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Historische feiten
4. Oude Willem.
Rijkswerkkampen 'Diever A' en 'Diever B'.
Van ongeveer 1935 tot 1946 bevonden
zich aan de Bosweg bij Oude Willem de
Rijkswerkkampen 'Diever A' en 'Diever B'.
Ze werden opgericht in de economische
crisis van de jaren 1930 als
werkverschaffing voor werklozen. Het
handwerk betrof vooral het spitten van
woeste gronden ten behoeve van
bosaanplant en het in cultuur brengen
van landbouwgrond, maar ook wel werd
hulp verleend aan boeren in de
omgeving. Tijdens de bezetting werden
de kampen overgenomen door de Duitsers. Net als in Vledder werden er in 1942 joodse
mannen te werk gesteld die later in dat jaar naar het kamp Westerbork werden
overgebracht. In de laatste oorlogsjaren dienden deden de kampen dienst als opvang voor
evacués die hun woonplaats moesten verlaten wegens oorlogshandelingen. Na de oorlog
werden er collaborateurs vastgezet die ervan werden verdacht met de bezetter te hebben
geheuld en hier hun berechting moesten afwachten.

De barakken zijn aan het eind van 1946 afgebroken en overgebracht naar Limburg, waar zij
nog tot 1966 dienst hebben gedaan.
Op de camping "Hoeve aan den Weg"
ziet u vanaf de Bosweg een klein wit
huisje. Dit huisje was gelegen op het
terrein van de werkkampen en deed
dienst als pomphuis. Het is thans in
gebruik als woning.
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Bij de camping staat een gedenksteen die door de Stichting Joodse Werkkampen is geplaatst.
De tekst erop luidt:
Geef mij de moed om onrecht te onderkennen Ook waar 't door eeuwen van gebruik
gewilligd wordt, De vaste wil aan onrecht nooit te wennen Ook waar de macht, het weg te
nemen, schort.
Het gedicht 'Moed' is van Jacqueline Elisabeth van der Waals (1868 -1922).
4a. Gedenksteen De laatste vlucht van Halifax B-J l LW-231 VR-F.
De geallieerden deden in de nacht van 22
op 23 november 1943 een aanval op
Berlijn met 764 bommenwerpers. Eén
van de bommenwerpers zou Berlijn
echter nooit bereiken. Het was de Halifax
van het 419de Squadron van de Royal
Canadian Air Force. Het vliegtuig was om
16.33 uur opgestegen in County Durham
in Engeland. Al op de heenweg werd het
vliegtuig onderschept en getroffen door
één van de zeer weinige Duitse jagers die
er in was geslaagd om in de lucht te
komen. De brandende kist stortte om
19.00 uur neer in een perceel van de
staatsbossen bij Diever. Captain William Langenbeck Hunter (21 jaar), een bankierszoon uit
Vancouver in Canada, kwam met zijn gehele bemanning om. Op initiatief van de Historische
Vereniging Gemeente Diever is aan het Hunterpad op 22 november 1999 een gedenksteen
geplaatst.
5. Onderduikershol 'De Wigwam'.
Jan Oosterhuis werd in Diever in de Tweede Wereldoorlog algemeen erkend als leider van
het verzet. Ook bij de Dieverse jeugd was er een door hem geïnspireerde verzetsgroep, een
zestal jongens die allen lid waren van de Gereformeerde Jongerenvereniging en van de
Christelijke Reciteervereniging "Dindua". Zij smeden zich tot een hechte groep met het doel
zoveel mogelijk mensen uit de handen
van de Duitsers te houden. Het betrof
Dolf (Roelof Eggink), Sjors (Roelof Pot),
Piet (Hermannus Vos), Bert (Albert
Gunnik), Max (Thijs Drupsteen) en Fokke
Hessels. Er werd een ondergrondse hut
gebouwd in de uitgestrekte bossen ten
noorden van Diever. Er werd een hol in
een heuvel gegraven die op sterkte werd
gehouden door verticaal geplaatste
boomstammen. Er werd een
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slaapvertrek gecreëerd, een woonkamer en een keuken, vernuftig verborgen in het
kreupelhout. Het onderduikershol stond op het landgoed Berkenheuvel en kreeg de naam
"De Wigwam". De hut diende voor onderduikers, maar ook voor de opvang van
neergeschoten geallieerde vliegers. Voedsel werd verstrekt door de plaatselijke bakker en de
slager en werd door betrouwbare inwoners van Diever naar de schuilhut gebracht.
Op de 22e november 1944 werd 's ochtends om 7 uur bij politieambtenaar Gerrit Temmingh
te Diever op de deur gebonsd. Zijn woning was geheel omsingeld door de SD uit
Heerenveen. Temmingh werd te verstaan gegeven dat hij in de overvalwagen moest
plaatsnemen. Daar zat al de eveneens opgepakte politieagent Feenstra uit Dwingeloo. Ook
de Dieverse huisarts S. van Nooten werd uit zijn huis gehaald en in de overvalauto gesmeten.
Temmingh werd de vraag gesteld: "Waar is Ome Joop (Geert Koster) en waar is het hol?". Hij
heeft geprobeerd hen te misleiden, maar het mocht niet baten. Twee vrachtwagens met
circa 50 SD-ers reden de bossen in en omsingelden binnen de kortste keren "De Wigwam",
waar op dat moment vier KP-ers vertoefden. Dit waren Mans Vos , Hilbert Gunnink, Roelof
Eggink en Gerhardus Koster (zoon van ome Joop). De KP-ers werden eruit gehaald en met de
kolf van de geweren bewerkt. Vooral Gunnink werd zwaar aan het hoofd gewond. Twee
broers van Roelof Eggink, Thijs en Jan, werden eveneens gearresteerd. Alle opgepakte
personen werden naar Crackstate in Heerenveen gevoerd en via Amersfoort naar Duitsland
gedeporteerd. Alleen Gerrit Temmingh is teruggekeerd. Van de anderen is nooit meer iets
vernomen.
6. Gedenksteen.
Deze staat aan de Bosweg, naast het
toerist informatiepunt, met de namen
van inwoners in de gemeente Diever die
door oorlogshandelingen zijn
omgekomen. Achter de steen tegen de
wal van de algemene begraafplaats, op
de plek waar de rododendron staan, zijn
de gegijzelden geëxecuteerd.
Op 10 april 1945 arresteerden de
Duitsers de 53-jarige veekoopman
Herman Bennen, de 33-jarige
broodventer Jan Houwer, de 38-jarige postbesteller Klaas Daleman, de 60-jarige landbouwer
Kornelis Kerssies, de 28-jarige landarbeider Koop Westerhof en de 46-jarige landarbeider
Roelof Hunneman. Eerst werden zij naar de Van Osbank, op de hoek Hoofdstraat - Ten
Darperweg, gebracht. In de loop van de middag werden ze in een auto geladen en naar het
toenmalige woonwagenkamp bij de begraafplaats aan de Bosweg gereden. Onderweg
werden nog twee broers opgepakt, de 18-jarige Anton en de 14- jarige Jozeph Janssens,
evacués uit Oss, die hier bij de gebroeders Hendrik en Gerrit Oostra in Kalteren verbleven en
van hun werk uit Zorgvlied kwamen. Bij de Bosweg aangekomen moesten de gijzelaars tegen
de wal van de begraafplaats plaatsnemen.
Ook de aan de Bosweg wonende Nicolaas Houwer, 62 jaar oud, en zijn zoon Koop, 29 jaar,
werden gepakt toen ze thuis kwamen, evenals de 41-jarige Hendrik Akkerman, die er met
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zijn woonwagen stond. Nadat de gegijzelden enige uren tegen de wal hadden gezeten,
kwam vanuit Steenwijk een gesloten wagen aanrijden. Deze stopte vlak bij de groep
gegijzelden. Scheldend en tierend, waarschijnlijk vanwege de mislukte expeditie tegen de
Franse para's, stapte een Duitse officier uit. Plotseling greep hij een mitrailleur en begon
deze leeg te schieten op de gevangenen tegen de wal. Ook Koop Westerhof werd geraakt en
viel op de grond. Toch overleefde hij de executie, waarschijnlijk omdat een van zijn
lotgenoten over hem heen viel.
7. Oorlogsgraven.
Van de vermeende acht bemanningsleden van de Halifax die op 22 november
1943 neerstortte konden er slechts 2
geïdentificeerd worden. De stoffelijke
overschotten werden op 25 november
1943 op de algemene begraafplaats
Diever begraven. Op elk der acht graven
plaatste men een houten kruis. In oktober 1945 kwam er een brief van het
ministerie van Defensie van Canada. Aan
de hand waarvan de identiteit van het
vliegtuig en van de bemanning vastgesteld kon worden. Het ging om zes
Canadezen en een Engelsman. Geen acht, maar zeven personen.
8. Tankgrachten.
De Duitse bezetter legde nieuwe verdedigingslinies aan, waaronder een aaneensluitende
linie van loopgraven, tankgrachten en dergelijke ten oosten van de IJssel, de Drentsche
Hoofdvaart en het Noord-Willemskanaal
naar Groningen en vandaar verder naar
Delfzijl. Het 'Drentse stuk' werd de
Frieslandriegel genoemd, of ook wel
Assener Stellungen. De verdedigingswerken waren bedoeld om een eventuele
aanval vanuit het westen af te slaan. De
nieuwe verdedigingslinies die de bezetter
Loopgraaf
in het najaar van 1944 liet aanleggen,
.
kunnen gezien worden als nieuwe
landsgrenzen die de Duitsers probeerden
te trekken nu zij gedwongen waren land
aan de geallieerden prijs te geven. En die
nieuwe grenzen werden zwaar
beschermd met loopgraven en een
dubbele tankgrachtenlinie. Voor de
aanleg van al deze verdedigingswerken
Tankgracht
werden duizenden arbeiders geronseld.
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