
(ondanks het gekrijsch van onze bewakers) .' 169 
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In september /944 werden honderden mannen gedwongen een tankgracht te grave11 vanaf de 

!Jssel tot aan het Zwarte Water. Op deze luchtopname, genomen door de Royal AirForce in 

april 1945, is deze tankgracht rechtsonder goed te onderscheiden. Delen van Mastenbroek 

staan onder water. 
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Behalve door de burgerij , werd ook hulp verleend door de Zwolse afdeling van het 

Rode Kruis. De afdeling was al in september 1944 actief geweest toen de Arnhemse 
evacuees op doortocht naar het noorden verzorging nodig hadden. Hun werd boven

dien onderdak geboden in de de ambachtsschool. Vervolgens werd de aandacht 
gericht op de gevangenen uit kamp Amersfoort en de in Zwolse scholen onder
gebrachte Twentse gravers . Toen het Jandelijk hoofdbestuur van het Rode Kruis in 
november 1944 onder een pro-Duitse bestuurder werd geplaatst, besloot de afdeling 
Zwolle evenals andere afdelingen de banden met het hoofdbestuur te verbreken. De 

benaming Rode Kruis verviel en de plaatselijke afdeling ging op in een kort daarvoor 
opgericht Zwols hulpcomité, dat onder de naam Coördinatiecommissie opereerde. In 

deze commissie waren onder anderen de directeur van de gemeentelijke dienst voor 
Sociale Zaken en vertrouwenspersonen van Medisch Contact vertegenwoordigd, 
evenals een afgevaardigde van het Bureau Afvoer Burgerbevolking, dat toezag op 
het onderbrengen van talrijke evacuees. 17" 

Medio januari werd de Coördinatiecommissie ingeschakeld bij de hulpverlening 
op het station van Zwolle. Hier kwamen treinen uit Limburg en Gelderland aan, 
die vol zaten met evacuees uit Venlo, Roermond en de Bommelerwaard. De eind

bestemming lag in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. De Coördinatie
commissie werkte hier met dag- en nachtploegen. Een ploeg bestond uit circa 
50 personen, waaronder personeel van het Centraal Distributie Kantoor, de IJssel
centrale, het kantoor van de Noordoostpolderwerken en enkele paters en fraters. 

De leden van de nachtploeg betrokken tussen 20.00 uur en 6.00 uur de wacht bij 
hotel Van Gijtenbeek aan het Stationsplein, later bij hotel Wientjes . Een aantal van 
hen keek op het station uit of er een evacuatietrein aankwam, terwijl de overigen 

de tijd doodden. Wanneer een trein binnenkwam trok de hele ploeg naar het station. 
De inzittenden werden dan voorzien van brood, kaas, soep en warm water. Voor 
baby's en kinderen waren melk en biscuits beschikbaar. De omstandigheden in de 

wagons, hoofdzakelijk goederenwagons, waren beroerd. Vaak lag er ijs op de vloer 
en moesten de inzittenden, die er niet al te best aan toe waren, sneeuw van het dak 
halen om iets te kunnen drinken. Bovendien werden sommige treinen 's nachts 

onder vuur genomen door vliegtuigen omdat de piloten de aard van de 'lading' 
niet kenden. 171 

Overigens was het nauwelijks mogelijk om de vluchtelingen goed te verzorgen. 
Zo kwam op 21 januari 1945 's nachts een trein uit Venlo aan met meer dan duizend 
inzittenden, waarvoor de Zwollenaren slechts twintig minuten de tijd kregen om eten 

en drinken uit te delen. Ondanks een volledige inzet slaagde men er niet in iedereen 

van het gewenste te voorzien. 
Op 22 februari organiseerde de Coördinatiecommissie voor de laatste keer een 

nachtwake bij het station, nadat er al enkele dagen geen trein meer was langs
gekomen. Eind februari 1945 kwam de laatste evacuatietrein station Zwolle 

binnenrijden. Acht inzittenden moest worden opgenomen in het ziekenhuis omdat 
de trein bij Raalte was beschoten. Op 3 maart werd de hulpverlening op het station 
stopgezet, omdat de komst van verdere treinen zeer onwaarschijnlijk was vanwege 
de bevrijding van zowel Roermond als Venlo op I maart. Tot dat moment waren naar 

schatting 60.000 evacuees Zwolle per trein gepasseerd. 172 
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Voedseltrekkers 

In de periode vanaf het najaar van 1944 werden de westelijke provincies van 
Nederland bedreigd door een gebrek aan voedselvoorraden, wat resulteerde in de 
beruchte hongerwinter van 1944-1945. Voedseltrekkers trokken voorzover mogelijk 
in groten getale naar het oosten en noorden van bezet Nederland in de hoop bij 
boeren voedsel te kunnen kopen of ruilen. Het lag voor de hand dat Zwolle door 
zijn ligging nabij de IJsselbrug één van de voornaamste doorvoerplaatsen vormde. 
Vanaf november kwam iedere dag een gestaag groeiende stroom mensen uit het 
westen Overijssel binnen op zoek naar voedsel. 
Sommigen hadden een fiets, maar de meesten kwamen te voet, voorzien van hand
karretjes, bakkerswagens, sleeën en kinderwagens. Het waren hoofdzakelijk vrouwen 
en kinderen , omdat mannen vanaf 16 jaar sinds begin december 1944 de IJsselniet 
meer over mochten. De voedseltrekkers werden vanaf begin december 1944 door de 
Coördinatiecommissie opgevangen in drie scholen in de stad.'7·

1 

De tocht over besneeuwde en bevroren wegen was een zware onderneming. Een 
jonge boerenzoon zette op papier wat hij zag. Op 12 januari 1945 sprak hij een vrouw 
uit Utrecht, die met een kinderwagen liep om voedsel in te verzamelen. Ze ondernam 
deze reis ondanks het feit dat ze zes weken daarvoor nog een kind ter wereld had 
gebracht. In februari zag de boerenzoon onder andere 'twee kinderen uit Den Haag, 
respektievelijk 13 en 14 jaar oud. Gegeten en meteen weer vertrokken. Waren op 
zoek naar een vast onderkomen bij boer ' , en een meisje uit Overschie op doorreis 
naar Drenthe. 'Moest hier haar reis onderbreken totdat haar zuster welke hier ter 
stede opgenomen was in noodziekenhuis met door- en stukgelopen voeten weer 
genezen was.' m 

Veel hongertrekkers moesten noodgedwongen in Zwolle overnachten, omdat ze 
te uitgeput waren om diezelfde dag verder te trekken naar boerderijen waar ze eten 
hoopten te vinden. ' ' t Is een treurige stoet die door onze straten trekt, in sjofele kleren 
met verhongerde gezichten: 'n beeld van Nederlands verarming.' m Sommigen klopten 
in de stad voor voedsel aan bij het klooster van de paters Dominicanen. Andere 
trekkers probeerden een slaapplaats te vinden bij particulieren. De meesten van 
hen werden ondergebracht in accommodaties van de Coördinatiecommissie. Deze 
waren ingericht in scholen, in een fabriek en boven een winkel in de Diezerstraat. 
Twee zussen uit Utrecht sliepen onderweg op een strozak in een grote zaal van de 
Coördinatiecommissie in Zwolle. Overal om hen heen klonk gefluister, gekuch, 
gekreun en gesnurk. ' In lange rijen lagen de strozakken aaneen geschoven, waarop 
de vele trekkende mensen hun vermoeide en uitgeputte ledematen uitstrekten.' Hier 
hoorden ze het gerucht dat Duitse soldaten voor en op de IJsselbrug de wacht hielden 
en de passanten uitvoerig controleerden. Van veel terugkerende voedseltrekkers 
waren aardappelen, tarwe en rogge in beslag genomen. Onderweg zagen ze op een 
stuk braak land bij de IJsselbrug 'een hoge berg van honderden opgestapelde grote 
en kleine zakken, alle gevuld met aardappelen, rogge of tarwe' die door de Duitsers 
in beslag waren genomen. Zelf verborgen ze de rogge in hun kleren en sloten zich 
aan achter de lange rij van mensen die met alle mogelijke vervoermiddelen over de 
brug wilden. De zussen kwamen ongedeerd door de controle. '7" 
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In de winter van 1944/ 1945 was er in het westen van het land een nijpend tekort aan voedsel. 

In groten getale trokken de mensen hetland in, in de hoop voedse/te kunnen bemachtigen. 

Deze opname dateert van I 944 en laat de zogeheten hongertrekkers zien op de 

Meppelerstraatweg. 

De IJsselbrug was voor veel voedseltrekkers op de terugweg een gevreesd punt. 
Niet alleen vanwege de Duitse controle maar ook vanwege de steile oprit die een 
forse inspanning vergde van de vermoeide westerlingen. Niet voor niets verscheen er 
eind januari 1945 een oproep in de Provinciale Overijsselscheen Zwolsche Courant. 
Daarin werden de Zwollenaren aangespoord om in deze periode van zware sneeuw
val de voedseltrekkers met hun zwaar bepakte karretjes en fietsen te helpen met 
duwen of trekken bij de bruggen over de Willerosvaart en de 1Jssel. 117 

De stroom voedseltrekkers hield begin 1945 aan. In de eerste week van februari 

bracht de Coördinatiecommissie elke nacht tussen de 300 en de 800 personen onder 
op verschillende locaties. Commissaris van politie De Bouter was niet blij met deze 
massale toestroom die hij moeilijk kon controleren. Hij overlegde daawm met de 
burgemeester over de instelling van een sperverbod. '"' 
In de loop van februari werden iedere nacht gemiddeld 750 slaapplaatsen uitgedeeld 

door de Coördinatiecommissie. Op 16 februari zette ook de Nederlandsche Volks
dienst, de landelijk opererende nationaal-socialistische tegenhanger van de commissie, 
zich in om voedseltrekkers tijdelijk onderdak te verschaffen aan het Assendorperplein. 
Het grootste aantal voedseltrekkers dat in één nacht op de verschillende locaties in 
de stad werd ondergebracht, was 1329. Dat was op 27 februari 1945, de dag nadat 
commissaris-generaal Rauter bekend had gemaakt dat het overschrijden van de 
IJssellinie in beide richtingen vanaf I maart verboden werd voor burgers. 119 De laatste 
dagen van februari trok daarom een onafgebroken stroom mensen met allerlei karren 
over de IJsselbrug in de richting Gelderland. Omdat echter niet iedereen erin slaagde 
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voor l maart de rivier over te zijn, werden voedseltrekkers ook na die datum in de 
gelegenheid gesteld terug te keren. Na het vertrek van de voedseltrekkers, waarvan 

er de afgelopen maanden bijna 50.000 de Overijsselse hoofdstad gepasseerd waren, 

kreeg het Zwolse stadsbeeld weer het normale aanzien. '"0 

Door de sluiting van de IJsselbrug voor al het burgerverkeer en doordat er geen 
evacuatietreinen meer reden, konden de werkzaamheden van de Coördinatiecommissie 
worden beëindigd. De laatste dertig personen kregen op IJ maart een slaapplaats van 
de commissie. Wie na die datum onderdak nodig had in de stad, moest aankloppen bij 
de Nederlandsche Volksdienst die tot in april bleef functioneren. Meestal waren dat 

slechts zes personen per nacht, met enkele uitschieters naar boven zoals op 25 maart 
toen bijna 300 personen een slaapplaats van de NVD kregen. '"' Wellicht ging het in dat 

geval om NSB'ersen aanverwante geesten die de benen namen voor de geallieerde 
opmars. De bevrijding zou immers niet lang meer op zich laten wachten in Zwolle. 

Conclusie 

Ondanks de uiteenlopende ervaringen die de Zwollenaren opdeden tijdens de 
bezetting, kan gesproken worden van een zekere gemeenschappelijke geschiedenis 

van het dagelijks· leven in oorlogstijd. Om daarvan de balans te kunnen opmaken is 
een beknopt overzicht nodig van de ontwikkelingen die in de Joop van de bezetting 
optraden in het leven van alledag. Vervolgens kan worden vastgesteld in welke mate 

deze ontwikkelingen bepaald werden door de nationaal-socialistische ideologie en 
hoe ze door de bevolking werden onthaald. 
De moeilijkheden op het terrein van het levensonderhoud dateerden gedeeltelijk al 

van de mobilisatietijd , maar breidden zich tijdens de bezetting geleidelijk uit. Hoewel 
de schaarste die aan de distributiemaatregelen ten grondslag lag de nodige aanpassing 
vereiste, leken deze veranderingen niet onoverkomelijk voor de bevolking. Pas vanaf 
het najaar van 1944 werden de moeilijkheden op dit terrein aanzienlijk vergroot door 

de beperking en beëindiging van de leverantie van brandstoffen. 
In tegenstelling tot deze praktische problemen, traden er in het onderwijs juist meer 
ideologisch geïnspireerde ontwikkelingen op. Op dit terrein , waar de persoonlijke 
vorming van de jeugd ter hand werd genomen, botste het geregeld tussen voor- en 
tegenstanders van het nationaal-socialisme. Ondanks deze incidenten wisten de 
bezetter en zijn handlangers het onderwijs echter niet om te vormen tot een bolwerk 
van de nieuwe orde. Alleen op de Deutsche Schule werd dat streven met succes 

bekroond. 
Op het verenigingsleven trachtte de bezetter al evenzeer zijn stempel te drukken. 

Verenigingen waarvan de Duitsers het nut niet inzagen of tegenwerking verwachtten, 

werden opgeheven. Organisaties die blijk gaven van anti-nationaal-socialistische 

opvattingen werden geschorst. Nieuwe verenigingen moesten zich aanpassen aan 
de opvattingen van de machthebbers. 
Het godsdienstig leven ontkwam al evenmin aan de invloed van de nazi 's. De Jehova's 

Getuigen werden niet getolereerd, de joden met alle mogelijke middelen verdreven. 

De grote kerkgenootschappen ontkwamen aan een dergelijk lot. Op voorzichtige 
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wijze en met behulp van bijbelse termen verwierpen zij het nationaal-socialisme. 
Daarbij hield de kerk oog voor de noden van de gelovigen en kwam hier in woord en 
daad voor op. Ondanks intimidatie van enkele predikanten kregen de nazi 's geen voet 
aan de grond in de kerken. 
De predikanten waren overigens niet de enige beroepsgroep die haar onvrede over 
de Duitse bezetting tot uiting bracht. In de gezondheidszorg, waar zich nogal wat 
praktische problemen voordeden, trad eveneens een principieel conflict aan het licht 
waarbij artsen niet schroomden hun voorkeur aan te geven voor opvattingen die in 
strijd waren met het nationaal-socialisme. 
De luchtoorlog, schrikwekkend voortbrengsel van de ideologische strijd tussen 
geallieerden en nationaal-socialisten, vormde vooral een praktische belemmering 
van het dagelijks leven. Pogingen van de bezetter om Engelse bombardementen als 
terreuraanvallen voor te stellen, hadden geen invloed op de keuze van de bevolking 
om zich- veelal stilzwijgend- aan de kant van de geallieerden te scharen. 
In de laatste indrukwekkende fase van de bezetting vanaf september 1944, werd de 
aandacht van de bezetter steeds verder opgeslokt door alle mogelijke inspanningen 
om het veroverde gebied te behouden. De geallieerde opmars zorgde ervoor dat de 
aandacht voor de ideologie tot een minimum werd beperkt. Hoewel zich in deze 
chaotische maanden tal van ontwikkelingen voordeden waarmee de bezetter een 
zware druk legde op de Zwolse bevolking, hadden de Duitsers zich grotendeels 
ontdaan van hun ideologische franje en werd bruut machtsvertoon hun enige 
verschijningsvorm. 
In het algemeen hadden allerlei praktische zaken meer invloed op het dagelijks leven 
dan de talrijke ideologisch geïnspireerde maatregelen van de bezetter en zijn mede
standers. Dat had enerzijds te maken met het feit dat de Duitsers niet alle gevolgen 
van de oorlog onder controle hadden, terwijl anderzijds hun ideologische offensief 
niet in goede aarde viel. De nazistische opvattingen waarmee de Zwolse bevolking 
werd geconfronteerd, variërend van antisemitische opmerkingen in het onderwijs tot 
het vermeende recht Nederlanders tot dwangarbeid te verplichten, riepen een breed 
protest op waardoor de verwezenlijking van deze denkbeelden- ondanks militair 
machtsvertoon- aanzienlijk werd belemmerd. Het streven van de bezetter de 
Zwollenaren om te vormen tot overtuigde nationaal-socialisten draaide uit op een 
mislukking. 
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HOOFDSTUK 5 

Politiek en economie 

Na de capitulatie van het Nederlandse leger namen de Duitsers allerlei maatregelen 

om hun macht over het bezette gebied te bestendigen en te vergroten. Deze maat
regelen veroorzaakten vooral veranderingen op het terrein van de politiek en de 
economie. 

Dat juist deze terreinen van het maatschappelijke bestel onder druk kwamen te staan, 
had alles te maken met de tweeledige doelstelling die de Duitsers probeerden te 
realiseren. De bezetter wilde enerzijds de Nederlandse economie en mankracht dienst

baar maken aan de Duitse oorlogvoering, waartoe onder meer de handhaving van de 
orde vereist was, en anderzijds het nationaal-socialisme invoeren in Nederland. 
Om na te gaan op welke wijze en met welk resultaat de bezetter in Zwolle erin 

slaagde zijn beleidsdoelen te verwezenlijken, woeden in dit hoofdstuk enkele onder
werpen onder de loep genomen die de gevolgen van dit beleid kunnen verhelderen. 
Daarbij wordt gekeken naar de wijze waarop de Duitse aanwezigheid institutioneel 

vorm kreeg in de Overijsselse hoofdstad. Nader inzicht in de gevolgen van de Duitse 
bezetting wordt ontleend aan een overzicht van de ontwikkelingen in de lokale 
politiek, in het bijzonder binnen de NSB. Ook de opstelling van de bevolking ten aan
zien van enkele politiek getinte onderwerpen tijdens de oorlog wordt onder de loep 

genomen. De April-Meistaking uit 1943 vormt in dat kader een belangrijk onderdeel. 
Als laatste komt de ontwikkeling van de Zwolse economie aan de orde, een sector 
van het maatschappelijk bestel waarvoor de Duitsers een meer dan gemiddelde 
belangstelling aan de dag legden. 

De Duitse aanwezigheid 

De bezetter bestuurde Nederland met behulp van een relatief klein bestuursapparaat. 

In de praktijk kwam het erop neer dat de meeste Duitse bestuurders in het westen van 

Nederland zetelden. Verder had de bezetter in elke provincie eigen functionarissen 

gestationeerd die toezicht hielden op de lokale overheden. Bovendien waren er in 
verschillende gemeenten eenheden van het Duitse leger en politieonderdelen 

gevestigd. In steden kreeg de aanwezigheid van militairen vaak vorm in de oprichting 
van een Ortskommandantur, waar vooral militaire aangelegenheden werden behandeld. 

De omvang van de Duitse aanwezigheid wisselde van plaats tot plaats en veranderde 

voortdurend tijdens de bezetting. 
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Al enkele dagen na de invallegden de Duitsers beslag op verschillende panden in 
Zwolle en ZwolierkerspeL Vooral scholen en andere gemeentelijke panden werden 
gevorderd. Als eerste werden twee openbare scholen aan de Assendorperstraat en 
de Westcriaan ontruimd, evenals de Marnixschool in de Westerlaan. De gebouwen 
werden in gebruik genomen door het Duitse leger. In Zwolierkerspel werd de Sint 
Josephschool in Wijthmen voor korte tijd gevorderd, terwijl militairen werden 
ingekwartierd in hotel Frisia State in Spoelde. Ook in Zwolle, waar zelfs militairen 
bij particulieren werden ingekwartierd, namen de Duitsers hun intrek in vier hotels. 

Het betrof vermoedelijk officieren die verbonden waren aan de tijdelijk in Zwolle 

fungerende Feldkommandantur. ' Hoe groot de militaire aanwezigheid in de eerste 
bezettingstijd overigens precies was, is onduidelijk. Wel is bekend dat Zwolle de 
vestigingsplaats was van het 65e politiebataljon.2 

Tot aan december 1940 gingen er nog zes schoolgebouwen over in Duitse handen. 
Daarnaast hadden de Duitsers nog een tiental panden verspreid over de stad in 
gebruik genomen. Een ervan was het adres Burgemeester van Reijensingel 13, waar 
de Ortskommandantur zich in september 1940 had gevestigd. De Duitse Dienstpost 
vond een onderkomen op de benedenverdieping van de Ortskommandantur, terwijl 
de Duitse politie een pand in de Emmastraat betrok. In februari 1941 waren niet 
minder dan 26 gebouwen door de Duitse bezettingsautoriteiten in beslag genomen. 
Sporadisch werden gebouwen vrijgegeven, maar ook werden weer nieuwe bezet.·' 

Veel gebouwen werden in de oorlog door de Duitsers in beslag genomen. In dit gevorderde 

pand aan de Van Roljensingel 13 was de Ortskommandantur gevestigd. 
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Inmiddels probeerden de bezetters zich enige populariteit aan te meten door zich 
zo vriendelijk mogelijk voor te doen. Dat had inderdaad enig effect. Een van de 
middelen die daarbij werd aangewend, was het organiseren van enkele concerten 

op de Grote Markt door het muziekkorps van de Ordnungspolizei, beter bekend 
als Grüne Poli zei . De Ordnungspolizei verzorgde tevens een drie uur durende 

non-stop variété. Dergelijke initiatieven werden positief onthaald in de 
plaatselijke pers." 

Vanaf november 1940 liet ook de plaatselijke afdeling van de Nationalsozialistische 
Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP), de zogeheten Ortsgruppe, van zich horen. De 

Ortsgruppe trad onder leiding van M.F. Martin naar buiten met het zogeheten 
Bintopfessen dat georganiseerd was in samenwerking met een regiment van de 
Waffen-ss . In schouwburg Odeon namen vierhonderd personen, waaronder enkele 
plaatselijke NSB-functionarissen, tegen betaling deel aan een eenpansmaaltijd uit een 
veldkeuken . De opbrengst hiervan, f 300,-, kwam ten goede aan de Duitse Winter

hulporganisatie.; Ook in de daaropvolgende jaren organiseerden de NSDAP-afdeling 
en de in Zwolle actieve afdelingen van de Nationalsozialistische Frauenschaft en de 

Bund Deutscher Mädel nog enkele keren filmvoorstellingen en bonte avonden ten 
bate van de Winterhulp. Bovendien werden er gezamenlijke bijeenkomsten met de 

Zwolse NSB-afdeling georganiseerd, onder meer bij de tiende verjaardag van de 
nationaal-socialistische Machtübernahme in Duitsland in januari 1943, en op 
Hitiers verjaardag in april van dat jaar. Het waren gelegenheden waarop de groots

heid van de Führer en de daadkracht van het nationaal-socialisme gezamenlijk 
werden aanbeden.6 

Medio 1941 bevond zich een aanzienlijk aantal Duitse functionarissen in Zwolle. 
De belangrijkste was de Beauftragte voor de provincie Overijssel dr. Schröder, die 
beschouwd kon worden als de Duitse evenknie van de commissaris der provincie. 
Samen met zijn Referenten, onder wie zijn politie-adviseur luitenant Steiner, werkte 

hij in een pand aan de PotgietersingeL Op dit adres bevond zich ook enige tijd de 
plaatselijke Dienststelle van de gevreesde Sicherheitspolizei. Voorts waren er in de 
stad een bureau van de Feldgendarmerie gevestigd en het uit drie compagniën 

bestaande 65e bataljon van de Ordnungspolizei. 
De Zwolse Dienststelle van de Sicherheitspolizei in Zwolle was al vanaf mei 1940 
actief. Deze stond in het begin onder leiding van ss-Untersturmfi.ihrer Reichert. 

Hoewel de vier aanwezige Sicherheitspolizisten terzijde werden gestaan door de 
plaatselijke NSDAP-Ortsgruppenleiter Martin waren ze in de stad aanvankelijk 
' vollkommen fremd und konnten nur durch Zusammenarbeit mit Niederländer 

[ ... ] arbeiten' Y Na enige tijd werden Reicherts werkzaamheden overgenomen door 
zijn landgenoten Witten ss-Obersturmführer Hahn. Pas bij een reorganisatie van het 

Duitse bezettingsapparaat in september 1944 kreeg Zwolle een volwaardig stedelijk 

Einsatzkommando van de so, waardoor het Duitse politietoezicht aanzienlijk werd 
verscherpt." 

In april 1941 werd op het bureau van de Beauftragte een nieuwe Duitse beambte 

* volkomen vreemd en konden alleen door samenwerking met Nederlanders werken 
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gestationeerd. Deze diende zich bezig te houden met de administratie van de 
burgerlijke stand van alle Duitse onderdanen in de provincies Friesland, Groningen, 
Drenthe, Overijssel en Gelderland. Dit Deutsche Standesamt werd bemand door de 
Stadtoberinspektor Georg Pöhner. Hij maakte geboorte- en overlijdensaktes op en 
kon huwelijken voltrekken van Duitse staatsburgers.9 

Een heel ander gevolg van de Duitse aanwezigheid kon worden aangetroffen op de 
begraafplaats Kranen burg. In een terrein op deze begraafplaats werden vanaf juni 
1942 tot aan de bevrijding in totaal 107 Duitse militairen begraven die door 
ongelukken of gevechtshandelingen in Nederland om het leven waren gekomen. 10 

In november 1942 waren 32 huizen door de bezetter gevorderd. Daar kwam nog 
eens een dertigtal andere objecten bij, waaronder scholen, garages, een speelterrein, 
een fraterhuis, een gedeelte van een weeshuis, een manege en een woonschip. 
De Duitse aanwezigheid werd in 1943 nog nadrukkelijker toen er een tankgracht 
ten westen van het viaduct aan de Hoogstraat werd gegraven. Ook waren er op dat 
moment verschillende stellingen langs de rondweg om Zwolle gebouwd, terwijl in 
Dieze eveneens stellingen in aanbouw waren, waardoor de Ortskommandant zich 
in september 1943 genoodzaakt zag bekend te maken, dat het betreden van de Duitse 
stellingen ten strengste verboden was en zwaar bestraft werd." 
In 1944 gingen de Duitsers ertoe over om op grote schaal panden te vorderen. Op 
26 september legde de bezetter beslag op nagenoeg alle Zwolse scholen. De Sint 
Jozefschool op het A-plein ontkwam hier als enige aan. Drie maanden later waren 
inmiddels niet minder dan 168 onroerende goederen in de stad in Duitse handen. 12 

Dit fors toegenomen aantal hing samen met het feit dat sinds de geallieerde invasie 
in Normandië de bezetter zijn troepen samenbracht in de nabijheid van het Duitse 
rijk. Bovendien werd een aantal onderdelen van het Duitse bezettingsbestuur vanuit 
de steden in het westen verspreid over de rest van het land. In dat kader verhuisde de 
Befehlshaber der Sicherheitspolizei met zijn staf in het najaar van 1944 naar Zwolle. 
Eind november 1944 werd de Duitse aanwezigheid in Zwolle verder uitgebreid met 
de komst van de 2. Marine-Landesschützen-Kompagnie 'Südholland' . Deze eenheid 
was afkomstig uit Papendrecht en werd ondergebracht in de Sint Antoniusschool aan 
de Veemarkt. De compagnie bleef tot kort voor de bevrijding in Zwolle gelegerd. De 
manschappen van deze eenheid werden ingezet bij bewakingsdiensten. Tot hun taak 
behoorde het toezicht op de Ortskommandantur, het station en de beide bruggen over 
de IJssel. 13 

De laatste aantekening in het logboek van deze eenheid ging over de Heldengedenk

tag. Deze werd medio maart 1945 in theater Odeon gevierd. Kapitein Ernst, hoofd 
van het Marine-Auffangslager, hield bij die gelegenheid een toespraak. Daarin 
benadrukte hij dat de gevallen kameraden hun leven niet tevergeefs hadden verloren. 
Hij probeerde de moed erin te houden bij de aanwezigen : ' nur ein Willelebt in uns 
allen: kämpfen und siegen. '* De bijeenkomst werd afgesloten met een drievoudig 
Sieg-Heil voor de Führer waarna het Duitse volkslied klonk. 14 

* slechts één wil leeft in ons allen : strijden en overwinnen 
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Deze vurige woorden begeleidden de laatste stuiptrekkingen van een bezettingsmacht 

die al met een been in het graf stond, al drong dat niet tot iedere Duitser door. Tot het 

eind toe liet de bezetter zich daarom gelden. Daarbij liep het totaal aantal gevorderde 

percelen in Zwolle nog verder op tot de bevrijding. Daarnaast waren er in maart 1945 

nog eens ruim 350 Duitse militairen bij Zwolse gezinnen ingekwartierd.' 5 Hun aantal 

liep in de laatste weken echter snel terug. 

Het politieke leven 

De komst van de Duitsers zorgde vooral in het Zwolse politieke leven voor 

ingrijpende veranderingen. Van autonome politieke ontwikkelingen op plaatselijk 

niveau was echter nauwelijks sprake; veelal werden de grote lijnen van de landelijke 

politiek weerspiegeld. Daarbij probeerden veel politieke partijen te ontkomen aan 

ingrepen van de bezetter. 

Van het bestuur van de plaatselijke afdeling van de Anti-Revolutionaire Partij (ARP) 

is bekend dat het kort na de Duitse inval de ledenlijsten vernietigde. Dat gebeurde 

ongetwijfeld bij meerdere partijen. Het weerhield het bestuur van de kiesvereniging 

er niet van om voor 9 juli 1940 een ledenvergadering uit te schrijven . Tijdens de 

vergadering, die door ongeveer honderd leden werd bezocht, hield voorzitter 

ds. H.A. Munnik een bewogen rede over de juridische positie van het Nederlandse 

volk tijdens de bezetting. Zijn betoog hield in dat de Nederlanders niet rechteloos 

waren in de nieuwe situatie, maar dat zij zich in lijdzaamheid dienden te schikken 

onder Gods oordeel. '6 

In augustus 1940 startte de Anti-Revolutionare kiesvereniging in opdracht van de 

landelijke partijleiding een ledenwervingscampagne. De gedachte die daar achter 

schuilging was tegenwicht te bieden aan de veel grotere Nationaal-Socialistische 

Beweging, zodat de Duitsers deze partij niet te veel macht zouden geven. Om de 

gewenste ledenaanwas te bereiken werd wekelijks huis aan huis gecolporteerd met 

het landelijke ARP-blad Nederland waakzaam en met het regionale De Vecht- en 
!Jsselbode. Bovendien werd een grote bijeenkomst op 5 oktober voorbere id waarop 

oud-minister-president Colijn de Zwollenaren zou toespreken. De geplande bijeen

komst ging echter niet door, omdat de Duitse autoriteiten inzagen dat de succesvol le 

anti-revolutionai re ledenwervingscampagne niet leidde tot de gewenste tegemoet

koming aan het nationaal-socialisme. Uiteindelijk werd de ARP samen met de meeste 

partijen in de zomer van 1941 door de bezetter verboden . Begin juli 1941 werden in 

opdracht van de Sicherheitspolizei de bezittingen en kastegoeden van de verboden 

AR-kiesverenigingen in zowel Zwolle als Zwolierkerspel door de plaatselijke 

politie in beslag genomen, evenals die van de andere Zwolse partij-afdelingen. 

De vertegenwoordigers van de Vrijzinnig-Democratische Bond en de Staatkundig 

Gereformeerde Partij lieten bij die gelegenheid weten dat hun afdelingen sinds mei 

1940 geen activiteit meer hadden ontplooid, terwijl de secretaris van de Roomseh

Katholieke Staatspartij meedeelde de notulen en correspondentie te hebben verbrand. 17 

De nu eveneens verboden plaatselijke SOAP--afdeling was vermoedelijk al vanaf eind 

juli 1940 leeggelopen nadat pogingen waren ondernomen de partij te nazificeren. 
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Nederlandsche Unie 

Op het moment dat de meeste politieke partijen verboden werden, bleven er in Zwolle 

drie groepen actief op het politieke toneel. Dat waren de NSB, het Nationaal Front en 

de Nederlandsche Unie. Laatstgenoemde organisatie werd eind juli 1940 opgericht 

door de Groningse commissaris der Koningin mr. J. Linthorst Homan, de Tilburgse 

hoogleraar dr. J .E. de Quay en de Rotterdamse hoofdcommissaris mr. L. Einthoven. 

Met hun beweging wilden de oprichters de Nederlanders oproepen tot eenheid. De 

Unie wilde af van de verdeeldheid van de verzuilde vooroorlogse samenleving. 

Veel mensen dachten door steun aan de nieuwe beweging stelling te nemen tegen 

de NSB. Het initiatief werd daarom enthousiast onthaald en kreeg veel aandacht in 

de ProvincialeOverijsselscheen Zwolsc/1e Courant. Op 30 juli 1940 verscheen in 

deze krant een oproep van negen vooraanstaande Zwollenaren, die hun stadsgenoten 

vroegen om eensgezind 'de moeilijkheden van dezen tijd manmoedig te weerstaan 

en te overwinnen'. Om de geestelijke vrijheden van het Nederlandse volk te kunnen 

behouden, werden alle belangstellenden opgeroepen om adhesiebetuigingen te 

sturen.'" Dat leidde tot een flink aantal reacties. 

De aanhang van de Unie was in ieder geval groot genoeg om begin oktober 1940 de 

vestiging van een kantoor voor het plaatselijk secretariaat te kunnen rechtvaardigen. 

In de advertentie waarmee de Unie het publiek op de opening wees , werden belang

stellenden verzocht geen grote toeloop te veroorzaken. Het was immers mogelijk 

dat de NSB de gelegenheid zou aangrijpen om te provoceren. Om die reden stelde de 

politie die dag extra bewaking in bij het pand in de Diezerstraat, waar het overigens 

behoorlijk druk werd . '9 

De bladen en brochures van de Nederlandsche Unie die op dit secretariaat 

verkrijgbaar waren, konden ook op straat worden aangeschaft. De Unie beschikte 

in november 1940 over meer dan 60 colporteurs in Zwolle en Zwolierkerspel die het 

landelijke blad De Unie en het Overijsselse Unie-orgaan De Horizont van het Gewest 
aan de man brachten. Het aantal colpOitageplaatsen in de stad varieerde in de loop 

der tijd tussen twee en zes. Dat was afhankelijk van landelijke richtlijnen en van 

lokale twisten over de verdeling van de plaatsen tussen de NSB en de Unie. Bovendien 

had de Unie toestemming om huis aan huis te colporteren. '" 

In december 1940 startte de Nederlandsche Unie een sociale voorlichtingsdienst 

op het plaatselijk secretariaat. Een ieder kon daar terecht voor informatie over 

arbeidsverhoudingen, over opvoeding of over voeding en kleding. In januari 1941 

werd bovendien een plaatselijke raad geïnstalleerd van de Nederlandsche Unie, 

bestaande uit onder anderen twee gemeenteraadsleden (uit respectievelijk CHU en 

SDAP), een chirurg, een leraar en een landbouwer. Dit gevarieerde gezelschap trad 

op als bestuur van de Zwolse afdeling die op dat moment naar schatting duizend 

leden telde." 

Naast de sociale voorlichtingsdienst waren er wandel- en zwemclubs actief en waren 

er wekelijkse zangavonden waar Nederlandse liederen werden ingestudeerd. Café 

Centraal aan het Van Nahuysplein stond bekend als de ontmoetingsplek van veel 

Unie-leden. Dat maakte het café allesbehalve populair bij de aanhangers van de 

NSB, en dat werd niet onder stoelen of banken gestoken. Zo vloog er op een zondag 
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In juli 1940 werd de Nederlandsche Unie opgericht. Veel Nederlanders lieten zich als lid 

ins~hrijven, voornamelijk om zo hun afkeer van de NSB te laten doen blijken. Uiteindelijk werd 

de Unie in december 1941 verboden. 
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in maart 1941 een steen door de ruit. Anderhalve maand later sloegenNSB'ersuit 

rancune de inboedel aan diggelen, nadat de cafébaas geweigerd had bier te tappen 
voor enkele WA-mannen die steeds ruzie zochten met zijn overige klanten. 22 

Inmiddels was de colportage met uitgaven van de Unie door de bezetter verboden. 
In juli 1941 werd ook het vertonen van affiches van de Unie verboden. De Duitsers 

zagen er geen heil meer in om met behulp van de Unie het Nederlandse volk in te 

lijven bij de nieuwe orde. Toen het blad De Unie begin september alleen nog maar 
mocht verschijnen na Duitse censuur, besloot de landelijke leiding de uitgave 
stop te zetten. De Zwolse Unieleden werden daarop door waarnemend secretaris 
H.C. Heeroma opgeroepen om via onderling contact de idealen verder uit te dragen, 
maar ook hij zag in dat de Unie op haar laatste benen liep. De Unie werd uiteindelijk 

op 13 december 1941 door de Duitse autoriteiten verboden. Het laatste overblijfsel 
van de plaatselijke afdeling, 85 kilo brochures en tijdschriften , werd enkele weken 
later in opdracht van de Sicherheitspolizei vernietigd.2' 

Nationaal Front 

Gelijktijdig met de Nederlandsche Unie werd eind 1941 ook het Nationaal 
Front ontbonden, zodat de NSB als enige toegelaten politieke partij overbleef. 
Het Nationaal Front was een kleine maar felle , Italiaans georiënteerde, fascistische 

partij onder leiding van de Brabander Arnold Meijer. De beweging had ook in Zwolle 
enkele aanhangers . Op vrijdag 18 april 1941 verenigden zij zich in een plaatselijke 
afdeling. De leden kwamen wekelijks bijeen op kameraadschapsavonden, waar 

ze bijvoorbeeld een rede konden beluisteren over vorming en discipline volgens 
hun idealen.24 

Evenals de andere partijen ging het Nationaal Front colporteren, waarvoor het een 
viertal plaatsen kreeg toegewezen door de plaatselijke politie. Ook werden enkele 
duizenden pamfletten verspreid waarin onder de titel Uw trots als Nederlander het 

fascistische partijprogramma van het Nationaal Front werd aangeprezen. Op een 
aantal plaatsen werden affiches aangeplakt, terwijl in de etalage van een van de leden 
propagandamateriaal was uitgestald. 
Veel resultaat leverde deze propaganda niet op, want in augustus 1941 telde Zwolle 

niet meer dan twaalf leden . Vermoedelijk hadden enkele leden zich inmiddels weer 
afgewend van het Front nadat Arnold Meijer in juli 1941 had opgeroepen om deel te 

nemen aan de strijd van de nazi's tegen de Sovjet-Unie. De resterende leden moesten 
hun activiteiten in december 1941 noodgedwongen beëindigden toen de Duitsers 

geen concurrentie voor de NSB meer accepteerden. Aan één fascistische partner in 
Nederland had de bezetter meer dan genoeg. 25 

De Nationaal-Socialistische Beweging 

Na de Duitse inval kozen de aanhangers van de NSB massaal de zijde van de bezetter, 
die immers eveneens het nationaal-socialisme omhelsde. Sommigen zagen het 
lidmaatschap van de partij als een manier om hogerop te komen. Dat de NSB pas na 
anderhalf jaar bezetting het alleenrecht kreeg, en bovendien onder streng toezicht 
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van de Duitsers bleef staan, vormde voor dergelijke opportunisten geen enkel bezwaar. 
Of ook de meer idealistisch ingestelde NSB'ers, in Zwolle althans, tevreden waren 
met die positie valt nog te bezien. 

De partijorganisatie 
Bij het uitbreken van de oorlog werd de afdeling Zwolle van de NSB geleid door de 

31-jarige vertegenwoordiger H.T. Stephan. Hij was lid vanaf 1933 en vervulde sinds 
1937 de functie van groepsleider. Al spoedig ontstond wrijving in de afdeling tussen 
twee verschillende stromingen. De eerste stroming hing de radicale ss-gedachte aan 
dat Nederland bij Duitsland moest worden ingelijfd. De tweede stroming, waartoe 

ook Stepban behoorde, bepleitte een zelfstandig Nederland in een samenwerkend 
Europa. De groepsleider delfde het onderspit waarna er, mede onder invloed van het 
toegenomen ledental, in november 1940 een kring Zwolle werd ingesteld, bestaande 
uit twee groepen, waarvan T.W. Wals, een aanhanger van de ss-gedachte, kringleider 
werd.26 Eind 1940 telde de Zwolse NSB 145 leden en ruim 25 begunstigers. Een jaar 
later was dat aantal gegroeid tot ongeveer 400 leden. Die toename kwam overeen met 
het landelijke beeld, waar circa anderhalf procent van de vol wassen bevolking zich 
bij de NSB-had aangesloten.27 

De NSB zag in de Nederlandsche Unie een 

gequchte opponent. Sigarenmaga::.ijn Van der 

Gronden, gevestigd aan de Melkmarkt, maakte 

propaganda voor de Unie. NSB-aanhangers 

beplakten de posters met de tekst: 'Hier heersc!lt 

de Engelsche ::.iekte', een verwijzing naar de 

vermeende pro-Engelse houding van de Unie. 

Inmiddels was Wals als kri ngleider verdwenen. Zijn functie werd sinds april 1941 
bekleed door B. de Jong, een 43-jarige leraar van de Rijks-HBS, die zich al bijna acht 

jaar achter de idealen van de beweging schaarde. Reeds voor de afkondiging van het 
ambtenarenverbod was hij in de jaren dertig enige tijd leider geweest van de Zwolse 
NSB-afdeling.28 Onder zijn leiding werd in 1941 een derde groep in het leven 
geroepen. 
In september 1941 werden binnen de afdeling Zwolle, de zogeheten kring 87, 
afspraken over de organisatie gemaakt. De drie groepen werden elk verantwoordelijk 
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gesteld voor hun eigen ontwikkeling. Elke groep moest daarom een plan ontwerpen 

voor de colportage, zowel op straat als huis aan huis. Bovendien moest de groeps
leider een avond per week met enkele andere bestuursleden in het kringhuis aan

wezig zijn zodat groepsleden of nieuwe sympathisanten hem konden spreken. 
Ter ondersteuning van de groepsleiders werd wekelijks een kringfunctionarissen

vergadering belegd.29 

In de zomer van 1942 werd De Jong door het NSB-hoofdkwartier in Utrecht ontheven 

van het Zwolse kringleiderschap, waarvoor hij blijkbaar bij nader inzien niet capabel 
werd bevonden. Hij werd na korte tijd opgevolgd door de 46-jarige Nantko 
Schanssema, die al sinds 1935 lid van de NSB was en sinds 1937 respectievelijk als 

groeps-en kringleider in Kampen was opgetreden. De Jong functioneerde vervolgens 
als onderkringleider. In die hoedanigheid assisteerde hij Schanssema, die zich in 
oktober 1942 in Zwolle vestigde, maar vaak buiten de stad vertoefde. ' 0 

Onder Schanssema's leiding ging de Zwolse afdeling in de tweede helft van 1942 
op in de nieuw gevormde kring Noord-Overijssel waarin ook NSB-groepen uit 

Hardenberg, Gramsbergen, Ommen en Kampen waren vertegenwoordigd." Ten 
tijde van deze reorganisatie, eind 1942, werd nog een vierde NSB-groep in Zwolle 
opgericht: de groep Veerallee, bestaande uit het Veeralleekwartier en de Hoogstraat 
en twee kernen in Zwollerkerspel: Spoolde en Frankhuis. 32 

In 1943 begon het aantalleden van de NSB terug te lopen; zo ook in de Overijsselse 
hoofdstad waar de plaatselijke afdeling in de tweede helft van dat jaar was afgenomen 
tot ruim 300 NSB-leden." De tegenvallende resultaten van de Duitse legers, in het 

bijzonder aan het Oostfront, waren hier debet aan. De partijorganisatie bleef echter 
onverstoorbaar voortgaan, bijvoorbeeld met allerlei inspecties. Bij zo'n inspectie 
werd in juli 1944 over de afdeling Zwolle- die tot aan de bevrijding onder leiding 

stond van Schanssema- opgemerkt dat hier evenals elders de nodige problemen 
bestonden. Door het ontbreken van voldoende arbeidskracht werd het nodige bureau
werk niet verricht en liep de administratie achter. 

Veel informatie over de laatste maanden van de Zwolse NSB is dan ook niet bewaard 
gebleven. Het kostte de Zwolse gemeentepolitie na de bevrijding de nodige moeite 
om vast te stellen hoeveel mensen zich tijdens de bezetting achter Musserts partij 
hadden geschaard. Uiteindelijk bleek dat zeker 739 inwoners kortere of langere t ijd 

lid van de NSB waren geweest. Bovendien werden nog eens 119 sympathisanten 
en donateurs geteld in Zwolle en Zwollerkerspel. '4 In vergelijking met de totale 

bevolking van de twee gemeenten, ruim vijftig duizend inwoners, ging het dus om 
een kleine minderheid. Een minderheid die vanwege de steun van en aan de bezetter, 

echter niet kon worden verwaarloosd. 

NSB-activiteiten 
Zowel voor als tijdens de bezetting propageerden de Zwolse nationaal-socialisten 

hun standpunt door het colporteren met publikaties waarin hun idealen werden uit
gedragen. Het maakte de NSB'ersniet geliefd bij de rest van de bevolking. Dat bleek 

op zaterdagochtend 29 juni 1940 toen drie politiemannen een aantal burgers op de 
Melkmarkt met gummistok en sabel uiteen moesten drijven. Ze bedreigden enkele 
NSB'ersdie met hun weekblad Volk en Vaderland aan het venten waren. Twee dagen 
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Dolle Dinsdag 1944. Een groepje NSB 'ers voor het kringhuis van de NSB, Bloemendalstraat 

11, inspecteert gevorderde fietsen. Voor de oorlog huisvestte het pand een vrijmetselaarsloge, 

verboden in september 1940. 

later werd opnieuw de hulp van de politie ingeroepen toen een vijftal NSB'ers druk
werk verspreidde in de buurt van de Trompstraat Opgeschotenjongens trokken het 
drukwerk weer uit de brievenbussen, verscheurden het en gooiden de snippers in de 
lucht onder toejuichingen van omstanders.l; 

Op woensdagavond 18 juli 1940 trad de Zwolse NSB-afdeling voor het eerst tijdens 
de bezetting met een openbare bijeenkomst naar buiten. In theater Odeon sprak de 
vooraanstaande NSB' er J.H. Feldmeijer voor circa 180 personen. Hij betoogde dat de 

oorlogsontwikkelingen van de laatste tijd voortkwamen uit een botsing tussen twee 
volkomen verschillende werelden. Inzet daarvan was de kwestie of de komende 
generaties beheerst zouden worden door plutocratie en grootkapitaal of door de 
Duitse waarden van natuur en arbeid. Feldmeijer liet er geen misverstand over 
bestaan dat het Germaanse volk duidelijk aan de winnende hand was. Volgens hem 
diende er schoon schip te worden gemaakt in de huidige maatschappij , waarin de 
joden hun rijkdom vergaarden ten koste van de arbeiders. De nieuwe orde beloofde 
daarentegen 'een schoone toekomst, sterker, rijker om te leven, dan alles wat wij tot 

nu toe mee hebben gemaakt '·'6 

Het bleef dat jaar bij deze ene openbare NSB-bijeenkomst. Op straat werd echter nog 
steeds actief gecolporteerd. In oktober 1940 kreeg de NSB acht colportageplaatsen 
toegewezen door de politie, waar elke zaterdag gebruik van werd gemaakt. Ook werd 

huis aan huis gecolporteerd, al mocht men binnen de stadsgrachten alleen langs de 
huizen trekken, wanneer de Nederlandsche Unie op dat moment niet colporteerde. 
Een mogelijke confrontatie moest vermeden worden.J' Overigens waren lang niet 
alle NSB-leden er happig op om op deze manier met hun overtuiging te koop te lopen, 
maar de plaatselijke partijleiding vermaande de leden geen ui tvluchten te verzinnen 

om aan het colporteren te ontkomen. 
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De overige bezigheden van de ZwolseNSB'ersbestonden veelal uit het bijwonen van 

vergaderingen en spreekuren. De kringleider kwam geregeld met de groepsleiders en 
andere leidinggevende functionarissen in lunchroom Beenen aan de Grote Markt bij
een. Verder was er een afdeling Sociale Zaken actief, die twee maal per week spreek

uur hield in het NSB-kringhuis om belangen van de arbeiders te behartigen.'" In hun 
vrije tijd kwamen de NSB-leden geregeld bijeen in het in 1936 geopende café Astoria 
op de Oude Vischmarkt, waarvan het interieur geheel in de nationaal-socialistische 
kleuren rood-zwart was geschilderd. In aansluiting op de Duitse propaganda werd de 

naam van het café in 1941 veranderd in Victoria. In het café hingen grote portretten 
van Hitier en Mussert De eigenaar adverteerde met zijn bedrijf in allerhande 
nationaal-socialistische bladen. 39 

Tot de bezoekers van het café behoorden onder anderen leden van de Weer-Afdeling. 
Deze WA verdedigde in theorie NSB-functionarissen. In de praktijk groeide haar taak 
veelal uit tot het optreden als knokploeg om ongewenst gedrag van politieke tegen

standers af te straffen. 
Op zondag I december 1940 kreeg Zwolle voor het eerst tijdens de bezetting met de 
WA te maken. Een viertal mannen klaagde 's midddags bij de politie mishandeld te 
zijn door een aantal zwart geuniformeerde personen. Na onderzoek bleek het hier te 
gaan om leden van de WA uit verschillende steden die een bijeenkomst hadden in de 

Overijsselse hoofdstad."" Soortgelijke mishandelingen herhaalden zich in 1941 nog 

diverse malen. 
In het tweede jaar van de bezetting startte de Zwolse NSB een nieuw publiciteits

offensief, dat op 12 juni 1941 werd ingezet met de komst van Mussert die voor 
duizend toehoorders een rede hield in de Buitensociëteit Daarbij waren niet alleen 

de Zwolse geestverwanten aanwezig, maar ook bezoekers uit Kampen, Steenwijk 
en Hardenberg die met extra treinen naar Zwolle waren gekomen. 

Staande op een toneel dat was versierd met vlaggen in oranje-blanje-bleu en NSB
vaandels, sprak Mussertover een tijd van geestelijke en staatkundige revolutie, 
waarin de eenheid van het volk belichaamd werd door het nationaal-socialisme. Nu 
de rol van Engeland was uitgespeeld, konden Hitier en Mussolini het nieuwe Europa 

opbouwen. Tegen die achtergrond zou het nationaal-socialisme het oude overwinnen 
en zou het Nederlandse volk weer gezond en welvarend worden in lots-en bloed
verbondenheid met de Germaanse volken. De aanwezige toehoorders kregen de taak 
toebedeeld om de Nederlanders te overtuigen van dit toekomstbeeld:" 

Later dat jaar hield de NSB nog twee openbare bijeenkomsten. Op een daarvan merkte 
kringleider De Jong op 'dat het voor vele Zwollenaren nog moeilijk blijkt te zijn, op 

een N.S.B.-vergadering te verschijnen. Maar wij hebben den tijd', zo liet hij geduldig 
weten. In een nieuwe poging de Zwollenaren over hun schroom voor de beweging 

heen te helpen, werd in december 1941 een kerstfeest voor de jeugd georganiseerd in 
het kringhuis aan de Bloemendalstraat Het valt echter te betwijfelen of hier veel niet

leden op afkwamen!' 
Wie zich toch liet overtuigen door de propaganda en lid werd van de NSB, kon in het 

kringhuis lessen bijwonen in algemene ontwikkeling, die door de kringleider werden 
gegeven. Wegens de geringe opkomst werd dit initiatief echter spoedig beëindigd. 
Wel werden af en toe lezingen gehouden en vonden exercitie-oefeningen plaats 
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om bij ' oproerige bewegingen' de vrouwen en kinderen van partijleden te kunnen 
beschermen. Ook met partijleden die naar het Oostfront waren vertrokken, werd 

contact onderhouden. Een van de plaatselijke functionarissen trad op als vertegen

woordiger van de landelijk georganiseerde Frontzorg. Hij verzorgde de achter
gebleven families, collecteerde om spullen naar de jongens te kunnen sturen, zond 

regelmatig brieven en kranten aan frontsoldaten en organiseerde voorstellingen ten 
bate van deze zorg!) 

De eerste Zwollenaren waren al in 1940 toegetreden tot de vreemde troepen. De 
meesten volgden later, onder invloed van de propaganda en op zoek naar avontuur. 
Vaak kwamen de gerecruteerden, niet allemaal NSB-leden, terecht bij de strak geleide 

ss . Zeker 170 inwoners van Zwolle en Zwolierkerspel namen tijdens de oorlog dienst 
bij een van de Duitse legeronderdelen ..... 

Een enkele NSB ' er die met verlof naar Zwolle kwam, sprak in het NSB-kringhuis over 
zijn ervaringen in de Sovjet-Unie. Anderen kregen die kans niet eens omdat ze al na 
korte tijd sneuvelden aan het Oostfront. Een van hen was een 23-jarige ss-Panzer
Grenadier, die in april 1944 in Estland sneuvelde. Zijn familie werd schriftelijk op de 

hoogte gebracht door de Fürsorgeoffizier der Waffen ss in den Niederlanden. 'Möge 
Ihnen [ ... ] die Gewiszheit, das Ihr Sohn im Kampf urn den Bestand Europas und für 
seine Heimat den Heldentod erleiszen muszte, Trost sein in dem schweren Leid , das 

Sie getroffen hat.' *"'5 Die 'heldendood' was een schrale troost, na een verloren 
gevecht voor een dwaze en gevaarlijke ideologie. 
De nationaal-socialistische ideologie werd tevens verwoord in tal van boeken en 

tijdschriften. Vanaf oktober 1942 konden de nationaal-socialistische gezinde 
Zwollenaren voor hun lectuurvoorziening terecht in De Volksche Boekhandel die 
in de Diezerstraat werd geopend. De boekhandel verkocht vooral werken met een 

politieke strekking. Geregeld hingen er NSB-bladen als Volk en Vaderland en het 
geïllustreerde tijdschrift Storm voor de ramen. Vanaf medio 1943 fungeerde de 
boekhandelaar tevens als secretaris van de Nederlandsch-Duitsche Kultuur

gemeenschap, afdeling Zwolle. Deze organisatie bevorderde de belangstelling voor 
de Duitse cultuur en het nationaal-socialisme. Al in I 941 had de organisatie een 
operettegezelschap uit OI denburg naar Zwolle gehaald. Daarnaast werden lezingen, 

toneel- en cabaretvoorstellingen gehouden. Medio 1944 waren er ruim tachtig 
Zwollenaren lid van de plaatselijke Kultuurgemeenschap."" 
Ook de NSB bleef de hele oorlog door lezingen organiseren ; in 1942 niet minder 
dan vijftien keer. Op de bijeenkomsten werd onder meer gesproken over de jeugd, 
de strijd tegen het communisme, de toekomst voor de boeren en over het joodse 
grootkapitaal. Een aantal bijeenkomsten vond plaats in de open lucht. Zo sprak 

M.M. Rost van Tonningen op 9 mei 1942 op de Grote Markt. De belangstelling voor 
de prominente NSB 'erwas matig. De politie maakte melding van ' het niet in grooten 

getale opgekomen publiek ' . Rosts rede bestond slechts uit de bekende holklinkende 
nazi-retoriek. Hij wees zijn toehoorders erop dat zij in een histori sche tijd leefden, 

* Moge[ ... ] de zekerheid, dat uw zoon de heldendood moest sterven in de strijd om het 
voortbestaan van Europa en voor zijn vaderland, u een troost zijn in het zware leed dat u 
getroffen heeft. 
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waarin ook Nederland actie moest ondernemen. Voor de oorlog was het Nederlandse 
volk machteloos en verdeeld 'omdat de Jood moest heerschen '. Inmiddels was de 
toestand veranderd, onder meer doordat de verdeeldheid van de arbeiders was over
wonnen door de oprichting van het Nederlandsch Arbeidsfront. Dergelijke eenheid 
was nodig voor de nieuwe tijd, die omschreven werd met de slogan 'Eén volk onder 

één leider. '"1 

In 1943 en 1944, toen het bi ijkbaar steeds duidel ijker werd dat het propaganda
offensief niet zo veel effect had, werd jaarlijks nog maar één lezing gehouden. De 
dwi ngende propaganda werd ook wat ongeloofwaardig toen de prestaties van de 
nazi 's aan de fronten steeds meer tegenvielen. Tijdens zijn rede in februari 1943 
stelde spreker Ten Hoorn dat een groot deel van het Nederlandse volk niet begreep 
dat het communisme- een erfvijand van de nationaal-social isten - een acute dreiging 

vormde. Dat juist de ideologie van de NSB als veel bedreigender werd ervaren, daar
van wilde Ten Hoorn niets weten. Hij toonde zich teleurgesteld in het onbegrip van 
zijn landgenoten: 'Tot hen die niet willen begrijpen zeggen wij: Ons geduld raakt 
uitgeput, niet omdat wij bang zijn, maar omdat ons volk in gevaar is ..... 

Op~~~ni /941 bracht Musserf (geheel in het midden) een be::.oek aan Zwolle. Daarbij hield 

hij eentoespraak in Odeon. Hier wordt hij op de Blijmarkt door leden van de Zwolse NSB 

welkom geheten. 

Bij het merendeel van de Zwollenaren sorteerde de haast wanhopige nazi-propaganda 
geen effect, zoals ook bleek uit de woorden van Max Blokzijl, de laatste NSB-spreker 
die Zwolle aandeed. Hij klaagde in juni 1944 dat de Nederlanders waren vastgeroest 
aan hun oude maatschappij. Het had er alle sch ijn van dat deze propagandist zich 
real iseerde dat de beperkte voedingsbodem voor het nationaal-socialisme, op welke 
plaats in Nederland dan ook, alleen nog maar verder afkalfde:" 
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De NSB voelde zich ronduit bedreigd door de afwijzende houding van de bevolking. 
Dat bleek uit het feit dat de groepsleiders van de Zwolse NSB-afdeling in de zomer 
van 1944 deel moesten nemen aan een cursus wapengebruik in Avegoor.50 

Toen veel mensen op Dolle Dinsdag, 5 september 1944, meenden dat de bevrijding 
van Nederland was begonnen, sloeg een groot aantal NSB' ers in het hele land op de 
vlucht naar Duitsland; zo ook een aantal Zwolse NSB'ers. Twee weken later werden 
nog eens enkele tientallen vrouwen en kinderen van Zwolse NSB' ers geëvacueerd, 
om in Hannover en Neustadt te worden ondergebracht." Twee plaatselijke NSB
functionarissen, waaronder de plaatsvervangend kringlei der, maakten zich omstreeks 
Dolle Dinsdag eveneens uit de voeten en werden in december 1944 ontslagen.52 Het 
paltijleven was inmiddels volkomen doodgebloed. 

Jeugdstorm en andere nevenorganisaties 
Behalve in de NSB zelf, werd de nationaal-socialistische levensovertuiging ook 
uitgedragen in allerlei nevenorganisaties. De bekendste daarvan was de Nationale 

Jeugdstorm (NJS). Ook in Zwolle was er al sinds de jaren dertig een afdeling van de 
NJS actief. Omdat duidelijk was dat de NJS feitel ijk een onderdeel was van de NSB, 
waren nagenoeg alle leden afkomstig uit gezinnen waarvan de ouders bij de partij 
waren aangesloten. Net als bij de nationaal-socialistische organisaties voor 
volwassenen, werd veel aandacht besteed aan het zingen van liederen, exerceren 
en het luisteren naar toespraken. Erg populair was de organisatie niet; zo werd de 
Zwolse afdeling in oktober 1940 tijdens exercitie-oefeningen door kinderen met 

stenen bekogeld.53 

Leden van de BDM ( Bund Deutscher Mädei) en de Jeugdstorm genieten van een stamppot. 
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De Zwolse afdeling van de Jeugdstorm stond onder leiding van een zogeheten 

Kompaan, een jeugdleider. De Jeugdstorm bestond uit jongens- en meisjesafdelingen, 
die elk weer waren onderverdeeld in twee leeftijdscategorieën: tot circa veertien jaar 
de meeuwen en meeuwkes, daarboven de stormers en stormsters. 

Op een zaterdagmiddag in oktober 1941 legden vier stormers en zeven stormsters 
hun gelofte af. Ze beloofden trouw te zijn aan de Jeugdstorm, volk en vaderland en 
traden daarmee officieel toe als lid van de NJS. Gelijktijdig maakten ook 37 meeuwen 
en meeuwtjes hun intrede in de Zwolse afdeling. De gemiddelde omvang van de 
Zwolse NJS-afdeling tijdens de bezetting bedroeg ongeveer 50 kinderen. S-I 

Terwijl de mannelijke leden die de leeftijd van achttien jaar hadden bereikt, toetraden 
tot de WA, konden de vrouwelijke Jeugdstormleden zich aanmelden bij de Nationaal

Socialistische Vrouwen Organisatie. Ook in Zwolle bestond hiervan een afdeling 
die tot september 1944 functioneerde . De zogeheten kameraadskes kwamen in dit 
verband geregeld samen op bijeenkomsten waar volgens de wat naïeve herinneringen 
van een van de leden 'naai- en handwerken werden verricht ten bate van de armen'. -'-' 

Daarnaast kende de NSB nog een aantal organisaties die zich vooral op economisch 
gebied ontplooiden. Hiertoe behoorden onder meer het Technisch Gilde en het 

Middenstandsfront, die beiden een afdeling hadden in de Overijsselse provincie
hoofdstad. Ook kenden zowel Zwolle als Zwolierkerspel elk een afdeling van de 
Nederlandsche Landstand, een organisatie die in samenwerking met de nieuwe orde 
de boerenbelangen behartigde. In beide gemeenten was daartoe een buurtboerenraad 

actief- die wekelijk spreekuur hield- en een buurtjongerenlei der, terwijl in 
Zwolierkerspel bovendien nog een landvrouwenleidster was aangesteld:'6 Verder 
waren enkele tientallen Zwollenaren aangesloten bij verschillende andere belangen

organisaties op nationaal-socialistische grondslag, zoals het Rechtsfront en het 
Opvoeders gilde. Toch slaagde de NSB er, ondanks deze uitgebreide organisatie
structuur, niet in om bij de bevolking begrip te kweken voor het nationaal-socialisme. 

Landwacht 
De afkeer die de Zwollenaren hadden van de Nederlandse nationaal-socialisten werd 
tegen het einde van de oorlog nog versterkt door het vaak weinig zachtzinnige op
treden van de Landwacht. In maart 1944 werd in Zwolle een afdeling van de Land
wacht gevestigd met een twintigtal manschappen. Al snel werd het NSB- kringhuis 
aan de Bloemendalstraat omgevormd tot het plaatselijk bureau van de Landwacht. 
Hoewel de Landwachters slechts beschikten over enkele jachtgeweren en karabijnen, 

oefenden ze een behoorlijke terreur uit. Op onregelmatige tijden werd gepatrouilleerd 

in Zwolle en omgeving. Daarnaast verrichtte de Landwacht, veelal na anonieme 
tips of in opdracht van de so, huiszoekingen. Arrestanten werden naar het kringhuis 

toegebracht en hardhandig verhoord. Zowel onderduikers als verdachten van illegale 
activiteiten werden na verhoor overgedragen aan Duitse instanties zoals de so. 

Verschillende arrestanten van de Landwacht kwamen terecht in een concentratiekamp. 
Drie van hen overleefden dat niet, nog eens negen andere Landwacht-arrestanten 

werden door de Duitsers doodgeschoten. Vooral berucht waren de namen van de 
commandanten Leo de Noo en Dirk Eijkelboom, die op brute wijze tegen hun 
arrestanten optraden. -'7 
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Vanaf januari 1945 was een groot deel van de Landwachters ingeschakeld bij 

bewakingsdiensten bij een kolenopslagplaats van het Duitse leger, bij het filiaal van 

de Nederlandsche Bank en bij het tijdelijke onderkomen van het huis van bewaring.5" 

De overige activiteiten van de Landwacht moesten daardoor op een laag pitje worden 

gezet. Niettemin verslechterde de ongunstige reputatie van de Landwacht nog verder 

tijdens de laatste bezettingsmaanden. In februari werden in de Landwachtkazerne 

ruim twintig gijzelaars ondergebracht, waarvan de aanwezigheid een garantie 

diende te vormen voor een grote opkomst van Zwolse mannen die verpli cht aan 

de versterking van de IJssellinie moesten werken. 59 

Thssen Wilhelmina en Hitler; de keuze van de bevolking 

In de loop van de oorlog bood de bezetter steeds minder ruimte aan de bevolking om 

haar politieke opvattingen te ventileren. Door het aandraaien van de duimschroeven 

werd de vrijheid om een afwijkende politieke mening te verkondigen zwaar aan

getast. Ondanks het feit dat ook de plaatselijke pers onder Duitse controle stond, 

is het mogelijk een beeld te geven van de opvattingen van de Zwolse bevolking in 

oorlogstijd. Die opvattingen komen immers naar voren uit talloze incidenten die 

tijdens de bezetting plaatsvonden. Op basis daarvan wordt duidelijk hoe de bevolking 

stond tegenover het koningshuis, de Nederlandse nationaal-socialisten en de bezetter. 

Aanhang voor het Koninklijk Huis 

Het Huis van Oranje groeide al spoedig na de Duitse inval uit tot een van de 

belangrijkste symbolen van een innig gewenst vrij en onafhankelijk Nederland. 

De verjaardag van prins Bernhard op 29 juni 1940 werd onder meer in Den Haag 

aangegrepen voor een openlijke sympathiebetuiging. In Zwolle had burgemeester 

Van Walsurn al op 10 juni aan de commissaris der Koningin de vraag voorgelegd op 

welke wijze de aanstaande verjaardag van de prins gevierd mocht worden , hoewel 

de burgemeester inmiddels op de hoogte was van het advies van de secretarissen

generaal om op feestdagen voorlopig geen blijk te geven van 'openbaar vreugde

betoon '. Dat advies werd in antwoord op Van Walsums vraag opnieuw gegeven. 

Voorzover bekend leidde de verjaardag van prins Bernhard in Zwolle dan ook niet 

tot bijzondere aanhankelijkheidsbetuigingen."' 
De Duitsers waren door de gebeurtenissen in Den Haag oplettend geworden en hielden 

de gebeurtenissen omstreeks specifieke Oranjedagen angstvallig in de gaten. Zo kreeg 

de Zwolse gemeentepolitie opdracht op maandag 5 augustus 1940, de verjaardag van 

prinses lrene, alle nationalistische versierselen, bloemen en ratels in beslag te nemen. 

Die maandag werden uiteindelijk zes rood-wit-blauwe en oranje fietsvlaggetjes in beslag 

genomen evenals drie speldjes met de Nederlandse leeuw en de nationale kleuren. 

Ook werd een man die zijn onderscheidingen droeg, gesommeerd deze af te doen."' 

Hoewel dit een schrale opbrengst was, vormde het voor de bezetter reden om strenge 

controles aan te kondigen voor de vetjaardag van koningin Wilhelmina op 31 augustus 

1940. Twee dagen daarvoor liet waarnemend burgemeesterStrick van Linschoten een 
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persbericht uitgaan waarin hij de bevolking opriep tot stipte naleving van het door 
de rijkscommissaris uitgevaardigde 'verbod van demonstraties en betoogingen op 
gedenkdagen van leden van het Huis van Oranje'. Majoor Görhardt van de Zwolse 
Ordnungspolizei droeg zijn collega's van de gemeentepolitie bovendien op extra 
patrouilles in te zetten, die streng dienden op te treden ' tegen elke demonstratie voor 

het huis van Oranje '.''2 

Inmiddels werd onder de bevolking een pamflet verspreid waarin werd opgeroepen 
om op 31 augustus tussen 17.00 en 18.00 uur binnen te blijven. Het pamflet werd 

ook door de politie gesignaleerd, maar de herkomst kon niet worden vastgesteld. De 
verjaardag zelf verliep redelijk rustig. De dag leek feestelijk te beginnen omdat er in 
de voorafgaande nacht confetti was rondgestrooid in de Diezerstraat, maar deze werd 
na ontdekking onmiddellijk door de gemeentereiniging verwijderd. Opnieuw werden 

fietsvlaggetjes in beslag genomen, terwijl de politie ook een portret van de vorstin, dat 
bij de Vischpoortenbrug was opgehangen, weghaalde. Ook werden klosjes oranje
kleurig garen uit een etalage verwijderd terwijl elders een pot met oranje bloemen 
voor een huis niet mocht blijven staan. Al met al was de sfeer ietwat gespannen zodat 
de NSB ervan afzag om die avond te colporteren.''·' 
De s teunbetuiging aan het Koninklijk Huis had zich hiermee niet voor het laatst 

gemanifesteerd. Zo bleek op een ochtend in januari 1941 aan de Kerkbrug een 
kartonnen bordje te hangen met de tekst 'Nederlanders toont dat ge weet, dat Oranje 
nog leeft'."' Niet lang daarna werd op de verjaardag van prinses Beatrix een pamflet 
in de stad verspreid. De lezer werd opgeroepen zich een echte Oranjeklant te tonen 

Een statieportret vanleden van de Zwolse NSB, genomen in 1940 in het kringhuis aan de 

Bloemendalslraal. 
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en daarom geen bijdrage te leveren aan de Winterhulpcollecte. Die opstelling werd 
gemotiveerd met het betoog: 'omdat ge Nederlander zijt en geen Duitscher, geen 
N.S.B.-er. Omdat ge niet tot dat stelletje internationale moordenaars en dieven 

behoort. [ ... ]Ze hebben onze vrijheid afgenomen, onze Koningin verjaagd, onze 
groote mannen gevangen genomen. [ ... ] En nu komen "de heren" met een Winter
hulpcollecte!!!!! !" Geheel in die geest besloot het pamflet met de leuze ' Oranje 
boven. Leve Koningin Wilhelmina. ' 6

; 

De politie kon weinig uitrichten tegen de verspreiding van het pamflet, maar bleef 
niettemin alert op pro-Oranje uitingen. Zo werden tijdens een huiszoeking in maart 
1941 bij een handelsreiziger in de Waterstraat tientallen verzilverde broches en 

vergulde steekspeldjes met de afbeelding van koningin Wilhelmina in beslag 

genomen. De plaatselijke Sicherheitspolizei liet vervolgens aan de gemeentepolitie 
weten dat het verboden was om zichtbaar speldjes en ringen te dragen waarop de 
beeltenis was te zien van een lid van het Koninklijk Huis. Hetzelfde gold voor het 
dragen van uitgezaagde leeuwtjes en allerlei voorwerpen in rood, wit en blauw.'"' 

Op de verjaardag van prinses Juliana op 30 april 1941 heerste er rond het middaguur 
een onrustige stemming op de Nieuwe Markt. Een groep van circa tweehonderd 
mensen , voornamelijk vrouwen die een portie warm eten hadden gehaald bij de 

Centrale Keuken, lieten hun ontevredenheid blijken over de kwaliteit van het 
verstrekte voedsel. Dat deze ontevredenheid juist op de verjaardag van de kroon
prinses naar buiten kwam, leek geen toeval. Dat bleek ook toen de aanwezigen tegen 
12.30 uur op pannen en deksels begonnen te slaan en het lied Oranje boven inzetten 

als startsignaal voor een protestoptocht. Een agent beval de vrouwen daarop uiteen 
te gaan, wat na enig geduw lukte."7 

Eind juni 1941 gelastte rijkscommissaris Seyss-Inquart dat alle portretten van nog 
levende leden van het Koninklijk Huis verwijderd moesten worden uit openbare 

ruimten. De burgemeesters van Zwolle en Zwolierkerspel schreven daarop onder 
anderen de hoofden van scholen aan om de portretten te laten weghalen. Enkele 
maanden later moesten ook de namen van een aantal instellingen worden veranderd 
en verwijderd. De naamsaanduiding Juliana Kinderhuis op het kinderhuis in de 
Terborchstraat werd van de gevel gehaald terwijl ook de op de gevels aanwezige 

namen van de Wilhelminaschool aan het Assendorperplein en van de Prinses Juliana
school aan de Warmoesstraat verdwenen."" Weer enkele maanden later werden ook 
de drie Zwolse straatnamen die naar koningin Wilhelmina en prinses Juliana waren 

genoemd, van naam veranderd. Dit moest beletten dat de herinnering aan de koningin 
levend werd gehouden. 
Een Zwollenaar meldde op 6 augustus 1941 zijn dochtertje bij de Burgerlijke Stand 
aan met de namen Wilhelmina Juliana Beatrix Irene. Om onnodige wrijving te voor

komen werd geen advertentie geplaatst, al kwamen de namen toch in de krant in de 
rubriek Burgerlijke Stand. Daarop werd de vader ontboden op het kantoor van de 

Beauftragte. De Duitser die hem daar ontving, zei niet te begrijpen dat de man zijn 

kind had vernoemd naar ' personen die het land verlaten en verraden hebben' . Vader 

Groothuis probeerde de zaak te sussen door te ontkennen dat hij de Duitsers had 
willen beledigen. Groothuis' handelen werd niettemin als smakeloos betiteld door 
de Duitser. Daarmee was de zaak afgedaan.69 
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De sympathie voor de koningin werd opnieuw duidelijk ten tijde van haar verjaardag 

in 1941 . Om te beginnen hadden enkele jongens op de avond van 30 augustus vuur
werk afgestoken in de Diezerstraat. De volgende dag vond er een incident plaats toen 
tijdens een optocht van de NSB en de Jeugdstorm vier jongens op de Grote Markt 'Wij 

zijn niet bang' zongen bij wijze van tegendemonstratie. Zij moesten een avond in de 
cel doorbrengen. De aandacht voor het koningshuis werd bovendien versterkt door

dat een Engels vliegtuig, dat die nacht enkele malen laag over de stad vloog, oranje
kleurige pakjes sigaretten met het opschrift 'Oranje zal overwinnen ' en ' Holland zal 
herrijzen ' naar buiten wierp. 70 Deze 'anti-propaganda' van de Engelsen werd door 

veel Zwollenaren verwelkomd. 
In de daaropvolgende jaren bleef het aantal incidenten beperkt. Wel ontstond op 30 
april 1942 opnieuw enige commotie rond een groep mensen die voedsel had gehaald 
bij de Centrale Keuken. Er werd een portie eten tegen de gevel van het NSB-café 

Victoria gegooid, waarna kabaal werd gemaakt met borden en pannen. Ingrijpen 
van de politie voorkwam verdere escalatie. 71 In juli 1942 zong een schoolklas op de 
hoek van de Van Ittersumstraat Oranje boven toen de leraar de klas had verlaten. De 

kinderen werden daarop overgebracht naar het politiebureau en na een kort onder
zoek weer heengezonden.72 Op de verjaardag van de koningin gebeurde dat jaar 
weinig bijzonders: een inspecteur van politie liet de bloemenverkopers op de Grote 

Markt weten dat oranjekleurige bloemen verwijderd moesten worden, terwijl enkele 
straatmuzikanten werden opgepakt omdat ze Lang zal ze leven speelden.n Een jaar 
later kon korpschef De Bouter aan de Sicherheitspolizei rapporteren: ' Auch am 
31 .8.1943 benahm die Bevölkerung sich ruhig und die Polizei brauchte nirgendwo 

einzuschreiten. ' * Niettemin werd het jaar daarop eind augustus de verkoop van 
'bepaalde bloemen niet toegestaan ' door de politie, om geen aanleiding te geven 
tot incidenten.7

" Onder invloed van de strenge strafmaatregelen kwamen dergelijke 
incidenten de laatste jaren van de bezetting nauwelijks meer voor. 

Afkeer van de NSB 

Keer op keer gaven Zwollenaren tijdens de bezetting uiting aan hun afkeer van de 
politieke situatie, door hun onvrede afte reageren op de aanhang van de NSB. De 
eerste tekenen daarvan openbaarden zich in de zomer van 1940. In augustus 1940 
circuleerde er in de stad een pamflet met de naam De Fluitketel. Daarop stonden 

namen van winkeliers dieer-niet altijd terecht- van werden verdacht lid te zijn 

van de NSB, met daarbij een oproep om niet bij deze winkeliers te kopen. De lijst, die 

in een tiental afschriften door een jonge kantoorbediende en een bevriende schilder 
was verspreid , kwam al spoedig in handen van de politie. Een van de gebrandmerkte 

winkeliers vond dat de politie te traag werkte, en stapte naar de SD. Deze wist de 

beide verspreiders te achterhalen, waarna ze tot eind december in het huis van 

bewaring werden opgesloten.7
' 

* Ook op 31 augustus 1943 gedroeg de bevolking zich rustig en hoefde de politie nergens op 
te treden. 
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De tegen de NSB gerichte stemming kreeg na enkele maanden bezetting een grimmiger 

karakter. Zo vloog in de late avond van maandag 18 november 1940 een steen door 

de etalageruit van drogisterij De weduwe Rave in de Luttekestraat. Vermoedelijk lag 

aan deze daad een politiek motief ten grondslag aangezien de vorige eigenaar, die in 

september was vertrokken, een vooraanstaand NSB-lid was. 76 Drie maanden later was 

het opnieuw raak toen er op een avond bij een NSB'erinde Assendorperstraat een 

steen door de ruit vloog. De gedupeerde NSB'er, een ambtenaar van de gemeente 

Zwolierkers pel, verzocht daarop de burgemeester om regelmatige surveillance om 

verdere daden van de 'helden der duisternis' te voorkomen. Aldus geschiedde.77 

De gemiddelde Zwollenaar wachtte zijn tijd rustig af: ' Ja jongen, als de vergelding 

eenmaal komt, gaan er heel wat aan, dan zullen hier vreeselijke dingen gebeuren. 

Voor mijn pa1t hangen ze al die vuile landverraders op. Ze verdienen niet beter.,.". 

Overigens was het ingooien van ruiten geen specifiek Zwols verschijnsel. In februari 

1941 trad een landelijke regeling in werking waardoor de gemeente de schade aan 

ruiten die 'om redenen van politieken aard' waren ingeworpen aan de eigenaar moest 

vergoeden. Het nam echter niet weg dat er tot maart 1943 nog acht ruiten van NSB

leden sneuvelden.7~ 

De onvriendelijke bejegening vanNSB'ersbleek ook uit een kaartje dat een NSB-l id 

in februari 1942 ontving na het overlijden van zijn vrouw. Daarop stond geschreven 

'Hartel ijk gefelic iteerd, al weer één minder '.'" Niet lang daarna klaagde een andere 

NSB'erbij de politie dat hij diverse malen werd opgebeld door onbekenden die hem 

met moord en doodslag bedreigden.g1 

Leerlingen van de Deursche Schule. Deze school was sinds /juli /941 gehuisvest aan de 

Van Rvijensingel en werd voornamelijk be-;.ocht door kinderen van Rijksduitsers, Duitse 

officieren en NSB 'ers. 

200 



In dit geval bleef het bij dreigementen, maar dat was anders bij de Zwolse aannemer 

H.E. Koopman, die zijn nationaal-socialistische gezindheid niet onder stoelen of 
banken stak. Op 19 mei 1943 deelde zijn vrouw de politie mee dat haar man de 
vorige dag een bezoek had gebracht aan zijn broer in Raalte maar sindsdien niet was 
teruggekeerd naar Zwolle. De politie in Raalte en Heino stelde een onderzoek in dat 

na enkele dagen werd overgenomen door de Zwolse politie. Op maandag 24 mei 
hielden ook enkele tientallen NSB-leden een zoektocht naar Koopman. Twee dagen 
daarvoor had mevrouw Koopman een anonieme briefkaart ontvangen met de mede

deling ' Wir gratulieren Ihnen zum jämmerlichen Tode Ihres Mannes. Was hätten wir 
ihn allen einen anderen Tod zugedacht sobald die 'Rotmoffen ' sich gepackt haben
und dasz wird nicht lange mehr dauern- habe viele derartige Landesverräter binnen 

kurzem einen schönen Tod in Aussicht. Es lebe die Allierten.' * Uit het onderzoek 
bleek na een week dat Koopman, die met een NSB-speldje op zijn kleren een café in 
Heino was binnengelopen waar vaderlandse liederen werden gezongen, ruzie had 

gekregen met twee beschonken jonge mannen vanwege zijn politieke overtuiging. 
De ruzie mondde buiten uit in een vechtpartij, waarbij de aannemer bewusteloos 
raakte. Hij werd daarna begraven en kwam door verstikking om het leven. De dood 

van dezeNSB'erwerd door de bezetter hoog opgenomen: de twee betrokkenen 
werden op 23 juni 1943 door eenSondergericht ter dood veroordeeld." 
In de nasleep van de zaak Koopman ontvingen verschillende plaatselijke nationaal

socialisten in juni en juli 1943 een anoniem schrijven waarin zij werden bedreigd 
met een spoedige dood. Voorzover bekend volgde alleen eind augustus 1944 nog 
een anonieme brief waarin een NSB' er bedreigd werd met een vergeldingsactie. Daar 

kwam echter niets van terecht."' Vermoedelijk hadden de zware straffen die voor het 
beledigen vanNSB'erswerden opgelegd, in combinatie met de toenemende zorgen 

om het dagelijks bestaan, ertoe bijgedragen dat het pesten vanNSB 'erseen minder 
aantrekkelijke bezigheid was geworden. 

Haat tegen de bezetter 

De frustratie over de bezetting van ons land werd in het begin van de oorlog door 

sommigen afgereageerd door, onder het mom van slechte stuurvaardigheid, met hun 
fiets tegen Duitse soldaten aan te rijden . Vaak ging het uiten van die afkeer ietwat 
subtieler, hoewel dat de bezetter evenmin beviel. De commandant van de Duitse lucht

beschermingsdienst aan de Stationsweg klaagde in augustus 1940 dat zijn vrouwelijk 
personeel, dat getooid ging met een stoffen armband met het opschrift Wehrmacht, 

door verschillende mensen minachtend werd aangekeken terwijl het woord Wehr
macht schamper werd uitgesproken. Commissaris van politie Lettinck liet daarop een 

waarschuwing opnemen in de plaatselijke bladen, waarin hij strenge straffen in het 
vooruitzicht stelde voor degenen die zich op deze wijze bleven gedragen."" 

* Wij feliciteren u met de jammerlijke dood van uw man. Wat hadden wij hem allen een 
andere dood toegewenst zodra de rotmoffen er vandoor zijn- en dat zal niet lang meer duren
hebben veel van zulke landverraders binnenkort een mooie dood in het vooruitzicht. Leve de 
geallieerden' 
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P/akaaie van de Zwolse NSB tegen de detachering van Amerikaanse troepen in Suriname in 

de herfst van /94/. 

Minstens zozeer ergerden de bezettingsautoriteiten zich aan het opzettelijk beschadigen 
van Duitse aanplakbiljetten en aan het feit dat er rot fruit tegen een Duits aanwijzingen
bord op de Grote Markt werd gegooid. De Ottskommandant eiste dat hieraan een 
einde zou komen. 'I ndien de Duitsche politie een dader in handen krijgt gaat deze 
onherroepelijk naar een concentratiekamp' zo liet hij botweg weten.~~ 
Of dat dreigement veel uithaalde, valt te betwijfden. In ieder geval kwam er nog 

lang geen einde aan de duidelijkanti-Duitseopstelling van veel Zwolse burgers. In 
oktober 1940 werd bijvoorbeeld diverse malen door het publiek in de twee plaatselijke 
bioscopen gefloten wanneer Hitier in beeld kwam tijdens het filmjournaal. Als reactie 
daarop hield de politie geregeld controles in de bioscopen. In april 1941 werd de 
filmzaal van de Buitensociëteit zelfs een keer ontruimd' '" 
Op dat moment had de bezetter al laten blijken hard op te treden tegen al lerlei 
vormen van anti-Duits gedrag. Zo werd een 36-jarige banketbakker uit Zwolle, 
die zich in augustus 1940 beledigend had uitgelaten over rijkscommissaris Seyss
lnquart, in november van dat jaar door het in Enschede zitting houdende Deutsche 
Landesgericht veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier maanden. Diezelfde 
maand werd een 33-jarige winkelier bij de SD aangegeven omdat hij beschuldigd 
werd van het luisteren naar de Engelse radio en bovendien -ten onrechte - verdacht 

werd van het schrijven van een spotgedicht over Hitler. Hij werd na zijn verhoor 
overgebracht naar de gevangenis in Scheveningen waar hij tot juni 1941 zijn straf 
uitzat. In februari 1941 werd een 24-jarige Zwolse bakkersknecht door het ss- und 
Polizeigericht in Den Haag veroordeeld tot een celstraf van negen maanden, omdat 

hij in november 1940 een klap had verkocht aan een Duitse militair, die hem mee 
wilde nemen nadat hij in het donker tegen de Duitser was aangelopen.87 
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Deze strenge straffen veroorzaakten voorlopig enige schrik onder de bevolking. 
Voorzover de Zwollenaren hun gezindheid nog wilden uiten, leken ze er nu de voor

keur aan te geven om zich af te zetten tegen de NSB of aanhankelijkheid te betuigen 
aan het Huis van Oranje. In elk geval was er tot medio 1942 weinig te merken van 
anti-Duitse incidenten. Een uitzondering daarop werd gevormd door een tekst die 
in november 1940 op de muur van een huis aan de Oostertaan werd gekalkt' Hitier is 

de grootste schurk van Europa'."" Het enige andere bekende incident in deze periode 
vond plaats toen een drietal jongens enkele dagen na de Duitse inval in de Sovjet
Unie op 21 juni 1941, in het openbaar uitriepen ' Heil , Moskou wird siegen' ."9 

Een jaar later werd die mening opnieuw onderschreven door twee scholieren die op de 
hoek van de Iepenstraat en de Kastanjestraat de leus ' Leve Stal in , kiest Moskou ' aan

brachten ."" Het was een vorm van jeugdige baldadigheid waarvan meer voorbeelden 
bekend zijn. Toen een Nederlandse vrouw de Hitlergroet van enkele passerende 
Duitse soldaten met de NSB-groet 'Houzee' beantwoordde, werd dit gadegeslagen 
door een vijftal jongens van acht tot veertien jaar. Een van hen bracht eveneens de 
Hitlergroet waarop een ander zei 'Zoo ver in de stront ' . De andere kinderen zongen 

'Oranje boven, leve je weet wel wie'. De jongens werdennaar het politiebureau 
gebracht en vervolgens weer naar huis gestuurd. 91 

In oktober 1942 verdwenen herhaaldelijk richtingborden van het Duitse leger. 
Begin oktober 1942 liet burgemeester Van Karnebeek een waarschuwing in de pers 
opnemen dat het verwijderen of beschadigen van de borden zeer streng bestraft zou 
worden en ernstige gevolgen voor de burgerij kon hebben . Toen later die maand op

nieuw een bord verdween, dreigde de Ortskommandant dat burgers wachtdiensten 

zouden moeten lopen bij de borden. De burgemeester wist dat plan echter te 
verijdelen door de bevolking opnieuw uitdrukkelijk te waarschuwen. 92 

De sterkste opleving van anti-Duitse sentimenten vond plaats in het voorjaar van 1943. 
De verontwaardiging die hieraan ten grondslag lag, kwam voort uit de aankondiging 
dat de Nederlandse militairen in krijgsgevangenschap zouden worden gevoerd. Dit 

besluit van de Duitse autoriteiten leidde op verschillende plaatsen in het land tot 
stakingen, die bekend werden als de Aprii-Meistaking. De aanzet daartoe werd op 
donderdagmiddag 29 april 1943 gegeven toen de arbeiders van de Machinefabriek 
Stork & Co. in Hengelo het werk neerlegden. De staking breidde zich vervolgens 
snel uit. 

Het nieuws dat de Nederlandse militairen in krijgsgevangenschap moesten , 

bereikte Zwolle het eerst via de telexaansluiting van de Provinciale Overijsselsche 
en Zwolse he Courant, die gedrukt werd bij de firma Erven Tij I. Op initiatief van 

de directie werd het werk even na vijf uur 's middags neergelegd en verlieten de 
personeelsleden het gebouw aan de Melkmarkt Het stakingsnieuws ging daarop als 
een lopend vuurtje door de stad."-' 

's Avond bracht een directeur van de Erven Tijl enkele Zwolse medefabrikanten op 
de hoogte van de staking en drong aan op een verdere uitbreiding daarvan. Ook op 

andere wijze verspreidde het nieuws zich. Zo hoorde directeur G.B.P. Kolenbrander 
van het Zwolse Arbeidsbureau die avond telefonisch uit Twente 'dat daar spontaan 

werd gestaakt'. In de loop van de nacht kwam hij er via telefoongesprekken achter 
dat het in het westen in het algemeen rustig was en dat de spoorwegen niet staakten."• 
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Het stakingsnieuws deed snel de ronde in de stad. Het gerucht ging dat er ook bij de 

gemeentelijke waterleiding werd gestaakt, aangezien er nauwelijks water meer uit de 

kraan kwam. De reden daarvan was echter dat de bevolking juist in afwachting van 

de staking zoveel water had afgetapt- om een voorraad aan te leggen- dat de druk 

tijdelijk te laag was geworden. Gestaakt werd er niet."' 

Op vrijdagochtend meldde niemand van het ruim honderd man tellende personeel 

van de Erven Tijl zich op het werk , alleen de leidinggevende functionarissen waren 

aanwezig. De krant verscheen die dag niet. Twee firma's uit de stad informeerden 

telefonisch of er nog altijd gestaakt werd, opdat zij zich konden aansluiten. Andere 

Zwollenaren belden spontaan op om hun so lidariteit uit te spreken , terwijl de directie 

zelf relaties uit de pers- en de grafische wereld op de hoogte bracht."" 

Naar schatting 1500 personen staakten die vrijdag in Zwolle. Bij drukkerijTjeenk 

Willink aan de Melkmarkt verscheen het personeel, ongeveer zestig man , die dag 

wel , maar ging na overleg weer naar huis. Ook de circa vijftig personeelsleden van 

drukkerij Tulp aan de Melkmarkt gingen naar huis. Bij drukkerij La Rivière en 

Voorhoeve in de Papenstraat was het personeel wel aanwezig maar er werd niet 

gewerkt. Op verschillende kantoren werd eveneens gestaakt. Op de secretarie van 

het Zwolse gemeentehuis staakten veertig ambtenaren. Ook de gemeentewerken 

lagen plat. 

Op het gemeentehuis van Zwolierkerspel aan het Ter Pelkwijkpark werd een 

' langzaam-aan-actie' gehouden ; hetzelfde gold voor het gemeentelij k slachthuis. 

Aan het postkantoor te Zwolle staakten naar schatting 180 man, waardoor de post 

zich ophoopte. De stadsautobusdienst reed die dag niet, de dienst naar Meppel net zo 

min . Ook bij veel bedrijven werd op vrijdag gestaakt. Bij de spoorwegen werd niet 

gestaakt, hoewel daar 's ochtends wel geruchten de ronde over deden. Verschillende 

boeren in de omgeving van Zwolle, onder meer in Berkum, weigerden die dag hun 

melk af te leveren bij de melkfabrieken, waardoor de melkaanvoer circa dertig 

duizend liter minder was dan normaal."7 

De Overijsselse Beauftragte Weidlich zag 's ochtends een joelende menigte van naar 

schatting vijfhonderd personen aan zijn kantoor voorbijtrekken, waarna hij opdracht 

gaf de menigte uit e lkaar te drijven . Daarbij werden zes personen gearresteerd. Om 

verder ingrijpen mogelijk te maken, liet hij een afdeling van de Ordnungspolizei uit 

Hengelo aanrukken, terwijl ook een commando van deSDuit Arnhem naar Zwolle 

werd gestuurd."x 

NSB'erswerden ingezet om stakingsleiders te intimideren en mee te nemen voor 

verhoor. Twee van deze nationaal-socialisten bezochten onder meer het postkantoor. 

Zij verzochten directeur R. Dekker mee te komen naar de Duitse autoriteiten. Dekker 

antwoorde daarop dat hij niets met de NSB had te maken en wees hen de deur. Korte 

tijd daarna werd de directeur onder begeleiding van een Duitse soldaat meegenomen 

naar de SD. Na een verhoor werd hij ingesloten en pas op 6 mei weer vrijgelaten."'' 

Het korps gemeentepolitie, dat op volle sterkte draaide, gaf in de namiddag van 30 

aprilleidinggevende functionarissen en eigenaren van bedrijven opdracht om ervoor 

te zorgen dat de volgende dag het werk weer hervat werd. Omstreeks 19.00 uur werd 

op verschillende plaatsen in de stad de verordening aangeplakt waarin het Politie-
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Hel Wehrmachrverkehrslokal was gehuisvest in café restauranT Cenrraal aan de Oude 

Vis ma rkl. 

standrecht bekend werd gemaakt. De stakers die reeds gearresteerd waren, werden 
overgedragen aan de in de stad aanwezige Sicherheitspolizei. Later die avond werden 
nog enkele personen gearresteerd die na de ingang van de spertijd om 20.00 uur nog 
op straat waren. Zij werden ingesloten op het politiebureau."" 
Inmiddels had het personeel van de Erven Tij! en van een aantal andere drukkerijen 
met een kleine meerderheid besloten het werk te hervatten. Dat gebeurde onder 
druk van het politieoptreden en omdat gebleken was dat elders in het land slechts 

sporadisch werd gestaakt. 10
' 

Op zaterdagochtend I mei werd vanaf7.00 uur 's ochtends door de politie 
gecontroleerd of alle bedrijven al begonnen waren. Alleen bij de Rijksverkeers
inspectie en bij een kunstmestfabriek ontbraken in totaal zes werknemers. Bovendien 
bleek de aanvoer van melk bij de melkfabrieken nog niet geheel op pei l te zijn, omdat 
verschillende boeren uit Zwolierkerspel de melk niet aan de melkrijders hadden af
gegeven. Alleen in Windesheim werd die dag nog op grote schaal gestaakt door 

ongeveer veertig personeelsleden van de Waalsteenfabriek Windesheim. De hele dag 
surveilleerde de politie door de stad, terwijl de Recherche fabrieken controleerde en 
arrestaties verrichte voor de Sicherheitspolizei; de Economische Dienst van de politie 
controleerde winkels en de melkfabrieken. Alle vermakelijkheden waren die dag 
verboden, de twee bioscopen waren gesloten.'"2 
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In enkele wijken van de stad bleek men zich niet aan de spertijd te houden , die tussen 

20.00 en 6.00 uur van kracht was. Sommige mensen bleven uit nieuwsgierigheid in 

de deuropening staan of keken uit geopende ramen naar buiten, terwijl anderen op 

de stoep stonden. Voor de patrouilles van de Schutzpolizei was dat aanleiding enkele 

schoten te lossen, waardoor twee vrouwen en een man kort na ingang van de spertijd 

gewond raakten.'"' 

In de nacht van I op 2 mei 1943 werden bij een gezamenlijke actie van de 

gemeentepolitie en de Schutzpolizei 26 Zwollenaren in hun woning gearresteerd en 

overgebracht naar het politiebureau. so-chef Hauptmann Albrecht had korpschef De 

Bouter namelijk opgedragen een aantal vooraanstaande Zwollenaren op te pakken bij 

wijze van represaille. Soortgelijke acties vonden op dat moment plaats in Enschede, 

Hengelo, Almelo en Borne. In Zwolle was in overleg met enkele plaatselijke NSB'ers 

en met behulp van enkele politiemannen een lijst samengesteld met namen van de 

arrestanten. De meesten van hen waren lid geweest van de Communistische Partij 

Nederland, de Onafhankelijke Socialistische Partij en de Sociaal-Democratische 

Arbeiderspartij, de overigen behoorden tot de voormalige liberale en confessionele 

partijen. Zes arrestanten werden op last van de Sicherheitspolizei weer na korte tijd 

vrijgelaten."" 

Op maandag 3 mei werkten alle bedrijven in Zwolle weer net als voor de staking. Uit 

onderzoek van de politie bleek dat de aanvoer van melk bij de Blokmelkfabriek en de 

melkfabrieken De Eendracht en Hoop op Zegen in Zwolle weer normaal was ' zelfs in 

enkele gevallen grooter was, dan voorgaande weken'.'"' Dat zou erop kunnen wijzen 

dat sommige boeren de melkproduktie enkele dagen hadden achtergehouden zonder 

de melk weg te doen. Volgens de politie vonden er die dag verder geen incidenten 

plaats en was de bevolking rustig . 

De twintig overgebleven arrestanten van de nachtelijke actie werden die maandag 

door de Duitse autoriteiten voor transport overgenomen en naar kamp Vught gebracht. 

Daar moesten ze dinsdagmiddag hun eigen kleren verwisselen voor de uniforme 

kampkleding, inclusief een paar klompen. 's Avonds moesten de gijzelaars aantreden 

en in tempo naar het appelveld lopen, wat moeilijk ging op de klompen. Toen de SS

jarige boekhandelaar H.J.G. Waandersop de grond viel , werden de overige gijze laars 

-die door de consternatie bleven staan- onmiddellijk weer opgejaagd. Later op de 

avond bleek Waanders, die hartpatiënt was, te zijn overleden . "'6 

In de stad bleef het de daaropvolgende dagen rustig; incidenten deden zich niet voor. 

Wel werd er in de krant van 6 mei nadrukkelijk op gewezen, dat de bevolking zich met 

ingang van de inmiddels tot 2 1.00 uur verschoven spertijd nergens meer in de open 

lucht mocht vertonen en dat deuren en ramen ges loten dienden te zijn. Langzaamaan 

normaliseerde de toestand weer enigszins. Vanaf zondag 9 mei mochten de bioscopen 

weer films ve1tonen, terwijl op 15 mei het begin van de speltijd weer werd teruggebracht 

naar 23.00 uur. De rust was weergekeerd. ' De stemming der bevolking is zeer rustig ; 
politieke agitaties doen zich niet voor ' rapporteerde de burgemeester van Zwolierkerspel 

op 18 mei . 1117 Zwolle had op moedige wijze duidelijk gemaakt dat het Duitse beleid 

werd afgewezen. De bezetter was onmiskenbaar geschrokken van deze ferme eens

gezindheid. Door het gebruik van geweld en het tonen van zijn macht had de bezetter 

echter aangetoond dat hij het desondanks nog steeds voor het zeggen had. Dat die 
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macht voornamelijk op terreur was gebaseerd, kon door niemand meer ontkend worden. 

Het openlijk uiten van het ongenoegen over de bezetting was een zeer riskante aan
gelegenheid gebleken. Vanaf oktober 1943 werd daarom in Zwolle teruggegrepen op 
een andere mogelijkheid om uiting te geven aan anti-Duitse opvattingen: het schilderen 
van leuzen op muren en straten. Het feit dat de leuzen juist in deze periode verschenen 

had er vermoedelijk mee te maken dat de stemming in de stad enerzijds gedrukt en 
verbitterd was door de Arbeitseinsatz in Duitsland en het sluiten van bedrijven en 
anderzijds ietwat opgetogen vanwege het aftreden van Hitiers Italiaanse bondgenoot 

Mussolini. 10
" 

Als eerste teken verscheen eind oktober 1943 op enkele zijgevels van huizen en op 
het wegdek de letter W- doelend op koningin Wilhelmina- gecombineerd met het 
jaartal 1918, waarmee verwezen werd naar het jaar waarin de Duitsers een eerdere 
nederlaag hadden geleden. Enkele dagen later werd dezelfde tekst aangetroffen op 
een betonversperring op de Weteringbrug, terwijl op het wegdek stond geschilderd 
' Als Hitier zijn hemd zo verkort als zijn front, staat hij al gauw in zijn blote kont. ' 

De opschriften werden door de gemeentelijke reinigingsdienst verwijderd. 109 

In januari en februari 1944 werd de frequentie waarmee de leuzen werden aan
gebracht steeds hoger. Medio januari verscheen de tekst 'Margriet 1944= 1918 W.' in 

verschillende straten op het wegdek, onder meer op de Veemarkt en de Vondelkade. 11 0 

Aan het eind van die maand werd op een betonversperring op de Sassenpoortbrug en 
op een door de Duitsers gevorderd pand de tekst 'Weg met de Mof' aangetroffen, aan

gevuld met de slogan 'Leve Moskou'. 111 Weer enkele dagen later werd op een etalage
ruit in de Hortensiastraat het met koolteer aangebrachte opschrift' 1918 = 1944' aan

getroffen, terwijl op zondag 6 februari op een viertal plaatsen in de binnenstad een 

anti-Duitsgedicht was aangebracht, getiteld Gebed voor onze kinderen: 

'0, Heer! Behoedt Gij onze jeugd 

Voor 't teugelioaze Mofsch gespuis 
Bepantser als een stalen kluis 
De broze stulp hunner Deugd. 

Striem met Uw zweep het Moffenwijf 

Der vunze bioscoop-biljetten 
Dat hunnen onschuld wil besmetten 

Met haar verlepte naakte lijf. 

Bedwing het losgebroken beest 
Dat bronstig door de straten sluipt 

En gierig onze jeugd begluipt: 

0 , Heer- Wij voelen ons bevreesd 

Wijl kommer ons het hart benauwt 
Houdt, Houdt Heer in Uw sterke Hand 
Ons schoonst bezit: Uw kostbaar pand 

Dat ons werd toevertrouwd!' 11 2 
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Een week of twee later werd deze poëzie verder aangevuld met een korte tekst 
van onbekende oorsprong: 'Eer de bomen in lentetooi staan, zal Hitier met zijn kliek 
naar de hel zijn gegaan'. Inmiddels kwam het initiatief voor het serieuze anti-Duitse 

optreden steeds meer bij het georganiseerde verzet te liggen. De represailles die de 

bezetter hiertegen nam, waren zo zwaar dat het begrijpelijk was dat mensen hun 
leven niet meer zo snel waagden voor het kalken van anti-Duitse leuzen. Anti-Duitse 
uitingen zoals die hiervoor werden beschreven, doken dan ook nauwelijks meer op in 
de laatste maanden van de oorlog. 

Economisch leven 

Tot de voornaamste doelstellingen van de bezetter behoorde het dienstbaar maken 
van de Nederlandse economie en mankracht aan de Duitse oorlogvoering. Dit 

beleidsvoornemen werd met kracht ter hand genomen en de landelijke resultaten 
hiervan stemden de Duitsers tot enige tevredenheid. De produkten die afl<Omstig 
waren uit de agrarische sector en de industrie vonden gretig aftrek in Duitsland, waar 

men als gevolg van de oorlogsinspanningen behoefte had aan grote hoeveelheden 
goederen. Daar kwam bij dat Duitsland steeds meer landgenoten aan het arbeids
proces onttrok om ze als soldaat in te zetten, waardoor de behoefte aan buitenlandse 
arbeidskrachten aanzienlijk toenam. Hierdoor veranderden de vrijwil lige oproepen 
om in Duitsland te komen werken in dwangbevelen. 

Tevens trad er op economisch terrein ook schaarste aan grondstoffen op als gevolg 
van de verstoorde internationale handel en doordat het militaire apparaat allerlei 

grondstoffen opeiste. Deze ontwikkeling leidde niet alleen tot het instellen van 
distributiemaatregelen voor particulieren , maar veroorzaakte tevens problemen bij 
verschillende bedrijven. Al kort na de Duitse inval stelde de Zwolse burgemeester 
een onderzoek in naar de toestand van tachtig bedrijven in de gemeente. Bij twaalf 

ondernemingen was de werktijd verkort vanwege de verminderde afzet of een gebrek 
aan grondstoffen. Bij twintig andere bedrijven waren personeelsleden de laan uit
gestuurd vanwege dezelfde redenen. Dat had geleid tot meer dan 250 ontslagen. 

Bovendien waren vier bedrijven - een kartonnagebedrijf, een verffabriek, een 

rubberconfectiefabriek en een vloerzeilfabriek-tijdelijk stopgezet. 11
·' 

De werkloosheid liep hierdoor fors op in Zwolle en ZwolierkerspeL Het aantal werk
lozen steeg in beide gemeenten tussen eind april en eind mei 1940 van 439 naar 861, 
terwijl in diezelfde periode ook het aantal bij grootschalige werkgelegenheidsprojecten 

geplaatste personen opliep van 482 naar 834. Eind juni was het aantal werklozen 
door het op gang komen van de economie weer enigszins afgenomen, maar nog altijd 

aanzienlijk hoger dan voor het uitbreken van de oorlog. 114 Verhoudingsgewijs was de 

situatie in Zwolle vergelijkbaar met die in de andere gemeenten in de regio. 
Een artikel over de wekelijkse markt dat begin juni in de plaatselijke krant verscheen 

onder de kop 'Zwolle's markt gaat weer vooruit ', was tekenend voor de economische 

situatie op dat moment. Ondanks de nog niet geheel normaal functionerende 
verbindingen, waardoor zowel de aanvoer van produkten als het marktbezoek kleiner 
waren dan voorheen, werd met voldoening gesproken over de levendige handel. 
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Een manifestatie van de Nationaal Socialistische Vrouwenorganisatie (NSVO), waarschijnlijk 

in Odeon. 

'Naarmate de tijd voortschrijdt, blijkt zoo langzamerhand het economische leven 
zich snel te herstellen. Het vertrouwen in de menschenkeert weer en daarmede hun 
kooplust en dat is 'n verheugend teeken. ' 115 

Het toenemende vertrouwen in de economie leidde tot nieuwe initiatieven op dat 
gebied. Zo stapte een Zwolse fabrikant van bakfietsen in juni 1940 over op de 
fabricage van fietstaxi 's , waarvoor de belangstelli ng was toegenomen door de 
schaarste aan brandstoffen voor auto's. Een geheel ander initiat ief, dat overigens 
niet nieuw was, betrof het stimuleren van werklozen om arbeid in Duitsland te aan
vaarden. Hiervoor werd vanaf eind juni 1940 gepleit door de a rbeidsbeurzen in onder 
meer Zwolle. Hoewel veel arbeiders zich hiertegen verzetten, had de actie een zeker 

succes. Deze ontwikkeling leidde er- in combinatie met het weer op gang gekomen 
bedrijfs leven - toe dat het aantal werklozen in Zwolle en Zwolierkerspel eind 

september 1940 was teruggelopen tot 333, terwijl nog eens 366 personen bij groot
schalige werkgelegenheidsprojecten waren geplaats t. De inzet van arbeiders in 

Duitsland zorgde ervoor dat de werkloosheidscijfers zelfs lager waren dan voor de 
oorlog."" 

De bezettingssituatie bood nog altijd enige ruimte aan particulier initiatief. Begin 
augustus 1940 werd op initiatief van enkele handelsreizigersverenigi ngen en met 

financiële steun van de Kamer van Koophandel een tweedaagse noodbeurs gehouden 
in Zwolle. Het idee hiervoor was afkomstig uit Groningen, waar naar een manier was 
gezocht waarop handelaren en fabrikanten ondanks de verkeet·smoeilijkheden contact 
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konden leggen en contracten konden sluiten. Het idee sloeg aan en de beurs in Odeon 

trok tal van ondernemers tot ver uit de omtrek. De beurs werd in 1940 en 1941 nog 
zeker vier keer herhaald, steeds tot volle tevredenheid van de deelnemers .' 17 

Het bedrijfsleven stond zeker niet stil. In de eerste veertien maanden na de Duitse 
inval kwamen er in Zwolle nog altijd nieuwe bedrijven bij. Meer dan negentig 

bedrijven werden in deze periode ingeschreven in het handelsregister"8
. Wel was 

in veel gevallen sprake van teruglopende inkomsten, wat tot broodnijd kon leiden. 
Een geval daarvan deed zich voor in maart 1941. Aan het begin van die maand 

plaatste de gemeente Zwolle een advertentie in de krant dat fotografen konden 
inschrijven op het maken van foto's voor persoonsbewijzen. Het ging om circa 

vier duizend door de gemeente te betalen foto 's ten behoeve van de onvermogende 
inwoners. Twaalf Zwolse fotografen reageerden met een gezamenlijke intekening 
tegen een prijs van f0 ,40 per gefotografeerd persoon. De gemeente ging echter in 
zee met een fotograaf uit Maartensdijk die slechts f 0, 15 per persoon vroeg. Daarop 

wendden negen van de twaalf fotografen , onder wie twee NSB' ers, zich verontwaardigd 
over deze ' unsoziale Handlung der Gemeinde' tot Beauftragte Schröder. Omdat de 

briefschrijvers, in tegenstelling tot de uitverkoren fotograaf, elk seizoen hun vaste 
personeel in dienst moesten houden, hoopten zij op steun van de Beauftragte. De 

gemeente liet de Beauftragte echter desgevraagd weten dat de inschrijving van de 
Zwolse fotografen ver boven het landelijk prijsgemiddelde uitging, zodat de 
gemeente gezien haar financiële situatie weinig keuze had. Niettemin werd uit
eindelijk besloten de plaatselijke fotografen foto's te taten maken van 750 personen 

à raison van f 0,30.11 9 De gemeente had er immers geen baat bij de Beauftragte voor 
het hoofd te stoten. 
Dergelijke acties wezen erop dat de nood begon te stijgen in het bedrijfsleven. In 
januari 1942 maakte burgemeester Van Karnebeek daarom de stand van zaken op bij 

de grootste bedrijven in de stad. Zeepfabriek Fenix bleek een van de weinige grote 
bedrijven te zijn waar het volledige personeel nog op volle sterkte werkte. Dat was 
mogelijk dankzij overschakeling op de produktie van surrogaatzeep. De fabriek 

vormde echter een uitzondering op het algemene beeld dat weinig florissant was. Al 
met al waren bij zeven onderzochte bedrijven bijna tweehonderd arbeiders werkloos 
geworden, terwijl een deel van de nog werkzame krachten een kortere werkweek had 
moeten aanvaarden. Voornaamste reden was het gebrek aan grondstoffen, terwijl in 
een enkel geval brandstofschaarste een factor van belang was. 1211 

Sommige ondernemers probeerden het hoofd boven water te houden door opdrachten 
van de bezetter aan te nemen. Onder hen bevond zich een Zwolse aannemer, wiens 

bedrijf met de nodige moeite de economische crisis van de jaren dertig had weten te 
overleven. Na de Duitse inval herstelde hij diverse gebouwen in de stad die door het 

Duitse leger waren gevorderd. Voor een deel ging het om gebouwen die hij al voor de 

bezetting in onderhoud had. 
Toen de aannemer zich in maart 1942 op verzoek van de Duitse autoriteiten inschreef 

voor de bouw van een kazernecomplex voor de Wehrmacht in Wezep, zag hij hierin 

een gunstige mogelijkheid om zijn bedrijf en zijn arbeiders aan het werk te houden , 
temeer daar er nauwelijks nog particuliere opdrachten verstrekt werden. De Zwolse 

aannemer kreeg inderdaad een deel van de opdracht. Hij bouwde drie manschappen-
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gebouwen, een kantine, zes garages, een smederij, een badlokaal en een werkhal 

en maakte een behoorlijke winst. Dat de aannemer door het vrijwillig uitvoeren van 
deze opdracht actief steun bood aan de bezetter- en zich zodoende als collaborateur 
gedroeg- was iets waar hij in deze omstandigheden niet bij stil stond, in tegen

stelling tot sommige collega's. Door zijn medewerking kreeg de betrokken aannemer 
gaandeweg ook andere opdrachten van de bezetter, zoals het bouwen van schuil

kelders bij gebouwen die door de Duitsers waren gevorderd. Pas in 1944 drong het 
besef tot hem door dat het gezien de toekomstverwachtingen verstandiger was om het 

contact met Duitsers te beperken. Hij stond daarom oogluikend toe dat zijn personeel 
het werk saboteerde en deed een donatie aan de illegaliteit. Niettemin bleef de 
aannemer na het uitbreken van de spoorwegstaking in september 1944- een actie 
ter ondersteuning van de geallieerde oorlogvoering- op het Zwolse stationsterrein 
werken, in tegenstelling tot een collega uit de stad die de eer aan zichzelf hield.' 2

' 

Naast werkgevers werden uiteraard ook de werknemers en werklozen ingeschakeld 

in de Duitse oorlogseconomie. Ze liepen het gevaar om naar Duitsland gestuurd te 
worden. In oktober en november 1942 werd het in Zwolle gevestigde Gewestelijk 
Arbeidsbureau geconfronteerd met de Duitse eis om negenhonderd werkkrachten te 
leveren. Toen de leiding van het arbeidsbureau bij hoog en bij laag beweerde dat dit 
onmogeljjk was, gingen de Duitsers na aanvankelijke bedreigingen met 'gebalde 
vuisten, concentratiekampen en kogels ' ermee akkoord dat uiteindelijk niet meer 

dan 450 arbeiders naar de Heimat werden gestuurd. 122 

Enkele maanden later werd het bedrijfsleven door een nieuwe slag getroffen. 
Op 15 maart 1943 verscheen een verordening van de bezettingsautoriteiten, waarin 

de opheffing werd gelast van tal van bedrijven die zich in Duitse ogen bezighielden 
met de verkoop van luxeartikelen. Deze winkels werden vanaf dat moment 

beschouwd als niet-noodzakelijke bedrijven die een overbodige belasting voor 
de oorlogseconomie vormden. De Zwolse burgemeester kreeg echter van de waar

nemend commjssaris der provincie te horen dat er eventueel uitzonderingen gemaakt 
konden worden op deze maatregel. Zwolierkerspel ontkwam aan de gevolgen van de 
verordening omdat er in deze gemeente geen bedrijven waren die voor sluiting in 
aanmerking kwamen. m 

In Zwolle was dat wel het geval. Als eersten werden de eigenaren van vier dans

scholen aangezegd hun bedrijf te sluiten. Allerlei andere ondernemingen dienden met 

wisselend succes een verzoek in bij de gemeente om vrijgesteld te worden van de 
nieuwe verordening. De burgemeester die uiteindelijk de commissaris der provincie 

moest adviseren welke bedrijven gesloten moesten worden, won op zijn beurt eerst 
advies in bij de Kamer van Koophandel. Van de 42 bedrijven waarover de gemeente 

advies inwon, werd 32 keer de aanbeveling ontvangen het bedrijf in kwestie geopend 

te houden. Naar alle waarschijnlijkheid werd in Zwolle slechts een tiental bedrijven 
gesloten als direct uitvloeisel van de maatregel.' 2

" 

De arbeidskrachten die op straat kwamen te staan, deden veel moeite om zo snel 

mogelijk bij een andere werkgever aan de slag te komen . De kans was namelijk groot 
dat ze anders in Duitsland moesten gaan werken in het kader van de Arbeitseinsatz. 
Enkele honderden mannelijke inwoners van Zwolle en Zwollerkerspel, werklozen 
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en werkenden die niet onmisbaar heetten te zijn, waren hen daarin al voorgegaan. Het 
vertrek van vaders en zonen naar het met grote regelmaat gebombardeerde Duitsland 
legde een zware druk op de achterblijvende gezinsleden. 

Voorzover er halverwege de bezetting nog sprake was van een zeker overschot aan 
arbeidskrachten in Zwolle, verdween dat nagenoeg geheel door de komst van het 

Centraal Distributiekantoor (CDK), dat in april 1943 vanuit Den Haag werd over
geplaatst naar Zwolle en Hattem. Dit gebeurde in het kader van de spreiding van 
verschillende landelijke instellingen. Het CDK vestigde zich in het nieuwe kantoor

gebouw van de elektriciteitsmaatschappij IJsselcentrale aan de Zeven Alleetjes. Een 
groot aantal personeelsleden van het CDK- die lang niet allemaal waren ingenomen 
met de verhuizing naar het oosten- werd ingekwartierd bij burgers in de stad. Ook 

moesten nog eens zestig gezinnen worden gehuisvest. 125 

Reeds de dag nadat de eerste personeelsleden van het Centraal Distributiekantoor 
in Zwolle waren gearriveerd, verscheen in de krant al een advertentie waarin het 
CDK telefonistes, stenotypistes en administratieve krachten zocht.' 2~ Niet voor niets 

werden juist vrouwelijke krachten gevraagd, aangezien werkloze mannen in theorie 
al lang in Duitsland werkten. 

In het vo01jaar van 1943 moesten alle mannen die tussen 1922 en 1924 waren 
geboren zich melden voor tewerkstelling in de Duitse oorlogsindustrie. Op het 
Zwolse arbeidsbureau werd waar mogelijk getracht uitwegen te vinden. Zo zorgde 
de afdeling Landbouw er met hulp van het arbeidsbureau in Enschede voor, dat 

degenen die niet naar Duitsland wilden, werk kregen in landbouwbedrijven juist over 

de grens. Andere afdelingen maakten met behulp van valse verklaringen van scholen 
ruimhartig gebruik van uitzonderingsbepalingen, waarmee onder anderen MTS-ers en 

studerenden voor bepaalde MO-aktes werden vrijgesteld. Ook werden personen ten 
onrechte afgekeurd en voorzien van een onjuist medisch attest. 'Soms ging het ook al 
te grof en verloor men wel eens de voorzichtigheid uit het oog, er werd over gepraat 
en ook de jongelui, die geholpen werden kletsten wel eens te veel en het kon niet 
uitblijven dat er een invloog.' Niettemin werd de uitzending van arbeidskrachten 

redelijk ongestoord gesaboteerd.127 

Het tekort aan arbeidskrachten liet zich ook voelen in de agrarische sector. Niet 

voor niets ontving de Zwolse burgemeester in september 1943 een verzoek van de 
Rijksdienst voor de werkverruiming om een tiental plantsoenarbeiders beschikbaar 

te stellen voor het binnenhalen van de oogst in de omgeving van de stad. 
In mei 1944 deed een dergelijk probleem zich blijkbaar opnieuw voor. Ditmaal 

werd burgemeester Van Karnebeek geconfronteerd met het verzoek van de Duitse 
Fachberater bij het Gewestelijk Arbeidsbureau om gegevens van scholieren die 

(binnenkort) klaar waren met hun opleiding. Hoewel de burgemeester het verzoek 

aanvankelijk wantrouwde, nam hij niettemin aan dat de gegevens werden gevraagd 
met het oog op 'oogstbelangen'. Voor alle zekerheid verwees hij de briefschrijver 

echter door naar de provinciale voedselcommissaris voor Overijssel. Daarbij sprak 
hij zijn vertrouwen uit in het op vrijwillige basis oproepen van scholieren.' 2x 

Overigens deden zich in de agrarische sector ook geheel andere problemen voor. De 

boeren in Zwolierkerspel kregen vanaf september 1944 met een aanzienlijk probleem 
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te maken. Die maand verboden de Duitsers de bemaling met twee stoomgemalen in 

de negen duizend hectare grote polders Mastenbroek en Koekoek, om eventuele 
vijandelijkheden met de geallieerden in dit gebied te bemoeilijken. Tevens werden de 
sluizen opengezet. Hierdoor steeg het grondwaterpeil met 80 centimeter. In de herfst 

en winter waren de problemen aanvankelijk nog te overzien omdat het vee op stal 
stond. In januari 1945 begonnen de veeteeltbedrijven in de polder echter door hun 

hooivoorraad te raken, terwijl het vee onmogelijk op het grasland kon grazen. De 
regio Zwolle-Kampen dreigde te worden beroofd van haar melkproduktiegebied. 
Begin februari richtten verschillende instanties en autoriteiten zich daarom tot de 
commissaris der provincie met het verzoek iets aan de toestand te doen. Onder hen 
bevond zich ook de waarnemend burgemeester van Zwolle die de polders 'van het 
allergrootste belang' noemde: ' Blijven de gebieden onder water, dan staat ook voor 
Zwolle de hongersnood voor de deur.' '2" Gehele of gedeelte! ijke drooglegging was 
daarom vereist. 
Uit onderzoek van het waterschap en provinciale waterstaat bleek dat het mogelijk was 
een kade te maken waardoor een gebied langs het Zwarte Water geïnundeerd bleef

zoals de Duitsers wensten- terwijl het gebied ten westen van deze kade drooggemalen 
kon worden. Daarvoor was niet minder dan vijfhonderd ton kolen nodig. De bezetter 
leek zich niets van het plan aan te trekken. Nog op 20 maart 1945, drie weken voor de 
bevrijding, drong het bestuur van het waterschap Mastenbroek er bij de commissaris 
der provincie op aan het waterpeil te verlagen, zodat de geplande kade kon worden 
aangelegd. Die moeite was tevergeefs, de polders bleven onder water.t.'o 

Conclusie 

Een belangrijk deel van de veranderingen die zich tijdens de bezetting voordeden op 

het terrein van de politiek en de economie waren het gevolg van het Duitse streven 
om de Nederlandse economie en mankracht dienstbaar te maken aan de oorlog
voering en om het nationaal-socialisme in Nederland in te voeren. 

De gevolgen van de eerstgenoemde doelstelling bestonden voor Zwolle vooral uit 
het inzakken van de lokale economie. Grondstoffen en brandstoffen werden in steeds 

geringere mate toebedeeld aan Zwolse bedrijven, die slechts in beperkte mate produkten 
vervaardigden die van belang waren voor de Duitse oorlogsindustrie. Daarnaast 
werden winkels geliquideerd die artikelen verkochten die in deze omstandigheden als 
overbodig werden beschouwd. Dit alles leidde ertoe dat een groeiend aantal arbeids

krachten zijn baan verloor. Een aanzienlijk deel van hen werd , ondanks tegenwerking 
van het arbeidsbureau , naar Duitsland gestuurd waar zij gedwongen waren de open
gevallen plaatsen in de Duitse oorlogseconomie in te nemen. Tegen hun wil droegen 

zij zodoende bij aan de effectiviteit van de vijandelijke economie. Anderen maakten 

die keuze uit vrije wil , zoals de economische collaborateurs die lucratieve zaken 
deden met de bezetter en meer oog hadden voor de financiële dan voor de politieke 

consequenties van hun handelen . Door dwang van Duitse zijde en door de behoefte 
aan werk en inkomen in de moeilijke omstandigheden, slaagde de bezetter erin de 
Zwolse economie voor een belangrijk deel naar zijn hand te zetten. 
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Op politiek terrein voerde de bezetter daarentegen een veel minder succesvol beleid. 
Met de als onvoldoende beoordeelde inschikkelijkheid van de vooroorlogse politieke 
partijen werd afgerekend door ze eenvoudigweg op te heffen. Eind 1941 was de NSB 

de enige overgebleven partij op het politieke toneel. De partij, die diende mee te 
werken aan de verwezenlijking van de nationaal-socialistische idealen in Nederland, 

wist in haar hoogtijdagen echter nooit meer dan ongeveer 400 Zwolse leden aan zich 
te binden. Een veel groter aantal Zwollenaren had zijn afkeer voor de NSB duidelijk 
laten merken door zich bij de Nederlandsche Unie aan te sluiten. Die werd echter 

eind 1941 Qpgeheven. Het gebrek aan animo voor het nationaal -socialisme kwam 
ook daarna tot uiting in de geringe belangstelling van de Zwolse bevolking voor de 
openbare bijeenkomsten waar de NSB haar ideologie aan de man trachtte te brengen. 
De straatterreur, eerst van de Weer-Afdeling, later van de Landwacht, droeg al even

min bij aan de populariteit van de NSB en haar opvattingen. In de eerste helft van de 
bezetting bleek dit onder meer uit het ingooien van ruiten bij NSB' ers. 
In het begin van diezelfde periode werd de afkeer van de nationaal-socialistische 

overheersing in Zwolle ook manifest door verschillende Oranjegezinde uitingen. 
Het was echter bovenal de Duitse aanwezigheid- in Zwolle bestaande uit enkele 
ambtelijke en militaire ve1tegenwoordigingen zoals de Beauftragte en de Orts
Icommandant-die veel inwoners dwars zat. Het duurde niettemin enige tijd alvorens 

de in het openbaar getoonde afkeer van de bezetter de openlijk geuite haat tegenover 
de nationaal-socialistische gezinde landgenoten verdrong. 
De April-Meistaking in 1943 was het meest opmerkelijke blijk van afwijzing van de 
Duitsers. Met dit protest tegen de zoveelste ingrijpende maatregel van de bezetter 

werd duidelijk dat de bezettingspolitiek in brede kring werd afgewezen. Dat was ook 

na de staking evident toen er tot begin 1944 geregeld geschilderde leuzen in het 
straatbeeld verschenen met een duidelijk anti-Duitse strekking. Het nadien achter
wege blijven van dergelijk leuzen hangt waarschijnlijk samen met de steeds strengere 

represailles van de bezetter. Die maatregelen waren een antwoord op de activiteiten 
van de georganiseerde verzetsbeweging, waarmee de bezetter in toenemende mate 

werd geconfronteerd. 
De in ruime kring gedeelde weerstand tegen de aanwezigheid en het beleid van 
de bezetter zorgde ervoor dat het streven om de Zwolse politiek te nazificeren 
hooguit een oppervlakkig succes behaalde. De Duitse controle op het openbare 
leven was slechts inzoverre effectief, dat het al spoedig nauwelijks meer mogelijk 

was de nazificatie openlijk te bestrijden. De bij velen bestaande voorkeur voor een 
democratisch bestel en de daarmee verbonden verwerping van het nationaal
socialisme leidden ertoe dat de nazi 's noch in Zwolle, noch elders in het land beschikt 

hebben over een brede politieke basis die op de lange duur noodzakelijk was voor de 

realisatie van hun idealen. 
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HOOFDSTUK 6 

De jodenvervolging 

Het antisemitisme vormde een belangrijk onderdeel van het nationaal
socialistische gedachtengoed. Nadat de nazi 's het in 1933 voor het zeggen 
hadden gekregen in Duitsland, fungeerde de door Hitier verkondigde rassenleer als 
legitimatie om de joden overal waar mogelijk uit te sluiten van het maatschappelijk 
leven. Joodse ambtenaren werden ontslagen, ritueel slachten werd verboden, 
terwijl de joden ook uit het culturele leven werden verdreven. Voortdurend werden 
nieuwe maatregelen afgekondigd om de joden te dwarsbomen. Huwelijken tussen 
joden en niet-joden werden verboden, alle joodse bedrijven moesten geregistreerd 
worden en verschillende beroepen werden voor joden taboe verklaard. Voorlopig 
dieptepunt van de jodenhaat waartoe de nazi's hun landgenoten hadden opgezweept, 
was de Reichskristallnacht in november 1938, waarbij op grote schaal joodse 
winkels werden geplunderd en vernield en veel joodse burgers 
mishandeld. 
De verregaande discriminatie van joden werd na de Duitse inval in verschillende 
Europese landen uitgebreid tot de bezette gebieden. De oorlogsomstandigheden 
boden de nazi 's de kans om zonder al te veel tegenstand de door hen gewenste 
'Endlösung der Judenfrage '* daadwerkelijk en zonder mededogen uit te voeren. 
Deze vernietiging kent overal in bezet Europa zijn eigen dramatische geschiedenis. 
In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de wijze waarop de antisemitische 
opvattingen van de nazi 's ten uitvoer werden gebracht in Zwolle en 
Zwollerkerspel. 
Achtereenvolgens worden de verschillende fasen in de door vervolging getekende 
geschiedenis van de joodse gemeenschap in de Tweede Wereldoorlog beschreven. 
Allereerst veroorzaakte en stimuleerde de bezetter een steeds verder toenemende 
discriminatie, waardoor de joodse gemeenschap in een isolement terecht kwam. 

Vooral in het onderwijs kwam dit beleid duidelijk tot uiting. In de periode tussen 
oktober 1941 en april 1943 resulteerde het antisemitisme in de wegvoering van 
de joden. Slechts een beperkt aantal joden slaagde erin om onder te duiken en 
zodoende de oorlog te overleven. Ook hun lot zal hier in herinnering worden 
gebracht. 

*uiteindelijke oplossing van hetjoodse vraagstuk 
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Discriminatie 

De Duitse inval op 10 mei 1940 vormde het begin van een periode vol onzekerheid 
voor de inwoners van Nederland. Dat gold in nog sterkere mate voor de joodse 
Nederlanders. In de voorafgaande jaren had de Nederlandse pers haar lezers op de 
hoogte gebracht van de behandeling die de joden in nazi-Duitsland ten deel was 
gevallen. De stelselmatige discriminatie van personen van joodse afkomst had het 
bestaan voor deze groep onmogelijk gemaakt. Velen hadden daarom getracht naar 
het buitenland uit te wijken; sommigen waren in Zwolle terechtgekomen. Hun aan

wezigheid in het stadsbeeld maakte de bevolking wellicht iets bewuster van de 
bedreigende situatie bij de oosterburen. Zo schreef een Zwollenaar die in zijn 
dagboek verslag deed van de eerste dag van de oorlog ' Ik zie de Joden in de deur 
staan en denk 'nu "arme menschen".' ' 

In een terugblik op die eerste bezettingsdagen schreef de joodse Zwollenaar Nico 
Herschel over algemene beduusdheid en panische ontzetting bij zijn geloofsgenoten. 
'Zij wisten dat het Deutschtum voor hen in ieder gevallevensgevaarlijk zou zijn, 
omdat Joodsch als anti-Duitsch wordt geïnterpreteerd' zodat' ieder die Joodsch bloed 
in zich wist, huiverde. Men was gebrandmerkt( ... ], onderworpen aan de generale 
beschuldiging, die men tegen het internationale Jodendom inbracht. ' 2 Een enkeling 
probeerde daarom te vluchten in de meidagen, maar keerde bij gebrek aan veilige 

bestemmingen spoedig terug. Deze paniek was van korte duur. De schijnbare rust 
was snel weer hersteld. 

Her Ter Pelkwijkpark, 'voor joden verboden'. 

216 



Eind mei 1940 leek de bezetter voor het eerst bijzondere interesse aan de dag 

te leggen voor de joodse Zwollenaren. Burgemeester Van Walsurn weigerde toen 
de Sicherheitspolizei inzage te verschaffen in het bevolkingsregister omdat hij 
vermoedde dat het de bezetter te doen was om gegevens van joodse inwoners. Een 
schriftelijk in te dienen verzoek tot inzage, zoals de burgemeester verlangde, werd 
nooit ontvangen. Wel eisten twee Duitse officieren op 24 juni opnieuw inzage. 
Inmiddels had Van Walsurn een circulaire ontvangen van commissaris der Koningin 
A.E. baron Van Voorst tot Voorst die van het departement van Binnenlandse Zaken 
had vernomen 'dat aan verzoekenomeenigerlei inlichting met betrekking totJoden 

niet mag worden voldaan':' Van Walsurn zei daarom bereid te zijn afschriften van 
de persoonskaarten te verstrekken, maar zonder vermelding van de godsdienst. De 
Duitsers gingen daar niet mee akkoord en vertrokken ontstemd. De weigering leidde 
tot de arrestatie van de burgemeester en diens ontslag op 26 juni 1940. 

De eerste onverbloemd anti-joodse maatregel werd op 6 juli 1940 afgekondigd. Die 
dag richtte de waarnemend inspecteur voor de bescherming van de bevolking tegen 
luchtaanvallen zich schriftelijk tot alle burgemeesters in het land. In opdracht van de 

Höhere ss und Polizeiführer Rauter dienden de luchtbeschermingsdiensten te worden 
gezuiverd van alle buitenlanders (behalve Duitsers), alle anti-Duits gezinde Neder

landers en alle joden. In Zwolierkerspel moesten de leden van de Luchtbeschermings

dienst vervolgens een verklaring tekenen waarin zij beloofden alle opdrachten van 
Duitse zijde stipt na te komen. 'De leden die een dergelijke verklaring niet wenschen 
te teekenen ', zo liet burgemeesterStrick van Linschoten weten, 'worden geschrapt. 04 

Ondanks deze consequentie stuurden verschillende personen hun verklaring niet 
terug naar de burgemeester, terwijl enkele hoofden bedankten.' Onduidelijk is echter 
of zij vooral gegriefd waren door het pro-Duitse karakter van de verklaring of door 

de achterliggende anti-joodse strekking. 
Nu de nazi's openlijk hun antisemitische opvattingen in praktijk brachten, dmfden 
ook Nederlandse antisemieten vrije! ijker tegen joden te ageren. Eind augustus 1940 
werden 's nachts op etalages van een viertal joodse winkeliers in de Diezerstraat en 
de Melkmarkt met grote letters de opschriften ' Jood ' en ' Joodse zaak' geschilderd, 
het laatste in het Duits. Een van de winkeliers werd voortdurend opgebeld door 
iemand die hem verbood aan Duitsers te verkopen. Indien hij hier geen gehoor aan 
gaf, zou er met hem worden afgerekend." De daders werden door de politie niet 

achterhaald. 

In de vroege ochtend van I oktober 1940 was het opnieuw raak. Bij de radiozaak van 
J. de Vries in de Diezerstraat werd een ruit ingegooid en was het woord 'Jude' op een 

andere ruit gekrast. Ook bij vier andere winkels in de Diezerstraat en de Voorstraat 
waren ruiten vernield of besmeurd met de woorden ' Jude ' en 'Jood' in bruine verf. 
Twee dagen later werd de winkel van De Vries gebeld met het dreigement ' Es wird 

ein Handgranat durch Hauptfenster gew01fen. '*7
• De spanning in de stad begon toe te 

nemen. De Provinciale Overijsselsche en Zwolscl1e Courant protesteerde tegen deze 
daden , al werd het anti-joodse karakter van de actie angstvallig verzwegen. Niettemin 

* Er zal een handgranaat door het etalageraam worden gegooid. 
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achtte de redactie een 'krachtig ingrijpen tegen deze wandaden[ ... ] zeer zeker 
gewenscht' ." Die wens bleef onvervuld, want ook de volgende maand werden er 
weer ruiten beklad.9 

Dat najaar begon de NSB-krant Het Nationale Dagblad een hetze tegen de gemeente 
Zwolle. Op vrijdag 15 november 1940 verscheen een artikel onder de kop 'Bevoor

rechting van Joodschepersfotografen te Zwolle'. Het stuk had betrekking op de 
installatie van burgemeester Van Karnebeek begin oktober. Daarbij was de nationaal
socialistische gezinde Zwolse fotograaf Herman Heukels aanvankelijk geweigerd, 

omdat er al twee fotografen aanwezig waren. Op vertoon van zijn Ausweis van het 

Bildpressereferat van het rijkscommissariaat was hij uiteindelijk toch toegelaten. 
Eenmaal aanwezig bij de installatie ergerde hij zich aan een joodse fotograaf uit 

Amsterdam die hartelijk werd verwelkomd door een hoge ambtenaar die Heukels 
collega 'met beide handen en een zalvend lachje ' de hand schudde. Dit onthaal toonde 
volgens de verontwaardigde krant aan hoe weinig begrip er op het Zwolse stadhuis 
heerste voor de nieuwe tijd.'" De gemeente kwam ervan af met een reprimande van 
de Beauftragte. Heukels ging vervolgens door met het luchten van zijn jodenhaat. 

Hij schepte er onder meer genoegen in om bij woningen van joodse Zwollenaren de 
sleutelgaten dicht te stoppen met cement." 

Inmiddels hadden de gemeenten begin oktober een belangrijke circulaire ontvangen 
van secretaris-generaal Frederiks van Binnenlandse Zaken. De zojuist aangetreden 

burgemeester Van Karnebeek gaf de inhoud daarvan door aan de hoofden van de 
verschillende gemeentelijke diensten. Strekking van deze mededeling was dat er in 

overheidsdienst geen personen van 'geheel of gedeeltelijke joodse bloede' aangesteld 
of bevorderd mochten worden. 'Vomtaan zal door u bij het doen van voorstellen 

ter benoeming van personen in gemeentedienst en het sluiten van arbeidsovereen
komsten hiermede rekening moeten worden gehouden.'" Als jood werd ieder persoon 
beschouwd met twee joodse ouders en/ of minimaal drie naar ras voljoodse groot
ouders die bovendien behoorden tot de kerkelijke gemeente. 

Het zag er op dat moment nog naar uit dat de reeds in dienst zijnde joden konden 
aanblijven. Niettemin moest de gemeente voor I november een opgave naar het 
departement sturen met een overzicht van het aantal geheel of gedeeltelijk joodse 

personeelsleden. In Zwolle bleek het daarbij om tien van de bijna negenhonderd 
gemeenteambtenaren te gaan: vier joden, vijf jodinnen en een half-joodse vrouw." 

Het overige gemeentepersoneel had zonder openlijk protest de niet-joodverklaring 
ondertekend. 
Medio november richtte het Zwolse college van B. en W. zich tevens tot een viertal 

organisaties waarbij de gemeente betrokken was, zoals de Stichting Kindervoeding 
en de Stedelijke Muziekschool. Ook het personeel van deze aan de overheid 
verbonden organisaties moest een niet-joodverklaring invullen. Slechts één van de 

personeelsleden, een vrouwelijk (niet-joods) bestuurslid van de stichting, maakte 
bezwaar tegen de verklaring.'" 

Het joodse overheidspersoneel werd op 22 november 1940 in opdracht van rijks
commissaris Seyss-Inquart ' ontheven van de waarneming van hun functies'. '; Het 

was een eufemistische aankondiging van hun ontslag, dat op I maart 1941 definitief 
werd bekrachtigd. De gemeente nam de woorden van secretaris-generaal Frederiks 
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letterlijk over in haar brief aan de getroffen ambtenaren. De tekst werd droogjes 
voorafgegaan door de zinsnede 'Wij delen U mede, dat wij heden van den secretaris
generaal van het departement van binnenlandsche zaken een schrijven ontvingen 

van den volgenden inhoud '."' Enig medeleven, hoe subtiel geformuleerd dan ook, 
viel in de brief niet te ontdekken. Wel had gemeentesecretaris Van Leijden, die het 
gedwongen vertrek van de joodse ambtenaren had zien aankomen, het gemeente

bestuur laten weten principieel bezwaar te maken tegen eventuele ondertekening van 
ontslagbesluiten voor ambtenaren op grond van hun joodse identiteit. Zijn bezwaar 
deed echter niet ter zake omdat de Duitsers de joodse ambtenaren verwijderden 
zonder verdere betrokkenheid van de Nederlandse gemeenten. 17 

In december volgde de verdere voltrekking van de joodse zuivering van het over
heidsapparaat. De heren L. Pinas en A. Troostwijk werden, wederom in opdracht 
van hogerhand, verwijderd uit respectievelijk de Commissie tot wering van school
verzuim en de plaatselijke Commissie van toezicht op de bioscopen. '~ Bovendien 
werd Troostwijk, evenals zijn liberale mederaadslid J.M. Rudelsheim, op JO 
december 1940 verbannen uit de gemeenteraad. De Duitse commissaris-generaal 
voor bestuur en justitie Wimmer had laten weten dat joodse leden van de gemeente

raad ' hun functie als raadslid en de hun als zoodanig toekomende rechten niet meer 
[konden] uitoefenen.''" Het definitieve ontslag volgde in maart 1941 , gelijktijdig met 

de jobstijding voor de joodse ambtenaren. 2
" 

Veel verzet tegen de anti-joodse maatregelen leek er vooralsnog niet te bestaan. 
Wel werden in januari 1941 enkele pamfletten aangetroffen in de stad, waarin de 
Nederlanders werden opgeroepen zich als echte Oranjeklanten te gedragen door niet 
mee te werken aan de Winterhulpcollectes. Als reden daarvoor werd onder meer de 

discriminatie van de joden genoemd. 2 1 Dat juist deze kwestie veel ontstellender vormen 
zou aannemen dan welk onderdeel van het bezettingsbeleid dan ook, kon de opsteller 
van het pamflet niet voorzien . De jodenvervolging leek op dat moment slechts één 
van de vrijheidsbelemmeringen te zijn die het gevolg waren van de Duitse aanwezig

heid. De schaal waarop die belemmering plaatsvond werd echter spoedig aanzienlijk 
uitgebreid. Een van de hulpmiddelen daarbij was de registratie van alle joden. 

Op 5 februari 1941 maakte burgemeester Van Karnebeek in de plaatselijke pers 
bekend dat alle personen 'die geheel of gedeeltelijk van Joodsehen bloede zijn en 
hun verblijf hebben in het bezette Nederlandsche gebied, aangemeld moeten worden 
bij den Burgemeester '. Dat was zeven maanden nadat commissaris van politie 
Lettinck de enkele tientallen joodse vluchtelingen uit Duitsland had opgeroepen 
zich te melden bij de plaatselijke politie.22 Ditmaal moesten alle Zwolse joden een 

formulier invullen waarop tevens hun gezinsleden vermeld dienden te worden. Na 
inlevering hiervan ontvingen ze op de gemeente-secretarie een gele kaart als bewijs 

van aanmelding. In totaal meldden zich tot I april 1941 781 personen.2
' De gemeente 

ontving hiervoor f 722,- aan leges terwijl enkele gezinnen van betaling werden 

vrijgesteld omdat zij onvermogend waren 'tot betaling der kosten verbonden aan 

de aanmeldingsplicht der Joden '. 24 

Een nauwkeurige telling van het aantal aangemelde personen dateert van enkele 

maanden later. Op I oktober 1941 telde Zwolle 672 joden, 63 halfjoden en 19 
personen waarvan een van de grootouders joods was. Onder deze 754 personen 
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bevonden zich 93 Duitsers en dertien personen van overige nationaliteit. Na Enschede 

herbergde Zwolle daarmee de grootste joodse gemeenschap in Overijssel , ruim vijf
tien procent van alle joden in deze provincie." 

In het veel minder dichtbevolkte Zwolierkerspel hadden zich twaalf personen gemeld 

naar aanleiding van de oproep.2
" Onder hen bevond zich de in Rusland geboren 

Sophia Salomon. Zij was omstreeks 1885 op zevenjarige leeftijd naar Nederland 

gekomen in gezelschap van een joods echtpaar. Er bestonden echter twijfels over de 

herkomst van de vrouw. Volgens haar echtgenoot ontkende zijn schoonmoeder dat 

Sophia haar dochter was. Het kind zou bovendien nooit erkend zijn. 'Of zij echter 

van joodsche afstamming is' , zo merkte burgemeesterStrick van Linschoten op in 

een brief aan secretaris-generaal Frederiks van Binnenlandse Zaken, ' valt zeer 

moeilijk te beoordeelen. Zij heeft niet het type van een joodsche, terwijl [ ... ]de 

verhouding tusschen haar pleegouders en haar allerminst wijst op eenheid in gods

dienst.' De burgemeester verzocht de secretaris-generaal om een besli ss ing of de 

vrouw al dan niet als joodse moest worden aangemerkt. Frederiks verwees de zaak 

door naar de rijkscommissaris. Hij wees erop dat een dergelijk verzoek slechts kans 

van slagen had als de vrouw 'door navorschingen in haar geboorteplaats of anders

zins kan aannemelijk maken, dat zij afstamt van met name te noemen ouders, die niet 

van joodsehen bloede zijn. ' .27 ln feite was een dergelijk onderzoek door de chaotische 

situatie in Europa nagenoeg onmogelijk, ook al waren Duitsland en Rusland op dat 

moment nog bondgenoten. Desondanks besloot de bezetter in augustus 1943 na een 

lang bureaucratisch proces dat Sophia Salomon 'niet aanmeldingsplichtig ' was. 2
' Dat 

bood meer zekerheid dan de weifelachtige status van gemengd-gehuwde jodin. 

Ten tijde van de aanmeldingen in de vroege maanden van 1941 , werden op zaterdag 

22 en zondag 23 februari 1941 ongeveer vierhonderd jonge joden opgepakt in de 

Amsterdamse jodenhoek bij de eerste grote razzia in ons land. Tot de arrestanten 

behoorde de 25-jarige Zwollenaar Henri Zilverberg die op zondag voor zaken in 

de hoofdstad was. Zijn buurtgenoten uit de Frans Halsstraat reageerden ontsteld dat 

deze man, die 'wars stond van alle politiek ', was gearresteerd. Naar hun mening was 

hij , mogelijk door een samenloop van omstandigheden, het slachtoffer geworden van 

de ongeregeldheden in Amsterdam . Of de buurt zich voldoende bewust was van het 

stringente anti-joodse karakter van de gebeurtenissen valt te betwijfelen. In ieder 

geval werd de burgemeester vriendelijk verzocht stappen te ondernemen bij de 

bezetter ' rekenende op hunne lankmoedigheid en eerlijkheid' om de onschuldige 

weer vrij te krijgen. 

Burgemeester Van Karnebeek was zo verstandig in zijn brief aan de Befehlshaber 

der Sicherheitspolizei niet in te gaan op de omstandigheden of de onschuld, die voor 

de nazi 's immers niet terzake deden . Hij probeerde Zilverberg vrij te krijgen met het 

argument dat de arrestaties vermoedelijk bedoeld waren als maatregel tegen de 

Amsterdamse joden, waartoe de Zwollenaar nu eenmaal niet behoorde.2
" De moeite 

was echter tevergeefs. Zilverberg was inmiddels met zijn Amsterdamse lotgenoten 

vanuit kamp Schoor! naar het concentratiekamp Buchenwald weggevoerd . Van daar

uit werd het grootste deel van de groep, 340 mannen, in mei 1941 naar Mauthausen 

getransporteerd. Het concentratiekamp Mauthausen, ingebed in een fraai landschap 

in het voormalige Oostenrijk, was een hel die nauwelijks overlevingskansen bood 
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aan zijn ingezeten. Henri Zilverberg bezweek op 16 september 1941. De eerste 
joodse Zwollenaar had de uiteindelijke consequentie van het nationaal-socialisme 
aan den lijve ondervonden. 
In Zwolle werd de toestand er niet beter op. In het voorjaar van 1941 bezochten 
geuniformeerde NSB ' ersen leden van de WA enkele malen cafés met het voornemen 
de joodse gasten uit de etablissementen te zetten. Het leidde op enkele plaatsen tot 
een treffen tussen nationaal-socialisten en overige aanwezigen, waarbij klappen 
werden uitgedeeld. Later volgde er een landelijk verbod voor joden om cafés te 
bezoeken:"' 
Het was een van de manieren om de joden overal waar mogelijk te verhinderen 
om een zo gewoon mogelijk leven te leiden. Tot dat type maatregelen behoorde ook 
de in aprill941 afgekondigde maatregel datjoden hun radiotoestellen dienden in te 
leveren. Daarop werden in Zwolle en Zwolierkerspel in totaal 105 radiotoestellen 
ingeleverd. Hiervan werden er 97 afgegeven aan de Wehrmacht, terwijl vier Duitse 
kantoren in Zwolle zich ontfermden over de resterende exemplaren:" Deze maatregel 
versterkte niet alleen het joodse isolement; voor sommigen betekende de maatregel 
tevens het verlies van hun inkomen. Dit was het geval bij de gemengd-gehuwde jood 
Arie Brandon, die zijn geld verdiende met radioreparaties. Toen er voor hem geen 
uitzondering werd gemaakt, kreeg hij een kamer van een bevriende Zwollenaar waar 
hij zijn werk voortzette. Daar wist hij de bezetter alsnog een hak te zetten: de meeste 
reparaties die hij verrichtte, dienden om de toestellen geschikt te maken voor de 

ontvangst van de Engelse radiouitzendingen.12 

Op 8 juli 1941 liet de Arnhemse procureur-generaal De Rijke de gemeente weten 

dat de rijkscommissaris een nieuwe verordening had afgekondigd, die ook op de 
gemeente Zwolle van toepassing was. Daarmee werd het de joden in de stad 
verboden publieke plantsoenen en lokalen te betreden of kamers te huren in hotels, 
pensions en logementen. Aan de ingangen van dergelijke plaatsen moesten, evenals 
bij bioscopen, schouwburgen en cafés, goed leesbare borden worden aangebracht met 
de tekst 'Verboden voor Joden'. 'Aan de toegangswegen tot U we Gemeente ware een 
dergelijk bord te plaatsen met het opschrift "Joden niet gewenscht". '" 
Commissaris van politieStienstra stelde de horeca-exploitanten op de hoogte van 
de nieuwe verordening en drong aan op een strikte naleving. Op 11 juli kwam hij 
hier al op terug: hij deelde mee dat de aangekondigde maatregelen voorlopig werden 
opgeschort. Dat gebeurde vermoedelijk omdat de maatregelen in principe bedoeld 
waren voor badplaatsen en kuuroorden , en over het laatste begrip was enige 
verwarring ontstaan.'" Een week later liet procureur-generaal De Rijke weten dat 
de maatregelen grotendeels waren ingetrokken. De borden aan de gemeentegrens 
dienden vervangen te worden door borden met het nog altijd grimmige opschrift 
'Gemeente Zwolle. Beperkte bewegingsvrijheid voor joden. Verordening 20/ 1941 '. 
De borden bij het park Eekhout en het gemeentelijk openluchtbad moesten 
gehandhaafd worden." Het bord bij de ingang van het park was overigens na een 
paar maanden verdwenen; wellicht een vorm van stil protest."' Wie het park vermeed 
en ongestoord in het landelijke Zwolierkerspel dacht te kunnen wandelen, kwam 
bedrogen uit. Ook in deze gemeente was de 'beperkte bewegingsvrijheid vom·joden' 

ingevoerd:17 
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Honderden joodse Zwollenaren werd weggevoerd en om hel leven gebraclu. Jelly en El/y 

Zilverberg woonden aan de Holterbroekenveg. ZU waren respecrievelijk vijf en negen jaar 

oud toen zij samen met hun ouders op 21 mei 1943 in Sohibor werden vermoord. 

Omstreeks 20 augustus deelde het departement van Binnenlandse Zaken echter mee 

dat Zwolle niet langer behoorde tot de gemeenten waar de bewegingsvrijheid van 
joden beperkt was. De borden bij de toegangswegen en de hotels dienden daarom te 
verdwijnen. Enkele dagen later wees Van Karnebeek commissaris Stienstra erop dat 
deze blijkbaar de exploitanten nog niet op de hoogte had gesteld van het intrekken 
van de beperkende maatregelen voor de joden. Hij verzocht om opheldering:18 

Stienstra weigerde evenwel de borden in cafés en hotels te laten verwijderen, en 
werd daarin gesteund door de Beauftragte. Van Karnebeek legde de kwestie daarop 
aan secretaris-generaal Frederiks voor. Die liet weten dat alleen borden die al voor 
31 mei in cafés en dergelijke gelegenheden waren aangebracht, niet verwijderd 
mochten worden:19 Aangezien van dergelijke borden in Zwolle geen sprake was, 
moest de commissaris zijn ongelijk bekennen. Door het conflict was duidelijk 
geworden dat anti-joodse opvattingen en een strakke navolging van de regels 

voorop stonden bij de nationaal-socialist Stienstra. 
Overigens waren niet alle anti-joodse incidenten op officiële regels gebaseerd, 
zo bleek diezelfde maand. Toen diende een Zwolse architect bij de schoonheids
commissie van het Oversticht een ontwerp in voor een bedrijfspand aan de 

Thorbeckegracht. De commissie, die bouwwerken vanuit een esthetisch oogpunt 
beoordeelde, zond het ontwerp met enkele opmerkingen retour. De architect toonde 
zich daarna bij de gemeentelijke dienst Openbare Werken bereid de gewenste 

wijzigingen aan te brengen. Niettemin bleek de architect vervolgens bij een 
medewerker van de Beauftragte geklaagd te hebben over 'het feit, dat zijn plannen 
medebeoordeeld werden door een jood en ook werden tegengewerkt'. De bewuste 
opmerkingen van het Oversticht waren namelijk genotuleerd door mr. David Sanders, 
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die als secretaris bij de commissie werkte. Een medewerker van de Beauftragte, 
Radke, liet aan Openbare Werken weten dat Sanders ontslagen moest worden, 
waarna burgemeester Van Karnebeek Sanders adviseerde ontslag te nemen met het 
oog op zijn eigen veiligheid. Nadat de secretaris daarmee had ingestemd, oordeelde 
Radke: ' Die Sache i st erledigt.' *"" 
Wie jood was, kon maar beter zo min mogelijk opvallen. Openbare plechtigheden 
waarbij de joden naar buiten traden, kwamen nauwelijks meer voor. Een van de 
allerlaatste gelegenheden was de begrafenis van opperrabbijn Hirsch. Samuel Juda 
Hirsch overleed na een lang ziekbed op maandag 11 augustus 1941. In de vier 
decennia waarin hij als opperrabbijn aan het hoofd had gestaan van het rabbinaal 
ressort Overijssel , gold hij als een vooraanstaand persoon in de joodse gemeenschap. 
Hirsch was een boeiend spreker, al droegen zijn pleidooien voor het traditionele 
jodendom ertoe bij dat veel geloofsgenoten van hun religie vervreemdden. Zowel 
in Overijssel als op landelijk niveau had de opperrabbijn diverse functies vervuld. 
Zo was hij voorzitter geweest van de Nederlandse afdeling van de internationale 
bond van wetsgetrouwe joden Agoedas Jisroeil en bestuurslid van het Nederlands
Israëlitisch Seminarium in Amsterdam, waar hij vroeger zelf had gestudeerd!' Met 
zijn overlijden verloren de Zwolse joden hun geestelijke leidsman. 
In die situatie werden de joden steeds meer in het nauw gedreven en ze voelden zich 
dan ook geïsoleerd en bedreigd. De 33-jarige Otto Oppenheim, zoon van een joodse 
vader en een doopsgezinde moeder, trouwde in 1939 met een niet-joodse vrouw en 
kreeg vervolgens een zoon. In februari 1941 moest hij zichzelf en zijn zoon aan
melden op het stadhuis , wat hem tegen de borst stuitte. Voor de oorlog had hij enige 
tijd in Duitsland doorgebracht en hij vreesde daarom strenge maatregelen. Toen er 
na de Duitse inval in de Sovjet-Unie in juni 1941 een oproep in de pers verscheen 
tot deelname aan de strijd tegen het bolsjewisme, meldde hij zich in een school op 
de TUifmarkt aan bij het Vrijwilligerslegioen Nederland. Op die manier hoopte hij 
zichzelf te beschermen. Hij had gehoord 'dat ik door deelneming aan den strijd tegen 
het bolsjewisme "Ehrenarier" kon worden en dat mijn kinderen volledige burger
rechten hierdoor zouden kunnen verkrijgen' . 
Eenmaal in dienst werd hij eind september 1941 door de Gestapo gearresteerd op 
verdenking van spionage. Hij werd overgebracht naar de gevangenis te Scheveningen, 
waaruit hij in maart 1942 werd ontslagen. De werkelijke grief tegen hem was dat hij 
als half-jood onder de naam van zijn moeder voor het Duitse leger had getekend. Na 
zijn vrijlating leefde hij ongehinderd verder in Zwolle!2 Zijn noodgreep bleek- in dit 
zeldzame geval- te eindigen in een zachte landing. Een dergelijk lot was de meeste 

joden echter niet beschoren. 

Op 16 juli 1941 stuurde de districtsvertegenwoordiger van het Front van Nering en 
Ambacht uit Kampen, een NSB-belangenvereniging voor middenstanders, een brief 
naar het Zwolse college van B. en W. Daarin werd aangedrongen om over te gaan 
tot ' ariseering van het gemeentelijk slachthuis en de veemarkt te Zwolle' . Geklaagd 

* De zaak is afgehandeld. 
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werd dat de joodse slagers in de stad dertien procent van het vlees verkochten , 
terwijl de joden in Zwolle nog geen anderhalf procent van de bevolking uitmaakten. 
De arisering van het slachthuis hield in dat joodse slachters nog maar een klein deel 

van het slachthuis mochten betreden. En dat was nog niet genoeg: 'De joden voelen 

zich op de veemarkt te Zwolle Heer en Meester en zijn procentsgewijs zeer sterk in 
de meerderheid, wij verzoeken U tegelijk met de arisering van het slachthuis tevens 
de veemarkt van joden te willen wiveren.'"·' 

Nadat een gesprek met de gemeente niets had opgeleverd, vond op vrijdag 18 juli , 
zoals gewoonlijk, de wekelijkse veemarkt plaats. Het kwam daarbij tot ongeregeld
heden. Een aantal NSB'ers, vermoedelijk uit Kampen en Enschede, zocht ruzie om 
zodoende de joodse veehandelaren te provoceren. In opdracht van de commissaris 
verwijderden de aanwezige politiemannen vervolgens zeven joden van de markt. 

Stienstra bracht daarop de Sicherheitspolizei op de hoogte van dit voorval tussen 
'jüdischen Viehändler und Niederländern'* , daarmee blijkgevend van de nationaal

socialistische opvatting dat de joden niet behoorden tot het Nederlandse volk. Dat 

het bij dit voorval om provocerende NSB'ers ging, werd door de commissaris niet 
vermeld. Wel bracht hij de bezetter op de hoogte van zijn verwachting dat een 
verdere toename van de onlusten niet was uitgesloten.~ 

De week daarop kwam het inderdaad opnieuw tot ongeregeldheden op de veemarkt. 

Dit maalliet Stienstra zijn manschappen vijftig joden van de marktplaats verwijderen. 
Volgens de commissaris waren er voldoende redenen om verdere verstoring van de 

openbare orde te vrezen in de komende weken. Daarom besprak hij met de Overijsselse 
Beauftragte Schröder de mogelijkheid om de joden de toegang tot de veemarkt te 

ontzeggen. ' Diese Angelegenheit'- hoe kon het ook anders- 'bat auch das volle 
Interesse des Herrn Beauftragten.' *':'"' 

Schröder wendde zich tot burgemeester Van Karnebeek die hij nadrukkelijk verzocht 
' unter allen Umständen dafür Sorge ZLI tragen, daB die Ruhe und Ordnung auf dem 
Viehmarkt in Zwolle durch die Juden nicht gestölt wird.'***"6 Van Karnebeek wees 
de Beauftragte op 31 juli echter terecht door de schuld voor de ongeregeldheden bij 
de NSB'ers te leggen. Voordat zij de Zwolse markt bezochten , was er immers geen 
sprake van ongeregeldheden . Bovendien merkte hij op dat het voor de gemeente 

financieel nadelig was wanneer de veemarkten in dit deel van het land gewiverd 
zouden worden van joden. Eventuele regelingen inzake het marktbezoek van joden 
zouden volgens hem niet alleen voor Zwolle, maar voor het hele land moeten gelden. 
Het pleidooi van de burgemeester was tevergeefs. Op I augustus verbood commissaris 

Stienstra, met steun van de bezetter, joden de aanwezigheid op en rondom de 
wekelijkse veemarkt."7 

Later die maand kwam de burgemeester terug op de eisen van de nationaal

socialistische middenstanders . Van Karnebeek liet weten grote bezwaren te 

hebben tegen de voorgestelde regeling inzake de toelating van joodse slagers in 

*joodse veehandelaren en Nederlanders 
** Deze aangelegenheid heeft ook de volle belangstelling van de Beauftragte. 

*** er onder alle omstandigheden voor zorg te dragen, dat de rust en orde op de veemarkt in 
Zwolle niet door de joden verstoord wordt 
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het gemeentelijk slachthuis. Hij baseerde dit op de inrichting van het slachthuis dat 

slechts één grote slachthal bevatte voor alle dieren, uitgezonderd varkens. Zodoende 
konden joodse slachtingen niet in een afzonderlijke ruimte plaatsvinden. Eenzelfde 

bezwaar gold voor zowel het koelhuis al s voor de stal waar de dieren voor de slacht 
werden gestald. De bezwaren van de gemeente werden echter overstemd door een 
nieuwe verordening die commissaris-generaal Rauter op I 5 september I 94 I 

afkondigde. Hierin werd het joden onder meer verboden abattoirs te betreden. 
Bovendien werd het hen niet langer toegestaan markten , veilingen en goederen
beurzen in het hele land te bezoeken. Voor de achttien joodse marktkooplieden in 
Zwolle betekende deze verordening het einde van hun bedrijf.-18 
Omdat de maatregel een aanzienlijk verlies aan inkomsten betekende voor het 

gemeentelijk slachthuis, wendde de burgemeester zich tot de Beauftragte, nadat 
pogingen van joodse zijde om een uitzonderingspositie te verwerven op niets waren 

uitgelopen. Van Karnebeek vroeg of er voor zijn gemeente geen uitzondering kon 
worden gemaakt op de nieuwe maatregel!" De Beauftragte zond het schrijven door 
aan de nationaal-socialistische commissaris der provincie Von Bönninghausen 
die geen enkele reden zag om voor Zwolle een uitzondering te maken. 'Zoo'n 

uitzondering zou in tegendeel zeer ongewenscht zijn. Aan de zeer belangrijke 
Overheidsmaatregelen om den gevaarlijken joodsehen invloed te beëindigen 
dienen de ambtelijke instanties den hoogsten graad van medewerking te verleenen. ' ;o 

De gemeente Zwolle verloor uiteindelijk slechts een deel van haar inkomsten, de 

getroffen joden verloren hun bestaansmogelijkheid. 

Joods onderwijs 

Het onderwijs was een van de maatschappelijke terreinen waarop de discriminatie 
van de joden zonder enige schroom in praktijk werd gebracht. Al in maart I 94 I 
werden de joodse leerkrachten in het onderwijs ontslagen, nadat ze enkele maanden 

daarvoor reeds geschorst waren. Het feit dat joodse leerlingen niettemin nog altijd 
gewone scholen bezochten, was de Duitsers een doorn in het oog. Op deze wijze 
infiltreerden de joden immers de samenleving en bestond het gevaar dat de 
Nederlanders door hun omgang metjoodse landgenoten mogelijk zelfs sympathie 
kregen voor de joden. Dat was ongewenst. 

Een vorm van apartheid leek hjeraan een einde te kunnen maken. Begin augustus 
I 941 gaf commissaris-generaal voor bestuur en justitie Wimmerhiertoe een spoed

opdracht aan secretaris-generaal Van Dam van het departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming. Enkele dagen later lichtte de Overijsselse 

Beauftragte Schröder burgemeester Van Karnebeek in. Hij wees erop dat de gemeente 

Zwolle verplicht was ervoor te zorgen dat joodse leerlingen per I september 
verwijderd zouden worden van alle openbare en bijzondere scholen. Deze leerlingen 
dienden uiterlijk I oktober te worden ondergebracht in een joodse school , waar ze 

door uitsluitend joodse docenten onderwezen moesten worden. Het departement 
liet bovendien weten dat een dergelijke school- die aan verschillende schooltypen 
onderdak moest bieden- ook voor joodse leerlingen uit omliggende gemeenten was 
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bedoeld. De burgemeester deelde daarop mee dat er werd gewerkt aan een overzicht 

van het aantal joodse leerlingen op de verschillende Zwolse scholen 5
' 

De gemeenten Zwolle en Zwolierkerspel schreven alle schoolhoofden en -besturen 

aan met de vraag hoeveel joodse leerlingen men had. De achterliggende bedoeling 
van deze opgave werd daarin niet verheeld.-'2 Voor zover bekend leidde de gevraagde 

opgave alleen bij de christelijke lagere scholen in Wijthmen en Laag Zuthem tot enig 

protest. Begin september lieten beide scholen weten 'dat om des gewetens wille aan 

Uw verzoek niet kan worden voldaan.' Het onttrekken van joodse leerlingen aan het 

christelijk onderwijs was immers in strijd met de leer van Christus om het evangelie 

aan iedereen te verkondigen. Het protest van de beide onderwijsinstellingen was 

zuiver principieel; op de scholen in Zwolierkerspel zaten geen joodse leerlingen. ' ' 

Daarentegen was er in Zwolle een aanzienlijk aantal joodse leerlingen: bijna 

honderd . Eind augustus, drie dagen voordat deze leerlingen van hun vertrouwde 

scholen werden verwijderd, kregen ze een briefje mee voor hun ouders. Hierin stond 

dat hun kinderen per I september de school moesten verlaten. Het was de bedoeling, 

zo lazen de ouders, 'om de Joodsche kinderen in staat te stellen, het onderwijs, dat 

zij thans genieten, zooveel mogelijk te vervolgen in afzonderlijke inrichtingen ' die 

zo spoedig mogelijk zouden worden opgericht.« 

Voor de ruim zestig joodse kinderen die lager onderwijs volgden op scholen in 

Zwolle, wilde de gemeente zo spoedig mogelijk een school voor gewoon en uit

gebreid lager onderwijs inrichten met El ie Denneboom als schoolhoofd. De dames 

Aaltje Frank en Elisabeth de Leeuw vulden het onderwijzend personeel aan. Later 

werd onder meer Jacob Sanders uit Almelo toegevoegd. Omdat er een schoolgebouw 

nodig was, werd de kerkeraad van de Nederlands-Israëlitische Gemeente verzocht 

om drie lokalen in haar gebouw aan de Voorstraat 41 beschikbaar te stellen. De 

kerkeraad werd bovendien gevraagd een commissie samen te stellen om de belangen 

van de school, die voorlopig door de gemeente werd gefinancierd, te behartigen. De 

kerkeraad stemde met beide verzoeken in en benoemde uit haar midden mr. David 

Sanders, ArthurTroostwijk en Leonard Marcus tot leden van de schoolcommissie." 

De commissie diende zich tevens bezig te houden met de eveneens op te richten 

middelbare school. Voor deze schoolliet de gemeente haar oog vallen op het gebouw 

van de Protestantenbond aan de Thorbeckegracht 11. Het bestuur van de bond had 

geen bezwaar tegen het verhuren van vijf lokalen à raison van f 25,- per week. Bij 

de berekening van de huur werd coulant opgetreden, zo bleek uit de voorwaarden: 

'Op Joodsche zondagen en voor de vacantietijd zal geen huur door U zijn 

verschuldigd.'"' 

Salomon El te, voorheen leraar geschiedenis en Nederlands aan de Zwolse Rijks-HBS, 

werd belast met de leiding van de middelbare school. Naar schatting 24 joodse leer

lingen uit de stad plus een even groot aantal uit de omliggende gemeenten werden 

weggeplukt uit hun vertrouwde omgeving en bezochten de nieuwe school vanaf 

I oktober 1941 :'7 

Het rooster van lesuren voor de middelbare school was afgestemd op het HBS

programma, maar hield ook rekening met leerlingen van de handelsdagschooL 

De school, die de naam Joodsch Lyceum droeg, telde vijf klassen en beschikte over 

veertien docenten en een administratieve kracht. Directeur Elte, die ook enkele lessen 
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verzorgde, oefende vanaf december 1941 tevens toezicht uit op het Joodsch Lyceum 
in Enschede, dat formeel een onderafdeling van het Zwolse lyceum was geworden . 5~ 

Tijdens het eerste bestaansjaar van het Joodsch Lyceum werd duidelijk dat het onder
komen in het gebouw van de Protestantenbond bepaald niet ruim was. Zo ontbraken 
lokalen waar teken- en gymnastieklessen konden worden gegeven en was er geen 
afzonderlijke ruimte voor rector en docenten. Bovendien was het onmogelijk om het 
natuur- en scheikundeonderwijs toe te lichten met praktische proeven; het bleef bij de 
theorie. Ook was het een probleem dat de vijfde klas in twee examenrichtingen was 
onderverdeeld, terwijl hiervoor slechts één klaslokaal beschikbaar was. Hierdoor 
kon het voorkomen dat de docenten natuurkunde en boekhouden gelijktijdig een les 
moesten verzorgen in hetzelfde klaslokaal.'" Het weerhield een aantalleerlingen er 
echter niet van om met succes examen te doen aan het lyceum. 
Om een einde te maken aan het ruimtegebrek, stelde rector Elte in mei 1942 aan de 
burgemeester voor om in het voormalige fabrieksgebouw van de Zwolse jood Charles 
Vecht aan de Thorbeckegracht 17 vijf extra lokalen te huren. De gemeentelijke dienst 
Openbare Werken maakte het pand vervolgens geschikt voor onderwijsdoeleinden. 
Met ingang van I augustus 1942 werd het pand gehuurd voor f 5,- per week. 
'Desgewenscht', zo liet de eigenaar weten, 'kan de huur betaald worden na afloop 
van den oorlog.'"' De eigenaar zou dat einde echter niet meer beleven; hij werd in 
Polen vermoord. 
Medio augustus 1942 begon het tweede en laatste schooljaar van zowel de joodse 
lagere school als van het Joodsch Lyceum. Het lyceum telde dat jaar 59 leerlingen,6

' 

het docentenkorps bestond uit zeventien personen, plus een conciërge annex 
amanuensis. Enkele ondergedoken docenten moesten vervangen worden. 
Het godsdienstonderwijs bleek dat jaar een probleem te zijn. Rector El te wenste 
een academisch gevormde kracht te benoemen en stelde daarom de uit Duitsland 
afkomstige rabbijn dr. Hans Andorn voor. De Overijsselse opperrabbijn a.i. Dasberg 
kon daar echter niet mee instemmen, omdat hij de liberaal-joodse opvattingen van 
Andorn niet onderschreef. Aangezien Dasberg zelf onvoldoende tijd had om het 
onderwijs te verzorgen, stelde hij de kerkeraad voor om de bevoegde Zwollenaar 
Nathan van Zwaanenburgh te benoemen. Omdat rector Elte echter vasthield aan zijn 
eis een academicus te benoemen, verzocht de kerkeraad Dasberg om Andorn alsnog 
met het godsdienstonderwijs te belasten.62 Dasbergs reactie is niet bewaard gebleven, 
maar het godsdienstonderwijs kwam vermoedelijk niet meer van de grond. 
Een andere kwestie die zich dat schooljaar voordeed, was de verandering in de 
financiering van hetjoodse onderwijs in Nederland per I september 1942. De kosten 

werden toen niet meer door de gemeente vergoed, maar door de Joodsche Raad. Deze 
overschakeling verliep echter niet voorspoedig in Zwolle. Begin november drong 
rectorElteer bij de afdeling onderwijs van de Joodsche Raad in Amsterdam op aan 
om met spoed de salarissen voor het personeel te Zwolle te betalen . Enkele collega's 
die van elders kwamen, waren in financiële moeilijkheden geraakt, doordat ze reis
en verblijfkosten hadden voorgeschoten terwijl ze hun maandelijkse inkomen nog 
niet hadden ontvangen."' 
Op het moment dat El te zijn beklag deed, was het aantal leerlingen inmiddels aan
zienlijk afgenomen door de deportaties in oktober en november 1942 en het onder-
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duiken van een aantal gezinnen. De afdeling Zwolle van de Joodsche Raad besloot 

daarom de huur van het pand Thorbeckegracht ll per l december 1942 op te zeggen 

en het pand te ontruimen. De leerlingen volgden nu de lessen aan de Thorbeckegracht 

17 .(,.! Daarbij bleek zich nu het probleem voor te doen dat het huurcontract voor het 

onderkomen aan de Thorbeckegracht 17 niet rechtsgeldig was, aangezien de joodse 

eigenaar geen toestemming had om over zijn bezit te beschikken. De gemeente hield 

zich daarop van den domme door op te merken dat niet bekend was of de eigenaar 

wel of niet een dergelijke vergunning bezat: ' Weil die Familie Vecht inzwischen nach 

Westerbork ist abgereist, kann nicht untersucht werden ob die benötigte Erlaubnis 

Vecht erteilt worden i st. '*"' 

Ondanks al deze ontwikkelingen bleef het lyceum, evenals het joods lager onderwijs , 

tot in maart 1943 functioneren. In die laatste periode, waarin het groeiend aantal lege 

plekken in de klaslokalen de onzekere toekomst voor de achterblijvers symboliseerde, 

kostte het zowel leraren als leerlingen de grootste moeite zich op het onderwijs te 

concentreren. In april 1943 zorgden de laatste deportaties vanuit Zwolle ervoor dat 

het doek voor het joodse onderwijs definitief viel."" 

Wegvoering 

De wegvoering van de meeste Zwolse joden in april 1943 werd voorafgegaan door 

een periode waarin de bezetter en zijn handlangers luidkeels ruchtbaarheid gaven 

aan hun denkbeelden over de door hen verfoeide joden. De antisemitische laster 

en propaganda was een vast bestanddeel geworden in toespraken van nationaal

socialisten. De Overijsselse Beauftragte dr. Schröder had in juni 1941 al publiekelijk 

de wens geuit dat de joden, door hem omschreven als Europa 's grootste vijand , uit de 

Nederlandse gemeenschap werden gestoten. Hij verlangde 'dat iedere volksgenoot 

een Jood met verachting bejegent' ."7 

Om die verachting op te wekken, maakten de Duitsers de zogeheten documentaire

film De eeuwige jood, die in het najaar van 1941 ook in de Zwolse bioscoop De 

Kroon werd vertoond.'"' In dit vakkundige staaltje nazi-propaganda werd het joden

dom geassocieerd met zowel de armoedigheid van het getto als met de financiële 

machtshonger van joodse woekeraars en bankiers. Getracht werd een verdetfelijke 

invloed van de joden op kunst en wetenschap, in het bijzonder in Duitsland, aan te 

tonen. 

Wie de filmvoorstelling had gemist, kon tijdens de bezetting nog diverse rede

voeringen beluisteren in de Overijsselse hoofdstad, waarin de joden van al het kwade 

werden beschuldigd. De joden verschuilden zich, volgens de nationaal-socialistische 

redenaars, zowel achter het communisme als achter het kapitalisme en waren bereid 

tot iedere aanslag op de wereldmacht. Bovendien werden de boeren tot slaaf gemaakt 

van het jodenkapitaal, terwijl ook de verdeeldheid van het volk te wijten was aan de 

invloedrijke joden. Dat het de Duitsers uiteindelijk te doen was om de vernietiging 

*Omdat de familie Vecht inmiddels naar Westerbork is vertrokken , kan niet worden 
onderzocht of de benodigde toestemming aan Vecht werd verleend. 
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Promotie van klas vier naar klas vijf op het gymnasium Celeanum, Juli 1940. Ruim eenJaar 

later waren allejoodse leerlingen van de Zwolse scholen verwijderel en ondergebracht in eigen 

scholen. In 1943 kwam ook aan dit onderwijs een einde; er waren geenleerlingen meer. 

van het jodendom, zoals een NSDAP'er in 1943 publiekelijk i111 Zwolle beweerde, kon 
na alle eerdere retoriek weinig verbazing meer wekken.'"' 
De felle racistische uitingen werden tevens in daden omgezet. In Zwolle gebeurde 

dat in oktober I 94 I , precies zeventien maanden na de Duitse inval. Op vrijdagavond 
I 0 oktober 1941 kreeg commissaris Stienstra van de in Zwolle gestationeerde so
beambten Witten Hahn opdracht om ongeveer vijftig joodse mannen te arresteren. 

Diezelfde week vonden soortgelijke razzia's plaats in Arnhem, Apeldoorn en in de 
Achterhoek. De arrestaties waren vermoedelijk een represaillemaatregel voor sabotage 
elders in Overijssel. Nadat de commissaris opdracht tot de an·estaties had ontvangen, 

liet hij een lokaal op het politiebureau inrichten voor het verb lijf van een grote groep 
mensen. Hierdoor werd het wantrouwen gewekt van het over.ige politiepersoneel dat 
de nationaal-socialistische beginselen niet onderschreef. Er werd contact gezocht met 
oud-commissaris Lettinck, die op zijn bemt telefoneerde met enkele joodse vrienden 
en kennissen in Zwolle. Zodoende werden de joden gewaarschuwd dat er een razzia 
dreigde, waarop het merendeel van de mannen elders onderdak zocht.70 
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Het politiepersoneel werd er op sabbatavond op uit gestuurd om de met naam 
genoemde personen te arresteren. ' Vannacht door de hele stad heen de joden van 
hun bed gelicht, ook hier in de straat. Co wakker geworden en ' t bonzen op de deur 

gehoord. Een heele opschudding natuurlijk, ook in de heele stad ' , noteerde een 
geschrokken inwoonster in haar dagboek. 7

' Al spoedig bleek dat de razzia een mis

lukking was. Slechts vijf joden vielen in handen van de politie. 72 De betrokken so 'ers 
waren zeer verontwaardigd over het resultaat van de actie. 
De volgende dag werden daarom de vrouwen en dochters van de ondergedoken 
mannen mee naar het politiebureau genomen. Hen werd gevraagd waar hun mannen 

waren, maar zij hielden wijselijk hun mond ondanks dreigementen met een verblijf 
in een Duitse gevangenis.7' 's Avonds werden de vrouwen weer vrijgelaten . 

De razzia, de anestaties en het dreigement zorgden voor onrust en verontwaardiging 
zowel binnen als buiten de joodse gemeenschap. In zijn preek van zondag 12 oktober 
refereerde de vrijzinnig-hervormde dominee Horreüs de Haas aan de recente 

gebeurtenissen door voor te lezen uit het bijbelboek Job. ' Laat ik maar niet proberen 
er veel van te zeggen. Jobs lijden over lsrael en Jobs lijden ook over ons. Zij lijden 
onder wat hun wordt aangedaan en wij lijden met hun lijden mede; wij lijden bij 
het proeven van onze schaamte als Chri stenheid, de schaamte dat wij zo diep in de 

middeleeuwen zijn teruggezonken; wij lijden onder onze bittere machteloosheid , bij 
wat onze Joodse vrienden wordt aangedaan. m 

Van de vijf gearresteerde joodse mannen zaten er op dat moment nog vier vast. Vanaf 
15 oktober werden nog steeds twee arrestanten vastgehouden. Pas op I I november 

ontving de Zwolse gemeentepolitie toestemming van de Sicherheitspolizei om beide 

arrestanten in vrijheid te stellen. De tweehonderd slachtoffers van de overige razzia 's 
in het oosten van het land werden daarentegen naar Mauthausen overgebracht en 

vermoord.7' 

Het zoeken naar de overige personen op de arrestantenlij st was inmiddels doorgegaan. 
Op 16 oktober waren de gegevens van de overige 44 gezochte Zwollenaren in het 

Algemeen Politieblad van het Koninkrijk der Nederlanden verschenen. Comm issaris 
Stienstra verzocht hierin 'namens de Sicherheitspolizei te Zwolle' opsporing, aan
houding en voorgeleiding van de genoemde joden. Het was een bonte groep mannen 

waarvan de jongste 22 jaar en de oudste 61 jaar was. De beroepen liepen uiteen van 
handelsreiziger en leraar tot ingenieur en advocaat. Als reden voor het opsporings
verzoek werd gerept van de verdenking 'tijdelijk van woonplaats te zijn veranderd 
zonder de daartoe vereischte vergunning' .7" Het in veiligheid brengen van het eigen 
leven was blijkbaar een strafbaar feit; een triest gevolg van het nationaal-socialisme 

in Nederland. 
De gemeentepolitie hield vervolgens geregeld controles om na te gaan of de gezochte 

joden weer naar hun huis waren teruggekeerd. Dat leverde voorlopig niets op. In zijn 

maandrapport over oktober moest commissaris Stienstra vastste llen 'dat vrijwel alle 
mannelijke joden in den leeftijd tusschen 18 en 55 jaar, sedert enkele weken met 

onbekende bestemming uit deze gemeente zijn verdwenen, waaronder een i ge met 
hun vrouwen.' Bovendien was bij de controles gebleken dat ook een aantal andere 

joden was ondergedoken." In november zou het merendeel van de gev luchte joden 

weer terugkeren naar Zwolle, nadat bekend werd dat het verzoek om hun aanhoudi ng 
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was ingetrokken. Negen joden bleken medio december nog niet te zijn teruggekeerd.7" 

Hun vertrouwen was, begrijpelijkerwijs, tot een dieptepunt gedaald. 
Begin 1942 waren zeven joden nog altijd niet teruggekeerd in hun woning. Daarom 

verscheen op 22 januari 1942 een nieuw opsporingsbericht in het Algemeen Politie
blad. De oproep geschiedde op last van inspecteur Posthumus, die het commissariaat 
waarnam sinds Stienstra eind 1941 was vertrokken. Zes van de gezochte personen 

waren al eerder opgenomen in het vorige bericht. Hun namen gingen ditmaal 
vergezeld van die van de 22-jarige zoon van één van hen. Vooralsnog leek het op
sporingsbericht weinig op te leveren, want in zijn maandrapport over februari 1942 

merkte Posthumus op dat het onderzoek nog altijd zonder resultaat was. Pas eind 
maart kwam daar enige verandering in, toen de veldwachter van het Gelderse Heerde 
de 39-jarige Zwollenaar Salomon Krammer aanhield. De arrestant werd naar Zwolle 

overgebracht en ter beschikking gesteld van de Sicherheitspolizei te Arnhem.79 

Krammer werd vervolgens op transport gezet naar het concentratiekamp Mauthausen 
waar hij op 29 juni van dat jaar overleed. 

Na de eerste razzia in oktober 1941 hadden zich ook enkele bestuurlijke 
ontwikkelingen voorgedaan. In november van datjaar waren de bevoegdheden 

van de Joodsche Raad voor Amsterdam uitgebreid tot heel Nederland. Eind 1941 
werd in Zwolle, evenals in andere steden, een plaatselijke afdeling van de Joodsche 
Raad opgericht.80 De afdeling stond onder voorzitterschap van de koopman Arthur 
Troostwijk, die geassisteerd werd door de advocaat mr. David Sanders; twee mannen 
die de joodse gemeente goed kenden door hun werkzaamheden in de kerkeraad, en 

die onder meer hadden samengewerkt in het plaatselijke vluchtelingencomité dat 
in de jaren dertig gevluchte Duitse joden met raad en daad had bijgestaan. Nathan 
van Zwaanenburgh, schoonzoon van wijlen rabbijn Hirsch, werd de secretaris. De 

Joodsche Raad afdeling Zwolle was op de eerste plaats een uitvoerend orgaan dat 
het contact onderhield met de Joodsche Raad voor Amsterdam, het hoofdorgaan. 
Zo hield de plaatselijke afdeling zich onder meer bezig met hetjoodse onderwijs, het 
eigen ziekenhuis en het verstrekken van reisvergunningen. Mogelijkheden om een 
eigen beleid te voeren, waren er nauwelijks. Een overlevende verweet de voorzitters 

later gebrek aan daadkracht. Na een incident was de zaak voor hem duidelijk: ' ik 
begreep vanaf dat moment, dat wij voortaan onze boontjes zèlf zouden moeten 
doppen.'"' 

De Joodsche Raad voor Amsterdam was op zijn beurt niet veel meer dan een 
machteloze gesprekspartner van de bezetter. Het feit dat de Joodsche Raad werd 

beschouwd als een onderhandelingspartner van de Duitsers, bracht veel joden op 
het idee dat een functie bij de Raad hen vrijwaarde van de anti-joodse maatregelen. 
De baantjes die de verschillende afdelingen van de Raad te vergeven hadden , waren 

dan ook zeer in trek. Toch boden ook deze functies onvoldoende bescherming. De 
twee leiders van de plaatselijke Joodsche Raad konden uiteindelijk alleen aan hun lot 

ontkomen door onder te duiken, Troostwijk in april 1943, Sanders in september van 
datzelfde jaar. Andere overlevenden waren na de bevrijding niet erg te spreken over 
het gedrag van beide functionarissen. 'Toen', aldus een van hen, 'de heeren zelf aan 
de beurt kwamen, zijn zij ondergedoken, terwijl zij van te voren aan de joden steeds 
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maar hadden voorgehouden, dat zij niet moesten onderduiken , omdat dit misdadig 
was ten opzichte van de andere joden', dit vanwege mogelijke represailles."2 De 

verregaande tegemoetkomendheid aan de Duitse bezetter, typerend voor de Joodsche 

Raad, droeg uiteindelijk bij aan een fatale afloop voor de joden. 

Op de openlijke discriminatie van joodse Nederlanders had de Joodsche Raad geen 

enkele invloed. Eind januari 1942 werden bij de hoofdingangen van enkele openbare 
gebouwen kartonnen borden met de tekst 'Voor Joden verboden' opgehangen onder 
toezicht van de politie. Een maand later werd in de gemeente een tiental houten 

borden aangebracht betreffende opgelegde beperkingen voor het optreden van joden 
in het openbaar. Eind februari werden ook de bibliotheken van dergelijke borden 
voorzien."' 

De controle op de naleving van dergelijke verboden werd in mei 1942 aanzienlijk 
vereenvoudigd. Vanaf 3 mei moesten alle joden namelijk een gele, zespuntige ster 

dragen met het opschrift 'Jood ' . De sterren werden verkocht voor vier cent per stuk, 
met een maximum van vier per persoon. De joden werden op deze wijze gebrand
merkt. Op de invoering van de jodenster werd door sommigen dan ook fel 

gereageerd. Enkele jongens werden opgepakt omdat ze bij wijze van protest een 
nagemaakte ster droegen ."• Dominee Horreüs de Haas sprak tijdens een dienst in 
de Bethlehemkerk over de verbittering die men op straat ervoer 'door de aanblik 

van onze Joodse medeburgers , die hun ster moeten dragen , bedoeld als een teken 
der schande, maar waarbij wij denken aan de ster van Bethlehem, die wij eren en 
waarvan wij het licht zoeken ook op deze plaats. ' 85 

NSB'ershielden in de gaten of de ster inderdaad werd gedragen. 'Gelukkig zijn de 
Joden thans geteekend,' stelde eenNSB 'ervenijnig vast 'zoodat ze tenminste niet 
meer kunnen beweren: wij zijn Nederlanders' ."6 Een jood die zonder ster werd 

gesignaleerd, werd zonder bedenking aangegeven bij de politie . Bovendien hield 
de politie ook zelf controle op het dragen van de jodenster."7 

Het aantal anti-joodse maatregelen werd steeds verder uitgebreid; geen moeite 
was de bezetter te veel om de joden tot de paria 's van de samenleving te maken. 

Hun isolement diende zo groot mogelijk te zijn . Een van de maatregelen daartoe was 
het ontslag van joden uit de vrijwillige brandweer, een lot dat in Zwolle begin juni 
1942 de spuitgast Jozeph Mozes Denneboom trof. In juli 1942 werd het joden tevens 
verboden maaltijden te halen bij de Centrale Keuken. In dezelfde periode moesten 
ook alle fietsen worden ingeleverd. De politie vertrouwde er evenwel niet op dat alle 

joden die bepaling ook daadwerkelijk nakwamen. De afdeling Economische Dienst 
en Bijzondere Wetten van de Zwolse gemeentepolitie stelde regelmatig controles in. 

Op verdenking van overtreding van de fietsenmaatregel werd op 3 juli de 24-jarige 
Maupie Stodel gearresteerd. Hij werd overgebracht naar Arnhem waar de Sicherheits

polizei zich over de jonge Zwollenaar ontfermde. Vijf maanden later, op 9 november, 
stierf hij in Mauthausen.88 

In mei en juni 1942 werden de eerste voorbereidingen getroffen voor de grote 

transporten waarmee de Nederlandse joden uiteindelijk naar kampen in Midden- en 
Oost-Europa werden gestuurd. Het in Zwolle gevestigde Gewestelijk Arbeidsbureau 
ontving in mei 1942 van het arbeidsbureau in Amsterdam een eerste opgave van de 
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joden die gekeurd moesten worden voor tewerkstelling in een kamp in Nederland."9 

In juni 1942 ontving een grote groep Zwolse joden een oproep voor een keuring, die 
op 7 juli plaatsvond bij het arbeidsbureau. Ook de zogeheten gemengd-gehuwden, 
die met een niet-joodse partner waren getrouwd, werden gekeurd, maar zij hoefden 

vooralsnog niet naar een werkkamp."" 
Overigens werd er met de administratie van het arbeidsbureau opzettelijk geknoeid, 
terwijl bovendien enkele joden zich niet hadden laten registreren en derhalve ook 

geen keuring hoefden te ondergaan.9
' Het aantal personen dat zodoende ontkwam 

aan de gevolgen van de nationaal-socialistische rassenwaan was echter gering. 
Vooruitlopend op het vertrek van de joden wendde de Ortskommandant zich begin 
juli tot de gemeente met de eis hem een overzicht te verschaffen van alle Zwolse 

panden in joods bezit. De daaropvolgende maand begon de bezetter deze gegevens 
te gebruiken. Op maandag 24 augustus 1942 gaf Referent W. Schweitzer, een mede
werker van de Beauftragte, aan de politie door dat Joseph Lev ie zijn woning aan de 

Oasterlaan moest ontruimen. Hij werd verplicht om in te trekken bij een joodse 
Zwollenaar aan de Roggenstraat Het enige wat hij mocht meenemen was ondergoed 
en levensmiddelen voor enkele dagen.92 Het was een voorproefje van de vele 

gedwongen verhuizingen die de joden nog te wachten stonden. 
Op dinsdag 25 augustus 1942 moesten enkele tientallen joodse mannen zich om 

14.1 5 uur melden op het station. Van daaruit zouden ze naar werkkamp De Witte Paal 
in het Friese plaatsje Sintjohannesga worden gebracht. Veertien mannen waren op 
dat tijdstip echter niet aanwezig op het station. Wel aanwezig was een groot aantal 
toeschouwers, tot woede van de vier aanwezige militairen die de zaak behandelden. 

Op last van Schweitzer stelde de politie een onderzoek in naar de afwezigen, waaruit 
bleek dat twee van de gezochte personen al enige tijd niet meer in Zwolle woonden. 

Negen waren ondergedoken -een van hen al sinds oktober 1941 -terwijl de drie 
overigen werden gearresteerd en overgebracht naar het strafkamp Erika in Ommen.9

.1 

Een van de onderduikers, de 24-jarige Gerard Caneel, had onderdak gevonden bij het 

echtpaar Nico en A tie Noordhof aan de P.C. Hooftstraat 18. Zijn oudere broer Meijer 
Caneel meldde zich daarentegen wel , uit angst dat zijn vader anders gevaar liep 
opgepakt te worden. Bij dreigend gevaar in het werkkamp zou hij echter proberen 
om naar Zwolle te vluchten.94 

Een week later, op I september 1942, diende een volgende groep Zwolse joden zich 
aan het station te melden voor transport naar een werkkamp. Sommigen vertrokken 
naar De Witte Paal, anderen werden in een kamp in Dalfsen ondergebracht. Ditmaal 

ontbraken drie personen.95 Het vertrek ging niet ongemerkt voorbij : ' Aan 't station 

veel menschen om afscheid te nemen en ze "uit" te zwaaien. Hooge spoorbrug af
gezet. Moffensoldaat in volle oorlogsuitrusting er op om eventueele lui , die durfden 

zwaaien aan de joden op te pikken ' .% De bezetter stelde het niet op prijs dat de joden 

zoveel belangstelling kregen. 
Omdat de gemengd-gehuwde joden waren vrijgesteld van het werken in de kampen, 

bood de gemeente Zwolle in de tweede helft van september gelegenheid om een 
' Verklaring voor de vaststelling van een gemengd huwelijk' af te leggen. In die 
periode werden uiteindelijk 24 van dergelijke verklaringen afgelegd. In Zwolierkerspel 
waren drie gemengde huwelijken geregistreerd.97 De echtelieden behoorden tot de 
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weinige joden die zich relatief veilig voelden in de antisemitische storm die over 
bezet Europa woedde. 

De meeste joden waren onzeker over hun bestemming. Een groeiend deel van hen 

besloot daarom het lot in eigen handen te nemen. Bij een controle door de gemeente

politie bleek eind september dat 35 joden in de laatste weken waren ondergedoken. 
Het merendeel van de zestien verlaten woningen was gemeubileerd achtergelaten. 
Referent Schweitzer gaf daarom opdracht de inboedel te inventariseren en de meubels 
op te slaan. Op de desbetreffende huizen werden nieuwe sloten aangebracht waarvan 
Schweitzer de sleutels kreeg."" 

Op vrijdag 2 oktober werd in Zwolle en Zwolierkerspel bekend dat de mannen die in 

de werkkampen zaten, naar kamp Westerbork waren overgebracht. Een groot aantal 
mensen, naar verluidt 121 gezinnen, ontving een oproep om zich die avond te melden 
in het gymnasium aan de Veerallee. Vertwijfeld door de keuze tussen een weerzien 
met hun echtgenoot of vader in Westerbork en de (niet voor allen weggelegde) 
mogelijkheid om in het vertrouwde Zwolle of elders onder te duiken, kozen velen 
voor de gang naar het gymnasium. Daar moesten ze de nacht doorbrengen op harde 
banken of staande in de turnhal."'' 

Van het gezin Pinas was de man vanuit het werkkamp overgebracht naar Westerbork. 
Zijn vrouw mocht bij haar twee zieke kinderen blijven, maar de oudste dochter moest 
die avond naar het gymnasium. Volgens de agenten die haar begeleidden, was haar 
vader daar ook naartoe gebracht, wat echter niet waar bleek te zijn. ' Ik herinner me 
niets meer ' zo schreef haar zus later 'tot het moment, waarop Betty weggaat onder 

geleide van de politie, omringd door een aantal vrienden, die de bagage dragen. [ ... ] 

Het afscheid is vreemd, zo vlug en dan gaat ze weg, achteromkijkend, wuivend, zo 
flink , terwijl ik haar de hele straat achterna gil. "Betty! Betty".' ""De jonge vrouw, 

die in werkelijkheid Evelina heette, zou nooit meer terugkeren uit Auschwitz. 
Niet iedereen was op vrijdag verschenen. Zo werd een agent er zaterdagochtend 
op uitgestuurd om een joodse arts en zijn vrouw in Zalné op te halen. Beiden lagen 

ziek op bed, wat de agent er niet van weerhield het doel van zijn komst mee te delen. 
De vrouw zag kans 'een doos slaappoeders tegelijk in te nemen ', waarop beiden per 
ambulance naar het katholieke ziekenhuis werden gebracht. Hun transport werd 

enkele maanden uitgesteld, maar uiteindelijk ontkwamen ze er niet aan."" Degenen 
die zich hadden verzameld in het schoolgebouw, werden die zaterdag onder politie
bewaking naar het station gebracht. Aan de Veerallee en elders in de stad keken 

inwoners naar de trieste stoet. Zes jonge mannen werden gearresteerd omdat ze 
probeerden de joden te steunen. Op het station aangekomen, werden de joden in 
veewagens gestopt.'"' De trein vertrok om 20 . 10 uur. Voorlopige bestemming van 

de reis: kamp Westerbork. 
De woningen van de vertrokken joden werden vervolgens gesloten en verzegeld door 

de politie, nadat de gas- en waterleidingen waren afgesloten. De synagoge werd in 
beslag genomen door de Duitsers, die er meubels opsloegen uit de woningen van de 
gedeporteerden. Buiten medeweten van de bezetter waren de thorarollen en een deel 
van de rituele voorwerpen in de kelder verborgen .'11

·' 

Inmiddels waren de Zwollenaren in kamp Westerbork aangekomen, waar een deel van 
hen nagenoeg direct werd doorgestuurd naar Auschwitz. Op 12 oktober verdwenen 
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de eersten in de gaskamers. Dat lot was in Westerbork nog onbekend. Daar was, zoals 

een vader aan zijn nog in Zwolle achtergebleven dochter schreef, 'alles in orde en 
valt het erg mee en is de stemming uitstekend' .'<>l Enkele maanden later werd ook 

hij vermoord in Auschwitz. Vier Zwollenaren wisten aan dat lot te ontkomen, nadat 
ze op donderdagavond 8 oktober kans hadden gezien uit Westerbork te ontsnappen. 
Twee dagen later keerden Meijer Caneel, les Denneboom, Menno Denneboom en 

Maup de Leeuw via Ruinerwold en Staphorst terug in Zwolle, waar ze onmiddellijk 
onderdoken.'"' 
De achtergebleven joden in de stad hadden een zwaar bestaan. Eind oktober waren 
er van de enkele tientallen joodse middenstanders nog welgeteld vijf- drie schroot
opkopers en twee bakkers- die hun zaak nog in eigen handen hadden. In alle overige 

zaken was inmiddels een Verwalter aangesteld, die het beheer naar zich had toe
getrokken. De overname van de joodse zaken geschiedde in opdracht van Duitse 
instanties in Den Haag. In veel gevallen werd de joodse eigenaar uit de zaak gezet, 
maar bleef het overige personeel in dienst. In maart 1943 was de gemengd-gehuwde 

slager Walter Stern de enige joodse middenstander in Zwolle die nog niet 
getransporteerd of ondergedoken was. '06 

Op economisch terrein werd de bewegingsvrijheid voor joden nog verder aan banden 
gelegd. Zo werd het de joodse slagers in mei 1942 verboden om vlees te verkopen, 
zodat hun bestaansgrond wegviel. Hun klanten moesten een nieuwe leverancier 
kiezen. Een winkelmeisje van een van de werkloze slagers vond werk bij een andere 

slager en nam een deel van het oude klantenbestand mee. Daarop werd de joodse 

slager lastig gevallen met een politieonderzoek. De verdenking bestond dat hij 

financieel voordeel ondervond door zijn klanten over te doen aan de nieuwe werk
gever van zijn winkeljuffrouw. 107 

In sommige beroepen was er sprake van een zekere vorm van apartheid, waarbij 

joodse beroepsuitoefenaren alleen joodse cliënten mochten helpen. Zo waren er 
in de zomer van 1942 twee artsen in Zwolle en Zwollerkerspel , E.A. Spanjaard en 
L.G. Lezer, die samen alle joodse patiënten moesten behandelen. Lezer had speciaal 
voor dat doel bij joden een wacht- en een spreekkamer gehuurd waar hij zijn 
patiënten kon ontvangen. '08 

Op dinsdag 17 november werd opnieuw een stap gezet naar de beëindiging van 
de joodse aanwezigheid in Zwolle. Tussen 17 en 20 november veitrokken in drie 
groepen ongeveer zeventig joden naar Westerbork, in leeftijd variërend van 4 tot 

77 jaar. Ze werden verzameld in de Wijnbeekschool en vertrokken van daaruit naar 
het station. De eersten van hen stierven op 23 november in Auschwitz. 

Van de personen die aanvankelijk op de lijst stonden voor dit transport waren er 36 
afgekeurd door de arts van het Gewestelijk Arbeidsbureau. Hun vertrek werd voor

lopig uitgesteld. Begin december lagen er 31 Zwolse joden in een ziekenhuis, een 
relatief groot aantal. Sommigen hoopten zodoende buiten schot te blijven, anderen 
zochten een uitweg door onder te duiken . Afgezien van de zieken en de onderduikers 

bezaten nog 35 Zwolse joden een vrijstelling van de Duitse autoriteiten, een zo
geheten sper, waardoor ze tot nader order in de stad mochten blijven."" 
De relatieve veiligheid van de joden in de Zwolse ziekenhuizen werd in december 
1942 tenietgedaan, toen in opdracht van de Duitse autoriteiten een joods ziekenhuis 
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werd opgericht waar de achtergebleven patiënten werden geconcentreerd. Dat 

vergemakkelijkte het Duitse toezicht op deze personen. Het ziekenhuis vond onder
dak in een pand aan de Voorstraat, waar tot dan toe het joods lager onderwijs was 

gevestigd, en stond onder leiding van geneesheer-directeur L.G . Lezer uit Zwoller
kerspel. Dokter Lezer werd geassisteerd door drie verpleegsters, waarvan er slechts 

één gediplomeerd was, en enig huishoudelijk personeel. Het ziekenhuis kende een 
mannen- en een vrouwenafdeling en functioneerde naar alle waarschijnlijkheid tot 
begin april 1943. Nog in februari 1943 werd aan leden van de joodse gemeente de 
mogelijkheid geboden een kuipbad te nemen à raison van f0,60 waarvan de 
inkomsten ten goede kwamen aan het ziekenhuis. 11 0 

Eind december 1942 bevonden zich 71 joden uit Zwolle en Zwolierkerspel in kamp 
Westerbork. Een veel grotere groep was al verder getransporteerd naar het oosten. 
Daarvan waren inmiddels ruim 130 personen vermoord, voor het merendeel in 
Auschwitz." ' 

Steeds meer joden doken eind 1942 en begin 1943 onder. Wanneer de politie- die 

hier met enige regelmatig controle op uitoefende- vaststelde dat een gezin was 
gevlucht, werd het meubilair opgeslagen en de woning verzegeld. Het nieuws werd 
vervolgens doorgegeven aan de Duitse autoriteiten. Eind maart 1943 waren er bij de 
gemeentepolitie 61 namen bekend van ondergedoken joden. Het betrof vijftien 
gezinnen, vier echtparen en vijf individuen."2 

De onzekerheid van de achtergebleven joden omtrent hun toekomst was buiten
gewoon groot. Dat bleek onder meer bij een voorval begin 1943. Op een dinsdag in 
februari werd de schoonvader van een gemengd-gehuwde jood in zijn groothandel 
aan de Thorbeckegracht door een onbekende bezocht, die hem vroeg hoeveel hij 

wilde schenken aan de Winterhulp Nederland. De grossier informeerde daarop of 
het verplicht was iets te geven, waarop hij te horen kreeg dat het vrijwillig was. 

'Dan weiger ik een cent te geven ' luidde zijn antwoord. De boze Winterhulp
collectant liep daarop het kantoor uit en foeterde dat de grossier er nog wel van 
zou horen. De volgende dag kwamen twee politiemannen in opdracht van Referent 

Schweitzer de grossier en zijn joodse schoonzoon, die als procuratiehouder op de 
zaak werkte, ophalen. Ten overstaan van de Beauftragte volhardde de man in zijn 
weigering een schenking te doen aan de Winterhulp, waarna zijn schoonzoon op 
transport naar Westerbork werd gesteld. Na vier-en-een-halve maand in Westerbork 

werd de man voor de keuze gesteld doorgezonden te worden naar Polen 'of in 
vrijheid gesteld te worden door sterilisatie. Ik koos dit laatste, en werd toen in 
vrijheid gesteld.''" 

Op 6 april 1943 stuurde de waarnemend gewestelijk politiepresident te Arnhem een 
brief naar alle burgemeesters in Gelderland en Overijssel. Daarin liet hij weten dat 

alle joden, de gemengd-gehuwden uitgezonderd, uiterlijk I 0 april de beide provincies 
moesten verlaten. Ze dienden zich te melden in kamp Vught. Alleen joden die in de 

bewapeningsindustrie werkten en personen waarvan de joodse afkomst nog werd 
onderzocht en die een vrijstelling bezaten, waren van deze maatregel uitgezonderd. 
Vrijstellingen voor leden van de Joodsche Raad waren vanaf dat moment in principe 

niet meer geldig. 
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Een foto genomen in april /943 van kiru/eren uit de omgeving van de Seringenstruat. Op 

de aclllerste rij van links naar rechts: Gootje Maa~en, Dick Dee/stra, Juppi Krammer, Miep 

Krammer, Bep Maa~en, Sientje Batterink en Lucie Bruins. Middelste rij van links naar rechts: 

Geesje Takken, Henkie Wonink, Janna Bomhoj, David Krammer, Fietje Krammer, Annie 

Jansen en A/eitje Bruins. Voorste rij van links naar rechts: Paulientje Corijn, Winunie van de 

Heuvel, Ca ria van Drongeten en Jan Bomhof De joodse kinderen Mietje, Fietje, David en 

Juppi Krammer waren iets meer dan eenjaar later a/Jen vermoord. 

'Alle Joden, die zich na dit tijdstip nog, zonder daartoe gerechtigd te zijn, in de 

beide provincies ophouden', zo voegde de gewestelijk politiepresident daaraan toe, 
'worden als illegaal levende Joden aangemerkt en moeten worden gearresteerd [ ... ] 
en in een kamp ondergebracht.,,.. Juist met deze laatste toevoeging zat burgemeester 
Van Karnebeek in zijn maag, zo liet hij secretaris-generaal Frederiks weten. ' Ik 
gevoel mij bezwaard aan de poli tie op te dragen, de zich na 10 Apri I a.s. alhier nog 

bevindende Joden te arresteeren en naar een kamp over te doen brengen.' Het is 
onduidelijk waarom de burgervader in dit nagenoeg laatste stadium van de joden
vervolging bezwaren opperde, terwijl hij zich bij de eerdere deportaties afzijdig 
had gehouden. Blijkbaar wilde hij niet meewerken aan het transporteren van zieke 
mensen en het oppakken van onderduikers. Hij hoopte in ieder geval op een richtlijn 

van Frederiks die wellicht uitkomst bood."5 Of hij een antwoord ontving is niet bekend, 
maar veel had het er toch niet toe gedaan. Wanneer Van Karnebeek het politiekorps 
niet zou instrueren zoals de politiepresident verwachtte, dan zou de plichtsgetrouwe 
en overtuigd nationaal-socialistische korpschef zelf wel het initiatief nemen. Dat 
konden Frederiks noch Van Karnebeek verhinderen. 
In Zwolle en Zwolierkerspel moesten ongeveer honderd joden hun woonplaats 
verlaten. Daarvan werden uiteindelijk 56 volwassenen en 23 kinderen op 8 en 9 april 
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getransporteerd naar de kampen Westerbork en Vught. Elf andere personen waren 

eveneens opgepakt voor transport maar bleken een vrijstelling te bezitten. Een 

echtpaar pleegde op 8 april zelfmoord, vijftien andere personen bleken te zijn onder

gedoken. Een man bleef wegens ernstige suikerziekte achter met vrouw en dochter. 

Hij werd eind mei met zijn vrouw per ambulance naar Westerbork gebracht, zijn 

dochter vertrok naar kamp Vught."" Zes weken later waren ze alle drie vermoord. 

Vijf personen bleven achter omdat hun afstamming nog werd onderzocht; ook kreeg 

een vertegenwoordiger van de Joodsche Raad permissie om met zijn gezin in de stad 

te wonen. Eén echtpaar werd beschouwd als zijnde werkzaam in de voor de bezetter 

belangrijke bewapeningsindustrie, wat overigens niet voorkwam dat de echtelieden 

later dat jaar alsnog op transport werden gesteld. De circa 35 gemengd-gehuwden 

mochten in hun woonplaats blijven. 117 

Het betekende niet dat de gemengd-gehuwde joden veilig waren. Een van hen , de 

46-jarige Levie de Leeuwe werd tijdens de April-Meistaking in 1943 bij de politie 

aangegeven omdat hij met een groepje personen sprak. D~t leidde tot de beschuldiging 

dat hij mensen tot staking zou hebben aangezet. Hij dook daarom onder bij zijn 

zwager in Hilversum, maar werd daar op 20 mei 1943 door twee Zwolse politie

mannen gearresteerd. Hij werd naar Westerbork overgebracht en vermoord in een 

concentratiekamp. Hetzelfde lot trof de familie Passmann, die in hetzelfde hui s was 

ondergedoken. De zwager bracht zeven maanden in Vught door voor het onderdak 

geven aan joden."" 

Door de deportatie van de joden in april 1943 kwamen 35 woningen vrij. Daarvoor 

bestond blijkbaar belangstelling bij sommige ingezetenen. Commissaris De Bouter 

deelde zijn manschappen daarom enkele dagen na de deportati e mee, dat sleutels van 

deze woningen onder geen beding aan particulieren mochten worden afgegeven voor 

bez ichtiging. 'Wanneer iemand een jodenwoning komt bezichtigen , moet iemand van 

het politiepersoneel met de sleutel met de persoon in kwestie meegaan. Genoteerd 

moet worden wie de sleutel meeneemt. ' 11 9 

Over het lot van de voormalige bewoners bekommerden de kijkers zich niet. Dat 

dit lot op zijn zachtst gezegd onaangenaam was, leek waarschijnlijk , maar slechts 

weinigen konden bevatten wat de gedeporteerden overkwam. Dat gold ook voor de 

joden zelf. Een van hen was de Zwolse jodin Saartje Wijnberg, di e in december 1942 

was gearresteerd op haar onderduikadres in Bilthoven. In april 1943 werd ze vanuit 

kamp Westerbork met nog twee duizend joden naar het oosten getransporteerd. 

Bij aankomst in Sobibor op 9 april werden de vrouwen en de mannen van elkaar 

gescheiden. Met dertig andere jonge vrouwen en zeventig mannen werd Saartje 

Wijnberg aangewezen voor werkzaamheden in het kamp. Ze werkte in Lager 11 waar 

zich kledingmagazijnen en ontkleedruimten bevonden. De overige getransporteerden 

werden in groepen van vijf- à zeshonderd man naar de ontkleedruimte in Lager 11 

gebracht. Daar werd hen verteld dat ze ontluisd zouden worden om vervolgens voor 

tewerkstelling naar de Oekraïne gebracht te worden. De Nederlandse joden waren 

zich niet bewust van het lot dat hen wachtte. Vanuit het Lager zag Saartje Wijnberg 

'de slachtoffers de vergassingsbarak binnengaan. Buiten hoorde men dan het bekende 

geluid wanneer een groot aantal menschen in een beperkte ruimte samen zijn, het

geen weldra overging in gejammer en geschreeuw. Korten tijd later werd alles stil.' 
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Zelf wist Saartje Wijnberg op 14 oktober 1943 met een groep Poolse joden te 
ontsnappen tijdens een opstand in het kamp. Samen met haar Poolse vriend Chaim 

Engel scheidde ze zich af van de groep en dook onder bij een boer in Rakoduby. In 
juli 1944 werden ze bevrijd door de Russen en bleven nog een tijd in Polen. In juni 
1945 reisden ze via Odessa en Marseille terug naar Nederland."0 

Van de 836 Zwolse joden werden er 499 vermoord in de Duitse kampen, de meesten 

van hen in Auschwitz en Sobibor. Tot de oudste slachtoffers behoorden de gezusters 
Judikje en Betje van Esso, die op respectievelijk 87- en 86-jarige leeftijd in Sobibor 
om het leven kwamen. De zeven maanden oudeMirjam van Zwaanenburgh was het 

jongste slachtoffer. Ook zij werd in 1943 in Sobibor vergast. Van de niet op transport 
gestelde joden pleegden er twee zelfmoord en werden er zeven elders om het leven 

gebracht. 121 

Onderduik 

Mensen die levend terugkeerden uit de vernietigingskampen van de nazi 's waren een 

zeldzame verschijning. De meeste joden die de oorlog hebben overleefd- een kleine 
minderheid- zijn nooit op transport gesteld. Zij zijn ondergedoken en in Nederland 
achtergebleven. De onderduik leek hen een mogelijkheid bij uitstek om zichzelf 
in veiligheid te brengen. Die mogelijkheid was voor lang niet iedereen weggelegd. 
Wie wilde onderduiken moest veelal beschikken over contacten buiten de eigen 

vertrouwde joodse gemeenschap en over geld. Contacten om een geschikt adres te 

vinden, waar ruimte was om een of meerdere personen zonder ruchtbaarheid voor 
langere tijd te verbergen. Geld om eten te kunnen betalen en voor eventueel overig 
kostgeld. De Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers zorgde in de laatste 
jaren van de oorlog weliswaar voor hulp in de vorm van onder meer distributie
bonnen en geld, maar toen in de he1fst van 1942 de behoefte aan onderduikvoor

zieningen het grootst was bij de Zwolse joden, was er nog geen sprake van dergelijke 
grootschalige hulpverlening. 

Er waren nog slechts weinig onderduikadressen omdat de Nederlanders veelal niet 
in te gaten hadden hoe ernstig de situatie was. Weinigen in bezet Nederland konden 
tijdens de oorlog voorzien dat de deportatie van joden een enkele reis richting 
vernietiging betekende. Dat nam niet weg dat de nationaal-socialistische afkeer 

van de joden algemeen bekend was, zoals bleek uit enkele meelevende sympathie
betuigingen aan de getroffen landgenoten. Desondanks werd de antisemitische 

propaganda van de bezetter, die keer op keer benadrukte dat er een einde moest 
worden gemaakt aan de joodse invloed in bezet Europa, met een korrel zout genomen. 
Als een hooggeplaatste nazi al s Himmler beweerde 'dat alle joden gedood moeten 
worden ' , zoals een Zwolse in november 1942 in haar dagboek noteerde, geloofde 

niet iedereen dat meteen. 122 

Er waren op dat moment nog tal van joden en niet-joden die geloofden dat het leven in 
de Poolse ' werk'kampen zwaar maar draaglijk was. Die opvatting verklamt ook enigs
zins waarom sommigen zich plichtsgetrouw meldden voor het transport, in een aantal 
gevallen nadat het zoeken naar een onderduikplek mislukt was. Anderen wilden 

239 



alleen een onderduikplaats accepteren indien het hele gezin een plek had, wat lang niet 
altijd lukte. Dan ging men alsnog op transport in de hoop bij elkaar te kunnen blijven. 

Toch waren er berichten die twijfels veroorzaakten over de uiteindelijke bestemming. 

Zo ontving de gemeentepolitie op 21 oktober 1942 een overlijdensbericht van de 
naar Mauthausen gestuurde jood Siegfried de Groot. Het was voor Zwolle een van 

de eerste bewijzen dat de joden in levensgevaar verkeerden.121 Een scepticus kon zich 
op dat moment echter nog afvragen hoe representatief de dood van deze ene man was 
voor het lot van alle joden. 

Maar zelfs toen de meeste Nederlanders nog niet op de hoogte waren van het 
uiteindelijke lot van de joden, was toch in elk geval aannemelijk dat de nazi's het 
slecht met hen voorhadden. En was het dus duidelijk dat er behoefte was aan hulp, 

die- zoals sommigen zich terdege realiseerden- streng bestraft kon worden. De 
gegevens hierover zijn voor een belangrijk deel afkomstig uit politiearchieven . 
Daardoor zijn vooral die gevallen bekend, waarin personen betrapt werden op de 
verboden hulpverlening. Veel andere gevallen, waarin het beter afliep, verdwenen 

na de bevrijding uit de herinnering. 

Tot de Zwollenaren die al aan het begin van de oorlog joden hielpen, behoorde het 

echtpaar Noordhof in de P.C. Hooftstraat De provinciale ambtenaar Nico Noordhof 
en zijn vrouw A tie boden in de zomer van 1941, toen het gevaar van razzia's dreigde, 
onderdak aan twee jongens uit de buurt, les Denneboom en Gerard Caneel. Hun hulp 
vergde op dat moment niet alleen moed, maar ook vertrouwen in een geallieerde 
overwinning op een niet al te lange termijn. '2" 

Om een oplossing te vinden voor de toegenomen behoefte aan voedsel , besloot 

Noordhof voortaan melk bij de boer te halen. Bovendien kocht hij een schaap. 
Toen het vervolgens weer rustiger leek te worden in Zwolle, brachten de twee 

jongens alleen de nacht door bij de Noordhofs. Eind april 1942 kwam er een neef 
van een joodse kennis bij , Dries van Loggem, die ontsnapt was uit een werkkamp in 
Vledder. Vervolgens arriveerde de verloofde van een kennis , de Amsterdammer Nol 
van Boele. Op de bovenverdieping werd een verduisterde zitkamer ingericht en op 
zolder kwamen enkele schuilplaatsen. les Denneboom en Gerard Caneel sliepen 

inmiddels thuis , waar ze zich weer veilig voelden. 
Toen de Zwolse joden zich in augustus en september 1942 moesten melden 
voor tewerkstelling in Nederlandse kampen, meldde Gerard Caneel zich weer 

in de P.C. Hooftstraat les Denneboom ging wel naar het werkkamp in Friesland, 
omdat hij vreesde dat anders zijn vader opgepakt zou worden. In zijn plaats namen 
de Noordhofs begin september 1942 Klaartje Koopman op, die vreesde voor een 
huiszoeking op haar vorige schuiladres. Een maand later, nadat een groot aantal 

Zwolse joden naar Westerbork was overgebracht, kreeg het echtpaar Noordhof de 

twee zussen Eva en Froukje Caneel in huis. Kort daarna voegde Meijer Caneel, een 
broer van Gerard, zich bij deze onderduikers nadat hij uit Westerbork was ontsnapt. 

Daarmee zaten er zeven onderduikers in de eengezinswoning. Eind november 1942 
arriveerde vader Koopman uit Amsterdam, die de hoofdstad was ontvlucht voor 
dreigend verraad. Ook les Denneboom, eveneens uit Westerbork ontsnapt, week 

op 4 december uit angst voor verraad naar de familie Noordhof uit. 
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Voor al deze onderduikers moesten de benodigde distributiepapieren aanvankelijk 

op de zwarte markt worden gekocht. Dat veranderde toen de officiële bewoners in 

contact kwamen met Frans van Westen, medewerker van het illegale Vrij Nederland 
en in het dagelijks leven hoofd van de christelijke Koningin Emmaschool. Hij zorgde 
voortaan voor voldoende bonnen. 12' 

Een ander onderduikadres was het huis van de familie Van 't Vlie in de Tesselschade

straat Eind augustus 1942 bracht het twaalfjarige dochtertje Hennie haar vriendin 
Hans je mee, die vroeg of ze wat boeken en kleren mocht achterlaten. Nadat men 

daarmee had ingestemd, verscheen enige tijd later Emanuël Keizer, de vader van 
Hans je, aan de deur. Hij vroeg of het gezin zijn vrouw en dochter wou verbergen. 
Zonder lang na te denken, zei het echtpaar ja. Moeder en dochter Keizer verlieten 
daarop hun woning in de Schoutenstraat en kregen een slaapkamer in de Tessel

schadestraat, terwijl vader Keizer in Limburg onderdook. Toen in mei 1943 de ouders 
van mevrouw Keizer naar Polen gedeporteerd dreigden te worden, werden zij door 

mevrouw Van 't VI ie in Amsterdam opgehaald. Nadat de opvallende jodensterren 
van hun kleren waren verwijderd, kwamen ze het IJsseJmeer over. 
Vanaf dat moment tot aan de bevrijding moesten de vier onderduikers verzorgd 

worden. Eten werd zoveel mogelijk verzameld bij boeren in de polder Mastenbroek 
of bij clandestiene slagers. Enkele malen dreigden er problemen, onder meer toen 
controleurs wilden nagaan waarom het gas- en elektriciteitsverbruik zo was op
gelopen. De bewoner wist de controleurs echter buiten de deur te houden. Ook de 
inkwartiering van Duitsers wisten de bewoners te voorkomen . Tijdens razzia's 

verdwenen de onderduikers onder de vloer van de huiskamer, waar ook de heer des 

huizes zich schuilhield om niet opgepakt te worden voor de Arbeitseinsatz. Na drie 
gespannen jaren kostte het de onderduikers uiteindelijk moeite om in het voorjaar 
van 1945 te geloven dat de bevrijding werkelijk gekomen was. 126 

Mevrouw Naatje Pinas-Anholt, haar dochter Hanna en zoon Louis Lion waren 
eveneens ondergedoken. Eind oktober 1942, drie weken nadat vader Leon en dochter 

Evelina naar kamp Westerbork waren overgebracht, besloten ze hun woning aan de 
Diezerstraat te verlaten. Ze vonden elders in de stad onderdak, maar het kostte moeite 
om te wennen aan het feit dat ze zich zoveel mogelijk onzichtbaar en onhoorbaar 
moesten gedragen. Ze ontvingen nog een enkel bericht van hun familie uit Westerbork, 

totdat duidelijk werd dat vader en Evelina naar het oosten waren gestuurd. Die kl ap 
kwam hard aan, temeer omdat de overige gezinsleden nauwelijks afleiding hadden. 
Dat veranderde enigszins toen ook de ouders en zus van mevrouw Pinas op hetzelfde 
adres onderdoken. Op dat moment rekenden de onderduikers er min of meer op dat 

de oorlog nog maar enkele maanden zou duren. Die hoop maakte het bestaan welis
waar draaglijk, maar het bleef eentonig. ''s morgens stonden we op en we wachtten, ' 
zo omschreef dochter Hanna het onderduikleven met enige spot, 'toen gingen we 
eten en we wachtten, daarna avondbrood en weer wachtten we, steeds wachtten we op 

iets wat nooit gebeurde en 's avonds in bed zeiden we: "weer een dag" en dan gingen 

we slapen.' Haar verzuchting 'Zou er nooit een eind aan die oorlog komen?' eind 
februari 1943, was alleszins begrijpelijk, maar haar geduld werd nog lang op de proef 
gesteld. Bovendien moest ze eind 1944 haar vertrouwde onderduikadres verlaten toen 
er onverwacht Duitse soldaten werden ingekwartierd. Pas na een zwerftocht langs 
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verschillende adressen maakte de bevrijding in april1945 een einde aan het grauwe 
onderduikbestaan.127 

Een van de eerste arrestaties als gevolg van hulpverlening aan joden betreft 
de arrestatie van directeur Jager van de Zwolse Incassobank. Hij werd medio 
september 1942 in opdracht van de Amsterdamse Sicherheitspolizei gearresteerd 
'in Zusammenhang mit Judengeld' .128 Anderhalve maand later werd de Zwolse 
verzekeringsinspecteur Willem Beek gearresteerd, die de dochter van een joodse 
kennis aan een nieuw persoonsbewijs had geholpen. Bij het doorzoeken van zijn 
woning werden bovendien goederen aangetroffen die hij voor zijn kennis verborg. 
Hij werd daarop gevangen gezet in kamp Amersfomt, waar hij als represaille
maatregel werd gefusilleerd op 27 december 1942. Het weerhield zijn weduwe er 
niet van om naderhand nog onderdak te bieden aan verschillende onderduikers. 129 

Hoewel er weinig ruchtbaarheid werd gegeven aan de dood van Willem Beek, moest 
iedereen die zich bezighield met hulp aan joden beseffen , dat hem of haar een zware 
straf te wachten stond bij aanhouding. 
Eind 1942 werden twee echtparen aangehouden wegens hulp aan joden. Onder 
hen bevond zich een Zwols hóteliersechtpaar dat tevergeefs had geprobeerd twee 
jongetjes van zes en negen jaar onder te brengen bij De Zwaluwenberg in Elburg, 
een inrichting voor psychiatrische patiënten, waar meer joodse kinderen verborgen 
werden. In januari werden acht joden opgepakt die op twee adressen in Zwolle en 
Zwollerkerspel waren ondergedoken. De gearresteerde hulpverleners, onder wie 
een vrouwelijke kantoorbediende van het distributiekantoor die de onderduikers van 
bonnen voorzag, werden aan de Duitse politie overgedragen. De joodse arrestanten 
werden overgebracht naar Westerbork en gingen van daaruit naar Auschwitz, hun 
eindbestemming. Later dat jaar werden nog twee ondergedoken jodinnen aan
gehouden, terwijl een viertal Zwoltenaren gearresteerd werd op verdenking van 
de begunstiging van joden. In 1944 werden zeker zes ondergedoken joden gepakt; 
slechts een van hen zou de oorlog overleven."" 
Hoeveel arrestaties het gevolg waren van een ongelukkige samenloop van 
omstandigheden, van loslippigheid of van verraad, valt niet te achterhalen. In diverse 
gevallen was echter sprake van opzet, zoals bij de naar Amsterdam verhuisde Zwolse 
NSB ' er die eind oktober 1943 een aldaar ondergedoken joodse stadsgenoot bij de 
politie aanbracht. Bovendien ontving de politie de hele oorlog door tips, sommige 
anoniem, over schuilplaatsen van joden en namen van hulpverleners.13 1 

Een geheel andere vorm van bijstand betrof de hulp aan joodse baby's. In de periode 
december 1942 tot april 1943 werden in Zwolle drie meisjes te vondeling gelegd. In 
alle gevallen, zo bleek achteraf, waren het joodse meisjes. Op zaterdag 19 december 
1942 werd 's avonds omstreeks 20.30 uur voor een woning aan de Vlasakkers een 
baby te vondeling gelegd. Het was een meisje van ongeveer drie maanden met 
donkerbruine ogen. Volgens een misleidend krantebericht had ze blond haar; in 
werkelijkheid had ze donker haar. Bij het kind stond een kartonnen doos, gevuld 
met kleertjes die van geen enkel merkteken waren voorzien. Omdat de politie geen 
vermoeden had van de herkomst van het kind, verscheen er enkele dagen later een 
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oproep in de krant. Het meisje werd onder toezicht geplaatst van de voogdijraad, die 
het kind vervolgens toewees aan een kinderloos echtpaar aan de Molen weg. Pas na 
de oorlog zou het meisje te horen krijgen dat zij het kind was van een joods echtpaar 
uit Hengelo, dat de oorlog niet had overleefd. m 

Nog geen maand later deed zich een soortgelijk geval voor. Op donderdagavond 
14 januari werd opnieuw een meisje van naar schatting zes weken te vondeling 
gelegd. Ditmaal gebeurde het voor een woning aan de Zonnebloemstraat Bij het kind 
stonden twee flessen met karnemelk en een papieren doos. Daarin bevonden zich 
luiers, lakens, sloop jes, watten, spenen en kleertjes. Evenals de vorige keer ging het 
om schone maar gebruikte spullen. Het meisje werd overgebracht naar het Sophia
ziekenhuis en voorlopig ter beschikking gesteld van de voogdijraad te Zwolle. Het 
kind werd in het bevolkingsregister ingeschreven als Sophia Hagedoorn. Haar achter
naam ontleende ze aan de bewoners van het huis waarbij ze in het voortuintje was 
gelegd. Jo Hagedoorn, die actief was bij de verspreiding van het illegale blad Trouw, 
was klerk op het advocatenkantoor van de Zwolse advocaat mr. Bouman, die had 
bemiddeld bij deze 'adoptie'. Hij wist via burgemeester Van Karnebeek en het hoofd 
van de afdeling Bevolking te regelen dat de 'pleegouders' distributiebescheiden 
kregen. I )) Het meisje werd na korte tijd overgebracht naar een ander duikadres in 
Twente, in verband met de geboorte van een eigen dochter in het pleeggezin. 
In april 1943 kwam de politie opnieuw een geval ter ore waarbij een meisje te 
vondeling was gelegd. Het kind was vier weken oud en had, althans volgens de krant, 
donkerblauwe ogen en donkerblond haar. Het werd omstreeks 22.40 uur aangetroffen 
voor de woning van dokter Aalders aan de Deventerstraatweg. Het kind werd in het 
bevolkingsregister ingeschreven als Lineke Aalders. 134 Op onbekende wijze werd 
voorkomen dat het meisje viel onder de 15 januari 1943 afgekondigde Duitse maat
regel dat alle vondelingen als joods werden aangemerkt. Na de bevrijding keerde het 
kind onder haar ware naam, Leonietje, terug naar haar ouders , het slagersechtpaar 
Marcus dat tijdens de bezetting was ondergedoken. 

In het voorjaar van 1943 bevonden zich in het huis van de familie Noordhof niet 
minder dan negen onderduikers. Ze stencilden een eigen blaadje, Houdt moed, 
waarvan de uitgave na drie maanden werd stopgezet, voornamelijk uit veiligheids
overwegingen. De onderduikers werden vanaf mei 1943 ook ingeschakeld voor type
en stencilwerk ten behoeve van de illegale Landelijke Organisatie voor hulp aan 
onderduikers en van de plaatselijke editie van Vrij Nederland. Hun contactpersoon 
uit de illegaliteit bekommerde zich om distributiebonnen en geld. Een andere taak 

van de contactpersoon was het vinden van extra spullen voor onderduikers, zoals 
bedden en vitrages. De hulp van de illegaliteit was zeer welkom.m 
In juli 1943 meldde zich een tiende onderduiker in het pand aan de P.C. Hooftstraat 
de onderwijzer Maurits Israel. Hij vertrok na enkele maanden naar een adres in 
Friesland en werd nog geen twee dagen later opgevolgd door Bernard Diamant, een 
zestiger uit Amsterdam. Aangezien hij uiterlijk niets van een jood had, werd hij al s 
vierde officiële bewoner geregistreerd, na het echtpaar Noordhof-Bartel en schoon
vader BarteL Diamant kreeg zelfs een baantje op kantoor.' )6 Een andere onderduiker, 
Nol, die last had van verergerende astma vertrok in februari 1944 naar Amsterdam 
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waar hij de oorlog overleefde. In het voorjaar werd zijn plaats ingenomen door vader 
Caneel wiens duikadres gevaar liep. 
Aan het einde van dat jaar ontkwam Noordhof tot tweemaal toe aan vordering van 

zijn huis en aan inkwartiering. Hoewel die dreiging nog eens bewees hoe riskant het 
was om onderduikers te huisvesten, werd het aantal onderduikers verder uitgebreid 

tijdens de laatste maanden van de bezetting. Zo arriveerde begin 1945 het echtpaar 
Mühlfelder in de P.C. Hooftstraat, omdat de vrouw die hen verborg overspannen was. 
Daardoor bestond het gevaar dat zij de onderduikers zou verraden. De echtgenoten 

waren terechtgekomen bij de familie Noordhof dankzij de inspanningen van de 
illegale werker Van Westen, die eerder bij een tiental adressen tevergeefs geprobeerd 
had onderdak voor hen te vinden. In de laatste oorlogsweken werden tot slot ook nog 
twee joodse meisjes opgenomen waarvan de onderduikgevers een Duitse inval 
verwachtten. m 

Het onderduikverhaal van de familie Noordhof liep goed af, maar dat was lang 

niet altijd het geval. De 39-jarige manufacturier Abram de Lev ie uit de Thomas a 
Kernpislaan dook in het voorjaar van 1942 onder in Zwollerkerspel, samen met zijn 
40-jarige vrouw Eva en hun IJ-jarige zoon Gerhard. Eind 1941 hadden ze vier 
maanden ondergedoken gezeten, maar waren ze uiteindelijk weer naar hun eigen 

woning teruggekeerd. Na enkele maanden dook het gezin opnieuw onder bij een 
collega van een zwager in de Assendorperstraat De onderduikers betaalden hier 
wekelijks f 13,- kostgeld per persoon. Na ongeveer een jaar wilde de gastheer hen 

niet meer in huis hebben onder het mom dat hij enkele NSB-gezinde fami lieleden te 
logeren kreeg. Begin juni 1943 week het gezin daarom uit naar een adres aan de 

Herfterweg. 
Hier woonde een oude klant van de firma De Levie die zich eerder verdienstelijk had 
gemaakt door de stamkaarten van moeder en zoon De Lev ie bij het distributiekantoor 
op te halen. Dit onderkomen was bedoeld voor slechts enkele dagen. Spoedig bleek 
echter dat het gezin niet meer terug mocht komen op het oude duikadres, terwijl het 

niet mogelijk bleek een ander adres te vinden. Noodgedwongen moest men daarom 
op het tijdelijke adres blijven, waarmee de bewoners niet erg ingenomen waren. 
Bovendien lieten verzorging en voeding te wensen over. De onderduikgevers 
wendden zich diverse malen tot een contactpersoon uit de illegaliteit met het 

verzoek een ander adres te zoeken voor het gezin. Een van de redenen daarvoor 
was de spanning die er heerste tussen de enigszins achterdochtige mevrouw De Levie 
en de vrouw des huizes. De spanningen laaiden zelfs zo hoog op dat de vrouw des 
huizes zich op een gegeven moment liet ontvallen vernomen te hebben dat er een 
organisatie bestond die lastige ondergedoken joden wegvoerde en waar niemand 

meer iets van hoorde. 
De ruzies werden beëindigd door verraad door onbekenden. Op verzoek van de 

Polizei-offizier van de Beauftragte werden de onderduikers op donderdagavond 27 
april 1944 gearresteerd door een Duitse politieman en twee collega 's van de Zwolse 

gemeentepolitie. Hoewel de politie de mogelijkheid had gehad de onderduikgevers 
te waarschuwen, was dat niet gebeurd. Omdat de politie wist dat het desbetreffende 
echtpaar slecht bekend stond wegens omgang met NSB 'ers, leek het onwaarschjjn lijk 

dat er bij hen joden zouden worden aangetroffen. De joodse onderduikers werden 
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meegenomen naar het bureau. Daar dreigde mevrouw De Lev ie in paniek namen te 
noemen van de mensen die haar op verschillende adressen hadden geholpen, maar 
politiemensen wisten dit te voorkomen. Een dag later werd het gezin naar kamp 
Westerbork overgebracht en vervolgens van daaruit naar Auschwitz getransporteerd. 
Moeder en zoon werden daar op 22 mei 1944 vermoord, de man stierf vier maanden 
later. '~8 

Links Riekie Stibbe, rechts, met jodenster, Sientje Levie. 
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Even bitter was het einde van de 24-jarige Amsterdamse jood Hans Marius Koopal. 
Vanuit zijn onderduikadres in Oldebroek was hij in april 1944 verhuisd naar de 
familie Tensen in Haerst, gemeente ZwolierkerspeL Daar werd hij op 30 september 
1944 met zijn leeftijdgenoten Willem Jan en Jakob Tensen aan het begin van de 
middag opgepakt bij een razzia van de Grüne Polizei, die alle mannen tussen 17 
en 45 jaar meenam voor werkzaamheden van het Duitse leger. Uit woede over het 
feit dat men onderdak had geboden aan een jood, werd de familie Tensen uit haar 
woning gezet, waar de Duitsers enkele handgranaten in wierpen. Koopal werd naar 
het Zwolse politiebureau vervoerd. Van daaruit werd hij op de avond van 3 oktober 
overgebracht naar de Zwolse Dienststelle van de Sicherheitspolizei aan de Potgieter
singeL Daar trof hij vijf andere arrestanten die eerder die dag door de Ordnungs
polizei in Oldebroek tijdens een razzia waren aangehouden. Het waren vijf onder
duikers, onder wie een joods echtpaar: de uit Duitsland afkomstige Hagenaar Alfred 
Schnell en zijn vrouw Eva Schnell-Jolowicz, die al sinds 1942 zaten ondergedoken. 
De andere arrestanten waren Albert Brouwer, Kees Bakker en Jacob Kooren uit 
Meppel en Den Burg, drie jonge mannen tussen de 21 en 25 jaar die waren onder
gedoken om niet in Duitsland te hoeven werken. 139 

De zes gearresteerde burgers werden die avond laat te voet vanuit de Dienststelle 
onder strenge bewaking naar het Engelse Werk gebracht. '"0 Hier moesten ze hun 
eigen graf graven. Toen het eerste graf klaar was, werden een man en een vrouw 
daarin gezet en neergeschoten. Toen de Duitsers bij het volgende gereedgekomen 
graf een derde persoon wilden doodschieten, weigerde het geweer, waarop de 
beoogde aiTestant smeekte voor zijn leven. Op dat moment probeerde Koopal te 
vluchten, maar werd neergeschoten. Vervolgens werden de andere gevangenen 
neergeschoten en in de half voltooide kuilen geworpen, die in het holst van de nacht 
met zand en plaggen werden toegedekt. 
Bij de fusillering onder leiding van Polizeimeister Stock waren twee Duitse en 
acht Nederlandse militairen betrokken. Zij behoorden tot het Polizei Preiwilligen 
Batallion Niederlanden dat gelegerd was in de Oranjeschool aan de JufferenwaL Dat 
zij de arrestanten doodschoten en niet zoals gebruikelijk naar de kampen stuurden, 
hing waarschijnlijk samen met de toegenomen spanningen in de Duitse gelederen. 
Doordat de bevrijding van Nederland inmiddels was begonnen, had de bezetter 
vermoedelijk meer haast dan voorheen om van zijn arrestanten af te komen. Tegen 
die achtergrond is het begrijpelijk dat er geen ruchtbaarheid werd gegeven aan de 
executies en dat de lijken zo onopvallend mogelijk werden begraven.'"' 

De meeste joden die waren opgepakt op hun onderduikplek werden overgebracht 
naar kamp Westerbork, een tijdelijke verblijfplaats voor tienduizenden joden. Ze 
werden per trein naar Drenthe gebracht. Sommige van hen slaagden erin om onder
weg naar het doorgangskamp uit de trein te ontsnappen. Op 17 november 1943 wist 
een ongeveer 30-jarige jood tijdens een van deze transporten op het Zwolse station 
uit de trein te springen en de stad in te vluchten. Tien maanden later deed zich een 
vergelijkbaar incident voor. Dit maal betrof het een van de laatste treinen die vanuit 
Westerbork naar Duitsland reden en die, in afwijking van de gewoonte, niet via Assen 
en Nieuweschans maar via Zwolle ging. Uit deze trein sprongen op zondagmiddag 
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3 september 1944 ter hoogte van de Deventerstraatweg drie personen. Ze kwamen 
onder de trein en raakten ernstig gewond. Een man en een vrouw werden over
gebracht naar het Sophia-ziekenhuis, een andere man naar het katholieke ziekenhuis. 
Een van de mannen wist onder te duiken, evenals de vrouw die haar beide handen 
had verloren. Beiden overleefden de oorlog. '"2 

In Westerbork bevond zich op de dag van de bevrijding nog welgeteld één Zwolse 
jodin, een meisje van 17 jaar.'"' Van de honderden Zwollenaren die verder dan dit 
sombere doorgangskamp waren gedreven, keerden slechts weinigen terug. Zij hadden 
de oorlog overleefd, maar hun familie, vrienden en bekenden verloren. De nazi 's en 
hun bondgenoten hadden hun werk grondig verricht, al waren ze daarbij meer dan 
eens gedwarsboomd door Nederlanders die hun vervolgde landgenoten de hand 
reikten. Regelmatig werd echter voorbijgegaan aan het leed van de joden of over
heerste de angst gestraft te worden. Nico Noordhof, die aan veertien joden onderdak 
verschafte in zijn huis , schreef na de bevrijding: 'Dacht U, dat ook wij niet vaak bang 
zijn geweest en angsten hebben uitgestaan? Doch steeds hebben wij het standpunt 
gehuldigd, dat onze bangheid onder geen enkele voorwaarde een reden mocht zijn 
om onze hoogste plicht, de plicht der naastenliefde, te verzaken. Ik wijs er hier met 
nadruk op, dat wij geen helden waren, noch zijn , maar doodgewone burgers zonder 
soldatenhart' '""Niet iedereen had die moed kunnen opbrengen. 

Conclusie 

De geestelijke bagage van de Duitsers die op I 0 mei 1940 Zwolle binnentrokken, 
bestond voornamelijk uit de nationaal-socialistische ideologie, waarin het anti
semitisme een belangrijk plaats innam. Die opvattingen leefden ook in Nederland bij 
een kleine groep die al spoedig steun vond bij de gelijkgezinde bezettingsautoriteiten. 
Het duurde niet lang voordat discriminerende opvattingen in daden werden omgezet. 
Nog tijdens het eerste bezettingsjaar werden de leden van de luchtbeschermings
diensten en het joodse gemeentepersoneel uit hun functies gezet. Steeds meer joden 
ondervonden vervolgens aan den lijve hoe de bezetter hen probeerde te isoleren. 
Bovendien gaven ook de Nederlandse nationaal-socialisten op brutale wijze uiting 
aan hun anti-joodse opvattingen. Joodse winkels werden beklad en de veemarkt werd 
met behulp van de politie ontoegankelijk voor joden verklaard. 
De verwijdering van de joodse leerlingen uit het reguliere onderwijs onderstreepte 
het streven van de bezetter naar een isolement van de joden. Twee aparte scholen 

voor joods lager en middelbaar onderwijs moesten vanaf de herfst van 1941 onder
dak bieden aan de kinderen van de achtergestelde minderheid. Die achterstelling 
werd gelegitimeerd door de zonder enige terughoudendheid gepropageerde over
tuiging dat de joden een vijand waren die slechts verachting verdiende. 
De inmiddels geregistreerde minderheid werd niet alleen achtergesteld maar ook 
steeds verder opgejaagd. In oktober 1941 trachtte de bezetter vijftig joodse mannen 
bij een razzia op te pakken. Hoewel dat streven werd gedwarsboomd door toedoen 
van enkele politiemannen, was er tijdens de bezetting slechts bij uitzondering sprake 
van (openlijk) protest van enige betekenis. 
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In september 1941 was het eerste joodse dodelijke slachtoffer uit Zwolle gevallen. 
Zijn lot werd al spoedig gedeeld door een volgende jood die als gevolg van een na 
de razzia verschenen opsporingsbericht was opgepakt. Daarmee nam het lot van de 

Zwolse joden de trekken aan van een koelbloedig gepleegde moord met voor
bedachte rade. 
De isolatie van de joden ging steeds verder; in mei 1942 werden ze gebrandmerkt 
met een jodenster. Deie fase vloeide rond juni definitief over in de fase van weg

voering, toen de joodse mannen een oproep kregen voor een medische keuring. 
De goedgekeurden werden voor het merendeel naar een werkkamp in Nederland 
gestuurd en begin oktober 1942 overgebracht naar kamp Westerbork. 

Daar kregen ze gezelschap van de eerste grote groep Zwolse joden. In november 
werden de Zwollenaren gevolgd door een tweede groep uit hun woonplaats. Degenen 
die nog in de Overijsselse hoofdstad waren achtergebleven, begrepen dat hun vertrek 

niet lang meer op zich zou laten wachten en probeerden een schuilplaats te vinden. 
Een groeiend aantal personen had zich reeds in de voorafgaande maanden in veilig

heid proberen te brengen op een onderduikplek. Enige haast was daarbij geboden, 
want begin april 1943 viel definitief het doek, toen alle joden, met uitzondering van 
de gemengd-gehuwden, de provincie moesten verlaten. 
De joden die desondanks achterbleven, moesten een beroep doen op hun mede

mensen. Zij konden uit de meedogenloze behandeling die de joden ten deel viel, op
maken dat er hulp nodig was. Die hulp kwam echter laat op gang en in onvoldoende 
mate om alle joden te kunnen helpen. Dat had ook te maken met het feit dat het veel 
joden ontbrak aan contacten en financiële middelen om de onderduik tot een haalbare 
kaart te maken. 

Wie eenmaal een onderduikadres had, diende ervoor te zorgen nagenoeg onzichtbaar 
te zijn . Wanneer joden alsnog in handen van de bezetter vielen, gingen ze linea recta 
naar het concentratiekamp. Hun helpers kregen vrijheidsstraffen of de doodstraf. 
Ook de opgepakte joden vonden de dood, al werd hun lot verzwegen. Ondanks al le 
retoriek over de verdelging van de joden, hielden de nazi's het daadwerkelijke lot 
van de joden angstvallig verborgen. 
Uit angst voor de Duitse terreur deinsden mensen ervoor terug joodse onderduikers 

in huis te nemen. Vrees had er tevens toe geleid dat zowel joden als niet-joden zich 
neerlegden bij het anti-joodse beleid van de bezetter. De Duitsers rekenden daar op; 
zij waren afhankelijk van medewerking van ondermeer de gemeente, de politie en 

het spoorwegpersoneel. Voor de uitvoering van hun anti-joodse beleid- van steeds 
verdergaande isolatie naar deportatie- waren de nazi's bovendien afhankelijk van 
de passiviteit van de overige inwoners. Deze passiviteit droeg ertoe bij dat het meren

deel van de Zwolse joden werd gedeporteerd. 
Buiten het zicht van de bezetter werd door sommige Zwollenaren echter moeite 

gedaan indivuele joden in vei ligheid te brengen. Met gevaar voor eigen leven konden 
ongeveer driehonderd Zwolse joden van een wisse dood worden gered. Desondanks 

werd de meerderheid van de Zwolse joden vermoord, na te zijn weggevoerd uit hun 
stad onder de ogen van vrienden, buren en kennissen. De nazi's behaalden zo niet 
alleen een trieste overwinning op de Zwolse joden, maar op alle Zwollenaren. 
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HOOFDSTUK 7 

De illegaliteit 

De Duitse bezetting riep aversie op bij veel Nederlanders. Zij waren verontwaardigd 
over de gewelddadige overrompeling van Nederland en over het toenemend aantal 
maatregelen dat de vrijheid van de burgers beknotte. Sommigen boden opzettelijk 
weerstand tegen het beleid en de ideologie van de Duitsers en pleegden daarmee 
in principe een verzetsdaad. Wie dergelijke verzetshandelingen in een zeker 
georganiseerd verband verrichtte met het doel schade toe te brengen aan de bezetter, 

maakte feitelijk deel uit van wat destijds werd aangeduid als het verzet of de onder
grondse. Een andere term die tijdens de oorlog ontstond, en die bovendien duidelijk 
maakt dat het hier gaat om handelingen die door de Duitsers waren verboden, is de 
illegaliteit. 

In dit hoofdstuk wordt een blik geworpen op de verschillende illegale organisaties 
en netwerken die tijdens de bezetting actief waren in Zwolle en ZwolierkerspeL 
Het in dit kader gepresenteerde overzicht kan helaas niet volledig zijn. Niet voor 

niets waarschuwde het Nieuw Overijsels Dagblad al in 1955 dat de historicus die 
zich in dit onderwerp zou verdiepen, te maken zou krijgen met allerlei onoplosbaar

heden. ' Enige personen die hem daartoe de sleutel zouden kunnen geven, zijn niet 
meer in het land der levenden[ ... ] En reeds na tienjaar is het beeld der herinnering 
zozeer verzwakt, dat het moeilijk wordt een juiste weergave der feiten te leveren. 

Temeer omdat de uiterlijke schijn niet steeds met de werkelijkheid overeenstemde. ' ' 
De werkelijkheid draagt in dit hoofdstuk het karakter van een reconstructie, temeer 
daar het destijds niet altijd duidelijk was hoe de scheidslijnen liepen tussen de 

verschillende groepen en netwerken, hun medewerkers en hun activiteiten. Om het 
overzicht te bewaren, wordt de illegaliteit zoveel mogelijk groepsgewijs behandeld, 
terwijl voorts de Zwollenaren wier illegale activiteit merendeels elders plaatsvond, 
noodgedwongen buiten beschouwing blijven. 

Allereerst worden de verschillende groeperingen beschreven die allerlei uiteen
lopende illegale activiteiten ontplooiden. Daarbij staan de met elkaar verbonden net

werken van de Ordedienst en de Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers 
centraal. Naast deze belangrijkste schakels van ondergronds contact was er een aantal 
' hulporganisaties ' met een meer specifieke taak: de spionage- en verbindingsgroepen 

en de illegale pers. Hoewel de illegaliteit zeker niet ongemoeid werd gelaten door 

de Duitsers, wist zij zich geruime tijd grotendeels te onttrekken aan de greep van de 
Sicherheitspolizei. Dat veranderde aanzienlijk toen de bezetter in de laatste oorlogs
maanden in de tegenaanval ging, zoals aan het einde van dit hoofdstuk zal blijken. 
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Algemene illegale groeperingen 

De Oranjewacht 

Al in de eerste maanden na de capitulatie van het Nederlandse leger in mei 1940 
ontstonden er op verschillende plaatsen in het land illegale groeperingen die para
militair georganiseerd waren. Zo werd in juni 1940 bij de Arnhemse burgerwacht 
een verzetskern gevormd door meubelmaker Petrus Hoefsloot en drukkerij-eigenaar 
Frans Heinekamp. Deze organisatie, die zich spoedig uitbreidde tot een landelijk net
werk, kreeg de naam Oranjewacht De doelen waren sabotage en spionage. Bovendien 
wilden deze illegalen de Duitsers hinderen tijdens de Engelse invasie die, zo dacht de 

Oranjewacht, niet lang op zich zou laten wachten. Daarna wilde de groep het bestuur 
op zich nemen in afwachting van de terugkeer van regering en koningshuis. 
Het landelijk commando van de Oranjewacht lag bij de Rotterdamse reserve-majoor 
ir. W. den Boer. Betrouwbare gegevens over het aantal leden ontbreken. Wel is bekend 

dat de organisatie erin slaagde wapens bijeen te krijgen en spionagegegevens te 
verzamelen. Van de plannen om deze naar Engeland over te brengen kwam echter 
niets terecht. Al na korte tijd werd contact gelegd met Bernard IJzerdraat, een van 
de eerste verzetsmensen in Nederland. Deze werd eind 1940 gearresteerd door de 
Duitsers; in zijn zakboekje bleken onder anderen enkele leiders van de Oranjewacht 
vermeld te staan. Aan de hand hiervan wist de bezetter alle actieve kernen van de 
Oranjewacht op te rollen. In dit kader anesteerde de Zwolse politie op verzoek van de 
Sicherheitspolizei in Enschede op 11 januari 1941 de 25-jarige kruidenier Eddy van 
den Berg uit de Diezerstraat. Twee dagen later werd ook de 49-jarige gymnastiek
leraar van de Rijks-HBS Ate Otte Vleeshouwer uit Berkurn opgepakt. 2 
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Diezerstraat, maakte deel uit van 
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veroordeeld en op 9 juli 1942 in jon 

Rhijnauwen bij Utrechl gefusilleerd. 



Het onderzoek bracht aan het licht dat Van den Berg, die als onderofficier in het 

Nederlandse leger had gediend, vermoedelijk via een zakenrelatie in contact was 
gekomen met de Arnhemse afdeling van de Oranjewacht Van den Berg had vervolgens 

geprobeerd een Zwolse afdeling van de grond te krijgen. Hij had medewerkers aan
getrokken en wist de hand te leggen op een aantal geweren, helmen en gasmaskers. 
Ook beschikte hij over enkele stafkaarten. Aan Vleeshouwer, die koeriersdiensten 

verrichtte, had hij uitgelegd dat de voornaamste taak van de Oranjewacht lag in het 
saboteren van de verwachte Duitse terugtrekking. ' 
Tijdens het proces tegen de Oranjewacht in juli werd Van den Berg veroordeeld 

tot de doodstraf. Desondanks bleef hij ' bewonderenswaardig rustig en kalm ' tijdens 
zijn verblijf in de Scheveningse gevangenis." Een door zijn moeder ingediend gratie
verzoek werd verworpen. In de zomer van 1942 werd het doodvonnis van negen 
leidende figuren in Fort Rhijnauwen bij Utrecht voltrokken, Eddy van den Berg was 

een van hen. Dertig andere leden van de verzetsgroep, waaronder Vleeshouwer, 
werden naar Duitse strafinrichtingen overgebracht. ' 

De Ordedienst 

Een van de mensen die besloten om een illegale organisatie op te richten, was 
reserve-luitenant-kolonel J.H. Westerveld. In de zomer en herfst van 1940 legde hij 
her en der in het land contacten met al bestaande en nieuwgevormde groepjes. Zo 
kwam hij in contact met luitenant-generaal b.d. jonkheer W. Röell, die soortgelijke 
plannen had en bezig was met de oprichting van een Algemeen Hoofdkwartier. De 

organisaties gingen samenwerken, waarbij de naam van Westervelds groep werd 

aangehouden: de Ordedienst (oo) . Röell, oud-commandant van het Veldleger, werd 
op papier de commandant. 
Al na enkele maanden kwamen de Duitsers op de hoogte van het bestaan van de 
oo. Westerveld werd op 3 april 1941 geanesteerd; dertien maanden later werd hij in 

Sachsenhausen gefusilleerd met zeventig andere veroordeelden uit een grootscheeps 
proces tegen de oo. De arrestaties waren het gevolg van onvoorzichtigheden bij de 
vereiste geheimhouding van de eerste illegale organisaties. Onvoorzichtigheid ener

zijds uit een gebrek aan ervaring en een daarmee gepaard gaande onderschatting van 
de Duitse speurzin, anderzijds door optimisme over een spoedige beëindiging van 
de oorlog.6 

Na deze zware klap werd reserve-ritmeester jonkheer P.J. Six onder zijn schuilnaam 

Van Santen benoemd tot chef-staf van de oo. Onder zijn leiding werden de bezig

heden van de oo vooral gericht op de ordehandhaving na een verwachte Duitse ineen

storting. Dat weerhield de oo er overigens niet van om al tijdens de bezetting enkele 
activiteiten te ontplooien, zoals het onderhouden van illegale radio- en telefoon

verbindingen en het organiseren van koeriers- en spionagediensten. Bovendien werd 
contact onderhouden met de regering in Londen en met andere illegale organisaties. 

De weerstand van het militaire kader tegen de Duitse bezetting kwam ook in Zwolle 
tot uiting. De 38-jarige reserve-kapitein Arie Willem Bijl, leraar aan het christelijk 
lyceum, begon in september 1940 met de vorming van een illegale groep 'om daar-
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mede te zijner tijd te kunnen optreden' .7 De in de Westerstraat woonachtige Bijl was 

in de meidagen van 1940 commandant geweest van een eenheid, die de kust tussen 
Bergen en Castricum moest beveiligen. Na de capitulatie meende de officier dat de 

oorlog voor hem nog niet was afgelopen. 
De door hem geformeerde groep bestond uit oud-militairen en leden van de 

Bijzondere Vrijwillige Landstorm (BYL), een soort burgerwacht. Het werven van 
manschappen gebeurde aanvankelijk door vertrouwensmannen van verschillende 
politieke gezindte. De geselecteerde mannen werden in vier secties ingedeeld, 

met onderofficieren als groepscommandanten en officieren of vaandrigs als 
sectiecommandanten. Na de Duitse nederlaag zou de organisatie orde en rust 
handhaven en NSB'ers auesteren. Eind 1940 waren ongeveer tweehonderd mannen 
beschikbaar.8 

Eind 1940 zocht de 45-jarige handelsreiziger Guus van der Noordaa contact met 
Bijl, die hij in de jaren dertig had leren kennen in de plaatselijke commissie van de 
Bijzondere Vrijwillige Landstorm. Van der Noordaawasin de laatste maanden van 

1940 eveneens begonnen met de vorming van verzetsgroepen in Zwolle en omgeving. 
Hierbij had hij medewerking gekregen van J.H. Roël en van de ambtenaar van de 
gemeentesecretarie J.A. Dikken. Er waren vier groepjes gevormd van elk twaalf 
jongemannen die zogenaamd trainden voor hun gymnastiekclubs. Behalve deze 
groepen waren een auto- en motordienst, een intendancedienst en een geneeskundige 

dienst op poten gezet. Ook verzamelde de groep van Van der Noordaa informatie 
over de activiteiten van de Duitsers. 
Toen bleek dat Bijl betrokken was bij de oprichting van een militaire organisatie, 

werd besloten de beide organisaties te integreren. Bijl kreeg onder de schuilnaam 
Houthakker de leiding over de militaire afdeling, terwijl Van der Noordaa als 
Schuiterna de leiding behield van de civiele organisatie en de inlichtingen
dienst.9 

In diezelfde periode kreeg Bijl bezoek van de voormalige BVL-propagandist 

F. Jalink uit Apeldoorn, die inmiddels werkzaam was voor de Ordedienst. Dit bezoek 
leidde ertoe dat de Zwolse groep bij de landelijke oo werd ingedeeld. Bijl werd 
commandant van het district Zwolle. Hiertoe behoorden Zwollerkerspel, Dalfsen, 
Heino en Wijhe en de tussenliggende plaatsen. Tot plaatselijk commandant van 
Zwolle werd dr. Pieter Anne Jongsma (schuilnaam: Van der Wal) benoemd, een 

46-jarige leraar Engels die evenals Bijl verbonden was aan het christelijk lyceum. 
Bij Van der Noordaa thuis werden de stafbesprekingen gehouden . Om de geheim
houding in de organisatie te waarborgen waren de commandanten alleen bekend 
bij hun directe ondergeschikten, die op hun beurt weer bekend waren bij hun onder

geschikten. '0 

De eerste gewestelijk commandant van de oo was de in Diepenveen zetelende 

kolonel K.L. Roozendaal. Na diens arrestatie in 1941 nam zijn adjudant tijdelijk 
de leiding op zich, en begin 1942 werd Bijl belast met de leiding van het gewest. 
De 44-jarige Zwolse boekbinder Jan Bergkamp (schuilnaam: Van Raalte) trad voor 

Bijl op als contactpersoon bij diens afwezigheid. 
'Uit den aard der zaak nam de organisatie zeker in de eerste jaren geen deel aan 
het daadwerkelijk verzet[ ... ] maar werd wel al het voorbereidende werk nauwkeurig 
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gedaan en de organisatie verbeterd en uitgebouwd in verband met de opdracht. '" Tot 
die voorbereidende werkzaamheden behoorde het vergaren van wapens. De Zwolse 
oo had al in 1940, met het oog op de geplande ordehandhaving, behoefte aan wapens, 
zodat contact werd gelegd met inspecteur van politie I-l.G. W. Bannink. Door zijn 
medewerking ontving het Zwolse oo-netwerk wapens die door Nederlanders verplicht 
waren ingeleverd bij het politiebureau. Met deze en andere exemplaren werden 

kleine wapendepots gevormd. Ook werd op andere manieren geprobeerd wapens 
te bemachtigen . Zo borg de oo later tijdens de oorlog boordwapens uit neergestorte 
vliegtuigen in de Noordoostpolder." 

Ar ie Wiltem Bijl en -;.ijn vrouw Klaasje Bijl-de Jongh. Bijl, leraar aan het christelijk lyceum, 

was eerst commandant van het district Zwolle van de Ordedienst. later gewestelijk leider. 

In 1943 werd hij gearresteerd en uiteindelijk geïnterneerd in Neubrandenburg. Na de oorlog 

kon hij naar huis terugkeren. 

Een andere activiteit van de oo betrof spionage. Men verzamelde hiertoe gegevens 
over troepenverplaatsingen en militaire installaties in de omgeving van Zwolle, zoals 
tekeningen van het later gebombardeerde legerkamp in Wezep. De gegevens werden 
per brief door een koerierster overgebracht naar het algemeen hoofdkwartier van de 
oo. Van hieruit gingen de gegevens naar Engeland. Voor het doorgeven van militaire 
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gegevens werd aanvankelijk gebruik gemaakt van de diensten van J.P. Meertens, die 

de beschikking had over de zendapparatuur van de groep Leopold Vindictif. Rond 

1942 kondigde het algemeen hoofdkwartier van de oo aan dat er zenders zouden 

worden verstrekt aan de gewesten voor een binnenlands radionet. De behoefte 

aan een nieuwe zender was groot in Overijssel, want de zendgroep van Meertens 

was inmiddels opgerold door de Duitsers. Vaandrig A. Schouten uit Zwolle werd 

aangewezen als verbindingsofficier, maar de levering van de zender bleef uit. " De 

Zwolse OD maakte daarop aanstalten om zelf een zender te bouwen, maar die plannen 

verliepen zonder succes. Naar alle waarschijnlijkheid werd pas in 1944 een eigen 

zender in gebruik genomen waarmee contact werd gelegd met het algemeen hoofd

kwartier en de andere gewesten van de oo. 14 

Het reguliere contact met het algemeen hoofdkwartier werd voordien- met hulp van 

Jalink- onderhouden door Bijl totdat deze in het voorjaar van I 943 bij een landelijke 

arrestatiegolf in handen van de Duitsers viel. Hij werd in Scheveningen gevangen

gezet en vervolgens naar een krijgsgevangenkamp overgebracht. Na de arrestatie 

van Bijl werd het contact met het algemeen hoofdkwartier onderhouden door Joan 

Gelderman, zoon van een Oldenzaalse textiel fabrikant, die zich verschuilde achter de 

naam Van Houten. 15 Hij verzocht Van der Noordaa om de taak van Bijl over te nemen, 

hoewel deze- in tegenstelling tot veel andere aD-functionarissen- geen militair was. 

Van der Noordaa ging op het verzoek in, op voorwaarde dat Gelderman er bij het 

algemeen hoofdkwartier op zou aandringen om een andere gewestelijk commandant 

te benoemen met meer militaire scholing. Als adjudant koos Van der Noordaa de 

jonge Adri Kralendonk. H. Goedemoed werd gewestelijk chef-staf. Noodzakelijke 

besprekingen vonden meestal plaats op het kantoor van Bergkamp in de Goudsteeg, 

waar het gewestelijk hoofdkwartier van de oo was gevestigd en alle papieren in een 

geheime bergplaats waren opgeslagen. De Overijsselse oo-koeriers hadden hier lange 

tijd hun verzamelpunt. De door het algemeen hoofkwartier verstrekte richtlijnen, 

bevelen en opdrachten werden van hieruit zo snel mogelijk door kot;riers aan de 

districten overgebracht. 16 

De oo onderhield zijn contacten ook op andere wijze. In Van der Noordaas huis werd 

een clandestiene telefoonaansluiting gemaakt die regelmatig op afluisteren werd 

gecontroleerd door een technicus van de Zwolse telefooncentrale. Via Duitse dienst

lijnen stond de gewestelijke oo-staf in verbinding met verschillende plaatsen waar

onder Amsterdam, Den Haag, Arnhem en Nijmegen. Met Twente bestond contact 

via het elektriciteitsbedrijf De IJsselcentrale, dat een eigen telefonische verbinding 

had met het Twentsch Electriciteitsbedrijf in Hengelo. Na het in gebruik nemen van 

een geheime oo-zender in 1944 werden de telefonische verbindingen nog maar 

sporadisch gebruikt. 17 

De gevraagde benoeming van een nieuwe gewestelijk commandant bleef intussen 

langer uit dan verwacht. Wel vernam Van der Noordaa dat een uit Den Haag 

geëvacueerde hoofdofficier van het KNIL in de Achterhoek zou worden aangezocht 

voor de functie van districtscommandant in Twente. Tijdens een bijeenkomst in 

Enschede in de eerste helft van 1944 ontmoette Van der Noordaa deze in Aalten 

woonachtige officier, de 57-jarige kolonel b.d. Georg David Eduard Johan Hotz. 

Op verzoek van Van der Noordaastemde deze erin toe de functie van gewestelijk 
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commandant op zich te nemen in plaats van de beoogde functie in Twente. Hotz 
kwam naar Zwolle waar hij onderdak vond in de Walstraat bij mevrouw Franssen 
op nummer 40.'~ Onder leiding van Hotz, die gebruik maakte van de schuilnamen 

Huizinga en Eduard, ging de ZwolseODin het najaar van 1944 op in de nieuw 
gevormde Binnenlandsche Strijdkrachten. 

De Groene 

Van al le illegale groepen die werden geïntegreerd in het Zwolse oo-netwerk, gaf de 
groep De Groene het sterkste blijk van een eigen identiteit. Dat had zeker te maken 
met de persoonlijkheid van Henk Beemink, de leider van deze groep, die niet voor 
niets werd omschreven als een 'man van de daad' .'9 Hij was als telegraafwerker bij 
de spoorwegen in juni 1939 in Zwolle komen wonen. De 32-jarige Beernink had 
begin 1942 een verzetsgroep gevormd. Nadat hij in het najaar van 1942 in contact 
was gekomen met zijn plaatsgenoot A.W. Bijl werd De Groene ondergebracht bij 
de oo. Als er een wapen defect was, werd dit voor reparatie naar Beernink gebracht. 
Van lieverlee nam hij van alles ter hand: het onderbrengen van onderduikers, het 
ophalen van geld etc. Daarbij beperkten de werkzaamheden zich niet tot Zwolle en 
Zwolierkerspel maar strekten zich uit tot in de wijde omtrek.'" 
De activiteiten van de groep De Groene overstegen het nauwe kader van de 
naoorlogse ordehandhaving waarbinnen de oo zijn voornaamste taak zag weggelegd. 
Binnen de oo was de groep De Groene daardoor een bijzonder verschijnsel. Personen 

die waren aangesloten bij andere, meer gestructureerde illegale groeperingen, zoals 
de Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers, waren echter niet altijd te 
spreken over het ietwat vrijgevochten karakter van deze groep. Volgens een van 

Henk Beernink nam een vooraanstaande 

plaats in binnen de Zwolse illegaliteit. 

Hij gaf op eigen w(ize leiding aan de 

gmep De Groene. Op 8jebruari 1945 

vond hij de dood. 
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deze critici was het optreden van de groep De Groene impulsief en onbeheerst. 

' De Groene had zijn jongens [ ... ] niet geheel in zijn hand. Deze gingen soms op 
eigen initiatief zwarte boeren [die geld verdienden met illegale slachtingen KR] 

kraken, en waarbij ook wel eens misplaatste overvallen gebeurden. Hoewel hiertoe 

door de OD en veelal ook door De Groene zelf geen opdrachten waren gegeven werd 

dit toch door De Groene gesanctioneerd. ' 2' De criticus moest echter toegeven dat 

Beernink, wiens groep veel werk verzette, een geweldige kracht was, voor wie nooit 

iets te veel was. Dat die laatste bewering op waarheid berustte, blijkt uit een 

overzicht van de door de groep ontplooide activiteiten. 

Totde-voor oo-kringen atypisch grote- activiteit behoorde het doorsnijden van 

telefoonkabels, het in veiligheid brengen van geallieerde vliegtuigbemanningen, 

het onderbrengen van joodse onderduikers, het vergaren van distributiepapieren, 

persoonsbewijzen en financiën, het uitgeven van het illegale blad Het Nieuws, 
sabotage en spionage. 

De spionnen van De Groene stelden de exacte posities van luchtafweergeschut en 

munitieopslagplaatsen vast. De geschutsstellingen van de V I en V2 werden in kaart 

gebracht evenals de Duitse defensie langs de IJssel. Om gegevens te bemachtigen 

stal Beernink eens een tas met geheime papieren uit een Duitse auto. De inhoud werd 

nauwkeurig onderzocht waarna de belangrijkste informatie werd doorgegeven aan de 

leiding van de OD.22 

Het contact met de bezetter verliep echter niet altijd zo eenzijdig. Zo waren er 

waardevolle contacten met enkele bevriende Duitsers die op de Zwolse Orts

kommandantur werkten. Zij verstrekten tal van inlichtingen, bijvoorbeeld over 

aanstaande arrestaties. Ook gaven zij de inhoud door van anonieme brieven aan de 

Feldgendarmerie, waarin onderduikers en illegale radiobezitters werden genoemd. 

Een van hen , Max Schweigman, waarschuwde bovendien toen de SD begin 1945 

naar de geheime zender van de OD zocht. Zijn collega Hermann Beisserzorgde voor 

rijvergunningen, zodat het vervoer van wapens per auto kon geschieden. Voorts 

leverde hij vrijstellingen voor rijwielvordering en bewijzen voor vrijstelling van 

de Arbeitseinsatz. 21 

Ook buiten de Ortskommandantur wist De Groene een groeiend netwerk van 

contacten op te bouwen, zowel in Zwolle als daarbuiten. Zo hield inspecteur 

van politie Bannink De Groene op de hoogte van hetgeen hij in dienst vernam, 

en verstrekte inlichtingen over de activiteiten van de SD. De leden van Beerninks 

groep, waaronder spoorwegmensen en enkele agenten, beschikten daarnaast over 
contacten met de gemeente Zwolle en het Gewestelijk Arbeidsbureau. Op de afdeling 

Bevolking van het gemeentehuis werd op verzoek gemanipuleerd met persoons

kaarten en persoonsbewijzen van onderduikers en illegale werkers. Voorts bestonden 

er verbindingen met het Centraal Distributiekantoor, de JYTT en het elektriciteits

bedrijf.2" 

Onderduikers 
Eind 1942 vroeg Bijl aan Beernink of hij kon helpen bij het onderbrengen van onder

duikers . Beernink, die hier al enige ervaring mee had , stemde toe. Later werd onder 

meer samengewerkt met de plaatselijke medewerker van de Landelijke Organisatie 
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voor hulp aan onderduikers Jan Haan, maar ook rechtstreeks via contactpersonen uit 

onder meer Utrecht. Haan werd wat terughoudender toen hij merkte dat zijn naam en 
adres in een aantekenboekje van Beernink stonden genoteerd. Het contact bleef 
echter bestaan. Beernink voorzag de onderduikers van de benodigde distributie

bescheiden. Door de groep De Groene zijn naar schatting enkele honderden personen 
aan een onderduikadres geholpen, voornamelijk bij boeren in Salland en in de Noord

oostpolder. De meesten van hen waren mannen die verplicht werden om in Duitsland 
te gaan werken. Ook werden enkele tientallen militairen ondergebracht, die in 1943 
in krijgsgevangenschap zouden moeten. Bovendien werden verschillende joden op 

schuiladressen gehuisvest. 

Het toenemend aantal onderduikers moest voortdurend van nieuwe bonkaarten 
voorzien worden. In het begin werden ze van de Landelijke Organisatie voor hulp 
aan onderduikers betrokken, later werden ze verkregen door het inleveren van valse 
documenten, door ze te kraken (dat wil zeggen bonkaarten bemachtigen door het 
inbreken bij of overvallen van kantoren waar deze werden bewaard) , of door samen

werking met distributieambtenaren. Een deel van de verkregen bonkaarten werd aan 
plaatsen elders in het land doorgegeven.2; 

Piloten 
De Groene heeft in totaal47 geallieerde vliegers op weg naar Engeland geholpen, 

evenals twee Franse krijgsgevangenen en enkele Poolse militairen. Het vervoer 
vanuit de eerste schui lplaats naar Zwolle geschiedde op uiteenlopende wijze: te voet, 

per fiets of met de auto en zelfs een enkele keer per boot. Van verschillende zijden 
kreeg De Groene piloten gestuurd, uit Lemelerveld, Vollenhove, Dalfsen, Staphorst 
en Harderwijk. In zijn eigen huis aan de Hareulostraat verleende Beernink onderdak 
aan zestien geallieerde piloten. Sommige bemanningsleden werden ondergebracht in 

hotel Van Gijten beek. Later werden ze gehuisvest in een woonboot. Dit woonschip 
was naar de Vecht gebracht, in de buurt van het Haersterveer. Het schip, dat gebruikt 

werd als doorgangsadres, bood plaats aan meer dan tien mensen. Leden van De 
Groene hielden vomtdurend de wacht bij het schip. 
Voor het vervoer van de piloten werd in 1944 door Beernink en diens medewerker 
H.J. Rigter contact gezocht met de textielagent G. Vogel uit lttersum, die vanwege 
zijn functie bij de geneeskundige dienst van de luchtbescherming over een 
rijvergunning beschikte.2

" 

Meestal ondernamen de geallieerde vliegeniers hun tocht naar bevrijd gebied 

via enkele tussenstops in bezet gebied, onder meer in Amsterdam en de Biesbosch. 

Vanuit Rotterdam bestonden er contacten met de Witte Brigade in België. Ook werd 
gebruik gemaakt van een ' pilotenroute ' via het klooster vanAchel en van daaruit 

over de Pyreneeën naar Spanje, of via Turnhout, Charleroi en Mantpellier naar 
Zwitserland. Twee Franse krijgsgevangenen wisten via een Tilburgse kennis van 

Beernink België te bereiken. 27 

Niet alle piloten slaagden erin ongehinderd geallieerd gebied te bereiken. Zo 
arresteerden de Duitsers in de nazomer van 1944 een Amerikaan en een Pool , die 
op verzoek van Beernink door twee Zwolse agenten naar de hoofdstad waren 
gebracht. 2

g 
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Geld 
Geld voor het verzetswerk, in het bijzonder voor financiële ondersteuning van de 
onderduikers, werd verkregen door inzamelingen, abonnementsgelden van Het 

Nieuws en door overvallen op zwarthandelaren. In 1943 was H.J . Rigter begonnen 

met het ophalen van geld voor personen die wegens gevaar voor arrestatie waren 
ondergedoken. Niet lang daarna was Rigter in contact gekomen met Beernink. Toen 

bleek dat deze voor zijn activiteiten ook geld nodig had, werd afgesproken dat Rigter 
zich speciaal op de financiën zou toeleggen .2" 

Rigter trok verschillende medewerkers aan waaronder enkele predikanten, 

politiemensen en een uitgever. Behalve in Zwolle werd ook geld bijeengebracht 
in Mastenbroek, Hasselt, Wezep en Wijhe. Eind 1943 bedroegen de wekelijkse 
inkomsten niet minder dan f 2000,- . Rigter haalde zelf de grote bedragen binnen bij 
medestanders van het verzet, ca. f 800,- per week. Daarnaast ontving hij regelmatig 

bedragen die in een envelop onder de deur door werden geschoven. Begin 1945 was 
er ruim f 16.000,- in kas. Al met al ging er veel geld om in het illegale werk. ' In een 
jaar tijds is meer dan f I 00.000.- vergaard en weer uitgegeven . • .1o 

Vervalsingen 
Onder meer ten behoeve van onderduikers zorgde de groep De Groene voor aller
hande falsificaties . Persoonsbewijzen werden veranderd of vervangen door nieuwe 
exemplaren , reliëfstempels verstrekt en Ausweise en andere gewenste papieren 
uitgegeven. Het meeste falsificatiewerk verrichtte Rike Ruiter. De stempels werden 

onder meer geleverd door politiefunctionaris Bannink, die ze ontvreemdde tijdens 

dienstreizen. Andere stempels werden nagemaakt. Toen de Landelijke Organisatie 
voor hulp aan onderduikers in september 1944 in Zwolle met falsificatiewerk begon, 

kon De Groene het benodigde materiaal verstrekken:" 
Omstreeks diezelfde tijd vervalste de groep ook documenten voor de naar Zwolle 
overgebrachte gevangenen uit het concentratiekamp Amersfoort, die in de Buiten
sociëteit zaten. Gevangenen, die de stad in mochten als een andere gevangene zich 

borg stelde voor hun terugkeer, werden tijdens hun uitstapje in het bezit gesteld van 
een vervalst persoonsbewijs . De daarvoor benodigde foto was tijdens een eerdere 

wandeling in de stad gemaakt. Ook werden persoonsbewijzen binnengesmokkeld 
door een predikant die in de Buitensociëteit kwam preken. Door een bewaker 'die 
goed was' werdde-inmiddels ontsnapte- gevangene ' geregistreerd ' alsof hij was 

teruggekomen, zodat degene die borg stond geen last ondervond . De ontsnapte kon 
zich vervolgens in veiligheid brengen." 

Wapens 
Evenals de rest van deODen veel andere illegale groeperingen deed de groep De 

Groene moeite om aan wapens te komen. Een van de mogelijkheden was met behulp 
van de geallieerden. Via de radio gaf de groep locaties door waar wapens konden 

worden afgeworpen : Staphorst en de Mastenbroekpolder. 
Echter, geen van beide locaties leverde De Groene wapens op. De eerste plek 

zou niet geschikt zijn geweest; op de tweede ging iets mis met de dropping. Toch 
werden incidenteel kleine hoeveelheden wapens bemachtigd . Zo haalden de agenten 
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Op de~e woonboot in het Zwarte Water bracht De Groene tijdelijk joden, onderduikers en 

piloren onder. 

H. Lonnee en J. Graver eens drie geweren uit een Duitse wagen op de Gelderse Dijk. 
Bij het zoeken naar wapens werd ook gebruik gemaakt van contacten buiten de 
stad. Via een in Zwolle ondergedoken medewerker ontving een illegale groep uit 

Zwartsluis in de zomer van 1944 opdracht van De Groene om in te breken in een 
opslagplaats van vliegtuigmitrailleurs en munitie in hun woonplaats. De opdracht 
werd succesvol uitgevoerd met behulp van een valse sleutel. De buit bestond uit vier 
mitrai lleurs en enkele kistjes munitie.n 

Geruchtmakende activiteiten 
De Groene zette tijdens de bezetting een aantal opzienbarende daden o p haar naam, 
waardoor de groep als een zogeheten knokploeg werd aangeduid. Hoewel de groep 
geen deel uitmaakte van de Landelijke Knokploegen-organisatie, werd deze benaming 
geenszins ten onrechte verleend, zoals uit enkele voorbeelden blijkt. 
In het voorjaar van 1944 hoorde De Groene dat er op een plek in Zeeland veertig 
revolvers waren begraven. Besloten werd enkele mannen naar Zeeland te sturen 

om de wapens op te graven. Om niet op te vallen tijdens deze onderneming, werd 
gebruik gemaakt van de uniformen van twee in Westenholte ondergedoken ss'ers. 
De 28-jarige smid Cornelis Meenhorst zorgde voor de kledi ng. Helaas was de tocht 
naar Zeeland tevergeefs: de gezochte wapens werden niet gevonden. Toen een van 
de ss' ers uit Westenholte was vertrokken, kwam echter uit dat zijn uniform door 
de illegaliteit was gebruikt. In de nacht van I op 2 mei 1944 werd de woning van 

Meenhorst omstreeks I 4.00 uur door manschappen van de Arbeits Kontroll Dienst 
omsingeld. Meenhorst werd opgepakt en geconfronteerd met de twee gearresteerde 
deserteurs. Hij ontkende iets te maken te hebben met de ss-uniformen en werd naar 
het politiebureau overgebracht. Hij werd opnieuw hardhandig ondervraagd, waarna 
de zaak aan de so werd overgedragen. Intussen had het politiepersoneel De Groene 
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gewaarschuwd. Een poging om met hulp van agent Lonnee binnen te komen in het 
bureau mislukte. De volgende nacht, van 4 op 5 mei, zaagden leden van De Groene 
twee spijlen voor een van beide raampjes in Meenhorsts cel door. Meenhorst werd uit 
zijn cel gehaald en kon ontsnappen via een plat dak aan de achterzijde van het bureau 
en een overdekte fietsenstalling. Zijn vrouw en kinderen waren inmiddels uit vrees 

voor represaillemaatregelen gevlucht.~• 

In de zomer van 1944 trad De Groene opnieuw als knokploeg op. Op 5 september 

1944, Dolle Dinsdag, werd Beemink benaderd doorJan Haan van de Landelijke 
Organisatie voor hulp aan onderduikers. Haan had die ochtend een bericht ontvangen 
dat er die dag om 13 uur een bericht voor de radio moest worden omgeroepen. 

Aangezien de ZwolseLOgeen eigen knokploeg had, werd contact gezocht met De 
Groene. Beernink zorgde ervoor dat het bericht werd uitgezonden via de plaatselijke 

Op de onderduikersboot in het Zwarte Water. De man rechts is de onderwijzer Pier Stil, 

lid van De Groene en verantwoordelijk voor het schip. 
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draadomroep. Omstreeks kwart voor een 's middags drongen vier gewapende 
mannen de Zwolse radiodistributiecentrale aan de Melkmarkt binnen. Chef-monteur 
Tekelenburg moest de microfoon inschakelen. Vervolgens deelde Beernink via de 
radio mee dat het Duitse leger zich aan het terugtrekken was. De toehoorders werden 
opgeroepen om goed naar de BBC en Radio Oranje te luisteren. De uitzending werd 
besloten met de woorden 'Sluit u aan bij de verzetsactie. Leve de Koningin, leve het 
Vaderland ' . De overvallers verlieten het gebouw daarna aan de achterzijde. Een 22-
jarige controleur van de radiocentrale nam eveneens de benen met de woorden 'Nou 
bonjour, ik ga weg.' De mannen wisten met een auto te ontkomen in de richting van 
het Rodetorenplein. Het door de politie ingestelde onderzoek bleef zonder resultaat. 
Hoewel de actie vermoedelijk een uitvloeisel was van een landelijke actie, waren 
Rotterdam en Zwolle de enige steden die op Dolle Dinsdag een dergelijke boodschap 
lieten horen via de draadomroep. '; 
Begin september 1944 ontplooide De Groene nog enkele activiteiten in het kader 
van de geallieerde opmars. In de nacht van 3 op 4 september 1944 dwongen twee 
mannen met een pistool bij garage Schutte een chauffeur de sleutel van de garage af 
te geven. Bij twee autobussen werd de ontsteking verwijderd en het carter met zand 
gevuld. Hetzelfde gebeurde even later ook bij een andere garagehouder. Diezelfde 
nacht betraden zes mannen het erf van een boerderij . Terwijl twee bewakers met het 
gezicht naar de muur moesten gaan staan, werd een dorsmachine onklaar gemaakt. 
De volgende nacht werden opnieuw twee vrachtwagens in een garage gesaboteerd. 
Ook op 5 en 7 september sloeg De Groene toe en maakte twee vrachtwagens 
onklaar:'" Deze acties werden ondernomen om het vervoer van de Duitsers zoveel 

mogelijk te belemmeren. 
Begin oktober 1944 pleegde de groep De Groene haar meest spectaculaire actie: een 
overval op het Zwolse huis van bewaring. Na een razzia in de omgeving van Zwolle 
waarbij de Duitsers een schuilplaats van de illegaliteit hadden ontdekt, was politie
man Gijs Beijer, die behoorde tot de groep van Beernink, ter plekke polshoogte gaan 
nemen. Hij werd echter gearresteerd en in het huis van bewaring opgesloten. In die
zelfde periode werd ook een andere medewerker van De Groene, A. Nieuwpoort, 
samen met zijn dochter gearresteerd. 
Toen via een gevangenbewaarder bekend werd dat deze personen waren ingesloten, 
vreesde De Groene dat de arrestanten na marteling namen zouden noemen. De 
directeur van het huis van bewaring werd daarom door Beernink voor de keus gesteld: 
of de gevangenen werden vrijgelaten, of het huis van bewaring zou overvallen worden. 
Aangezien directeur K.A. Post de eerste mogelijkheid te riskant vond, beraamde 
Beernink het plan om enkele mannen in een Duits uniform van de Feldgendarmerie 
te steken, en hen met een 'arrestant' naar het huis van bewaring te sturen. Henk 
Beernink, Leo Gooy en Henk Braaksma verkleedden zich, Wim Bremmerspeelde 
voor arrestant. Enkele andere illegale werkers hielden die 2de oktober 1944 buiten 
de wacht. De list lukte en de deur werd geopend. De Duitse bewaker, die bij de deur 
op wacht stond, werd tot overgave gedwongen. De drie werden bevrijd, evenals hun 
celgenoot, een zekere Spanhak. Alles was in een paar minuten gebeurd, dankzij de 
medewerking van de Nederlandse bewakers. De bevrijden zochten daarna hun 

toevlucht in een veilige onderduikplaats.'7 
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Er werden dat jaar meer acties ondernomen, ook buiten de stad. Een door de so 

gezochte Zwollenaar, die enkele honderden persoonsbewijzen had bezorgd aan de 
illegaliteit, was als onderduiker in de Noordoostpolder bij een razzia door de Duitsers 

opgepakt. De man werd naar Meppel overgebracht waar hij in een noodziekenhuis 

belandde. De groep De Groene slaagde erin hem met een vrachtwagen van de IJssel
centrale- die het ziekenhuis zogenaamd kwam bevoorraden -te bevrijden en naar 
Zwolle mee te nemen. '8 

Beerninks medewerkers waren bovendien betrokken bij een inbraak in het Flevo

gebouw, waar de overheidsdienst zetelde die zich bezighield met de ontwikkeling 

van de Noordoostpolder. Toen De Groene in 1944 hoorde dat de hier opgeslagen 
voorraden door de Duitsers zouden worden weggehaald , kwam men in actie. Gloed

nieuwe fietsen , een grote hoeveelheid fietsbanden en meer dan tien leren jassen voor 
polderwerkers werden uit deze voorraad meegenomen en naar een bergplaats elders 
in de stad overgebracht. ' 9 

Confrontaties met de bezetter 
In de eerste maanden van 1945 verhardde de verhouding tussen De Groene en 

de bezetter. In januari 1945 gaf burgemeester Hensels van Zwolierkerspel aan 
de Duitsers het bericht door, dat zich in bakkerij Beumer in Ittersum een illegale 

drukkerij zou bevinden. Een aantalleden van de Grüne Polizei begaf zich op maan
dag 29 januari naar de bakkerij . Nadat ze hier enkele leden van de groep De Groene 
hadden aangehouden, arriveerde een andere illegale werker bij het pand, de 33-jarige 
koeltechnicus Jan de Groot. Hij werd gesommeerd zich over te geven. De Groot 

trok hierop zijn pistool en schoot de drie Duitsers neer. Oberwachtmeister Heimsath 
en een andere Oberwachtmei ster stierven ter plaatse, een Wachtmeister werd later 
gewond naar het Sophia-ziekenhuis gebracht. De illegale werkers konden ontvluchten. 

Hoewel de staf van de Sicherheitspolizei overwoog om alle mannen uit lttersum naar 
Duitsland te voeren en het dorp plat te branden , werd de represaille beperkt tot het 

opblazen van Beumers huis."" 
Een tweede gewelddadig treffen vond kort daarop plaats, en stond in verband met 

de zender van de Zwolse illegaliteit, die in séptember 1944 was verborgen op de 
zolder van het katholieke ziekenhuis aan de Sleekerstraat Het ziekenhuis was een 

toevluchtsoord voor de illegaliteit, waar regelmatig een aantal door de Duitsers 
gezochte personen zat ondergedoken. De hier geïnstalleerde zender maakte deel uit 
van het landelijke oo-radionet en vormde tevens een verbinding met het geallieerde 
hoofdkwartier in Eindhoven. Via de zender, die bediend werd door Dick Remmerde, 

werd informatie doorgespeeld over Duitse troepenbewegingen in de omgeving. Eind 
1944 werd de zender gedemonteerd en in een koffer op zolder verborgen. In de tweede 
helft van januari 1945 werd het toestel weer in hetzelfde zolderkamertje opgesteld."' 

Rond diezelfde tijd ontdekte Ordnungspolizist Harrie Piehl , een specialist in het 
peilen van geheime zenders, dat er in Zwolle een zender actief was. Nadat de code 
was ontcijferd, bleken de uitgaande berichten militaire informatie over de Duitsers te 

bevatten. Op de ochtend van 8 februari 1945 meldde Piehl op de so-Dienststelle aan 
het Van Nahuysplein dat de zender gelocaliseerd was in het katholieke ziekenhuis. 

Hij vroeg assistentie om ter plaatse een onderzoek in te stellen. 
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Door een op:ienbarende actie wist de ver:e1sgroep van Henk Beemink op 2 okiober 1944 

een acnualmensen uit hel Zwolse huis van bewaring te bevrijden. Op de:e jo1o staan de 

uitiloere/ers van hel gewaagde plan. Vanlinks naar rechls: Wim Brenuner. Henk Braaksma. 

Leo Gooy en, half ~ichrbaar, Henk Beemink. 

Omstreeks 10.30 uur kwamen zeven Duitsers het voorplein van het ziekenhuis op. 

Enkele officieren gingen met getrokken pistool naar binnen, terwij l twee of drie 

anderen buiten bleven staan. Twee Duitsers liepen naar de zij-ingang. De fietsen

beheerder werd gefouilleerd en moest naast de ingang op de grond gaan liggen. Op 

dat moment kwam Beernink op zijn fiets aanrijden, zette deze in het rek en liep naar 

binnen, op weg naar een illegale bespreking. De in het ziekenhuis werkzame monteur 

J.A. Aarsen kwam hem bij de hoofdingang tegen en vertelde dat het gebouw geheel 

omsingeld was. Na een moment van besluiteloosheid stapte Beernink door de hoofd

ingang naar buiten. Op hetzelfde moment klonken e lders in het gebouw schoten. 

Beernink pakte gewoon zijn fiets uit het rek en liep e rmee naar de uitrit. Zijn linker
hand zat in zijn jaszak. Twee geuniformeerde Duitsers bij de uitrit sommeerden hem 

hal t te houden, terwijl een van hen, de so'er W. H.E. Bartels, hem bij de linkerpols 

greep. Terwijl Beernink probeerde zich los te wringen, riep een van de Duitsers dat 

hij een wapen had. Daarop weerklonken twee schoten uit het machinepistool van 

Oberscharführer G.F.M. Hausdorf, lid van het Einsatzkommando Zwolle. Beernink 

viel dode! ijk getroffen over zijn fiets op de grond. Op hetzelfde moment kwamen 

enkele Duitsers met een aantal mensen ui t het ziekenhuis en dwongen hen op de 
grond te gaan liggen. Na een uur mochten ze opstaan en moesten ze met opgeheven 
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handen tegen de muur gaan staan van de azijnfabriek tegenover het ziekenhuis. 
Pas twee uur later mochten ze zich omdraaien en konden ze hun armen laten zakken. 
Kort daarna mochten ze naar huis."2 

Als gevolg van de schoten binnen in het gebouw was radiotelegrafist Remmerde 

gewond geraakt. Desondanks wist hij te ontsnappen, evenals enkele onderduikers 
die zich in de kelder verborgen hielden."' Bij het doorzoeken van het ziekenhuis 
vluchtte ook een knecht uit de keuken in paniek weg. Hij werd achtervolgd door 
de Duitsers die het vuur openden, en raakte zwaar gewond. Hij werd aangehouden. 
's Avonds overleed hij aan zijn verwondingen. Inmiddels hadden de Duitsers de 

zender gevonden en werden moeder-overste Praxedis Borsboom en haar medezusters 
verhoord , ' maar zij wisten aannemelijk te maken dat zij niet op de hoogte waren 
geweest van de verzetsactiviteiten in huis' .~ Er werden daarom geen represailles 
tegen het ziekenhuis genomen. Zwolle was al zwaar getroffen door het verlies van 
Henk Beernink, de voorman van de plaatselijke illegaliteit. 

De Nederlandsche Verzet Liga 

Omstreeks december 1940 richtte de zeventienjarige kantoorbediende van het Land

bouwcrisisbureau in Zwolle D.H.J. Overdijk een illegale organisatie op die de naam 
NederlandscheVerzet Liga kreeg. Hij kwam op dit idee nadat een collega hem enkele 

illegale krantjes had gegeven. Voor Overdijk, die op zijn werk verantwoordelijk 
was voor het maken van afschriften, was het vervolgens een kleine stap om eigen 
propagandamateriaal te gaan vervaardigen. Daartoe behoorde een programma van 

de opbouw van de Liga waarin zowel pro-Oranje uitingen als beschuldigingen tegen 
de Führer waren opgenomen . Met dit materiaal benaderde hij enkele leeftijdgenoten 
met het verzoek toe te treden tot de organisatie. Zij zochten op hun beurt weer andere 
gegadigden. Door dit ' cellensysteem ' kende een lid hooguit twee andere personen uit 

de organisatie. 
De Liga was geen lang leven beschoren, mogelijk als gevolg van jeugdige loslippig
heid. De Sicherheitspolizei kwam de groep al na korte tijd op het spoor en arresteerde 
tussen eind februari en begin maart 1941 metbehulp van de gemeentepolitie acht 

betrokken jonge Zwollenaren. Het betrof zes kantoorbedienden, een vertegenwoordiger 
en een etaleur. Ze varieerden in leeftijd van 17 tot 24 jaar. Korte tijd later werden nog 

eens twee kantoorbedienden opgepakt. De tien verdachten, de enige leden van de 
Liga, werden in juni 1941 veroordeeld wegens 'deutschfeindlicher Kundgebungen 
und zum Teil des Verbreitens und Herstellens von Hetzschriften'. De straffen 
varieerden van zes tot acht maanden cel ! ; 

De communisten 

Tot de organisaties die zich vroegtijdig op het terrein van de illegaliteit begaven, 

behoorde ook de Communistische Partij Nederland (CPN). Reeds in de jaren dertig 
hadden de Nederlandse communisten geregeld blijk gegeven van hun afkeer van 

het nationaal-socialisme. Hoewel de partij zich naar buiten toe afwachtend opstelde 
na het niet-aanvalsverdrag tussen de Sovjet-Unie en nazi-Duitsland, verwierpen 
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de meeste communisten de Duitse bezetting van Nederland. Voor haar eigen 

veiligheid besloot de CPN ondergronds te gaan. Tegen het einde van 1940 werd de 
Amsterdammer Joop Geerligs door de landelijke CPN-leiding naar het oosten van 
het land gestuurd met de opdracht om onder meer in de IJsselstreek illegale cellen 

op te bouwen. De taak van deze afgezonderde groepjes bestond uit het maken 
van propaganda en het helpen van vervolgden. Arrestaties in de communistische 

gelederen in 1941 en 1942 belemmerden de uitvoering van dit werk echter 
aanzienlijk.-!(' 

Van de ondergrondse activiteit was in Zwolle niet veel te bespeuren. Dat hing 
samen met het feit dat de CPN in de Overijsselse hoofdstad slechts over een kleine 
achterban beschikte. Alleen uit het opduiken van enkele exemplaren van het illegale 

blad De Waarheid kon worden afgeleid dat er ook bij de Zwolse communisten 
iets onder het oppervlak broeide. Wellicht was juist deze geringe activiteit van de 
communisten de reden, dat CPN-voorman Paul de Groot in april 1943 in Zwolle 

onderdook. 
Toch was er in elk geval in het laatste oorlogsjaar sprake van een illegale, 
communistisch georiënteerde groepering in de Overijsselse hoofdstad , de groep 
Huub. Deze stond onder leiding van de 37-jarige Amsterdamse beeldhouwer 
Hube1t van Lith, die in Zwolle zat ondergedoken. Van hem is echter niet veel 
meer bekend dan dat hij twee keer in handen is gevallen van de SD, maar de oorlog 

overleefde."7 

De Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers 

De grootste illegale organisatie in ons land was de Landelijke Organisatie voor 
hulp aan onderduikers, kortweg LO. De LO was ontstaan rond de gereformeerde 
predikant Frits Slomp, die zijn afkeer van de bezetter niet onder stoelen of banken 
stak. Toen hij in juli 1942 dreigde te worden geanesteerd, verliet hij zijn gemeente 
in Heemse. Hij kwam in Winterswijk terecht waar hij Helena Kuipers-Rietberg 

(Tante Riek) ontmoette, die actief was in de gereformeerde vrouwenverenigingen . 
Samen organiseerden zij enkele bijeenkomsten en besloten dat jonge mannen, die 
verplicht werden voor de Duitsers te werken, de mogelijkheid moesten krijgen onder 
te duiken. Op een bijeenkomst in Driebergen besloten enkele gelijkgezinden tot de 
oprichting van de Commissie-Van Zanten, vernoemd naar Slomp die de identiteit 

had aangenomen van ouderling Van Zanten. In december 1942 had Slomp al tal van 
personen in Utrecht, Gelderland, Overijssel en Drenthe overtuigd van het belang van 

een dergelijke organisatie. 
In de laatste maanden van 1942 werd ook met geestverwanten in Zwolle contact 

gelegd. Via de Zwolse leraar dr. J. Wytzes was Slomp in contact gekomen met 
A.W. Bijl van de Ordedienst. De dominee bracht hier zijn postadres onder. Inmiddels 

werden al onderduikers uitgewisseld tussen een achttal plaatsen in de betrokken 

provincies. Omdat het gevaarlijk was dat alle plaatselijke vertegenwoordigers elkaars 
adressen kenden, werd besloten wekelijks bijeen te komen op een centraal punt. 
Deze wekelijkse bijeenkomsten op zaterdag, eerst bij Bijl thuis in de Westerstraat 
en later in de woning van Wytzes in de Emmawijk, groeiden uit tot een ware beurs, 
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waar schuilplaatsen voor onderduikers werden aangeboden. Na verloop van tijd 

werd zoveel mogelijk geprobeerd de onderduikers in hun eigen provincie onder 
te brengen, zodat ze zichzelf niet zouden verraden door hun vreemde accent. De 

leiding van de bijeenkomsten berustte bij ds. Slomp, die later bekend werd als Frits 
de Zwerver.4

H 

Omdat het aantal bezoekers van de beurs groeide, werden de Zwolse huiskamers te 
klein voor de bijeenkomsten en moest naar elders worden uitgeweken. In maart 1943 

kwamen de ongeveer dertig bezoekers van de LO-beurs bijeen in de consistoriekamer 
van de gereformeerde Zuiderkerk. Heel ruim was het daar echter niet en bovendien 

waren er geen vluchtmogelijkheden. 
Een vluchtweg was bepaald geen overbodige luxe, aangezien de bijeenkomsten niet 
altijd aan de aandacht van de bezetter ontsnapten. Onverwacht kwamen eens een 
Duitse so'er en een Nederlandse metgezel binnen tijdens een illegale vergadering 
in de consistoriekamer. De voorzitter antwoordde desgevraagd dat men bijeen was 
om een dreigende scheuring in de kerk te bespreken . Daarop kreeg de groep opdracht 
de vergadering voort te zetten terwijl de Nederlandse so'er bleef. Nadat de aan

wezigen een uur lang de schijn hadden opgehouden, keerde de Duitse officier terug, 
excuseerde zich en liet de illegalen verbluft en opgelucht achter. Elders in het kerk

gebouw vond gelijktijdig een bijeenkomst plaats waar predikanten uit de regio 
geïnformeerd zouden worden over het werk van de LO. Toen ds. Slomp daar binnen
kwam, was de SDal aanwezig. Slomp wist de Duitsers ervan te overtuigen dat hij 
een meubelmaker was die boekenkasten wou verkopen aan de dominees. Hij mocht 

vertrekken. De predikanten werden daarna eveneens met rust gelaten, hoewel een tas 

met illegale papieren werd aangetroffen. De SD nam echter aan dat de tas door een 
bezoeker van een eerdere bijeenkomst vergeten was .49 

De zich nog altijd verder ontwikkelende La-organisatie werd op 28 april 1943 
opgeschrikt door de arrestatie van Bijl. Al spoedig werd evenwel duidelijk dat de 
aanhouding voortvloeide uit diens betrokkenheid bij de OD. Van zijn werk voor de 

onderduikers waren de Duitsers blijkbaar niet op de hoogte. Dat was mede te danken 
aan mevrouw Bijl, die tijdens de arrestatie van haar man kans had gezien een vals 
persoonsbewijs voor Frits de Zwerver in veiligheid te brengen. De post voor de 
dominee verborg ze in haar kleren:'" 
Uit veiligheidsoverwegingen besloot de LO-top om niet meer iedere week in Zwolle 
bijeen te komen, maar afwisselend in verschillende steden. In de eerste week van 

augustus 1943 kwam de landelijke Lo-beurs voor de laatste maal bijeen in Zwolle. 
Vanwege een groot aantal Grüne Polizisten in de stad- waarschijnlijk in verband 
met de arrestatie op 2 augustus van enkele leden van de KP-Meppel bij station Zwolle 
-en een afgekondigd reisverbod naar de noordoostelijke provincies, werden de 

vergaderingen verplaatst naar Arnhem, Utrecht en Amersfoort. 

Door de gestage uitbreiding van de Landelijke Organisatie voor hulp aan onder
duikers, groeiden de bezoekersaantallen van de landelijke beurs snel. De LO nam 

daarom het besluit het werk voortaan zoveel mogelijk provinciaal en districtsgewijs 
af te handelen. De plaatselijke vertakkingen van de LO werden voortaan door een vast 

persoon op de beurs vertegenwoordigd." Deze opzet werd geleidelijk doorgevoerd in 

de organisatie. 
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De Zwolse LO-afdeling 
De plaatselijke LO-afdeling in Zwolle kwam voort ui l het plaatselijke oo-netwerk. 
In dit netwerk, waarin Bijl een belangrijke rol speelde, was ook de gereformeerde 
onderwijzer Jan Haan betrokken. In februari 194 3 kreeg de 43-jarige Haan het 
verzoek van Bijl of hij het onderduikerswerkwilde overnemen. Bijl had het erg 
druk met zijn oo-werk en vond het bovendien beter ' niet te veel zaken in één hand 
te nemen. '}2• 

Haan, die op dat moment al een ondergedoken joods gezin van bonkaarten voorzag, 

nam het aanbod aan. Hij begon de beursvergaderingen te bezoeken. Hier hoorde 

In de nacht van 4 op 5 mei 1944 wist De Groene een arres1an11e ont::;elten uil een cel van het 

Zwolse poliliebureau. Dil gebeurde op de klassieke manier; het door:agen van de tralies van 

een buitenraam1~je. Op de foto is de cel te ~i en ~oals die na de ontsnapping werd aangetroif,m. 

267 



hij enkele maanden later dat er een winkelpand nodig was, waar onderduikers 
ongemerkt konden binnenkomen. Daarop benaderde Haan de 33-jarige Wim 
Wieringa, wiens drukbezochte textielzaak aan de Oude Vismarkt hiervoor zeer 

geschikt leek. Wieringa stemde direct toe en werd door Haan meegenomen naar de 

beurs. De ene keer ging Wieringa als vertegenwoordiger van Zwolle, de andere keer 
Haan.'' 
Na de arrestatie van Bijl in april 1943 kreeg Haan ook de LO-leiding over Overijssel. 
Daarbij werd hij geholpen door Wieringa, die in oktober 1943 de vaste afgevaardigde 

werd voor de landelijke vergadering. De oorspronkelijke activiteiten van de bijeen

komst- het uitwisselen van onderduikers en bonnen -waren inmiddels grotendeels 

verplaatst naar provinciale bijeenkomsten. De landelijke LO-leiding zorgde nu voor 
de technische zaken, zoals de contacten met andere illegale organisaties.'" 
De plaatselijke afdeling onderhield naast contacten op landelijk en provinciaal niveau, 

ook relaties binnen het district Zwolle zelf. Vooral met de LO-afdeling Berkurn werd 
nauw samengewerkt. Contactpersonen daar waren S. Metzen J. Tensen. Zij kenden 
op het platteland de wegen om aan bonkaarten te komen en om onderduikers te 

plaatsen.'' Een enkele keer liepen de activiteiten echter te veel in de gaten. 
Haan vreesde hierdoor dat zijn naam te bekend werd, en hij trok in juni 1943 de 
twintigjarige Henk Niessen als koerier aan. Niessen was afkomstig uit Vianen en was 

verloofd met de dochter van een LO-man uit ZwolierkerspeL Onder zijn schuilnaam 
Harry legde Niessen op zijn fiets overal contacten ten behoeve van het illegale werk, 
terwijl Haan- die hem een vrij mandaat had gegeven- zich zoveel mogelijk in de 

anonimiteit bewoog.56 De koerier onderhield namens zijn chef contacten met het 
gemeentehuis en het plaatselijk distributiekantoor en met andere illegale groepen, 
vooral toen deze om bonkaarten verlegen zaten. Zo bestond er geregeld contact 
met de onderwijzer Frans van Westen van de Vrij Nederland-organisatie. Hij had 
verschillende joden laten onderduiken en wisselde bonkaarten en persoonsbewijzen 
uit. Ook werd wel gebruik gemaakt van contacten van De Groene, onder meer om 

aan stempels te komen. De Groene verzorgde eveneens de betrekkingen met de 
gemeentepolitie, hoewel Harry zelf ook een van de rechercheurs kende.57 

De verzorging van de onderduikers verliep steeds gestructureerder. Toen Haan nog 
maar kort betrokken was geraakt bij het onderduik werk, bezocht hij allerlei vrienden 

en kennissen 'en scharrelde alles wat los en vast zat bij elkaar' .58 Een medewerker 
in Berkurn wist wel eens boeren over te halen hun bonkaarten af te staan, omdat 

zij immers voor een belangrijk deel zelf in hun voedselbehoeften konden voorzien. 
Daarnaast bezorgde bakker Beumeruit Ittersum regelmatig brood voor de onder

duikers. '" 
In een later stadium werden de bonkaarten, die in steeds grotere hoeveelheden nodig 
waren, op grootschaliger wijze verkregen. Zo werden grotere aantallen bonkaarten 

via de beurzen betrokken, terwijl de LO ook bonkaarten verstrekte via een eigen 
ondergronds distributiekantoor. De plaatselijke LO-afdeling ontving regelmatig 

zeshonderd bonkamten doordat de bevolking van de gemeente Zwolle op papier 
met anderhalf procent was toegenomen door ambtelijke manipulaties. Ongeveer de 

helft hiervan had de LO zelf nodig, de overige kaarten gingen naar andere groepen, 
met name naar De Groene.60 
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Om het onderduikwerk te financieren, betaalden de betrokkenen in het begin het 

nodige uit eigen zak of werd geld ingezameld bij familie en kennissen. Na enige tijd 
kwam Jan Haan met Henk Beernink overeen dat de groep De Groene zou trachten 
een groep vaste donateurs bijeen te krijgen, zodat Haan zich meer met de onder
duikers zelf kon bezighouden. Daarnaast kwam Haan in contact met het Nationaal 
Steunfonds, een organisatie die met medeweten van de Nederlandse regering in 
ballingschap geld uitkeerde ten behoeve van de illegaliteit. Haans koerier ontving 
hier regelmatig bedragen van.6

' 

Moeilijkheden 
Tot de zomer van 1944 kon de Zwolse La-afdeling redelijk ongehinderd haar gang 
gaan. Op een avond in juli of augustus 1944 deed de Landwacht onverwacht een 
inval in de textielzaak van Wim Wieringa aan de Oude Vismarkt op verdenking van 
zwarte handel. Bij een vluchtig onderzoek werd een radio aangetroffen, waarna twee 
broers van Wieringa naar het politiebureau werden meegenomen. Het onderzoek zou 
de volgende dag worden voortgezet. Jan Haan werd die nacht door de politie op de 
hoogte gebracht van de inval en hij overlegde daarop met Wim Wieringa en Henk 
Niessen. Nog diezelfde nacht haalden ze de bonkaarten en vervalsingen uit de 
winkel, evenals het kort daarvoor gearriveerde bevolkingsregister van Vollenhove. 
De spullen werden elders in veiligheid gebracht. De broers Wieringa werden spoedig 
daarop vrijgelaten.62 

Niet lang daarna werd in augustus 1944 bij een razzia in 1-Ielfte een onderduiker 
gepakt. Daarbij werd duidelijk dat Henk Niessen voor bonkaarten zorgde. Niessen 
nam de wijk naar Ommen, waar hij zich bij een knokploeg aansloot. De uit Zutphen 
afkomstige verzetsman Abbink (schuilnaam: De Vries) volgde hem op. Tijdens de 
laatste oorlogsmaanden werd zijn koerierswerk gedeeltelijk overgenomen door 
Ome Jan, een broer van Frits de Zwerver, en een dochter van Bijl.6

' 

Door verschillende arrestaties in de zomer van 1944 kwam het onderduikerswerk 
nagenoeg stil te liggen en was er weinig overleg meer met La-groepen buiten Zwolle. 
Er werd niet meer vergaderd; het contact werd door koeriers onderhouden. Haan 
beperkte zijn activiteiten tot een minimum en richtte zich vooral op de verzorging 
van gevangenen in het huis van bewaring. De leiding van de Overijsselse LO droeg 
hij over aan Wim Wieringa, die in augustus 1944 tot de landelijke top van de LO was 
toegetreden .... 

Een zware slag voor Haan was de dood van zijn zeventienjarige zoon Anne op 

13 oktober 1944. Deze was op 6 oktober met twee andere onderduikers gearresteerd 
in het huis van de familie Metz op de Kranenburg in Zwollerkerspel, waar hij zich 
verborgen hield om te ontkomen aan het spitwerk bij de !Jssellinie. Als represaille 
voor een sabotagedaad van het verzet werd hij een week later met zes anderen 
gefusilleerd. Tot de slachtoffers behoorden ook de broers Willem Jan en Jakob 
Tensen, die op 30 september 1944 gearresteerd waren bij een huiszoeking, en 
betrokken waren geweest bij het werk van de L0.65 

Na deze slag bleef het betrekkelijk rustig in de Zwolse LO. De enige uitzondering 
daarop was dat de SD in januari 1945 Wim Wieringa op het spoor kwam. Wieringa 
had op verzoek van de illegale werker Bertus Meijer een persoonsbewijs verzorgd 
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voor de ondergedoken burgemeester Koning uit Zwartsluis. Op een avond gaf hij dit 
persoonsbewijs af bij een relatie van Meijer. Deze bracht het document naar het huis 
van dr. Jongsma in de Wilhelminastraat waar de burgemeester zat ondergedoken. 

Jongsma zelf was daar verdwenen nadat een van zijn medewerkers uit de OD was 
opgepakt, maar de burgemeester verbleef er nog. Op het moment dat de kennis er 
binnenliep, bleek de SD aanwezig. Toen het persoonsbewijs op hem werd gevonden, 
gaf de boodschapper naam en adres van Wim Wieringa. Daarop toog de SD naar de 

bovenverdieping waar Wieringa woonde en arresteerde hem. Hij werd meegenomen 
naar het gebouw van deSDop het Van Nahuysplein, en van daaruit naar het huis van 

bewaring. Na een dag of tien werd hij naar Amersfoort gebracht. Vervolgens werd hij 
doorgestuurd naar Scheveningen, waar hij na de capitulatie werd vrijgelaten.6

" 

Wieringa's taak als voorman van de Overijsselse LO werd tijdens de laatste 

bezettingsmaanden waargenomen door de in Zwolle ondergedoken Wim de Jonge, 
een Nijmeegse politieman. Hij werd daarbij geassisteerd door Wieringa's koerierster 
Dina Smit, een onderwijzeres uit Eibergen die gebruik maakte van de schuilnaam 
Janny, en door Abbink, de koerier van Jan Haan ."7 

De Falsificatie-Centrale 

In de illegaliteit ontstond eind 1942 een toenemende behoefte aan bonkaarten en 
persoonsbewijzen voor onderduikers en illegale werkers. Mensen her en der in het 
land gingen zich bezighouden met het vervaardigen van vervalsingen. Naast enkele 
plaatselijke vervalsingsgroepen bestonden er twee overkoepelende, landelijke 

organisaties. Dat waren de in Amsterdam zetelende Persoonsbewijzencentrale en 

de Falsificatie-Centrale (Fe) in Nijmegen. Oprichter van de FC was de uit Klundert 
afl<Omstige Jacobus J. de Weert, die in Nijmegen rechten studeerde. Hij legde in 1943 
contacten met verschillende personen, in Nijmegen onder meer met de 24-jarige Wim 
de Jonge, die later LO-werk zou gaan doen in Zwolle. De Jonge werd als politieagent 
belast met het zoeken van originele legitimaties en stempel afdrukken. 

In maart 1944 waren de geproduceerde vervalsingen bijna niet meer te betalen. 
Wie vervalsingen maakte, moest een eigen netwerk hebben. Men diende hierbij te 
beschikken over contacten met ambtenaren, papierleveranciers, drukkers, stempel
en clichémakers, fotografen en tekenaars. Veel van deze mensen moesten betaald 
worden voor de kosten die ze maakten. Vandaar dat de FC in maart 1944 besloot zich 

bij de financiee l sterker staande LO aan te sluiten. Opdrachten kwamen voortaan van 
de landelijke leiding vandeLOen werden uitgedeeld aan het kantoor in Nijmegen of 
aan een van de bijkantoren in Eindhoven of Den Haag. ''" 

Na de bevrijding van Eindhoven en Nijmegen in september 1944 zette de inmiddels 
ondergedoken Wim de Jonge een bijkantoor op in zijn onderduikplaats Zwolle. Het 

bureau was aanvankelijk gevestigd op zijn onderduikadres, De Ruyterplein 4, maar 
verhuisde spoedig naar een kamer in de Olivier van Noortstraat waar continu met 
drie man werd gewerkt, onder wie Wim de Jonge en Jan de Jong. Toen de ruimte te 

klein werd, weken ze uit naar een locatie boven een boekwinkel in de Diezerstraat. 

Daar werd ook meegewerkt door Rudi Hidskes, Marten Nooteboom en de 
koeriersters Rie Ekeris en Dina Smit. Het contact met het hoofdkwartier in Den 
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Haag werd een- tot tweemaal per week door een koerierster onderhouden. Vanwege 

enkele arrestaties in Zwolle werden de activiteiten van de FC in de laatste maanden 
van de oorlog enigszins teruggebracht. Voor de zekerheid werd de FC overgeplaatst 
naar een woning in de Tulpstraat, waar de vervalsers tot aan de bevrijding bleven. 

Moeder-overste Praxedis Barsboom van her kt1tho/ieke :i ekenhuis wis/ door koelbloedig 

optreden op Bjebruari 1945 een aantal mensen uit de handen van de Duitsers te houden. 

Wegens haar verdiensten voor de illegalileit kreeg :!i in 1952 her Kruis van Verdienste. 

De behoefte aan vervalste persoonsbewijzen was erg groot in Zwolle vanwege de 
razzia's op arbeidskrachten. Een aantal van de door haar verstrekte persoonsbewijzen 
kreeg de FC vanuit het bevrijde Zeeland. Daarnaast ontving de FC van een ambtenaar 
van de afdeling Bevolking 500 persoonsbewijzen van de gemeente Zwolle. Sommige 
ambtenaren, onder wie Gé Hutten, was geen moeite te veel om de FC te helpen. 
Behalve persoonsbewijzen leverde de FC de meest uiteenlopende papieren, zoals 
Ausweise, briefhoofden, rijbewijzen alsmede legitimaties van instanties als de P1ï, 

het Centraal Distributiekantoor, de Raad van Arbeid, Rijksverkeersinspectie en 
diverse depa11ementen, al dan niet met bijbehorende stempels."" 
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Om deze stempels te kunnen vervaardigen, onderhield de FC relaties met een Zwolse 

clichémaker die samen met zijn tekenaar belangeloos clichés maakte. Daarnaast werd 

onder meer gebruik gemaakt van de diensten van fotograaf Van Hezel en van drukker 

Van den Hazel. Soms werden ook andere drukkers benaderd, maar deze werkten niet 

allemaal van harte mee of slechts tegen flinke betaling. Het geld dat daarvoor nodig 

was, was aanvankelijk afkomstig van deLO-topen kwam door bemiddeling van Wim 

Wieringa bij de FC terecht. Na september 1944 werden de activiteiten betaald uit de 

provinciale kas van deLOen met giften van particulieren.7
" 

Een andere activiteit was het verstrekken van een speciaal reliëfstempel. Een afdruk 

daarvan in het persoonsbewijs zorgde voor vrijstelling van de dwangarbeid aan de 

IJssellinie. Een van de adressen waar dit stempel werd verstrekt, De Ruyterplein 4, 

raakte echter medio maart 1945 bij de Duitsers bekend. De bewoner, Wim de Jonges 

schoonvader Hendrik Maaskant, werd gearresteerd en op 29 maart met negen andere 

Zwollenaren in het Twentse Wierden gefusilleerd.7 1 De Falsificatie-Centrale wist haar 

activiteiten echter voort te zetten tot aan de bevrijding. 

De Landelijke Knokploegen 

Vanaf het einde van 1942 ontstonden in Nederland verschillende illegale groeperingen 

die zich in het bijzonder bezighielden met het bemachtigen van distributiepapieren 

en met het stichten van wanorde in bevolkingsregisters. Papieren van onderduikers 

werden verdonkeremaand en de organisaties zorgden dat ze toch hun distributie

papieren kregen. Om greep te krijgen op deze activiteiten erkende de topleiding van 

de LO in augustus 1943 de zogeheten knokploegen en hun als 'kraken ' betitelde over

vallen. Vervolgens werd getracht de bestaande knokploegen onder te brengen in een 

centraal verband, de Landelijke Knokploegen (LKP) , dat nauw gelieerd was aan de LO. 

Ondanks deze structuur was er niet echt sprake van uniformiteit bij de knokploegen. 72 

De meeste diefstallen van grotere partijen di stributiebescheiden werden na de tot

standkoming van de LKP voorbereid en uitgevoerd door speciaal daarvoor opgezette 

knokploegen. Eind augustus 1944 werd de LKP onder bevel gebracht van reserve

eerste-luitenant Johannes van Bijnen, die de titel kreeg van Landelijk Sabotage 

Commandant. Het was zijn taak om sabotage ten gunste van de geallieerden te 

stimuleren. 

De provincies Overijssel en Gelderland kwamen onder leiding van Cees Stoové 

(Grote Kees) en werden onderverdeeld in districten met een of meer ploegen. 

Behalve deze knokploegen werden zogeheten burgerverzetsgroepen opgericht. 

Deze groepen, elk zes man groot, waren vooral in het oosten van het land actief. 

Vooral door het saboteren van spoor- en verkeerswegen belemmerden zij het vervoer 

van Duitse militairen. Toen Van Bijnen begin september 1944 opdracht gaf enkele 

spoorlijnen onbruikbaar te maken, werden er die maand verschillende aanslagen 

gepleegd op de lijnen Zwolle-Almelo en Zwolle-Amersfoort. Vermoedelijk was ook 

een Zwolse burgerverzetsgroep hierbij betrokken.7
' 

In Zwolle bestond tot september 1944 echter geen zelfstandige knokploeg binnen het 

LKP-verband. Wanneer de plaatselijke La-organisatie iets gedaan wilde hebben, zocht 

Jan Haan contact met de groep De Groene, de knokploeg uit het Zwolse oo-netwerk. 
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Het ontbreken van een volwaardige Zwolse LKP-groep nam niet weg dat de LKP 

activiteiten ontplooide in de stad. Een voorbeeld daarvan was de overval op het 
Zwolse distributiekantoor aan de EekwaL Deze actie werd op maandag 17 juli 1944 
uitgevoerd door de KP Enschede onder leiding van Johannes ter Horst, met behulp 

van twee Apeldoornse KP' ers. De overval die even na 18.00 uur plaatsvond, mislukte 
door toedoen van een agent die het gebouw bewaakte. De overvallers wisten niette
min ongehinderd weg te komen.7~ 

Onder de overvallers bevond zich overigens ook een Zwollenaar, een zekere Harry. 
Zijn betrokkenheid toont aan dat er in de illegaliteit banden bestonden tussen Zwolle 
en Twente. Dat bleek bovendien uit het feit dat de 34-jarige Willem Lindenbom zich in 

augustus 1944 aansloot bij de LKP-groep Almelo. Deze uit Noord-Holland afkomstige 

onderwijzer was in 1942 in Zwolle aangesteld als Rijksconsulent voor lichamelijke 
opvoeding. In die hoedanigheid moest hij veel reizen en verwierf zo veel relaties. 
Lindenbom raakte verzeild in het illegale werk en maakte zich verdienstelijk door 
het uitgeven van bonkaarten en zegeltjes voor persoonsbewijzen. Daarnaast hielp hij 
mensen aan een onderduikadres en bewees hij diverse andere diensten75

• 

Zo was Linden bom, die bekend stond onder de naam Pim, door bemiddeling van 
Bertus Meijer in juni 1944 in contact gekomen met Wim Wieringa van de LO. Via 

contacten van Lindenbom bij de drukkersfirma Enschedé in Haarlem bleek het 

mogelijk een in Groningen gekraakte partij bonkaarten zodanig te bedrukken dat ze 
geschikt werden voor gebruik, zodat de voedselvoorziening voor een groot aantal 
onderduikers weer tijdelijk was veiliggesteld.76 

Als KP-man was Lindenbom betrokken bij enkele kraken. In september 1944 pleegde 
hij met zijn medewerkers tot driemaal toe een aanslag op de spoorlijnen die Zwolle 

met het noorden en het oosten verbonden, terwijl ze in oktober I 944 ook de spoorlijn 
naar Deventer de lucht in lieten gaan.77 

Lindenbom was, evenals zijn stadsgenoot Theo Visser, een 28-jarige marechaussee, 
ondergeschikt aan Andries Kal ter. Deze groothandelaar in groenten en aardappelen, 
had samen met bankbediende Derk Smoes de leiding over de KP-Almelo. Vanaf eind 
september 1944 trad Kalter (alias Dries alias Gerard) op als commandant van Zwolle 
en de Noordoostpolder namens de nieuw gevormde Binnenlandsche Strijdkrachten, 

waarin deooen de LKP waren opgegaan. Onder diens leiding was Lindenbom belast 
met de di stributie van wapens in Zwolle en omgeving die door de geallieerden in de 
Noordoostpolder gedropt waren."' 

In december 1944 werd Lindenbom commandant van het Zwolse KP-district. Op dat 

moment werd hij vermoedelijk al gezocht door de so, die van een informant gehoord 

had dat Lindenbom verantwoordelijk was voor het vervoer en de verdeling van 

gedropte wapens. Daarop werd een inval gedaan bij de leraar Van den Bosch in de Da 
Costastraat waar Lindenbom woonde. De gezochte man was niet aanwezig, maar wel 

vond de so enkele foto's van Lindenbom plus een lijst van door hem gedistribueerde 
wapens. Twee so'ers die een foto hadden gekregen, zagen Lindenbom begin maart 
1945 met zijn verloofde in de stad lopen. Na controle van zijn persoonsbewijs 
probeerde Lindenbom te vluchten maar de ss'ersopenden het vuur op hem en hij 
raakte ernstig gewond aan zijn buik en arm. Na een operatie in het Sophia-ziekenhuis 
werd hij in slechte toestand overgebracht naar het huis van bewaring.79 

273 



Henk Braaksma, alias Henk van Zuthem. 

Hij was als prominent lid van De Groene 

betrokken bij de stoutnwedige bevrijding 

in 1944 van enkele gevangen uit het huis 

van bewaring. 

Hier gaf Lindenbom briefjes aan een bewaker, bestemd voor de boekhandelaar 

William Jakma aan de Assendorperstraat Deze briefjes werden ook aan de so'er 
Bartels getoond. In het eerste briefje, dat op 19 maart bij Jak ma werd bezorgd, gaf 
Pim opdracht enkele voorwerpen uit zijn laatste verblijfplaats te verwijderen en 

vroeg hij om roodvonkbacillen. Hierdoor zou hij als zieke naar een andere plaats 
worden gebracht. In een volgend briefje schreef hij dat Gerard bij Jakma moest 
komen. De so vermoedde terecht dat het hier om de gezochte Kalter ging, terwijl 
Jakma's boekhandel al werd beschouwd als een aanloopadres van de illegaliteit.Ho 

Kalter ging op het verzoek in om bijJakmate overleggen over Lindenborns positie. 
Inmiddels had hij aan twee van zijn medewerkers gevraagd om na te gaan of het 
mogelijk was Lindenbom te bevrijden. Die medewerkers waren de Almelose KP'ers 
Hendrik Mulder (Hans) en Anton Wisman (Pierre Moolenaar) die Lindenbarn na 
zijn arrestatie was opgevolgd als districtscommandant van de KP voor Zwolle en 
de NoordoostpolderR1

• Zij hadden al diverse plannen gemaakt om Lindenbom te 
bevrijden. 
Een overval op het Sophia-ziekenhuis moest op de avond van 16 maart worden 
afgeblazen, toen bleek dat Lindenbern weer naar het huis van bewaring was over
gebracht. Een plan om hem daaruit te bevrijden werd vervolgens doorkruist doordat 
de meeste Nederlandse bewakers door Duitsers waren vervangen. Toen ontstond het 
plan om de geallieerde luchtmacht een precisiebombardement te laten ui tvoeren op 

de gebouwen van de so in Zwolle op het moment van de overvaL Dit plan werd 
echter verworpen omdat het so-gebouw aan het Van Nahuysplein te dicht bij het 
katholieke ziekenhuis stond. De kansen om Lindenbom te bevrijden waren derhalve 
erg klein.82 

Op het moment dat Kalter woensdagavond 2 1 maart om 19.00 uur bij Jakma was, 
werd de Assendorperstraat door een so-commando afgezet. Toen Kalter de Duitsers 
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in de gaten kreeg, begreep hij dat het mis was. Hij gaf de eveneens aanwezige 

Sipke Jacob Baarsma, de 24-jarige plaatsvervangend leider van een verzetsgroep 
uit Dalfsen, een pistool en samen renden ze naar buiten. Kalter werd door de aan
stormende Duitsers in een vuurgevecht gedood. Voor de Duitsers bleef hij een 
onbekende. Baarsmarende het huis weer in en werd daar gearresteerd. Ook Jakma 

en zijn vrouw werden aangehouden. De woning werd grondig doorzocht. Daarbij 
werden enkele geheime papieren aangetroffen en een bedrag van ruim f 100.000,
dat was bestemd voor de illegaliteit.~' 

Jakma gaf tijdens het verhoor toe dat in zijn huis herhaaldelijk illegale bijeenkomsten 
waren gehouden en noemde de namen van enkele koeriersters. Hij werd later in 
Wierden vermoord ..... Lindenbom overleed op 22 maart in de gevangenis te Zwolle, 

mede als gevolg van een buikvliesontsteking. Baarsma werd op lO april gefusilleerd 
aan de IJssel bij het Katerveer. Na een gewelddadig verhoor had hij toegegeven dat 

hij in opdracht van Kalter een pistool had moeten halen bij de wachtmeester der 
parketwacht Bakker aan de Assendorperdijk."; 

Bij Bakker thuis vond de SD twee Engelse uniformen, onderdelen van stenguns en 

enkele zakken die waren afgeworpen door geallieerde vliegtuigen. Bakker, die werd 
herkend aan de hand van een foto uit zijn woning, werd later die dag in de Koestraat 
gearresteerd. Tijdens het verhoor bij de SD hield Bakker aanvankelijk vol niets te 
weten van de wapenonderdelen en uniformen die bij hem onder de vloer waren 

verborgen. Toen gedreigd werd dat er dertig mensen zouden worden doodgeschoten, 
gaf hij alsnog toe. Hij verklaarde dat er drie containers met springstof bij een boer 

in Laag Zuthem waren verborgen. Een so-commando vond de containers, maar 
constateerde tevens dat de inhoud niet meer compleet was. In een volgend verhoor 
door Bartels dreigde de so'er opnieuw een aantal mensen te laten doodschieten als de 

arrestant zijn kennis niet prijsgaf. Daarop wees Bakker een tweede opslagplaats aan. 
In een kuil bij de begraafplaats in Wijthmen werden munitie en geweren gevonden, 
waarvan Bakker wist dat ze verroest waren. Hoewel Bakkers betrokkenheid bij de 
illegaliteit daarmee een vaststaand feit was geworden, lieten de Duitsers hem in 
leven.86 

Inmiddels was een andere tak van de Zwolse KP, die onder leiding stond van Theo 

Visser, weer actief geworden. Omstreeks 21 maart werd een bruggetje opgeblazen 
onder de spoorweg Zwolle-Meppel. Op 3 april kreeg de groep van Visser opnieuw 
opdracht de inmiddels herstelde spoorlijn, de enige nog resterende verbinding tussen 

West-Nederland en Duitsland, op te blazen. Die opdracht werd 's avonds laat uit
gevoerd. De trein die vervolgens over de vernielde rails reed ontspoorde, zodat de 

wagons de lijn versperden. Op 6 april bleek de lijn weer hersteld te zijn. De volgende 
dag verongelukte Visser toen de spoorlijn voor de derde maal de lucht in vloog, dit
maal bij Nieuwleusen. Zijn kameraad Wim Doorn overleefde de aanslag, evenals 
Daan Querner die echter een arm moest missen. In de kleding van Visser vonden de 

Duitsers een portefeuille, waarin een briefje zat met enkele aantekeningen. Daardoor 

kwam deSDop het spoor van een kist met munitie die verborgen was in een hooimijt 
in Wijthmen. Arrestant Bakker, die door de SD werd geconfronteerd met deze vondst, 
bleef echter zwijgen over een groot wapendepot in Wijthmen waar kisten met munitie 
en handgranaten waren ondergebracht. De Duitsers hebben het depot niet ontdekt."' 

275 



De groep van Bertus Meijer 

Al enkele weken na de Duitse inval raakte Zwollenaar Bertus Meijer betrokken 

bij het illegale blad B.C. Nieuws dat door zijn broer in Santpoort werd vervaardigd. 
Meijer zorgde voor de verspreiding in Zwolle. Vanaf eind 1942 hield hij zich 

tevens bezig met hulpverlening aan onderduikers. In deze periode kwam Meijer 
in aanraking met Henk Veldhuis uit Meppel, die zowel betrokken was bij het 
illegale blad Trouw als bij de KP-Meppel. Meijer slaagde erin om verschillende 
onderduikers via zijn relaties onder te brengen, onder meer in Hardenberg en 
Dalfsen. Bonkaarten voor de onderduikers ontving Meijer via zijn illegale 
contacten in Meppel.ss 

Begin augustus 1943 kreeg Meijer van agent Frans Apotheker, zijn contact bij de 
gemeentepolitie, te horen dat hij niet naar zijn huis aan de Deventerstraat moest gaan. 
De voor de SD werkzame Willy Kramer bleek Meijer namelijk op het spoor te zijn 

vanwege zijn betrokkenheid bij de verspreiding van Je Maintiendrai , zoals B.C. 
Nieuws inmiddels heette. Meijer werd 's avonds alsnog door Kramer gearresteerd 
in het huis van zijn ouders, evenals twee voormalige krijgsgevangenen die hij 
daar had ondergebracht. De arrestanten werden de volgende dag naar Groningen 

getransporteerd. Het verhoor van Meijer leverde echter niets op. Nadat hij daarop liet 

weten geld aan het Duitse Rode Kruis te willen schenken, werd hij op 13 september 
1943 vrijgelaten. Uit veiligheidsoverwegingen besloot Meijer zijn banden met 
Je Maintiendrai te verbreken. Hij werd actief voor Trouw en verzamelde daarnaast 
militaire informatie die hij doorgaf aan de bij de OD betrokken Joan Gelderman uit 

Oldenzaal. Het is overigens de vraag hoe nauwgezet Meijer zijn veiligheid probeerde 
te waarborgen. In de LO beweerden illegale werkers dat het een publiek geheim was 

dat Meijer illegaal werk deed ."" 
In de zomer van 1944 kreeg Meijer contact met de KP-Almelo. In de vroege ochtend 
van 11 augustus 1944 pleegden Pim Lindenborn, Hans Mulder en Bertus Meijer op 

het stationsemplacement te Zwolle een overval op een trein, die op het punt stond 
naar Emmen te vertrekken. Van een medewerker van het Centraal Distributiekantoor 

hadden zij gehoord dat met de trein van 4.30 uur twee zakken bonkaarten verzonden 
zouden worden. Vlak voor het vertrek van de trein werd de begeleider van de post
wagen overvallen en met een wapen bedreigd . De betreffende postzak, bestemd voor 

het distributiekantoor in Emmen, werd meegenomen. Bij opening van de zak bleken 
er echter geen bonkaarten in te zitten maar onbruikbare toeslagbewijzen voor extra 
rantsoenen. De teleurstelling werd kort daarop gecompenseerd 'door Wijhe te 
ontlasten van een zak bonkaarten welke door een postbode naar het distributie

kantoor werd gebracht. ''" 
Meijers groep, die gelieerd was geraakt aan de Zwolse KP-vertakking, kreeg in 

september 1944 vanuit het KP-hoofdkwartier in het Twentse Zenderen opdracht de 
spoorwegen rondom Zwolle te vernielen. Omdat de groep niet beschikte over wapens 
of springstoffen, werden deze per auto vanuit Almelo aangevoerd. De spullen werden 

ondergebracht bij een boer achter de Agnietenberg. Diezelfde nacht liet de groep een 

wissel springen op de spoordijk in Herfte-Veldhoek in aanwezigheid van Bertus 
Meijer en Hans Mulder. 
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Na de totstandkoming van de Binnenlandsche Strijdkrachten in het najaar van 

1944 werd ook de groep rond Bertus Meijer hierin ondergebracht. In dat verband 
werkte hij vervolgens samen met de groep De Groene. Gedurende de laatste drie 

maanden van de oorlog fungeerde Meijer als chef van de inlichtingendienst van 

de BS.
9 1 

De Raad van Verzet 

In mei 1943 werd in het westen van het land de Raad van Verzet (RvV) opgericht door 
een zevental illegale werkers. Doel was onder meer om alle illegale groeperingen in 

Nederland onder leiding van de Raad te verenigen. In verschillende delen van het 

land werd getracht de reeds bestaande contacten met illegale werkers uit te breiden 
en nieuwe groepen te vormen. Rvv-man Paul Guermonprez legde in de laatste 
maanden van 1943 zowel contacten in Twente als in Zwolle. Het staat niet vast wie 
hij in Zwolle heeft benaderd; het is alleszins denkbaar dat het om Henk Beernink 

ging. In tegenstelling tot de ontwikkelingen in Twente, kreeg de RvV in Zwolle naar 
alle waarschijnlijkheid nauwelijks voet aan de grond, temeer daar Beerninks groep 

al was ondergebracht in de oo.92 

Niettemin zag de Raad van Verzet eind 1943 kans om zich te manifesteren in de 
Overijsselse hoofdstad. In de nacht van 5 op 6 november werd ingebroken in de 
provinciale vestiging van de Rijksdienst voor de werkverruiming aan de Emmastraat. 

Uit de administratie werden circa 2000 kaarten verwijderd waarop de namen stonden 
van personen die als oogstarbeiders in de werkverruiming werkten. In het kantoor 
werden door de politie pamfletten gevonden met de leuzen ' Werk mee met de RvV' 

en 'Registratie is Deportatie', ondertekend door de Raad van Verzet.93 Het was de 
enige keer waarop de RvV publiekelijk naar buiten trad in Zwolle. 

De groep Bakker 

Een van de minder bekende illegale groepen in Zwolle was die van de onderwijzer 
Chris Huiberts, die zich verschuilde achter de namen Bakker en Dijkstra. Huiberts 

werkte onder meer samen met de groep De Groene en met Theo Visser. Ook beschikte 
hij over contacten in Deventer en in het westen en zuiden van het land, waarvan hij 
gebruik maakte bij het wegbrengen van geallieerde piloten.""' 
Op zaterdag 3 maart 1945 werden de 30-jarige onderwijzer Chris Huiberts en de 

36-jarige fabrikant Wim ten Doeschate gearresteerd in de woning van Huiberts aan 

de Kerkstraat Huiberts was al een jaar ondergedoken in de Derk Buismanstraat, 
maar bevond zich die dag toevallig op zijn oude adres. Een Zwolse V-man, een 
Vertrauensmann die optrad als informant van de plaatselijke SD, had hem verraden. 

Desoverdacht Huiberts, die was opgepakt met een vals persoonsbewijs, ervan dat 
hij met een auto van de firma van Ten Doeschate wapens en piloten naar het westen 

had vervoerd. Bovendien werd hij beschuldigd van deelname aan enkele overvallen. 
De Duitsers sloten hem samen met Ten Doeschate op in het Zwolse huis van 
bewaring. Huiberts werd 29 maart in Wierden gefusilleerd, Ten Doeschate overleefde 

de oorlog."5 
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Het Nationaal Steunfonds 

De uiteenlopende activiteiten die de Nederlandse illegaliteit in de loop van haar 
bestaan ontplooide, kostten veel geld. Omdat niet elke illegale groepering in staat 
was om te voorzien in de eigen financiële behoeften werd hiervoor een speciaal 
fonds in herleven geroepen. Dit Nationaal Steunfonds (NSF) functioneerde met 
toestemming van de Nederlandse regering in Londen als bank van de illegaliteit. 
Ook in Zwolle was het NSF actief. Via de topleiding van de LO kwam de plaatselijke 
LO-afdeling in I 943 in contact met het Nationaal Steunfonds. Het contact werd van 

de kant van het NSF onderhouden door de Zwollenaar Jan Lijding, die als districts
hoofd veelal achter de schermen bleef. Verzekeringsinspecteur Lijding, afkomstig uit 
de Nederlandsche Unie, werd in de winter van I 943-1944 door de bezetter 

In de consistorie van de Zuiderkerk kwamen van maarttot augustus /943 de deelnemers aan 

de ~ogeheten Beurs van de LO bij elkaar. 
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gearresteerd. Hij overleed op 30-jarige leeftijd op 5 januari 1945 in Neuengamme. 

In januari 1944 werd hij opgevolgd door de 36-jarige onderwijzer Wim Koerselman. 

Onder de schuilnaam Wim-NSF vertegenwoordigde hij het NSF in de regio Zwolle. 
Na zijn aantreden bracht de koerier van de LO elke maand een bezoek aan de NSF
vertegenwoordiger om het benodigde geld op te halen. Het ging steeds om f 3.000,
à f 4.000,-, het bedrag dat de LO tekort kwam voor het onderhoud van de door haar 

verzorgde onderduikers. Ook de groep De Groene werd financieel ondersteund door 
het NSF. In totaal keerde de NSF maandelijks f 19.000,- uit in Zwolle, waarvan men 
ongeveer de helft zelf wist te vergaren. De rest werd aangevuld door de landelijke 
NSF-kas.% 

Na de afkondiging van de spoorwegstaking in september 1944 kwam het NSF in geld
zorgen door de massale onderduik van het NS-personeel. Het werd steeds moeilijker 
de onderduikers financieel te blijven ondersteunen. Het NSF leek echter uit de brand 

te worden geholpen door een overval op de Nederlandsche Bank in Almelo in 
november 1944. Deze overval, uitgevoerd door een tiental KP'ers, werd gepleegd met 

toestemming van de regering in Londen nadat de illegaliteit een tip had gekregen van 
mr. L.J.A. Trip, de in Zwolle ondergedoken president-directeur van de Nederlandsche 
Bank. Uiteindelijk wisten de Duitsers door de aJTestatie van een man bij een straat
controle in Zwolle de buit van niet minder dan 46 miljoen gulden echter weer in 
handen te krijgen. 97 

Desondanks bleek het NSF in staat om ook in de laatste maanden van de bezetting 

grote bedragen uit te keren. Dat gold evenzeer voor Zwolle. De totale oorlogs
uitgaven van het NSF in het district Zwolle waren op het moment van de bevrijding 

opgelopen tot bijna twee miljoen gulden. In heel het land bedroegen de gezamenlijke 
uitgaven bijna 84 miljoen gulden .98 Daarmee vervulde het NSF een belangrijke 
ondersteunende rol. 

Spionage- en verbindingsgroepen 

Om hun inspanningen voor de oorlogvoering te kunnen afstemmen op de actuele 

situatie in bezet gebied dienden de geallieerden op de hoogte te zijn van de toestand 
aldaar. Gegevens die door spionage werden verzameld, konden daarbij helpen. Een 
van de methodes om informatie te vergaren , was het inzetten van postduiven. Vanaf 

1941 liet de Britse luchtmacht meer dan 16.000 postduiven los boven bezet Europa. 
De vogels kwamen neer in manden aan kleine parachutes. Aan de manden zaten 

instructies voor de vinder en kokertjes om berichten in te stoppen. De bedoeling was 
dat aan de hand van een vragenlijst informatie werd gegeven over de militaire situatie. 

Op 8 september 1941 daalden rond middernacht enkele parachutes boven Zwolle 

neer met daaraan een mandje met een duif. Twee daarvan kwamen neer in de Koren
bloemstraat en op het Gasthuisplein te Zwolle. Ze werden door de Ortskommandant 
in beslag genomen ."" Toch bleken niet alle duiven in Duitse handen te zijn gevallen. 

Op I 0 september 1941 keerde duif M 696 namelijk terug in Ipswich met een bericht 
uit Zwolle. De onbekende vinder, die liet weten in de meidagen van 1940 op de 
Grebbeberg te hebben gevochten, was blij iets te kunnen doen voor de Engelsen. 
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Hij berichtte over de sterkte van het luchtafweergeschut en over de aanwezigheid van 

Duitse militairen in de stad en Duitse magazijnen bij het station. 100 

Maar hoe waardevol een dergelijk incidenteel bericht ook mocht zijn voor de 

Engelsen, op de lange duur had zulke informatie weinig betekenis. De Engelsen, en 
later ook de ande.re geallieerden, hadden behoefte aan een min of meer regelmatige 

berichtenstroom. In die behoefte werd voorzien door diverse spionage- en verbindings
groepen, die ook in Zwolle hun vertakkingen hadden. 

Leopold Vindictif 

Al voor de oorlog was de Zwollenaar Y me Lucas Feitsma, die als technisch opzichter 
bij de IJsselcentrale werkte, een verwoed radioamateur. Dat gold ook voor zijn vriend 

Jacobus Pieter Meertens, radiotechnicus van beroep. Na de capitulatie staken de 33-
jarige Yme Feitsma en de 36-jarige Ko Meertens de koppen bij elkaar. Met behulp 
van hun zender wisten ze op een boerderij in IJssetmuiden een verbinding tot stand te 
brengen met een Engels kuststation.'0 ' 

Meertens onderhield het radioverkeer. Feitsma zorgde dat de zender in orde was en 

verzamelde gegevens die interessant waren voor de Engelsen. Sommige inlichtingen 
ontving hij van spionagegroepjes in Zwolle en Assen, andere gegevens verzamelde 

hij zelf. Door zijn werk kon Feitsma vrij onopvallend per motorfiets door Noordoost
Nederland rijden. Hij wist onder meer informatie te vergaren over de vliegvelden 
Twente en Leeuwarden. Behalve Meertensen Feitsmakende de zendgroep, die zich 
Leopold Vindictif noemde, medio 1941 nog enkele andere medewerkers, waaronder 

de 43-jarige Zwollenaar Arend Diederik Zweers, hoofd van een lagere school. 
Leopold Vindictif stond in contact met Jimke Bootsma uit Bilthoven die voor de 
illegale groep Secret Service werkte. De meer omvangrijke berichten van Feitsma 
werden door een koerier naar het adres van de Secret Service in Bilthoven gebracht. 

Via deze weg werden tekeningen naar de overzijde van de Noordzee gezonden, 
waaronder constructietekeningen van Duitse snelboten waarop Leopold Vindictif 

de hand had weten te leggen. 102 

Inmiddels raakte Zweers medio 1941 betrokken bij het onderbrengen van een 
Engelse piloot. Daardoor kwam hij in contact met de V-man Willy Kramer, een 
informant van de so. Kramer infiltreerde in het netwerk, waarna de Duitsers begin 
1942 konden toeslaan en Leopold Vindictif oprolden. Zweers werd in januari 1942 
gepakt, Feitsma in maart. Ook Meerteos ontkwam hier niet aan en samen met 

Feitsma werd hij naar Duitsland overgebracht. Hij overleed op 7 oktober 1943 in 
Neuengamme; Feitsma bracht zijn tijd door in veertien verschillende kampen en 
gevangenissen. Op 30 april 1945 werd hij door de Amerikanen in Dachau bevrijd. "" 

De Packardgroep 

Een probleem waarmee de zendgroep Leopold Vindictif zich aanvankelijk zag 

geconfronteerd, was om betrouwbaar over te komen bij de Engelsen. De Engelsen 
dienden er immers van overtuigd te worden dat de uitzendingen geen contraspionage 
van de Duitsers waren. Om verandering te brengen in deze problematiek ondernamen 
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de Engelsen na enige tijd pogingen om het illegale radioverkeer met het vasteland 
te organiseren. De Britse lntelligence Service stuurde via geheime kanalen enkele 
radiozenders naar bezet gebied. Een van die zenders, een zogeheten Packard, kwam 
eind 1942 of begin 1943 bij de twee Nederlandse technici H. Deinurn en H. Vader. 
Omdat deze zender defect bleek te zijn, ontving de groep van Deinurn en Vader, 
Packard genaamd, in september 1943 vier nieuwe zenders. Via deze zenders werden 
allerlei gegevens naar Engeland gezonden, zowel militaire als meteorologische. Voor 
het verzamelen van de benodigde gegevens werden op verschillende plaatsen in het 
land informanten aangezocht. '"' 
Vanaf januari 1944 zochten de Haaksbergse textielfabrikant Jamester Kuileen zijn 
vrouw mensen in Overijssel om informatie te verzamelen voor de geallieerde leger
leiding. In Zwolle werd S. baron van Heemstra benaderd als contactpersoon. Hij 

maakte deel uit van de oostelijke afdeling van de Packardgroep die uiteindelijk een 
zestigtal vaste medewerkers omvatte. 
In het najaar van 1944 nam de fandel ijke leiding van Packard het besluit om vanuit 
Zwolle met een zender te gaan werken, nadat er in Utrecht enkele mensen bij de 

Willem Lindenbom was lid van de KP-Almelo en dislrictscomnumdallt van de KP voor Zwolle. 

BU -;.!jn aanhouding in maart /945 werd hij ernstig gewond. Op 22 maart overleed hij in het 

huis van bewaring. 
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zender waren opgepakt. Marconist Herman Mulder ging alvast vooruit naar Zwolle 
maar werd daar op 5 december 1944 door de SD gegrepen, nadat de Twentse 
vertakking van de zendgroep was opgerold.' 05 

De uit Limburg afkomstige Ed van der Noordaa, de nieuwe leider van de afdeling 
Oost-Nederland, begaf zich daarop met zijn medewerkster Willy Fischer naar Zwolle. 

Hier wist hij een koeriersverbinding met Den Haag op te zetten. 106 Het lag op dat 
moment nog steeds in de bedoeling dat er ook in Zwolle een zender kwam. Voorlopig 
werd de groeiende hoeveelheid berichten via een zender in Den Haag overgebracht 
aan de geallieerde legerleiding, zodat de koerierster, juffrouw Nodelijk, regelmatig 

tussen Den Haag en Zwolle op en neer fietste. 107 

Toen de naam van Ed van der Noordaa in februari 1945 bij de so bekend raakte, 

ruilde hij zijn verblijfplaats Zwolle in voor Amsterdam. Zijn taak werd tijdelijk 
waargenomen door baron van Heemstra. Tijdens Van der Noordaas afwezigheid 
bracht koerierster Nodelijk samen met operator C.P. Bos in maart vanuit het westen 
een zender naar Zwolle. 10

H 

Van der Noordaakeerde op 29 maart 1945 weer in Zwolle terug. Diezelfde dag werd 

Willy Fischer door de so gearresteerd. Een Nederlandse so'er had bij een controle 
namelijk een accu gevonden in de handtas aan haar fietsstuur. Ze bleek bovendien 

in het bezit van papieren met zend- en ontvangsttijden, roepsignalen en codes en 
spionagemeldingen over Duitse troepenbewegingen en concentraties. Tijdens het 
daaropvolgend verhoor werd duidelijk dat ze koerierster was. Ze gaf toe dat er een 
zender was in de stad. Deze werd door de so'ers aangetroffen in een door baron van 

Heemstra beschikbaar gestelde kantoorruimte van de Grondkamer voor Overijssel in 
de Terborchstraat. 109 Toen dit nieuws tot de Packardleiding in Den Haag doordrong, 
werd per koerierster een nieuwe zender naar Zwolle gestuurd. Kort daarop werd de 
stad bevrijd; ook Herman Mulder en Willy Fischer kwamen toen vrij. Ondanks alle 

moeite was er weinig terechtgekomen van het voornemen om vanuit Zwolle te 

zenden. 1111 

De groep Albrecht 

Een van de illegale groepen die tot doel had vooral militaire inlichtingen te 

verzamelen, was de zogeheten groep Albrecht. De naar Engeland gevluchte voor
malige eerste luitenant der artillerie H.O. de Jonge had de groep opgericht. In maart 
1943 keerde hij onder de schuilnaam Albrecht als agent van het in Londen gevestigde 

Bureau Inlichtingen terug in bezet Nederland. De Jonge trok een aantal medewerkers 
aan en al na enkele maanden werd het hele land bestreken door de werkzaamheden 
van de spionagegroep. Veel medewerkers waren academici; een aantal van hen had 

een officiersopleiding gevolgd. 111 

In het vomjaar van 1943 werd de 23-jarige wiskundestudent J.W.A. Bruins uit 
Kampen benaderd door een medewerker van de groep Albrecht. Bruins, die tijdens 
de mobilisatie tot officier was opgeleid, werd onder de schuilnaam Adriaan belast 

met de verkenning van Oost-Nederland. Behalve de oostelijke provincies behoorden 
tot juni 1944 ook het Gooi en een deel van de provincie Utrecht tot zijn terrein. Tot 

die tijd verrichtte Bruins zelf het meeste verkenningswerk, bijgestaan door enkele 
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vaste contactpersonen bij wie hij geregeld informatie ophaalde. De verzamelde 

berichten werden vervolgens door een koerierster overgebracht naar een centrale 
post van de groep in het westen van het land. Die ontving in 1944 om de veertien 
dagen een totaaloverzicht van de militaire situatie in Gelderland en Overijssel." 2 

In juni 1944 vestigde de groep Albrecht een eigen post in het oosten van Nederland. 

Deze in Zwolle ondergebrachte post werd opgericht door Bruins. Voor de administratie 
deed hij een beroep op zijn iets oudere medestudent J.J . van der Sluis. Geleidelijk aan 
zou ook Van der Sluis, die onder de schuilnaam Olivier werkte, zich in Zwolle gaan 
bezighouden met het verzamelen van inlichtingen. In november 1944 werd juffrouw 
A.M. Snethlage (Truus) aangetrokken voor het typewerk. Zij drieën vormden de spil 
van het Atbrecht-werk in Zwolle. "J 

De door hen bijeengebrachte berichten werden in het centrum aan de Zwolse Thomas 
a Kernpisstraat gerangschikt en in de definitieve vorm gegoten . Vervolgens werden ze 

doorgestuurd naar de leiding in het westen van het land. Van de algemene rapporten 
over de situatie in Oost-Nederland werden tevens exemplaren verstrekt aan het 
gewestelijk hoofdkwartier van de Binnenlandsche Strijdkrachten, dat onder leiding 

stond van kolonel Hotz. Ook bestond er contact met de illegale werkers Theo Visser 
en Pim Lindenborn, die voor bonkaarten zorgden. 
Vanaf begin 1945 werd het verzamelen van gegevens over de Duitse defensie uit

gevoerd door de Zwollenaar N.B. Gouds waard. Deze ambtenaar, werkzaam bij de 
Rijksdienst die de Noordoostpolder ontwikkelde, ontving hierbij hulp van een 
collega uit Kampen. Ook was er in Zwolle nog een tiental medewerkers bij de groep 

betrokken, voor het grootste deel koeriersters. 

Op 12 maart 1945 werd Bruins gearresteerd door de Duitsers, vermoedel ijk vanwege 
een vals persoonsbewijs. "" Van der Sluis ontruimde vervolgens het Zwolse Albrecht
centrum. Hij viel op 13 maart eveneens in handen van de bezetter. De arrestaties 
werden door de Duitsers echter niet in verband gebracht met de groep Atbrecht 
De typiste voltooide bij hun afwezigheid de ontruiming en liet een koerierster alle 

bekende adressen waarschuwen. De landelijke leiding van de groep Atbrecht besloot 
daarop het centrum vanuit Zwolle naar Deventer te verplaatsen. Hier bleef de groep 
actief tot aan de bevrijding."' 

De Centrale Inlichtingendienst 

Nauw verbonden met de LO was de Centrale Inlichtingendienst (CID). Doel van deze 
organisatie was het inwinnen van inlichtingen ten dienste van het verzet, in het bij

zonder over onbetrouwbare elementen. De organisatie ontstond rond de Enschedese 

politieman Wim Sanders. Voor zijn activiteiten maakte de CID gebruik van eigen 

telefoonlijnen. Een van de knooppunten in deze verbindingen lag in Zwolle. 
In november 1943 werd een onbekende Zwolse technicus, die later onder de schuil

naam Henk Zwolle actief was als technisch districtslei der, benaderd door twee illegale 
werkers uit Den Haag met het verzoek om in de regio Zwolle een inlichtingendienst te 

organiseren. In vervolg op deze besprekingen kwamen vanuit Zwolle- via telefoon
lijnen van de PTI die niet door het publiek gebruikt werden- geheime verbindingen 
naar Utrecht, Hengelo en Leeuwarden tot stand. 
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Via deze verbindingen wisselde men zowel overdag als 's nachts allerlei berichten uit. 
Ze waren veelal bestemd voor de LO en de LKP en behelsden onder meer spionage
gegevens. In Zwolle werden ook berichten ontvangen voor plaatsen die geen eigen 

verbinding hadden. Koeriers brachten deze berichten vervolgens naar de plaats van 
bestemming. De berichten die voor Zwolle zelf bestemd waren, werden veelal aan 

Wim Wieringa toevertrouwd, die in contact stond met de meeste illegale groepen in 
de stad. Ook werden er berichten vanuit Zwolle doorgegeven , waaronder informatie 
die van de politie afkomstig was. 
Toen de Duitsers een aantal van de PTI- Iijnen opeisten voor eigen gebruik, schakelde 

de CID haar verbindingen uit. Wel werd een directe verbinding Den Haag-Zwolle 
gemaakt op het eigen dienstnet van de PTI. Vervolgens zette men in september 1944 
ook een telexverbinding met Den Haag op, omdat de berichten steeds langer werden. 
Het hierbij benodigde telexapparaat, dat op het station was ontvreemd, werd onder
gebracht in de bank van Doijer en Kalff NV . Om het apparaat te bedienen werd een 
ondergedoken telegrafist ingezet die samenwerkte met drie telexisten van het post

kantoor. De telex werd na korte tijd weer weggehaald toen de bezetter de zaak op het 

spoor kwam. De Duitsers slaagden er echter niet in hun vermoedens te bevestigen."" 
Na het beëindigen van de telexverbinding gebruikte de CID verder het PTI-dienstnet. 

Hiermee kon via Utrecht contact worden gelegd met het hele land. Zo werd onder 
meer een verbinding tot stand gebracht met Leeuwarden , waarvan veel gebruik werd 

gemaakt door de Binnenlandsche Strijdkrachten. Door een arrestatie raakte dit net 
tegen het einde van 1944 buiten gebruik."7 Niettemin had Zwolle in de tweede helft 

van de bezetting een belangrijke schakel gevormd in het illegale verbindingsnetwerk. 

De illegale pers 

De Duitsers streefden ernaar de gehele Nederlandse pers onder hun controle te 

krijgen. Geen legaal verschijnende krant in Nederland ontkwam hieraan. Zo werd het 
in Zwolle verschijnende Overijsselsch Dagblad, een katholieke krant met circa vier 
dui zend abonnees, per l oktober 1941 opgeheven in het kader van een landelijke 
reorganisatie van de pers . Deze reorganisatie leidde tot een minder omvangrijk pers
wezen dat makkelijker te controleren was door de nationaal -socialistische macht

hebbers. 
De enige plaatselijke krant die overbleef in Zwolle was de liberaal georiënteerde 
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant. Hoewel het aantal abonnees van 
dit dagblad tijdens de bezetting toenam van ruim l 5.000 tot bijna 25.000, waren niet 
alle lezers even enthousiast over het werk van de aan handen en voeten gebonden 
redactie. "" Een Zwolse huisvrouw was slechts geabonneerd vanwege het plaatselijk 

nieuws en de informatie over de distributie. ' Dat is 'teen i ge goede dat er in staat 

en dan de datum nog.' Andere kranten en het radiojournaal werden nog sterker 
gewantrouwd. 'Voor Telegraaf en Nieuwsblad hebben we bedankt. Dank je wel, om 

voor die smerige D[uitsche] leugens nog zooveel geld te betalen. [ .. . ] A.N.P. nooit 
meer aan; allemaal vies Duitsch gebral en gel i eg. Baaaahhh, walgelijk gewoon. ' 11 9 

Omdat er veel behoefte bestond aan ongecensureerd nieuws over de toestand in 
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en buiten bezet gebied en over de militaire prestaties, vormden de uitzendingen 
van Radio Oranje en de BBC voor een grote groep mensen een belangrijke bron van 
informatie. Aangezien niet iedereen over een radiotoestel beschikte - zeker niet 
nadat het in 1943 verplicht werd de toestellen in te leveren- kwamen verschillende 
personen op het idee om de door hen veelal via de radio verzamelde berichten op 

papier te zetten en te verspreiden. 
De eerste Nederlander die een handgeschreven vlugschrift uitgaf, was Bernard 
IJzerdraat uit Haarlem. Zijn uitgave, Geuzenactie, verscheen al medio mei 194{). 
Pas na verloop van tijd kreeg JJzerdraat de beschikking over een typemachine en 
een stencilapparaat Daarmee kon veel gemakkelijker een grotere oplage worden 

gemaakt. Niet iedereen die plannen ontwikkelde voor een eigen persorgaan, had de 
beschikking over een stencilapparaat Het was ook niet eenvoudig een dergelijk 
apparaat te bemachtigen. 
De inhoud van de illegale bladen bestond veelal uit nieuwsberichten die afkomstig 
waren van Radio Oranje en andere Engelse zenders. De illegale pers bood niet 
alleen actuele informatie, maar sprak ook moed in, interpreteerde gebeuttenissen 
en ontwikkelingen en waarschuwde voor het optreden van de bezetter. Vooral de 
landelijke bladen waren in de laatste fase van de bezetting bovenal opiniebladen, 

die verhoudingsgewijs weinig ruimte reserveerden voor de actualiteiten waar de 
plaatselijke bladen zich meer op richtten. 

Het gebouw aan de Potgietersingel waarin de SD en. de Griin.e Pokei waren gehuisvest. Hel 

huisje in de tuin is een gecamoufleerde bunker. 
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Voor de verspreiding kenden grote landelijke bladen als Trouw een hoofd verspreider, 
die het contact onderhield met de provinciale verspreiders. De provinciale 
verspreider kende weer regionale en plaatselijke verspreiders, die op hun beurt in 

contact stonden met de daadwerkelijke bezorgers. Vervaardigers van een plaatselijk 

blad konden echter niet terugvallen op een dergelijke organisatie. Zij stopten hun 
exemplaren meestal bij familie, vrienden en kennissen in de bus of juist op wille
keurige adressen. Soms werden de bladen op drukke plekken gedeponeerd of in 
een envelop verstuurd naar bepaalde personen. 120 

Er zijn voorbeelden bekend van illegale bladen van elders die op deze manieren 

Zwolle bereikten. Dat gold voor het uit Amsterdam afkomstige De Vrije 
Kunstenaar en het sociaal-democratisch geïnspireerde Verzet. Deze bladen 
waren veelal afkomstig van vrienden of bekenden; men kon immers moeilijk in 
de openbaarheid abonnees gaan werven. Toch gebeurde dat wel eens. Zo liep de 

33-jarige Kamper boekhandelaar J.A. Sieffers op een middag in december 1943 
een fietsenzaak aan de Deventerstraatweg binnen. Hij stelde zich voor en vroeg 
de winkelierster of zij abonnee wilde worden van het blad Vrijheid, dat allerlei 
Engelse nieuwsberichten bevatte. Toen de vrouw te kennen gaf dat haar man 
moest beslissen over een eventueel abonnement, vroeg Sieffers naar adressen 

van andere Oranjeklanten in de buurt en verliet de winkel. Het voorval kwam 

vervolgens weer ter sprake tijdens een visite bij de winkelierster, waarna een 
bezoekster de politie belde die de man arresteerde. Bij een huiszoeking werden 
een stencilapparaat en een groot aantal exemplaren van Vrijheid aangetroffen. 

De Sicherheitspo1izei in Arnhem nam de zaak over, wat weinig goeds voor 
Sieffers betekende. 12 1 

B.C. Nieuws- Je Maintiendrai 

Tot de eerste bladen waarin werd aangespoord tot verzet tegen de bezetter, 

behoorde het in het Noordhollandse Santpoort uitgegeven B.C. Nieuws. B.C. stond 
aanvankelijk voor bridgeclub, het mom waaronder de medewerkers aan dit blad 
onder leiding van H. Meijer bijeenkwamen. Bij de verspreiding van het blad betrok 
Meijer vanaf een vroeg stadium zijn in Zwolle woonachtige broer Bertus. In 1941 
werden twee andere illegale bladen uit Amsterdam en Velsen opgenomen in het 
B.C. Nieuws, waarvan de titel inmiddels werd gelezen als Burgerlijk Contact
Nieuws. Het blad werd in zowel Amsterdam, Den Haag als Zwolle vermenigvuldigd, 
zodat de oplage ruim boven de duizend exemplaren kwam. In januari 1943 werd 
de naam van de uitgave veranderd in Je Maintiendrai . Ook onder deze naam 

werd een deel van de oplage in Zwolle gestencild. Vanaf juli 1943 werd het blad 
elders in Nederland gedrukt, maar werd het nog altijd in de Overijsselse hoofdstad 

verspreid. Het verscheen tot eind 1944 tweemaal per maand, daarna wekelijks. 
Een plaatselijke editie, die vanaf september 1944 in enkele plaatsen verscheen, 

heeft Zwolle niet gekend. Wel bevatte Je Maintiendrai behalve de gewone uitgave 
vanaf juni 1943 een apart nieuwsbulletin , dat ook in Zwolle werd vermenigvuldigd 
en verspreid. Het werd hier van plaatselijk nieuws voorzien door J. Soesman en 
B. Rientjes . 122 
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Vrij Nederland 

Vrij Nederland werd in de zomer van 1940 uitgegeven door zeven jongemannen in 
Amsterdam die het eerste nummer in een oplage van 130 exemplaren verspreidden. 
Binnen enkele maanden steeg de oplage van het maandelijks verschijnende blad tot 

750 exemplaren."' Vanaf eind 1940 kregen de Zwolse geschiedenisstudent Jan 
Willem Schutte Nerdholt en zijn tweelingbroer Johan, die onderwijzer was, door 
een onbekende uit Amsterdam elke maand een exemplaar toegestuurd van Vrij 
Nederland. Het blad werd door hen opnieuw gestencild in een oplage van honderd 

tot tweehonderd exemplaren en aangevuld met eigenhandig vervaardigde teksten . 
Het stencilen gebeurde op een machine van een leraar Nederlands van het christelijk 
lyceum, Martinus Osinga. De uitgave werd door de tweelingbroers zelf verspreid met 

medewerking van een vriend, een zekere Nijmeijer. Begin 1942 werden de broers 
gearresteerd vanwege hun illegale bezigheden. Na hun vrijlating slaagden zij er niet 

in het contact met het blad te herstellen. '2" 

Inmiddels werd Vrij Nederland nog altijd in Overijssel verspreid. Inspecteur van 
politie H.G. W. Bannink was actief als de eerste provinciale vertegenwoordiger voor 

Overijssel. In 1942 werd hij als zodanig opgevolgd door de Zwolse architect Herman 
J. Meijerink. Onder de schuilnamen Zwolse Man en Van den Heuvel zorgde deze voor 
de verspreiding van het blad in de provincie. Nadat de groep rond het christelijke 

blad Trouw zich begin 1943 had afgesplitst van Vrij Nederland werd een nieuwe 
organisatie opgebouwd. Hierin bleef Meijerink provinciaal vertegenwoordiger. In 
april 1944 werd hij, na enkele arrestaties in de landelijke organisatie, uit voorzorg 

opgevolgd door mejuffrouw mr. M.A. Boom.'2
' 

Door het uitvallen van het treinverkeer en het toegenomen aantal controles op de 
weg na september 1944, was het niet meer mogelijk voldoende exemplaren van 
Vrij Nederland naar Zwolle te sturen. Daarom werden de belangrijkste artikelen uit 
het blad in Zwolle opnieuw gestencild en aangevuld met enkele berichten. Hierbij 

werden onder meer joodse onderduikers ingeschakeld die bij de familie Noordhof 
in de P.C. Hooftstraat waren ondergebracht. Hun medewerking gebeurde op verzoek 
van hun contactpersoon met de illegaliteit, Frans van Westen , die betrokken was bij 
de Overijsselse Vrij Nederland-organisatie. Ook andere adressen werden ingeschakeld 
om de verschijning tot aan de bevrijding gaande te houden. '2" 

In de Zwolse Vrij Nederland-gelederen vielen twee dodelijke slachtoffers. Eind 

maart 1945 werd Bannink in Wierden gefusilleerd. De boekbinder J. Bergkamp, 
die geruime tijd het bij hem gevestigde Vrij Nederland-depot voor Zwolle en de 

provincie verzorgde en tevens werkzaam was in oo-verband, werd na zijn arrestatie 

in december 1944 naar kamp Amersfoort overgebracht. Van daaruit werd hij in maart 

1945 naar Duitsland op transport gesteld, waar hij op 17 april overleed. 127 

De Waarheid 

De op 20 juli 1940 verboden Communistische Partij Nederland bleef ook na haar 
opheffing actief. Dit bleek onder meer uit de oprichting in november 1940 van De 
Waarheid. Dit landelijke blad, vernoemd naar het Russische dagblad Pravda, was 
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aanvankelijk bedoeld voor het kader van de partij . Daartoe behoorde ook de 58-jarige 

broodverkoper Johan Prinsen, de laatst bekende voorzitter van de afdeling Zwolle. 

Drie dagen na de Duitse inval in de Sovjet-Unie in juni I 94 I werd hij gearresteerd 

en deed de politie een huiszoeking in zijn woning. Daarbij werden drie exemplaren 

van De Waarheid aangetroffen in een krantenhanger en twee brochures getiteld De 

Februari actie en Vrede door revolutie.' 2x Via Schoor! , Amersfoort en Buchenwald 

kwam Prinsen terecht in Neuengamme. Daar overleed hij op 14 januari I 943. 

Over de verdere geschiedenis van de communistische pers in Zwolle is weinig 

bekend. Wel werden er eind I 941 nabij de IJsselcentrale enkele communistische 

pamfletten gevonden met de inhoud ' November I 917: verplettering van het tsarisme. 

November 1941: eenheid voor de verplettering van het Hitlerisme. I 9 I 7 -november-

194 I de Sovjet-Unie is het zwaard van de mensheid tegen het nazi-barbarendom. 

Helpt haar door Uw daden!! ' . Op een ander pamflet stond: 'De overwinning der 

Sovjet-Unie helpt Nederland bevrijden. 1917-november-1941 Arbeiders, kent toch 

Uw kracht, strijdt mee met de Sovjet-macht, 't Nazi-raderwerk staat stil als Uw 

machtige arm het wil. Leve Stal in! Weg met Hitler! ' 129 

Pas tegen het einde van de oorlog, in februari 1945, werd de Zwolse politie opnieuw 

geconfronteerd met communistische publikaties. In de nacht van 7 op 8 februari 1945 

waren op verschillende gebouwen in Zwolle, met name in de binnenstad, exemplaren 

van De Waarheid aangeplakt met nieuws van het Westfront, het Oostfront en uit het 

Verre Oosten. Omdat de eenzijdig bedrukte blaadjes 's nachts in volkomen dui sternis 

en in alle haast waren geplakt zaten sommige exemplaren achterste voren. Het waren 

exemplaren van de Zwolse editie, die door enkele Zwolse jongemannen werd samen

gesteld uit berichten afkomstig van CPN-koeriers uit Amsterdam en Twente. Het blad 

werd tot aan de bevrijding gestencild in de opslagplaats van een groentehandelaar 

aan de Waterstraat '"' 

Het Parool 

In februari 1941 verscheen het eerste nummer van Het Parool in onder meer 

Amsterdam en Den Haag. Door de grote belangstelling in het hele land steeg de 

oplage van het socialistisch geïnspireerde blad al spoedig. Vanaf medio juli 1942 

werd de verspreiding van de circa I 800 exemplaren van Het Parool in de provincies 

Gelderland en Overijssel verzorgd door de Amersfoortse aannemer P. Brand sen. 

Ook voor die periode was Het Parool al bekend in Zwolle. TweeNSB'erszagen op 

2 I mei 1942 hoe de 34-jarige handelaar in kantoormachines Evert Di ederik Staudt 

een exemplaar in de brievenbus stopte bij dominee Stevens in de Deventerstraat 

Daarop werd de politie ingeschakeld. Toen Staudt enkele dagen later hoorde dat 

hij door de politie werd gezocht, vertrok hij naar Zutphen. Hij dook onder tot de 

bevrijding .~." 

Minder fortuinlijk liep het af met een andere verspreider van Het Parool, Luit Sm it. 

Hij sprak aan de hand van artikelen uit Het Parool op illegale huiskamerbijeen

komsten van de voormalige Arbeiders Jeugd Centrale geregeld over politiek. Hoewel 

hij ook was betrokken bij andere illegale activiteiten, werd hij vermoedelijk vanwege 

zijn betrokkenheid bij Het Parool in oktober 1943 opgepakt bij een inval van de so 

288 



in de grossierderij waar hij werkte. Hij kwam terecht in een concentratiekamp waar 
hij de oorlog niet zou overleven. "' 
Actieve kernen van de Parool-organisatie in het oosten van het land waren in de 
laatste oorlogsjaren alleen te vinden in Zutphen en Enschede. Wel werd enkele 
maanden voor de bevrijding de firma Tij I, uitgever van de Provinciale Overijsselsche 
en Zwo/sc/Ie Courant, bereid gevonden om na de bevrijding de regionale editie van 
Het Parool te drukken. Naar alle waarschijnlijkheid waren er bij die onderhandelingen 
ook Zwolse contactpersonen uit de Parool-organisatie betrokken.'·'·' 

Trouw 

In januari 1943 verscheen er in Meppel een blad afkomstig uit kringen van de 
verboden Anti-Revolutionaire Partij, waarvan de makers zich hadden afgescheiden van 
het al bestaande Vrij Nederland. De titel Oranje-bode werd vanaf het tweede nummer 
veranderd in Trouw. Het blad werd bovenal een opinieblad op christelijke grondslag. 

Het eerste jaar kon de Overijsselse Trouw-organisatie redelijk ongestoord haar gang 
gaan. Dat veranderde toen de so eind 1943 op het spoor kwam van de Wierdense 
kruidenier Gerard Niezink, die zich voor Trouw verdienstelijk maakte als verspreider 
voor Twente. Zijn betrokkenheid bij de overval van een knokploeg op het distributie
kantoor in Goor leidde er op 26 januari I 944 toe, dat twee illegale werkers die op 

Twee onderduikers bij de woonboot van De Groene in het Zwarte War er. In het midden -:;it 

slager Rozendaal, lid van De Groene, met een nummer van de illegale krant Trouw. 
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weg waren naar de inmiddels ondergedoken Niezink in Duitse handen vielen. 
Hierdoor kwam de so op het spoor van de Overijsselse Trouw-groep , waarbij ook 

de naam van Zwollenaar Jo Hagedoorn bekend raakte. 

Op 28 januari 1944 deed de so een inval in de woning van Hagedoorn aan de 
Zonnebloemstraat De bewoner werd niet aangetroffen , maar wel een bezoeker 
die gearresteerd werd. Het was de eveneens bij Trouw betrokken laborant Herman 
Mooij uit Harderwijk. Hagedoorn werd later die ochtend door twee so 'ers in burger 
gearresteerd op het advocatenkantoor van mr. Bouman waar hij werkte. u" De docent 

klassieke talen van het christelijk lyceum, Hans Tollenaar, nam het verspreidings

werk van Hagedoorn over. "' 
In de zomer van 1944 werden 23 verspreiders van Trouw uit het hele land, door het 
Polizeistandgericht in Den Bosch ter dood veroordeeld wegens deelname ' aan de 
samenstelling en verspreiding van een vrij omvangrijk illegaal ophitsend geschrift'. 
De Duitsers dachten op deze wijze een zware slag toe te brengen aan het gewapend 

verzet, waartoe de Trouw-organisatie ten onrechte werd gerekend. De ter dood 

veroordeelden werden op de avonden van 9 en 10 augustus 1944 gefusilleerd in 
Vught. Ook de 24-jarige HermanMooijen de 33-jarige Jo Hagedoorn lieten hierbij 

het leven, evenals de Overijsselse hoofdverspreider J.W.H. Penning.''6 

Het werk van Penning werd overgenomen door twee mannen, die ervoor zorgden dat 
tussen september 1944 en april 1945 een regionale editie van Trouw verscheen in 

Overijssel. Het ging om Jan Veldkamp (Cor Overijssel), de voormalige provinciale 
hoofdverspreider in Zeeland, en Henk Groot Enzerink. 137 Veldkamp was afkomstig 
uit Wezep en had als marechaussee in Hardenberg gewerkt. Hij was met zijn wapen 

en zijn uniform ondergedoken en had zich daarna verdienstelijk gemaakt in de 
Zeeuwse illegaliteit. Later keerde hij terug naar Overijssel waar hij een belangrijke 

rol in de Tl·ouw-organisatie speelde. 
Groot Enzerink liep met een vals persoonsbewijs rond op naam van Karel Tuin, 
hulpprediker te Zwolle. Hij was onder zijn schuilnaam Karel Overijssel nauw 
betrokken bij de distributie van het blad in de provincie. Wanneer er per trein weer 

een lading kranten aankwam die in Groningen was gedrukt, haalde hij deze op het 
station in Zwolle op. Vervolgens werden de bladen met een bakfiets van de spoor

wegen naar een adres gebracht van een zekere Fransen, een groothandelaar in koffie. 

Wanneer het nodig was, kon Groot Enzerink onderdak krijgen bij enkele gezinnen in 
Zwolle en Haerst. Bovendien stond hij in contact met de weduwe van Jo Hagedoorn 

en met de Zwolse verspreider Tollenaar.' 1
" 

Zoals veel andere illegale groeperingen kende ook de Trouw-organisatie een eigen 
koeriersdienst. Langs de verbinding Amsterdam-Groningen, die tweemaal per week 
werd onderhouden, was Zwolle een van de punten waar de post aan een andere 

koerierster werd overgedragen. Het laatste traject tot Zwolle liep aanvankelijk vanaf 

Harderwijk, later vanaf Oldebroek. Het werd onderhouden door Henny Fokkens, een 
slanke jonge vrouw die, eenmaal beladen met de illegale zendingen, hoogzwanger 

leek. Steeds wist ze de Duitse bewakers op de IJsselbrug om de tuin te leiden zodat 
ze haar doorlieten. Dan fietste ze naar de familie Van der Kamp in het Karel V-huis 

aan de Sassenstraat Hier werd de post verdeeld over de verschillende koeriersters 

die verder naar het noorden en het oosten gingen.''" 
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De regionale Overijsselse editie van Trouw, die na Dolle Dinsdag het licht zag, 

verscheen onregelmatig en werd nu eens in Zwolle, dan weer in andere plaatsen 
gemaakt. Afhankelijk van de mogelijkheden werden de nummers gestencild of 
gedrukt. '"" In principe werd in Overijssel de volledige inhoud overgenomen van het 
in het westen samengestelde exemplaar van Trouw. Daar kwam eind oktober 1944 

verandering in, toen op aandringen van de Overijsselse hoofdverspreider Jan Veldkamp 
een aparte redacteur werd benoemd voor het noordoosten van het land. Deze redacteur 
was dr. Roelof Jan Dam, rector van het gereformeerd gymnasium in Kampen en actief 

in de illegaliteit sinds 1941. Hij mocht desgewenst eigen artikelen toevoegen aan de 
reguliere tekst. Eind november verscheen zijn eerste artikel, 'Spitten' getiteld. '"' 

De so, die al geruime tijd op zoek was naar Henk Groot Enzerink, arresteerde hem 

op vrijdag 16 maart 1945 bij de Zwolse Sassen poort. Dat was twee maanden nadat 
Jan Veldkamp op 15 januari 1945 in Almelo was gearresteerd, waarna hij korte tijd 
later in Amersfoort werd gefusilleerd. Bij de so-Dienststelle aan het Van Nahuysplein 
werd Groot Enzerink korte tijd ondervraagd door Bartels en Cieraad voordat hij naar 

het huis van bewaring werd overgebracht. Na enkele dagen werd hij opnieuw verhoord. 
Hoewel de Duitsers niet precies wisten wat ze met hem aan moesten, bleef hij tot 
aan de bevrijding in gevangenschap. Toch verscheen er in april 1945 nog een laatste 
Overijsselse editie van de krant. Dat was onder meer te danken aan het feit dat Huib 

van der Kamp en de koeriersters na de arrestatie van Groot Enzerink uit voorzorg het 
Karel V-huis hadden verlaten , rekening houdend met de kans dat de zaak verraden 
was of dat de arrestant in Duitse handen zou doorslaan .'"2 Dat bleek gelukkig niet 
het geval. 

De Stem van Londen 

Enige tijd nadat de Duitsers in mei 1943 verordonneerd hadden dat alle radio
toestellen moesten worden ingeleverd, begon de zeventienjarige Oerrit Tulp met de 
vervaardiging van een gestencild nieuwsbulletin . Een jaar eerder had hij samen met 

zijn oudere broer Herman op kleine schaal getypte doorslagen verspreid van berichten 
van de Engelse zender. Ze vormden daarmee de eerste oorspronkelijk Zwolse illegale 
krant.'") 

In 1943 werden de zaken serieuzer aangepakt nadat de broers de hand hadden weten 
te leggen op een stencilapparaat Na enige maanden werd het geschrift voorzien 

van een titel : De Stem van Londen. Eveneens betrokken bij de nieuwsvoorziening, 

de produktie en de distributie van het blad waren Oene Meek, die eind juni 1944 

gearresteerd werd wegens het bezit van een wapen'-~.~ , Boy van den Kerkhoff'"' en 
Daan Docter. De makers van De Stem van Londen beschouwden hun werkzaam

heden als 'het op peil houden en versterken van de geestkracht, die het mogelijk zou 
maken dat elke Duitsche maatregel op steeds eendrachtiger wordend verzet van het 

Nederlandsche volk in z'n geheel stuitte, naarmate de oorlog duidelijker zijn climax 

naderde.' De beschikbare middelen bestonden uit een oude schrijfmachine, een klein 
stencilapparaat en enkele stencils. Aanvankelijk werd alleen de dichtstbijzijnde wijk 
bediend. De lezerskring breidde zich echter snel uit doordat het blad na lezing werd 
doorgegeven aan vrienden en bekenden. Hierdoor werd echter ook de belangstelling 
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van de bezetter gewekt, wat leidde tot enkele vergeefse invallen. Daarom besloot 

de redactie over te gaan tot veiligheidsmaatregelen. Zo werden de stencils niet meer 
gedraaid op de plek waar ze ook getypt waren. De redactie vond onderdak in een 

kleine ruimte onder de keukenvloer bij een van de medewerkers. Inmiddels was de 
kleine stencilmachine vervangen door een groter apparaat. Toen enkele maanden 

later voor verraad werd gevreesd, moest dit apparaat in alle haast worden verplaatst 
naar de zolder van een garage. 

De inhoud van De Stem van Londen bestond voornamelijk uit nieuws van het Oost
front, over het Verre Oosten en uit Duitsland, soms verluchtigd met een spotprent. 

Nu en dan werd een stuk uit een ander illegaal blad overgenomen of werd de tekst 
van een radiorede van koningin Wilhelmina opgenomen. Een enkele waarschuwing 
ontbrak evenmin: 'In verband met eventuele ontdekking verzoeken wij u dringend, 

vooral met gekleurd papier, uiterst voorzichtig te wezen. Praat zo weinig mogelijk 
in het bijzijn van kleine kinderen over deze berichten. Zwijgen is de boodschap!! ' ,.u. 
Ook waarschuwde de redactie de lezers geregeld voor de Arbeitseinsatz, wegvoering 
naar Duitsland en razzia's. Af en toe werden ook illegale brochures over de toekomst 
van Nederland aangeboden. 

Het blad liep steeds meer kans om op te vallen, omdat de oplage bleef stijgen. 
Inmiddels moest iedere middag lange tijd worden gestencild om tot het gewenste 

aantal exemplaren te komen. Vooral na de invasie op 6 juni 1944 steeg de behoefte 
aan nieuws en was de bezorging, met behulp van enkele verspreidingsposten, 
uitgebreid over heel Zwolle. Twee dagen na de invasie konden er al geen nieuwe 

abonnees meer worden aangenomen.147 Het papier voor de 850 exemplaren die 
uiteindelijk dagelijks verschenen, werd- onder valse voorwenselen- in ruime 
hoeveelheden toegewezen door het Rijksbureau voor Papier. Het abonnementsgeld 
dat overbleef na aftrek van de gemaakte kosten, circa f 4000,- per maand, kwam ten 
goede aan het illegale werk van ondermeer de LO. ,.,. 

Het Nieuws 

Onder de sobere titel Het Nieuws werd vanaf begin 1943 een blad in Zwolle uit

gegeven. Dat gebeurde door enkele onderduikers die door de groep De Groene op de 
Molenweg 289, het adres van de illegale werker Jan de Groot, waren ondergebracht. 
Het was hun taak om nieuwsbulletins samen te stellen voor gezinnen die geen radio 

meer bezaten. Het blad Het Nieuws verscheen onder het motto: ' Er is maar één 
nieuwe orde, de orde van het verzet!' en bevatte voornamelijk nieuwsberichten. Deze 
waren afkomstig van de Engelse radio. Het blad verscheen in een steeds groeiende 

oplage die een top bereikte van zeshonderd stuks. '49 Iedere abonnee werd aangespoord 
het blad aan enkele andere gezinnen door te geven, zodat een groot aantal lezers kon 

worden bereikt. 
De stencilmachine waarop het blad werd vervaardigd, verhuisde regelmatig nadat het 
pand aan de Molenweg op 13 juni 1944 was overvallen. Die overval was waarschijnlijk 

het gevolg van een tip. Al in april had een onbekende NSB 'er de plaatselijke politie 

erop gewezen dat Het Nieuws door enkele mensen uit Assendorp werd verspreid. 

Politieonderzoek had echter niets opgeleverd.''0 Toch meenden de Duitsers op een 
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gegeven moment dat de organisatie van Het Nieuws was opgerold, maar zij werden 
spoedig uit de droom geholpen: in een aantal brievenbussen van Duitse instanties en 
plaatselijkeNSB'erswerd een extra editie van het blad gedeponeerd. 

Tegelijkertijd bleef de redactie waarschuwen voor te hooggespannen verwachtingen. 
In augustus 1944, zo werd aan het eind van de maand teruggeblikt, 'heeft het krijgs
gebeuren een dusdanig gunstig verloop gehad, dat wij thans op een spoedig einde 

kunnen hopen. Te ver doorgevoerd optimisme zou ons echter doen vergeten dat de 
oorlog nog niet definitief gewonnen is. Evenzeer moet niet gedacht worden, dat alle 
hulp en steun Uwerzijds nu overbodig of niet meer zó nodig is, "omdat het toch gauw 
afgelopen is" . Nu moet onze gedachtengang als volgt zijn: Wij weten dat de oorlog 
gauw afgelopen is , wij rekenen er echter op, dat het nog wel eens even kan duren. 

Zonder uw hulp kunnen wij niets doen. Wij willen onze lezers opwekken ons hun 
steun niet te onthouden. U kent de prachtige bestemming van uw gaven: onder

steuning en hulp aan ondergedokenen en hun gezinnen ! ! ! ''". Ook na Dolle Dinsdag 
bleef de redactie van Het Nieuws voorzichtig. Begin I 945 werd de uitgave van het 

blad gestaakt. Gezien het grote aantal huiszoekingen door bezetter en Landwacht 
achtte de redactie het risico om zelf overvallen te worden te groot. 152 

Houdt-moed 

De meer dan tien onderduikers die in I 943 onderdak hadden gevonden bij de familie 

Noordhof aan de P.C. Hooftstraat in Zwolle, zagen een van de schaarse mogelijk
heden om enige afleiding te vinden in de uitgave van een eigen krant: Houdt-moed. 
Onder het motto ' alles gaat voorbij, ook dit ' stelden zij vanaf april 1943 een drietal 
nummers samen van hun huisorgaan. 

Behalve het hoofdartikel en de aankondigingen kwamen er verschillende rubrieken 
in voor onder de koppen 'Van een lach en een traan', 'Van het smokkel- en Agrarisch 
front' en 'Overpeinzingen ' . Aan gevoel voor humor ontbrak het de samenstellers van 
deze krant niet. 

Het derde nummer van Houdt-moed opende met het artikel 'Geduld ' van Nico 

Noordhof Hierin spoorde hij zijn lezers aan om hun ongeduld de kop in te drukken. 
'Het is waar, de oorlog schijnt soms eindeloos lang te zullen duren , maar bedenk 
dan wel, dat schijn bedriegt. De vijand schijnt nog sterk, maar wie weet hoe zwak hij 

reeds is. En al is de door ons zo vurig gewenste invasie nog geen feit, toch moeten we 
ons daardoor niet laten ontmoedigen. ' 151 Of dat ongeduld daadwerkelijk verdween, 
viel niet meer te herleiden uit eventuele latere nummers. Na de verschijning van het 

derde nummer werd de uitgave in juni I 943 gestaakt, om het risico van verdere 
ruchtbaarheid te vermijden. "" 

Duikelaartje 

Vanaf juni I 943 verscheen Duikelaartje dat in Zwolle en Heerde werd uitgegeven. 
Het blad, dat op het Zwolse politiebureau werd gestencild, werd voornamelijk bij 
boeren verspreid, dus buiten de stad. Dat gebeurde samen met de opiniebladen Je 

Maintiendrai en Trouw. Een keer, toen het blad per trein vanuit Zwolle naar Heerde 
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werd vervoerd, werd er gecontroleerd door het Duitse Kontroll-Kommando. Het pak 
bladen dat uit veiligheidsoverwegingen naar buiten werd gegooid, bereikte later 
niettemin zijn bestemming. 155 

Ook dit blad werd voornamelijk gevuld met nieuwsberichten en waarschuwingen: 
'Blijf uit de buurt v.d. Duitsche soldaten. Ook zij zullen overgaan tot het controleeren 
van P.B. 's [persoonsbewijzen KR] (Speciaal voor onderduikers op te pakken.)'. 
Bovendien bleef de redactie hameren op de plicht elkaar te helpen. ' Wij doen een 
oproep aan alle Nederlanders om gedurende het restant v.d. oorlog nog hun beste 
beentje voor te zetten en te helpen waar te helpen is. Elke kleinigheid maakt een 
groot geheel. Wat kunt U doen? O.a. ondersteuning aan onderduikers en illegalen 
b.v. door het verschaffen van: verblijf dag en of nacht, geld, kleeren, voeding, enz.' 156 

Hoewel Duikelaartje na de bevrijding van Maastricht medio september I 944 opperde: 
'Waarschijnlijk zal dit ons laatste duikelaartje zijn die ondergronds verschijnt ' , 
verscheen enkele dagen later alweer een nieuw illegaal nummer.157 Tot een legale 
editie na de bevrijding is het niet meer gekomen. 

Het Vrije Woord 

De tweelingbroers Schulte Nordholt die tussen 1940 en 1942 exemplaren van het 
landelijke blad Vrij Nederland opnieuw stencilden, raakten door hun arrestatie het 
contact met het blad kwijt. Vanaf januari 1944 zetten zij echter een eigen blad op 
poten, dat verscheen onder de titel Het Vrije Woord. Het werd gemaakt op de zolder 
van een pand aan de Herenweg. De uitgave werd in het najaar van 1944 beëindigd 
toen Gerrit Tulp onderdook bij de familie Schulte Nordholt. De tweelingbroers 
werden daarop medewerker van het doorTulp geredigeerde blad De Stem van 
Londen. 158 

De Zwolse illegaliteit tijdens de laatste fase van de bezetting 

Vorming van de Binnenlandsche Strijdkrachten 

In opdracht van de Nederlandse autoriteiten die zich aan de zijde van de geallieerden 
bevonden, werden in september 1944 drie illegale organisaties gebundeld tot één 
militair orgaan. De Ordedienst, de Landelijke Knokploegen en de Raad van Verzet 
werden samengevoegd tot de Binnenlandsche Strijdkrachten (ss). Die bundeling 
vond met enige vertraging ook in Overijssel plaats. De uit de oo-gelederen 
afkomstige kolonel G.D.E.J. Hotz werd benoemd tot gewestelijk commandant van 
Overijssel. De functie van commandant van Zwolle en de Noordoostpolder kwam 
eind september 1944 terecht bij de KP' er Dries Kalter. Hij vertoefde veelal op het 
gewestelijke ss-hoofdkwartier in Twente. 

Hotz wist zich te verzekeren van de medewerking van de Overijsselse KP en oo. 
De fusie met de Raad van Verzet, onder leiding van kapitein A.F. Lancker, die 
voorzover bekend geen vertakkingen in Zwolle had, verliep aanzienlijk stroever. 
Dit blijkt ook uit de reactie van Lancker op het uitroepen van een vergadering van 
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de commandanten van de KP, de Rvvende oo in Zwolle op 28 oktober 1944: 'dat 
zal wel een mooie vergadering worden[ ... ] ik kom niet[ ... ) Vergaderingen zijn te 
gevaarlijk. Ik ben bij een militaire organisatie, niet bij de Tweede Kamer.' Pas eind 
november 1944 erkende Lancker het gezag van Hotz als commandant van Overijssel159

• 

Toch bleef er wrijving bestaan tussen Lancker en Hotz. 
De groep De Groene kreeg een centrale plaats toebedeeld in de nieuwe Zwolse 

ss-organisatie. Met enkele oo-leiders maakte Beernink plannen voor de verdediging 
van vitale punten in de stad. •w Inmiddels had Kalter begin 1945 het plan opgevat om 
sommige medewerkers van Beernink in een sabotagegroep onder te brengen onder 
leiding van zijn medewerker Hans Mulder. Een ander deel van de groep kon da.n bij 
de bevrijding worden ingezet voor onder meer het handhaven van de orde onder 
leiding van Beernink. 11

'
1 

Oud KNIL officier kolonel G.D.E.J. Hotz, hier met zijn vrouw, was gewestelijk commandant 

van de Binnenlandsche Strijdkrachten in Overijssel. 

Dit plan werd doorkruist doordat Beernink kort daarna, op 8 februari 1945, om 
het leven kwam. De leden van de groep De Groene kozen politieman Jan Graver 

(Lange Peer) tot hun nieuwe voorman. De top van de lokale verzetsbeweging werd 
in de laatste fase van de oorlog getroffen door meer tegenslagen. De plaatselijk 
commandant van de ss, P. Jongsma, was gedwongen onder te duiken na de arrestatie 
van een medewerker eind december 1944. Vervolgens werd Guus van der Noordaa, 

cle waarnemend gewestelijk commandant van de BS, op 17 februari gearresteerd. De 
dood van de KP' ers Lindenbom en Kal ter was een nog zwaarder verlies.'62 De Duitsers 
wisten bovendien nog meer schade toe te brengen aan de illegaliteit. 
Om de laatste fase van de geschiedenis van de Zwolse illegaliteit in kaart te brengen, 
wordt hieronder eerst de Zwolse Sicherheitsdienst belicht. Vervolgens wordt nader 
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ingegaan op een aantal arrestaties en fusilleringen die tekenend waren voor de hevige 
strijd die de so in het laatste oorlogsjaar met de illegaliteit was aangegaan. 

De bezetter slaat terug 

Tot de zomer van 1944 waren de activiteiten van de Sicherheitspolizei in Zwolle 
beperkt gebleven. Behalve door een klein aantal functionarissen van het plaatselijke 

kantoor, de Aussenstelle, werden de werkzaamheden van de Sicherheitspolizei hier 
voornamelijk uitgevoerd door een klein commando van de in Arnhem zetelende 
ss-Obersturmführer Huhn, die zo nu en dan naar Zwolle kwam voor een ontmoeting 

met zijn V-mannen: informanten die in de illegaliteit trachtten binnen te dringen.'"' 
De hele organisatie van de Sicherheitspolizei in bezet Nederland werd kort na Dolle 
Dinsdag echter grondig gewijzigd. Op dat moment bevond de staf zich gedeeltelijk 

in Den Haag en gedeeltelijk in Zeist. De Befehlshaber der Sicherheitspolizei 
dr. K.G.E. Schöngarth concentreerde op 17 september de hele staf in Zeist, om de 
leden hiervan vervolgens op te delen in Einsatzkommando's die in enkele plaatsen 
langs de IJssellinie werden gevestigd. Schöngarth zelf vestigde zich in Westerbork 
maar liet een sterke delegatie in Zwolle plaatsnemen. Daaronder bevond zich onder 

meer Abteilung IV (Gegnerbekämpfung), die zich onder leiding van Erich Deppner 
vooral richtte op de bestrijding van de illegaliteit. Op I december vestigde ook 
Schöngarth zich in de Overijsselse hoofdstad.'(>.! 
Het Einsatzkommando van de Sicherheitspolizei dat zich omstreeks 25 september 

1944 aan het Van Nahuysplein in Zwolle vestigde, stond onder leiding van de 37-

jarige Erich Li.itkenhus. Aanvankelijk was het commando onvoldoende ingewerkt 
om actie te kunnen ondernemen tegen de plaatselijke illegaliteit. Niettemin kreeg 
Lütkenhus het vermoeden 'dat Zwolle een centrum was van waaruit sabotagedaden 
en andere illegale actie's werden ondernomen en dit vermoeden werd versterkt door 
gevonden materiaal bij leden van de verzetsbeweging te Almelo, uit welk materiaal 

was op te maken dat ook te Zwolle en andere steden zich centrale's bevonden.' '"' 
Lütkenhus zou tot eind december 1944 optreden als leider van het so-Einsatz
kommando te Zwolle. Zijn Einsatzkommando was verantwoordelijk voor contra

spionage, bestrijding van de zwarte handel en het beheer van het Zwolse huis van 

bewaring.'"" 
Lütkenhus werd opgevolgd door Kriminalkommissar en Hauptsturmführer Joseph 

Rauch. Diens chef Deppoer werd per I maart 1945 vervangen door de 44-jarige 
ss-Obersturmführer Hans Kolitz. Kolitz trad tevens op als plaatsvervanger van 
Schöngarth, die de Höhere ss- und Polizeiführer Rauter verving nadat deze gewond 

was geraakt bij de aanslag bij Woeste Hoeve in maait 1945.'"7 

Tot degenen uit deso-staf die in september 1944 vanuit Den Haag naar Zwolle 

werden overgeplaatst, behoorde de 39-jarige ss-Untersturmfi.ihrer Walter Bartels. Hij 
werd ingedeeld bij het Einsatzkommando onder Lütkenhus en als Kriminalsekretär 
belast met onderzoeken naar de verschillende illegale groeperingen.'("; Een van zijn 

beruchtste medewerkers was de Nederlander Dick Cieraad. Cieraad had zich in de 

herfst van 1939 ingeschreven bij de NSB. In 1943 was hij in dienst getreden bij 
Musserts lijfwacht, maar op eigen verzoek werd hij het jaar daarop in het Politie 
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Opleidingsbataljon te Schalkhaar geplaatst. Begin september 1944 moest hij zich 

bij het directoraat-generaal van politie in Zwolle melden. Hier kwam hij op de 
so-Dienststelle in contact met Sachbearbeiter Bartels, die blijkbaar wel iets in de 
22-jarige Nederlander zag. Als gevolg daarvan werd Cieraad per 15 oktober 1944 

bij de so gedetacheerd. 169 

Cieraad werd ingedeeld bij de afdeling van Bartels die zich specifiek richtte op het 

opsporen en oprollen van illegale organisaties. Daarbij werkte hij samen met onder 
anderen de 39-jarige Hauptscharführer en Kriminat-Assistent Willy Heinrich 
Mönnich. Die was aanvankelijk belast met de bestrijding van het communisme, 
maar omdat er 'op dit gebied te Zwolle weinig te doen was, ben ik toegevoegd aan 

de Untersturmführer Bartels' .170 171 

Tijdens de laatste maanden van de bezetting wist de so enkele gevoelige klappen uit 
te delen aan de Zwolse illegaliteit. Zo werd een groot aantal ancstaties verricht. De 

slachtoffers werden veelal ondergebracht in het Zwolse huis van bewaring. Van de 
hier bijeengebrachte gevangenen uit Zwolle en wijde omgeving werden in het laatste 
oorlogsjaar meer dan veertig personen gefusilleerd. 172 

Tot de eerste slagen die de so na Dolle Dinsdag in Zwolle uitdeelde, behoorde de 
arrestatie van Jan Bergkamp. Kort voor de kerstdagen van 1944 vernam de so van 
het Einsatzkommando Arnhem dat Bergkamp betrokken was bij de illegaliteit. 

Bergkamp werd geanesteerd en in het huis van bewaring geplaatst. Tijdens zijn 
verhoor gaf hij uiteindelijk toe dat zijn zaak als contactadres voor de Ordedienst 
fungeerde . Daarnaast erkende hij dat Jongsmazijn commandant was in de oo. 

Jongsma bleef echter uit handen van de Duitsers doordat hij na Bergkamps arrestatie 
was ondergedoken. Bergkamp werd weggevoerd naar Duitsland waar hij op 17 april 
1945 overleed. Het contactadres van de oo werd vervolgens ondergebracht bij 
Herman Meijerink, die gewerkt had bij de Vrij Nederland-organisatie, en al sinds 
begin 1941 in verbinding stond met de OD. m 

De gevreesde Landwacht bracht de illegaliteit vervolgens een nieuwe slag toe door 

op 9 januari 1945 de 31-jarige vertegenwoordiger Sico Kerst Sietzema te arresteren 
op zijn onderduikadres in de Korenbloemstraat Hij was bij zijn arrestatie in het bezit 
van een vals reliëfstempel op zijn persoonsbewijs en een valse Freistellung van de 

Ortskommandantur voor zijn fiets, plus een drietal aanvragen voor te vervalsen 
persoonsbewijzen. Na zwaar te zijn mishandeld door Landwachters werd Sietzema, 
die deel uitmaakte van de groep De Groene, overgedragen aan de so. Op 3 februari 

werd hij overgebracht naar kamp Amersfoort. Na de dood van Beernink enkel dagen 

later, werd Sietzema opnieuw door de Zwolse so verhoord en op 29 maart werd hij in 

Wierden gefusilleerd. m 

De dood van Henk Beernink had meer gevolgen. Het feit dat Beernink ten tijde van 
zijn overlijden over een wapen beschikte, was voor de so voldoende reden om aan te 

nemen dat hij tot de illegaliteit behoorde. Bij het doorzoeken van zijn kleren werd 
een aantekenboekje gevonden met allerlei namen plus een briefje. In het boekje 

stonden onder meer de namen Huub, Riek I, Riek 11, H.v.Z., Joop, Ab en Pim en 
voorts de vermeldingen ' APC ' en Nieuwstraat 110. Uit het briefje bleek dat een 
zekere Joop Ester, met naam en adres vermeld, om geld had gevraagd bij de 

illegaliteit. 
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In her door J.H. Roë/ gedreven hotel Van Gijtenbeek aan her Slationsplein vonden regelmatig 

bijeenkon~sten plaats van groepen uit her verzet. Vanwege ~ijn rol in de illegaliteit werd Roêï 

gearresteerd en op 29 maart /945 te Wierden doodgeschoten. 

Deze 21-jarige Ester was omstreeks september 1944 bij zijn ouders ondergedoken. 
Door bemiddeling van de huisarts had hij distributiepapieren gekregen en was hij 

betrokken geraakt bij de illegaliteit. Hij was ingedeeld in een groep die op de Thomas 
a Kernpisstraat het Duitse verkeer in kaart bracht. Hier had hij verschillende andere 
illegale werkers Ieren kennen. Wegens onenigheid met zijn ouders had Ester begin 
1945 het ouderlijk huis verlaten en was hij ingetrokken bij zijn vriendin. Aan de 

iiJegaliteit had hij financiële steun gevraagd. 115 

De dag na Beerninks dood meldde een anonieme so'er zich op het adres van Ester. 
Hij kreeg te horen dat Joop er op dat moment niet was. De volgende ochtend, zater
dag I 0 februari, werd deze alsnog thuis aangetroffen en door de so meegenomen naar 
de so-Dienststelle aan het Van Nahuysplein. Ester bleek twee onrechtmatig verkregen 
Ausweise op zak te hebben, en er stond een vals reliëfstempel in zijn persoonsbewijs. 
Toen de SD blufte dat Ester al enkele weken in de gaten werd gehouden, gaf deze toe 
actief te zijn in de illegaliteit onder commandant Jan Bekenkamp. Hij noemde enkele 

namen van hem bekende illegalen, onder wie Herman Meijer. 176 

De 21-jarige Herman Meijer was in juni 1944 benaderd door de illegale werker Van 
Dijk, alias Wi llemsen, met de opdracht om oud-militairen bijeen te brengen in de 
ilJegaliteit. Sindsdien was Meijer onder de naam Tonny actief geworden als illegaal 
werker. Op donderdag 8 februari I 945 had hij vernomen dat Beernink was dood

geschoten. Twee dagen later was hij Esters verloofde tegengekomen, een koerierster, 
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die hem vertelde dat haar vriend was gearresteerd. Meijer had vervolgens drie 

illegale werkers gewaarschuwd en was naar huis gegaan met de bedoeling enkele 
spullen te pakken en onder te duiken. Hij was echter te Iaat en werd thuis ingerekend 

door de SD en overgebracht naar de Dienststelle. 177 

Onder de indruk van de informatie die de SD blijkbaar al bezat over de Zwolse 
illegaliteit, erkende Meijer tijdens zijn verhoor hier eveneens bij betrokken te zijn. 

Hij gaf toe te hebben deelgenomen aan enkele overvallen. Uit de verklaringen van 
Ester en Meijer verkreeg de SD vervolgens zekerheid dat de neergeschoten man bij 

het katholieke ziekenhuis Beernink was alias verzetsleider De Groene. 
Ester identificeerde een aantal personen die met hun schuilnaam in Beerninks 
aantekenboekje werden genoemd. Als gevolg van zijn verklaringen werden die dag 
zeker twee arrestaties verricht: dokter Lieffrinck, die onderdak had geboden aan een 

illegale werker, en een zekere Slurink, een illegale werker. Een collega van de 
laatstgenoemde, Visserman, wist bij die arrestatie te ontsnappen. Het verhoor van 
Ester leidde bovendien tot de arrestatie van zijn zus, die als koerierster optrad. Daar 
vloeiden weer andere arrestaties uit voort onder mensen die het ondergedoken 

spoorwegpersoneel van geld voorzagen. 
Ester en Meijer werden de eerste dagen ieder apart verhoord. Meijer was terug

houdender met het verstrekken van informatie dan Ester. Mogelijk vertrouwden de 
twee erop, dat de illegaliteit inmiddels op de hoogte was van hun arrestatie en 
voorzorgsmaatregelen zou treffen om de schade zoveel mogelijk te beperken. De 
informatie uit de verhoren, gecombineerd met Beerninks aantekeningen, leverde de 

SD niettemin een beduidend aantal namen op. Toch was de waarde van die informatie 
betrekkelijk, omdat in veel geval len de adressen en de precieze activiteiten van de 

desbetreffende illegale werkers onbekend bleven. m 

Na enige tijd werd Ester bij Meijer in één cel in het huis van bewaring geplaatst. De 

SD hoopte dat ze elkaars informatie zouden aanvullen, om nieuwe gegevens aan de SD 

te kunnen melden. Bovendien rekende de SD op hun bereidheid om andere arrestanten 
uit te horen. Als eerste werd de 36-jarige Wilhelmus Antonius van Dijk- een broer 
van Meijers illegale opdrachtgever- een middag in hun cel geplaatst. Van Dijk was 

op zondag 18 maart gearresteerd door de SD, die in zijn woning een vuurwapen had 
aangetroffen. Dat was het restant van een partij wapens die de groep De Groene bij 
Van Dijk had verborgen. Na het neerschieten van Beernink waren de overige wapens 

naar een ander adres gebracht. Het korte verblijf van Van Dijk in de cel bij de twee 
andere anestanten maakte de Duitsers niet veel wijzer over zijn illegale activiteiten. 
Desondanks werd hij eind maart gefusilleerd als vergeldingsmaatregel voor het door 

de illegaliteit opgeblazen spoorbruggetje in de nabijheid van Zwolle, op de spoorlijn 

naar Meppel. '79 

Ester en Meijer kregen na het vertrek van Van Dijk vervolgens langere tijd 

gezelschap van J.H. Roël. Roël was door de SD gearresteerd, vermoedelijk na een tip 
van een V-man. Een huiszoeking in het door hem gedreven hotel Van Gijtenbeek 

bracht onder meer een brief boven water waarin gerept werd van een bepaalde 

sabotagedaad. Roël zweeg tijdens zijn verhoren echter in alle talen. Voor hij bij 
de twee jeugdige arrestanten werd geplaatst, werd hij door een gevangenbewaker 
gewaarschuwd voor zijn celgenoten. Tegenover hen hield hij vol nergens van te 
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weten. Op een dag werd Roël korte tijd vervangen door William Jakma. Zijn verblijf 
in deze celleverde de so ook geen nieuwe gegevens op. Jakma en Roël werden 
uiteindelijk op 29 maart 1945 in Wierden gefusilleerd.' 80 

Het kantoor van de American Petrol Company aan de Rembrandtlaan, dat in 
Beerninks aantekenboekje als APC stond vermeld, werd door Ester aangeduid als een 
plaats waar illegale werkers bijeenkwamen. Op 12 februari 1945 deed de so hier een 
inval waarbij vier mannen van het kantoorpersoneel werden gearresteerd. De daar 
eveneens verwachte illegale werker Joop Vinke werd echter niet aangetroffen.'"' Op 
het moment dat de Duitsers hun inval deden, bevond het hoofdkwartier van de groep 
De Groene zich al weer op een ander adres. Reeds enkele dagen voor Beerninks dood 
was het vanuit de APC in de Rembrandtlaan overgebracht naar de woning van een 
slager aan de Vechtstraat Dit adres was uitgekozen omdat de bewoner vanwege zijn 
aanvankelijk pro-Duitse opstelling tijdens de oorlog niet verdacht zou zijn in de ogen 
van de bezetter. Zodra echter bekend werd dat Beernink was gesneuveld, werden de 
wapens en valse papieren die hier lagen in veiligheid gebracht door een aantal 
illegalen, onder wie Jan Graver. 
Op aandringen van de so'er Bartels, die wilde weten waar de hoofdkwartieren van 
De Groene waren, noemde Meijer het adres aan de Vechtstraat, waarvan hij wist dat 
het al ontruimd was. De so deed een inval, maar de bewoner wist te ontvluchten en 
dook onder. Wel werd zijn vrouw enige tijd vastgehouden.182 

Een ander adres dat in het aantekenboekje voorkwam, Nieuwstraat 110, werd door 
de arrestanten eveneens omschreven als een van de kwartieren van De Groene. De 
Duitsers besloten het adres te overvallen. De bewoner, Jan Frederik Roskam, was op 
dat moment niet thuis, maar wel werd Eef Keilholz gearresteerd die op het moment 
van de overval naar binnen wilde gaan. Hij bleek brieven bij zich te hebben voor Jan 
Graver en een vrouwelijke illegale werkster. Laatstgenoemde werd in de Zeehelden
buurt gearresteerd door de SD. Op het adres van Keilholz werd de gezochte Roskam 
kort daarop gearresteerd. Keilholz en Roskam werden eind maart in Wierden 
gefusilleerd. 18

' 

Onder de Zwollenaren die door de Duitsers in Wierden werden vermoord, bevond 
zich ook politieman H.G.W. Bannink. Hij werd al langer verdacht en geschaduwd 
in opdracht van de so. Een Zwolse NSB' er had namelijk al in het najaar van 1944 
verklaard dat Bannink een vooraanstaande rol in het verzet vervulde.'""' Door de 
verhoren van Ester en Meijer werd bij de so het onjuiste beeld versterkt dat Bannink 
de plaatselijk leider was van de Ordedienst. Bannink werd daarom op 18 februari 
1945 bij de Nieuwe Havenbrug door de SD gearresteerd.'8

' Tot frustratie van de 
Duitsers weigerde hij echter informatie te verstrekken. 

Op een zaterdag in de tweede helft van maart 1945 liet de so Ester weer vrij . Het was 

de bedoeling dat deze zich weer mengde in het milieu van de illegaliteit, zodat de 
so in staat zou zijn om nog meer arrestaties te verrichten. Hij trok opnieuw in bij de 
ouders van zijn verloofde. Na een dag of twee werd er 's avonds aangebeld, waarop 
Ester- die het niet veitrouwde-de benen nam. Het bleek dat drie illegale werkers, 
onder wie Jan Nossent, hem zochten. Ester vreesde terecht dat zij hem wilden 
liquideren en zocht daarom bescherming bij de so.'86 
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Hij noemde de Duitsers vervolgens de naam van Jan Nossent, op wiens adres de 

SD een overval deed maar hem niet aantrof. Wel werd in het huis een brief gevonden 
waarin gesproken werd over een zekere Lange Jan. Daarbij werd het adres van diens 
vader in Ittersum genoemd. Die aanwijzing leidde op 6 april tot de arrestatie van een 

drietal personen in het huis van de koopman Egbert Jan aan het Rot. Behalve vader 
Aan het Rot en de slager Johannes Roerink werd ook de 25-jarige zoon Egbert Jan 

Jacob aan het Rot opgepakt. Deze telegrafist bij de spoorwegen, die behoorde tot de 
groep De Groene, was al enige tijd ondergedoken in Lemelerveld. Toevallig was hij 

juist op bezoek bij zijn ouders. Hij werd geïdentificeerd als Lange Jan en op 10 april 
1945 bij de IJsselbrug gefusilleerd. 187 

Ester werd begin april naar Kampen gestuurd, waar hij eveneens inlichtingen over 
de illegaliteit moest verzamelen. Drie dagen later vertrok hij naar Utrecht waar hij 
tot aan de bevrijding bij de SD in de keuken werkte. 188 Meijer verbleef daarentegen tot 

aan de bevrijding in gevangenschap in het huis van bewaring. 
Beiden mochten de uiteindelijke bevrijding in het voorjaar van 1945 aanschouwen. 
Door het op ruime schaal verstrekken van- weliswaar enigszins gedateerde
informatie over de Zwolse illegaliteit hadden ze getracht hun eigen leven in veilig
heid te brengen, ten koste van anderen die bij de illegaliteit betrokken waren. Dit 
droeg ertoe bij dat enkele tientallen Zwolse illegalen in de laatste fase van de oorlog 

hun strijd voor een vrij Nederland met de dood moesten bekopen. 

Conclusie 

De uiteenlopende verschijningsvormen van de Zwolse illegaliteit bieden een 

gevarieerd beeld. Veel illegale groeperingen hadden een specifieke taak, zoals het 
Nationaal Steunfonds, de Falsificatie-Centrale, de Centrale Inlichtingendienst en de 
organisaties achter de ondergrondse pers, terwijl andere, vaak grotere groepen zich 
met uiteenlopende activiteiten bezighielden. Bovenal is het afwisselende beeld 
echter te danken aan de veelheid van illegale groeperingen die in Zwolle activiteit 
ontplooiden. 

De wortels van sommige groepen liggen in de eerste maanden na de Duitse inval. 
Al vrij snel ontstonden verschillende kernen die hun medewerkers reeruteerden uit 
jongeren of uit militairen en leden van paramilitaire instellingen zoals de Bijzondere 

Vrijwillige Landstorm en de burgerwacht. Er waren groepen bij die zuiver plaatselijk 
waren (Nederlandsche Verzet Liga) , plaatselijke groepen die na enige tijd werden 

ondergebracht in een landelijk verband (OD) en landelijke groepen die een nieuwe 

vertakking kregen in Zwolle (Oranjewacht) . De voornaamste illegale groepering in 
Zwolle tijdens de eerste jaren van de bezetting was de oo. 

De OD was een illegaal netwerk dat verschillende kleinere groepjes opnam, 

waarvan de groep De Groene het sterkst een eigen identiteit behield. De veelzijdige 
activiteiten van Beernink en zijn medewerkers maakten deze groep enigszins tot een 
vreemde eend in de bijt van de oo, die zijn taak immers vooral zag in de handhaving 
van de orde na het vertrek van de Duitsers. De brede basis van de Zwolse OD bleek 
tevens uit het feit dat er in de ontstaansfase van de LOop plaatselijk niveau nauwe 
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Op 5 mei 1945 werden op begraafplaats Kranenburg twintig mensen herbegraven, die tijdens 

de oorlog elders waren doodgeschoten. 

personele banden bestonden tussen beide organisaties. Ook toen de LO in 1943 geheel 
op eigen benen kwam te staan, verloren beide organisaties elkaar niet uit het oog. 
In tegenstelling tot de LO die zich plaatselijk ontplooide tot een zelfstandige kern, 
was de in Zwolle aanwezige tak van de LKP eigenlijk een soort onderafdeling van 
de Twentse KP. Dat sloot samenwerking met andere illegale groeperingen in Zwolle 
echter niet uit. Bovendien kreeg de samenwerking in de herfst van 1944 nader vorm 
als gevolg van de fusie van oo, LKP en RvV tot de Nederlandsche Binnenlandsche 

Strijdkrachten. 
De onderlinge onenigheid die hierbij optrad, verdween naar de achtergrond door het 
actieve optreden van de bezetter in de laatste maanden van de oorlog. De komst van 
een Einsatzkommando van de SD naar Zwolle bracht na verloop van tijd een sneeuw
baleffect aan arrestaties teweeg, waardoor de illegaliteit bij de bevrijding gehavend 

tevoorschijn kwam. 
Ondanks tegenwerking had de bont geschakeerde illegaliteit duidelijk als een luis in 

de pels van de bezetter gefunctioneerd. In het bijzonder de illegale pers, die een aan
zienlijk aantallezers bereikte, wist de inwoners ervan te overtu igen zich niet bij de 
bezetting neer te leggen. Die houding werd verder uitgedragen door de talrijke illegale 
werkers, die de bezetter vooral dwars zaten door onderduikers de mogelijkheid te 
bieden zich aan de greep van de Duitsers te onttrekken en door de geallieerden te 
voorzien van militaire informatie. 
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De positieve resultaten waren tevens te danken aan de medewerking die de illegaliteit 

in Zwolle en Zwolierkerspel van de bevolking ondervond. Ambtenaren van de 
gemeente en het distributiewezen, politiemannen, winkeliers, drukkers en andere 

burgers kwamen tegemoet aan illegale verzoeken. Het aantal personen dat op 
enigerlei wijze hulp heeft verleend en zo het werk van de illegaliteit mogelijk heeft 

gemaakt, loopt ongetwijfeld in de honderden. Het precieze aantal plaatselijk actieve 
illegale werkers dat zich in enig organisatorisch verband bezig hield met illegaal 
werk, is moeilijk aan te geven. Volgens schattingen die betrekking hebben op de 
hele provincie Overijssel zou het hierbij gaan om 0,3 procent van de bevolking. '"" 

Dat zou omgerekend voor Zwolle neerkomen op circa 150 mensen. Gezien het aantal 
personen dat in dit onderzoek de revue is gepasseerd, lijkt die schatting te laag 
uitgevallen . 
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HOOFDSTUK 8 

Zwolle bevrijd 

Na bijna vijf jaar kwam er in april 1945 een einde aan de bezetting van Zwolle. 
De stad reageerde met grote vreugde op de bevrijding. De chaos, die kenmerkend 
was geweest voor de laatste maanden van de oorlog, bleef vooralsnog bestaan, maar 
het was voor iedereen duidelijk dat er door de komst van de geallieerden veel zou 
veranderen. Allereerst het herstel van de vrijheid, waarvoor dankbaarheid werd 

betuigd aan de bevrijders. Verder werden grote aantallen Duitsgezinden opgepakt. 
Degenen die verdacht werden van strafbare feiten , kregen een proces in het kader van 

de zogeheten bijzondere rechtspleging. Ook personen in verantwoordelijke functies, 
die er van verdacht werden tekort geschoten te zijn in hun opstelling tegenover de 
bezetter, werden aan een onderzoek onderworpen. Deze zogeheten zuivering werd 
veelal per beroepsgroep doorgevoerd. 
Terwijl deze onderzoeken plaatsvonden, pakte de gemeente haar bestuurstaken weer 

op. Daarbij diende rekening te worden gehouden met de bevoegdheden van de aan
wezige militaire autoriteiten. In de eerste maanden na de bevrijding werden tevens 
aanzetten gegeven voor het herstel van het gewone leven. De economie kwam weer 
op gang, de pers hervatte haar taak en ook de politiek maakte een nieuw begin. 

In dit hoofdstuk zal eerst de gang van zaken rond de bevrijding uit de doeken worden 
gedaan, waarna wordt stilgestaan bij de vraag hoe de bezetting het leven in Zwolle 
heeft beïnvloed. Na een uiteenzetting over de aanwezigheid van de geallieerden 
en de Nederlandse militaire autoriteiten in Zwolle, wordt de aandacht verlegd naar 

de behandeling van de collaborateurs. De beschrijving van hun lotgevallen wordt 
gevolgd door een paragraaf waarin enkele ontwikkelingen in het gemeentebestuur 

aan bod komen. Ter voltooiing van dit panorama zal bekeken worden hoe het na
oorlogse herstel vorm kreeg. Centraal staat de vraag welke invloed de ervaringen uit 
de Tweede Wereldoorlog uitoefenden op de directe naoorlogse situatie. 

De bevrijding 

Om Hitier definitief op de knieën te krijgen, waren de geallieerde strijdkrachten 
genoodzaakt om diep in Duitsland door te dringen. Dit betekende dat de westelijke 

geallieerden de Rijn over moesten steken. Al in de herfst van 1944 was een begin 
gemaakt met de voorbereidingen van deze operatie. Daartoe diende allereerst het 

Rijnland ten westen van de rivier te worden ingenomen. De aanval werd op 8 februari 
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ingezet; een maand later, op JO maart, was het Rijnland in geallieerde handen. 
Het tweede Canadese Korps, dat deel uitmaakte van de troepen in het Rijnland, 
kreeg opdracht om de Duitse stellingen aan de IJssel vanuit het oosten aan te vallen. 
Het Korps van luitenant-generaal G.G. Simonds bestond uit vier divisies. Het was 
de bedoeling dat Zutphen en Deventer bevrijd werden, terwijl het Korps bovendien 

een overgang over de IJssel moest zien in te nemen. De bevrijding van Oost- en 
Noord-Nederland begon op vrijdag 30 maart toen Canadese troepen, die bij Rees 
de Rijn waren gepasseerd, in de Achterhoek de grens overschreden. Op I april werd 
Enschede bevrijd door een Engelse divisie die aan de flank van het Tweede Korps 
meevocht; de bevrijding van Hengelo volgde twee dagen later. Inmiddels waren de 
Canadezen op ·2 april een offensief begonnen om het Twentekanaal over te steken. 

Zes dagen later hadden ze, alle vijandelijke weerstand ten spijt, zowel het Twente
kanaal als de Schipbeek overschreden. 
Op 8 april 1945 werd de bevrijding van Salland ingezet door onderdelen van de 
tweede en derde Canadese infanteriedivisie. Holten was het eerste dorp dat de eer 
te beurt viel. Twee dagen later trok de derde Canadese divisie Deventer binnen, kort 
nadat de Duitsers hier de IJsselbrug hadden laten springen. Op 13 apri l werd Wijhe 
ontzet. Inmiddels hadden de geallieerden door een snelle opmars ook Meppel al 

bevrijd, zodat Zwolle vanuit het noorden, oosten en zuiden door de bevrijders werd 
ingesloten.' 

Met hernaderen van de geallieerde troepen werd door de Duitsers veel militair materieel 

vanuit Zwolle naar veiliger oorden teruggetrokken. De foto toont een van de laatste 

transporten per spoor op 6 april / 945. 
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Door deze ontwikkelingen was de spanning in Noordoost-Nederland vanaf e ind 
maart 1945 behoorlijk opgelopen, zo ook bij de in Zwolle aanwezige Duitsers. 
Dat leidde tot enkele gewelddad ige uitbarstingen. Op 29 maart werden twintig 
gevangenen van de so, onder wie elf Zwollenaren, in Wierden gefusilleerd. Twee 
dagen later werden vijf mannen aan de Meppelerweg in Zwolle doodgeschoten. Op 
4 april haalden de Duitsers zes mensen uit het huis van bewaring, die op de Gelderse 
Dijk in Hattem hetzelfde lot ondergingen. Tot slot werden op I 0 april nog eens tien 
mannen voor het vuurpeloton gezet tegenover het Katerveer aan de IJssel. Slechts 
één van hen wist de fusillering te overleven! 

Op 3 april meldde de radio dat Zwolle nog zestig kilometer van het front verwijderd 
was. Een in Zwolle wonende frater hoopte dat de zwaar verdedigde stad geen beleg 
zou hoeven doorstaan. Hij achtte de Duitse mankracht en bewapening ' niet zo bar 
groot', maar vroeg zich wel af wat er buiten de stad nog stond opgesteld:1 Een scholier 
constateerde dat de sfeer in de stad gespannen was. 'Onder de vijanden bemerkten wij 
een zenuwachtige stemming, alles wat maar in staat was te rijden werd opgevorderd, 
zelfs kleine kinderfietsen. Het was geen gezicht, al die mannen verwaarloosd, en 
in gescheurde uniformen. ' 4 Bovendien verwijderden de Duitsers op 5 april al hun 
gewonden uit het Sophia-ziekenhuis. Daarom gonsde het in de stad van de geruchten 
over een spoedige bevrijding, maar het geduld van de bevolking werd nog enkele 

dagen op de proef gesteld.5 

Vluchtende Duitse soldaten in de Hortensiastraat ter hoogte van de ambachtsschool op 

13 apri/1945. Wat maar even kon rijden, werd meegenomen. 
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De geallieerden vertoonden zich voorlopig alleen nog maar in de lucht, maar daar 
waren ze dan ook heer en meester: 'niemand durft meer op de weg te komen , want 
álles wordt beschoten. Melkrijders rijden ook al niet meer. ' De geallieerde jachtvlieg
tuigen namen behalve het wegverkeer ook treinen onder vuur. Daardoor hoopten de 
treinen zich op het stationsemplacement op, in afwachting van een gevaarlijke tocht 
via Noord-Nederland naar Duitsland.6 

Omstreeks 12 april naderden de Canadezen de Overijsselse hoofdstad vanuit het 
zuiden en het oosten. Volgens het verslag van een ooggetuige leek de toestand in 
Zwolle die dag veel op de spreekwoordelijke stilte voor de storm: 'van de eigenlijke 
oorlog is hier nog niet veel te merken. Er zijn minder Duitsers in de stad als een tijd 
geleden. Er is geen extra bewaking; de mensen wandelen rustig over de straten; er 
is weinig of geen controle. Wel zijn er voortdurend een paar vliegtuigen in de lucht; 
hoor je in de verte kanonnen ploffen (maar lang niet voortdurend) .'" De zenuwachtig
heid nam echter voortdurend toe, ook aan Duitse zijde. De Duitsers begrepen dat 
zij het hier niet lang meer zouden uithouden. Bij boeren in Zwolierkerspel werden 
daarom op grote schaal koeien gevorderd, die evenals een aantal in beslag genomen 
boerenwagens over de IJsselwerden weggevoerd. Op 12 april staken de Duitsers 
bovendien een grote goederenopslagplaats langs het Zwarte Water in brand." 
Een dag later besloten de Duitsers tot hardere acties: een in de stad gestationeerd 
Sprengkommando ging tot vernieling van het stationsemplacement over. Terwijl 
de doffe knallen elkaar opvolgden, werden locomotieven, wissels en seinhuisjes 
vernield. ' Maar hoe spijtig het ook was, ons gaf het vermeerdering van hoop ... . en 
in de stad 'n opeenstapeling van geruchten, die culmineerden in de mededeling[ ... ] 
dat de Canadezen hadden "verklapt", dat ze tussen 5 en 6 uur in Zwolle zouden zijn! '9 

Het gerucht was echter uit de lucht gegrepen, want de stad was die middag nog steeds 
in Duitse handen. Dat bleek wel toen er nog een weinig succesvolle razzia werd 
gehouden voor het aanleggen van de laatste versterkingen op het Van Nahuysplein. 
Probeerden de Duitsers de stad dan toch te behouden? Sommige inwoners waren 
ervan overtuigd. Zo had iemand een Duitse officier horen beweren dat er gevochten 
zou worden 'bis zum letzten Mann ' . 10 Dat bracht enkele burgers ertoe om hun ramen 
dicht te spijkeren, bang voor wat komen ging. 11 

Op de avond van 13 april werd de stad omstreeks 21.00 uur onder vuur genomen. 
Het kanonvuur was waarschijnlijk afkomstig van Duitse troep~n ten westen van de 
IJssel en bestemd voor de geallieerde troepen die de stad naderden. De afgevuurde 
projectielen kwamen voor een gedeelte in de stad terecht. Negen personen kwamen 
daarbij om het leven, anderen liepen verwondingen op. Zowel in Assendorp als in het 

Wipstrikkwartier sloegen de granaten op verschillende plaatsen in. Daarbij werd het 
Dominicanenklooster getroffen, terwijl ook enkele woningen beschadigd werden. 
Veel omwonenden voelden zich onveilig en schuilden die nacht in de kelder van het 
klooster. Ook in het katholieke ziekenhuis werden de patiënten uit voorzorg naar de 
kelder overgebracht. 12 

In de nacht van 13 op 14 april vertrokken de meeste Duitsers die nog in de stad 
waren. Munitie werd op verschillende plaatsen in de stadsgracht gegooid. ' Wagens 
ratelen , paarden trappelen ; nu en dan het geluid van auto ' s. Een Engelsch vliegtuig 
nadert! Onbeheerschte commandostemmen overschreeuwen het geraas der voer-
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tuigen: Flieger!' 13 De bezetter vluchtte over de lJssel en trok zich op de Veluwe terug. 

De laatste vertrekkende Duitsers hadden eerst nog twee door hen gebruikte panden 
aan de Potgietersingel en de Eekwal in brand gestoken. De troepen hadden bovendien 

een wagen met munitie laten ontploffen op de Burgemeester van Roijensingel, waar
door het interieur van Huize Eekhout, zetel van de gemeenteontvanger, geheel werd 
vernield. De telefooncentrale aan de Parkstraat vloog omstreeks 6.00 uur 's ochtends 
eveneens de lucht in. In ZwoHerkerspel werd de Boerendanserbrug opgeblazen. 
Tegen 7.00 uur 's ochtends werd de Duitse aftocht voltooid met het opblazen van 
zowel de spoor- als de verkeersbrug over de IJsset'• 
Kort daarvoor was de omgeving van de stad weer door Duitsers onder vuur genomen 
vanaf de westelijke zijde van de Ussel. Drie granaten kwamen neer op de hoek van 
de Huygenstraat en de Wipstrikkerallee. Daarbij werden twee mannen die keken of 

de bevrijders er al aankwamen, gedood. 15 

Inmiddels had het Régiment de Ia Chaudière, een onderdeel van de derde Canadese 
infanteriedivisie, op vrijdag 13 april de gemeentegrens van Zwolierkerspel over-

Vlak voor de bevrijding werd uit de wijde omgeving van Zwolle door de Duitsers op grote 

schaal vee geroofd. Hier geroofde koeien voor hel katholieke ziekenhuis aan het Groot 

Wezenland op 12 april 1945. 
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schreden. Nadat de hoofden van de verschillende regimentsonderdelen die ochtend 
in Heino hadden overlegd, vertrokken de Franstalige Canadezen rond de middag 
onder goede weersomstandigheden naar Wijthmen. Het was het eerste dorp in 
Zwolierkerspel dat bevrijd werd. 16 Van hieruit namen de Canadezen posities in 
rondom de stad. 
Er werd een bijeenkomst belegd waarin kolonel Gustave 0 . Taschereau, de 
regimentscommandant, om twee vrijwilligers vroeg. Zij moesten nagaan hoeveel 
Duitsers in Zwolle verbleven en hoe sterk ze bewapend waren. De missie werd als 
gevaarlijk beschouwd, aangezien de Canadezen ervan uitgingen dat Zwolle krachtig 
verdedigd zou worden. Indien mogelijk, moesten de verkenners contact leggen met 
de plaatselijke illegaliteit. Korporaal Willy Arsenault en diens kameraad soldaat Leo 
Major stelden zich beschikbaar, hoewellaatstgenoemde gewond was aan zijn linker
oog. Tegen het einde van de middag vertrokken ze met een patrouille. In de laatste 
boerderij voor de stad troffen de soldaten die avond de familie Van Geld er. De jonge 
Hendrik van Gelder sprak Engels noch Frans, maar wist niettemin duidelijk te maken 
dat er aan de overkant van de spoorlijn Duitse schutters waren. 
Omstreeks 23.00 uur lieten Arsenault en Major de boerderij achter zich en trokken 
ze de donkere nacht in om hun verkenningstaak uit te voeren. Major ging voorop en 
stak voorzichtig de spoorwegovergang in Zalné over. Even later hoorde hij Arsenault 
geluid maken op de spoorwegovergang, waarna de Duitsers het vuur openden. De 
25-jarige Arsenault werd dodelijk getroffen. Major en de Canadezen in.de boerderij 

schoten terug, waarop de Duitsers vluchtten. Major besloot verder te gaan en bereikte 
omstreeks 1.00 uur de stad. Om het vertrek van de bezetter te bespoedigen, besloot hij 
onrust te zaaien onder de vijand. Op drie verschillende plaatsen wist hij bij verrassing 
enkele achtergebleven Duitse posten te overvallen, waarna hij de gemaakte krijgs
gevangenen aan de rand van de stad overdroeg aan andere Canadezen. Omstreeks 
half vijf 's ochtends werd Major door de eerste burgers gesignaleerd. Kort daarop trof 
de Canadees een viertal mannen uit de illegaliteit. Hij vertelde hun dat de Duitsers 
vertrokken waren en Zwolle vrij was. De vier mannen haalden vervolgens een auto 
en maakten her en der in de stad het grote nieuws bekend.17 Tegen negen uur 's 
ochtends zocht Major opnieuw contact met zijn strijdmakkers buiten de stad en liet 
hen aan de regimentscommandant berichten dat Zwolle vrij was. Daarmee ontkwam 
de stad aan een zware beschieting. Indien Major niet tijdig was teruggekomen of 
zware tegenstand had gemeld, zouden de troepen de stad die ochtend onder vuur 
hebben genomen. 18 

Die nacht hadden de Canadezen hun posities rondom de stad inmiddels uitgebreid 

en versterkt. Een boer in Ittersum werd opgeschrikt toen er plotseling een Canadese 
militair aanklopte. Vervolgens werden enkele tientallen Canadezen in de stal onder
gebracht. De soldaten gaven hun verbouwereerde gastheren sigaretten en wittebrood. 
Omstreeks twee uur 's nachts verkende een van de Canadezen de omgeving. 
Nagenoeg alle Duitsers bleken vertrokken te zijn.19 

De informatie van Major en van enkele illegale werkers die 's nachts inlichtingen 
gaven aan de Canadezen in Ittersum, werd gecombineerd met een derde bericht. Het 
was afkomstig van Lorenso Bergeron die behoorde tot de Regina Rif! es, een andere 
geallieerde eenheid die Zwolle was genaderd, en die als tweede Canadees na Major 
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de stad binnenkwam. Hij reed tussen 9. 15 uur en I 0.30 uur door de straten en kreeg 
van de illegale werker Jan Graver te horen dat er geen Duitsers meer in de stad 

waren. Daarop zocht ook hij contact met de Canadese legerleiding. 

Vervolgens kwamen de Canadezen zowel via Assendorp als via het Wipstrikkwartier 
Zwolle binnen. Om 11.00 uur gaven ze het officiële bericht aan hun hoofdkwartier 

door dat Zwolle ~as bevrijd. Sergeant Frank Brown van het zevende Reconnaissance 
Regiment meldde via de radio eenvoudigweg: ' Am sitting on the steps of the Town 
Hall of Zwolle. No enemy' .20 

Geruchten over het vertrek van de Duitsers en de komst van de bevrijders drongen 

al snel tot de binnenstad door, waar onzekerheid heerste over de situatie. Het 
verschijnen van Canadese motmTijders in de straten nam echter alle twijfels weg. 
Steeds meer mannen in kaki doken op in de stad.2

' 

Bij het Engelse Werk werden de troepen onder vuur genomen door Duitsers aan de 

overzijde van de IJssel. Zwolierkerspel werd echter zonder veel tegenstand bevrijd. 
Eerder die ochtend was een Canadees peloton vanuit Windesheim naar Hareulo 
getrokken, waarna ook Oldeneel werd ingenomen. Het zevende Reconnaissance 
Regiment veroverde later die dag op weg naar Hasselt en lJsselmuiden het resterende 
grondgebied van de gemeente. In de omgeving van Westenholte sneuvelde daarbij de 

Canadees Thomas Llewellyn Thomas. Aan Duitse zijde vielen zeker twee doden. 22 

Inmiddels was overal in Zwolle het feestgedruis losgebarsten. ledereen verkeerde 
in een ware bevrijdingsroes. ' Handen worden gedrukt, felicitaties toegeroepen', zo 

schreef een pater Dominicaan, nadat de eerste Canadezen op straat enthousiast waren 
onthaald door een groeiende menigte. ' leder is spontaan, niemand gereserveerd. 
Alles juicht, alles geniet ... van de vrijheid, die gebracht, gekomen is. Het lijkt nog 
onwerkelijk, maar het is zo. We zeggen het elkander duizend maal. ' 21 

Enkele Zwollenaren hoorden van een buurman dat de geallieerden op de Grote 
Markt waren. ' Jas en hoed gehaald, oranje op de borst gespeld en wij de stad in. Als 

bij toverslag is de stad in feestdos. De driekleur en oranje wapperen weer vrij en 
feestelijk van huis tot huis. De Canadezen worden met gejuich ontvangen, kortom 

Zwolle raakt in feestroes. 024 

Tegen de middag verscheen er steeds meer oranje in het straatbeeld. Om 13.00 uur 
begonnen de klokken te beieren en werden steeds meer vlaggen uitgestoken. Duitse 

aanwijzingsborden werden gesloopt, portretten van Hitier vernietigd. Op enkele 
plunderingen na, gedroeg de bevolking zich waardig. Steeds meer geallieerde voer

tuigen reden de stad binnen, bezet met dolenthousiaste inwoners, sommigen met de 
Nederlandse vlag. Voormalige collaborateurs probeerden zich ook te verschuilen in 

Oranjegezind uiterlijk vertoon, maar werden al snel ontmaskerd. In winkeletalages 
verschenen lang verborgen gehouden portretten van de koningin en allerlei spreuken 
waarmee de vrijheid werd geprezen. 2; 

Nog diezelfde dag verscheen de bevrijdingseditie van het voorheen illegale blad 

De Stem van Londen, tevens het laatste nummer. De redactie beleefde de bevrijding 
haast als een droom. Dat had alles te maken met het mogelijke schrikbeeld van 

hevige en dagenlange beschietingen. Tot opluchting van velen was de bevrijding 
echter gekomen 'zonder dat er feitelijk een schot gelost werd, geruisloos. In onze 
stoutste dromen hadden we ons zoiets niet kunnen voorstellen. ' 2

" 
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Wilhelminasingel, destUds Bolwerksingel, 14 april 1945. Eén van d.e laatste Duitsers maakt 

::.ich klaar om met zijn wagen Zwolle te verlaten. 

Maar niet iedereen ervoer de bevrijding als zodanig. Voor sommigen werd nu pas 
duidelijk welke hoge tol de bezetting had geëist. Zo ook de vrouw wier man wegens 
illegale activitei ten begin februari was gearresteerd. Ze ging ervan uit dat hij in het 
huis van bewaring zat, waar de gevangenen die middag werden vrijgelaten. ' Daar 
stond ik, een minuut lijkt een eeuwigheid en je ogen staan haast verstard op die 
hoofdingang. Dan gaat de deur open en komen er veel mensen naar buiten. Twee 
komen er echter niet, mijn man en meneer Stroomberg. Er kwam niets meer, de deur 
ging dicht. Versteend, verdoofd ging ik naar huis, van het bevrijd-voelen, het feest in 
Zwolle, heb ik niets vernomen.' Van een dominee hoorde ze later dat haar man in 
maart was doodgeschoten als wraak voor de aanslag op de Duitse politiechef 
Rauter. 27 

De feestroes waarin de meeste Zwollenaren verkeerden, werd op zaterdagavond en 
zondagochtend ruw verstoord toen de Duitsers de stad opnieuw onder vuur namen 
vanaf de Veluwe. Vooral de granaten die op zondagmorgen omstreeks 8.00 uur over 

de stad vlogen, joegen schrik aan. Blijkbaar hadden de Duitsers het op de kerken 
voorzien, want zowel de Sint Michaelskerk, de Grote Kerk als de Sint Jozefkerk 
werden geraakt, al bleef de schade beperkt. Ook werden enkele huizen getroffen.28 

Vanwege de beschietingen werden de voor deze dag geplande dankdiensten in de 
verschillende kerken afgelast. Dat nieuws drong blijkbaar ook door tot het nog 
bezette deel van Nederland. Nazi-propagandist Max Blokzij l 'wist die avond voor de 
radio te liygen, dat in Zwolle al dadelijk de bolsjewistische geest der geallieerden was 
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gebleken, want hun eerste werk was geweest die Zondag-morgen alle godsdienst
oefeningen te verbieden! " 9 Het was een vergeefse poging van de in het nauw 
gedreven nationaal-socialisten om de oprukkende geallieerden als barbaren voor 
te stellen. Uiteindelijk vonden de diensten plaats op donderdagavond 19 april. Ook 
werden de zondag daarop in aanwezigheid van burgerlijke en militaire autoriteiten 
enkele interkerkelijke bijeenkomsten gehouden.30 Deze diensten waren een uit
vloeisel van de samenwerking van predikanten en priesters in het Zwolse convent 
tijdens de bezetting. De hierin verenigde geestelijken hadden in de laatste fase van de 
oorlog een gezamenlijk manifest opgesteld, dat op de eerste zondag na de bevrijding 
werd gepubliceerd. 
De Zwollenaren werden opgeroepen God te danken voor de bevrijding. Bovenal 
benadrukten de achttien betrokken geestelijken het besef dat er een njeuwe geest 
nodig was voor de wederopbouw. Die opbouw moest niet gebaseerd worden op 
menselijke kracht maar op het woord van God. Dat vergde een eendrachtige strijd 
van alle gelovigen, 'ieder op zijn wijze ' , tegen het heidendom. Om dit streven te 
realiseren hadden de opstellers een drievoudige opdracht geformuleerd: herstel van 
de zedelijke orde door eerlijkheid en eerbaarheid; herstel van de rechtsorde door 
rechtsgelijkheid voor allen en rechtvaardige bestraffing van politieke gevangenen 
en tot slot, herstel van de maatschappelijke orde door daadwerkelijke christelijke 
naastenliefde." 
Ook in het eerste naoorlogse nummer van het kerkblad van de hervormde gemeente 
werd erop gewezen dat de bevrijding een grote verantwoordelijkheid met zich mee
bracht: ' Wij mogen en kunnen niet op dezelfde wijze blijven voortgaan als vóór 

den oorlog. Gods oordeel en moeten leiden tot bekeering. ' 32 Op welke wijze de 
veranderingen precies vorm moesten krijgen, werd in het midden gelaten. Wellicht 
wilde de redactie eerst de bevrijding van de rest van Nederland afwachten. Zowel 
de hervormden als de gereformeerden werden er door hun predikanten immers op 
gewezen dat in de vreugde over de bevrijding niet vergeten moest worden dat het 
westen nog in Duitse handen was. ·" 
Bovendien was er nog een andere reden waarom de bevrijding niet alleen een 
gebeurtenis was van vreugde en geluk. Temjdden van de feestelijkheden merkte Het 
Vrije Dagblad, de vervanger van de inmiddels stopgezette Provinciale Overijsselsche 
en Zwolsche Courant, op 'dat deze dagen er geen zijn van ongebreidelde feestroes , 
doch slechts dagen van getemperde vreugde. Er is te veel geleden. Er zijn te veel 
plaatsen ledig. ''" Ook de Zwolse sociaal-democraten spraken de verwachting uit 
dat er, gezien de grote offers die gebracht waren, geen overdreven feestvertoon zou 
plaatsvinden." 

Balans van de bezetting 

De bevrijding door de geallieerden maakte, na verloop van tijd, niet alleen een einde 
aan de chaos en de materiële ellende die voortvloeide uit de oorlogssituatie. Bovenal 
bood zij de Zwollenaren de mogelijkheid om in vrijheid vorm te geven aan hun 
bestaan. In toenemende mate was die vrijheid in de vijf voorafgaande bezettingsjaren 
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beknot door de politieke en economische doelen die de Duitsers met harde hand 
trachtten te realiseren. 

De 1\veede Wereldoorlog liet diepe indruk na op degenen die deze periode bewust 
meemaakten. De oorlog beïnvloedde tal van persoonlijke opvattingen. Opvattingen 
over moed en over menselijk falen, opvattingen over het verdedigen van de democratie 
en over de omgang met de oosterburen. Op deze wijze oefende de Tweede Wereld

oorlog invloed uit op de naoorlogse samenleving. Velen zagen de oorlog echter niet 
alleen als een markante fase in hun bestaan; ze beschouwden deze periode bovendien 
als een breukpunt in de geschiedenis. Wie sprak over ' voor de oorlog' en ' na de 
oorlog' verwees naar tijdperken die ingrijpend van elkaar verschilden en duidelijk 
gescheiden waren door die oorlog. 
Toch moet worden vastgesteld - zoals ook verderop in dit hoofdstuk zal bl ijken- dat 

de directe gevolgen van de bezettingstijd voor de eerste naoorlogse jaren beperkter 
waren dan doorgaans werd aangenomen. Nederland greep na de bevrijding op veel 
terreinen terug op wat vertrouwd was ui t de vooroorlogse maatschappij. Dit contrast 
tussen historische werkelijkheid en persoonlijke beeldvorming, wijst erop dat het 
blijkbaar voor de hand lag te veronderstellen dat ingrijpende gebeurtenissen ook' 
ingrijpende gevolgen hadden. Dat deze gevolgen zich veelal op een persoonlijk en 
emotioneel vlak bevonden, werd vaak over het hoofd gezien. Het is daarom alleszins 
de moeite waard om hier een balans op te maken van de bezettingsjaren, ongeacht de 
invloed van deze periode op de langere termijn. 

Zoals overal elders in het land, was ook de bevolking van Zwolle na de Duitse inval 
genoodzaakt een weg te zoeken om haar bestaan onder de gewijzigde omstandig
heden voort te zetten. Daarbij werd de stad getroffen door een toenemend aantal 
maatregelen van de bezetter die vooral gericht waren op denazificatie, het voor
naamste politieke oogmerk van Seyss-lnquarts regime. Een aanzienlijk deel van 
deze maatregelen bereikte de bevolking via inschakeling van de gemeente. 

Canadese voertuigen in de uiterwaarden van de IJsset bij Zwolle. Op de achtergrond de 

vemielde /Jsselbrug. 
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Reeds spoedig na de Duitse inval kwam het gemeentebestuur in aanvaring met 
de grenzen van de beperkte Duitse tolerantie. Burgemeester Van Walsurn weigerde 

om willoos gehoor te geven aan Duitse wensen en moest het veld ruimen. Hij 

werd opgevolgd door een politiek ongebonden kandidaat van wie de bezetter meer 
welwillendheid verwachtte. Zich neerleggende bij de Duitse overmacht, werkte 
Van Karnebeek samen met de bezetter. Hij werd echter steeds vaker geconfronteerd 
met eisen die niet alleen getuigden van minachting voor democratische opvattingen 

maar tevens een zware druk op de bevolking legden. De aanpassing waartoe hij aan
vankelijk bereid was, ging verder dan hij had voorzien. Hoewel hij niet schroomde 

zijn bezwaren duidelijk te maken, bleef hij op zijn post met de bedoeling de in
gezetenen zoveel mogelijk in bescherming te nemen tegen de bezetter. In september 

1944 eisten de Duitsers opnieuw de medewerking van de burgemeester bij een maat
regel die de zojuist ingezette bevrijding van Nederland dreigde te belemmeren. Voor 

Van Karnebeek was daarmee de grens van het acceptabele bereikt en hij dook onder. 
Zijn opvolger, een NSB' er, was bereid de bezetter tegemoet te komen, maar werd 
hierin gedwarsboomd door ambtenaren en bevolking. 
Het vroegtijdige ontslag van Van Walsurn vond bij het korps gemeentepolitie een 

parallel in het vertrek van de eveneens weigerachtige commissaris Lettinck. Zijn 
opvolgers, overtuigde nationaal-socialisten, schikten zich geheel naar de wensen en 

eisen van de bezetter. Gesteund door een machtige bezetter en met behulp van strakke 
discipline wisten zij de politie tot een beleidsinstrument van de Duitsers te maken. In 
die hoedanigheid werden tal van maatregelen uitgevoerd die volledig in strijd waren 

met de belangen van de burgers die zij hadden dienen te waarborgen. 
Hoewel het politiekorps een bruikbaar werktuig was voor de bezetter, voelden 
veel korpsleden een afkeer van de nieuwe orde. Die afkeer werd gedeeld door een 
meerderheid van de bevolking die geconfronteerd werd met de onwelkome praktische 

en ideologisch geïnspireerde gevolgen van de bezetting. Wanneer het redelijkerwijs 
onmogelijk leek zich hieraan te onttrekken, legde de bevolking zich in veel gevallen 

bij de situatie neer. 
Niettemin werden denazificatiepogingen op verschillende plaatsen tegengewerkt. 
Uit beduchtheid voor Duitse dwangmaatregelen en represailles gebeurde dat in de 

meeste gevallen onopvallend, hoewel er een enkele keer- vooral tijdens de April

Meistaking-openlijk en massaal blijk van werd gegeven. Zowel door deze actieve 
tegenwerking als door de op aversie gestoelde afzijdigheid van de bevolking, 
faalde het nazjficatiestreven van de bezetter. De veelheid van maatschappelijke en 

persoonlijke terrejnen die de Duitsers onder hun invloed trachtten te brengen, stond 
in schril contrast met de geringe steun die het nationaal-socialisme in onder meer 
Zwolle ten deel viel. Op het meer overzichtehjke terrein van de economie wist de 
bezetter de zaken daarentegen, gebruik makend van de aanpassing van de bevolking 

in combinatie met Duitse dwang, redelijk naar zijn hand te zetten. 
Het samengaan van Duitse dwang en Nederlandse volgzaamheid en afzijdigheid 

bereikte in de eerste jaren van de bezetting bij de jodenvervolging de meest 
verstrekkende gevolgen. Het lot van de Zwolse joden was het resultaat van de 

nationaal-socialistische rassenwaan die slechts ten uitvoer kon worden gebracht 

door de medewerking van gehoorzame lokale autoriteiten en volgzame joden en 
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door de passiviteit van hun meeste plaatsgenoten. De moord op enkele honderden 
joodse inwoners was het ingrijpendste uitvloeisel van de oorlog waardoor Zwolle 
werd getroffen. 
Op het moment dat de joden uit Zwolle werden verwijderd, was de invloed van de 
illegaliteit nog beperkt. Pas nadat de veelvormige illegaliteit in de laatste jaren van 
de bezetting in omvang was toegenomen, werden er op grotere schaal pogingen 
ondernomen om getroffen groepen uit de bevolking te vrijwaren van maatregelen 
van de bezetter. Hoewel de illegaliteit- en vooral de ondergrondse pers- een groot 
deel van de bevolking inspireerde tot een afwijzing van de bezetting, bleef zij als 
actieve kern beperkt tot een relatief klein aantal mensen. 
Die geringe omvang gold in zekere mate ook voor de groep die juist actief partij koos 
vóór het nationaal-socialisme. Toch zouden beide groepen een voorname rol spelen 
in het beeld van de bezetting. Daarmee werd ten onrechte voorbijgegaan aan de 
voornaamste verschijningsvorm van menselijk gedrag in oorlogstijd zoals in onder 
meer Zwolle kon worden waargenomen: de meeste inwoners doorstonden de bezetting 
door zich zoveel mogelijke afzijdig te houden en zich, waar nodig, aan te passen aan 
de situatie waarmee zij geconfronteerd werden. Die aanpassing bracht met zich mee 
dat de door velen gedeelde weerzin tegen het nationaal-socialisme en zijn aanhangers 
slechts bij uitzondering tot uitdrukking werd gebracht. 

De geallieerde aanwezigheid 

Het Régiment de la Chaudière had Zwolle na de bevrijding al snel weer verlaten. In 
de nacht van 14 op 15 april trokken de Canadezen verder naar Meppel, en van daaruit 
naar Friesland."' Na het vertrek van het regiment bleven er wel andere geallieerde 
troepen in de stad, zowel Canadese als Engelse. Een van de daarbij betrokken onder
delen was de Canadese Field Security die als inlichtingendienst in het kielzog van de 
eerste troepen de stad was binnengetrokken. De Field Security was in het bezit van 
een lijstje met namen van enkele contactpersonen uit de Zwolse illegaliteit. Daarop 
stonden leidende figuren , zoals de oo-man dr. Pi eter Jongsma, maar ook reeds over
leden personen, zoals de gefusilleerde Chris Huiberts . Op het moment dat de Field 
Security Zwolle bereikte waren de voormalige illegale werkers inmiddels duidelijk 
herkenbaar aan een armband. Zo was zichtbaar dat ze deel uitmaakten van de 
Nederlandsche Binnenlandsche Strijdkrachten (ss) . 

Vijftigss'erskregen opdracht van de Canadezen om de kruispunten en bruggen 
die Zwolle met de buitenwereld verbonden streng te bewaken. Verkeer uit de stad 
werd alleen doorgelaten met toestemming van de militaire autoriteiten. Ook werden 
patrouilles uitgezet om de naleving van de avondklok te controleren. Zelf begaf de 
Field Security zich na aankomst in Zwolle met enkele politiemensen naar het so
hoofdkwaJtier aan het Van Nahuysplein. Veel documenten bleken verbrand te zijn. 
' All so officials of any importance had left with the retreating Germans.' * Sommige 

*Alle so-functionarissen van enig belang waren vertrokken met de terugtrekkende Duitsers. 
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Intocht op 14 april 1945 van de Canadezen over de Wipstrikkerallee langs de Hanekamp 

richting Vechlstraat. 

Duitsers waren echter gevangen genomen door de BS en werden later ondervraagd.l7 

De Nederlandse autoriteiten en de geallieerden hadden hier de handen vol aan. 
Om het contact tussen Nederlanders en geallieerden in goede banen te leiden, werd 

er in Zwolle, zoals in de meeste grotere plaatsen, een Town Major aangesteld. Deze 
nam zijn intrek in een pand aan de PotgietersingeL Volgens de opvatting van de 
politie liet de samenwerking met de geallieerden niets te wensen over. De bevolking 
was in sommige gevallen een andere mening toegedaan. Zo werd al in de eerste 

week na de bevrijding geklaagd over Canadese militairen die zich 's nachts op straat 
bevonden 'kennelijk met het doel tot een rendez-vous met leden van het zwakke 
geslacht te komen'. Om de veiligheid van eerbare meisjes te beschermen suggereerde 
de klager om een aantal gedetineerde vrouwen vrij te laten, waarmee hij blijkbaar een 
vorm van gedoogde prostitutie wilde invoeren.~8 

De hervormde dominee C.D. van Noppen en diens gereformeerde collega 
D. VreugdenhiJ riepen de burgemeester op ervoor te zorgen dat minderjarige meisjes 

zich na 22.00 uur niet meer op straat bevonden 'ter voorkoming van immorele omgang 
ook met den geallieerden soldaat' . Begrijpelijkerwijs onthielden zij zich van het aan

dragen van alternatieven. De burgemeester liet uiteindelijk weten dat een dergelijk 
verbod niet te handhaven was.' 9 

Inmiddels had het Interkerkelijk Overleg op voorstel van de hervormde kerkeraad 
een oproep opgesteld die op eerste pinksterdag, 20 mei, in de kerken werd voor-
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gelezen. Daarin werd gesteld dat dankbaarheid verschuldigd was aan de soldaten 

die Zwolle hadden bevrijd. Maar volgens de kerken bracht niet iedereen deze dank

baarheid op de juiste wijze tot uiting. Vooral het gedrag van veel meisjes werd met 
verontrusting gadegeslagen. Hun werd verweten dat ze door hun houding tegenover 
de bevrijders 'het deze mannen wel buitengewoon moeilijk [maakten] om te blijven 
in het spoor, dat hun vrouwen en verloofden in de verte van hun mogen verwachten '. 

Daarmee werd voorbijgegaan aan de eigen verantwoordelijkheid van de militairen 
bij hun romances. De oproep werd ondersteund door de pers, die erop wees dat ' de 
Zwolsche schoon en ' een 'waardige houding tegenover onze bevrijders dienen in te 
nemen '. ~" 

Hoewel het commentaar op 'Trees en haar Canadees ' het meest in het oog sprong, 
waren er meer punten van kritiek ten aanzien van de geallieerde aanwezigheid. Veelal 
ging het om baldadigheid. Zo klaagden burgers uü Zwolierkerspel dat geallieerde 

militairen herhaaldelijk Vecht en Zwarte Water bevisten door handgranaten in het 
water te gooien. In Zwolle waren er klachten over soldaten die zich ongevraagd over 
andermans eigendommen ontfermden. Een vloerkleed, een piano en twee horloges 

verwisselden van eigenaar zonder toestemming van de oorspronkelijke bezitter. 
De Grote Sociëteit beklaagde zich over de diefstal van biljartballen ter waarde van 
f 175,-. De jeugd toonde zich in juli ontevreden over het fe it dat de geallieerden het 

openluchtbad hadden gevorderd. 
De verkeersveiligheid kwam soms in het gedrang door het roekeloze rijgedrag van 
militairen. Zo verloor een melkboer vele liters melk toen zijn bakfiets werd aan
gereden door een beschonken militair. Door het aanbrengen van waarschuwings
borden met Engelse opschriften werd getracht hier verbetering in te brengen!' 

Een andere klacht die in de zomer van 1945 enige malen opdook, was dat er op 
zaterdag- en zondagavonden ramen werden vernield en burgers werden mishandeld 
door dronken soldaten. De militairen zouden hiermee hun woede afreageren over de 
slechte kwaliteit van op de zwarte .markt gekochte jenever. Nader onderzoek van de 

politie bracht aan het licht dat er een grote hoeveelheid clandestien gestookte jenever 
in de handel was gebracht. Bij de bereiding daarvan was spiritus gebruikt. De politie 
verbaliseerde meer dan dertig personen in deze zaak en hoopte daarmee de verkoop 
van clandestiene sterke drank te beëindigen.~2 

Ondanks dergelijke wrijvingen, werden de geallieerden over het algemeen hartelijk 

bejegend. De onderlinge verhoudingen waren veelal vriendschappelijk. Zo speelden 
het eerste en tweede elftal van PEC in mei tegen twee Engelse militaire voetbalelf

tallen, waaronder een keurelftal van het 5 Ie regiment. Beide wedstrijden eindigden 
in een gelijkspel : 3-3 .. n 

Behalve voor vermaak zorgde de aanwezigheid van de geallieerden ook voor werk

gelegenheid. Verschi llende burgers waren werkzaam bij de Canadezen en Engelsen. 

Ze werkten onder meer als kok, keukenhu lp, schoonmaker, typist of als maker van 
richtingborden.~ 

Een minder prettig gevolg van de geallieerde aanwezigheid bestond uit het vorderen 
van allerhande panden in de stad. Het betrof voor het merendeel scholen en kantoor
ruimtes , maar ook een aantal woningen. Enkele Engelse officieren kregen zo de 
beschikking over huizen van gevangen genomen NSB'ers. In de zomer van 1945 was 
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Groot Wezenland. De Canadezen trekken door de straten van Zwolle, op de voet gevolgd door 

nieuwsgierige burgers. 

beslag gelegd op ruim tachtig panden. Dat aantal daalde in de maanden daarna snel 
als gevolg van de geallieerde aftocht. In november 1945 was de aftocht zover 

gevorderd dat de laatste Town Major kon vertrekken."; 

Het Militair Gezag en de Binnenlandsche Strijdkrachten 

Het waren echter niet de opeenvolgendegeall ieerde Town Majors d ie 
verantwoordelijk waren voor het openbaar bestuur; hun gezag beperkte zich tot 
de eigen troepen en enkele specifiek militaire taken. De verantwoordelijkheid voor 
de bestuurstaken berustte na de bevrijding bij het Mi litair Gezag. Het Militair Gezag 
was in het leven geroepen door de Nederlandse regering in ballingschap en fungeerde 
als schakel tussen het geallieerde opperbevel en de burgerlijke overheden. Een van 
de voornaamste bestuurstaken was het herstel van de openbare orde, een taak die in 
Zwolle overigens in de eerste dagen na de bevrijding aan de Binnenlandsche Strijd
krachten werd toevertrouwd. Het Militair Gezag werd provinciegewijs ingedeeld. 

Hetprovinciaal militair commissariaat Overijssel was op zijn beurt weer onder
verdeeld in enkele districten, waaronder het district Zwolle. Dit was opgebouwd 
uit 22 gemeenten plus de Noordoostpolder en stond onder toezicht van majoor 
drs. J.A. Baart. Het district werd op 15 juli 1945 opgeheven, waarna de werkzaam

heden werden overgenomen door het in het Plevogebouw gevestigde provinciaal 
militair commissariaat."6 
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In tegenstelling tot het veelal op de achtergrond opererende Militair Gezag, waarvan 

de rol voor menig burger onduidelijk was, trad een andere tak van het Nederlandse 
leger veel sterker op de voorgrond: de Binnenlandsche Strijdkrachten. Daarin was 
een aanzienlijk deel van de voormalige illegale werkers georganiseerd. 
De s s ' ers begonnen onmiddellijk na de bevrijding, geassisteerd door de gemeente

politie, met de arrestatie van NSB-leden en andere personen die zich pro-Duits 

hadden gedragen. De voormalige illegale werkers patrouilleerden door de stad en 
bewaakten de door de Duitsers verlaten gebouwen en de plaatsen waar grote aan
tallen arrestanten werden vastgehouden. Het was overigens niet alle leden van de 

Binnenlandsche Strijdkrachten even duidelijk wat hun taak was en hoeveel tijd die 
zou nemen. Zo dacht een in de BS opgenomen wachtmeester der marechaussee, die 
op de dag van de bevrijding voorzien werd van een stengun, slechts een dag kwijt 
te zijn met het uitroeien van 'eventueele weerstandsnesten ' , maar tot zijn verbazing 
bleek hij een week dienst te moeten doen}7 

Er bestond binnen de ss een formeel onderscheid tussen het Strijdend Gedeelte, 
dat volgens een aanvankelijke planning zou deelnemen aan de verdere bevrijding 
van Nederland, en het Niet-Strijdend Gedeelte. In de dagelijkse praktijk was er 

weinig verschil te merken tussen de twee onderdelen, die beide vooral politietaken 
waarnamen. Het gezamenlijke hoofdkwartier was gevestigd in de Harmonie. Hier 
sprak prins Bernhard, de bevelhebber van de Nederlandse strijdkrachten, tijdens 
zijn bezoek aan Zwolle op 17 april met de gewestelijk ss-commandant kolonel 

G.D.E.J . Hotzen met J. Graver en P. Jongsma, de plaatselijke commandanten van 
het Strijdend en Niet-Strijdend Gedeelte:'" 

De plotselinge prominente aanwezigheid van de ss ' ers in het straatbeeld plus het feit 
dat niet iedereen bekend was met hun taak en bevoegdheden, veroorzaakten hier en 

daar enige wrijving. Vermoedelijk was dat de reden dat er in het politiebureau een 
klachtenbus werd geplaatst, waar burgers hun grieven kwijt konden over het optreden 
van de ss. Klachten kwamen er zelfs van de geallieerde autoriteiten. Zo verzocht de 
Town Major de ss'ersdringend om niet meer te schieten, ook niet in de lucht. 49 

Enige irritatie ontstond ook bij de Nederlandse autoriteiten. Zo raakte waarnemend 
commissaris van politie D. W. Toussaint op 25 april 1945 gepikeerd door een 
schriftelijk verzoek om informatie over zijn ondergeschikten. Het verzoek was af

komstig van de plaatselijke commandant van het Strijdend Gedeelte, de voormalige 
politieman Jan Graver. Tot dan toe was Toussaint ervan uitgegaan dat P.A. Jongsma 
de enige plaatselijke ss-commandant was. Hij vroeg daarom opheldering bij kolonel 
Hotz, de gewestelijke ss-commandant. Hij wilde weten welke onderdelen er bestonden 

en wat hun bevoegdheden waren. Toussaint voelde zich gegriefd dat hij als politie
chef 'door Jan en alleman wordt gecommandeerd ' en achtte het noodzakelijk dat 

'een gemakkelijker werken van weerszijden bevorderd wordt ' .' 0 

Diezelfde dag wendde ook de inmiddels teruggekeerde burgemeester M.P.M. van 
Karnebeek zich tot Hotz. Hij verzocht duidelijkheid over de eventuele bevoegdheden 

van de Binnenlandsche Strijdkrachten op het gebied van het gemeentebestuur. De 
burgemeester had namelijk begrepen dat de ss geen zelfstandige bevoegdheid had 
op dit gebied. Derhalve verzocht Van Karnebeek de gewestelijk commandant om 

zijn ondergeschikten duidelijk te maken 'dat zij zich hebben te onthouden van elke 
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inmenging in en of bemoeiing met aangelegenheden, welke niet tot hun terrein 

behooren. ' 5
' Hotz reageerde per omgaande dat hij inmiddels maatregelen had 

getroffen waardoor de direct na de bevrijding aan de ss opgedragen taak om de 

orde en tucht te handhaven, was overgedragen aan het Militair Gezag. Deze had 
op zijn beurt de taak op plaatselijk niveau weer aan de burgemeester overgedragen.l2 

Daarmee was de cirkel rond en kon de burgemeester gerust zijn. 
De ss'ersbleven nog enige tijd actief als bewakingstroepen. Dat werk was niet 
geheel zonder gevaar: tot tweemaal toe gebeurde er een dodelijk ongeluk. Enkele 
dagen na de bevrijding was de 26-jarige ss'er Rien Lam tijdens zijn werkzaamheden 

op het stationsemplacement op een landmijn gelopen. Twee weken later raakte zijn 
achttienjarige collega Arie Spanhaak dodelijk gewond, toen na afloop van het wacht
lopen bij de telefooncentrale het geweer van een kameraad afging bij het ontladen.s3 

De Politieke Opsporingsdienst 

Op de dag van de bevrijding werd binnen de Zwolse gemeentepolitie een nieuwe 
afdeling opgericht. Deze afdeling, bestaande uit vier politiemannen, hield zich bezig 
met het onderzoek naar dubieuze opvattingen en activiteiten tijdens de bezetting en 

Sassenpoortenbrug /4 april /945. Nog wat ongelovig kijktdirgezelschap naar de komst van 

de bevrijders. 
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droeg de naam Politieke Opsporingsdienst (POD). Het personeel werd al snel aan
zienlijk uitgebreid zodat er vanaf eind juni achttien politieambtenaren en negen 
burgers werkten. 54 

De Politieke Opsporingdienst, met bevoegdheden in zowel Zwolle als Zwoller
kerspel, stond onder direct gezag van de commissaris van politie. Bij afwezigheid 
van de laatste vooroorlogse korpschef G.J. Lettinck, was de voormalige commandant 
van de Zwolse districtsveldwacht D.W. Toussaint op 14 april tijdelijk belast met de 
leiding van de gemeentepolitie.55 Een maand later nam de teruggekeerde Lettinck het 
commissariaat weer op zich en probeerde hij alle politiek getinte onderzoeken zoveel 
mogelijk in handen van de politie te houden. Hoewel de dienst direct na de bevrijding 
van start was gegaan, lag het initiatief voor de arrestaties de eerste dagen nog groten
deels bij de Binnenlandsche Strijdkrachten. Het duurde even voordat de bij de dienst 
werkzame agenten en rechercheurs geheel naar wens functioneerden. Tot hun eerste 
taken behoorde het verzamelen van documentatie, onder meer van de plaatselijke 
NSB-afdeling. Eind april verscheen een oproep in de pers om eventueel aangetroffen 
documenten van de bezetter en collaborerende instanties bij de politie in te leveren. 
Begin mei werd de POD uitgebreid met een Commissie van Vooronderzoek. Daarin 
waren door de burgemeester, de commissaris en de voormalige illegaliteit vijf leden 
benoemd, waaronder drie oud-illegale werkers. Nadat een arrestant was verhoord 
met behulp van een standaardvragenlijst, werd de zaak besproken in een vergadering 
van de rechercheurs. De gemaakte opmerkingen werden samengevat in een advies 
van het hoofd van de POD. Vervolgens werd de zaak voorgelegd aan de Commissie 
van Vooronderzoek. Deze gaf advies aan de commissaris wie moest worden vrij 
gelaten, wie in arrest moest blijven en in welke gevallen nader onderzoek vereist 
was. De commissie gaf uitsluitend advies over personen die al gearresteerd waren. 
In tegenstelling tot commissies elders in het land werd zij niet gekend in gevallen 
waarbij arrestatie overwogen werd, maar de commissieleden stemden hiermee in.56 

Het publiek was niet altijd te spreken over de POD. Zo moesten in mei twee vrij
gelaten verdachten weer gearresteerd worden omdat door het publiek' zoodanig 
bezwarend materiaal naar binnen werd gebracht dat het opnieuw arresteren 
gemotiveerd werd' . Bovendien liepen er volgens de publieke opinie nog personen 
rond die niet vrijuit mochten gaan. Volgens een rapporteur van het Militair Gezag 
viel de POD echter niets te verwijten en oordeelde het publiek soms te gemakkelijk. 
Niettemin werd het publiek in de gelegenheid gesteld om klachten in te dienen over 
het werk van de POD. 57 

Het aantal arrestaties daalde aanzienlijk na de zomer van 1945. In november werden 
nog slechts achttien arrestaties verricht. Het meeste werk van het Pao-personeel 
bestond uit het onderzoeken van allerlei reeds eerder aangebrachte zaken. Deze 
veroorzaakten een grote werkdruk voor het gemeentelijk politiekorps. Ondanks een 
uitbreiding met 25 hulpagenten in augustus 1945, bleven korpsleiding en gemeente
bestuur van mening dat de politie nog altijd onderbezet was. 5

" 

Hoe omvangrijk het speurwerk naar het oorlogsverleden van de Zwollenaren was, 
blijkt uit het feit dat er eind 1946 ruim 3500 dossiers van politieke verdachten waren 
aangelegd. Het aantal Zwolse dossiers- dat overigens geen heldere indicatie vormde 
voor het aantal arrestaties- was aanzienlijk hoger dan de circa 2300 die in steden als 
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Zaterdag 14 april/945. Een kolonne Canadese tanks rolt over de Hortensiastraat. 

Deventer en Enschede waren gevormd.s9 Het aantal NSB-leden in Zwolle, een voorname 
groep onder de verdachten, was in verhouding met andere steden echter niet buiten
gewoon groot. Wellicht werd het aantal dossiers beïnvloed door een strenger beleid 
van de plaatselijke POD-Ieiding om zoveel mogelijk verdenkingen te onderzoeken. 

Collaborateurs 

Door de inspanningen van de Binnenlandsche Strijdkrachten en de Politieke 
Opsporingsdienst werden talloze personen gearresteerd die ook maar enigszins 
verdacht werden van een nationaal-socialistische overtuiging of van een al te 

vriendel ijke omgang met de bezetter. Deze anestatiegolf kort na de bevrijding, 
uitgevoerd door veelal ongetrainde leden van de Binnenlandsche Strijdkrachten, 
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verliep niet altijd even correct. Sommige personen werden ten onrechte vastgezet en 
veel arrestanten werden ruw behandeld. Bij de arrestaties vielen zelfs twee doden. 
Op 14 april werd omstreeks het middaguur aangebeld bij een huis aan de Molen weg. 
Een gewapend lid van de BS stond bij het voorraam, terwijl een anderess 'ernaar 
de achterkant van de woning liep. Toen de te arresteren persoon -een voormalige 
groepsleider van de NSB- opstond om de voordeur te openen, schoot de ss'erdoor 
het raam en riep dat de man moest blijven zitten. Even later mocht de man naar buiten 
komen. Zenuwachtig bewoog hij met zijn armen, zodat de jonge BS 'er vreesde dat de 
arrestant een wapen uit zijn zak wilde halen. Hij had 'geen instructies ontvangen hoe 
bij mogelijk verzet bij arrestatie gehandeld moest worden' en loste daarom twee 
schoten. De arrestant raakte zwaar gewond en werd overgebracht naar het Sophia
ziekenhuis waar hij op 2 mei overleed.60 

In de nacht van 11 op 12 mei liep het opnieuw mis. Enkeless'erswaren naar een 
huis aan de Spoorstraat gegaan waar zich vermoedelijk een Duitse militair verborgen 
hield. Nadat was aangebeld, ontdekten de ss'erseen man op het dak. Hij werd 
gesommeerd naar beneden te komen, maar hij luisterde niet en kroop verder naar de 
nok van het dak. De man werd onder vuur genomen en viel naar beneden. Het bleek 
de bewoner van het huis te zijn , die niet werd gezocht. Hij werd overgebracht naar 
een ziekenhuis waar hij aan zijn verwondingen bezweek.6

' 

In de meeste gevallen werd nauwelijks weerstand geboden bij de arrestaties. 
Anderhalve week na de bevrijding waren niet minder dan 710 personen gedetineerd. 
De plaatselijke leiding van de Binnenlandsche Strijdkrachten, die verantwoordelijk 
was voor de meeste arrestaties, realiseerde zich dat een dergelijk aantal te groot was. 
Het leek onwaarschijnlijk dat zoveel personen serieus verdacht waren, terwijl het 
bovendien problematisch was om deze mensen gedurende langere tijd onder te 
brengen. Daarom werd een Commissie tot Zuivering van Arrestanten ingesteld. 
Deze commissie stelde nog in april een lijst op van 224 personen waarvan langere 
detentie niet gerechtvaardigd leek.62 

De suggestie om arrestanten vrij te laten werd blijkbaar opgevolgd, want op 4 mei 
waren er nog 499 gedetineerden, waarvan er inmiddels 95 waren overgebracht naar 
een interneringskamp in Staphorst. De overige gevangenen, waaronder 178 vrouwen, 
waren ondergebracht op drie plaatsen in de stad. In het huis van bewaring aan de 
Menno van eoehoornsingel zaten 211 gevangenen, voornamelijk mannen. In een 
lagere school aan de Vechtstraat waren 163 vrouwen ondergebracht, terwijl nog eens 
23 mannelijke en 6 vrouwelijke gevangenen in de Oranjeschool aan de Jufferenwal 
verbleven. 6' 

De hulpgevangenis in de school aan de Vechtstraat stond onder leiding van 
Th .H.J . Huls. Hij hadJ. Voetelink opgevolgd, die op 20 april was vertrokken. 
Voetelink was in conflict gekomen met de ss 'ersdie de gevangenis bewaakten. 
Hij was verontwaardigd dat de bewakers vrouwen sloegen, terwijl hij bovendien 
bezwaren had tegen het tewerkstellen van vrouwen bij particulieren. Bij die tewerk
stelling werden de vrouwen onderweg op straat ruw toegeschreeuwd door hun 
bewakers. Deze lieten de gevangenen bovendien enkele malen stilhouden, zodat 
het publiek de gelegenheid had om met straatvuil te gooien en ze te bespotten. 
De druppel die de emmer deed overlopen, was het feit dat vijf vrouwen, die voor 
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werkzaamheden aan enkele Canadese militairen waren meegegeven, gedwongen 
werden deel te nemen aan een soldatenfeest in een hotel. Daar moesten ze mee naar 
de slaapkamers van de soldaten. Vier vrouwen wisten zich hier met moeite aan te 
onttrekken. De volgende ochtend werden ze teruggebracht door een Canadees, die 
beweerde dat ze keukenwerk hadden verricht. Gevangenisdirecteur Voetelink nam 
op staande voet ontslag."' 

De Vechtbrug, tijdens de bevrijding vernield. 

De toestand van de gevangenen verbeterde niet Op 30 apri l zag waarnemend 
commissaris van politie Toussaint zich dan ook genoodzaakt de plaatselijke 
ss-commandant op te roepen iets te doen aan de behandeling van arrestanten. 
' Het mag niet meer voorkomen, dat arrestanten worden geschopt of op andere wijze 
worden mishandeld, noch als militairen worden gedrild, moeten liggen en dergelijke 
fraaiigheden meer. •6.< Het ven·ichten van allerlei opruimings- en herstelwerkzaam
heden door gevangenen bleef doorgaan. Wel daalde het aantal gevangenen dat in 

Zwolle verbleef, doordat een deel van hen werd overgebracht naar internerings
kampen in de omgeving, zoals kamp Coenraad in Rou veen, De Eese in Steenwijker

weid en Erika in Ommen.66 

In vergelijking met andere Overijsselse steden, zoals Enschede en Deventer, was het 
aantal arrestaties in Zwolle beperkt gebleven, concludeerde het Militair Gezag in juli 
1945. Niettemin zag de provinciale militaire commissaris voor Overijssel reden om 
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met de voormalige illegaliteit te overleggen over een norm wie uit gevangenschap 

ontslagen kon worden. In het overleg bleek dat een ruimhartige vrijlating van 
politieke delinquenten grote onrust onder het publiek zou wekken. Over de vraag 
of er gedetineerden konden worden vrijgelaten en zo ja, op welke schaal , werd men 
het niet eens. De opvatting dat sommige gedetineerden onrechtmatig gevangen zaten, 

werd slechts door een enkeling gedeeld.67 

Ondanks het gebrek aan overeenstemming nam het Militair Gezag een besluit, want 
in augustus werden verschillende gedetineerde NSB 'ers van zestig jaar en ouder vrij

gelaten. Die maatregel viel niet bij iedereen in goede aarde. De burgemeesters in de 
regio Zwolle lieten het Militair Gezag weten ernstig bezorgd te zijn over de vrijlating 

van personen die volgens hen nog staatsgevaarlijk waren."8 Daaruit bleek dat de 
behandeling en berechting van de nationaal-socialisten en hun aanhangers al kort 
na de bevrijding een heet hangijzer was geworden. 

Dat bleek ook uit een artikel dat medio juni in de Zwolse editie van Het Parool 

verscheen. Hierin werd kritiek geuit op tekortkomingen bij het arresteren van 
politieke verdachten. De daarmee belaste instanties in de stad zouden door hun 
onwetendheid incapabel zijn . Volgens de journalist van het blad was er geen reden 
tot klagen over de arrestaties van NSB-leden, aangezien deze allemaal netjes 

geregistreerd stonden. Zijn kritiek spitste zich toe op de collaborateurs die nog op 
vrije voeten waren. De krant beweerde mensen te kennen die tijdens de bezetting 

kind aan huis waren geweest bij de bezetter en die ' hetzij door hun belangrijke 
positie, hetzij door hun financiële welstand blijkbaar zoveel invloed konden uit
oefenen, dat zij thans in grote auto' s rond mogen tuffen, en een leventje leiden als 

God in Frankrijk '. Om aan deze toestanden een einde te maken, eiste de schrijver 
de inschakeling van de voormalige illegaliteit bij het politiewerk. 69 De schrijver 
zag echter over het hoofd dat zich onder het personeel van de Politieke Opsporings
dienst verschillende oud-illegalen bevonden. Bovendien had iedereen de gelegen
heid om bij de POD melding te maken van strafbare en laakbare feiten uit de 
bezettingstijd. 

In de discussie over de politieke gevangenen vond Het Parool enkele personen 
tegenover zich die er juist op aandrongen om gedetineerden vrij te laten. Hoewel 
hierbij ook praktische argumenten een rol speelden - het bewaken en verzorgen 
van grote aantallen deels verbitterde gedetineerden was een flinke opgave- wogen 
morele bezwaren veel zwaarder. Die tegenwerpingen waren onder meer afkomstig uit 

kerkelijke kringen. Zo werd in juli 1945 in het kerkblad van de hervormde gemeente 
ingegaan op de houding tegenover de voormalige NSB-aanhangers: ' een houding 

van haat, van het koelen van eigen wraakgevoelens op deze lieden'. De anonieme 

predikant maakte duidelijk dat hij de gedetineerden niet alles wilde vergeven, maar 
vroeg wel om een rechtvaardige en barmhartige aanpak. Door een onrechtvaardige 
behandeling- daarmee doelend op maandenlange interneringen terwijl het onder

zoek op zich liet wachten- kon een 'gerechtvaardigde ontevredenheid ' uitgroeien 
tot een 'kankergezwel'. De predikant waarschuwde tegen de wrok waarmee de 

ex-NSB'ers zouden terugkeren in de samenleving en waardoor grote moeilijkheden 
konden ontstaan.70 Dat argument keerde vaker terug in de discussie die pas geruime 

tijd na de zomer van 1945 haar hoogtepunt bereikte. 

325 



Eigendommen van collaborateurs 

Een zaak die al in de eerste fase na de bevrijding actueel was, betrof het beheer 
van de eigendommen van de gedetineerde collaborateurs. In een aantal gevallen 

probeerden burgers zich bezittingen van opgepakteNSB'erstoe te eigenen. Om aan 
deze praktijken een eind te maken, publiceerde burgemeester Van Karnebeek op 
20 april een waarschuwing, dat iedereen die goederen bezat vanNSB'ersen andere 
politiek verdachte personen of op de hoogte was van de vindplaats, hiervan 

onmiddellijk melding moest maken. Met nadruk wees de burgemeester op de zware 
straffen die konden worden opgelegd wegens het onrechtmatig in bezit nemen van 
andermans eigendommen. 
De meldingen konden worden gedaan bij het Bureau van roerende goederen van 
vijanden en landvelTaders aan de Melkmarkt Omdat dit werk te veel vergde van 
de drukbezette gemeentesecretarie, had Van Karnebeek zich gewend tot de uit de 
bezetting voortgekomen Coördinatiecommissie. Hieruit werd een vijfkoppige 
Commissie tot beheer van de roerende goederen van vijanden en landverraders 
gerecruteerd, die toezicht hield op de werkzaamheden van het nieuwe bureau.71 

De commissie kreeg in juni de beschikking over een loods in de vloerzeilfabriek De 
Vogel & Van Calcar, waar de inboedels van gedetineerde NSB' ers werden opgeslagen. 
Desondanks verdwenen er nog steeds goederen, vooral bij het vervoer van inboedels 
naar de loods. De wel aangekomen goederen werden opgenomen in de voorraad 
huisraad, waaruit spullen in bruikleen werden verstrekt aan 'oorlogsgedupeerden in 

De laatste maanden van de oorlog was burgemeesterStrick van Linschoten ondergedoken in 

Gelderland. Op 17 april 1945 keerde hij naar Zwolierkerspel terug. Omdat de IJsselbrug was 

opgebla~en werd hij door de gebroeders Van der Kolk met een roeiboot overgevaren. Geheel 

links -;.it Strick met Berend Haverkamp als lijfwacht naast hem. 
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den ruimsten zin van het woord ' . Daarbij werden goederen toegewezen die verloren 

waren geraakt door oorlogshandelingen of door Duitse maatregelen. In een enkel 
geval werd huisraad toegewezen aan personen die niet officieel in de gemeente waren 
ingeschreven, zoals onderduikers. Dat leidde tot protest van een voormalige illegale 
werker, die niet schroomde om deze 'grove onbillijkheid' te betitelen als het resultaat 

van vriendjespolitiek." 
In oktober 1945 overwoog het Zwolse college van B. en W. het bureau en de 

bijbehorende commissie op te heffen. Reden hiervoor was het feit dat er nauwelijks 
meer huisraad werd uitgegeven, terwijl het de noodlijdende gemeente zwaar viel 
de werkzaamheden van het bureau te bekostigen. Uiteindelijk werden de werkzaam

heden per I januari 1946 overgedragen aan het Nederlandsch Beheersinstituut 
Dat instituut oefende tevens het beheer uit over de ondernemingen van circa vijftig 
middenstanders in Zwolle en Zwolierkerspel die verdacht werden van collaboratie; 

op het vermogen van nog eens 37 verdachte inwoners was eveneens beslag 

gelegd.71 

De bijzondere rechtspleging 

De berechting van de politieke delinquenten werd na de oorlog toevertrouwd aan 
twee speciaal daartoe opgerichte rechtbanken. In juni 1945 werd op vijf plaatsen in 

Nederland een Bijzonder Gerechtshof voor zware oorlogsgevallen ingesteld. Zwolle 
viel onder het Arnhemse Bijzonder Gerechtshof. Het hof kon gebruik maken van 
de opnieuw ingevoerde mogelijkheid om de doodstraf op te leggen. Het Arnhemse 

hof veroordeelde in april 1947 L.G. de Noo enD. Bijkeiboom tot deze straf. Zij 
waren als commandanten van de Zwolse Landwacht verantwoordelijk voor de mis
handeling van gevangenen en voor het overdragen van gevangenen aan de Duitsers. 
Verschillende van deze gevangenen waren vervolgens door de bezetter om het leven 

gebracht. DeNookreeg in december 1948 gratie en zag zijn straf omgezet in levens
lang. Bijkeiboom werd op 6 juli I 948 geëxecuteerd. Een derde doodvonnis dat in 
april 1946 werd opgelegd aan de uit Zwolle afkomstige ss'er en so'er K. van 

Kouwenhoven, werd uiteindelijk niet voltrokken. 7
" 

Naast de Bijzondere Gerechtshoven werd op een groter aantal plaatsen in het land 
een Tribunaal gevestigd dat zich ontfermde over de lichtere gevallen. Het ging hierbij 

om onvaderlandslievende handelingen die weliswaar niet strafbaar waren volgens de 

vooroorlogse wetten, maar die op grond van een noodwet van de regering in balling

schap toch berecht konden worden. Ook in Zwolle werd eind 1945 een Tribunaal 
gevestigd. Het stond onder leiding van jonkheer mr. F.A. Groeninx van Zoelen en 
was tot 1948 bezig met de afhandeling van de uit de bezettingstijd voortvloeiende 
rechtszaken. 7; 

Het Tribunaal behandelde vele honderden zaken. Ontzetting uit het kiesrecht, 
verbeurdverklaring van het vermogen en een veroordeling tot enkele maanden of 

jaren internering behoorden tot de meest gevelde vonnissen. 
De opgelegde vrijheidsstraffen liepen nogal uiteen. De voormalige plaatselijke NSB

leider en wethouder N. Schanssema werd in fe bruari 1947 ontzet uit het kiesrecht 
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en veroordeeld tot internering tot april 1950. Commissaris van politie A.J. Stienstra 
werd in januari 1947 ontzet uit het recht om in overheidsdienst te werken terwijl zijn 
vermogen verbeurd werd verklaard. Hij kreeg bovendien een internering opgelegd 

van twee jaar met aftrek van voorarrest. W. de Bouter, voormalig commissaris van 
politie, werd in juni 1947 door het Bijzonder Gerechtshof in Arnhem tot levenslang 
veroordeeld, terwijl hem tevens het recht werd ontzegd een openbaar ambt te 

bekleden . Zijn opvolger E.H. Huizinga werd in juli 1949 veroordeeld tot tien jaar 
gevangenisstraf, met aftrek van voorarrest. Ook hij moest afstand doen van zijn 

kiesrecht. 7
" Veel veroordeelden kwamen uiteindelijk vervroegd vrij. 

Zuiveringen 

De gang naar de rechtszaal was niet de enige manier om consequenties te verbinden 

aan bepaalde gedragingen tijdens de bezetting. Op diverse maatschappelijke 
terreinen bestond na de bevrijding behoefte om de eigen gelederen te zuiveren. 
Daarbij ging het om personen die wellicht geen strafbare feiten hadden gepleegd, 
maar die niettemin hadden blijk gegeven van een verregaande welwillendheid tegen

over de bezetter. Daartoe werden tal van zuiveringscommissies opgezet. Er bestonden 
commissies voor het gemeentepersoneel en de politie, voor het telefoondistrict, het 
huis van bewaring, het Centraal Distributiekantoor, het Gewestelijk Arbeidsbureau 
en de spoorwegen. Daarnaast bestonden er provinciale commissies voor de 

burgemeesters , de marechaussee en voor het onderwijs.77 

Ook binnen het korps gemeentepolitie werd het gedrag van het personeel nagegaan . 

De meeste nationaal-socialistiscl{e korpsleden, onder wie commissaris Huizinga en 
diens voorganger De Bouter, waren aan de vooravond van de bevrijding vertrokken. 
Door hun vertrek ontkwamen ze echter niet aan de zuivering. Behalve advocaat 

mr. J.P. Hogerzeil hadden twee leden van het korps en twee afgevaardigden van de 
Binnenlandsche Strijdkrachten zitting in de zuiveringscommissie voor het politie
personeel. Eind mei 1945 diende Hogerzeil echter zijn ontslag in, nadat de militaire 
commissaris van het district Zwolle te kennen had gegeven dat het niet wenselijk was 

om het lidmaatschap van de commissie te combineren met de functie van raadsman 

van politieke verdachten.7
" 

Een maand na de bevrijding, toen de door de Duitsers ontslagen commissaris 
Lettinck weer was teruggekeerd, waren vijf korpsleden 'wegens het verlenen van 
te ver gaande medewerking aan maatregelen van de vijand' gestaakt. Dat hield in 
dat ze hun werkzaamheden moesten stopzetten hoewel ze hun salaris behielden . 
Nog eens elf politiemensen waren onder meer vanwege het lidmaatschap van de 

NSB geschorst; niet alleen moesten zij hun werk beëindigen, ze ontvingen bovendien 

geen salaris meer7 9 Op voorstel van de zuiveringscommissie werden in juni 1945 nog 

twee korpsleden met terugwerkende kracht geschorst, onder wie oud-commissaris 
De Bouter. Ru De verdere administratieve afhandeling van de zuiveringsprocedure 

verliep traag, wat blijkt uit het feit dat De Bouter- die bovenop de zuivering ook nog 
geconfronteerd werd met de bijzondere rechtspleging- pas in mei 1946 definitief 
werd ontslagen door de minister van Justitie."' 
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Op 14 april 1945 vloog een Duitse munitiewagen voor Hui::,e Eekhout bij de Nieuwe 

Havenbrug de luc/u in. 

In augustus 1945 was de zuivering van het korps in principe afgerond, hoewel 
een aantal besluiten nog door hogere instanties bekrachtigd moest worden. Van de 
gestaakte personeelsleden werden er die maand twee opnieuw in dienst genomen. 
De overige besluiten bleven gehandhaafd terwijl een andere agent oneervol ontslag 
kreeg omdat hij z ich meubilair van weggevoerde joden had toegeëigend.8

' Met drie 
gestaakte en dertien geschorste korpsleden was de zuivering van het Zwolse korps 
vergelijkbaar met die van de korpsen in Almelo en Deventer."' 
Aan een dergelijke zuivering werd ook het gemeentelijk apparaat onderworpen. 
Twee dagen na de bevrijding stelde waarnemend burgemeester Van Karnebeek met 
goedkeuring van het Militair Gezag een zuiveringscommissie voor het gemeente
personeel samen, waarin enkele voormalige illegale werkers en een gemeente
ambtenaar waren vertegenwoordigd.84 De commissie trof maatregelen tegen negen 
leden van het gemeentepersoneel. Twee brandweermannen, een technisch ambtenaar 

en een meteropnemer werden geschorst en vervolgens in augustus en september 1946 
ontslagen. Twee andere brandweerlieden en drie leden van het secretariepersoneel 
werden gestaakt. De staking van één van de brandweerlieden werd later opgeheven; 
zijn collega werd ontslagen."' 
De zuiveringscommissie stelde eind juni 1945 voor om gemeentesecretaris 
mr. dr. G. van Leijden te ontslaan en vervroegd met pensioen te laten gaan. Hem 

werd verweten als hoofdambtenaar geen principiële houding te hebben aangenomen 
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tijdens de bezetting. In afwachting van een besluit werd de secretaris begin september 
gestaakt wegens zijn 'slappe houding tijdens de bezetting en het verleenen van te ver 

gaande medewerking aan maatregelen van den vijand. '"6 

Het in Den Haag gevestigde Centraal Orgaan voor de Zuivering van Overheids
personeel adviseerde de minister van Binnenlandse Zaken in februari 1946 om 

Van Leijden te ontslaan. In afwijking van dit advies nam minister L.J.M. Beel, die 

Van Leijden persoonlijk kende, met het oog op diens verdienstelijke loopbaan een 
ander besluit. Daarbij speelde mee dat Van Leijden in enkele gevallen juist wel een 
principiële houding had aangenomen. Beel besloot de Zwolse gemeentesecretaris 

schriftelijk te berispen zonder dit publiek te maken en de staking te beëindigen. 
Van Leijden hervatte daarop zijn taak en verliet de gemeentedienst per I mei 1946 
wegens het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Op initiatief van waarnemend burge
meester Boden verleende de gemeenteraad hem 'op de meest eervolle wijze' 

ontslag."7 

De staking van de twee andere ambtenaren van de secretarie werd eveneens in 1946 

opgeheven. Een van hen kreeg een schriftelijke berisping zonder openbaarmaking. 
De ander, hoofd van de afdeling Bevolking, kreeg een ernstige berisping en werd in 
rang teruggezet met een tijdelijke uitsluiting van de mogelijkheid tot bevordering." 

De gemeente kreeg niet alleen te maken met de zuivering van het ambtelijk apparaat. 
Ook degenen die als burgemeester of wethouder het gemeentelijk beleid hadden uit
gezet, moesten zich na de bevrijding voor hun opstelling verantwoorden. Als eerste 
resultaat hiervan werden burgemeester Meerkamp van Embden en de twee Zwolse 
wethouders Brandsma en Schanssema met ingang van 14 april 1945 geschorst. De 
voormalige burgemeester werd later in het kader van de bijzondere rechtspleging 

ontzet uit het kiesrecht en uit het recht om openbare ambten te bekleden omdat 
hij steun had verleend aan de vijand.89 Ook Schanssema konden in zijn functie van 
plaatselijk NSB-leider duidelijk strafbare feiten worden verweten , zodat zijn schorsing 

als wethouder weinig voeten in de aarde had. De schorsing van zijn voormalige 
collega Brandsma- op 23 mei afgekondigd door het Militair Gezag- verliep iets 
moeizamer, omdat de wethouder niet viel onder de competentie van de zuiverings
commissie van het gemeentepersoneel. Desondanks bekrachtigde de minister van 

Binnenlandse Zaken in december 1946 het besluit van het Militair Gezag, door 
Brandsma met terugwerkende kracht als wethouder te ontslaan. Brandsma nam 
hier geen genoegen mee en tekende onmiddellijk protest aan. Hij maakte nogmaals 

duidelijk dat hij als gekozen wethouder geen ambtenaar was en dus ook niet als 
zodanig gezuiverd kon worden. De minister trok daarop zijn zuiveringsbesluit eind 

januari 1947 weer in."" 
Hoewel daarmee een einde kwam aan Brandsma's zuiveringsperikelen, had zijn 

gedrag tijdens de oorlog inmiddels ook geleid tot een confrontatie met de bijzondere 

rechtspleging vanwege vermeende strafbare feiten. Kort na de bevrijding was de 
voormalige wethouder gevangen gezet op verdenking van betrokkenheid bij de 

financiële liquidatie van enkele Overijsselse vrijmetselaarsloges in opdracht van de 
Duitsers. Op 31 mei 1946 werd Brandsma door het Tribunaal te Zwolle veroordeeld 
tot een driejarige internering. Bij die veroordeling speelden ook zijn donateurschap 

van de NSB en zijn optreden als raadsman voor de nationaal-socialistische Landstand 
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een rol, evenals de door hem in november 1944 ondertekende oproep aan burgers 
om zich te melden voor graafwerk ten behoeve van de bezetter. Ook werd hij ontzet 
uit het kiesrecht, het recht overheidsfuncties te bekleden en mocht hij niet langer 
het beroep van advocaat uitoefenen. Daarnaast werd een deel van zijn vermogen 

verbeurd verklaard.9
' 

De Hooge Autoriteit die toezag op de vonnissen van de Tribunalen in Overijssel 

en Gelderland verwierp dit vonnis in april 1947. Als gevolg daarvan kwam de zaak 
in oktober 1947 opnieuw voor. Een aantal punten uit de dagvaarding werd toen 
vervallen verklaard. Het betrof onder meer Brandsma 's optreden als raadsman voor 
de Landstand en zijn oproep voor graafwerk. De voormalige wethouder werd op
nieuw veroordeeld tot de verbeurdverklaring, terwijl hij tevens het recht verloor zich 
verkiesbaar te stellen bij wettelijke verkiezingen. Voor internering zag het Tribunaal 

dit maal geen gronden.92 

Gemeentebestuur 

Terwijl de zuivering van het gemeentelijk apparaat in volle gang was, probeerde het 

college van B. en W. het werk in goede banen te leiden. Daarmee was reeds op de dag 
van de bevrijding begonnen. Meerkamp van Embden had zich teruggetrokken als 
eerste burger, waarna oud-burgemeester Van Karnebeek op zaterdagochtend 14 april 

Terugtrekkende Duitse troepen beslookten vanaf de Gelderse kant van de !Jsse/ op het laatst 

nog de Zwolse binnenstad. Hier ::jen we de schade aangericht in de Celestrcwt. 
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naar het stadhuis was teruggekeerd. Hij werd die dag beëdigd als waarnemend 
burgemeester. 9-' 

Van Karnebeek had na zijn onderduiken in september 1944 onderdak gevonden in 
Heino en Wierden. In november 1944 was hij wegens het bezit van een vervalst 
persoonsbewijs in Vriezenveen gearresteerd en door deSDondergebracht in het huis 
van bewaring in Almelo. De Overijsselse Beauftragte Weidlich was vervolgens op 
de hoogte gebracht. Deze vreesde dat de door hem gerespecteerde arrestant als straf 
voor zijn plichtsverzuim naar Duitsland zou worden overgebracht. Weidlich had 

daarom contact opgenomen met Obersturmführer Gerbig, die de leiding had over 
de Almelose so-gevangenen. Afgesproken werd dat Van Karnebeek in het huis van 
bewaring bleef ter beschikking van de Beauftragte. Ook na Gerbigs vertrek uit 
Almelo was die afspraak van kracht gebleven. 
Toen de geallieerden begin april 1945 de bevrijding van Twente inzetten, had de 
Beauftragte Van Karnebeek naar Zwolle gehaald en ondergebracht bij zijn gezin 
in Hattem. Omdat de kans groot was dat de Duitsers bij hun vertrek uit Zwolle de 

IJsselbruggen zouden vernietigen, was Van Karnebeek vermomd als voedseltrekker 
op donderdag 12 apri l per fiets teruggekeerd in de stad. Hij verbleef in een apotheek, 
waar hij op vrijdagavond de tekst schreef van zijn bevrijdingsproclamatie."' 
In de proclamatie liet hij weten dat de op zijn post teruggekeerde commissaris der 
Koningin A.E. van Voorst tot Voorst hem tot waarnemend burgemeester had benoemd. 

Duitse miliwiren werden kr~jgsgevangen gemaakt en overgebracht naar het huis van 

bewaring. 
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Hij sprak de hoop uit samen met de bevolking alle moeilijkheden weer te boven te 
komen. De toespraak werd afgesloten met de uitroep ' Leve het herrijzend vaderland, 
leve onze geliefde en geëerbiedigde Koningin '. 95 

De burgemeester hervatte zijn werkzaamheden met de op hun posten teruggekeerde 
wethouders Boden en Lansink. Hun eerste gezamenlijke naoorlogse besluit was het 
terugdraaien van een tijdens de bezetting verplichte straatnaamverandering. De 
Bolwerksingel, Willem de Zwijgerstraat en Louisede Colignystraat werden weer 
veranderd in Wilhelminasingel, Wilhelminastraat en Julianastraat.96 

Eind aprilliet Van Karnebeek in een toespraak tot de bevolking weten dat naar 
zijn mening de zaken op bestuurlijk en administratief terrein onder de gegeven 

omstandigheden goed verliepen. Het soepel en begripvol optredende Militair Gezag 
maakte het volgens hem mogelijk dat het bestuur zijn arbeid kon voortzetten en uit
bouwen. Vooruitblikkend riep de burgemeester op tot eendracht. Daarbij prees hij 
de Coördinatiecommissie als een stimulerend voorbeeld van de nieuwe tijdsgeest 
'Een ieder zette zich voor de taak, die hij volbrengen kan en bedenke zich daarbij, 
dat de omwenteling van 1945 geenszins meebrengt, dat elkeen wat anders moet 
gaan zoeken.' Hij waarschuwde ervoor dat als iedereen van werkkring veranderde 
het economisch en burgerlijk leven werd ontwricht. 'Het nieuwe geluid, dat bij de 
nieuwe lente behoort, kan men ook op zijn oude plaats laten hooren. Toegeven aan 
de zucht naar het avontuur mag nimmer een richtlijn in ons leven worden. ' 97 

Het gemeentebestuur bleef de eerste maanden in handen van de burgemeester en 
de twee vooroorlogse wethouders. Het bestuur stond onder toezicht van het Militair 
Gezag, maar het was de bedoeling dat de gemeenteraad de controle weer zou gaan 
uitoefenen. In afwachting van reguliere verkiezingen, die voorlopig niet zouden 
plaatsvinden, had de regering een noodmaatregel getroffen, die voorzag in een 
tijdelijke gemeenteraad. Als voorbereiding daartoe benoemde de burgemeester 
een zevenkoppige adviescommissie die in augustus 1945 een kiescollege van 
87 personen samenstelde. Hierin waren de verschillende politieke en levens
beschouwelijke stromingen vertegenwoordigd. Getracht was om 25 arbeiders, 22 
ambtenaren, negentien leidinggevenden, achttien middenstanders en drie boeren in 
het kiescollege op te nemen als afspiegeling van de maatschappij . De samenstelling 
van het college werd, met instemming van de commissaris der Koningin, goedgekeurd 
door de minister van Binnenlandse Zaken.98 

Het kiescollege moest uit zijn midden de 27 leden van de tijdelijke gemeenteraad 
kiezen. De verschillende politieke stromingen dienden hierin vertegenwoordigd te zijn. 

Dat leverde problemen op omdat de vertegenwoordigers van de Anti-Revolutionaire 
Partij (ARP) en de Christelijk-Historische Unie (CHU) in het kiescollege op advies van 
hun landelijke voormannen niet bereid waren zitting te nemen in de gemeenteraad. 
De instelling van tijdelijke gemeenteraden was volgens deze partijen namelijk 
in strijd met de Nederlandse wet. Nog sterker woog voor de protestanten het feit 
dat er van de gemeenteraad een sterke eendrachtigheid werd verwacht, zoals die 

belichaamd werd in de na de bevrijding opgekomen Nederlandsche Volksbeweging 
(NYB). ARP-leider Jan Schouten meende dat christendom en humanisme niet op deze 
wijze konden samengaan. De Zwolse gemeenteraad telde daarom uiteindelijk geen 
ARP- en CHu-leden. Een stemming was op aandringen van de NYB achterwege 
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gebleven. De raadszetels werden ingenomen door tien sociaal-democraten, zes 
katholieken en een communist, terwijl de overige tien zetels verdeeld werden tussen 
onder meer de Vrijzinnig-Democratische Bond, de Christelijk-Democratische Unie 
en de NVB, die zich bundelden tot de 'fractie van de algemeene groep ' .99 

Na goedkeuring van de kandidaten door het college van B. en W. werden de raads
leden- op zes personen na, nieuwelingen- op 29 oktober geïnstalleerd. Bij die 
gelegenheid werden S. Noordhof en A. A.M. lansen, die voor de oorlog de cou en 
de RKSP in de raad hadden vertegenwoordigd, als wethouders gekozen. 100 Daarmee 
was het college van B. en W. weer op volle sterkte. 

Een van de onderwerpen die tijdens de eerste naoorlogse vergadering van de 
gemeenteraad aan bod kwamen, was het verzoek van de plaatselijke Gemeenschap 
van Oud-Illegale Werkers om de Hareulostraat te veranderen in Beerninkstraat. Dit 
ter nagedachtenis van de daar voorheen wonende illegale werker. Het college van 
B. en W. liet de raad weten hier positief tegenover te staan. Toen het verzoek in een 
volgende vergadering werd behandeld, stelde het raadslidButervoor om ook andere 
omgekomen verzetslieden te eren met een straatnaam. De meerderheid van de raad 
stemde echter in met de gedachte 'alle strijders voor de vrijheid van Zwolle in den 
naam Beernink [te] eeren' . Op deze wijze werd het risico vermeden dat bepaalde 
illegale werkers over het hoofd werden gezien bij het verlenen van straatnamen. 10 1 

Van Karnebeeks vertrek 

Op het moment dat de Hareulostraat daadwerkelijk van naam veranderde, stond 
Van Karnebeek niet meer aan het hoofd van de gemeente. Medio oktober 1945 
ging het gerucht in Zwolle dat de waarnemend burgemeester zijn ontslag had 
ingediend, waarna het bericht op 20 oktober werd bevestigd in Ten Heuvel's Krant 
en in de plaatselijke editie van Het Parool. Zijn plotselinge vertrek met ingang van 
I november 1945 hield volgens de pers verband 'met een opdracht welke de Minister 
van Binnenlandse Zaken voornemens is te verlenen aan Jhr. van Karnebeek' .102 

Op 31 oktober, amper twee dagen na de installatie van de nieuwe raad, nam Van 
Karnebeek afscheid van zijn gemeente. Over de reden van zijn vertrek werd met 
geen woord gerept, al stipte een van de raadsleden aan dat de burgervader 'op andere 
plaats en wijze de gaven van hoofd en hart in dienst [zou] stellen van het land ' . Naar 
alle waarschijnlijkheid stond op dat moment echter nog niet vast dat Van Karnebeek 
hoofd zou worden van de Nederlandse Militaire Missie in Wenen. Wethouder Boden 
liet weten dat Van Karnebeek in zijn betrekkelijk korte ambtsperiode de sympathie, 
achting en het vertrouwen van de Zwolse burgerij als geen ander had weten te winnen. 
Als blijk van waardering besloot de raad de Deventerstraat, waar de burgemeester 

had gewoond, om te dopen in Van Karnebeekstraat. De taken van de burgemeester 
werden voorlopig waargenomen door wethouder Boden, die teleurgesteld was dat 
Van Karnebeek na de bevrijding slechts korte tijd aan het hoofd van de gemeente 
was blijven staan. 103 

De reden voor Van Karnebeeks vertrek was dat hij gegriefd was door uitlatingen van 
minister Beel van Binnenlandse Zaken over de zuivering van het overheidspersoneel. 
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Op de dag van de bevrijding werd wraak genomen op degenen die met de Duitsers hadden 

samengewerkt. Hier de etalage van een NSB-boekhandel in de Die~erstraat. 

In een radiorede op 21 september had de minister aandacht besteed aan personen 
die ernstig tekort waren geschoten in het in acht nemen van een juiste houding 
tijdens de bezetting. BeeJ gaf daarin te kennen dat degene die tijdens de bezetting 
een benoeming door de bezetter 'in diens belang' had aanvaard, als ontrouw moest 
worden beschouwd. Voor hem was geen plaats in het bestuursapparaat. Evenmin was 
er volgens de minister plaats voor personen op verantwoordelijke posten 'die door 

telkens laveeren, schipperen en bakzeil halen gebrek aan beginselvastheid hebben 
getoond, hun eigen persoon en positie hebben overschat en de waarde van een 
principieele politiek hebben onderschat'. Zij hadden, ondanks hun goede trouw, 
onvoldoende onderkend dat de Duitse bezetting ook een ideologische strijd was 
geweest. 'Een resolute houding, eerst in 1944 of 1945 aangenomen' had daarom 
slechts 'zeer betrekkelijke waarde.' ">-~ 

Van Karnebeek, die zonder kleerscheuren door de zuiveringscommissie voor 

burgemeesters was gekomen, liet de commissaris der Koningin en de min ister op 
24 september weten dat hij aannam dat de radiorede het standpunt van de regering 
weergaf. Hij had zich daarom afgevraagd of zijn aanblijven als waarnemend burge

meester te verenigen was met dit standpunt. Na rijp beraad had hij die vraag ontkennend 
moeten beantwoorden, zodat hij verzocht om hem zo spoedig mogelijk ontslag te 
verlenen. 105 Van Karnebeek tilde zo zwaar aan het ministeriële gebrek aan vertrouwen, 
dat hij zich onthield van pogingen om zijn opstelling tijdens de bezetting te verdedigen. 
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Een andere reden die meespeelde bij Van Karnebeeks vertrek was dat zijn echtgenote 
en hij op dat moment in een scheiding waren verwikkeld. Jaren later liet Van Karne
beek, die in 1946 hertrouwde met zijn voormalige echtgenote, in een interview weten 

van mening te zijn dat hij als gescheiden man niet kon aanblijven als burgemeester. 1"" 

Burgemeester Van Walsurn 

Het vertrek van Van Karnebeek bood diens voorganger Van Walsurn de mogelijkheid 

om een poging te doen terug te keren als burgemeester van Zwolle. Op 22 november 
liet hij koningin Wilhelmina weten berouw te hebben over zijn radiorede in de 
meidagen van 1940 en weer in aanmerking te willen komen voor het Zwolse 

burgemeestersambt. Van Walsurn probeerde aannemelijk te maken dat de Zwolse 
bevolking nog altijd vertrouwen had in hem. 107 

Na zijn ontslag in juni 1940 was Van Walsurn in Zwolle blijven wonen. Hij had 
gewerkt a ls secretaris van het college dat toezag op het beheer van de goederen 

van de Nederlandse hervormde Kerk in Overijssel en als commissaris van de IJssel
centrale. In de zomer van 1943 had hij via een vertrouwensman te horen gekregen dat 
de regering in Londen- in casu Van Walsums partijgenoot minister H. van Boeijen
had besloten datVan Karnebeek na de bevrijding als waarnemend burgemeester zou 
optreden. Pas in een later stadium zou de koningin definitief een burgemeester 
benoemen. Toen het er eind maart 1945 naar uitzag dat de bevrijding nabij was, 

terwijl Van Karnebeek elders gevangen zat, had de plaatselijke leiding van de onder
grondse Binnenlandsche Strijdkrachten Van Walsurn verzocht om na de het vertrek 
van de Duitsers als waarnemend burgemeester op te treden. Doordat Van Karnebeek 

echter tijdig in Zwolle terugkeerde, ging de burgemeestersstoel aan Van Walsurn 
voorbij . JoH 

In de zomer van 1945 moest Van Walsurn verschijnen voor de provinciale commissie 
voor de zuivering van burgemeesters. Hij betreurde het dat hij zich in zijn radiorede 
in mei 1940 kwetsend had uitgelaten over de koningin en benadrukte dat hij in 

juni 1940 was ontslagen als gevolg van onenigheid met de Duitse autoriteiten. 
De zuiveringscommissie erkende dat Van Walsurn tijdens de bezetting als een goed 

Nederlander had gehandeld, maar achtte zijn openlijke kritiek op de vorstin ontoe
laatbaar. Het was juist door dit blijk van 'ontrouw ' dat de commissie concludeerde 

'dat deze burgemeester niet in zijn functie als burgemeester van Zwolle mag 
terugkeeren'. 109 

Dit oordeel werd meegedeeld aan het Centraal Orgaan voor de Zuivering van Over
heidspersoneel dat de minister van Binnenlandse Zaken adviseerde over eventuele 

maatregelen. Het Centraal Orgaan sloot zich aan bij de Overijsselse zuiverings

commissie en gaf minister Beel in oktober 1945 de raad om Van Walsurn 'niet in zijn 
functie van Burgemeester van Zwolle te laten terugkeerenen niet terug te komen op 

het door den bezetter verleende ontslag'. 110 Tegen deze achtergrond had Van Walsums 
verzoek aan de koningin uit november 1945 weinig zin. 

Minister Beel nam het negatieve advies van het Centraal Orgaan uiteindelijk in 

mei 1946 over, zodat het 'eervolle' maar ondemocratische ontslag van de Duitsers 

336 



feitelijk werd bekrachtigd. Van Walsum wist toen dankzij informele bronnen al enige 
tijd dat hij niet meer in aanmerking kwam om Van Karnebeek op te volgen. ''' Diens 

vrijgekomen functie was op 27 april toegewezen aan Strick van Linschoten, die 
als burgemeester van Zwolierkerspel kort daarvoor ongeschonden de zuiverings

procedure had doorstaan.112 

Van Walsums verzoek om een benoeming op een andere overheidspost werd 

eveneens afgewezen. In de daaropvolgende jaren liepen sollicitaties naar diverse 
burgemeestersposten op niets uit. Dat was bijzonder bitter voor een man die 
principieel geweigerd had zich door de bezetter te laten gebruiken. Pas zes jaar na 
de bevrijding ontving hij een benoeming tot waarnemend burgemeester van Waarder, 

Barwoutswaarder en Rietveld, drie kleine gemeenten in Zuid-Holland. In juli 1956 
werd hem wegens gezondheidsredenen ontslag verleend. Uitgeblust en teleurgesteld 
overleed hij op 30 oktober 1957. 11

) 

Gemeente Zwolierkerspel 

Ook in Zwolierkerspel hervatte het gemeentebestuur zijn taken in de week na 
de bevrijding. Strick van Linschoten, die tijdens zijn onderduikperiode vanaf 
september 1944 op enkele adressen in de gemeenten Voorst en Heerde had gewoond, 
was op 17 april teruggekeerd op zijn post. ' '" Daar werd hij geconfronteerd met een 

administratie die met name op financieel gebied nogal chaotisch was beheerd door 

De 'stenen pijp', 14 april 1945. Vanaf de Diezerkade wordenNSB'ersen 'mojfenmeiden' 

weggevoerd naar het huis van bewaring. 
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de elf ambtenaren die na zijn onderduiken waren aangetrokken door zijn opvolger, 
de NSB'er P.P. Hensels. Niet een van deze ambtenaren keerde terug in dienst van de 
gemeente. Zij werden allen eind juli 1945 met terugwerkende kracht geschorst door 

het Militair Gezag en vervolgens ontslagen. Dat lot trof ook de reeds gearresteerde 
Hensels."' 

Om orde op zaken te stellen werden naast de teruggekeerde betrouwbare ambtenaren 
enkele tijdelijke krachten aangesteld. In oktober werd een kiescollege van 39 
personen samengesteld, dat een nieuwe gemeenteraad koos. In tegenstelling tot 

Zwolle namen de grote protestantse partijen hier wel deel aan de raad. De gemeente
raad kwam datjaar overigens slechts één keer bijeen, en wel op 14 november 1945. 

Bij die gelegenheid werd een nieuwe wethouder gekozen, terwijl de andere wet
houder zijn termijn verlengd zag. "6 

Naoorlogs herstel 

Evenals het openbaar bestuur begon ook de rest van het maatschappelijk leven na 

de eerste bevrijdingsroes weer geleidelijk vertrouwde vormen aan te nemen. Zo 
begonnen op maandag 23 april de eerste scholen weer met hun lessen. 117 De jeugd die 
tijdens de bezetting de school was ontgroeid, kon desgewenst ook een heel andere 
keuze maken. Nog voordat heel het land was bevrijd, werd er aan de Blijmarkt een 

Aanmeldingsbureau voorOorlogsvrijwilligers geopend. Hier konden gegadigden 
zich aanmelden om als militair deel te nemen aan de bevrijding van Nederlands

lndië.''x De capitulatie van de Japanners zou immers nog tot augustus op zich laten 
wachten. 
Het nieuws van de Duitse capitulatie in Noordwest-Europa, enkele dagen na 

Hitiers zelfmoord, bereikte Zwolle via de radio in de avond van 4 mei. Omstreeks 
22.00 uur begonnen alle klokken van de stad te luiden. Op 5 mei werd de capitulatie 

bekrachtigd voor de Duitse troepen in het westen van Nederland. Ook dit nieuws 
leidde tot grote blijdschap in Zwolle. Overdag reed er onder het motto ' Oost helpt 
West ' een aantal wagens met padvinders en padvindsters rond in Zwolle. Zij brachten 

een grote voorraad voedsel bijeen voor het uitgehongerde westen van het land. Niet 
minder dan dertig ton rogge, vier ton tarwe, acht ton aardappelen , duizenden blikjes 
conserven en zeventig kisten met verpakte levensmiddelen werden ingezameld. "" 
's Avonds werd een feestelijke tocht door de stad gehouden waarbij honderden 

mensen meeliepen in de juichende en hossende menigte. Lampions verleenden de 
optocht een kleurrijk karakter. Een Canadese militair constateerde droogjes dat 'all 

work in Zwolle had co me to a standsti 11 and the streets we re jammed with people' *. '2" 

Nu de bevrijding van Nederland een feit was, werd de omvang van de schade 

langzaam aan duidelijk. Na vijf jaar nazi-bewind was het land verarmd, beschadigd 

en ontwricht. Er waren ongeveer 200.000 burgers , illegale werkers en militairen om 

het leven gekomen, waaronder een grote groep joden. Het verlies aan levens in 

* al het werk in Zwolle kwam tot stilstand en de straten waren volgepakt met mensen 
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Zwolle en Zwolierkerspel is slechts bij benadering vast te stellen. Naar schatting 
650 mensen kwamen om in een concentratiekamp, circa vijftig burgers werden 
gefusilleerd, zeven militairen sneuvelden in de meidagen van 1940, terwijl minstens 
34 burgers door beschietingen en bombardementen om het leven kwamen. Voorts 
werden dertien voedseltrekkers uit het westen in Zwolle begraven, evenals zes 

personen die hier voor graafwerk door de bezetter waren tewerkgesteld. 121 

In materieel opzicht had de bezetting eveneens grote schade aangericht. Woningen 
waren vernietigd, fabrieken leeggehaald en voorraden geplunderd; auto's en treinen 
waren schaars geworden, terwijl het verkeer bovendien gehinderd werd door tal 

van opgeblazen bruggen. In heel het land bedroeg de schade meer dan 25 miljard 
gulden. 

Zaterdag 14 april, Zwolle viertfee st. 

Zwolle had de oorlog in verhouding tot andere plaatsen redelijk doorstaan. In 

augustus 1945 werd een eerste overzicht opgesteld van de materiële schade. Er 
waren 32 onherstelbaar beschadigde woningen; 307 andere woningen waren zwaar 
beschadigd maar konden nog hersteld worden. Bovendien was er een groot aantal 

huizen dat door gebrekkig onderhoud in slechte staat verkeerde. De materiële schade 
van de gemeente werd uiteindelijk begroot op niet minder dan I ,35 miljoen gulden.122 

Daar bovenop kwam nog een onbekend maar aanzienlijk schadebedrag van 
particulieren en bedrijven. 
Doordat de uiterlijk waarneembare schade redelijk beperkt was gebleven en de 
bevolking in de eerste weken na de bevrijding erg uitgelaten was, kon bij buiten

staanders het beeld ontstaan dat de oorlog nauwelijks indruk had gemaakt op Zwolle. 
Dat beeld leek mee te spelen in de beoordeling van een in de stad gelegerde Canadese 

officier. Op 7 mei merkte hij met enige bitterheid op: ' lt is also apparent that the 
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majority suffered very little real physical discomfort during the Oerman accupation 
and are impatient with present restrictions. ' *m 

In die laatste opmerking kon waarnemend commissaris van politie Toussaint zich 

overigens wel vinden. In een rapport aan zijn superieuren meldde hij dat het publiek 

zich weliswaar aan de distributievoorschriften hield, maar duidelijk hoopte op een 
spoedige verhoging van de toewijzigingen. Gezien de algemene situatie was de 
goederenvoorziening in de stad zijns inziens echter niet ongunstig. Het brood
rantsoen dat kort voor de bevrijding was verminderd, was weer teruggebracht naar 

de normale hoeveelheid. De watertoevoer was eveneens voldoende. Gas werd echter 

nog niet verstrekt. Dat leverde problemen op bij het koken, al bood het bestaan van 
de Centrale Keuken voorlopig nog uitkomst aan veel inwoners. Stroom kon, onder 

meer door een gebrekkige kolentoevoer, alleen aan vitale bedrijven en overheids
instellingen worden verstrekt. Het telefoonverkeer was nog altijd grotendeels 
verbroken, terwijl de post slechts hier en daar werkte. Het openbaar vervoer via 

trein en bus was nog niet op gang gekomen. De commissaris klaagde vooral dat de 
onzedelijkheid sterk was toegenomen tijdens de bezetting, evenals het aantal gevallen 
van geslachtsziekten. Of die ontwikkeling zich in de eerste weken van de bevrijding 

verder voortzette- onder invloed van de geallieerde aanwezigheid- vermeldde 

hij niet. 124 

In de tweede helft van mei signaleerde de redactie van Ten Heuvel's Krant 

'problemen te over van repatrieering, voedselvoorziening [en] arbeidsverhoudingen' , 
maar had daar alle begrip voor na vijf bewogen jaren. Er werd echter gerekend op de 
noodzakelijke goede wil tot samenwerking, zodat met sterk gezag en wijs beleid de 

wederopbouw in goede banen kon worden geleid. 125 

De door de krant genoemde repatriëring zorgde na de bevrijding voor een aan

zwellende stroom mensen in Zwolle. Het waren Nederlanders die in Duitsland 
of Noordoost-Nederland onder dwang tewerkgesteld waren of gevangen hadden 
gezeten. Om deze stroom op te vangen beschikte de stad over een centraal opvang

station, een ontluizingsinrichting en een noodziekenhuis. Er waren dertien school
gebouwen ingericht voor het tijdelijke verblijf van de repatrianten. Ook werd er een 
' instuiflokaal' in het Dominicanenklooster ingericht, terwijl er geregeld ontspannings

avonden georganiseerd werden op verschillende locaties in de stad.12" 

De meeste repatrianten bereikten Zwolle te voet of met een militair voertuig. 
Op de spoorwegen kon voorlopig niet of nauwelijks gerekend worden. Wel werd 
op zaterdag 19 mei de lijn Zwolie-Mastenbroek als eerste lokale spoorverbinding 

opnieuw in gebruik genomen. Korte tijd later reed ook de eerste trein naar Herfte
Veldhoek. Vanaf eind juni werd weer de mogelijkheid geboden om goederen per trein 

te vervoeren. Het waren kleine stappen naar het herstel van het vooroorlogse spoor
wegnet. 127 

Het was in deze situatie niet eenvoudig om verbindingen te onderhouden met 
plaatsen elders in het land. Dat had ook gevolgen voor de voedselsituatie. Zo was 

* Het is ook duidelijk dat de meerderheid erg weinig werkelijk fysiek ongemak heeft 
ondervonden tijdens de Duitse bezetting en ongeduldig is over de huidige beperkingen. 
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Zwolle voor haar groentevoorziening volledig aangewezen op de tuinbouwgebieden 

in de eigen provincie. Omdat ook de Twentse industriesteden hiervan afhankelijk 
waren, was een zekere schaarste het gevolg. En er bestond medio mei meer reden 
tot klagen. Zo was de kwaliteit van het brood slecht. Voor genotsgoederen moesten 
grote bedragen worden neergeteld. Tabak was schaars, zodat er op dat moment twee 

gulden voor een Engelse sigaret op de zwarte markt werd betaald. Dit leidde tot 
merkwaardig gedrag bij sommige jeugdige Zwollenaren. 'Zij gaan een avondje met 
hun geallieerde vrienden uit met de bedoeling sigaretten, zeep en dergelijke artikelen 

in de wacht te sleepen en deze later tegen flinke prijzen weer zwart te verkoopen.' 128 

Eind juni kampte de voedselvoorziening nog altijd met de nodige problemen, voor 
een belangrijk deel veroorzaakt door moeilijkheden bij de distributie. Dat leidde 
ertoe dat sommige produkten wel op de bon verkrijgbaar waren, maar niet in de 

winkels lagen. Bepaalde groente- en fruitsoorten waren daarentegen wel weer in de 
winkel te koop, maar alleen tegen abnormaal hoge prijzen. De politie ging er daarom 
op toezien, dat de winkeliers zich aan de vastgestelde prijzen hielden. Na de totstand
koming van een regelmatige aanvoer van levensmiddelen in juli 1945 verbeterde de 

situatie. 
De energievoorziening kampte eveneens met problemen. De produktie van gas, die 
in februari 1945 was gestaakt, werd zeer geleidelijk hervat. Pas op 20 juli 1945 kon 
dagelijks een uur gas worden geleverd. Het duurde tot eind oktober alvorens de druk 
in het gasnet de hele dag op peil kon worden gehouden. In juli werd weer stroom aan 

particulieren geleverd, ' zij het dan ook in zeer geringe hoeveelheid'. 129 De gebrekkige 
energievoorziening veroorzaakte ontevredenheid bij de bevolking, zodat burgemeester 
Van Karnebeek zich in juni tot de directeur van het Rijkskolenbureau wendde met het 
dringende verzoek kolen beschikbaar te stellen aan de plaatselijke gasfabriek. Het 

Rijkskolenbureau kwam de gemeente daarop enigszins tegemoet, maar de gas- en 
elektriciteitsvoorziening bleef voorlopig aan rantsoenering onderhevig. "0 

De economie 

Het op gang komen van de economie was onder meer af te lezen aan het aantal 
nieuw ingeschreven bedrijven bij het Zwolse kantoor van de Kamer van Koophandel. 
Bedroeg dit aantal in april en mei respectievelijk een en drie, vanaf juni was een aan

zienlijke stijging te zien. In de tweede helft van 1945 werden maandelijks gemiddeld 
achttien nieuwe bedrijven ingeschreven. 131 

Medio mei waren er in de regio Zwolle bijna I 900 werklozen ingeschreven bij het 
Gewestelijk Arbeidsbureau. Daar kwamen nog eens 436 repatrianten bij . Van deze 
personen waren ruim 1100 arbeiders geplaatst in de Dienst Uitvoering Werken, een 

regeling waarbij werklozen werden ingezet bij de wederopbouw. De animo voor deze 

regeling was echter gering, omdat dit vaak betekende dat men buiten de eigen woon

plaats moest werken. 132 

De werkwilligheid was, vermoedelijk onder invloed van de bevrijdingsroes, niet 
bijster groot tot juli 1945. Wel bestond er belangstelling voor allerhande klusjes bij 
de geallieerde legers. Het arbeidsbureau wachtte gelaten op een omslag in mentaliteit. 
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Hoek Deventerstraat - Groot Wezen land. De gehate Duitse verkeersborden werden 

onmiddellijk verwijderd. 

De consequentie hiervan was dat er weinig verandering kwam in het bestaande 
tekort aan landarbeiders en boerenknechten. Aan de andere kant droeg de passiviteit 
van het arbeidsbureau bij aan de ontevredenheid van de ui t Duitsland gerepatrieerde 
arbeiders, die op hun vakgebied geconfronteerd werden met een gebrek aan werk

gelegenheid. Al spoedig ontstonden er economische spanningen. Deze kwamen 
op 12 juli tot uiting toen een meerdaagse staking uitbrak onder een groep transport
arbeiders, die door een oliemaatschappij ·was ingezet voor los- en overlaad werk. 
De arbeiders waren ontevreden over het uurloon van f 0,70 en werden bovendien 
bedreigd met ontslag. Er zou een twintigtal arbeiders uit moeten. De naoorlogse 
opleving van de economie liet blijkbaar nog op zich wachten. u J 
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Joodse overlevenden 

Na de bevrijding konden de joodse overlevenden die in en buiten de stad waren 
ondergedoken, eindelijk weer uit hun schuilplaatsen tevoorschijn komen. Najaren
lang in onzekerheid te hebben verkeerd over het lot van hun weggevoerde familie

leden, moesten ze berooid en onzeker aan een nieuwe toekomst beginnen. Daarbij 
konden ze wel enige hulp gebruiken, maar slechts weinigen buiten de kring der 
getroffenen dachten daar aanvankelijk aan. Begin mei wendden vijf joodse mannen 
zich tot de plaatselijke autoriteiten. Zij betreurden het dat er nog geen commissie 

in het leven was geroepen ' tot behartiging van de bijzondere Joodsche belangen ' 

en deden een dringende oproep om zo'n commissie alsnog samen te stellen en te 
voorzien van 'behoorlijke bevoegdheden' .~.'" Burgemeester Van Karnebeek liet 
daarop weten dat dit 'een aangelegenheid van zuiver particulieren aard' was waar 

de overheid zich buiten hield. Daarmee ging hij geheel voorbij aan de betrokkenheid 
van de overheid bij het lot van de getroffenen. Wel deelde hij mee dat, indien een 
dergelijke commissie op eigen initiatief werd opgericht, hij gaarne van dienst 
wilde zijn. 115 

Langzamerhand pakten de overgebleven joden de draad weer op. Op 24 mei 

kwam het bestuur van de Nederlands-Israëlitische gemeente weer in vergadering 
bijeen. Vier dagen daarvoor had de eerste naoorlogse dienst van de joodse 
gemeente plaats gehad. Echter niet in de synagoge, waar op dat moment nog wapens 
en munitie bewaard werden, maar in de Waalse kerk. Voorafgaand aan de dienst 

werd het huwelijk ingezegend van een Zwolse jodin en een militair van de Britse 
Royal Air Force. De dienst werd geleid door de Enschedese rabbijn De Vries. 

Hij herdacht de gedeporteerde geloofsgenoten en vroeg God om zekerheid over 
hun lot. "" 

Die zekerheid kreeg geleidelijk vorm in de afschuwwekkende berichten die 
Nederland vanuit de vernietigingskampen in Duitsland en Polen via het Rode Kruis 

bereikten. Halverwege juli bleek dat de plaatselijke joodse gemeenschap grotendeels 
was uitgeroeid. Van degenen die de oorlog hadden overleefd, waren de meesten 
voormalige onderduikers; slechts vier overlevenden waren teruggekeerd uit de 
concentratiekampen. 

' Met de hun eigen ijver zijn zij nu weer begonnen hun leven onder ons in te richten' 

zo schreef de plaatselijke editie van Het Parool. 'Bijna allen genieten hierbij nog 
financiële steun, meer kan er voor hun ook al niet gedaan worden. Zij zijn enkelen 

in de grote massa bezitlozen, die thans deel uitmaken van het Nederlandse volk.' 1.n 

Dat voor sommigen de term ' bezitlozen ' wel heel schril klonk, doordat voormalige 
kennissen- de zogeheten bewariërs- weigerden de bij hen in veiligheid gebrachte 

eigendommen aan de eigenaren terug te geven, stond er nie'l: bij. 
De oppervlakkige lezer van het plaatselijke gereformeerde kerkblad was tegen die 

achtergrond wellicht blij getroffen door het bericht over een collecte voor de joden. 
Aandachtige lezing van het artikel wees echter uit dat hier toch iets anders werd 

beoogd. De collecte die ds. J. Thijs aanbeval , was bedoeld voor de zending onder 
de joden. De predikant erkende weliswaar dat de joden enorm hadden geleden 
tijdens de bezetting, maar dat nam niet weg dat ' het werk der Zending onder hen 
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weer met kracht ter hand genomen [dient] te worden', zodat ook zij het christelijk 

geloof als het enige ware zouden aanvaarden. Met gedrevenheid stelde hij: 'als we 

die roeping vervullen, dan bewijzen we den Jood den allerbesten dienst, ook al zal 

hij dat misschien niet erkennen.' 138 

Pers 

Een van de in het oog springende veranderingen na de bevrijding was de verdwijning 

van de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant. Dat was het gevolg van een 

door de regering in ballingschap genomen besluit, dat alle dagbladen die na 1942 

legaal waren blijven verschijnen, niet meer mochten uitkomen na de bevrijding. Dit 

besluit was allang voor de bevrijding bekend gemaakt, zodat het duidelijk was dat er 

in Zwolle en omgeving - waar de ProvincialeOverijsselscheen Zwolsche Courant 

de enige krant was die tot het einde van de oorlog verscheen- na de bezetting een 

lacune in de nieuwsvoorziening zou optreden. 

Om dat te voorkomen sloegen de medewerkers van zes illegale bladen, met steun 

van enkele andere illegale groeperingen, de handen ineen. Besloten werd een 

gezamenlijk nieuwsblad uit te geven, Het Vrije Dagblad getiteld. Medewerkers van 
Je Maintiendrai, Vrij Nederland, Het Parool, De Waarheid, Trouw en De Stem van 

Londen werkten op persoonlijke titel mee aan het nieuwe blad. Het eerste nummer 

- gedrukt op de persen waar de Provinciale Overijsselscl1e Zwolsclw Courant voor

heen gebru ik van maakte- verscheen op maandag 16 april. In een ten geleide werd 

duidelijk gemaakt dat de redactie slechts nieuws en voorlichting wilde verzorgen. 

Expliciet liet men weten dat er in de krant geen plaats was voor partijpolitiek; 

tegelijkertijd werd nadrukkelijk gemeld dat Het Vrije Dagblad niet 'als een soort 

eenheidscourant' gezien moest worden. Het dagblad was slechts een tijdelijke 

verschijning in afwachting van de perszuivering. "" 

De krant wist al spoedig 30.000 abonnees te verwerven door gebruik te maken 

van het distributie-apparaat van haar verboden voorganger. Op 12 juni achtte de 

redactie de tijd gekomen om de uitgave van Het Vrije Dagblad te beëindigen. In een 

toelichting in het laatste nummer stelde zij dat haar taak om voorlichting te geven 

over geestelijke en politieke vraagstukken het beste door een pluriforme pers kon 

worden behartigd. Aangezien er inmiddels al enkele bladen met een uitgesproken 

mening waren verschenen, waaraan ook redacteuren van het gezamenlijke dagblad 

meewerkten, staakte de redactie haar activiteiten.'"" 

De bedoelde bladen waren Het Parool, Trouw, Vrij Nederland en Je Maintiendrai, 
die na de bevrijding als weekblad waren blijven verschijnen. Vrij Nederland hield 

er na korte tijd mee op, maar Het Parool werd voortgezet als dagblad. De Waarheid, 

het communistische Volksdagblad voor bevrijd Nederland verscheen vanaf eind 

april met een wekelijkse editie voor Zwolle en de !Jsselstreek. Bovendien verschenen 

er nog twee andere weekbladen in Zwolle, het socialistische Het Vrije Volk en het 

neutrale Zwolsch Nieuws- en Advertentieblad alias Ten Heuvels· Krant.'"' 

De oplage en omvang van deze bladen was volkomen afhankelijk van het beschikbare 

papier. 'De leesgraagte is zoo groot', aldus een functionaris van het Militair Gezag, 
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Een Canadees op zijn post in een schuttersputje op het Van Nahuysplein, /4 april /945. 

'dat bijna iedere oplaag verkoopbaar is. De omvang van de bladen is minimaal 
omdat men eenvoudig geen grooter formaat durft nemen, uit vrees, voor ontijdige 
uitverkoop van den papiervoorraad.' ••2 Diezelfde papierschaarste was er tevens de 
oorzaak van dat het Militair Gezag aanvankelijk alleen Het Vrije Dagblad toestond 
om meer dan eens per week te verschenen. ••3 

De overige bladen waren eind mei niet langer bereid om zich bij die regeling neer te 
leggen. Zij leken erop te vertrouwen dat er inmiddels voldoende papier beschikbaar 
was. In een gezamenlijk schrijven aan de militaire commissaris in het district Zwolle 
verzochten Trouw, Het Parool, Het Vrije Volk en De Waarheid de persen van de fi rma 
Tij!, waarop Het Vrije Dagblad werd gedrukt, ter beschikking te stellen aan de vier 
redacties. De achterliggende bedoeling was dat deze kranten de mogelijkheid kregen 
om als dagblad te verschijnen. Het Parool en Het Vrije Volk gingen daar begin juni 
als eerste toe over.,..., 

Na de opheffing van Het Vrije Dagblad werd de samenwerking van de medewerkers 

van de vier conCUlTerende titels spoedig beëindigd. Medio juni sloegen de bladen 
voor het laatst de handen ineen toen het gerucht de ronde deed dat de voormalige 
Provinciale Overijsselscheen Zwolsche Courant binnenkort weer ongehinderd zou 
kunnen verschijnen. Hoewel het bericht spoedig onjuist bleek, trokken de vier pers
organen fel van leer in een eendrachtig Manifest aan de Zwolse bevolking. Blijkbaar 
werd er niet op vertrouwd dat het publiek zich automatisch zou afwenden van het 
bekende blad. In het manifest werd daarom herinnerd aan de dagelijkse ergernis 
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tijdens de bezetting over 'de smerige pennevruchten' waarmee het ' Moffenhielen

likkende ' dagblad werd gevuld, terwijl de illegale pers onder groot gevaar haar 
werk had gedaan in de strijd tegen de onderdrukker. Om te laten merken dat een 

wedergeboorte van het voormalige dagblad onacceptabel was , werd de bevolking 

opgeroepen zich te abonneren op een van de vier voormalige illegale bladen. ' Kiest 
een krant, vrij van moffensmetten! Kiest een goed vaderlands blad![ ... ] Kiest spoedig, 
opdat we U nog een dagblad kunnen bezorgen, voor de abonnementenwerving 
gestopt wordt!'"'' 

De abonnementenwerving was in de praktijk immers afhankelijk van de door het 
Militair Gezag vastgesteld maximale oplage per titel. Bovendien gold de regel dat 
er per gezin slechts één krant mocht worden gelezen. Afgezien daarvan konden de 

bladen, slechts gehinderd door de onderlinge concurrentie, hun gang gaan op de 
Zwolse lezersmarkt Pas begin 1946 kregen ze weer te maken met mededinging 
van de teruggekeerde Provinciale Overijsselse he en Zwolsc/1e Courant, waarvan 
de hoofdredacteur en de uitgever tijdelijk uit hun functie waren ontzet door de 

landelijke Commissie voor de Perszuivering. '"6 

Politiek 

Het verdwijnen van het nationaal-socialisme schiep ruimte voor een nieuwe bloei 

van het democratische politieke leven. Dat de verschillende stromingen die het 
politieke landschap voorheen hadden gekenmerkt niet verloren waren gegaan, 
bleek onder meer uit het verschijnen van verschillende kranten van uiteenlopende 

signatuur. Ook doken er pamfletten op, zoals van het voorlopige plaatselijk comité 
van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij. Hierin werd een beroep gedaan op de 

Zwollenaren om de wederopbouw gedisciplineerd ter hand te nemen en het karwei 

met durf en bezinning gezamenlijk te voltooien .'"7 

Tot de zomer van 1945 waren de arbeiderspartijen de enige politieke groeperingen 
die een duidelijke activiteit aan de dag legden. De sociaal-democraten hielden in mei 
twee politieke vergaderingen, terwijl de communisten actief colporteerden met hun 
uitgave De Waarheid en zo hun opvattingen uitdroegen. ' De stemming der bevolking 
is, over het algemeen, zeer rustig. [ ... ] De politieke groeperingen legden geringe 

activiteit aan den dag ', merkte de politie eind mei op.'"" 
Onder de oppervlakte was er echter meer politieke activiteit te bespeuren. Er 
borrelden nieuwe politieke ideeën op. De oproep van de SOAP om de wederopbouw 
gezamenlijk aan te pakken stond niet alleen. Enkele dagen na de bevrijding had ook 

Het Vrije Dagblad de hoop uitgesproken dat de wederopbouw in het teken zou staan 
van een sterke saamhorigheid. De redactie wilde de lezers doordringen van een nood

zakelijke verdieping van het gemeenschapsbesef. Het grote karwei waar men voor 
stond, eiste een beëindiging van de vooroorlogse hokjesgeest. '"" 

Diezelfde hokjesgeest, die Nederland voor de oorlog in vele groepen en groepjes 

had verdeeld , werd eind juni ook veroordeeld door de Zwolse editie van Het Parool. 

Gewezen werd op het feit dat tijdens de oorlog door eendrachtige bestrijding van de 
vijand een hechte gemeenschapszin was ontstaan, gestoeld op wederzijdse waardering. 
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Een aantal Zwolse burgers was van mening dat dit bewustzijn verder ontplooid moest 

worden. Reeds tijdens de bezetting was bij enkele personen die betrokken waren bij 
de Coörd inatiecommissie, het idee ontstaan van een Zwolse Gemeenschap. Deze 
gemeenschap moest werken aan een eendrachtig verantwoordelijkheidsbesef en aan 

een praktische toepassing daarvan. De Zwolse Gemeenschap - die op 30 juni 1945 
voor het eerst naar buiten trad- streefde ernaar dat ieder lid van de bevolking deel 
had aan het gemeenschapsleven met behoud van de e igen zelfstandigheid. De 
organisatie wilde vooral op sociaal en cultureel gebied activiteiten ontplooien.'50 

Leo Major was één van de twee Canadese verkenners die op 14 april 1945 als eersten Zwolle 

bereikten. Hier is hU gekiekt op de Wipstrikkerallee. Boven, van links naar rechts: de heer 

Udves, Leo Major met op de arm Tineke Kuipers, Stenderbroek en Beintema. Onder: Frits 

Kuipers met <.oon en dochter Rob en Jannie. 

Dit initiatief werd niet alleen in Het Parool enthousiast onthaald. Ook de vak
verenigingen en de kerken stonden er welwillend tegenover, evenals de autoriteiten 

die toestemming verleenden om de presentatie van de Zwolse Gemeenschap in Odeon 
beginjuli via de lokale draadomroep uit te zenden. Voorzitter dr. J. C.P. Eeftinck 
Schattenkerk - die zijn weerstand tegen de verzuiling al eerder vorm had gegeven 
als lid van de Nederlandsche Unie - liet op deze drukbezochte bijeenkomst weten, 
dat de Zwolse Gemeenschap niet streefde naar eenheid, maar naar eendracht onder 
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de burgers van Zwolle en ZwolierkerspeL Vervolgens sprak mr. J.P. Hogerzeil, voor
malig redacteur van Het Vrije Dagblad, over het streven van de nieuwe organisatie. 
In navolging van anderen haalde hij het werk van de Coördinatiecommissie aan als 
voorbeeld van eensgezind werken. 151 De Zwolse Gemeenschap zou in de naoorlogse 
jaren nog menige bezigheid ontplooien. 
Veel minder tijd om activiteiten te ontplooien, bestond er voor de Nederlandsche 
Volksbeweging (NVB) , een landelijke organisatie die in mei 1945 voor het eerst naar 
buiten was getreden. De beweging richtte zich op alle Nederlanders die, dankzij de 
tijdens de bezetting gegroeide eendrachtigheid, een einde hoopten te kunnen maken 
aan de vooroorlogse verzuiling. Op basis van christendom en humanisme was men 
overtuigd van de persoonlijke rol van een ieder in de gemeenschap. Tijdens enkele 
bijeenkomsten in de zomer van 1945 bracht de beweging haar opvattingen over 
politiek en maatschappij ook in Zwolle naar voren. Het landelijke NVB-kopstuk 
Henk Brugmans noemde bij een van deze gelegenheden ook het socialisme en het 
patriottisme als grondslagen van de NVB. Eerbiediging van ieders persoonlijkheid, 
solidariteit, samenwerking en verknochtheid aan ons land waren volgens hem de 
voorwaarden voor de totstandkoming van een nieuw Nederland.152 

Brugmans werd bij zijn rede ingeleid door Eeftinck Schattenkerk. Diens opstelling 
was tekenend voor de handelwijze van veel NVB-aanhangers. Na de totstandkoming 
van de Partij van de Arbeid in februari 1946, feitelijk samengesteld uit de voormalige 
Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, de Vrijzinnig-Democratische Bond (vos) 
en de Christelijk-Democratische Unie (cou), liepen veel plaatselijke NVB-afdelingen 
leeg om zich in te schrijven bij de PvdA. Van de PvdA werd verwacht dat zij in staat 
zou zijn het verzuilde maatschappijbestel te doorbreken. Op vrijdagavond I maart 
1946 werd ook in Zwolle overeenstemming bereikt over de totstandkoming van 
een plaatselijke PvdA-afdeling. Onder de zeventien leden van het voorlopig bestuur 
bevonden zich behalve voormalige leden van SOAP, vos en cou ook enkele NVB'ers. 
Eeftinck Schattenkerk was een van hen. 151 

In het vomjaar van 1946 waren de meeste vooroorlogse partijen inmiddels terug
gekeerd op het politieke toneel. Ze maakten zich op voor de eerste naoorlogse 
verkiezingen in mei en juli voor de Tweede Kamer, de Provinciale Staten en de 
gemeenteraden. De uitslagen van deze verkiezingen gaven een duidelijk beeld van 
de onderlinge krachtsverhoudingen. In het schema op de volgende pagina worden 
de uitslagen voor de Provinciale Staten van 1939 en 1946 naast elkaar gezet, terwijl 
ter vergelijking ook de landelijke uitslagen van de Tweede-Kamerverkiezingen 
zijn opgenomen. 154 

Uit deze uitslagen blijkt dat vooral de zogeheten arbeiderszuil aanzienlijk was 
gegroeid, op het eerste gezicht ten koste van de drie grote zuilen. Deze winst 
was gedeeltelijk te danken aan de CPN die- geheel overeenkomstig de landelijke 
ontwikkeling- in Zwolle 10,87% van de kiezers achter zich wist te krijgen: een groei 
van meer dan negen procent. De PvdA incasseerde de overige stemmen van deze zuil. 
In tegenstelling tot de CPN behaalde de PvdA, vergeleken met de vooroorlogse partijen 
SOAP, vos en cou, geen winst. De drie gefuseerde partijen hadden in 1939 namelijk 
nog 43,38% van de stemmen weten te verwerven. Na de oorlog bleek die achterban 
echter geslonken tot 38,72%. Het doorbraakstreven bleek geen haalbare kaart in 
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Zwolle Zwolierkerspel Nederland 
Provinciale Staten Provinciale Staten Tweede Kamer 

1939 1946 1939 1946 1946 

ARP 13,14 14,06 23,23 24,46 12,9 

CHU 12,89 10,19 29,13 25,61 7,9 

SGP 1,06 1,22 4,44 4,2 1 2,1 

CDU 4,82 2,91 
Prot. Unie 0,71 1,38 

31,91% 26,18% 59,71% 55,66% 22,9% 

RKSP 18,23 14,38 
KVP 18,39 15 ,01 30,8 

18,23% 18,39% 14,38% 15,01% 30,8% 

VDB 8,17 3,18 
LSP 5,96 6,56 
PvdV 5,81 6,28 6,4 

14,13% 5,81% 9,74% 6,28% 6,4% 

SOAP 30,39 12,58 
RSAP 0,44 0,49 
CPN 1,63 10,87 0,32 3,18 10,6 
PvdA 38,72 19,85 28,3 

32,46% 49,59% 13,39% 23,03% 38,9% 

NSB 3,26 2,79 
3,26% 2,79% 

Overigen 1,0% 

Zwolle, evenmin als elders in het land. Door het opgaan van de liberale vos en de 

protestantse CDU in de PvdA werd tevens het verlies bij de protestanten en liberalen 
grotendeels verklaard. 
In Zwolierkerspel was de CPN eveneens gegroeid, maar in veel minder sterke mate. 
De PvdA slaagde er in deze plattelandsgemeente wel in om kiezers aan te trekken die 
voorheen niet op SOAP, vos of CDU gestemd hadden. Het gezamenlijke vooroorlogse 
stemmenaandeel van de drie partijen was namelijk voorzichtig gegroeid van 18,67% 
tot 19,85% voor de PvdA. Een werkelijke doorbraak was daarmee niet bereikt. De 
confessionelen behielden hier een ruime meerderheid , zij het in een enigszins 
afgeslankte vorm. 
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Voor de bewaking van de IJsset richtte het commando van de Binnenlandse/Je Strijdkrachten 

de ::.ogenoemde IJsselcompagnie op. Hier poseert een ploeg van de::.e eenheid voor de 

fotograaf 

Een jaar na de bevrijding maakten de verkiezingen onmiskenbaar duidelijk dat de 
veranderingen in de vooroorlogse verhoudingen beperkt waren. Afgezien van het 
feit dat de voormalige SOAP haar basis enigszins verbreed had en de CPN nog kon 
profiteren van haar verzetsreputatie, hadden de meeste Zwollenaren de draad weer 
opgepakt waar ze hem enkele jaren eerder hadden laten liggen. De idealen van eens
gezindheid en eendrachtigheid die in de bevrijdingsroes waren komen bovendrijven, 

leken - zeker politiek gezien- opnieuw naar de achtergrond te zijn verdwenen. 

Conclusie 

Tijdens de laatste chaotische maanden van de bezetting werd in spanning gewacht 
op de bevrijding. Nadat de geallieerden eind maart de aanval hadden geopend in 
de Achterhoek en enkele dagen later Salland hadden bereikt, werd Zwolle van 

verschillende zijden ingesloten. De Duitsers namen nauwelijks meer de moeite om 
de stad te verdedigen, zodat de Canadezen met een minimum aan verl iezen Zwolle 
en Zwolierkerspel konden innemen. Drie weken later was ook de rest van bezet 
Nederland bevrijd. 
De oorlog had een ingrijpende uitwerking gehad op heel het land. Zwolle telde meer 
dan zevenhonderd dodelijke slachtoffers. De materiële schade was eveneens aan-
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zienlijk, hoewel de Overijsselse hoofdstad niet tot de zwaarst getroffen plaatsen van 

het land behoorde. Dit alles liet een diepe indruk na op de inwoners. 
De overgangssituatie direct na de bevrijding bracht tal van veranderingen met zich 
mee. Voor de voedsel- en energievoorziening waren de veranderingen voorlopig niet 

toereikend: de tekorten die tijdens de bezetting waren opgetreden, konden niet van de 
ene op de andere dag ongedaan worden gemaakt. Noodgedwongen legde de bevolking 

zich met enig ongenoegen neer bij de beperkingen, die zich op andere terreinen 
eveneens voordeden. 
Ook aan de aanwezigheid van de geallieerde legers moest de bevolking wennen. 
Hoewel vreugde en dankbaarheid voor de bevrijding de overheersende gevoelens 

waren , rouleerden er ook andere opvattingen. Enerzijds heerste er bij sommigen een 
zekere verontwaardiging over het grote aantal romances dat opbloeide tussen Zwolse 
meisjes en bevrijders , waarbij vooral de vrouwelijke partij aan kritiek blootstond. 

Anderzijds keurde men de betrokkenheid van geallieerde soldaten bij diefstal en 
baldadigheid af. Klachten kwamen veelal terecht bij de Nederlandse autoriteiten. 
Het belangrijkste orgaan was het Militair Gezag, dat voornamelijk op de achtergrond 
opereerde. Veel sterker op de voorgrond traden de Binnenlandsche Strijdkrachten, 
waarvan het kordate optreden even wennen was voor de burgerlijke autoriteiten. De 

BS hadden het initiatief bij de grootscheepse arrestatiegolf na de bevrijding en zorgden 
voor de bewaking van de arrestanten, terwijl het groeiende, maar aanvankelijk onder

bezette apparaat van de Politieke Opsporingsdienst nader onderzoek verrichtte naar 
het oorlogsverleden van de verdachten. 

Hoewel het aantal arrestaties in Zwolle lager lag dan in vergelijkbare Overijsselse 
steden, legde het plaatselijke POD-apparaat op den duur aanzienlijk meer dossiers van 
politieke verdachten aan dan de collega-instellingen elders in de regio. Wellicht werd 

in de eerste dagen na de bevrijding nog onvoldoende gerealiseerd hoeveel personen 
zich door hun aanpassing aan de bezetting verdacht hadden gemaakt. Dat de wrok 
tegen deze personen groot was, bleek uit het feit dat voorstellen over een betere 
behandeling en eventuele vrijlating erg gevoelig lagen. Het publiek verlangde 
vrijheidsstraffen zoals die vanaf begin 1946 in groten getale door het plaatselijke 
Tribunaal werden opgelegd. 
Een klein deel van het personeel van gemeente en politie ondervond gevolgen van de 
zuivering, die nogal wat tijd in beslag nam. Tot degenen die zonder kleerscheuren door 

de zuivering kwamen, behoorde burgemeester Van Karnebeek. Hij voelde zich echter 
onvoldoende gesteund door zijn superieuren en vertrok. Nog minder steun was er voor 

zijn voorganger Van Walsum. Deze verwierf een officieuze status van persona non 

grata als gevolg van zijn ongelukkige emotionele uitlatingen in de meidagen van 1940. 
Het vertrek van de beide burgervaders was bepaald geen symptoon van een na
oorlogse vernieuwing. De opmerking van Van Karnebeek dat er sprake was van een 

nieuwe tijdgeest, vergezeld van zijn advies dat er niet al te veel moest veranderen, 
was veel kenmerkender voor de situatie na de bevrijding. Die opvatting leek onder 

meer gedeeld te worden door de kerken. Zo repten Zwolse geestelijken van het besef 
dat de bevrijding een verantwoordelijkheid met zich meebracht voor een nieuw begin. 
Het nieuwe was echter relatief, want de kerken drongen juist aan op een herstel van 

onder meer de moraal. 
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Dit terugverlangen naar de enigszins geïdealiseerde vooroorlogse samenleving sprak 
ook uit het optreden van de grote protestantse partijen bij de samenstelling van de 
gemeenteraad. Weliswaar wekten de vernieuwingsideeën van de Nederlandsche 

Volksbeweging en de latere Partij van de Arbeid aanvankelijk het enthousiasme 
van veel burgers, maar bij de eerste naoorlogse verkiezingen schaarden de meeste 
Zwollenaren zich weer achter hun oude vertrouwde partijen. De eensgezindheid 

die in de eerste dagen na de bevrijding door zo velen werd benadrukt, was alleen nog 
terug te vinden in de uit de bezetting voortgekomen Zwolse Gemeenschap. Dat deze 

organisatie wellevenskrachtig bleek, was vermoedelijk te danken aan het feit dat 
zij zich afzijdig hield van de politiek. Daarmee vormde zij een uitzondering op het 
algemene beeld van de naoorlogse situatie, waarin de voornaamste reactie op het 
ingrijpende bezettingsverleden bestond uit een streven naar herstel. 

De Canadezen hadden over aandacht van de Zwolse meisjes geen klagen. 
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de Haas spreekt; Zwolsch Nieuws- en 
Advertentieblad 51 (20 september 1933) I, 
Tegen het fasc isme 

5o GAZ, PA 11 89, map 111 Musse1t NSB , G. Horreüs 
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1933) , waarvan later dat jaar nog een tweede 
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uit de groepen; (25 november 1933) 6, Nieuws 
uit de groepen ; GAZ, PRA, PD 11 90, PV 28 
maart 1946 

55 Maarten Meuldijk, die tussen 1919 en 1937 
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H.G. Schnetkamp; H.G. Schnetkamp, 18 
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J. Hagedoorn e.a. (red) Als een strootje in de 
maalstroom, 89 

93 POZC 6 april 1933, I, 2, Joodsche vluchtelingen 
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109 GAZ, AAZ03 , doss. -1.782.8 Zelfbescherming 
der burgerbevolking. Algemeen 1935- 1945, 
NVvL afd Zw-Zwk, 24 mei 1938 aan B&W Zw; 
NVvL afd Zw-Zwk, 2 augustus 1938 aan 
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119 POZC 30 augustus 1939, 2, De tweede dag der 
mobilisatie 
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1935- 1944, Telegram minister van Defensie, 15 
april 1940 aan bgm Zw; HR 1940, 37-38; POZC 
I mei 1940,2, Oranje-avond B.V.L 
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grondgebied tijdens de Wereldoorlog IJ. 
Hoofddeel lil, dl. 2, onderdeel E: De krijgs
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10 KCKO, doss . 106, bijlage 32; POZC 14 mei 
1940, I , Aan onze lezers 
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3s GAZ, AAZ03 , notulenB&W2juli 1940 
36 POZC 4 juli 1940, 2, Arbeide rs naar Duitschland 
37 CA BR, doss. Tribunaal Zwo lle 1200 A.W.E. 

Brandsma, Verkl aring directeur Gemeentelijke 
Dienst Sociale Zaken S. van der Linde, I mei 
1945 

38 GAZ, AAZ03 , doss. - 1.839.6 13 Voorschriften 
omtrent werken van Nederlandsche arbeiders 



in Duitschland , Frankrijk en Oost-Europa 1927-
1947, B&W Zw, 4 juli 1940, aan Rijksdienst voor 
de Werkverruiming Inspectie Zw 

J9 POZC 16 juli 1940, 2, De werkloosheid in het 
di strict Zwolle 

40 POZC 4 juli 1940, 2, Arbeiders naar Duitschland ; 
28 augustus 1940, 2, De Zwolsche arbeiders in 
Duitschland maken het goed 

4 1 CABR, doss . Tribunaal Zwolle 1200 A.W.E. 
Brandsma, Rapport bezoek wethouder Brandsma 
aan Herma1111 Goeringwerke, Watenstedt 7-9 
september 1940 

42 CABR, doss. Tribunaal Zwolle 1200 A. WE. 
Brandsma, Nota Brandsma [25 augustus 1946]; 
BHR 1941 , I 

43 GAZ, PRA, PO 1663 , PV 18-19 juli 1946 
44 J.C.H. Blom, Nederland onder Duitse bezetting, 

10 mei 1940-5 mei. In : J.C. Boogman e.a. , 
De geschiedenis van het moderne Nederland. 
Politieke, economische en sociale ontwikkelingen 
(Houten 1988) 487-489 

45 Kienhui s, Provinciaal beleid, 21-22, 38, 40, 45 
46 Kienhuis, Provinciaal beleid , 23, 67 , 94, 184 
47 GAR, Archief G.E. van Walsum, doss.40, G.E. 

van Walsum, 29 juni 1940 aan J.B. Kan , 
dept BiZa 

48 GAR, Archief G.E. van Walsum , doss.40, A. van 
Walsum, 12 juli 1940 aan G.E. van Walsum en 
J.M. van Walsum-Quispel 

49 Kienhui s, Provinciaal beleid, 77 
so BBBK, doss. M.P.M. van Karnebeek, SG BiZa, 

8 augustus 1940 aan rijkscommissaris; Kienhuis , 
Provinciaal beleid, 44, 46. Von Bönninghausen 
werd inderdaad ook in september 1940 tot eerste 
NSB-burgemeester in Nederland benoemd. 
Burgemeester Banning van Tubbergen werd om 
deze benoeming mogelijk te maken ontslagen 
en verhuisde naar de vacante post van 
Leidschendam 

s1 De Jong, Koninkrijk IV, 143-144; L.R.J . Ridder 
van Rappard , Hoe was het ook weer. Burge
meester voor, tijdens en direct na de bezetting 
van het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede 
Wereldoorlog, I (Meppel 1979) 342; C.B . Wels, 
Karnebeek, jhr. Herman Adriaan. In: J. Charité 
(red.) , Biografisch Woordenboek van Nederland I 
(Den Haag 1979), 286-289 

s2 BBBK, doss . M.P.M. van Karnebeek, Nota 
Houding van ambtenaren in overheidsdienst; 
Verklaringen M.P.M. van Karnebeek voor 
Zuiveringscommiss ie bgm's Ov, 8 september 
1945 ; ARA, BB, doss. 1075 , Van Karnebeek, 
16 juli 1940 aan SG BiZa 

s3 BBBK, doss. M.P.M . van Karnebeek, CdP Ov, 
5 augustus 1940 aan SG BiZa 

359 

NOTEN P 62-70 

s• BBBK, doss. M.P.M. van Karnebeek, SG BiZa, 
8 augustus 1940 aan rijkscommissaris 

ss Van Rappard , Hoe was het ook weer l, 412-413 ; 
ARA, BB , doss. 1075, Seyss-Inquart, 16 
september 1940, aan Van Karnebeek ; GHZ, 
AAZ03, doss . 2293 , CdP Ov, 26 september 1940 
aan gemeenteraad Zw; HR 3 oktober 1940 

s6 POZC 21 september 1940, l, Benoemd tot 
burgemeester van Zwolle Jhr. mr. M.P.M. van 
Karnebeek 

s7 Van Rappard, Hoe was het ook weer l , 412-415 
58 HR 3 oktober 1940 
s9 Namelijk in 1907 , 1919, 1927, 1930 en 1937 
60 GAZ, AAZ03, doss. -2 .07 .151 Grenswijziging 

gemeente Zwoll e Algemeen 1920-1945, GS Ov, 
5 november 1940 aan B&W Zw; POZC7 
november 1940, l, Samenvoeging van gemeenten 
en grenswijzinging in Overijssel 

6 1 GAZ, AAZ03 , doss. -2.07.151 Grenswijziging 
gemeente Zwolle Algemeen 1920-1945, B& W 
Zw, 30 november 1940 aan GS Ov ; HR , 
28 november 1940 

62 GAZ, AAZK2, Notu len B&W 19 november 
1940; POZC 26 november 1940, 2, B.en W. van 
Zwolierkerspel kanten zich tegen annexatie; 
27 november 1940, 5 , Raad Zwolierkerspe l 
achter B.en W. 

63 BBBK, doss. G.A. Strick van Linschoten, SG 
BiZa, 17 december 1942 aan Generalkommissar 
für Verwaltung und Justiz, Abteilung für 
Niederländi sche Personalangelegenheiten ; 
K.J . Frederiks, Op de bres, /940-/944 . Over:icht 
van de Werk:aamheden aan het Departement van 
Binnenlandse Zaken gedurende de oorlog~jaren 

(Den Haag 1945) 62-66 biedt slechts weinig 
aanknopingspunten 

64 BHR 1941 , 1-6; GAZ, AAZK2, doss. 125, 
Verbaal vaststelling begroting 1941 , 22 januari 
1941 ; POZC 25 maart I 941 , 2, De raads
vergadering- In 19 minuten 

65 HR 28 december 1940, 446 
66 Zie voor de voorgeschiedenis van dit besluit 

De Jong, Koninkrijk IV, 702-708 , 725-729 
67 Vvdt, VI , 3, I; VII , 9, I; XIII , 2; GAZ, AAZ03 , 

doss. -.07 .5 Verordening betreffende bijzondere 
maatregelen op admin istratiefrechtelijk gebied. 
1940-1941 , Bgm Zw, 18 november 1941 aan CdP 
Ov; HR 18 november 1940 

68 BHR 1941 , 39-40; BB 1941 , 16 
69 Er bestonden in Zwolle na mei 1941 raads

commissies voor respectievelijk de straf
verordeningen ; gemeentefinanciën; openbare 
werken en volkshuisvesting; de dienst maat
schappelijk hulpbetoon (met vijf leden); het 
elektriciteitsbedrijf, de gasfabriek en de 
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waterleiding; de gemeentereiniging; het Sophia
ziekenhuis en voor het openbaar slachthuis en de 
markt- en havendiensten. BB 1941, 4; GB 1941, 
no.l4; J. in ' t Veld, De Gemeenten. In: J.J. van 
Bolhuis, C.D.J. Brandt, H.M. van Randwijk, 
B.C. Slotemaker (red.), Onderdrukking en verzet. 
Nederland in oorlogstijd, I (Arnhem-Amsterdam 
z.j. ) 441-445 

10 BB 1941, 2; Vvdt, 111, 3, I 
11 GAZ, AAZ03, doss. -2.07.5 Bijzondere maat

regelen op administratief gebied 1941-1942, 
N. Boden; L. Lansink; L. Fransen ; A.W.E. 
Brandsma, I september 1941 aan bgm Zw; 
CdP Ov, 7 oktober 1941 aan bgm 's Ov; Notulen 
B& W 2 september 1941 

n BB 1941,8 
73 GAZ, AAZ03, doss. -1.842.5 Winterhulp 

Nederland 1940-1941 , SG BiZa, 29 oktober 
1940 aan a lle bgm 's; De Jong, Koninkrijk IV, 
631-636 

74 GAZ, AAZ03, doss. -1.842.5 Winterhulp 
Nederland 1940-1941 , Bgm Zw, ll november 
1940 aan directeur-generaal WHN; Bgm Zw, 
15 november 1940 aan directeur-generaal WHN; 
Hoofdkantoor WHN, 20 november 1940 aan 
bgmZw 

75 POZC 23 november 1940, 2, Winterhulp 
Nederland 

76 GAZ, AAZ03, doss. -1.842.5 Winterhulp 
Nederland 1940-1941 , Verslag WHN afd. Zwolle 
1940-1941 

77 GAZ, AAZ03, doss . -1.842.5 Winterhulp 
Nederland 1940-1941, Bgm Zw, 25 februari 1941 
aan hoofden takken van dienst 

78 POZC 24 april 1941 , 2 , De stamppotmaaltijd van 
Zaterdag 

79 GAZ, AAZ03, doss. -1.842.5 Winterhulp 
Nederland 1940-1941 , Bgm Zw, 25 september 
194 1 aan hoofden takken van dienst ; Bgm Zw, 
30 september 1941 aan prov. directeur WHN; 
Volk en Vaderland 26 september 1941 , aan
gehaald in: W. Derksen, M.L. van der Sande, 
Heldendom, 30 

so GAZ, AAZ03, doss. -1.842.5 Winterhulp 
Nederland 1940-1941 , Bgm Zw, 20 oktober 1941 
aan prov. directeur WHN ; De Jong, Koninkrijk 
IV, 789-792 

81 GAZ, AAZ03, doss. -1.842.5 Winterhulp 
Nederland 1940-1941 , Bgm Zw, I december 
1941 aan al le ambtenaren en werklieden der 
gemeente; Bgm Zw, 6 december 1941 aan 
alle ambtenaren en werklieden in dienst der 
gemeente; POZC !I december 1941 , 2, De heer 
Noë sprak voor de gemeente-ambtenaren 

82 GAZ, AAZ03 , doss. -1.842.5 Winterhulp 
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Nederland 1940-1941, Bgm Zw, 23 december 
1941 aan wnd prov. directeur WHN 

83 ARA, BB, doss. 2818, B. v.d. BUt·ght, hoofd afd. 
Voorlichting NVD, 4 september 1942 aan bgm 's 
en NVD-Buurtschapshoofden Ov 

s4 GAZ, AAZ03, doss. -1.84 Nederlandsche 
Volksdienst, Bgm Zw, 7 september 1942 aan 
SG BiZa 

85 ARA, BB, doss. 2818, SG BiZa, 9 september 
1942 aan bgm Zw; tevens in GAZ. AAZ03 , 
doss. -1.84 Nederlandsche Volksdienst 

86 ARA, BB, doss. 2818, Samenvatting betoog 
mr. Frederiks tegenover bgm 's Ov [z.d. 1942]; 
Aantekening voor doss . NVD M. WiJk 

s1 GHZ, AAZ03, doss. 4105, Prov. leider NVD, 
8 april 1943 aan bgm Zw ; Bgm Zw, 14 apri l 1943 
aan hoofden takken van dienst 

ss GAZ, PRA, PO 82, PV 21 november 1945-
30 april 1946; Vvdt , VI , I, 8-9 

s9 CABR, doss. Tribunaal Zwolle 1200 A.W.E. 
Brandsma, Nota Brandsma [25 augustus 1946] 

90 CABR, doss. Tribunaal Zwolle 1200 A.W.E. 
Brandsma, Verklaring S. van der Linde, I mei 
1945; GAZ, PRA, PO 82, G. van Leijden en 
P. van Kleffens in: PV 21 november 1945-30 
april 1946 

91 GAZ, PRA, PO 82, PV 21 november 1945-30 
apri l 1946 

92 GAZ, PRA, PO 82, PV 21 november 1945-30 
apri l 1946; CABR, doss. Tribunaal Zwol le 1200 
A. W.E. Brandsma, Nota Brandsma [25 augustus 
1946] 

93 ARA , BB,doss.1987, CdPOv,26juni 1942 
aan burgemeesters Almelo, Deventer, Enschede, 
Hellendoorn, Vriezenveen en Zw; tevens in GAZ, 
AAZ03, doss. -2.07.5 Bijzondere maatregelen op 
administratief gebied 1941- 1942 

94 GAZ, AAZ03 , doss. -2.07.5 Bijzondere maat
regelen op administratief gebied 194 1- 1942, Bgm 
Zw, 8 juli 1942 [oorspronkelijk gedateerd 4 juli] 
aan CdP Ov, Zw [niet uitgegegaan], Bgm Zw, 4 
juli 1942 aan SG BiZa; tevens in: ARA , BB , 
doss. 1987 

9s ARA, BB, doss. 1987, SG BiZa, 3 juli 1942 aan 
CdPOv 

96 ARA, BB, doss . 1987, CdPOv, 7 juli 1942 aan 
SG BiZa 

97 ARA,BB,doss.l987 , CdPOv, 13ju li 1942aan 
SG BiZa 

98 Kienhuis , Provinciaal beleid, 65-66 
99 ARA, BB , doss. 1987, Beauftragte Ov, 10 

november 1942 aan wnd CdP Ov, J. Vogt, Bgm 
Zw, 2 februari 1943 aan wnd CdP Ov; GHZ, 
AAZ03, doss. 3428, Wnd CdP Ov, 30 januari 
1943 aan bgm Zw; Besluit bgm Zw, 2 februari 



1943; Lansinks definitieve ontslag werd pas op 
2 februari 1943 verleend. 

100 ARA, BB, doss. 1987, Bgm Zw, 7 december 
1942 aan CdP Ov 

101 ARA, BB, doss. 1987, Generalkommissar für 
Verwaltong und I ustiz Wimmer, 19 januari 1943 
aan SG BiZa; Benoeming Schanssema 

102 GHZ, AAZ03, doss. 3428, Bgm Zw, 27 januari 
1943 aan Beauftragte Ov 

1o3 GHZ, AAZ03, doss. 3428, Beauftragte Ov, 
15 maart 1943 aan bgm Zw 

104 CABR, doss. Tribunaal Zwolle 864 
N. Schanssema, Staat van inlichtingen; 
N. Schanssema, 6 januari 1942 aan W.R. Jager; 
GAZ, PRA, PD 1737, PV 9-14 augustus 1946 

10s POZC 27 maa11 1943, 2 Spreekuur wethouder 
106 CABR, doss. Tribunaal Zwolle 864 

N. Schanssema, N. Schanssema, 12 oktober 1943 
aan W.R. Jager, doss. Tribunaal Zwolle 864 

107 CABR, doss. Tribunaal Zwolle 864 
N. Schanssema, Verklaring G. van Leijden, 
28januari 1947; GAZ, PRA, PD 1737, PV 9-14 
augustus 1946 

1os GHZ, AAZ03 , doss. 3428, N. Boden, 23 januari 
1943 [ingekomen 17 maart] aan bgm Zw; Bgm 
Zw, 17 maart 1943 [verstuurd 19 maart] aan N. 
Boden; Wnd CdP Ov, 2 april 1943 aan bgm Zw; 
N. Boden, 6 augustus 1943 aan bgm Zw 

1o9 GHZ, AAZ03 , doss. 3428, N. Boden, 
9 september 1943 aan bgm Zw; Bgm Zw, 
15 september 1943 aan CdP Ov; Bgm Zw, 
23 september 1943 aan CdP Ov 

110 GHZ, AAZ03, doss. 3428, N. Boden, 15 april 
1944 aan bgm Zw; CdP Ov De Rijke, 30 juni 
1944 aan bgm Zw; Bgm Zw, 5 juli 1944 aan 
[N. Boden]; ARA, BB, doss. 1987, Wnd bgm. 
Brandsma, 18 april 1944 aan SG BiZa; Bgm Zw, 
26 april 1944 aan CdP Ov; General kommissar 
für Verwaltung und Justiz, 17 juni !944 aan 
SG BiZa 

111 GHZ, AAZ03, doss. 3428, Wed. P. Fransen-de 
Jong, 21 februari 1944 aan bgm Zw; POZC 25 
januari 1944, 2, Wethouder L. Fransen overleden ; 
31 januari 1944, 2, Wethouder Fransen ter aarde 
besteld 

112 GAZ, AAZ03, doss. -1.75 Aanwijzing 
bewakingsobjecten 1942-1949, Hauptmann 
und Wehrmachtkommandant, 29 augustus 1942 
aan bgm Zw; Vvdt, VI, I, 4 

113 GAZ, AAZ03, doss. -1.75 Aanwijzing 
bewakingsobjecten 1942-1949, Concept bgm Zw, 
[30 augustus 1942] aan [beoogde bewaker] ; Vvdt, 
VI, I, aanvulling 

114 GAZ, AAZK2, doss. 532, PG Arnhem, 19 
oktober 1942 aan bgm Zwk 
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11s GAZ, AAZK2, doss. 532, Bekendmaking [POZC 
23 januari 1943] De hoofden van plaatselijke 
politie te Zwollerkerspel, Dalfsen en Heino 

116 GAZ, AAZ03, doss. -1.75 Aanwijzing 
bewakingsobjecten 1942-1949, Bgm Zw, 
22 januari 1943 aan CvP; Hfd-insp. Posthumus, 
29 januari 1943 aan bgm Zw; Insp. Bannink, 
18 januari 1943 aan bgm Zw 

117 GAZ, AAZ03 , doss. -1.75 Instructie voor het 
personeel van den bewakingsdienst tegen 
sabotage, Vrijwillige dienstneming als bewaker 
1943-1944, POZC 13 februari 1943, ' Publikaties ' 
'Bewakingsdienst' ; doss. -1.75 Aanwijzing 
bewakingsobjecten 1942-1949, Memo Brandsma, 
28 juni 1943 aan bgm Zw 

11s GAZ, AAZ03, doss. -I. 75 Aanwijzing 
bewakingsobjecten 1942-1949, Bgm Zw, 6 juli 
1943 aan Ortskommandant; Polizeioffizier beim 
Beauftragten, 16 juli 1943 aan bgm Zw 

11 9 GAZ, AAZ03, doss. -1.75 Aanwijzing 
bewakingsobjecten 1942-1949 , Kapt. Posthumus, 
[2 november 1943] aan bgm Zw; R. ten Oever, 
6 november 1943 aan bgm Zw; Beauftragte 
[I.A.: Steiner], 20 november 1943 aan bgm Zw 

120 GAZ, AAZ03, doss. - 1.75 Aanwijzing 
bewakingsobjecten 1942-1949, PV 30 november 
1943 ; rapport recherchecentrale 29 november 
1943 

12 1 GAZ, AAZ03, doss. -1.75 Aanwijzing 
bewakingsobjecten 1942-1949, Verslag 
K. Brouwer over bezoek aan Si po Arnhem 
26 april 1944; General kommissar für das 
Sicherheitswesen BdS IV A 2, 20 apri l 1944 
aan bgm Zw; Wnd B& W Zw, 24 augustus 1945 
aan GS Ov 

122 GAZ, AAZ03 , doss. -1.75 Aanwijzing 
bewakingsobjecten 1942-1949, Ortskommandant, 
7 februari 1944 aan bgm Zw; Bgm Zw, 9 februari 
1944 aan Ortskommandant; Rapport, 23 
december 1944 aan CvP; doss. - 1.75 Vergoeding 
bewakers 1943-1945, Nota afd Financiën 
gemeente Zw, 6 januari 1945 

123 GAZ, AAZ03, doss. -1.83 Arbeidsinzet 
1943-1944 

124 GAZ, AAZ03, doss. -1.83 Arbeidsinzet 1943-
1944, Bgm Zw, 21 mei 1943 aan Beauftragte Ov. 
De burgemeester doelde op §52; COZO, doss. 
9161 , Van Leijden, 5 jan 1946 aan documentatie
commissie zuivering gemeentepersoneel 

12s GAZ, AAZK2, doss. 242, Bgm Zwk, 27 mei 
1943 aan SG BiZa 

126 GAZ, AAZ03 , doss. -1.83 Arbeidsinzet 1943-
1944, Wnd CdPOv, 21 mei 1943 aan bgm Zw; 
Bgm Zw, 22 mei 1943 aan wnd CdP Ov; Wnd 
CdP Ov, 8 juni 1943 aan bgm Zw; Bgm Zw, 
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12juni 1943 aan Beauftragte Ov 
m Kienhuis , Provinciaal beleid, 116 
12s GAZ, AAZ03 , doss. -1.83 Arbeidsinzet 1943-

1944, Arbeitsamt Zw, Deutsche Dienststelle, 
9 augustus 1944 aan bgm Zw 

129 Kienhuis , Provinciaal beleid, 119-120; B. Sijes, 
De arbeidsinzet. De gedwongen arbeid van 
Nederlanders in Duitsland, 1940-1945 (Den 
Haag 1966) 5 17-527; De Jong, Koninkrijk VIl, 
1283-1297 

13o GAZ, AAZ03, doss. -1 .865.28 Verrichten van 
persoonlijke diensten voor hulp bij militaire 
werkzaamheden 1939-1940, Beauftragte Ov, 
27 mei 1944 aan bgm Zw 

131 BBBK, doss. M.P.M. van Karnebeek, Bgm Zw, 
30 mei 1944 aan Beauftragte Ov; GAZ, AAZK2, 
doss. 2127, Beauftragte Ov, 30 mei 1944 aan 
bgm Zwk 

132 BBBK, doss. M.P.M. van Karnebeek, Verklaring 
M.P.M. van Karnebeek voor Zuiverings
commissie bgm 's Ov, 8 september 1945; 
Directeur COZO, 22 maart 1946 aan minister 
Biza; G.B.J. Keiner, 28 juli 1945 aan Zuiverings
commiss ie bgm's Ov 

133 Sijes , Arbeidsinzet, 520-521 
134 COZO, doss. 9161, Van Leijden , 6 januari 1946 

aan [Vz. COZO] 
135 BBBK, doss. M.P.M. van Karnebeek, Bgm Zw 

14 september 1944, aan CdP Ov. De ontslagen 
burgemeesters van Steenwijkerwold (maart 
1944), Avereest (mei 1944) en Vollenhove 
(juni 1944) waren gevolgd door hun collega 's 
uit Giethoorn (augustus 1944), Deventer 
(die op 17 september onderdook) , Zwolle en 
ZwolierkerspeL In enkele andere gemeenten 
(Vriezenveen, Wierden, Losser) dook de 
burgemeester eveneens onder in september. 
Kienhuis, Provinciaal beleid, 119-122, 179 

136 GHZ, AAZ03, doss. 2293, CdP Ov, 19 oktober 
1944 aan wnd bgm Zw; Beauftragte Ov, 
27 oktober 1944 aan 'Bi.irgermeister ' Brandsma 

137 BBBK, doss. G.A. Strick van Linschoten, CdP 
Ov De Rijke, 28 september 1944 aan SG BiZa; 
SG BiZa, 14 oktober 1944 aan CdP Ov; PV 
subcommissie Zuiveringscommissie bgm 's Ov; 
GAZ, AAZK2, doss. 1752, Bgm Zwk, 8 februari 
1946 aan minister BiZa; Kienhuis, Provinciaal 
beleid, 186 

13s BB 1944, 24; GB 1944, no.l 5; KCKO, doss. 
1271 , oms lag 9141 , Notulen Adviescommissie 
MG zuivering gemeentepersoneel 20 apri l 1945; 
GAZ, PRA , PD 82 , PV 21 november 1945-30 
april 1946; CABR, doss. Tribunaal Zwolle 1200 
A.W.E. Brandsma, Nota Brandsma [25 augustus 
1946] 
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139 KCKO, doss. 1271 , omslag 9141 , Notulen 
Adviescommissie MG zuivering gemeente
personeel 20 apri l 1945 

14o GAZ, PRA, PD 1329, PV 30 april 1946; PD 
1737, PV 9-14 augustus 1946; KCKO, doss . 
1271 , omslag 9141, Notulen Adviescommissie 
MG zuivering gemeentepersoneel 20 april 1945; 
COZO, doss. 9161, Notulen Adviescommissie 
MG zuivering gemeentepersoneel, 18 mei 1945 
(middagvergadering) 

141 KCKO, doss. 1271 , omslag 9 141 , Notulen 
Adviescommissie MG zuivering gemeente
personeel 20 april 1945 

142 GAZ, PRA, PD 1329, PV 30 april 1946; KCKO, 
doss. 1271, omslag 9 141 , Notulen Advies
commissie MG zuivering gemeentepersoneel 
20 apri l 1945 

143 CABR, doss. Tribunaal Zwolle 1200 A. W.E. 
Brandsma, Nota Brandsma [25 augustus 1946] ; 
GAZ, PRA, PD 82, PV 21 november 1945-30 
april 1946; POZC 22 september 1944, 2, 
Publikaties Gemeente Zwolle; KCKO, doss. 
1271 , omslag 9141 , Notulen Adviescommissie 
MG zuivering gemeentepersoneel 20 apr il 1945 ; 
GAZ, PRA, PD 1329,PV 30 apri l 1946; PD 82, 
PV 21 november 1945-30 apri I 1946 

144 KCKO, doss. 127 1, omslag 9141, Notulen 
Adviescommissie MG zuivering gemeente
personeel20 aprill945 ; Vvdt, VI , I, 5 

145 GAZ, PRA, PD 82, PV 21 november 1945-
30 april 1946; CABR, doss. Tribunaal Zwolle 
1200 A.W.E. Brandsma, Nota Brandsma 
[25 augustus 1946] 

146 CABR, doss. Tribunaal Zwolle 1200 A.W.E. 
Brandsma, Nota Brandsma [25 augustus 1946] 

147 COZO, doss. 9161, Van Leijden, 22 juni 1945 
aan Commissie zuivering gemeentepersoneel ; 
GAZ, PRA, PD 82, PV 21 november 1945-30 
april 1946; CABR, doss. Tribunaal Zwolle 1200 
A. W.E. Brandsma, Nota Brandsma [25 augustus 
1946] 

148 COZO, doss. 9161, Van Leijden , 22 juni 1945 
aan Commissie zuivering gemeentepersoneel; 
Notulen Adviescommissie MG zuivering 
gemeentepersoneel, 18 mei 1945 (avond
vergadering); Coll.E.Th. Krol, Vertrouwelijke 
verklaring Van Leijden , I maart 1946 aan 
gemeenteraad Zw 

149 GAZ, AAZ03 , Notulen besloten raadsvergadering 
23 april 1946; COZO, doss. 9161 , Van Leijden , 
15 september 1945 aan Vz. COZO; Van Leijden , 
19 juni 1945 aan Vz. Commissie zuivering 
gemeentepersoneel; Notulen Adviescommissie 
MG zuivering gemeentepersoneel, 18 mei 1945 
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inv.nr 106, Politieverslag 1940-1945; inv.nr I 07, 
Verslag verzet politie tegen Duitse bezetting, 21 
oktober 1947 

96 GAZ, NSB, doss. Landwacht Overijssel Noord, 
GPC Arnhem 4 juli 1944 aan Gewestelijk 
Commandeur Landwacht Nederland 

97 GAZ, AAZ03, doss. -1 .871.5 Vervolging 
Algemeen 1940-1960, CvP, 28 juli 1944 aan GPP 
Arnhem, GPC Arnhem en officier van justitie 
Zw; Bgm Zw, 31 juli 1944 aan wnd GPP 
Arnhem 

98 GAZ, PRA, PO 60 I, PV 28 januari 1946; CABR, 
doss. BG Arnhem 1139 W. de Bouter, Pleitnota 
mr. J. Roelse, 5 juni 1947. Naar de buitenwereld 
stelde De Bouter zich afwachtend op tegenover 
de Landwacht. Zie daarvoor zijn (gedeeltelijk 
gepubliceerde) artikel De Landwacht en haar 
bevoegdheden, Rechtsfront 3 ( 1944) 170 

99 RvO, HSSPF, doss. 364g. Weekrapport 24 
november-30 november 1944 Landwacht Zw 

1oo GAZ, PRA, PO 1508, PV 27 mei-14 juni 1946 
101 GAZ, DA003 , inv.nr 4 , Insp. Smit, 10 augustus 

1943 aan Si po Enschede en Arnhem ; inv.nr I 07 , 
Verslag verzet politie tegen Duitse bezetting, 21 
oktober 1947 

102 GAZ, DA003, inv.nr71, ' Een kameraad ' , 2 april 
1944 aan [CvP] 

IOJ GAZ, DA003 , inv.nr 107, Verslag verzet politie 
tegen Duitse bezetting, 21 oktober 1947 ; zie ook 
D. Stemvers, Zwolle in verzet. In: D. Wijnbeek, 
Vrij Zwolle (Zwolle 19802

) 

104 GAZ, DA003 , inv.nr 107, Verslag verzet politie 
tegen Duitse bezetting, 21 oktober 194 7 

1o5 GAZ, DA003 , inv.nr 107, Verslag verzet politie 
tegen Duitse bezetting, 21 oktober 1947 ; PRA, 
Correspondentie PRA 283, PV 29 juli 1946 

100 HvP, DA003 , PO 1.6 H.G.W. Bannink 
101 GAZ, PRA, PO 60 I, Rapport, 7 februari 1946 
1os GAZ, DA003 , inv.nr 40, Order CvP, 21 oktober 

1943 
lo9 GAZ,PRA,PD 1610, PV !Ojuli 1946; PD974, 

PV 7 januari 1946 
110 GAZ, PRA, PO 1610, PV JO juli 1946 
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111 GAZ, PRA, PO 60 I, PV 28 januari 1946; CABR, 
doss. BG Arnhem 1139 W. de Bouter, Staat van 
Inlichtingen , 18 mei 1945; GAZ, DA003 , inv.nr 
107, Verslag verzet politie tegen Duitse bezetting, 
21 oktober 1947 

112 GAZ, DA003 , inv.nr I 07, Verslag verzet politie 
tegen Duitse bezetting, 21 oktober 1947 

liJ NO, B. Brink o.p., 19 oktober 1944 en I mei 
1945 aan [confrater in Zuid-Holland] ; Vvdt, VI , 
I, 6; .XIII, 8, 3-4; A. Harrebomée, De 
Commandogroep van het directoraat-generaal, 
De Nederlandsche Politie 2 ( 1944) 585 

114 GAZ, PRA, PO 3663, Rapport, 27 april 1945 
11 5 GAZ, PRA , PD 25, PV 25 september 1945 
116 GAZ, AAZ03 , doss. -2.07.352.11 Wijzigingen 

begrooting 1944,Toelichting begrooting 1944 
gemeente Zw, 23 januari 1945 ; BB 1945 , no.6, 2 

111 GAZ, DA003 , inv.nr I 06, Politieverslag 1940-
1945 

118 GAZ, DA003 , inv.nr 42, Aantekening dienst
bespreking officieren 15 en 16 juni 1944 

11 9 GAZ, DA003 , inv.nr 2, Jaarverslag Recherche 
1944 

120 GAZ, AAZ03 , doss. -1.759.63 Vrijwillige hulp
politie 1940-1945, Telexbericht CvP, 20 juni 
1944 aan GPP Arnhem; DA003, inv.nr 554, Fgd. 
directeur van politie, 6 september 1945 aan CvP 
Zw; PRA, PO 974, PV 28 mei 1947; AAZ03, 
doss. -1.759.63 Vrijwillige hulppolitie 1940-
1945, CvP, 18 november 1944 aan wnd GPP 
Bathmen; CvP, 19 december 1944 aan bgm Zw; 
CvP, 6 december 1944 aan bgm Zw; DA003 , 
inv.nr I 04, Rapport , I 0 januari 1945 

121 GAZ, DA003, inv.nr 40, Order CvP, 20 januari 
1945 

122 GAZ, PRA, PD 60 I , Rapport , 7 februari 1946 
123 GAZ, BNV, doss. 57 , Rapport verhoor, 30 juni 

1945; CABR, doss. BG Arnhem 1139 W. de 
Bouter, BG Arnhem Openbare terechtzitting 6 
juni 1947; GAZ, PRA, PO 601 , PV 28januari 
1946; DA003 , inv.nr 40 , Order CvP, 20 januari 
1945 

12• GAZ, DA003 , inv.nr 540, Wnd bgm Brandsma, 
9 maart 1945; PRA, PO 60 I , PV 28 januari 1946; 
Vvdt, I, I, 5-6 

125 CABR, doss. BG Arnhem 1139 W. de Bouter, 
Bezwaarschrift W. de Bouter, februari 1951 ; doss. 
E.H. Huizinga BG Amsterdam 280/'49, Rapport, 
21 juni 1945 

126 CABR, doss. E.H. Hui z inga BG Amsterdam 
280/'49, Inbewaringstelling; Rapport, 2 1 juni 
1945; GAZ, DA003, inv.nr 106, Politieverslag 
1940-1945 

121 GAZ, BNV, doss. 85 , Verklaring P.R. Cieraad, 
24ju li 1945 
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12s CABR, doss. E.H. Huizinga BG Amsterdam 
280/'49, PV [Utrecht, z.d.]; GAZ, DA003 , inv.nr 
107, Verslag verzet politie tegen Duitse bezetting, 
21 oktober 1947; inv.nr 82, Melding 3 maart 
1945 

129 GAZ, DA003 , inv.nr 45, Sterkte-opgaaf 
gemeentepolitiecorps, I januari 1944; AAZ03, 
doss. -1.871 Inverzekeringstelling van verdachten 
1927- 1949, Bgm Zw, 3 januari 1944 aan wnd 
GPP Arnhem; DA003, inv.nr 2, Jaarverslag 
Recherche 1944; inv.nr 82, Melding 5 & 6 maart 
1945 ; HvP, DA003 , PO 6.1 J. Graver; GAZ, 
DA003 , inv.nr 82, Melding 27 maart & 6, 10 & 
11 april 1945 

130 GAZ, DA003, inv.nr I 06, Politieverslag 1940-
1945; Vvdt, l, I , 5-6. Volgens anderen zou 
Bannink pas op 6 maart 1945 door de Si po zijn 
gearresteerd. Bron: GAZ, DA003, doss. Div. 
Correspondentie [ 1940-]1945 (4), Maandrapport, 
15 maart 1945 aan GPP Bathmen 

131 GAZ, PRA, PO 656, PV 8-29 augustus 1945 ; 
GAZ, PRA, PD 4099 , Rapport, 20 november 
1945 ; Rappott, 21 juni 1945; CABR, doss. E.H. 
Huizinga BG Amsterdam 280/'49, Inbewaring
stelling; Vvdt, XIII, 8, 3-4 

Hoofdstuk 4 

GAZ, AAZ03 , doss. -1.788.2 Exploitatie-over
zichten Centrale Keuken 1941-1943, Leider CK, 
3 april 1941 aan B&W Zw; Leider CK, 29 mei 
1941 aan B&W Zw 
GAZ, AAZ03 , doss. -1.778 .2 Centrale Keuken 
Personeel , AlgemeeJ~l940-1949 , Leider CK, 
2 september 1941 aan B& W Zw 

3 GAZ, AAZ03 , doss. -1 .788.2 Exploitatie-over
zichten Centrale Keuken 1941-1943, Exploitatie
overzicht [CK] I februari-27 december 1941; 
doss. - I. 778.2 Controle administratie Centrale 
Keuken, 1941-1945, Rapport controle 
administratie CK 24 april-27 december 1941 CK 

4 GAZ, AAZ03, doss. -1.778.2 Centrale Keuken 
Algemeen 1942-1945 , Directeur Gem Dienst 
Sociale Zaken , 20 maart 1942 aan bgm Zw; Wnd 
bgm Zw, I april 1942 aan hoofd afd Voedings
vraagstukken, Rijksbureau Voedse lvoorziening in 
Oorlogstijd ; CK Zw Balans 26 december 1942; 
Balans 26 december 1943 

5 GAZ, AAZ03 , doss . -1.778.2 Centrale Keuken 
Personeel , Algemeen 1940-1949, Bedrijfsleider 
CK, 22 juli 1944 aan bgm Zw; J. Dijk, E. Reu ver, 
De Centrale Keuken te Zwolle, 1941-1945. In : 
J. Hagedoorn e.a. (red .), Als een strootje in de 
maalstroom, 142 
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6 GAZ, AAZ03 , doss. -1.778.2 Centrale Keuken 
Personeel, Algemeen 1940-1949, Leider CK, 
6 december 1944 aan wnd bgm Zw ; POZC 26 
oktober I 944, I, Organisatie van Centrale en 
Noodkeukens 

7 GAZ, AAZ03 , doss. -1 .778.2 Centrale Keuken 
Algemeen 1942-1945, Directeur gemeente
keukens, 26 juni 1945 aan B& W Zw ; doss. -
1.778.2 (3) Exploitatie-overzichten Centrale 
Keuken 1944-1946, Exploitatie-overzicht 
26 november-14 december 1944 

s GAZ, AAZ03 , doss . -1.778.2 Centrale Keuken 
Personeel, Algemeen 1940-1949, Directeur 
gemeentekeukens, 9 februari 1945 aan bgm Zw 

9 GAZ, AAZ03 , doss. - 1.778.2 Groentevoorziening 
1941-1946, Directeur Gem. Dienst voor 
Maatschappelijk Hulpbetoon , 3 april 1941 aan 
B&WZw 

10 GAZ, AAZ03 , doss. -1.778.2 Algemeen Voedse l
voorziening 1925-1957, Verslag vergadering 
vertegenwoordigers g rotere gemeenten Ov, 
7 oktober 1941 ; doss . -1.778 .2 
Aardappelvoorziening I 940-1945 , Verslag 
bespreking 13 oktober I 94 I voedselpositie Zw; 
doss. - 1.778.2 Groentevoorziening 1941-1946, 
Bgm Zw, 30 december 194 I aan Rijksd ienst voor 
Voedselvoorziening in Oorlogstijd, afd . 
Groenten, Fruit en Sierteelt ; J. v.d. Bend, 13 
januari I 942 aan bgm Zw 

11 POZC 18 november 1941 , 2, Onze huishouding 
12 GAZ, AAZ03 , doss. -I .823 . I 2 Tuinbouw 

algemeen 1924-1969, B&W Zw, 10 maart 1941 
aan Rijkstuinbouwconsulent voor Noord-west 
Gelderland en Noord-Overij ssel; POZC 25 maart 
1942, 2, 750 Zwollenaren krijgen een volks
tuintje; 4 april 1942, 2, Zwolsche bond van 
Volkstuinders opgericht 

13 POZC 13 augustus 1941 , 2, Zwolle kocht 
frauduleus vlees 

14 POZC 12 augustus I 942, 2, Clandestiene slagers 
liepen tegen de lamp; 3 november 1942, 2, In 
Spoolde werd clandest ien geslacht; 4 november 
1942, 2, Een duur stukje; 24 november 1942, 2, 
Clandestiene slager veroordeeld 

15 GAZ, AAZ03 , doss. -1.824.536 Grondstoffen 
chemische- en minerale producten Algemeen 
1939-1948, Gemachtigde SG Opvoeding, 
Wetenschap en Kultuurbescherming belast met 
inzameling van kastanjes, eikels en beukenaten 
door de schooljeugd [september 1942] aan 
hoofden en besturen van scholen voor I.o.; Bgm 
Zw, 20 september I 942 aan hoofden lagere 
scholen 

16 GAZ, AAZK2, doss. 276, Bgm Zwk, I 6 mamt 
I 944 aan GPP Arnhem ; AAZ03 , doss . -1.824.536 



Grondstoffen chemische- en minerale producten 
Algemeen 1939-1948, Directeur Gem. Dienst 
Sociale Zaken, 13 maart 1944 aan bgm Zw 

11 GAZ, AAZ03 , doss. -1.823.12 
Bedrijfsvolkstuinen Algemeen 1944-1945, Lijst 
deelnemers bedrijfsvolkstuinen [6 maart 1944]; 
Secretaris-penningmeester bedrijfsvolkstuinen , 
20 juli 1944 aan Rijksbureau voor Glas, 
Keramiek en Houtproducten ; Secretaris
penningmeester, maart 1945 aan leden 
bedrijfsvolkstuin 

18 GAZ, AAZ03 , doss. Dienst VIII 7 Verslagen 
1938- 1945 Openbare Werken, Verslag 1944 
dienst Openbare Werken [september 1946] 

19 GAZ, AAZ03, doss. 1.824.536 Kleeding, 
schoeisel, huishoudelijke en textielproducten 
1940-1947, CvP, 16 december 1943 aan bgm Zw 

20 GAZ, AAZ03, doss. -1 . Inlichtingen bedoeld in 
circulaire Commissaris der Koningin provincie 
Overijssel d.d. 15 Aug. 1941 , kabinet no.5 , 1941-
1944, Bgm Zw, 5 maart 1942 aan CdP Ov;, doss. 
- 1.824.536 Turf en bruinkool 1940-1948 , Bgm 
Zw, 25 februari 1942 aan secretaris brandstoffen
commiss ie 

21 GAZ, DA003, inv.nr 3, Rapport februari 1942 
fgd CvP, 2 maart 1942 aan PG Arnhem; Rapport 
maart 1942, fgd CvP, 2 apr il 1942 aan PG 
Arnhem 

22 POZC 7 september 1944, I, Gaslooze uren ; 
15 september 1944, I , Verbod inzake vaste 
brandstoffen 

21 GAZ, DA003 , inv.nr 33, Tagesmeldung 
24. 1 am1ar 1945; POZC 22 september 1944, I , 
De gaslooze uren; 28 oktober 1944, I, Nieuwe 
gas uren ; 7 februari 1945 , I, Geen gas meer 

24 GAZ, DA003 , inv.nr 33, Tagesmeldung 2. 
Oktober 1944; POZC 22 september 1944, 2, 
Beperking der electriciteitslevering 

25 POZC 7 november 1944, I, Drastische beperking 
van electriciteit; I 0 november 1944, I, Het 
electriciteitsrantsoen 

26 POZC 17 november 1944, I, De electriciteits
voorziening ; 7 december 1944, I, Stopzetting 
electrische stroomlevering; GAZ, AAZ03 , doss. 
1.824.536 Verlichtings-, verwannings- en 
verbrand ingsartikelen Algemeen 1940- 1950, 
Bekanntmachung-Bekendmaking Beauftragte Ov, 
14 december 1944 

21 GAZ, AAZ03 , doss . -1.824.536 Verlichtings-, 
verwarm ings-en verbrand ingsartikelen 
Algemeen 1940-1950, Directeur Openbare 
Werken , 16 november 1944 aan bgm Zw; Besluit 
wnd bgm Zw, 7 december 1944; 
Staatsboschbeheer, 21 december 1944 aan 
directeur Gasfabriek en Waterleiding ; Directeur 
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gem Dienst Sociale Zaken, 30 januari 1945 aan 
bgmZw 

2s GAZ, AAZ03, doss. -1 .777.6 Tegengaan van 
verontre iniging van lucht, bodem en water 
Algemeen 1928-1968, Directeur Gemeente
reiniging, 27 januari 1945 aan wnd bgm 

29 GAZ, AAZ03, doss. -1 .777.6 Tegengaan van 
verontreiniging van lucht, bodem en water 
Algemeen 1928-1968, Directeur Gemeente
reiniging, 12 maart 1945 aan wnd bgm Zw; 
[Notitie] bgm Zw, I maart 1945 

Jo KCKO, doss . 1261 , Wnd bgm Zw, 19 september 
1940 aan CdK Ov; Bgm Zw, IJ december 1940 
aan CdP Ov; GAZ, PRA, PD 490, PV 12 
november 1945-27 februar i 1946; Col!. 
B. Naberhuis-Maazen, dagboek P.J . Maazen
Wepster 17 september 1940; A. Dorleijn , 
B. Timmerman, Het Christelijk Lyceum Carolus 
Clusius College van Vissink tot Verstoot: van 
Hogere Burgerschoollol Scholengemeenschap 
1919, 1969, 1979 (Zwolle 1980) 44-46; J.C.H . de 
Pater, Het schoolverzet (Den Haag 1969) 390-39 1 

11 GAZ, PRA, PD 490, PV 12 november 1945-27 
februari 1946; H. Knippenberg, W. van der Ham, 
Een bron van aanhoudende zorg. 75jaar 
ministerie van Onderwijs [Kunsten} en Weten
schappen 1918-1993 (Assen 1993) 205-209; 
POZC 23 november 1940, 3, De orde en rust op 
de scholen; 30 oktober 1941 , 2, Directeur H.B.S. 
Deventer 

12 GAZ, PRA, PD 490, PV 12 november 1945-
27 februari 1946 

11 GAZ, PRA, PO 58, PV 3- 12 januari 1946; 
R. Bruinink, K. Draaism~. J . Streuper-Hoven e.a., 
Het ABC van de Ambachlsschool gedurende 100 
jaar (Zwolle 1983) I 00 

34 GAZ, PRA, PD 4071 , PV 6 augustus 1945 ; 
CABR, doss. Tribunaal Zwolle 1473 Johannes 
Theunisz, PV 20 februar i 1947 

35 CABR, doss. BG Arnhem A.S. Talma, Rapport 
zenuwarts, 23 december 1947 

36 GAZ, PRA, PD 587, PV 27 november 1945-
20 februari 1946 

11 CABR, doss. BG Arnhem A.S. Talma, Sententie 
no. l460 BG te Zwolle, 23 juli 1948; GAZ, 
Historische correspondentie 83 H 0 I 0 

38 GAZ, PRA, PD 60, PV 18 februari- I april 1946 
39 GAZ, PRA, PD 60, PV 18 februari- I april 1946; 

PO 490, PV 12 november 1945-27 februari 1946; 
J.H .N. de Jongh, De Leerling. In: H.H. van der 
Laan, K.A.W. Stutterheim, W. Zijlstra (red.) 
100 jaar Rijks H.B.S. Zwolle (Zwolle 1967) 60; 
W. Cornelissen, De school tijdens de periode 
1940- 1945. In: M. Borghgraef, Th. van Buren 
e.a. (red.) 125 jaar RHBS, MMS, RSG Van der 
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Capellen Scholengemeenschap (Zwolle 1992) 22 
4o GAZ, PRA, PO 1737, PV 9- 14 augustus 1946; 

PO 587, PV 27 november 1945-20 februari 1946; 
DA003 , inv.nr 4 , Insp. Bannink, 16 februari 1943 
aan Sipo-Enschede 

4 1 GAZ, DA003 , inv.nr 71 , Rapport, 19 maart 1943 
42 FvT, Kronieken Zwolle 1890-1975, 10 februari 

1943; GAZ, DA003 , inv.nr 4, Insp. Bannink, 
16 februari 1943 aan Sipo-Enschede; Col!. 
B. Naberhuis-Maazen, dagboek P.J. Maazen
Wepster 14 februari 1943 

43 GAZ, DA003 , inv.nr 70, Rapporten, 13 en 16 
februari 1943 ; doss.4, Insp. Bannink, 16 februari 
1943 aan Sipo-Enschede 

44 GAZ, DA003, inv.nr 70, Rapporten , 13 en 16 
februari 1943; inv.nr 71 , Meldung 11 maart 1943; 
CABR, doss. BG Arnhem A.S . Talma, Rector 
Gymnasium Celeanum, 24 februari 1943 aan 
Inspecteur der Gymnasia 

45 GAZ, AAZ03, doss. -1.851.-04.6 Commissie tot 
wering van schoolverzuim Verslagen 1923- 1969 , 
Verslagen Commiss ie Wering Schoolverzuim 
1941-1 944 

46 GAZ, AAZ03 , doss . - 1.851 -06.1 Vordering van 
schoolgebouwen en huisvesting van scholen 
1940- 1945, Bgm Zw, 2 1 maart 1944 aan 
Ortskommandant 

47 GAZ, AAZ03 , doss. - 1.85l.A-06 Vergoeding 
oorlogsschade open bare scholen 1945- 1957, 
Aangifte van schade [ 1950]; doss. -1.851 B-06 
Vereniging ' de Twee R.K. Parochiën van Zwolle ' 
Vergoeding oorlogsschade d iv. scholen 1943-
1957, Aangifte van sc hade aan roerende 
goederen ; doss. Dienst VIII 7 Verslagen 1938-
1945 Openbare Werken, Verslagen 1940, 1944 
dienst Openbare werken [februari 1942, 
september 1946] ; doss. -2.07.351.53 Vergoeding 
vanoorlogs-en bezettingsschade 1940-1958 
(IV), Overzicht door Coördinatie-commiss ie 
gebruikte gebouwen [ca. 1949] ; FvT, Kronieken 
Zwolle 1890-1975 , I januari 1945 

48 GAZ, AAZ03 , doss . -1.851.22B-06 Duitse school 
1942- 195 1, Vereeniging voor Christelijk Middel
baar en Voorbereidend HoogerOnderwijs te 
Zwolle, 12 september 1942 aan bgm Zw; SA7, 
doss. correspondentie Deutsche Schule 194 1-
1944, Schulleiter, 11 oktober 1941 aan General
kommi ssar für Verwaltung und Justiz, Abt. Unter
richt und Kirchen ; Der Leiter der Deutschen 
Schule, 17 december 1941 aan 
General kommissar für Verwaltung und Justi z, 
Abt Unterricht und Kirchen ; PRA, PD 1822, PV 
20 september 1946; 

49 Interview mevr. C.R. Veldman-Bolgen met 
auteur, 30 maart 1994; GAZ, SA7, doss. 
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correspondentie Deutsche Seinde 1941-1944, 
Schulleiter, 9 december 1943 aan General
kommi ssar für Verwaltung und Justiz 

50 G.M. Naarden , Onze jeugd behoort de morgen. 
De geschiedenis van de AJC in oorlogstijd 
(Amsterdam 1989) 215-226 

51 GAZ, AAZK2, doss. 533, Wnd vz en secr 
Burgerwacht Zwk, 24 mei en 12 augustus 1940 
aan bgm Zwk 

52 GAZ, VA 12, doss. 16, Bestuur Zwolsche 
Burgerwacht, 23 augustus 1940 aan wnd bgm 
Zw; Bestuur Zwolsche Burgerwacht, 23 augustus 
1940 aan wnd bgm Zw; Liquidatiecommiss ie vm. 
Zwolsche Burgerwacht, 7 oktober 1940 aan bgm 
Zw 

53 GAZ, DA003 , inv. nr 67 , PG Arnhem, I maart 
194 1 aan CvP; inv.n r 85, Rapport, 30 mei 1941 

54 GAZ, DA003 , inv.nr 85, PG Arnhem, 17 juni 
1941 aan [CvP]; AAZK2, doss. 562, Ontvangst
bewij s bgm Zwk, 23 juni 194 1 

55 GAZ, DA003 , inv. nr 86, Rapport , 6 augustus 
1941 ; CvPZwolle 16 oktober 1941 aan vz. 
Mixed Hockey-Club Tempo; Rapport , 2 
december 1941 ; Fgd. CvP 21 maart 1942 aan 
bestuur wandelsportvereenig ing Sportief 

56 POZC 15 juni 1942, 2, P. E.C. 's geslaagde 
Athletiekwedstrijden , Regionale roeiwedstrijen 
van de Z.R.Z.V 

57 POZC 20 januari 1944, 2, Hercules een bloeiende 
vereeniging 

58 POZC 30 juli 1943, 2, Jaa rvergaderin g P.E.C. 
59 GAZ, PRA, PO 990, PV 17 januari 1946; 

PO 4752, PV 5 maart 1946 
60 GAZ, DA003 , inv.nr 85, PG Arnhem, 5 augustus 

1941 aan CvP; Rapport, 4 oktober 1943; inv.nr 4, 
Rapport , 6 januari 1944; Hfd-insp. Posthumus, 
6 oktober 1943 aan SipoEnschede en Arnhem; 
PRA, PO 57, PV 29 november 1945-6 december 
1945. PEC was overigens al eerder gesc horst 
geweest in de periode 23 juli- 15 augustus 1941 

61 GAZ, DA003 , inv.nr 4, Fgd.CvP, 19 februa ri 
1942 aan Si po Arnhem 

62 POZC I maart 1944, 2, Snip en Snap in de 
Buitensociëteit 

63 POZC 5 september 1942, 2, Circus Saltarino 
64 P.J. Couvée, Godsvertrouwen, Zwolsche 

Kerkbode 28 ( 17 mei 1940) I 
65 GAZ, PA 1189 Ds. G. Horreüs de Haas, doos 7 

Preken 9 juni 1928- april 1943, Preek ' Paulus, 
de broeders ziende, dankte God en vatte moed ' , 
19 mei 1940. Tevens postuum gepubliceerd als 
'Moed en Eenheid' in zij n bundel De boodschap 
der eeuwen (Amsterdam 1947) 63-72 

66 H.A. Munnik, Aan de gemeente, Gereformeerde 
Kerkbode 3 1 (25 mei 1940) I 



67 Volkstelling 31 december 1930 (Den Haag 1932-
1934) 111 ,4 1; V, 11 

68 GAZ, DA003, inv.nr 101 , PV 's 10 februari 1941 ; 
inv.nr 67, Rapport, 20 maa11 1941; De Jong, 
Koninkrijk V, 652-655 

69 De commissie van drie, Gereformeerde Kerkbode 
31 ( 14 december 1940) 2; POZC 18 december 
1940, 2 De Geref. Kerken en het contact met de 
leden in Duitschland; Oproep, Zwolscl~e 
Kerkbode 29 (4 april 1941 ) 2 

10 Mededeelingen van de Nederlandsche 
Hervormde Kerk classis Zwolle 7 november 
1942, 2; 15 januari 1944, 2 

1 1 Interview D. Vreugdenhil met auteur, 6 juni 1994 
n Mededeelingenblad voor de gereformeerde 

kerk( en) in de classis Zwolle, 2 (3 juli 1943) 2 
73 De nieuwe wijkindeling, Zwolsche Kerkbode 29 

(20 juni 1941 ); J. Odding, H. W. Rodink, Rondom 
Afscheiding en Vrijmaking in Zwolle (Zwolle 
1985) 44; Mededeelingenblad voor de 
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oorlogs-en bezettingsschade 1940-1958 (LV), 
Overzicht door Coördinatie-commissie gebruikte 
gebouwen [ 1949] 

174 NCRV, doss. Zweeds wittebrood , Aantekeningen 
dhr. Lans 

11s FvT, À Porto Mauritio, De weg naar de 
bevrijding, 11 

176 NCRV, doss. Zweeds wittebrood, manuscript 
Toos Kop, hoofdstuk 4 

177 POZC 22 januari 1945, I, Help duwen of 
trekken! 

178 GAZ, AAZ03, doss. -1.778.2 Algemeen Voedsel
voorziening 1925-1957, Rapport, 9 februari !945 
aan bgm Zw 

179 GAZ, DA003 , inv.nr 33, Tagesmeldungen 
12-19. Februar 1945 , 2 März 1945; POZC 26 
februari 1945 , I, De IJssellinie gesloten 

1so GAZ, AAZ03, doss. -1 .778.2 Algemeen Voedsel
voorziening 1925-1957, Rapport, 2 maart 1945 
aan bgm Zw ; D.C.A. Bout, Winter 1944-1945. 
In: D.C.A. Bout (red.), In den strijd om ons volks
bestaan (Den Haag 1947) 170 

1s1 GAZ, DA003, inv.nr 34, Tages meldung 11. en 
26. März 1945 

Hoofdstuk 5 

GAZ, AAZ03 , doss. Dienst VIII 7 Verslagen 
1938-1945 Openbare Werken , Verslag 1940 
dienst Openbare Werken [februari 1942] ; 
AAZK2, doss. 2262, Quartier-Bescheinigung 
[Zwk] juni 1940; B&W Zwk 17 juni 1940 aan 
dept Defensie; AAZ03, doss. -1.865.288 
Inkwartiering Duitsche Weermacht Diversen, 
Quartierli ste für die Gemeinde-Stadt Zw Juni 
1940 

2 POZC I juli 1940, 2, Rijksminister Seyss Inquart 
te Zwolle; 3, Dr. Seyss Inquart bezoekt de 
Noordelijke provinciën 

375 

NOTEN P. 175-183 

3 GAZ, AAZ03, doss. - 1.865.287 Vordering van 
gebouwen enz. door de Duitsche bezetting. 
Diversen 1940 t/m 31 Dec. 1942 (I) , Liste 
beschlagnahmten Gebäude [medio februari 
1941 ]; doss. -1.842.9 13 Uitvoering besluit op 
de bezettingsschade 1942- 1944, Bgm Zw, 
27 augustus 1942 aan afd Bezettingsschade, 
dept Financiën 

4 POZC 28 november 1942, 2, Non-stop revue 
van de Grüne Polizei 

s POZC 16 november 1940, 2, Eintopfessen ten 
bate van het Kriegswinterhilfswerk; I 8 november 
1940, 2, idem 

6 POZC 30 januari 1943 , 2, Herdenking van den 
30en Januari te Zwolle; 21 april 1943, 2, 
N.S.D.A.P. en N.S.B. vierden den veijaardag 
van den Führer 

1 GAZ, PRA, PD 525, PV 12 november 1945 
8 GAZ, BNV, PD 72, Verklaring P.R. Cieraad, 

16 mei 1945 
9 GAZ, AAZ03 , doss. -1.755.2 Duitse burgerlijke 

stand 1941-1969 Algemeen, Nederlandsche 
Vereen i ging van Ambtenaren van den 
BLII·gelijken Stand , 4 apri l 1941 aan [gemeente 
Zw]; Generalkommissar für Verwaltung und 
Justi z, 20 maart 1941 aan Beauftragten; SG BiZa, 
22 apr i I 1941 aan gemeentebesturen 

10 GAZ, AAZ03 , doss. Dienst VIII 7 Verslagen 
1938-1945 Openbare Werken, Verslagen 1943 en 
1944 dienst Openbare Werken [Zw april 1945]; 
doss . -1.776.1 Militaire graven , 1925-1947, Wnd 
Bgm Zw, 5 juni 1945 aan Informatiebureau 
Nederlandsche Roode Kruis 

11 GAZ, AAZ03 , doss. -1 .782.3 1 Evacuat ie van 
de burgerbevolking Algemeen 1939-1947, Lijst 
door Duitsche weermacht gevorderde perceelen, 
13 november 1942; doss. - 1.865.287 Vordering 
van gebouwen door de Duitsche bezetting 
Di versen vanaf 1 januari 1943 (11) , 
Entschädigungsaufste llung Dezember 1943; 
doss. -1. 842.9 13 Uitvoering besluit op de 
bezettingsschade 1942-1944, Nederlandsche 
Heidemaatschappij , 19 juli 1943 aan gemeente 
Zw, afd. I; POZC 18 september 1943, 4, 
Bekanntmachung-bekendmaking 

12 GAZ, AAZ03, doss. - 1.85 l .A-06 Vergoed ing 
oorlogsschade openbare scholen 1945- 1957, 
Aangifte van schade, geen schade aan goederen 
zijnde, geleden tengevolge van vordering in 
gebruik of vernietiging van een onroerend goed 
[ 1950] ; doss. -1.865.287 Vordering van 
gebouwen door de Duitsche bezetting Diversen 
vanaf I januari 1943 (11) , Entschädigungs
aufstellung Dezember 1944; FvT, Kronieken 
Zwolle 1890-1975 , 26 en 28 september 1944 
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13 RvO , Col I. dagboeken, nr.993 , Tagebuch 2. 
Marine-Landesschützen-Kompagnie 
' Südho lland ' 1944-1945 , 30 november, 
5 december, 29 december 1944 

14 RvO, Co ll . dagboeken, nr.993 , Tagebuch 2. 
Marine-Landesschützen-Kompagnie 
'Südholl and ' 1944- 1945, 11 maart 1945 

15 GAZ, AAZ03, doss. -1 .865.287 Vordering van 
gebouwen door de Duitsche bezetting Diversen 
vanaf I januari 1943 (11 ), Wnd bgm Zw, 13 mei 
1946 aan directeur Commissariaat voorOorlogs
schade, dept Financiën; doss. -1.865.288 
Vergoed ing van ten laste de r gemeente gebleven 
in kwart ieringsgelden t.b.v. de voormalige Duitse 
weermacht 1947- 1953, Gemeinde Zw, Liste von 
Pri va t-Quartiergelder, maart 1945 

16 Me ijering, Gezag en vrijheid , 55 ; GAZ, DA003, 
inv.nr 5, Rapportenboek 9 juli 1940 ; Me ijering, 
Gezag en vrijheid , 55-56 

17 GAZ, AAZK2, doss. 562, Bgm Zwk, 30 juli 1941 
aan M.H.H. Fransen ; Bgm Zwk, 30juli 1941 aan 
PG Arnhem; DA003, inv.nr 87, Rappo11, 5 juli 
1941 ; PV 's 18 en 19juli 1941 ; Fgd CvP, 25juli 
1941 aan Commissari s voor niet-commerc ieele 
Vereenig ingen en Stichtingen; PV 25 september 
1941 

1s POZC 30 juli 1940, 2 , De Nederlandsche Unie 
19 GAZ, DA003, inv.nr 67 , Leider gewestelijk 

secretariaat Ov Nede rlandsche Unie, J .A. Noë, 
30 september 1940 aan CvP; POZC 4 oktober 
1940, 4, Advertentie De Nederlandsche Unie; 
7 oktober 1940, 2, Secretariaat der NederL Unie 
gevesti gd Diezerstraat 79 

20 GAZ, DA003, in v. nr 83, Nederlandsche Unie, 
Pl aatse lijk secretariaat, 28 oktober 1940 aan Cv P; 
Plaatselijk Secretari aat Nederlandsche Unie, 
19 november 1940 aan Cv P; Cv P, 27 november 
1940 aan [bgm Zw]; doss. 7 , Rapportenboek 
23 november 1940 

21 RvO, Archief Ned. Unie, doss. 4d, Afde ling Zw 
Ned. Unie, lente 1941 aan alle leden; POZC 19 
december 1940, 2, Sociale voorlichtingsdienst 
der NederL Uni e; 17 januari 1941 , 2, Plaatselijke 
raad van de Ned. Unie geïnstalleerd 

22 GAZ, DA003, in v. nr 67 , Rapport, 3 maart 194 1; 
PRA, PD 6 1, PV 6 augustus 1945 ; PD 2029, PV 
3 februari 1947 

23 GAZ, DA003, inv.nr 65 , Fgd CvP, 18 februari 
1942 aan PG Arnhem 

24 RANB , NF, doss. 1296, Schrijner, 5 april 1941 
aan Org en prop-le ider Van de Wetering; 
Schrijner, 15 april 1941 aan [alle Zwolse 
kameraden] 

25 GAZ, DA003, in v. nr 83, Wnd CvP, Zw 24 juni 
1941 aan [bgm Zw]; AAZ03 , doss. - I. 751 .2 
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Verkoop en verspreiding van gedrukte stukken 
e.d. Algemeen 1939-1 945 , Wnd CvP, 24 juni 
1941 aan bgm Zw; PRA, PD 6 18, PV 27 januari 
1946; PD 759, PV 17- 19 september 1946; 
RANB , NF, doss. 1296, Gouwleider Schotten, 
20 augustus 194 1 aan Schrijner 

26 GAZ, PRA, PD 525, PV 14 december 1945-
22 januari 1946 

27 GAZ, NSB, doss. I c Kring 14 Noord-Overijssel, 
Lijsten Leden, begunstigers en WA. Mannen 
van Groepen I en 11 , Zw (december 1940); doss. 
2a, Contributiekasboek Groep Zw I jaar 1941 ; 
doss. 2b, Contributiekasboek 1941 District 5 
Kring 87 No. 3a, Groep 111 ; De Jong, Koninkrijk 
V, 192 

2s GAZ, PRA, PD 60, PV 18 februari-I april 1946 
29 RvO, NSB, doss. 2 12b, NSB di strict 5: Salland 

Kringbeheerder kring 87: Zw, 14 augustus 1941 
aan groepsleiders Zw I, 11 , 111 

3o GAZ, PRA, PD 60, PV 18 februari - I april 1946; 
DA003, doss. Di v. Correspondentie [en 
processen-verbaa l] 1940- 1945 (3), NSB-Kring
leider B. de Jong, [ 19 juli 1942] aan CvP; PRA, 
PD 1737, PV 9-14 augustus 1946; CABR, doss. 
Tribunaal Zwolle 864 Nantko Schanssema, Staat 
van inlichtingen, 10 augustus 1946 

3 1 GAZ, NSB , doss. I b NSB Kring Noord
Overij sse l + Kring le ider Schansse ma, 
Contributieboek kring Noord-Overijssel NSB 

32 GAZ, PRA, PD 146, PV 28 november 1945-
21 december 1945 

33 GAZ, NSB , doss. Ie Kring 14 Noord-Overijsse l, 
Lijst [ca. 1943] ; De Jong, Koninkr!jk VII , 11 82 

34 GAZ, PRA, kaartenbak PD 's 
35 GAZ, DA003, inv.nr 5, Rapportenboek 29 juni en 

I juli 1940 
36 GAZ, DA003, inv. nr 5, Rapportenboek 17 juli 

1940; POZC 18 juli 1940, 2, De nieuwe orde in 
Nederland 

37 GAZ, DA003, in v. nr 40, Order CvP, [oktober 
1940]; Bekendmaking wnd Cv P Posthumus, 
3 1 oktober 1940 

Js GAZ, PRA, PD 540, PV 2 1 november 1945-
23 januari 1946 

39 GAZ, PRA , PD 143, PV I december 1945, 17 
juli 1946 

40 GAZ, DA003, inv.nr 7, Rapportenboek 
f december 1940; POZC 2 december 1940, 2 , 
Re lletje tusschen W.A. en burgers 

4 1 GAZ, DA003, inv.n r I 0 , Rapportenboek 12 juni 
194 1; POZC 13 j uni 194 1, 2, Musse11 spreekt te 
Zwo lle 

42 POZC 22 december 1941 , 2, Jeugdkerstfeest bij 
de N.S.B. 

43 GAZ, PRA, PD 60, PV 18 februari-I april 1946; 



PD 9, PV 2-9 november 1945; PD 867, PV 
31 oktober 1947 

44 GAZ, PRA, kaartenbak PO 's 
45 GAZ, AAZ03 , doss. -1.755 .331 Opname in- en 

afvoer uit de bevolkingsregisters. Berichten mbt 
overleden personen tgv verblijf in concentratie
kampen, gevechtshandelingen etc. 1942-1950, 
Fürsorgeoffizier Waffen SS Niederlanden, 19 juni 
1944, aan M. van 0. 

46 GAZ, PRA, PD 355, PV 28 november-
IS december 1945; PD 214 7, PV 25 juli 1946; 
NSB, doos 7 Diverse lijsten mbt NSB en neven
organisaties met specificaties, Lijst leden 
Nederlandsch-Duitsche Kultuurgemeenschap Zw, 
13 mei 1944 

47 POZC IJ mei 1942, 2, Openluchtvergadering der 
N.S .B.; GAZ, DA003 , inv.nr 14, Rapportenboek 
9 mei 1942 

48 POZC 16 februari 1943 ,2, Neder!. volkseenheid 
tegen Bolsjewisme 

49 POZC 5 juni 1944, 2, Max Blokzijl sprak tot de 
jeugd 

so GAZ, PRA, PD 146, PV 28 november 1945-
21 december 1945 

s1 GAZ, AAZ03 , doss . -1.842.913.5 Huurbetaling 
van geëvacueerde N.S.B.leden 1943-1945, 
Directeur Evacuatiebureau NSB, 29 december 
1944 aan bgm Zw; NSB, doss NSB Kring Noord
Overijssel + Kringleider Schanssema, doss. I a 
Kring Noord Overij ssel N.S.B., Documenten 
'Transport ' en 'Evacué 's'; PRA, PD 866, Rapport 
bevindingen bij Landwacht Zw, 15 zaaimaand 
1944; PD 525, PV 14 december 1945-22 januari 
1946 

s2 GAZ, NSB, doos NSB Kring Noord-Overijssel 
+ Kringleider Schanssema, doss. I a Kring Noord 
Overijssel N.S.B ., N. Schanssema, 14 december 
1944 aan Gemachtigde van den leider voor 
Gelderland en Overijssel M.J.A . van Ierse] ; 
Gemachtigde van den Leider voor Gelderland 
en Overij ssel, z.d . aan Schanssema 

sJ GAZ, DA003 , inv.nr 7, Rapportenboek 
26 oktober 1940 

s4 GAZ, NSB, doss. I c Kring 14 Noord-Overijssel, 
Lijst Ledenlijst streek Zw [z.j .]; doss. 7, Lijst NJS 
Streek Zw, februari 194?; POZC 6 oktober 1941 , 
2, Plechtige installatie Jeugdstormers en 
-stormsters 

ss GAZ, PRA , PD 779, PV 4 september 1945 
56 GAZ, NSB , doss.7, Lijst leden Middenstands

front, 1941 ; POZC 22 september 1941 , 2, 
Technisch Gilde in Nederland; NSB, doss. 2c, 
Functionarissen lijst, [z.j.]; De Landstand 
Overijsse/2 ( 1943) 13 

s1 GAZ, PRA, PD 866, PV 13-21 augustus 1945; 
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Rappo11 BNV, Levensbeschrijving L.G. de Noo, 
30 augustus 1945; PV 16juni 1945; PV 18juni 
1945; PD 705 , PV 6 augustus 1945-11 maart 
1946 

ss RvO, HSSPF, doss. 364g, Weekrappot1en Land
wacht Zw 22-28 januari 1945 en 5-ll februari 
1945 

s9 RvO, HSSPF, doss. 364g, Weekrapport 
Landwacht Zw 18-25 februari 1945 

60 GAZ, AAZ03 , doss. -4.07.531 Maatregelen 
gedurende de bezetting ten aanzien van de leden 
van het Huis van Oranje-Nassau 1940-1942, Bgm 
Zw, I 0 juni 1940 aan CdK Ov; CdK Ov, 2 juni 
1940 aan bgm 's Ov; SG BiZa, 17 juni 1940 aan 
CdK's 

6 1 GAZ, DA003, inv.nr 6, Rapportenboek 3 en 
5 augustus 1940 

62 GAZ, AAZK2, doss. 461 , Persbericht 
[29 augustus 1940]; Telegram PG Arnhem 
30 augustus 1940 aan bgm Zwk. Tevens in 
AAZ03, doss. -1.75 Houding van de bevolking 

63 Col!. B. Naberhuis-Maazen, dagboek 
P.J. Maazen-Wepster 31 augustus 1940; GAZ, 
DA003 , inv.nr 3, Rapp011 augustus 1940, CvP 2 
sept 1940 aan PG Arnhem; inv.nr 6, Rapporten
boek 31 augustus 1940 

64 GAZ, DA003 , inv.nr 67, Rapport, 17 januari 
1941; inv.nr4, Fgd CvP, 21 januari 1941 aan 
Bfhb Sipo-SD Enschede 

65 GAZ, DA003 , inv.nr 67, Fgd CvP, l februari 
1941 aan PG Arnhem 

66 GAZ, DA003 , inv.nr 67, Rapport, 16 maart 1941 ; 
inv.nr 40, Order wnd CvP Posthumus, 18 maart 
1941 

67 GAZ, DA003 , inv.nr 68 , Rapport, 30 april 1941 ; 
inv.nr 4, Fgd CvP, 6 mei 1941 aan Bfl1b Sipo-SD 
Enschede 

68 GAZ, AAZ03 , doss. -4.07.531 Maatregelen 
gedurende de bezetting ten aanzien van de leden 
van het Hui s van Oranje-Nassau 1940-1942, Bgm 
Zw, l juli 1941 aan hoofden takken van dienst en 
inrichtingen van onderwijs; AAZK2, doss. 461 , 
Bgm Zwk, I juli 1941 aan schoolhoofden , 
winkeliers, en café-eigenaars ; DA003 , inv.nr 85, 
Rapport, 17 oktober 1941 

69 CAD, Coll. Doe BS 634a/2, F.J. Groothui s, 
4 mei !946 aan RvO 

10 GAZ, DA003 , inv.nr 3, Rapport augustus 1941 , 
CvP, I september 1941 aan PG Arnhem; 
inv.nr. 4, CvP, 2 september 1941 aan Bfl1b 
Sipo-SD Enschede en Sipo Zw; CvP, 2 
september 1941 aan Bfhb Sipo-SD, Enschede 
en Si po Zw 

11 GAZ, DA003 , inv.nr 14, Rappot1enboek 30 april 
1942; AAZ03 , doss. -1 . Inlichtingen bedoeld in 
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circulaire Commissaris der Koningin provincie 
Overijssel d.d. 15 Aug. 1941 , kabinet no.5, 1941 -
1944, Bgm Zw 17 juni 1942 aan CdP Ov 

n GAZ, DA003, inv.nr 4, Fgd CvP, 21 juli 1942 aan 
Bfhb Sipo-SD Enschede 

73 GAZ, DA003 , inv.nr 33, Tagesmeldungen 28 . en 
31. August 1942; inv.nr 4, Hfd-insp. Posthumus, 
1 september 1942 aan Sipo-Enschede 

74 GAZ, DA003 , inv.nr 4, CvP, 7 september 1943 
aan Si po Enschede en Arnhem; inv.nr 42, 
Aantekening dienstbespreking officieren , 
25 augustus 1944 

7s GAZ, PRA, PD 759, PV 31 oktober 1945; 
DA003 , inv.nr 6, Rapportenboek 26 Augustus 
1940; PRA, PD 1462, PV 29-3 1 mei 1946; 
DA003 , inv.nr 3, Rapport augustus 1940. CvP 
Zw, 2 september 1940 aan PG Arnhem; POZC 3 1 
augustus 1940, 2, Afkeurenswaardig 

76 GAZ, DA003 , inv.nr 67, Rapport, 19 november 
1940 

77 GAZ, DA003 , inv.nr 4, Fgd CvP, 25 februari 
1941 aan Bfhb Sipo-SD Enschede; inv.nr 67, 
Rapport, 19 februari 1941 ; AAZ03 , doss. -
1.759.561 Vernieling van vensterruiten, 1941-
1944, H.A. Polder, 20 februari 194 1 aan bgm Zw; 
Rapport, 22 februari 1941 

78 Coll. B. Naberhuis-Maazen, dagboek 
P.J. Maazen-Wepster 5 maart 1941 

79 GAZ, AAZ03, CdP Ov, 20 febr 194 1 aan bgm 's 
Ov, doss . -1.759.561 Vernieling van 
vensterruiten, 1941-1944; PG Arnhem, 4 april 
1941 aan bgm 's in het ressort Arnhem; DA003 , 
inv.nr 69, Rapport, 29 januari 1942 

so GAZ, DA003 , inv.nr 33, Uittreksel dagrapport 
5 februari 1942 

s1 GAZ, DA003 , inv.nr 33, Rapport 5 April 1942 
s2 GAZ, DA003, inv.nr 4, Hfd-insp. Posthumus, 26 

mei 1943 aan Si po Enschede en Arnhem; AAZK, 
doss. 275, Politieradiobericht 20 mei 1943; PRA, 
PD 3797, Rapport, 11 februari 1948 ; PD 1737, 
PV9-14augustus 1946; POZC 15juni 1943, 
l , Politieke moord ; 17 juni 1943 , 2, Slachtoffer 
van politieken moord bij Heino ter aarde besteld ; 
24 juni 1943 , I, Moordenaars van Koopman ter 
qood veroordeeld 

83 GAZ, DA003 , inv.nr 4, Insp. Bannink, l 5 juni 
en 20 juli 1943; CvP, 29 augustus 1944 aan Si po 
Enschede en Arnhem 

84 GAZ, DA003 , inv.nr 6, Rapportenboek 
14 augustus 1940; POZC 14 augustus 1940,2, 
Waarschuwing 

ss GAZ, DA003 , inv.nr 6, Rapportenboek 
2 september 1940; inv.nr 7 , 14 oktober 1940 

sG GAZ, DA003, inv.nr 7, Rapportenboek 20 
oktober 1940; inv.nr 4, CvP, 22 en 29 oktober 
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1940 en 15 apri l 1941 aan Bfhb Sipo-SD 
Enschede 

87 GAZ, DA003 , inv.nr 3, Rapport augustus 1940, 
CvP, 2 sept 1940 aan PG Arnhem; PRA, PD 
1016, PV 25 januari 1946; DA003 , inv.nr 67, 
Rapport, 23 november 1940; KCKO, doss. 1262, 
Wnd CvP, 25 januari 1941 aan CdP Ov ; GAZ, 
GAZ, DA003 , inv.nr 67 , SS- und Po lizeigericht, 
26 februari 1941 aan Ortspolizeibehörde Zw; 
POZC 22 november 1940, 2, Zwolsche banket
bakker door het Landesgericht veroordeeld 

88 Coll. B. Naberhuis-Maazen , dagboek 
P.J. Maazen-Wepster 7- 14 november 1940 

89 GAZ, DA003 , inv.nr 4, CvP, l juli 1941 aan Bfhb 
Sipo-SD Enschede en Sipo Zw 

90 GAZ, DA003 , inv.nr 4, Wnd CvP, 16 juni 1942 
aan Sipo-Enschede 

9 1 GAZ, DA003 , in v.nr 4, Wnd CvP, 28 juli 1942 
aan Bfhb Si po Enschede 

92 POZC 5 oktober 1942, 2, Waarschuwing; GAZ, 
DA003, inv.nr 33 , Tagesmeldung 29. Oktober 
1942 

93 RvO, Archief Commissie Perszu ivering, doss. 
11 9 POZC, Verslag Het gebeuren bij de Erven 
Tijl in de stakingsdagen mei 1943 [augustus 
1945]; P.J. Bouman, De April-Meistakingen van 
1943 (Den Haag 1950) 58-60 

94 GAZ, DA003 , inv.nr 80, [CvP], I 0 mei 1943 aan 
GPP Arnhem; PRA, PD 756, PV 27 februar i-
14 maart 1946; RvO, HSSPF, doss. l47a, Bericht 
141 67, 29 apri l 1943, BdS, aan Chef der Si po und 
des SD 

95 GAZ, DA003, in v.nr 80, Rapport , 25 mei 1943 ; 
ND, Kl 3-D, Nov itiaatskroniek Zwo lle I mei 
1943 

96 RvO, Archief Commissie Perszuivering, doss. 
119 POZC, Verslag Het gebeuren bij de Erven 
Tij! in de stakingsdagen mei 1943 [augustus 
1945] 

97 GAZ, DA003 , inv.nr 80, Rapporten, I en 25 mei 
1943; AAZ03, doss. -1.75 Houding van de 
bevolking, Hfd-insp. Posthumus, I mei 1943 aan 
bgm Zw; AAZK2, doss . 2 124, Bgm Zwk, 13 mei 
1943 aan CdP Ov 

98 RvO, HSSPF, doss. 147b, Bericht 14265 , 30 apri l 
1943, 12.15 uur Aussenste lle Arnhem aan BdS ; 
doss. 147c, Bericht 14292, 30 april 1943, BRK 
Zw, aan Generalkommissar fü r das Sicherheits
wesen 

99 GAZ,PRA, PD2133 , PV l4maart l947 , GAZ; 
PD 756, PV 27 februari-14 maa11 1946 

100 GAZ, AAZ03 , doss . -1.75 Houding van de 
bevolking, Hfd-insp Posthumus, I mei 1943 aan 
bgm Zw; DA003 , inv.nr 80, Rapport , I mei 1943 ; 
Rapport, 25 mei 1943 



101 RvO, Archief Commissie Perszuivering, doss. 
119 POZC, Verslag Het gebeuren bij de Erven 
TUI in de stakingsdagen mei 1943 [augustus 
1945] 

102 GAZ, DA003 , inv.nr 80, Rapport, I mei 1943 ; 
AAZ03, doss. -1.75 Houding van de bevolking, 
Hfd-insp Posthumus, I mei 1943 aan bgm Zw; 
DA003 , inv.nr 80, [CvP], I 0 mei 1943 aan GPP 
Arnhem; Rappo1t, 25 mei 1943; inv.nr 25, 
Rapportenboek Economische Dienst & 
Bijzondere Wetten I mei 1943; AAZK2, doss. 
2124, Bgm Zwk, 3 mei 1943 aan Albrecht, Sipo 
Zw 

1o3 GAZ, AAZ03 , doss. -1 .75 Houding van de 
bevolking, Hfd-i nsp. Posthumus, 2 mei 1943 aan 
bgm Zw; DA003 , inv.nr 80, Rapport, 5 mei 1943; 
AAZ03 , doss . -1.75 Houding van de bevolking, 
Hfd-insp. Posthumus, 7 mei 1943 aan bgm Zw 

104 GAZ, DA003, inv.nr 80, Lijst arrestanten ; RvO, 
HSSPF, doss. 150a, Bericht 14699, 2 mei 1943, 
Posten Enschede, 2 mei 1943, Ney, Hauptmann 
und Kommandeur des Sicherheitsbereiches Ov, 
aan BdS ; GAZ, DA003, inv.nr 4, Hfd-insp. 
Posthumus, 4 mei 1943 aan Sipo [Arnhem en 
Enschede]; AAZ03 , doss. - 1.75 Houding van de 
bevolking, Hfd-insp Posthumus, 2 mei 1943 aan 
bgm Zw; DA003, inv.nr 80, Rapport, 2 mei 1943 

105 GAZ, DA003 , inv.nr 25, Rappo1tenboek Econo
mische Dienst & Bijzondere Wetten 3 mei 1943 

106 GAZ, DA003, inv.nr 80, Rappo1ten , 3 en 4 mei 
1943; Verklaring Zugwachtmeister Schutzpolizei 
Ladewig [3 mei 1945]; Lijst arrestanten; in v.nr 4, 
Hfd-insp. Posthumus, 4 mei 1943 aan Sipo 
[Arnhem en Enschede]; PRA, PO 60, PV 18 
februari-I apri l 1946; AAZ03, doss. -1.842.913 
Oorlogsgeweldschade door het doen springen van 
bruggen 1940-1943, Deutsche Standesbeamte 
Vught, 2 december 1943 aan Bevolkingsregister 
Zw; PRA, PO 1737, PV 9- 14 augustus 1946; 
DA003 , inv.nr 80, Hfd-insp. Posthumus, 2 mei 
1943 aan Sipo Zw 

1o7 GAZ, AAZK2, doss. 276, Bgm Zwk, 18 mei 
1943 aan GPP Arnhem; AAZ03 , doss. -1.75 
Houding van de bevolking, Telegram wnd CdP 
Ov, 8 mei 1943 aan bgm Zw; DA003 , inv.nr 4 , 
CvP, I 0 mei 1943 aan Si po Arnhem en Enschede; 
FvT, Kronieken Zwolle 1890-1975, 15 mei 1943 ; 
GAZ, DA003 , inv.nr 80, Rappo1t, 5 mei 1943; 
AAZ03, doss. -1.75 Houding van de bevolking, 
Hfd-insp. Posthumus, 8 mei 1943 aan bgm Zw; 
POZC 6 mei 1943, 2, De speruren 

1os GAZ, AAZ03, doss. -1.75 Houding van de 
bevolking, Insp. Smit, 27 juli 1943 aan bgm Zw; 
DA003, inv.nr 4, Insp. Smit, 5 en 17 augustus 
1943 aan Sipo Enschede en Arnhem 
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109 GAZ, DA003, inv.nr 4, Hfd-insp. Posthumus, 
2 november 1943 aan Si po Enschede en Arnhem; 
CvP, 9 november 1943 aan Si po Enschede en 
Arnhem 

110 GAZ, DA003, inv.nr 4, CvP, 25 januari 1944 aan 
SipoEnschede en Arnhem; AAZ03, doss. -1.75 
Houding van de bevolking, CvP, 28 januari 1944 
aan bgm Zw; DA003 , inv.nr 33, Tagesmeldung 
19. Ja11Uar 1944 

111 GAZ, DA003 , inv.nr 33, Tagesmeldung 3 1. 
Januar 1944; AAZ03, doss. -I. 75 Houding van de 
bevolking, CvP, 4 februari 1944 aan bgm Zw 

112 GAZ, AAZ03, doss. - 1.75 Houding van de 
bevolking, Insp. Smit, 8 februari 1944 aan bgm 
Zw; DA003, inv.nr 33, Tagesmeldung 5. Februar 
1944; inv.nr 4, Insp. Smit, 8 februari 1944 aan 
Sipo Enschede en Arnhem 

113 GAZ, AAZ03 , doss. -1.824.1 Industrie , energie 
Algemeen 1924- 1969, Bgm Zw, 25 mei 1940 aan 
CdK Ov 

11 4 GAZ, AAZ3 , doss. - I . Inlichtingen verstrekt over 
diverse onderwerpen gedurende 1937- 1942, Bgm 
Zw, 20 augustus 1940 aan Beauftragte Ov; POZC 
15 juni 1940, I 0 en 16 juli 1940, 2, De werkloos
heid in het district Zwolle 

115 POZC 7 juni 1940, 2, Zwolle's markt gaat weer 
vooruit 

11 6 POZC 12 oktober 1940, 4, De werkloosheid in 
het district Zwolle 

117 Jaarverslag 1940. Kamer van Koophandel en 
fabrieken voor Noordelijk Over!jssel re Zwolle, 
21-24 

11s GAZ, AAZ03, doss. - 1.865.28 Vordering van 
metalen 1941- 1942, KvK Noordelijk-Ov, 29 juli 
1941 aan bgm Zw 

119 GAZ, AAZ03 , doss. - 1.755.62 1 Persoons
bewijzen 1940-1946, Twaalf fotografen , 8 maart 
1941 aan [B&W Zw] ; Overeenkomst bgm Zw en 
H.Th.J . Altheer, 19 maart 1941; Negen foto
grafen , Zw 24 maart 1941 aan Beauftragte Ov; 
Gemeentesecretaris Zw, 25 maart 1941 aan 
Beauftragte Ov; Bgm Zw, 26 maart 1941 aan 
[Beauftragte Ov] 

120 GAZ, AAZ03 , doss. -1 .824 Industrie, dienst
verlening, handel Algemeen 1925-1963, Bgm 
Zw, 28 januari 1942 aan CdP Ov 

121 GAZ, PRA, PO 1224, PV 4 apr il 1946 
122 ARA, RAB , doss. 76 Arbeidsbureau Zwolle, 

Verslag wnd. chef administratie GAB Zw, 
W. van der Kamp, Verzet Arbeidsbureau Zw en 
bijkantoren , 9 januari 1946; Rapport werkzaam
heden bezettingstijd [GAB Zw] 

123 GAZ, AAZ03, doss. -1 .824 Uitvoering 
verordening van de rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandse gebied m.b.t. sluiting van 
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niet-noodzakelijke bedrijven 1943, Wnd CdP Ov, 
22 maart 1943 aan bgm Zw ; AAZK2, doss. I 036, 
Bgm Zwk, 13 april 1943 aan wnd CdP Ov 

124 GAZ, AAZ03, doss. -1.824 Uitvoering 
verordening van de rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandse gebied m.b.t. sluiting van 
niet-noodzakelijke bedrijven 1943, Bgm Zw, 
29 maart 1943 aan CvP; KvK Ov, kantoor Zw, 
22 mei-23 augustus 1943 aan bgm Zw; Wnd CdP 
Ov, 5 juli 1943 aan bgm Zw; Bgm Zw, 17 
september 1943 aan Cdp Ov 

12s GAZ, AAZ03, doss. -I. 782.3 1 Evacuatie van de 
burgerbevolking Algemeen 1939-1947 , Notulen 
vergadering betr. huisvesten rijksambtenaren te 
Zwolle en Hattem, 3 1 Maart 1943 ; Hoofd 
Plaatselijk BARA, 3 1 augustus 1943 aan bgm 
Zw; BNV, PD 137, Rapport S. de Hoo, I maa1t 
1945 aan SG Econ. Zaken; POZC 3 juli 1943, 2, 
Een evacuatie waar men beter van werd 

126 POZC 28 april 1943, 4, advertentie CDK 
127 ARA, RAB , doss. 76 Arbeidsbureau Zwolle, 

Rapport werkzaamheden bezettingst ijd [GAB 
Zw]; Afdeeling landbouw GAB Zw, Werkzaam
heden vanaf I mei 1942; Verslag Afdeeling 
overige beroepen GAB Zw 

12s GAZ, AAZ03, doss. - 1.823. 11 Landbouw 
Algemeen, Rij ksdienst voor de werkverruiming, 
Hoofd Provinc iaal Bureau Uitvoering, 
13 september 1943 aan bgm Zw; Deutsche 
Fachberater GAB, Zw 28 juni 1944 aan [bgm 
Zw] ; Bgm Zw, 13 juli 1944 aan Fachberater 

129 GAZ, AAZK2, doss. 1100, Bgm Zw, 10 februari 
1945 aan CdP Ov 

1Jo GAZ, AAZK2, doss. 1100, Hoofdingenieur 
provinciale waterstaat Ov, 16 februari 1945 aan 
Bevollmächtigte für die Wasserwirtschaft Kiel ; 
Bestuur waterschap Mastenbroek, 20 maart 1945 
aan CdPOv. 

Hoofdstuk 6 

RvO, Col!. dagboeken, nr. 616 W.R. Feenstra , 
10 mei 1940 
N. Herschel , Een mens die jood was. Dagboek
aantekeningen van Ni co Herschel ( 1915-1943) 
[bezorgd door J. Hagedoorn]. In : J. Hagedoorn 
e.a. (red.), Als een. strootje in de maalstroom, 11 8 

.1 GAZ, DA003, inv.nr 78 , CdK Ov, 6 juni 1940 
aan bgm's Ov; AAZ03 , doss . - 1.755 .65 
Inlichtingen omtrent personen, Algemeen 1940-
194 

4 GAZ, AAZK2, doss. 837, Wnd inspecteur voor 
de bescherming van de bevolking tegen luchtaan
vallen, 6juli 1940 aan bgm 's ; Bgm Zwk, IJ juli 
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1940 aan wnd inspecteur voor de Bescherming 
van de Bevolking tegen Luchtaanvallen 

s GAZ, AAZK2, doss. 837 , Hoofd Lbd Zwk, 
2 augustus 1940 aan J.T. Satink 

6 GAZ, DA003, inv.nr 6, Rapportenboek 
27 augustus 1940 

7 GAZ, DA003 , inv.nr. 7, Rapportenboek I en 
3 oktober 1940 

s POZC 4 oktober 1940, 2, Wederom winkelruiten 
vernield 

9 GAZ, DA003, inv.nr 67 , Rapp01ten , 2 1 november 
1940 

10 Het Nationale Dagblad 15 november 1940, 2, 
Bevoorrechting van Joodsche persfotografen te 
Zwolle 

11 GAZ, PRA, PD2133 , PV 14maart 1947; PD 
759 , PV 17- 19 september 1946 

12 GAZ, AAZ03, doss. -2 .08.22 Bijzondere maat
regelen op admini stratief-rechte lijk gebied m.b.t. 
overheidspersoneel van joodse bloede 1940-
1945, Bgm Zw, 4 oktober 1940 aan hoofden 
takken van dienst 

1.1 GAZ, AAZ03 , doss. -2.08 .22 Bijzondere maat
regelen op administratief-rechtelijk gebied 
m.b.t. overheidspersonee l van joodse bloede 
1940-1945, B& W Zw, 3 I oktober 1940 aan 
SG BiZa 

14 GAZ, AAZ03 , doss. -2.07 .5 Ontheffing van de 
waarneming van verschillende functi es van Joden 
1940-1 94 1, B& W Zw, 15 november 1940 aan 
besturen vereeniging Kindervoeding, vereeniging 
Schoolwerktuin Vreugdenheim, Stedelijke 
Muziekschool, vereeniging Nazorg B.L.O.; 
Stichting Kindervoed ing, 4 december 1940 

1s GAZ, AAZ03 , doss. -2.08.22 Bijzondere maat
rege len op admini stratief-rechtelijk gebi ed m.b.t. 
overheidspersoneel van joodse bloede 1940-
1945, SG BiZa, 22 november 1940 aan B& W 
Zw ; doss. -1 .851 B -01 .08 Personeel Joodsche 
scholen en maatregelen t.a.v. Personeel van 
Joodsehen bloede Bijzonder Onderwijs 1940-
1949, Wnd SG OK&W, 22november 1940 aan 
B&WZw 

16 GHZ, AAZ03 , doss. -2.08 Spanjaard, dr. E.A. , 
B& W Zw, 23 november 1940 aan B. Anholt, 
F. Bilderbeek-Denneboom, R. de Jong, 
E.A. Spanjaard 

17 COZO, doss. 9161, Van Leijden , Zw 5 januari 
1946 aan documentatiecommissie wivering 
gemeentepersoneel Zw 

1s GAZ, AAZ03 , doss. -2.07.5 Ontheffing van de 
waarneming van verschillende functies van Joden 
1940-1941 , Bgm Zw, 12 december 1940 aan 
L. Pinas; Bgm Zw, 20 december 1940 aan 
A. Troostw ijk 



19 GAZ, AAZ03 , doss. -2.07.5 Ontheffing van de 
waarneming van verschillende functies van Joden 
1940-1941, Bgm Zw, 12 december 1940 aan 
J.H . Rudelsheim en A. Troostwijk 

20 GHZ, AAZ03, doss. -2.08 Spanjaard, dr. E.A., 
B&W Zw, 24 februari 1941 aan B. Anholt, 
F. Bilderbeek-Denneboom, R. de Jong, 
E.A. Spanjaard; GAZ, AAZ03, doss. -2.07.5 
Ontheffing van de waarneming van verschillende 
functies van Joden 1940-1941 , B& W Zw, 7 maart 
1941 aan J.M. Rudelsheim, A. Troostwijk, 
A. Citroen , L.J. Marcus-Leydesdorff 

21 GAZ, DA003, inv.nr 671, CvP, I februari 1941 
aan PG Arnhem 

22 POZC l juli 1940, 10, Bekendmaking 
23 POZC 5 februari 1941, 8, Bekendmaking; GAZ, 

PRA, PO 4087 , PV 18 augustus 1945 
24 GAZ, AAZ03 , doss. -1.755.4 Aanmeldingsplicht 

van personen van joodsehen bloede, Gemeente 
Zw-Staat van ontvangen leges, 6 februari 1941-
23 juli 1943 

25 Medio november 1941 telde Zwolle -volgens 
officiële gegevens- 669 (volbloed)joden, waar
onder 92 van Duitse nationaliteit; Zwolierkerspel 
telde tien joden. De joodse gemeenschap bleef 
dus in beweging. Zo emigreerde er in september 
1941 zelfs nog een Duitse jood vanuit Zwolle 
naar Argentinië. Eind juni 1942 telden beide 
gemeenten respectievelijk 663 en 10 joden. GAZ, 
AAZ03 , doss. -1.755.332 Inlichtingen uit de 
bevolkingsregisters. Algemeen 1924-1946, Bgm 
Zw, 20 november 1941 aan CdP Ov; AAZK2, 
doss. 544, Bgm Zwk, 14 november 1941 aan 
CdP Ov; RvO, HSSPF, doss. 284b, Liste über 
in der Gemeinde Zwolle wohnhaften jüdischen 
Personen; Liste über in der Gemeinde 
Zwolierkerspel wohnhaften jüdischen Personen, 
29 juni 1942; Rijksinspectie van de bevolking
registers, Statistiek der Bevolking vanjoodsehen 
bloede in Nederland (Den haag 1942) Tabel I, IJ 

26 GAZ, AAZK2, doss. 544, Gemeente Zwk- Staat 
van ontvangen leges, 5 maart 1941-16 mei 1942 

n GAZ, AAZK2, doss. 544, Bgm Zwk, 5 maart 
1941 aan SG BiZa; Chef afd BB, dept BiZa, aan 
bgm Zwk 

2s GAZ, AAZK2, doss. 544, Hoofd rijksinspectie 
van de bevolkingsregisters, 27 augustus 1943 aan 
bgm Zwk 

29 GAZ, AAZ03 , doss. -1.75 Houding van de 
bevolking, Buurtbewoners Frans Halsstraat 
I maart 1941 aan bgm Zw; Bgm Zw, 5 maart 
1941 aan BdS 

3o GAZ, PRA, PO 1895, PV 8 november 1946; 
DA003, inv.nr 4, Fgd CvP, 29 april 1941 aan 
Bfhb Sipo-SD Enschede 
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31 GAZ, AAZ03, doss. -1.755.4 Inlevering radio
toestellen door Joden. Idem rijwielen 1941-1942, 
CvP, 13 oktober 1941 aan bgm Zw; AAZK2, 
doss. 544, Bewijs van ontvangst voor 
inbeslaggenomen radiotoestel, 28 april 1941 

32 RvO, Doe II 364 (b) Joden-onderduikers, stuk 13: 
Verslag H. Noord hof, Zw [ 1946]. Dit verslag is 
gepubliceerd: N.C. Noordhof, Joodse onder
duikers in P.C. Hooftstraat 18 te Zwolle, 
Zwols Historisch Jaarboek 3 ( 1986) 88-lll 

33 RvO, CNO, doss. 11, PG Arnhem, 8 juli 1941 
aan CvP 

34 GAZ, DA003 , inv.nr 76, CvP, IJ juli 1941 aan 
belanghebbende exploitanten; CvP, 10 juli 1941 
aan belanghebbende exploitanten; AAZ03, 
doss. -1.755.4 Beperkte bewegingsvrijheid 
vo01· joden, 1940-1944; Presser, Ondergang I, 
121 -123 

35 RvO,CNO, doss.ll,PGArnhem, l8juli 1941 
aan CvP; GAZ, AAZ03, doss. -1.755.4 Beperkte 
bewegingsvrijheid voor joden, 1940-1944, B& W 
Zw, 21 juli 1941 aan directeur Openbare Werken 

36 GAZ, DA003 , inv.nr 11 , Rappo1ienboek 15 
augustus 1941 

37 GAZ, AAZK2, doss. 544, G. van Deden, 
2 augustus 1941 aan bgm Zwk 

38 GAZ, AAZ03 , doss . -1.755.4 Beperkte 
bewegingsvrijheid voor joden, 1940- 1944, B&W 
Zw, 21 augustus 1941 [aan?]; DA003, inv.nr 76, 
Bgm Zw, 25 augustus 1941 aan CvP; AAZ03 , 
doss. - 1.755.4 Beperkte bewegingsvrijheid voor 
joden, 1940-1944 

39 GAZ, DA003, inv.nr 76, CvP, 26 augustus 1941 
aan bgm Zw; AAZ03 , doss. -1 .755.4 Beperkte 
bewegingsvrijheid voor joden, 1940-1944; 
DA003 , inv.nr 4 , CvP, 26 augustus 1941 aan 
Bfhb Sipo-SD Enschede en Si po Zw; AAZ03 , 
doss. -1.755.4 Beperkte bewegingsvrijheid voor 
joden, 1940-1944, Bgm Zw, 27 augustus 1941 
aan SG BiZa; SG BiZa, Den Haag 2 september 
1941 aan bgm Zw 

4o GAZ, PRA, PO 807 , PV 23-27 juli 1945 
41 J. Hagedoorn, Trouwe herder van Overij sse l. 

Samuel Juda Hirsch ( 1872-1941 ), opperrabbijn. 
In: J. van Gelderen (red.) Fragmenten: Joods 
leven in Zwolle en omgeving (Kampen 1985) . 
17-19; POZC 12 augustus 1941 , 2, De heer 
S.J.S . Hirsch overleden 

42 GAZ, PRA, PO 459, PV 19 oktober-3 december 
1945 

43 GAZ, AAZ03 , doss. -1.755.4 Beperkte 
bewegingsvrijheid voor joden, 1940-1944, 
Nederlandsch Middenstandersfront, Districts
veiiegenwoordiger Kampen , 16 juli 1941 aan 
B&WZw 
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44 CABR, doss. A.J. Stienstra, Tribunaal Zwolle 
845, CvP, 22juli 1941 aan SipoEnschede en Zw, 
Bijlage rapport, 15 februari 1946; Rapp01t, 
3 1 december 1945 

45 CABR, doss. A.J. Stienstra, Tribunaal Zwolle 
845, CvP, 29 juli 1941 [aan SipoEnschede en 
Zw], Bij lage rapport, 15 februari 1946 

46 GAZ, AAZ03, doss . -1.755.4 Beperkte 
bewegingsvrijheid voor joden, 1940-1944, 
Beauftragte Ov, 28 juli 1941 aan bgm Zw 

47 GAZ, AAZ03 , doss. -1.755.4 Beperkte 
bewegingsvrijheid voor joden, 1940- 1944, Bgm 
Zw, 31 juli 1941 aan Beauftragte Ov; Presser, 
Ondergang l , 126- 127; RvO, Doe I 2046 
G.J. Lett inck, M.L. Hes, 28juni 1966 aan 
C. Lettinck-Ca lff 

48 GAZ, AAZ03, doss. -1.755.4 Beperkte 
bewegingsvrijheid voor joden, 1940- 1944, B& W 
Zw, 26 augustus 1941 aan Districtsveitegen
woordiger Ned. Middenstandersfront; Bgm Zw, 
19 september 1941 aan Markt- en Havenmeester 
en directeur Openbaar Slachthuis ; Bgm Zw, 
16 oktober 1941 aan Joodsche Raad 

49 GAZ, AAZ03 , doss. - 1.755.4 Beperkte 
bewegingsvrijheid voor joden , 1940- 1944, 
Bgm Zw, 2 1 oktober 1941 aan Beauftragte Ov; 
Directeur Openbaar Slachthuis , I 0 oktober 194 1 
aan bgm Zw 

5o GAZ, AAZ03, doss. -1.755.4 Beperkte 
bewegingsvrijheid voor joden, 1940- 1944, CdP 
Ov, 30 oktober 1941 aan bgm Zw; Kienhuis, 
Provinciaal beleid, 61 

51 GAZ, AAZ03 , doss. -1.85 1.B Stukken m.b.t. 
verpl ichte oprichting etc van afzonderlijke 
scholen voor Joodse kinderen tijdens de Duitse 
bezetting 194 1-1965 , Beauftragte Ov, 15 
augustus 194 1 aan bgm Zw; SG OW&C, 25 
augustus 1941 aan 8&W Zw; Bgm Zw, 27 
augustus 194 1 aan 8eauftragte Ov 

52 GAZ, AAZ03 , doss. - 1.85 1 B -02. I Leerlingen 
Joodsche scholen 1941-1942, Bgm Zw, 28 
augustus 194 1 aan hoofden openbare onderwijs
inri chtingen; Bgm Zw, 26 augustus 1941 aan 
hoofden en besturen onderwijsinrichtingen; 
AAZK2, doss . 1835, 8gm Zwk, 29 augustus 
194 1 aan alle school hoofden bijzonder en 
openbaar onderwijs Zwk 

53 GAZ, AAZK2, doss. 1835, G.L. van Nes, hoofd 
der school te Wijthmen I september 1941 aan 
bgm Zwk; Bestuur christelijke school te Laag 
Zuthem, 2 september 1941 aan bgm Zwk; Bgm 
Zwk, 12 september 1941 aan SG OW&C 

54 GAZ, AAZ03 , doss. -1.851 B -02.1 Leerlingen 
Joodsche scholen 1941-1942, Bgm Zw, 
26 augustus 1941 aan hoofden en besturen 
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onderwijsinrichtingen 
s5 GAZ, AAZ03 , doss. -l.85l.B Stukken m.b.t. 

verplichte oprichting etc van afzonderlijke 
scholen voor Joodse kinderen tijdens de Duitse 
bezetting 1941-1965 , Bgm Zw, 8 september 194 1 
aan Kerkeraad NlG; NlG, 9 september 194 1 aan 
gemeentebestuur Zw 

56 I. Vierstraete-Erdtsieck, Het Joodse onderwijs in 
Zwolle, 194 1-1 943 (Wezep 1983) 8 

57 GAZ, AAZ03 , doss . 1.851.8 Stukken m.b.t. 
verplichte oprichting etc van afzonderlijke 
scholen voor Joodse kinderen tijdens de Duitse 
bezetting 1941-1 965 , Bgm Zw, 11 september 
1941 aan SG OW&C; Bgm Zw, 12 september 
1941 aan Beauftragte Ov; 8gm Zw, 15 september 
1941 aan directeur Openbare Werken ; 
Protestantenbond, I oktober 1941 aan bgm Zw 

58 GAZ, AAZ03 , doss. - 1.85l .B Stukken m.b.t. 
verplichte oprichting etc van afzonderlijke 
scholen voor Joodse kinderen tijdens de Duitse 
bezetting 1941-1 965 , S. Elte, 30 september 1941 
aan bgm Zw; Centrale Commiss ie voor het 
Joodsche Onderwijs, 22 december 1941 [aan ?] 

59 GAZ, AAZ03, doss. - 1.85 1.B Stukken m.b.t. 
verplichte oprichting etc van afzonderlijke 
scholen voor Joodse kinderen tijdens de Duitse 
bezetting 1941-1965, S. Elte, 9 maart 1942 aan 
bgm Zw; S. Elte, 21 mei 1942 aan bgm Zw 

60 GAZ, AAZ03, doss. - 1.85 1.8 Stukken m.b.t. 
verplichte oprichting etc van afzonderlijke 
scholen voor Joodse kinderen tijdens de Duitse 
bezetting 194 1-1 965, C. Vecht, 4 augustus 1942 
aan bgm Zw; S. Elte, 2 1 mei 1942 aan bgm Zw ; 
Notulen B&W 24 juli 1942 

6 1 GAZ, AAZ03, doss. - 1.85 1.8 Stukken m.b.t. 
verplichte oprichting etc van afzonderlijke 
scholen voor Joodse kinderen tijdens de Duitse 
bezetting 194 1- 1965, S. El te , 4 september 1942 
aan bgm Zw 

62 NlG, Notulen comité-vergadering Kerkeraad NlG 
Zw 18 juni 1942 

63 RvO, Arch. Joodsche Raad, doss . 25b, Rector 
Joods Lyceum, 7 nov 1942 aan hoofd afd. Onder
wijszaken, Joodsche Raad 

64 RvO, Arch. Joodsche Raad, doss. 25b, 
A. Troostwijk, Joodsche Raad afd. Zw, 
I december 1942 aan afd onderw ijs, Joodsche 
Raad 

65 GAZ, AAZ03 , doss . -1.85 1.B Stukken m.b.t. 
verplichte oprichting etc van afzonderlijke 
scholen voor Joodse kinderen tijdens de Duitse 
bezetting 1941-1965 , Referent für Volkspflege, 
23 november 1942 aan bgm Zw; Bgm Zw, 
I december 1942 aan Referent für Volkspflege 

66 Vierstraete-Erdtsieck, Het Joodse onderwijs in 



Zwolle, 194 1-1943, 14-15 
67 POZC 30 juni 1941 , 5, Betoogingen in Overijssel 
68 POZC 8 november 1941 , 2, De eeuwige jood 
69 POZC 21 november 1941 , 2, Met Duitschland 

tegen het kapitalisme; I mei 1942, 2, Boerenland 
in boerenhand; 11 mei 1942, 2, Open lucht
vergadering der N.S.B.; 21 april 1943 ,2, 
N.S.D.A.P. en N.S .B. vierden den veijaardag 
van den Führer 

10 CABR, doss. A.J. Stienstra, Tribunaal Zwolle 
845 , Verklaring, 13 januari 1947; RvO, Doe I 
2046 G.J. Lettinck, M.L. Hes, 28 juni 1966 aan 
C. Lettinck-Calff; L Cornelissen, Joods levens
beeld als joods tijdsbeeld. Ter gelegenheid van de 
tachtigste verjaardag van Leo Marcus (Zwolle 
1981) 22 
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102 Het Parool20 oktober 1945, 3, Burgemeester 
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aan CdK Ov; KCKO, doss. 286, CdK Ov, 

395 

NOTE N P. 331-338 

september 1945 aan min ister BiZa 
106 Zwolse Courant Bijlage Bevrijding, I 0 april 
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kranten, DMC-Alg. dienst Zw, 7 juni 1945 aan 
PMCOv 

145 RvO, Archief Commissie voor de Perszuivering, 
doss. 119, Manifest aan de Zwolse bevolking: 
Op de bres voor De Vrije Pers; RAO, DMC Zw, 
doss . 16, Hoofd Subsectie Perszuivering en 
Papiervoorziening MG, 14 juni 1945 aan DMC 
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In Zwolle en Zwolierkerspel gefusilleerde personen 

3 oktober 1944 - Engelse Werk 

Cornelis Bakker 

Albert Brouwer 

Hans Marius Koopal 
Jacob Kooren 

Alfred Schnell 

Eva Schneli-Jolowicz 

oktober 1944 - Schietbaan Schrevenweg 

Jacob van Bennekom 

13 oktober 1944 - Schietbaan Schrevenweg 

Anne Haan 

Leendert Karssen 

Albert Krale 

Egbert Lindeboom 

Johannes Josephus Maria Overbeek 

Jakob Tensen 

Willem Jan Tensen 

31 maart 1945- Meppelerstraatweg 

Heimanus Bosch 
Wilhelmus Antonius van Dijk 

Johannes Albertus Muller 

Berend Jan IJzerman 

Willem Sebel 

'~ 15 mei 1922 

*9julii9L9 

* 15 augustus 1920 
* 4 november 1922 

* 10 juni 1900 

* 19 november 1913 

* 20 februari 1923 

* 4 januari 1927 

* 14 juli 1916 

"6 april l919 

"' 26 augustus 1917 

* 2juli 1912 

* 15 juni 1920 

'' 23 mei 1919 

* 5 januari 19 14 

* l 0 november 1908 

* 24 mei 1890 
* 14 januari 1911 

* 4apri1 190 l 

Het eerste voorlopige nwnument aan de Meppelerstraatweg te Zwolle, op de plaats waar op 

31 nwart 1945 vijfmensen gefusilleerd zijn. 
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Elders gefusilleerde personen 

Fort Rhijnauwen 9 juli J942 

Evert van den Berg 

Sint Michielsgestel J6 oktober J942 

Jacobus van den Kerkhoff 

Leusden 27 december J942 

WillemBeek 

Scheveningen J4 april J944 

Willem Lengton 

Vught JO augustus J944 

Johannes Hagedoorn 

Rotterdam 4 november 1944 

Kristiaan Hendrik Ketel 

Amersfoort 28 november 1944 

Ubel Nonkes Bulthuis 

Jan Cornelis Jacob Bronsdijk 

Johann Prins 

Eduard Johan Reinke 

Andries de Vries 

Benschop 17februari J945 

Hendrik Sattler 

Woeste Hoeve 8 maart 1945 

Herman Gen·it Jan Huijskamp 

Jean Gerard Joosten 

Hermanus M. Rodink 

Jannes Stroomberg 

Johannes Stutvoet 

Jan Karel Wendt 

Wierden 29 maart J945 

Jacob Albers 

Hendrik Gerrit Willem Bannink 

Adrianus Gerardus Hendriks 

Albertus Chrisliaan Huiberts 

William Jakma 

Eduard Johan Herman Keilholz 

Johan Langkamp 

Hendrik Maaskant 

Jacob Hendrikus Roël 

Jan Frederik Roskam 

Sico Kerst Sietzema 

Hattem JO april 1945 

Aaldert Gee1ts 

Egbert Jan Jacob aan 'tRot 
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* 20 september 1915 

* I 0 oktober 1898 

* 4 april 1903 

* 4april1917 

* 21 juni 1911 

* 27 november 1922 

* 18 april 1914 

* 14 maart 1901 

* 15 december 1910 

* 1 februari 1911 

* 12 apri11914 

* 17 oktober 1924 

* 8juni 1907 

* 1 februari 1922 

* 3 september 1920 

* 2 augustus 1896 

* 20 mei 1901 

* 7 maart 1909 

* 30 september 1923 

* 28 oktober 1896 

* 27 mei 1911 

* 21 maart 1914 

* 13 november 1910 

* 27 april1914 

* 27 maart 1908 

* 3 februari 1894 

* 19 juli 1895 

* 26 november 1908 

* 20 april1913 

* 22 september 1920 

* 12 januari 1920 



Bronnen 

Archivalia 

Algemeen Rijksarchief, Den Haag 
archief ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling 

Binnenlands Bestuur 
archief secretariaat Militair Gezag 
archief Directoraat-Generaal voor de Bijzondere 

Rechtspleging 
archief Rijksarbeidsbureau in oorlogstijd 

Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, 
Amsterdam 

archief Höhere SS- und Pol izeiführer, 
Generalkommissar für das Sicherheitswesen 

archief Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden 
archief Groep Atbrecht 
archief Joodsche Raad voor Amsterdam 
archief Raad voor de Perszuivering 
archief Nationaal-Socialistische Beweging 
archief Nederlandsche Unie 
collectie LO-LKP 
collectie Nederlandse overheidsinstellingen 
collectie dagboeken 
collectie Documentatie I (personen) 
collectie Documentatie 11 (zaken) 

Ministerie van Binnenlandse Zaken , Den Haag 
archief ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling 

Binnenlands Bestuur, Bureau Kabinet 
archief Centraal Orgaan voor de Zuivering van het 

Overheidspersoneel 

Ministerie van Defensie, Centraal Archievendepot, 
Den Haag 

archief departement van Oorlog, Londen 
collectie Nederlandsche Binnenlandsche 

Strijdkrachten 
collectie Ordedienst 

Ministerie van Justitie, Rijswijk 
Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging 

Provinciaal bestuur van Overijssel, Zwolle 
archief kabinet van de commissaris van de Koningin 

in de provincie Overijssel 

Rijksarchief in de provincie Overijssel, Zwolle 
archief Militair Commissaris van Overijssel te Zwolle 
archief Districts Militaire Commissaris te Zwolle 
archief Kamer van Koophandel en Fabrieken voor 

Twente en Salland 
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Rijksarchief in de provincie Noord-Brabant, 
Den Bosch 

archief Nationaal Front 

Gemeentearchief Rotterdam, Rotterdam 
archief mr. G.E. van Walsurn 

Gemeentearchief Zwolle, Zwolle 
archief gemeente Zwolle 
archief gemeente Zwolierkerspel 
archief gemeentepolit ie Zwolle 
archief gemeentelijke dienst voor sociale zaken 
archief gasfabriek, waterleiding- en bosbedrijf 
archief PolitiekeOpsporingsDienst/Politieke 

Recherche Afdeling 
archief Bureau Nationale Veiligheid, Inlichtingen en 

Veiligheidsdienst en Netherlands Counter 
lntelligence Mission afdeling Zwolle 

archief Subcommissie Opsporing Oorlogsmisdrijven 
Zwolle 

archief Nationaal-Socialistische Bewegingafdeling 
Zwolle 

archief Deutsche Schule 
archief Zwolsche Vrijwillige Burgerwacht 
archief dr. G. Horreüs de Haas 
Historische correspondentie 

Gemeente Zwolle, Zwolle 
archief gemeente Zwolle 

Gemeentepolitie , Zwolle 
archief gemeentepolitie Zwolle 

Nederlands-Israëlitische Gemeente, Zwolle 
archief kerkeraad 

Nederlandse Dominicanen, Nijmegen 
archief Dominicanenklooster Zwolle 

Congregatie der Fraters van O.L. Vrouw Moeder van 
Barmhartigheid, Ti lburg 

archief Zwolse Fratershuis 

Nederlandse Christelijke Radio Vereniging, 
Hilversum 

dossiers programma hongerwinter 

Centrale Commissie Oranje, Zwolle 
verslagen interviews bevrijding Zwolle 



Collectie 1940-1945, P. Harmens, Zwolle 
dagboeken J. Boersema 
documentatie inzake Zwolse illegaliteit 

Particuliere collecties 
collectie dr. P. Bos, Zwolle 
collectie mevrouw T.K.E. de Haas, Franeker 
collectie J. Hagedoorn , Zwolle 
collectie H.J.G. Huls, Zwolle 
collectie E.Th. Krol, Zwolle 
collectie mevrouw B. Naberhuis-Maazen , Hattem 
collectie mevrouw P. Meijerink-Pieters, Meppel 
collectie J.L. Schotman, Zwolle 
collectie ds. D. Vreugdenhil , Wezep 

Vraaggesprekken 

J. van den Berg, Zwolle 
dr. J.C.P. Eeftinck Schattenkerk, Zwolle 
mevrouw J.G . Giesen-Huiberts, Zwolle 
J. de Jong, Hoogeveen 
jhr. mr. H.A. van Karnebeek, Arnhem 
A. Kralendonk, Rotterdam 
H.H. van der Laan, Zwolle 
H.H. Michel , Zwolle 
W. Poeles, Zwolle 
mevrouw R.E. Ruiter, Haarlem 
prof. dr. J.W. Schulte Nordholt, Wassenaar 
J. Scheper, Zwolle 
da. C. Soutendijk, Bennekom 
mevrouw C.R. Veldman-Bolgen, Zwolle 
ds. D. Vreugdenhil, Wezep 
A. van Walsum, Hellendoorn 

Correspondentie en overige contacten 

mevrouw A.R. van der Baan, Zwolle 
W. Cornelissen, Zwolle 
P. Eisses, Zwolle 
J. Erdtsieck, Zwolle 
drs . J. van Gelderen, Kampen 
Gemeente Margraten, Margraten 
Gemeente Middelburg, Middelburg 
Gemeente Posterholt, Posterholt 
Gemeente Vlaardingen, Vlaardingen 
Gemeente Zuidlaren, Zuidlaren 
mevrouw J.H . Hagedoorn-De Boer, Zwolle 
R. van Harten, Zwolle 
mevrouw H. Herzberg-Pinas, lsrael 
ir. H.N. Hes, Zaandam 
dr. C. Hilbrink, Oldenzaal 
H.J.G. Huls, Zwolle 
mevrouw F. Hulshof-Van Ge l der, Bergen 
R. Kanning, Zwolle 
J. de Kleijn, Wijhe 
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Kamer van Koophandel en Fabrieken voor 
Noordelijk Overijssel , Zwolle 

C. Loos, Zwolle 
W. van Milgen, Hattem 
National Archives of Canada, Canada 
National Defence Headquarters, Canada 
Nederlands Politiemuseum, Apeldoorn 
Nederlandse Rode Kruis, Den Haag 
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