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PROLOOG 6
VOORPRET 7 1 1
BEVRIJDINGSFEESTEN 1 2 1 0 9
  APRILFEESTEN 1 2 5 5
  MEIFEESTEN 5 6 8 3
  ORANJEFEESTEN 8 4 1 0 9
VREDESFEESTEN 1 1 0 1 3 4
EPILOOG 1 3 4
BRONNEN 1 3 5 1 3 8
BIJLAGEN 1 3 9 1 4 0
DANKWOORD 1 4 0



 
 
Hoogeveensche Courant, 11 april 2021. Vermoedelijk Hoogeveen met op de achtergrond de fabriekspijp van de zuivelfabriek. 1945 
 
De foto toont een ontspannen samenzijn van geallieerde militairen en jonge kinderen.  
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Verhalenwerf. Tankvoertuig met een groot aantal personen tijdens de bevrijding op 11 april 1945. Met veel kinderen en jonge  
gezinnen. Jonge mannen staan op een tank. Op de achtergrond links ‘Model Slager’ (nu: Hoofdstraat 72) en iemand die een vlaggenstok installeert.  
 
Vermoedelijk waren er toen in Hoogeveen vooral gevechtswagens te zien. Het aantal tanks was aanzienlijk minder. 
 
Getuigen uit de tweede hand weten vaak weinig of niets over de oorlogsjaren. Diegenen die de oorlog bewust hebben meegemaakt, spraken hier 
zelden over. Wellicht omdat ze getraumatiseerd waren of uit een soort schuldgevoel. “Hoi Ronald ik weet alleen dat mijn vader en twee broers in de 
oorlog zijn afgevoerd om de post te regelen voor de Duitsers ze zijn wel alle drie terug gekomen maar ze hebben het niet erg fijn gehad aldaar je zou 
eens bij de posterijen navraag kunnen doen over de gebroeders REINDERS succes daar mee. Als ex en geboren Hoogeveener was ik nog te jong om 
dit allemaal te begrijpen maar ook mijn vader en ooms spraken hier nauwelijks over. Heb nog 1 oom die daarvan misschien nog wat weet te vertellen 
maar die woont in Canada. Mijn opa en oma hadden op de hoofdstraat een café en schoenmakers bedrijf”, aldus Gerrit Reinders (geboren 1947).8 
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Oud Hoogeveen.  
Feest op Venesluis. 1945 
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<Hendrik Kroezen (1895-1958)17, raadlid en wethouder. Machiel Willem Rombout (1908-1966) ontving in 1953 het Kruis van Verdienste. Andere 
belangrijke personen en militairen zoals William David Rose, José Romnée en Eddy Blondeel zouden pas na de oorlog in beeld komen. .18Onduidelijk 
is weer wie de auteur van het artikel is in het bevrijdingsnummer. Er wordt gesproken over Duitsers die niet meer in Hoogeveen zijn. Terwijl andere 
bevrijdingsverslagen melden dat er op 11 april 1945 nog Duitse soldaten gevangen werden genomen. In dit artikel wordt vermeld dat de bevrijders 
zich eerst op de Zuiderweg tonen. Andere verslagen melden dat de geallieerden eerst aan de Hoofdstraat zijn gesignaleerd. Een en ander hangt 
natuurlijk af van de locatie van de waarnemer in een chaotische tijd zonder mobiele telefoons en Whatsapp om snel informatie te kunnen delen. 
 

 
 
Verhalenwerf. Duitse krijgsgevangenen. 1945 
 
Duitse krijgsgevangen zullen ook iets van de feestvreugde in Hoogeveen hebben opgemerkt. 
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Frans Verhage 24. Tank met Canadese bevrijders vlak na de oorlog aan de Schutstraat  
bij houthandel Van Aalderen in Hoogeveen. 11 april 1945 (vermoedelijk) 
 
Mooie, scherpe opname. Waarschijnlijk gemaakt door beroepsfotograaf Douwe Duiker (1894-1975). Nederlands vlaggetje op de tank. 
Mensen op straat. Hier geen sprake van een uitbundig feest, maar van een hartelijke begroeting tussen doortrekkende troepen en publiek.  

44



MEIFEESTEN 
 

 
 
Drents Archief. Collectie Tweede Wereldoorlog. Inventarisnummer 42. De Groene 1940-1945. Herinneringsalbum door L.J. Jordaan 
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Gemeentearchief Hoogeveen. Archief Secretarie 1914-1975.  
Dossiernummer: 7690. Bekendmakingen, publicaties, aanplakbiljetten en affiches. Tweede Wereldoorlog. Map 1. 1940-1945 
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Gemeentearchief Hoogeveen. Archief Secretarie 1914-1975. Dossiernummer: 6937. Koninklijk huis. Algemene correspondentie 1945-1962 
 
“De ingezetenen van Hoogeveen wenschen Uwe Majesteit eerbiedig geluk bij de bevrijding van het Moederland en geven  
uiting aan hun hoop, dat ook Uw overzeesche gebiedsdeelen spoedig van den vijand verlost zullen zijn (..) Burgemeester.” 
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Verhalenwerf. Venesluis Noordzijde. Mei 1945  
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Verzetsmuseum Amsterdam.  Optocht. “Wagen van Trouw” 31 augustus 1945 
 
Omschrijving: de zus [naam onbekend] van de inmiddels overleden schenker [naam onbekend] van bovenstaande foto vertelde het volgende:  
de foto is genomen bij het bevrijdingsfeest [Oranjefeest] in Hoogeveen op 31 augustus 1945. Op de kar staat een bord met de tekst “Blijf trouw aan 
Trouw”. Op de foto vooraan zijn de zusjes Willy en Hilda Kleijn te zien, Annie de Raad (dochter van de in Neuengamme omgekomen verzetsman 
Klaas de Raad 24) en een dochter van de leraar Kamminga (die zelf naast de feestkar loopt). Niet goed zichtbaar aan de zijkant van de kar moet ook 
Jan Kleijn jr. lopen, een jonger broertje van Willy en Hilda. Hun vader Jan Kleijn sr. was hoofd van de gereformeerde basisschool ’t Haagje en had 
joodse onderduikers in huis. Hij heeft hiervoor later de Yad Vashem - onderscheiding gekregen. Wie de foto gemaakt heeft is niet duidelijk, het zou 
goed de moeder van de kinderen Kleijn kunnen zijn geweest, aldus de begeleidende informatie van het Verzetsmuseum Amsterdam.25 De “Wagen van 
Trouw” won de 5e prijs, zoals eerder vermeld.  Na het weekend werd de rotzooi opgeruimd. “Door de Spaarbank waren gratis dennen [uit het 
Spaarbankbos] beschikbaar gesteld voor de versiering. Maandagmorgen [3 september 1945] waren reeds vroeg alle buurtvereenigingen druk in de 
weer om de versieringen weer af te breken. De dennen werden beschikbaar gesteld voor de feesten te Nieuweroord en Dedemsvaart, die deze week 
zullen worden gehouden. De jury voor de beoordeling van versierde straten, bogen en wagens bestond uit de dames Mevr. Van Dam en Mevrouw 
Faber en de heeren S. Bartstra, R. Huizinga, G. de Jonge en S. Wijnia.”, aldus de Hoogeveensche Courant d.d. 8 september 1945.  26 In september 
werden er in enkele buitendorpen uitbundig feest gevierd. 
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Gemeentearchief Hoogeveen. 
Archief Secretarie 1914-1975. 
Dossiernummer: 4928: 
Nieuwjaarsreden [beter zou zijn: 
Nieuwjaarsrede door] van de 
burgemeester, diverse opgaven 
betreffende de Hoogeveense 
bevolking en economie, 
correspondentie inzake de uitgave 
van de gids van Hoogeveen en 
stedennummers van “De Standaard” 
gewijd aan Hoogeveen 1925-1945. 
Bevrijdingsfeest ,  
Dinsdag, 30 september 1947 
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Jan Pol. Bevrijdingsfeest in Hoogeveen. 70 Jaar bevrijding. 2015  
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