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FIETSROUTE DOOR DE DRIE DORPEN 
TER IDZARD, OLDEHOLTWOLDE, NIJEHOLTWOLDE

In het kader van 75 jaar Vrijheid



Informatie en verantwoording 

Deze fietsroute is gemaakt in het kader van ’75 jaar Vrijheid’, dat gevierd 

zou worden in 2020. Door de corona-pandemie is deze viering landelijk 

niet of alleen op aangepaste wijze doorgegaan.  

Toch willen wij u alsnog, middels deze fietstocht kennis laten maken met 

gebeurtenissen in De Drie Dorpen gedurende de periode van de Tweede 

Wereldoorlog. 

De informatie in dit boekje is niet zozeer in chronologische volgorde 

opgezet, maar volgt de route zodanig dat u een ronde fietst en bij de kerk 

start en weer terugkomt. 

Het boekje biedt korte en lange verhalen. U kunt er natuurlijk voor kiezen 

alles ter plekke te lezen en bekijken, maar sommige verhalen zijn 

misschien te uitgebreid en kunt u ook bij terugkomst doorlezen. 

U zult op de stopplaatsen in meer of mindere mate uw fantasie moeten 

gebruiken: na zoveel tijd is er veel veranderd in het landschap.  

De pictogrammen bij de tekst corresponderen met de pictogrammen op 

de routekaart op achterzijde. 

De verantwoording over de informatie die u leest in dit boekje vindt u 

achterin terug. Ieder verhaal kent meerdere invalshoeken en belevingen. 

We hebben geprobeerd de informatie zo goed mogelijk weer te geven. 

Wij zijn ons bewust dat dit niet volledig gelukt zal zijn. 

Bonifatiuskerk Ter Idzard 

Idzardaweg 61 

8476 EP Ter Idzard 

kerkje@ter-idzard.nl 

www.bonifatiuskerkteridzard.org
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Welkom bij de Bonifatiuskerk Ter Idzard. 

De kerk vormt het start- en eindpunt van de fietstocht ’75 jaar VRIJHEID in 

De Drie Dorpen’. De fietstocht voert door Ter Idzard, Oldeholtwolde, 

Nijeholtwolde, langs plekken die gedurende de oorlog en daarna een 

bekende en minder bekende betekenis hebben gekregen. 

Wat zou jij doen? 
Er zijn eindeloos veel verhalen te vinden en te 
vertellen over de oorlogsperiode. Over afwachten en 
handelen, over achterdocht en vertrouwen, over 
gevaar en keuzes. Over helden, vermeende en echte, 
over zichtbare en stille helden. 
Onwillekeurig denk je aan de huidige tijd, waarin 
opnieuw, of nog steeds, mensen overheerst worden. 
Bij een aantal verhalen in deze fietstocht kun je jezelf 
afvragen: wat zal ik doen als het zover komt? Waar 
sta ik voor? Wat betekent dat voor mij en de ander?  

De route start vanaf de parkeerplaats bij de kerk.  

Daar slaat u linksaf af, de Idzardaweg op in oostelijke richting.



Wapenopslag 

Verzetsvrouw ‘Dora’ (IJmie, 22 jaar): 
“We hebben altijd een 
boodschappentas of lege flessen bij 
ons. Als je toch wordt aangehouden, 
kun je makkelijk een smoes 
bedenken.”

Uit verschillende bronnen zijn meerdere versies terug te vinden. Vrij 

vertaald. 

Het verzet in Wolvega heeft middels verzetsvrouwen ‘Dora’ en ‘Bea’ 

regelmatig contact met Marinus Spin. Een lading wapens, eerder gedropt 

in het Ketliker Skar - een bos over de Tjonger - en daarna opgeslagen in 

een leegstaand PTT-gebouw in Oldeholtpade, wordt in voorjaar 1945 in 

allerijl naar de boerderij van Marinus gebracht.  

“Daar Marinus ook bij het verzet zit, moet snel een andere plaats worden 

gezocht. Deze wordt dankzij de medewerking van de politieagenten Caro 

en Koopmans gevonden in een onbewoond huis aan de Zandenweg 

(nabij huidige Ruskemadenweg) boven Ter Idzard.”

Idzardaweg 69 boerderij van familie Marinus Spin-de Groot



Dat de bommenwerper hier is neergestort is zeker. Over de oorzaak 

bestaan meerdere versies. Volgens onderzoeker Lieuwe Boonstra, 

schrijver van het boek ‘Missing in Action’, kreeg het vliegtuig motorpech 

tijdens de terugtocht en is na enkele rondjes neergestort.

Gedenksteen Halifax

‘De bemanning van de Halifax 
bestaat uit zeven jonge mannen 
in de leeftijd van 20 tot en met 
2 7 j a a r, d i e n o g r e l a t i e f 
onervaren zijn op het gebied van 
operationele vluchten boven 
vijandelijk gebied.’  
Citaat uit het boek Mission in Action

‘De Halifax heeft nog maar 33 vlieguren op de klok staan. Op de 

terugweg naar Engeland wordt de bommenwerper onbestuurbaar door 

een oververhitte motor en er zit niets anders op dan het toestel te 

verlaten.’ Hoewel de bemanning [….] veilig neerkomt, worden ze 

allemaal door de overheerser opgepakt. Zij overleven de oorlog, 

weliswaar na 2,5 jaar gevangenschap.’

Idzardaweg tussen nummer 104 en nummer 106

De steen is op initiatief van de Vereniging Historie Weststellingwerf e.o. 

geplaatst en op 4 mei 2005 onthuld.

Een getuige uit Ter Idzard, mevrouw Groen: “Dc schrik zit er zo in, 
dat als ik ’s nachts vliegtuigen hoor ik helemaal niet meer slaap.”

Fiets de Idzardaweg af in oostelijke richting, met de bocht 

mee. Op de T-splitsing naar links, de Slingerweg op.  

Op de kruising de Ruskemadenweg op.



Onderduikers, evacueès, wapenopslag

Ook bij dit gebied heeft u enige fantasie nodig, want er is veel veranderd. 

Het stoomgemaal - bouwjaar 1900 - stond aan een doodlopend stuk 

zandweg. De meeste huizen uit die tijd zijn vervallen of vervangen. 

Ruskemadenweg 5, bewoond door stoker Jan de Vries: 

De positie van het Stoomgemaal (toentertijd een doodlopend stuk) maakt 

het waarschijnlijk tot een goed onderduikadres. De dochter, Wemmigje, 

van de stoker van het gemaal vertelt dat vanaf halverwege 1944 tot het 

einde van de oorlog een joods meisje bij hen ondergedoken zit, Greetje 

Polak, afkomstig uit Amsterdam. Bij onraad verstopt zij zich op de vliering 

van het woonhuis.  

Een riskante bijkomstigheid is, dat op het gemaal ook regelmatig overleg 

is door de bezetter over waterstanden en hoe die te beïnvloeden.  

Een van de bemanningsleden van de Halifax (zie Gedenksteen Halifax) 

belandt hier in de Tjonger. 

Verderop op de Ruskemadenweg, aan de linkerzijde in het land lag 

Zandenweg 6, bewoond door familie Spin-Sloot. In het voorjaar 1945 

woont Wim Zwemmer, een evacué bij hen in.

Verzetsvrouw ‘Annie’ (Leida, 22 jaar): “Ik 
krijg de opdracht om te zorgen dat hij (een 
van de onderduikers) via Wolvega in Ter 
Idzard komt. Ik heb dameskleding, een 
hoofddoek, make-up en schoenen met hoge 
hakken meegenomen, waarmee hij wordt 
'opgetut'. Als we in Wolvega als twee niet 
opvallende meisjes aankomen, wordt het 
werk door een ander overgenomen.” De 
onderduiker komt veilig in Ter Idzard aan.



Ruskemadenweg 10, toen nog Zandenweg 110, werd bewoond door 

familie Duursma-Visser, eigenaar van het huisje aan Zandenweg 109, 

linkerzijde in het land. Ten tijde van onderstaande gebeurtenis was het 

huisje onbewoond. 

Over deze locatie en wat er heeft plaatsgevonden, bestaan meerdere 

verhalen. Aansluitend op Wapenopslag 1 volgen wij het verhaal van zoon 

Ype Duursma. 

“Het wapenmateriaal wordt opgeslagen in een aardappelkeldertje en 

weggeborgen onder stapels stro.” De heer Duursma vertelt, dat in de 

ochtend wel eens blijkt dat in het huisje stiekem is overnacht.  

“Hun vluchtweg is via de polderdijk (langs de Tjonger) en daar ligt onze 

boerderij vlakbij. Die vluchtelingen begonnen in het stro te wroeten.” 

aldus de heer Duursma, “en dat werd gevaarlijk.” Ten einde raad verzoekt 

de familie Duursma de illegaliteit de wapens weg te halen. 

Het waardevolle archief van zoon Ybe Duursma (onder andere 

medeoprichter en secretaris van Vereniging Historie Weststellingwerf) is in 

2014 overgegaan naar het Historisch Centrum Idzawolde.

Wapenopslag 2

“De nachtelijke bezoekers 
zijn vluchtelingen afkomstig 
u i t S n e e k , d i e d o o r d e 
Duitsers op vliegveld Havelte 
zijn tewerkgesteld.”

Einde Ruskemadenweg linksaf naar Ottersweg



Vanaf dit punt naar rechts afbuigen, Brugslootweg op,  

doorfietsen tot Stelweg, daar rechtsaf slaan.

Medische Hulppost 

In de hongerwinter van 1944 krijgt familie Vochteloo de broers Kees en 

Henk Middelraad in huis. In december kwamen zij, als 14- en 17-jarige, 

vanuit hun woonplaats Den Haag terecht in Wolvega. Ze klopten aan bij 

kledingzaak Dijk aan de Heerenveenseweg. Veehouder Wolter Vochteloo 

wonende op 'De Ottershoeve’ en klant bij kledingzaak Dijk, brengt Henk 

en Kees Middelraad naar de boerderij, waar zij ruim een half jaar “met 

plezier en zonder honger verblijven”. Henk vertelt later uit eigen 

herinnering dat op vrijdagmorgen vroeg, 13 april 1945, op een jeep één 

of twee lichamen vanuit de boerderij zijn afgevoerd. 

HULPPOSTEN, MILITAIRE HANDELINGEN, 
EVACUEES

Ottersweg 13 en Ottersweg 11

  Op 12 en 13 april 1945 trekken Canadese tanks vanuit Oldeberkoop via 

Ter Idzard en Oldeholtwolde richting de Mildamsterpolder (ten noorden 

van de Ottersweg richting de Tjonger). Nabij de boerderijen aan de 

Ottersweg wordt (militaire) ondersteuning opgesteld. 

Ottersweg 9. Voorheen ‘De Ottershoeve’ van familie Vochteloo 

I n b o e r d e r i j ‘ D e 
Ottershoeve’ hebben de 
C a n a d e z e n n a h u n 
aankomst een medische 
hulppost ingericht. Alle 
gewonden worden daar 
gebracht.



Canadese troepen in Ter Idzard

Reconstructie van het onderduikershol in het 
bosperceel van De Geele Bosch in Oldeholtwolde.



De drie Amerikaanse parachutisten (zie Kooiweg) die zich na hun landing 

in de omgeving van de Stelweg verschansen, worden door de 17-jarige 

Jacob ‘Jappie’ Heida, die Engels spreekt, bij familie Hartkamp gebracht 

waar ze te eten krijgen. Er wordt besloten, mede op advies van Jan 

Visser, een muddejager die de omgeving goed kent, dat de Amerikanen 

ondergebracht worden in De Geele Bosch, een boscomplex van 

ongeveer drie hectare verderop aan de Stelweg. 

AMERIKAANSE PARACHUTISTEN 
WORDEN VERSTOPT!

Stelweg 9, toen nog Zandweg 22b, toen bewoond door familie 
Hartkamp, Bosperceel De Geele Bosch

Doorfietsen tot einde Stelweg, op de Ottersweg linksaf slaan.

Kort daarop wordt door de bezetter het hele boscomplex omsingeld en 

uitgekamd, maar er wordt niets gevonden. Omdat dit perceel bos de 

enige plaats is om onder te duiken, worden door de bezetter 

wachtposten uitgezet op de driesprong Ottersweg - Stelweg, en de 

Tjongerbrug bij Mildam. Zo wordt het nog een klus om de drie 

uiteindelijk naar het verzet in Heerenveen te brengen. 

Dit verhaal en het vervolg wordt prachtig en veel uitgebreider 

beschreven in ‘De Regio tijdens De Tweede Wereldoorlog’, als pdf te 

vinden op internet. Je wordt je ervan bewust hoe gevaarlijk dit moet zijn 

geweest!

De drie vluchtelingen worden van andere kleren voorzien en 
kruipend door sloten en greppels door Jacob naar hun 
schuilplaats gebracht: een grote uitgegraven kuil die door 
opgestapelde takkenbossen wordt gecamoufleerd. Zo is er niets 
meer te zien van de schuilplaats. Jacob prent ze in dat ze moeten 
blijven waar ze zitten en dat hij hen 's nachts komt halen. 



Gevechten bij de Tjonger- of Mildamsterbrug

DE BRUG NAAR BEVRIJDING! 

“De officieren en ook wij sprongen op en spoedig wisten wij wat 
er was gebeurd, want er werden twee gewonde Canadezen 
binnen gebracht die vertelden, dat de moffen met een 
Panzerfaust hadden geschoten. Ze waren dus wel erg dicht 
genaderd en het was niet buiten gevaar. Er is toen een tijdlang 
flink geschoten. Wij gingen met de officieren in de kelder (café 
v.d. Spoel) en toen ging het eventjes heel druk met het seinen. 
Na enige ogenblikken werd er een Canadees binnen gebracht, 
die door dat schot van die Panzerfaust zwaar in zijn buik 
gewond was. Wij burgers moesten toen uit de kelder en de 
gewonde er in.”

Wachtmeester 
Paulus de Haan 
uit Heerenveen, 
lid van het 
verzet, is daar 
aanwezig en 
schrijft:

Op een avond/nacht in april 1945 wordt bij Mildam door zo'n 70 goed 

bewapende Duitsers een voertuig opgeblazen met een Panzerfaust.

Voor de brug links het Tjongerpad op.

Dankzij het verzet wordt de Tjongerbrug bij Mildam niet opgeblazen. De 

ontsteker van de explosieven is verwijderd en zo houden ze de brug in 

handen.  

De geallieerden kunnen er later langs om Noord Nederland te bevrijden.



Jan Bakker (1926) woont al zijn hele leven op zijn boerderij aan het 

Tjongerpad, Oldeholtwolde.  

Jan is een van de weinigen in onze omgeving die de oorlog nog bewust 

heeft meegemaakt. Als we hem vragen naar de herinneringen aan de 

oorlog, moet hij heel diep nadenken.

Jan en zijn moeder runnen samen de boerderij. Zijn vader was jong 

overleden. Jan gaat in de oorlogstijd naar de ambachtsschool in 

Heerenveen, waar ook Duitsers ingekwartierd zijn. Daar weet Jan niet 

zoveel meer over te vertellen.  

Wat hem wél bij gebleven is, is het beangstigende nachtelijk lawaai van 

de gevechten in Gaasterland, waar het afweergeschut van de Duitsers 

schiet op de Engelse bommenwerpers.

Tjongerpad 4

GETUIGENVERSLAG

“Het is al zo’n tijd geleden.’ 
Wat wel meteen bovenkomt 
zijn de emoties: ‘Het was een 
hele angstige tijd’, zegt hij. ‘Je 
kon voor iets kleins worden 
neergeschoten. Het waren 
echt barbaren.”



Jans moeder is op zeker moment alleen thuis als ze een paar jongens 

door het land langs de boerderij, richting Mildam ziet rennen. Later blijken 

dit de Amerikaanse vliegeniers te zijn geweest, die zich uit de voeten 

moesten maken, nadat de Amerikaanse bommenwerper Sarah Jane bij de 

Kooiweg in Nijeholtwolde een noodlanding had gemaakt. Spoedig 

daarna verschijnen er Duitsers op het erf, op zoek naar de Amerikanen. Ze 

doorzoeken de boerderij en ook de aardappelkelder wordt 

geïnspecteerd. Jans moeder staat doodsangsten uit, want onder de 

aardappels is de radio verstopt. De Duitse soldaten vinden de 

Amerikanen, noch de radio.

Onder het viaduct door de weg volgen.

“We blijven tijdens de oorlog op de hoogte van alles via de radio. 
We horen zo over de bombardementen op Berlijn. Over de 
opmars van de geallieerden hoorden we niets, want dat was 
geheim. Ik weet nog goed dat de Canadezen er ineens waren. 
Daar moest ik natuurlijk bij zijn. Ik was een hele voorzichtige, 
maar ook nieuwsgierige jongen.”

“Van de bezetter moet het pikkedonker zijn 
en daarom is alles verduisterd. De 
bedoeling van verduisteringsmaatregelen 
is om te voorkomen dat geallieerde 
bommenwerpers hun weg naar Duitsland 
vinden of materiaal droppen. Wij hebben 
zwart papier voor de ramen. Er mag geen 
kiertje licht doorheen komen.”



ANGSTIGE MOMENTEN BIJ CAFE BOUMA  

Hieraan vooraf gaat het verhaal van de Amerikaanse bommenwerper 

‘Sarah Jane’. Dit komt verderop in de fietstocht terug, bij het monument 

aan de Kooiweg.

Heerenveenseweg 252, voorheen stond hier Café Bouma.  
Het verhaal dat nu volgt, speelt zich af in 1944.

Zijn parachute heeft Reilly in het weiland achtergelaten. Hij komt binnen 

bij de Bouma's en ontdoet zich in de keuken van de vliegoverall die over 

het uniform wordt gedragen.

Reilly, een van de Amerikaanse 
parachut isten, komt in de 
omgeving neer van café Bouma. 
Hier drijft weduwe Bouma samen 
met haar zoon en dochters een 
café annex hengsten-houderij.

“Ondertussen heeft zich voor het café een menigte nieuwsgierigen 

gevormd die de Amerikaan naar binnen hebben zien gaan. De Bouma’s 

begrijpen dat de situatie hierdoor heel gevaarlijk kan worden voor alle 

partijen. Want als de bezetter of de Landwacht hem hier vinden, zijn ze 

medeplichtig, met alle gevolgen van dien. Een van de aanwezigen, die de 

Engelse taal machtig is, vertelt Reilly dat de Bouma’s verschrikkelijke 

risico’s lopen als ze hem daar vinden. De Amerikaan verlaat hierop het 

pand met achterlating van zijn overall en spoedt zich in oostelijke richting 

langs de Tjonger, zelfs nog met behulp van een fiets. […..] Hij wordt 

herenigd in de omgeving van de Stelweg met zijn beide kameraden, die 

beiden bij de Stelweg waren neergekomen.”



Hier kan een keuze worden gemaakt!  

De lange route voert u naar het monument voor de Sarah 

Jane. Daarvoor slaat u rechtsaf de Kooiweg op.  

U kunt ook kiezen voor de kortere route, zie hiervoor het 

kaartje op de achterzijde.

“De familie Bouma blijft ondertussen in angst en vrees achter en het 

eerste dat gedaan wordt, is de achtergelaten militaire vliegoverall laten 

verdwijnen. Juist op tijd, want na een tip uit het publiek op straat, dat de 

Amerikaan hier binnen zat, is de Landwacht snel ter plaatse. Ontkennen 

helpt niet meer en de toevoeging dat hij weer is vertrokken, wordt niet 

geloofd.  
De familie wordt op een rij gezet met de handen boven het hoofd en alles wordt 
overhoop gehaald. Tot zelfs op de slaapkamer van de dochters wordt de 

kledingkast leeggehaald.  

Op dit moment betreedt Lammert de Koe uit Wolvega in zijn functie van 

commandant van de Landwacht het pand. Hij gaat naar boven en jaagt 

de hele bende landwachters naar beneden en naar buiten met de 

woorden: ‘Hier hebben jullie niets te zoeken, hier is geen Amerikaan!’ 

Mevrouw Bouma beaamt later dat men van De Koe kan zeggen wat men 

wil, maar dat hij daar de situatie heeft gered en dat het zonder hem niet 

goed zou zijn gegaan in haar gezin. De meute landwachters die er door 

De Koe uit zijn gestuurd, willen ondertussen in de stallen kijken. Dit wordt 

zoon Anne hardhandig aan zijn verstand gebracht en hij moet menige 

klap incasseren. Daar ze de paardenboxen ook willen controleren, moet 

Bouma de hengsten één voor één uit hun verblijf halen. Maar de eerste 

de beste hengst, die uit de box wordt geleid is zo vurig en maakt zulke 

rare sprongen, dat de meute het wel voor gezien houdt. Gelukkig vinden 

ze de overall niet. In de woning achter de piano wordt wel een radio 

gevonden en meegenomen, maar verder loopt het goed af.” 



AMERIKAANSE BOMMENWERPER  

’SARAH JANE’ MAAKT NOODLANDING

Bocht Kooiweg ….. boerderij werd bewoond door de familie Rameyer

Het vliegtuig ‘Sarah Jane’ is op 7 mei 1944 onderweg naar Berlijn, om 

propaganda-strooibiljetten uit te werpen. Vlak voordat het toestel Berlijn 

bereikt, krijgt het met technische problemen te maken. [….] Om die reden 

keert het toestel terug. [….] Ongeveer voorbij Ter ldzard begint wegens 

overbelasting plotseling één van de twee overgebleven motoren te roken 

en inmiddels is de Sara Jane gezakt tot een hoogte van ongeveer 

vierhonderd meter [….] 

De eerste piloot geeft de bemanningsleden per direct de opdracht om 

het toestel per parachute te verlaten, waar vier van hen gehoor aan 

geven. De piloot, 2e Luitenant Darnell weet het gevaarte om te gooien en 

na nog een paar bochten en een landhek [….] te hebben geramd, twee 

sloten en de Kooiweg te hebben genomen, voert hij een perfecte 

noodlanding uit. 



U fietst verder over de Kooiweg tot u bij Stadburen komt.  

Hier linksaf slaan.

De familie Rameyer zit nog te eten als het grote vliegtuig na 
de gemaakte bocht op zeer lage hoogte op hun boerderij af 
komt stormen. “We dachten dat het gebeurd was met ons!”, 
aldus mevrouw Rameyer.

Het gevaarte komt tot stilstand in een wheels-up-landing op een perceel 

weiland van de familie Rameyer, ongeveer honderd meter vanaf de hoeve.  

Het betreffende weiland wordt later wel het Vliegtuigstuk genoemd. 

De overige vijf bemanningsleden komen ongedeerd uit het toestel en 

worden door de bezetter vrijwel onmiddellijk in krijgsgevangenschap 

genomen. Een van de vier parachutisten komt na omzwervingen via 

Rottum dankzij het verzet in Heerenveen terecht, waar hij zijn drie 

eveneens ontsnapte kameraden ontmoet.  

Bemanningslid Reilly komt neer in de omgeving van Café Bouma, zie het 

voorgaande verhaal.

Het 'Sarah Jane’- monument herinnert aan de negen bemanningsleden 
van de Amerikaanse bommenwerper, die de noodlanding maakte.



“Op 12 oktober 1944, om een uur of tien 's ochtends, staan twee 
Duitse auto's met een paar SD'ers en de gevangenen in 
Nijeholtwolde, dichtbij de spoorbaan. Er komen zes Duitse 
[soldaten] op een fiets aan, met petten op en helmen op de rug. Ze 
zetten hun fietsen tegen de heg van een woning die vlakbij is, doen 
hun petten af en de helmen op en pakken hun geweren, die aan de 
stang van de fietsen vastzitten.  
Eerst wordt Roelof Algra doodgeschoten, hij is de oudste. Dan Nico 
Veltman. Getuigen, die achter het raam van die woning staan, 
vertellen dat Veltman zijn handen voor zijn ogen doet. 
Dan is de beurt aan Marcel Leiser, die nog een vluchtpoging doet. 
Maar er staan zes man met het geweer in de aanslag klaar. Hij heeft 
geen schijn van kans.”

De bezetter geeft opdracht tot wraakneming voor deze sabotage. Drie 

willekeurige gevangenen worden uit de Leeuwarder gevangenis gehaald. 

Zij zullen bij de plaats van de sabotagedaad in Nijeholtwolde worden 

gefusilleerd. De opdracht luidt: “Er moet een voorbeeld gesteld worden 

voor de Friese bevolking. De stoffelijke overschotten van de drie mannen 

moeten een etmaal ter afschrikking op de fusilladeplaats blijven liggen.”

MONUMENT TER HERINNERING  
AAN EEN ZINLOZE DAAD 

Stadburen, nabij de spoorovergang

In oktober 1944 doen enkele leden van de Binnenlandse Strijdkrachten 

(het verzet) op eigen initiatief een poging om een trein bij Nijeholtwolde 

te laten ontsporen door de rails onklaar te maken. De mislukte 

sabotagepoging wordt ontdekt nog voordat de Duitse trein voorbij komt. 

[….] 

Een reconstructie door een ooggetuige van de executies: 



Nicolaas Veltman, uit het dorpje Irnsum. 
‘Als uitermate gelovig Katholiek vond hij 
het zijn plicht toe te treden tot het verzet. 
[….] In de nacht wordt hij gearresteerd en 
ingesloten in Leeuwarden’…… 

Nicolaas komt niet vrij, hij sterft op deze 
plek, nog geen 33 jaar.

Roelof Algra is een landarbeider uit 
Rinsumageest, die eerder dat jaar in zijn 
woning door landwachters is opgepakt, 
omdat hij naar een Engelse radio-
uitzending zat te luisteren…..  

Roelof wordt door deze wraakneming niet 
ouder dan 56 jaar.

Marcel Leiser, in Gouda geboren als Joods 
kind, komt na meerdere onderduikadressen 
terecht in Blessum. In 1944 wordt Marcel 
van zijn bed gelicht [….] en overgebracht 
naar de Leeuwarder gevangenis.…. 

Marcel wordt hier, door deze vergeldingsactie 
slechts 21 jaar.

Als de cel van Nicolaas opengaat, denkt hij eerst dat 
hij vrijkomt. Hij neemt afscheid van zijn celgenoten 
met de woorden: “Ik zal ze thuis de groeten doen.”



Aan het einde slaat u linksaf richting Oldeholtpade. 

U komt uit op de Hamersweg.

Van dit punt fietst u de Heirweg af en steekt u de 

Heerenveenseweg recht over. 

Aan het eind van het pad slaat u linksaf de Scheeneweg op, 

onder het viaduct door, rechtsaf de Idzardaweg op. 

Halverwege de Idzardaweg gaat u rechts het Bospad op.

GOED OPLETTEN VOOR VERKEER VAN BEIDE KANTEN!!!

Bospad 3,  Hendrik Bos, geboren 1907 in Ter Idzard. In zijn latere 

woonplaats Steenwijk helpt hij tijdens de oorlog mensen in nood. Hendrik 

wordt gefusilleerd door de bezetter op 13 oktober 1944, hij is dan 36 jaar.  

Bospad 5. In 1925 komt hier, bij de familie Hogeling een Duits weeskind, 

Hans Küter genaamd, wonen. Over hem heeft Ybe Duursma in het 

Stellingwerfs een verhaal beschreven: ‘Van hongerkind tot moordenaar.’

DE BEVRIJDERS KOMEN! 12 april 1945 

Hamersweg

Het Canadese legerkorps ‘Royal Canadian Dragoons’ rukt vanuit Drente 

op richting Friesland  […..] Aangekomen in Oldeberkoop wordt besloten 

daar halt te houden en een kampement op te slaan. Vele bruggen over de 

Tjonger zijn onklaar gemaakt en eerst moeten verkenningstochten 

uitgezet worden om te zien waar nog wel overgestoken kan worden, ook 

met zwaar materieel.

“Van ver over zee gekomen om ons uit de ellende te verlossen.”



In de middag vertrekt opnieuw een eenheid vanuit Oldeberkoop op 

weg naar de brug in Mildam. Ook zij nemen de beslissing om via 

Nijeholtpade naar Oldeholtpade te rijden. Gelukkig missen de 

Canadezen nu de Hamersweg niet en rijden via Ter Idzard, langs de 

school aan de Ottersweg in Oldeholtwolde naar de brug van Mildam en 

komen daar tot de ontdekking dat de brug mede dankzij de 

ondergrondse en de bevolking nog intact is. Aangekomen in Mildam 

wordt de brug meteen bezet en worden de hulptroepen vanuit 

Oldeberkoop opgeroepen.

Een verkenningseenheid vertrekt vanuit Oldeberkoop richting Mildam om 

polshoogte te nemen bij de eerstvolgende oversteek, de Mildamsterbrug. 

Komende bij de Vriesburgerweg richting Ter Idzard kiezen ze er niet voor 

deze weg in te slaan, hoewel dit de kortste weg is naar Mildam. Ze 

houden echter links aan en trekken via Nijeholtpade naar Oldeholtpade.  

In Oldeholtpade kiezen ze op de Hoofdweg per abuis niet de 

Hamersweg, die rechtsaf naar Ter Idzard gaat, maar rijden rechtdoor 

richting Wolvega. Uitgerekend die dag krijgt een Duitse wagen pech net 

ten westen van Oldeholtpade en is een aantal vijandelijke soldaten bezig 

een en ander te repareren. De Canadezen lopen in een fuik en het komt 

tot een vuurgevecht. De eenheid weet de bemanning van het eerste 

voertuig nog in veiligheid te brengen en trekt zich terug richting 

Oldeberkoop.

Aan het einde van de Hamersweg slaat u rechtsaf. 

Aan uw linkerhand vindt u weer de Bonifatiuskerk.



Canadese tanks nabij de Slingerweg, Oldeholtwolde

Bronnen en boeken  

* Archief Idzawolda, www.bonifatiuskerkteridzard.org 

* www.joodsmonument.nl 

* www.monumenten.nl 

* www.drentheindeoorlog.nl 

* www.spanvis.com 

* www.nationaalarchief.nl 

* www.delpher.nl 

* www.wikipedia.org 

* www.wo2slachtoffers.nl 

* www.tracesofwar.nl 

* www.stellingia.nl 

* www.gevangeninfriesland.nl 

* Beeldverhaal van toen en nu, Oldeholtwolde en Nijeholtwolde 1900-2005 Gerrit de Vries 

* Beeldverhaal van toen en nu, Ter Idzard 1900-2005 Gerrit de Vries 

* Opdat we nooit vergeten. Het verzet in Wolvega en omgeving 1940-1945.  

  Gemeente Weststellingwerf 

* Missing in Action, Lieuwe Boonstra 

* Het onderduikershol is te bekijken, neem hiervoor contact op met www.degeelebosch.nl

http://www.bonifatiuskerkteridzard.org
http://www.joodsmonument.nl
http://www.monumenten.nl
http://www.drentheindeoorlog.nl
http://www.spanvis.com
http://www.nationaalarchief.nl
http://www.delpher.nl
http://www.wikipedia.org
http://www.wo2slachtoffers.nl
http://www.tracesofwar.nl
http://www.stellingia.nl
http://www.gevangeninfriesland.nl
http://www.degeelebosch.nl


Dit schilderij door Anton Verhey verbeeldt de wraakactie voor 
sabotage aan het spoor van Nijeholtwolde door het Friese verzet. De 
bezetter weet niet wie hier verantwoordelijk voor zijn en schiet als 
represaille drie willekeurige gevangenen dood. Marcel Leiser, de man 
in de lichte kleding is één van hen. Hij 21 jaar, ouder wordt hij niet. 

Wat zou jij doen? 
Er zijn eindeloos veel verhalen te vinden en te 
vertellen over de oorlogsperiode. Over afwachten en 
handelen, over achterdocht en vertrouwen, over 
gevaar en keuzes. Over helden, vermeende en echte, 
over zichtbare en stille helden. 
Onwillekeurig denk je aan de huidige tijd, waarin 
opnieuw, of nog steeds mensen overheerst worden. Bij 
een aantal verhalen in deze fietstocht kun je jezelf 
afvragen: wat zal ik doen als het zover komt? Waar 
sta ik voor? Wat betekent dat voor mij en de ander?  
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