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BEVRIJDINGSMONUMENT
Na de bevrijding
bevrijding in
in 1945 werd
werd in
in de
degemeente
gemeente een
een commissie
commissie gevormd
gevormd met
met het
het doel
doel een
een monument
monument op
te richten ter herinnering aan allen,
allen, die
die in
in deze
deze gemeekte
gemeekte tijdens
tijdens de
de oorlog
oorlog 1940-1945 om het leven
waren
waren gekomen.
gekomen. Het monument
monument gold
gold voor
voor gesneuvelde
gesneuvelde militairen
militairen uit
uit de
degemeente,
gemeente, geallieerde
geallieerde
militairen, verzetslieden
verzetslieden en mensen die door oorlogshandelingen de dood hadden gevonden.
Het plaatselijk comité bestond
bestond uit onder
onder andere
andere J.L.
J.L. Thalen, voorzitter. Nadat Thalen benoemd
benoemd was
was als
burgemeester van Utingeradeel nam burgemeester mr. dr. H.J.
H.J. Wytema, burgemeester van Beilen, het
voorzitterschap
voorzitterschap over.
over.Anne
Anne de
de Vries
Vries was
was secretaris;
secretaris;Hendrik
HendrikSchuldink
Schuldink maakte
maakte ook deel uit van het
comité.

De doden
In de meidagen van 1940 sneuvelden
sneuvelden vijf Beilers
Beilers
door het oorlogsgeweld, zestien mensen
mensen kwamen
kwamen
als verzetsstrijders om het leven, acht mensen wegens andere oorzaken en vierenveertig joodse medeburgers overleefden
overleefden de
de nazi-terreur
nazi-terreur niet»
niet»

Het monument
De commissie zamelde voor dit monument bij de
ingezetenen
ingezetenen van
van de gemeente
gemeente Beilen een bedrag van
f. 6000,-- in. Het plaatselijk comité bezocht verder
een tentoonstelling
tentoonstelling van oorlog
oorlogsmonumenten
smonumenten in Amsterdam. Na deze oriëntatie
sterdam.
oriëntatie kreeg
kreeg beeldhouwster
beeldhouwster
Fri Heil uit Arnhem de opdracht het monument te
maken. De contacten tussen beeldhouwster en het
comité verliepen meteen goed. Fri Heil zag mogelijkheden om vorm te geven aan de bedoelingen,
lijkheden
bedoelingen, die
in het monument tot uitdrukking moesten komen.
Haar eerste ontwerp werd echter door de commissie
commissie
voor oorlogs- en vredesgedenktekens in de provincie Drenthe afgewezen.
afgewezen. Het tweede ontwerp was
een Drents mannenfiguur
mannenfiguur op ware grootte, in brons
gegoten, achterwaarts wijkend tot de stenen wand,
maar met
het hoofd
hoofd naar
naar voren:
maar
met het
voren: Tot
Tot hier
hier en niet
niet
verder!
verder! De
De stenen
stenen wand werd gevormd door een
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grote zwerfkei, die bij het graven van het Linthorst
Homankanaal was blootgelegd.
De veldkei
veldkei was ook symbolisch
symbolisch voor het Drents
Drents
verleden, een 'getuige van een verleden dat zich in
de eeuwen verliest, doch waarmede de Drenten van
thans zich innig verbonden
verbonden weten'.
weten'.
In oktober 1947 waren de plannen over het monument en de plaats, waar het zou komen te staan rond.

De kei
In de zomer van 1923 werd gestart met het graven
van het Linthorst Homankanaal. Ter hoogte van De
Vossenberg werd een enorme veldkei aangetroffen,
Vossenberg
aangetroffen,
met een geschat gewicht van 20.000 kilo. Aanvankelijk dacht men de kei door genietroepen te laten
springen; later bedacht men dat de veldkei ook wel
als een herinneringsmonument aan de vele zweetdruppels,
druppels, geplengd
geplengd tijdens
tijdens het
het graven
graven van het kanaal,
naal, kon dienen.
dienen. Met
Met veel moeite
moeite heeft
heeft men de
veldkei op de wal gekregen. Tot 1950 heeft hij aan
de westzijde van het kanaal gestaan.2
kanaalmaatschappij, eigenaar
veldkei,
De kanaalmaatschappij,
eigenaar van
van de veldkei,
stond deze af aan het comité.

De plaats

Een
Een schets
schets van
van Fri
Fri Heil
Heil van
van de
de plaats,
plaats, waar het monument zou komen te staan.

Aanvankelijk was men van plan om het monument
nieuw te bouwen gemeentehuis te plaatsen.
bij het nieuw
Aangezien de definitieve
definitieve bouwplaats van het raadhuis nog niet
niet bekend
bekend was, werd besloten het monueen braakliggend
braakliggend
ment
ment voorlopig
voorlopig te
te plaatsen
plaatsen op een
stukje terrein tussen de beide
beide begraafplaatsen
begraafplaatsen aan de
Torenlaan.
Later zou
zou het
het dan vlakbij
vlakbij het nieuwe
nieuwe
Torenlaan. Later
gemeentehuis geplaatst moeten worden. Aangezien
dit laatste nogal wat extra problemen met zich mee
zou
zou brengen,
brengen, onder
onder andere
andere financiële,
financiële, werd toch
besloten naar een definitieve plaats voor het monument uit te zien.
Dit terrein bestond uit twee percelen tussen de beide
sectienummer
begraafplaatsen,
begraafplaatsen, waarvan
waarvan één
één het sectienummer
was. Eigenaar,
Eigenaar, A.
346
346 had
had en ruim 16 are groot
groot was.
Brunsting, verkocht
Brunsting,
verkocht het
het aan het gemeentebestuur
gemeentebestuur
voor een bedrag van f. 850,--.
850,--. In
In de
de verkoopacte
verkoopacte liet
hij de bepaling opnemen, dat hij recht van overpad
'Vonderhield naar de
de weilanden
weilanden in de
de zogenaamde
zogenaamde `Vonderkampen'
kampen',, die achter de
de B
B eilerstroom
eilerstroom lagen. Deze
liep begin jaren
jaren vijftig
vijftig direct
direct achter het kerkhof. Op
het perceel
perceel stond
stond een es. Deze werd door Brunsting

voor een bedrag van f. 50,-- aan de gemeente verkocht.
Het tweede perceel, sectienummer 773, was van
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De plaats, waar het verzetsmonument zou komen.

2
1996
2 -- 1996

Bevrijdingsmonument

Gravers en notabelen bij
de veldkei in de gegraven
bedding van het Linthorst
Romankanaal.

Joh. Bakker
Bakker uit De Stapel en was 0.2.75 ha groot. Hij
schonk het
gemeente in
ruil voor
schonk
het aan
aan de gemeente
in ruil
voor enige
enige
voorzieningen bij de brug in de Beilerstroom. Ook
zou de Gemeentelijke
Gemeentelijke Technische Dienst een uitdieping aan de zuidzijde van de stroom maken, die
als drinkplaats voor het vee zou kunnen dienen.
Voor de
Voor
de koop
koop van
van grond
grond en boom stelde
stelde het
het gemeentebestuur van Beilen een krediet van f. 1000,-meentebestuur
beschikbaar.
De Gemeentelijke
Gemeentelijke Technische
Technische Dienst
Dienst zou het terrein ophogen en
en inrichten.
inrichten. De kosten hiervoor werden geraamd op f. 700,--.
Het beplantingsplan
beplantingsplan rondom
Het
rondom het
het monument
monument was
was
van de hand
hand van
van tuinarchitect G.J. van de Meij uit
Arnhem.

De plaatsing
Op woensdag
woensdag 19
19 mei
mei 1950
1950 werd
werd de veldkei
veldkei naar
Beilen getransporteerd.
getransporteerd. Voor
Voor het transport
transport had de
plaatselijke commissie
commissie een beroep gedaan het legeronderdeel van
onderdeel
van de Gewestelijke
Gewestelijke Rimi-hoofdRimi-hoofdwerkplaats
Assen van kapitein
kapitein Groenhuyzen.
werkplaats te
te Assen
Groenhuyzen.
Toen hij
veldkei bij De
De Vossenberg
Vossenberg aan een
een
Toen
hij de veldkei
nadere inspectie had onderworpen, kwam hij tot de

conclusie over onvoldoende zwaar materiaal te beschikken
transport te realiseren.
realiseren. Op zijn
zijn
schikken om
om het transport
beurt deed hij een beroep op de
de transportafdeling
transportafdeling
van het 'tweede voertuigenpark' in Stroe (Veluwe).
Er kwamen militaire trailers naar De Vossenberg,
"die
"die 35
35 ei
ei 40
40ton
tonop
ophun
hun24
24wielen
wielenkunnen
kunnenvervoeren,
vervoeren,
een Diamond-break-down,
Diamond-break-down, een
een Ward-laWard-la- France met
een 9 liters motor, die gemakkelijk 30
30 tot 40 ton aan
zijn draaibare mast
mast omhoog
omhoog kan
kan tillen".
tillen".
Om 13.00 uur bereikte het transport de plaats van
bestemming
bestemming aan de Torenlaan.
Torenlaan. Hier stond het plaatselijk
selijk comité
comité samen
samen met
met de beeldhouwster
al in
beeldhouwster al
afwachting van
afwachting
van de
de komst
komst van de kei.
kei. Militairen
Militairen
waren vervolgens in regenachtig
regenachtig weer nog eens vijf
uur bezig om de veldkei op de gewenste plaats te
krij gen.
gen.
In
In de
de middaguren
middaguren was
was er
er van
van de zijde
zijde van
van het
het
publiek veel belangstelling voor de activiteiten van
de militairen.

Onthulling
donderdag 31
augustus 1950 werd het monuOp donderdag
31 augustus
ment onthuld.
onthuld. De
gasten werden
werden om
half twee
twee
ment
De gasten
om half
's
middags in
in Hotel
Hotel Prakken
Prakken ontvangen.
ontvangen. In
In het
het
's middags
Nieuwsblad
Nieuwsblad voor
voor Beilen
Beilen worden
worden als
als gasten
gasten gege-
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Het militair transport bij
de plaats van bestemming. De Beiler jeugd
kijkt nieuwsgierig toe.

De zwerfkei wordt van de
dieplader getrokken.

noemd: baronesse De Vos van
van Steenwijk-Van
Steenwijk-Van Rooy(militairbevelhebber
bevelhebber van
van
en, generaal
generaal Drst
Drst Britt
Britt(militair
zijn kolonel
kolonel Speck
Speck
het
noordelijk district)
district) met
met zijn
het noordelijk
O'Breen en
en kapitein
kapitein Groenhuyzen
Groenhuyzen en kolonel GeRijkspolitie en
vers Deynoodt, commandant
commandant van
van de Rijkspolitie
marechaussee.
Verder waren bij de onthulling aanwezig vertegenvan plaatseplaatsewoordigers
woordigers van
van de
de Stichting
Stichting '40-'45,
'40-'45, van
lijke instellingen, oud-verzetslieden en de plaatse-

raadsleden.
lijke
gemeentebestuur en raadsleden.
lijke notabelen,
notabelen, gemeentebestuur
Ook de beeldhouwster Fri Heil was met haar echtgenoot en dochter aanwezig. Verder verzorgde de
voordrachtskunstenaar
Willem Berghemer
Berghemer bij
bij de
voordrachtskunstenaar Willem
onthulling een declamatie.
Veel Beilers toonden hun belangstelling bij de ontplaats
hulling. Op een gereserveerd
gereserveerd gedeelte was plaats
ingeruimd
ingeruimd voor nabestaanden van getroffenen uit
de bezettingsjaren. Ook leerlingen van de ULO-
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scholen waren
waren bij de plechtigheid
scholen
plechtigheid aanwezig.
aanwezig. Zij
zongen 'Wilt heden
heden nu
nu treden
treden voor
voorGod
Godden
denHee
Heere'
re' .
Bij de onthulling sprak
sprak oud-burgemeester
oud-burgemeester Wytema
over de symboliek van het beeld. In de uitgebeelde
figuur moet uit zijn gestalte, de houding en de blik
de mens, de Drent tevoorschijn komen, die in 'alle
deemoed' een onverzettelijkheid uitstraalt, 'omdat
hij steunt
steunt op
hij
op zijn
zijn geloof
geloof dat waarlijk
waarlijk is
is als een
een
granieten rots'.
Verder stond
Verder
stond Wytema
Wytema nog
nog stil
stil bij
bij de keuze
keuze van
van
onthullingsdatum, 31 augustus:
"Het is niet zonder zin, dat de onthulling is gesteld
op deze
deze dag,
dag, nu onze
onze geliefde
geliefde en
en diep
diep vereerde
vereerde
Prinses
Wilhemina haar zeventigste
Prinses Wilhemina
zeventigste verjaardag
verjaardag
viert. Zij was toch in de bange jaren 1940-1945 de
ziel van alle
alle weerstand, die het volk van Nederland
de onderdrukker
onderdrukker bood
bood en waarvan dit monument
monument
getuigen zal tot ons en tot allen die na ons komen,
opdat wij - en zij - nooit vergeten wie eens in onze
dorpsgemeenschap leefden
dorpsgemeenschap
leefden en
en vielen
vielen in de harde
strijd."
Aan het slot van zijn rede verzocht Wytema baronesse De Vos van Steenwijk-Van Rooyen het monument te onthullen.
onthullen. Terwijl de ULO-leerlingen
ULO-leerlingen het
Wilhelmus zongen, ging door een practische, mechanische werking als gevolg van een enkele handbeweging van de baronesse de vlag naar beneden,
die het beeld bedekte.
Burgemeester S.G. Rëlmelingh
Rëlmelingh aanvaardde
aanvaardde vervolgens namens het
het gemeentebestuur
gemeentebestuur het beeld, waarna
waarna
declamator
declamator Berghemer
Berghemer enige gedeelten uit Klaagliederen van
liederen
van Jeremia
Jeremia en
en de profetieën
profetieën van Jesaja
Jesaja
voordroeg.
voordroeg. De
De schrijver
schrijver van
van het verslag voor het
het
Nieuwsblad
Nieuwsblad voor
voor Beilen
Beilen vond dit gedeelte van de
bijeenkomst het meest aangrijpend:
"Sober in plastiek en gebaren, met waarlijk sonore
klank bracht
klank
bracht deze begaafde kunstenaar de troostrijke, van
rijke,
van grote
grote geloofskracht
geloofskracht getuigende fragmenten uit het Klassieke
Klassieke Boek tot zijn ontroerde
ontroerde toehoorders. Wij zeggen niet te veel, wanneer we deze
declamatie het
het aangrijpendst hoogtepunt van heel
plechtigheid van
de plechtigheid
van deze
deze middag
middag noemen.
noemen. Men
Men
voelde: hierna
voelde:
hierna valt
valt er
er niets
niets meer
meer te
te zeggen."
zeggen."
Aan het slot van de bijeenkomst werden bloemen
gelegd
gelegd door
door onder
onder andere:
andere: H.J. Wytema, namens

Baronnesse De Vos van Steenwijk-Van Rooyen onthult
het monument. Links van haar comité-voorzitter mr.
dr. H.J. Wytema. Op de achtergrond links G.A. de
Ridder.

het plaatselijk
plaatselijk comité,
comité, burgemeester
burgemeester Wimelingh,
Wimelingh,
namens het gemeentebestuur, G.A. de Ridder, namens de Oranjevereniging,
Oranjevereniging, J. Eleveld en Van Veen,
namens
namens de
de Handelsvereniging
Handelsvereniging en
en de
de Chr.
Chr.
Middenstandsvereniging, W.
Middenstandsvereniging,
W. Nicolaï,
Nicolaï, namens
namens
W.I.K. en vertegenwoordigers van de ex-Gemeenschap van Oud-Illegale
Oud-Illegale Werkers
Werkers en van de Stichting
Stichting
1940-1945.
Een diepe indruk bij de aanwezigen
aanwezigen maakte vervolgens het verschijnen van vier joodse vrouwen, die
hun
bloemen schikten
schikten temidden
temidden van
overige
hun bloemen
van de overige
bloemen
bloemen en
en kransen?
kransen?
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Hendrik Schuldink legt een lint van een krans goed.

Joodse vrouwen schikken de bloemen bij het monument.

Noten:
Degenoemde
genoemdegetallen
getallenzijn
zijngebaseerd
1) De
gebaseerdop
op een
een artikel
artikel in het
Nieuwsblad voor Beilen van 8 september 1950.
In het boek Kroniek van de Oorlogsjaren 1940-1945
1940-1945 in de
gemeente Beilen komt de schrijver, G.M.E. Braker, in de
bijlagen
bijlagen 11 (p.
(p. 141,
141, 142)
142) en
en 3 (p.
(p. 144,
144, 145)
145) tot
tot andere
andere
getallen: zes Beilers kwamen in het oorlogsgeweld van de
mei-dagen
mei-dagen 1940
1940 om
om en zeventien
zeventien mensen
mensen kwamen
kwamen als
verzetsstrijders om het leven. Verder noemt hij twee verzetsstrijders, die
zetsstrijders,
die in Beilen waren geboren en elders zijn
omgekomen; zes
omgekomen;
zes personen
personen die
die in de
de gemeente
gemeente Beilen
Beilen
waren geboren en ten gevolge van het oorlogsgeweld zijn
omgekomen; vier personen die niet in de gemeente Beilen
omgekomen;
waren geboren en ten gevolge van het oorlogsgeweld zijn
omgekomen en
en twee personen
personen die in Beilen
omgekomen
Beilen omkwamen en
elders waren geboren.
geboren. Uit de opsomming
opsomming van Braker blijkt,
dat er 36 joden,
joden, die
die in
inBeilen
Beilen woonden
woonden in
inconcentratiekamconcentratiekampen om het leven zijn gebracht. De auteur van het kranten-

artikel verantwoordt
verantwoordt zijn
zijn aantal
aantal van 44 joden niet. Hij heeft
vermoedelijk het aantal weggevoerde joodse patiënten uit
Beileroord in zijn telling meegenomen. Dat waren er acht
of negen.
2) G.J. Koopman, De mens achter
achter het
hetLinthorst
LinthorstHomankanaal,
Homankanaal,
Hist. Ver. Gem. Beilen, jaargang 2, nummer 1, p. 13-19
3) Dit artikel is gebaseerd op:
Gemeentearchief Beilen, inventarisnummer 1.853
Nieuwsblad voor Beilen, 26 mei 1950 en 8 september
september 1950

Verantwoording foto's:
De foto op pag. 18 komt uit het archief van de Hist. Ver. Gem.
Beilen.
De foto's
foto's op
op pag.
pag. 21
21 t/m 21 zijn van H. Schuldink uit Ommen.
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