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VOORWOORD
Begin januari 2021 belde mij de heer Albert Leutscher uit Nieuwe Pekela. Hij is met
enkele anderen bezig delen van de geschiedenis van Nieuwe Pekela vast te leggen.
Ze stuitten daarbij ook op mijn vader Geert Leffers, geboren in Nieuwe Pekela op
17 april 1922. Hij was als gemeenteambtenaar zeer begaan met het wel en wee in de
gemeente zowel in zijn werk, als daarbuiten.
De heer Leutscher vroeg mij ten behoeve van de geschiedschrijving over mijn
vader een beknopte biografie te schrijven. Daaraan wil ik graag voldoen.
Mijn vader was van weinig woorden als het op hemzelf aankwam. Ik heb daarom,
ter aanvulling op mijn eigen gegevens, contact gehad met enkele instanties en
personen, die mij van aanvullende informatie konden voorzien.
Voor de totstandkoming van deze biografie wil ik bijzonder bedanken mevrouw J.
Lingbeek voor de informatie uit het archief van de gemeente Pekela, waaronder
ook diverse foto’s.
Daarnaast mijn broer Jan en zijn vrouw Rita, die mij met raad en daad terzijde
stonden, als ook de oom van Rita te weten de heer A.J. Wieske in Nieuwe Pekela,
die veel weet van de historie van Nieuwe Pekela en in het bijzonder van het
verloop van de oorlog, als zoon van de genoemde verzetsstrijder. Dank ook aan
zoon Mark, die de correctie en lay-out voor zijn rekening wilde nemen. En dank
ook aan mijn vrouw Marcha, die mij tijdens coronatijd rustig mijn gang liet gaan bij
de totstandkoming van deze biografie.
Tenslotte gaat mijn dank uit naar de heren Albert Leutscher en Feike Oppewal, die
met veel historische kennis van zaken mij hebben geadviseerd inzake meerdere
passages in de biografie.
Stadskanaal, 1 februari 2021
Bert Leffers

1. LEVENSLOOP

Geert Leffers wordt op 17 april 1922 geboren in Nieuwe Pekela op het adres
Albatrosstraat B 95, als zoon van Berend Leffers, geboren op 15 mei 1879 te
Nieuwe Pekela en van Hendrikje Ufkes, geboren op 17 augustus 1885 te Nieuwe
Pekela. Vader Berend Leffers is landbouwer. Hij heeft een gemengd bedrijf.
1e huis links: boerderij familie Leffers; in 2020 zijn beide linker panden afgebroken.
(foto: L.W. Kanning, 2015)

Moeder Hendrikje Ufkes is op het moment van het huwelijk op ‘den negenden
februari negentienhonderd en vijf’ met negentien jaar nog minderjarig. Het huwelijk
wordt in het gemeentehuis van Nieuwe Pekela voltrokken in aanwezigheid van
twee veldwachters.
Naast Geert, worden uit het huwelijk nog drie kinderen geboren. Geert heeft twee
broers, Hendrik en Adolf, en zus Jannie. De twee broers worden boer. Jannie werkt
in de huishouding bij de familie Nieboer. De heer Nieboer is directeur van de
wijnfabriek in Nieuwe Pekela.

Geert heeft niet zoveel met de boerderij: ‘Boer wezen is zo gemakkelijk. Je gooit er
één aardappel in en je haalt er na een poosje 10 weer uit’, zo spreekt hij. Wel heeft
hij nog enkele jaren bij zijn zus Jannie de helft van een grote moestuin.
De moestuin is in eerste instantie een wedstrijd met zijn broer Hendrik wie de
grootste vruchten kan kweken. Geen slak te vinden op de kolen door het vele
vergif. Er wordt veel kunstmest gestrooid. De opbrengst van de moestuin is dan
ook behoorlijk. In het gezin Leffers leert alleen Geert ‘door’.
De heer Holvast in Nieuwe Pekela maakt Geert erop attent, dat er bij de familie
Eefsting in een boerderijtje in Vlagtwedde aan de Utterlageweg veel mooie dochters
rondlopen. Hij zou er maar eens gaan kijken. En zo gezegd, zo gedaan. Hij maakt
kennis met Trui (Geertruida), geboren op 7 september 1919, als één van de tien
kinderen. De liefde springt over en op 24 mei 1950 wordt in Vlagtwedde het
huwelijk voltrokken van Geert en Trui, en tegelijkertijd ook het huwelijk van haar
broer Jan en Fenny.

Huwelijksfoto van Geert en Trui.

Geert en Trui huren een helft van een dubbel huis aan de Jan Koolhoflaan nummer
1 in Nieuwe Pekela van oom Mello Mellema. Het is een goed begin. Zoon Bert
(Berend Jan) wordt er op 27 juli 1951 geboren en zoon Jan (Jan Hendrik) op 25
april 1960.

In het huis hebben in de oorlogstijd onderduikers gezeten. Door een kledingkast in
een slaapkamer kwam je achter de knieschotten, waar men zich goed kon
verschuilen.
Geert laat door aannemer Vegter een nieuw huis bouwen aan de Sportlaan nummer
11 in Nieuwe Pekela, waarin ze op 2 november 1964 hun intrek nemen.

H
et huis aan Sportlaan 11.

Het huis staat op loopafstand van het gemeentehuis met zicht op de toren. Geert,
verwoed uurwerkreparateur en een beetje bezeten van klokken, voelt zich
verantwoordelijk voor het op tijd lopen van de torenklok. Menigmaal worden de
trappen in de toren door hem beklommen om de klok bij te stellen, of te herstellen.
Na zijn pensionering in 1983 geniet hij vele jaren van zijn caravan in Sauerland,
Duitsland. Ook thuis is hij met van alles bezig. Helaas wordt zijn gezichtsvermogen
door glaucoom steeds slechter en moet hij besluiten zijn caravan in Sauerland van
de hand te doen. Autorijden wordt steeds moeilijker.
Geert en Trui besluiten na veel wikken en wegen een appartement te kopen in het
complex “Wiekezoom” aan de Wiekedreef in Stadskanaal.
Zijn collega-gemeentesecretaris in Stadskanaal, de heer J.F. Bröring koopt ook een
appartement in hetzelfde complex en beiden zien het wel zitten om de op te richten

vereniging van eigenaren te leiden. Helaas krijgt Geert vlak voor de verhuizing naar
het prachtige appartement in 1996 een herseninfarct en moet de VVE laten
schieten. Hij herstelt zich daarna redelijk, maar heeft er in zijn functioneren in
combinatie met zijn glaucoom behoorlijk last van. Lezen gaat alleen nog met een
grote loep.

Een deel van het appartementencomplex Wiekezoom in Stadskanaal.

Het betreft het appartement boven het bruggetje op de eerste verdieping. Een
prachtige plek in het centrum aan een vijverpartij en superveilig door de ligging
naast het politiebureau. Enkele jaren broeden er eenden in de plantenbak!
Alhoewel Geert tijdens zijn leven niet veel ziek is geweest, wordt hij in 1999
plotseling in het Rafaja-ziekenhuis in Stadskanaal opgenomen met hevige
inwendige bloedingen. De artsen vragen zich ernstig af hoe hij uit een chirurgische
ingreep zal komen. Besloten wordt het ziekteverloop af te wachten. Als enkele
dagen na de opname geen verbetering zichtbaar wordt, wordt toch nog besloten
hem te opereren. Helaas overleeft hij de ingreep niet. Trui blijft in het appartement
wonen. Gelukkig woont haar zus Hilly tegenover haar in de Hemenflat. Ze hebben
veel contact. Helaas breekt ze eerst een schouder en later een heup bij valpartijen in
huis. De operatie van de heup breekt haar op. Ook zij krijgt een herseninfarct, raakt
halfzijdig verlamd en moet worden opgenomen in verzorgingscentrum Maarsheerd,
waar zij een geweldige verzorging krijgt. Op 25 maart 2006 overlijdt ze, twee uur na

het overlijden van haar zus Hilly op 24 maart 2006, waarmee ze zoveel optrok. Er
is een gezamenlijke uitvaart van beide zussen.
Geert en Trui zijn begraven op de begraafplaats in Veele, vanwaar men uitkijkt op
de plek van de voormalige boerderij van het gezin Eefsting aan de Utterlageweg,
waar ze elkaar hebben leren kennen.

1. OPLEIDINGEN
Na zijn lagere schoolperiode, op de Groen van Prinstererschool in Nieuwe Pekela,
leert Geert als enige van zijn broers en zus door en gaat naar de MULO in
Winschoten. Elke dag heen en weer op de fiets.
Na zijn MULO-diploma studeert Geert naast zijn werk aan de Bestuursschool in
Groningen. Ook daarheen gaat hij op de fiets, samen met zijn collega Jaap Bakker.
Jaap slaat op de heenreis echter geregeld af richting Zuidlaren, omdat hij daar
verkering heeft. Dit gebeurde op zaterdagmiddag, want op zaterdagochtend werd
nog gewerkt.
Geert vindt het voor zijn loopbaan belangrijk in het openbaar goed zijn zegje te
kunnen doen. Hij volgt daarvoor samen met zijn goede vriend Roelof Hulzebos
zelfs een cursus in Assen van Instituut “Rhetorica” uit Dordrecht. Het gaat hem
goed af, want hij slaagt met vlag en wimpel.

Het diploma ‘Spreken in het openbaar’.

2. LOOPBAAN
Na het behalen van zijn MULO-diploma heeft Geert het plan opgevat te gaan
varen. Hij wil de wereld zien. Een functie als marconist spreekt hem bijzonder aan.
Schijnbaar lukt dat niet want Geert verzoekt in 1941 de gemeente Nieuwe Pekela
om geplaatst te worden als volontair op de secretarie. Op 29 mei 1941 (19 jaar oud)
nodigt de gemeentesecretaris hem uit voor een gesprek. Hij moet zijn puntenlijstje
van het examen meenemen. Het gesprek vindt een dag later plaats. Hij wordt
aangenomen en werkt er als ‘onbezoldigd volontair’ van 16 juli 1941 tot 1 januari
1944 en als tijdelijk ambtenaar ter secretarie van 1 januari 1944 tot 1 januari 1946
voor f 400,00 per jaar. Ook wordt zijn pensioen ingekocht voor f 119,00 over deze
periode. De betreffende stukken vermelden echter een verkeerd geboortejaar,
namelijk 1921. Het zou te maken kunnen hebben met de valse persoonsbewijzen
die hij maakt en daarbij ook zijn eigen persoonskaart vervalst. Vreemd is het wel.

D
e ondertekende werkovereenkomst met verkeerd geboortejaar.

Geert is niet tevreden met zijn ‘belooning’ en hij solliciteert daarom bij de
gemeente Onstwedde. Daar wordt hij met ingang van 1 januari 1946 benoemd tot
klerk ter secretarie met een jaarwedde van f 1.115,00 en daarop wordt hem door de
gemeente Nieuwe Pekela per die datum eervol ontslag verleend. Zijn bureau in het
gemeentehuis van de gemeente Onstwedde is blijkbaar niet schoongemaakt, want
bij het opentrekken van een lade vindt hij achterin nog een pistool. In het archief
van de gemeente Stadskanaal zijn nog adviezen van zijn hand te vinden.
Lang duurt de uitstap naar de gemeente Onstwedde niet, want op 19 maart 1946
besluit het College van Burgemeester en Wethouders van Nieuwe Pekela om hem

met ingang van 1 mei 1946 in vaste dienst te benoemen tot adjunct-commies II ter
secretarie. Het benoemingsbesluit heeft wederom het geboortejaar 1921.

Voormalig gemeentehuis Nieuwe Pekela.

Geert vervangt in die tijd, naast zijn werk, ook nog een behoorlijke periode de
gemeenteontvanger van Nieuwe Pekela, omdat die lange tijd ziek is. Als dank voor
al het ontvangerswerk in de avonduren en weekenden, naast zijn eigen werk, krijgt
hij van deze een pakje sigaretten.
De Watersnoodramp in Zeeland in 1953 maakt grote indruk op Geert. Hij wil
helpen om de achterstanden in de administratie in te halen en besluit twee weken
naar Den Bommel te gaan. Op 13 juni 1953 bedankt het College van B en W van
Den Bommel de gemeente Nieuwe Pekela voor de inzet van Geert: ‘We kunnen
thans weer op eigen kracht verder. Wij merken nog op dat de heer Leffers in alle
opzichten hier een gunstige indruk heeft achtergelaten’. Zo wordt de bedankbrief
besloten.
Geert maakt carrière in zijn Pekel. In 1962 wordt hij, wederom met vermelding van
een fout geboortejaar, bevorderd tot commies 2e klasse met twee periodieke
verhogingen. Met ingang van 1 januari 1964 wordt hij door de gemeenteraad
benoemd tot ontvanger der gemeente. Maar met ingang van 1 juli 1965 krijgt hij
alweer eervol ontslag.

Pekelder Streekblad van donderdag 17 juni 1965.

Geert wordt per die datum namelijk door de gemeenteraad benoemd tot secretaris
der gemeente Nieuwe Pekela en warempel met zijn juiste geboortedatum. Hij legt
voor die benoeming de zuiverings- en de ambtseed af.
Het wordt een prachtige periode voor hem. En hij maakt het zich niet gemakkelijk.
Alle voorstellen en concept-besluiten aan de Raad en heel veel voorstellen aan het
College van Burgemeester en Wethouders met al zijn ideeën typt hij zelf direct. Het
is een zeldzaamheid als een stuk moet worden overgetypt. Hij heeft het stuk vooraf
al helemaal in zijn hoofd. En, zittend naast de voorzitter in de Raad, kan hij
geregeld even waarschuwen als het dreigt mis te gaan in de vergadering. Dat valt
met briefjes en fluisteren nooit zo op, totdat het grote tot op de grond hangende

kleed over de tafel is weggehaald om gewassen te worden en vanaf de publieke
tribune te zien is hoe Geert de burgemeester een schop tegen de schenen geeft.
Geert kan bijzonder genieten als hij weer eens een prominent persoon heeft
gestrikt voor een bezoek aan ‘zijn’ gemeente bij hoogtijdagen. Hij vindt het
geweldig, hoewel hij er nooit mee op de foto staat. Geert hoeft niet zo op de
voorgrond, maar is wel zeer prominent aanwezig op de achtergrond. Velen vragen
hem geregeld om zijn advies.
Lange tijd is Geert ook ambtenaar van de burgerlijke stand bij de gemeente Nieuwe
Pekela. Hij verbindt menig stelletje in de echt. Menno en Betsy Smit verstrekten de
familie enkele jaren geleden nog een mooie trouwfoto met Geert als
trouwambtenaar. Op 16 juli 2020 was het 55 jaar geleden dat onderstaande foto is
gemaakt.

Foto van de trouwerij van Menno en Betsy Smit - Bos met Geert als trouwambtenaar.

G
eert tijdens zijn 40-jarig jubileum als ambtenaar in zijn tijdelijke kamer.

Geert pakt het cadeau uit voor zijn 40-jarige jubileum als ambtenaar.

Per 1 augustus 1983 maakt Geert gebruik van de regeling vrijwillige uittreding en
krijgt hij, naast zijn ontslag als gemeentesecretaris, ook eervol ontslag als ambtenaar
van de burgerlijke stand. Op 1 juli 1983 neemt hij onder overweldigende
belangstelling afscheid van ‘zijn’ gemeente in dorpshuis De Kiepe.

Artikel in het Pekelder Streekblad over het afscheid van Geert als gemeentesecretaris.

Geert in zijn secretariskamer.

Geert is geweldig begaan met zijn gemeente en haar inwoners. Hij staat voor
iedereen klaar. Veel in de gemeente is aan hem te danken. Hij is een echte
vernieuwer, altijd met de bedoeling om het beter te maken. Toch neemt hij steeds
weer met enig weemoed afscheid van het oude. Kenmerkende gebouwen en
bruggen, die gaandeweg verdwijnen, worden nog gauw op de foto gezet. Hij wil ze
bewaren voor het nageslacht.

Hij legt ze onder meer vast in deel 2 van “Nieuwe Pekela in oude ansichten”, als
ook in het boekje “Nieuwe Pekela in grootmoeders tijd”.
Zo beschrijft hij ook de geschiedenis van Nieuwe Pekela in gedeelten in de krant
om de bewoners er deelgenoot van te maken en binding met hun gemeente te
creëren en te behouden. Het betreft een reeks van 23 publicaties, onder de noemer:
“Aan de boorden van de Boven-Pekela”.
Naast zijn werkzame leven als gemeenteambtenaar, is hij ook vele jaren secretarispenningmeester van de lokale afdeling van het Groene Kruis. Ook heeft hij zitting
in het bestuur van de Doorsneeschool en het kerkbestuur van de Gereformeerde
Kerk.
In het kerkbestuur stoort hij zich mateloos aan het haantjesgedrag van de
kerkbestuurders, waarbij families elkaar proberen de loef af te steken. Desondanks
zet hij zich ervoor in. Het kerkbestuur vindt dat er tijdens de kerstdagen twee
kerstbomen vóór in de kerk moeten staan. Men zoekt bomen met elektrische
verlichting. Geert heeft zelf een elektrische kerstboomverlichting gemaakt. Hij
aarzelt niet. Jaren achtereen wordt de kerstboom ’s middags vóór kerstavond thuis
afgetuigd, wordt de verlichting en kerstversiering voorzichtig in dozen gedaan en
gaat Geert op de fiets, met boom op de fietsdrager en versiering in de fietstassen,
van de Jan Koolhoflaan naar de Gereformeerde Kerk om de kerstboom daar weer
op te bouwen. Aan het eind van tweede kerstdag gaat dat in omgekeerde volgorde.
Jarenlang staat er tijdens de kerst daarom geen kerstboom in huize Leffers.
Daarnaast is hij vele jaren, tot in de 60-er jaren, correspondent voor het
Nieuwsblad van het Noorden en de Winschoter Courant om de vele activiteiten in
Nieuwe Pekela wereldkundig te maken. Zijn zoon overhandigt geregeld de
betreffende enveloppen met krantenartikelen ’s avonds bij de halte van de GADObus aan de buschauffeur, zodat ze uiteindelijk op de plaats van bestemming in

Winschoten en Groningen komen. Geert heeft het er maar druk mee om al die
activiteiten af te lopen en te verslaan. Er is hem alles aan gelegen niets te missen.
Op een avond zijn er echter meerdere grote activiteiten tegelijk. Daaronder ook een
uitvoering van een gymnastiekvereniging. Die kan hij echter niet meer bezoeken.
Iets moet er toch in de krant komen en dus schrijft Geert onder meer, dat de
gymnastiekuitvoering dit jaar van een nog hoger niveau was dan het vorige jaar.
Ook dit artikel gaat mee met de GADO-bus. Wat hij niet weet is, dat wegens een
sterfgeval, de uitvoering van de gymnastiekvereniging geen doorgang heeft
gevonden.
Voor zijn geweldige inzet voor Nieuwe Pekela wordt Geert in 1982 koninklijk
onderscheiden met zijn benoeming tot lid in de orde van Oranje Nassau. Hij
ontvangt vele felicitaties van familie, vrienden, collega’s en diverse instanties.

De felicitatiebrief van de heer Eef Brouwers, hoofdredacteur van het Nieuwsblad van het Noorden.

3. OORLOGSPERIODE 1940-1945
(GROTENDEELS AUTO-BIOGRAFISCH)

Geert heeft in 1997 zelf de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog, alsook gebeurtenissen tijdens
de oorlog in Nieuwe Pekela en erna, op een cassetterecorder spontaan ingesproken. Hieronder is
die beschrijving woordelijk opgenomen. Daarbij moet men zich realiseren, dat Geert in de
oorlogstijd thuis bij zijn ouders woonde. De gevolgen voor het gezin waren niet te overzien geweest,
als hij opgepakt zou worden wegens zijn activiteiten.
“De in 1929 ingetreden algemene crisis heeft ertoe geleid dat er grote werkloosheid
is ontstaan. Lange rijen werklozen zijn bij het arbeidsbureau te zien. Er breken
soms kleine rellen uit, doch de politie weet het in de hand te houden. In 1933 is
Hitler in Duitsland aan de macht gekomen en de hele economie van Duitsland is
gevestigd op de oorlogsindustrie. Er is een gebrek aan arbeidskrachten. Vandaar dat
er overal in de gemeente aanplakbiljetten zijn te zien: ‘Vreugde want hij werkt ook
in Duitsland’. Toch is het resultaat om in Duitsland te gaan werken erg gering.
Gedurende de periode 1933 tot 1937 tekenen zich de eerste signalen van de
komende oorlog aan de horizon af. Ik ben langs de grens van Ter Apel naar
Nieuweschans gefietst op een avond. En daar zag ik dat er zes concentratiekampen
in Duitsland waren, waar grote felle lichten de gevangenen bijeenhielden. Ook in
Nederland zag men de komende oorlog aankomen. Het toen heersende kabinet
Colijn wees er op. De regering Colijn raadde in voorzichtige bewoordingen de
bevolking aan de komende tijd wat levensmiddelen in te slaan, omdat daar wel eens
gebrek aan zou kunnen komen.
Evenals elders in het land werd ook in Nieuwe Pekela een luchtbescherming
ingevoerd. Er werden diverse wijken ingedeeld met blokhoofden en allerlei andere
functies. Inmiddels was de oorlog toen uitgebroken. Er werd op het oude
gemeentehuis een uitzichttoren gebouwd, waarin de luchtbeschermingsdienst alle
nachten actief was om aan te tekenen of er vliegmachines werden geconstateerd en
of er bomaanslagen waren in Duitsland of elders.
Inmiddels was het nieuwe gemeentehuis in Nieuwe Pekela in 1940 gereed
gekomen, zodat het oude gemeentehuis geheel voor dat doel werd ingericht. Na de
afkondiging van de mobilisatie kwamen er ook in Nieuwe Pekela soldaten bij de
bruggen en speciaal bij de Onstwedderwegbrug, waar een kazemat werd opgericht.
De soldaten brachten trotyl onder de brug aan met lange lonten.

Op geregelde tijden werden die op scherp gesteld als men verwachtte dat de oorlog
zou uitbreken in Nederland.
Op 10 mei 1940 was het dan zover. Op de vroege ochtend moesten wij, die bij de
Onstwedderweg woonden, alle huizen verlaten en werd de brug opgeblazen. Dat
opblazen ging niet zo vlot. Want wat men ook deed, het trotyl kwam niet in
werking. Daarna kwam een militair met een geweer en schoot op het trotyl, dat
toen met een daverende klap de lucht in vloog. Wij stonden bij de Reiningsbrug te
kijken en naast mij stond een vrouw (red.: mevrouw Van Dijk), die plotseling in
elkaar zakte. Deze was door een stuk ijzer getroffen en is haar hele leven invalide
gebleven.
In die tijd ging ik nog in Winschoten naar school en ook de school werd een aantal
dagen gesloten, omdat niemand de school in Winschoten bereiken kon. Ook het
plaatselijk bestuur onderging veranderingen. De gemeenteraad werd ontbonden en
de burgemeester kreeg alle bevoegdheden. Inmiddels was de burgemeester wegens
ziekte afgetreden en kregen wij een NSB-burgemeester uit Ter Apel, de
gymnastiekleraar Teunes Heeg. De maatregelen volgden toen in een vlot tempo.
Alle antennes van de radio op het dak moesten worden verwijderd en men was
alleen maar aangesloten op de radiocentrale, die alleen maar Duits gecontroleerde
berichten doorgaf.
Daar de radio’s in het gemeentehuis waren opgeslagen, kregen wij de kans om er
één te pikken. We hadden in de kluis een archief met laden en uit één van die laden
haalden wij de dossiers. Wij knipten de dossiers in stukken en onderin hadden wij
de radio. Burgemeester Heeg kwam maar sporadisch in het gemeentehuis. Maar
toch gebeurde het wel eens, dat hij tijdens de uitzending op de secretarie kwam.
Dan werd in allerijl de stekker uit het stopcontact gedaan en werd er met de
archiefladen gegooid en gesmeten, zodat hij nimmer enig argwaan kreeg.
Langzamerhand werden steeds meer Nederlanders, waaronder natuurlijk ook de
Pekelders, opgeroepen om voor de keuring in Winschoten te verschijnen. Over het
algemeen werd men natuurlijk goedgekeurd en werd men verplicht in Duitsland te
werken. Sommigen weigerden dat en moesten onderduiken. Daartoe werd
clandestien vaak een beroep op één van de ambtenaren gedaan om illegale bewijzen
te krijgen. Er was een verplichting ingesteld: iedereen moest een persoonsbewijs bij
zich hebben. Maar daarnaast moest men ook een bewijs hebben, dat men
vrijgesteld was van de werkzaamheden in Duitsland. Ik probeerde de mensen
zoveel mogelijk te helpen en gaf een bewijsje af voor grensverkeer. Maar daarop
moest een stempel van de Duitse Fachberater. Na enige moeite gelukte het mij
toch vrij goed om het stempel na te maken en ik heb heel wat van die bewijzen aan

de mensen afgegeven, zodat ze konden aantonen, dat ze toch in Duitsland werkten,
maar gedurende enige tijd vrijaf hadden.

Een persoonsbewijs werd verstrekt door de gemeente en bevatte een pasfoto en vingerafdruk. Een ausweis
werd afgegeven door een Duitse bevoegde. Hier stond op wie waar vrijstelling voor had om te werken en
dan mocht je buiten spertijd buiten zijn. Voor o.a. vrijstelling van de Arbeitseinsatz had je een
Sonderausweis nodig. Als je geen ausweis had, kon je gearresteerd of zelfs gefusilleerd worden.

De invoering van het persoonsbewijs gaf ook allerlei moeilijkheden. Velen waren
ondergedoken en konden geen persoonsbewijs krijgen. Ook waren er mensen die
beslist in de gemeente moesten blijven vanwege hun functie. Deze gaf ik altijd een
persoonsbewijs, waartoe ik de volgende methode gebruikte. Degenen die 15 jaar
werden, konden een persoonsbewijs krijgen. Nu haalde ik persoonsbewijzen
tevoorschijn van jongens, die allemaal 15 jaar waren, maar nooit bestonden. Die
konden een persoonsbewijs krijgen en daarop zette ik de aantekening, dat ze in
Nieuwe Pekela woonden en dat ze een persoonsbewijs hadden, maar dat ze dan
ook een persoonskaart in de bak kregen. Zodoende kon ik tientallen mensen
helpen een persoonsbewijs te krijgen.
Ook gaf ik wel aan personen, die in Nieuwe Pekela waren ondergedoken,
persoonsbewijzen. Daartoe had ik een heel klein kofferschrijfmachinetje en die nam
ik in een fietstas mee met alle stempels en alle dingen en maakte dan thuis bij hen
de persoonsbewijzen klaar met stempel en alles. Ik had daarbij toen de volgende
gedachte. Als men mij zou aanhouden, dan zou ik zeggen, dat ik wat bijverdiende

met type les en dat ze alle soorten documenten zouden moeten kunnen maken.
Steeds vaker maakte ik ook voor personen tot ver buiten Nieuwe Pekela valse
persoonsbewijzen.
Evenals elders in Nederland werden de Joodse bevolking extra maatregelen
opgelegd. Zo moesten de Joden een Davidster dragen, een gele ster met de
opschrift ‘Jood’. Ze mochten nergens meer komen. In geen bibliotheek en in geen
enkele openbare gelegenheid zoals een zwembad. Ook mochten ze niet buiten de
grens van de gemeente komen. De gemeenten Oude en Nieuwe Pekela grensden
aan elkaar. In Oude en Nieuwe Pekela hadden de Joden veel contact met elkaar.
Om toch met elkaar te kunnen praten bleven ze bij de brug, die de scheiding tussen
de gemeenten Oude en Nieuwe Pekela vormde, elk aan een zijde staan praten en
zodoende konden ze de gegevens aan elkaar uitwisselen.
Een apart hoofdstuk in de geschiedenis van de oorlog vormt wel de Meistaking in
1943. Die was vrij algemeen en ook in Nieuwe Pekela werd er gestaakt. Er had zich
een hele oploop gevormd, die vanaf Boven Pekela melkbussen van de boeren in het
water gooide en ook allerlei andere dingen zoals fietsen van NSB-ers. Uiteindelijk
kwam men ook bij het gemeentehuis, waar op dat uur alle fabrikanten aanwezig
waren om met de burgemeester te spreken over de staking. Plotseling werden de
deuren van het gemeentehuis open gegooid en een grote menigte kwam de hal
binnen. Burgemeester Heeg werd van zijn kamer gesleept en hij had het portret van
Mussert in zijn kamer hangen. Deze werd op zijn hoofd stuk geslagen. De scherven
vlogen overal rond en hij had de lijst uiteindelijk nog om zijn hals hangen. Hij werd
het gemeentehuis uitgetransporteerd en werd in het water gegooid, waar hij
driemaal moest zeggen: Oranje boven. Toen hij dat gedaan had, werd hij weer
vrijgelaten. Bij die gelegenheid had hij zijn hoed verloren en deze was door de wind
meegenomen en in het verlaat terecht gekomen. De gemeentelui hebben nog lange
tijd moeten dreggen om de hoed weer tevoorschijn te halen. Want hij had maar één
hoed. Ook werden andere NSB-ers in het water gegooid en werden hun fietsen
eveneens in het kanaal geworpen. Het zal duidelijk zijn dat dit een staartje had.
Want nog die avond moesten wij bij de burgemeester komen in tegenwoordigheid
van vele Duitse bevelhebbers uit Groningen en moesten we zeggen, wie deze rellen
hadden veroorzaakt. Maar niet één kon zich herinneren wie dat waren, want
iedereen zei dat ze snorren hadden en dat ze helemaal waren beschilderd. En ze
hadden bivakmutsen op en niemand had herkend wie dat waren. Dit had tot gevolg
dat de zaterdag erna de Duitse politie met tankwagens door Nieuwe Pekela ging.
Die schoot links en rechts in het rond, maar niemand werd geraakt. De daarop
volgende maandagmorgen was alles in rep en roer want er was een hele Duitse

eenheid bij het gemeentehuis verzameld om diverse mensen op te sporen. Daartoe
had men een lijst van NSB-ers ontvangen -dat denk ik tenminste- want men had
een grote lijst bij zich en daar werden de namen uitgehaald en moesten wij de
persoonskaarten opzoeken en moesten wij die opschrijven. Daar konden wij
natuurlijk niets tegen doen. Alleen hadden wij een zekere meneer Wilpstra, die
werkte bij Sociale Zaken, geïnstrueerd, dat wij de namen heel hard opriepen en die
stond bij het open raam en schreef de namen op. Zodoende konden die mensen
allemaal gewaarschuwd worden en werd er niet één gevangen genomen. Korte tijd
daarna werd door een NSB-politieman een politierapport opgemaakt. En deze
moest naar het Scholtenshuis worden verzonden. En aangezien niemand de Duitse
taal enigszins machtig was, werd mij opgedragen om dat proces-verbaal te vertalen.
Dat heb ik gedaan en ik heb de namen van degenen die daarin voorkwamen, tijdig
doorgegeven, zodat deze konden ontsnappen.
Toch had deze Meistaking nog ernstige gevolgen. Op een zekere avond werden er
zo’n 15 tot 20 mensen opgehaald in vrachtauto’s, toen het duister werd tegen een
uur of elf. Deze zouden worden doodgeschoten, maar op voorspraak van
burgemeester Heeg is dat niet gebeurd. Ze werden allemaal afgevoerd en kwamen
op het Duitse eiland Sylt, alwaar zij tewerkgesteld werden. Ook was daarbij Jaap
Bakker, een collega-ambtenaar. Ook hij werd in die nacht opgepakt. Voor zover mij
bekend zijn allen na de oorlog weer teruggekeerd, alhoewel zij onder erbarmelijke
omstandigheden hebben geleefd.

De woning van notaris Wever, in de volksmond: ’kleine Scholtenhuis’.

Tijdens de Meistaking werd het notarishuis van Wever op last van Duitsers
leeggehaald. Notaris Wever kreeg tijdelijk onderdak bij de kartonfabriek
Sparreboom, Het bleken leden van de Duitse politie te zijn uit het Ruhrgebied, die
van het front kwamen en in Nieuwe Pekela werden gestationeerd. Het waren
ongeveer zes mannen. Deze bevolkten het Weverhuis en stonden ook dag en nacht
op wacht voor het huis. ’s Avonds gingen ze veelal per fiets met speurhonden de
woningen langs om te zien of er ook onderduikers of personen waren die wat
misdaan hadden tegen de Duitse wetten. Zo kwamen ze ook bij een zekere Jan
Drok. Die was toen nog melkventer en later is hij politieman geworden na de
oorlog. Deze was ondergedoken en had ook nog een stakende spoorwegman, die
daar was ondergedoken, in huis. Hij kroop onder de vloer en zijn vrouw deed net
of ze ziek was en gooide dekens over zich heen. Zodoende kregen ze de plek niet
in de gaten, waar het luik in de vloer van de kamer was. Anders hadden ze
misschien nog iets gevonden want onder het huis en in de hele tuin had hij een
tunnel gegraven. Die tunnel mondde weer uit in een sloot, zodat ze hem
waarschijnlijk niet levend hadden aangetroffen, want hij had een vluchtweg. Zo is
Drok door het oog van de naald gegaan. Na de oorlog is het huis van de melkrijder
Drok aan de Eigenhaardstraat opgebrand. Dat kwam namelijk zo. Er waren feesten
en dan was er vuurwerk te koop. Drok had het vuurwerk voor het raam gezet,
omdat het vochtig was en niet wilde branden en niet wilde ontploffen. Doordat hij
het voor het raam had geplaatst, werd het in de zon zo heet, dat het tot
ontbranding kwam. De woning brandde in zijn geheel af.
Bij familie van Jan Drok was de groentehandelaar Eenje Drok. Daar waren ook
verschillende spoorwegmannen ondergedoken. Maar daar zijn ze nooit geweest,
alhoewel hij verschillende onderduikers heen en weer bracht. Ik ben vaak bij hem
geweest en hem bonkaarten aangeboden, omdat deze personen ook te eten
moesten hebben. Doch hij weigerde iedere keer pertinent. Hij wilde geen hulp van
anderen. Hij wilde zichzelf redden.
Na de Meistaking in 1943 werd het gemeentehuis permanent bewaakt door de uit
de plaatselijke afdeling van de NSB uitgezochte personen. Dat waren onder meer
de beruchte Simon Kuiper en meerdere personen die als erg betrouwbaar voor de
NSB werkzaam waren geweest. Simon Kuiper verveelde zich op een zeker moment
en stampte met zijn geweer op de grond. Het gevolg daarvan was, dat het geweer
afging en de kogel dwars door de zolder en het dak naar buiten ging. Onder het
met de bewaking belaste personeel was ook een persoon -de naam ben ik vergetendie aan het Oostfront gevochten had en nu als beloning daarvoor wachter werd op
het gemeentehuis. Maar dit bleek later ook een berucht persoon te zijn.

Alhoewel in Nieuwe Pekela als agrarische gemeente niemand in de oorlog van de
honger is omgekomen, waren veel mensen toch ernstig ondervoed. Op het laatst
werden er centrale keukens ingesteld, waar de mensen nog wat eten konden krijgen.
Want men had ook geen brandstof meer om het eten te koken. Zodoende waren
die centrale keukens ingesteld. Mijn ouders hadden nog een stukje hoogveen in
Alteveer, waar we nog zelf turf konden graven. Daar hebben wij dankbaar gebruik
van gemaakt, alhoewel de bevolking ons wel meer dan de helft afstal. Dat was
natuurlijk niet verwonderlijk. Wij hadden veel meer turf dan wij konden gebruiken.
Dat andere hebben wij aan diverse instellingen gegeven. ’s Zondags ook wel eens
aan de koster van de kerk voor de kerkdiensten.
Op een zondagochtend ging ik op de fiets naar Stadskanaal, waar ik iemand moest
spreken. Dat is me slecht bekomen. Het was in de herfst. Ik was nog maar net in
Stadskanaal, toen aan de hoofdweg ineens twee Duitse soldaten opdoemden.
Kennelijk om mijn papieren te vragen. Aangezien ik valse papieren bij me had,
durfde ik dat niet te doen. Ik vloog als een haas met een fiets door de drift, ik
gooide de fiets achterin een schuurtje en ik ging daar zitten. De Duitsers hebben
overal gezocht met zaklantaarns, maar hebben me niet gevonden. Na een half uur
heb ik mijn fiets weer gepakt en ben weer naar huis gereden.
Trouwens ik had niet veel geluk in Stadskanaal want ik had een meisje getroffen in
een meeting van de kerk en die wilde ik op een zondagavond bezoeken. Dat was de
afspraak met haar. Nu deed zich hetzelfde geval voor. Er stonden weer twee Duitse
soldaten op dezelfde plek. Ik draaide mijn fiets weer om en ik ben als een haas weer
naar Pekel gereden. De volgende morgen belde juffrouw Meijer, die woonde in een
oude boerderij nabij de Buinersluis, met de vraag waarom ik niet gekomen was. Ik
zei dat ik om onbekende redenen niet kon komen. Zij zei: dan hoef je om
onbekende redenen niet weer te komen. Zodoende is ook dat op niets uitgelopen.
Later trof ik dat meisje weer. En toen heb ik alles uitgelegd. En we hebben er
beiden hartelijk om gelachen. Inmiddels was het meisje al verloofd. Dus van
verdere toenadering was geen sprake.
Op een zekere dag in juli van het jaar 1944 kreeg ik in de avonduren bezoek van
een wat uitzonderlijk uitziende persoon. Hij had een grote bril op en hij was maar
wat wonderlijk gekleed. Toen ik hem binnenliet, kwam uit het gesprek tevoorschijn
dat hij duizenden bonkaarten bij zich had in zijn fietstassen. Hij moest deze kwijt
want deze moesten worden veranderd. Vooral de schoenenbonnen en dergelijke,
waarop de naam van een gemeente stond, waar ze ontvreemd waren. Die nacht
hadden ze alle bonkaarten van die gemeente gestolen door inbraak. Ik nam al deze
bescheiden in ontvangst. Het waren heel wat pakken en ik legde die onder het

ledikant van mijn slaapkamertje. In de avond kreeg ik de schrik van mijn leven.
Tegen een uur of acht kwamen er landwachten met politie bij onze woning met het
bevel dat ons huis helemaal werd doorzocht. De schuur, alles werd overhoop
gehaald. Zelfs de hooimijt werd helemaal doorzocht. Ik wist niet meer hoe ik mij
eruit moest redden. Want ook in de kamer had ik nog een aantal papieren. Er stond
een landwacht voor de deur met een geweer. Dus ik kon ook nergens anders meer
heen. Die bescheiden heb ik toen maar in de kachel gegooid. Deze brandde niet
maar ze kwamen daar waarschijnlijk niet kijken. Ook had ik nog een radiootje in de
kast. Maar ook die kon ik niet meer kwijt. Ik moest dus gelaten afwachten. Ze
kwamen echter in mijn slaapkamer en haalden die helemaal overhoop. In de loop
braken ze verscheidene planken af en gooiden die tegen het ledikant en keken
onder de vloer. Maar zij vonden echter niets. Ook in een kastje had ik valse
persoonsbewijzen en bonkaarten liggen. Maar ook deze werden niet gevonden.
Men vertrok dus weer onverrichterzake. Die nacht heb ik geen oog dicht gedaan. Ik
was geheel overstuur van de emoties, die ik toen heb meegemaakt.
De man, die mij de bonkaarten gebracht heeft, was politieman Haan uit de
Vosseberg te Onstwedde. Deze man was ondergedoken en heeft vele
distributiekantoren en gemeentehuizen overvallen. Dat was ook bij de Duitsers
bekend. Door verraad kwam men op zekere dag voor een huiszoeking bij de
Vosseberg in de hoop dat men de heer Haan daar aan zou treffen. Dat was niet het
geval. Een broer van de heer Haan, die echter geweldig op hem leek, kwam de trap
af om te kijken wat er aan de hand was. Ze meenden dat het de gezochte
politieman Haan was en schoten hem dood, zodat de verkeerde man om het leven
kwam. Een heel tragisch ongeval.

De distributiekaart van Geert.

De geallieerden trokken steeds verder op. De NSB-ers en diverse personen die fout
zaten, werden doodsbenauwd. Het had tot gevolg dat vele NSB-ers uit hun dorpen
en steden wegtrokken naar Duitsland, waar zij in kampen werden ondergebracht.
Het betrof ‘de exodus van de labbekakken’, de uittocht van de bangerds. Deze
labbekakken werden ondergebracht op de Lüneburgerheide in Duitsland en ook in
de omgeving verder naar het zuiden. Toen echter de geallieerden steeds verder
oprukten, werden ze weer doodsbenauwd en vluchtten in groten getale naar
Nederland. Zo kwamen in Nieuwe Pekela ook in die tijd in de avonduren meestal
vrachtwagens vol met deze mensen aan. Er waren allerlei slag van mensen bij. Van
arbeiders tot ingenieurs. Wel was het zo dat toen ze aan het loket verschenen en dat
was middenin de nacht, dan liepen de luizen hen over het hoofd. En dat hadden ze
allemaal in die kampen opgelopen. Sommigen schaamden zich en zeiden: ik ben
ingenieur, mijn man is dit of mijn man is dat. Maar in elk geval zaten ze onder de
luizen. Ze konden zo niet ondergebracht worden. En daarom waren de dokters
ingeschakeld, die met petroleum de luizen en de neten trachten dood te maken. Ze
werden eerst in Hotel Alvering ondergebracht en later werden ze over de gemeente
verdeeld. Het waren hoofdzakelijk vrouwen en kinderen, doch niemand wilde deze
mensen in feite hebben, omdat het NSB-ers waren. Toch namen verschillende
mensen ze op. Zij werden daartoe min of meer gedwongen. Na de oorlog gingen ze
weer terug. De meesten werden zo bang dat al voor de bevrijding er was, ze al weer
lang naar hun oorspronkelijke woonplaats waren vertrokken.
Aan het einde van de oorlog moesten ook de radio’s, die in het gemeentehuis
waren opgeslagen en door de bevolking in die tijd waren ingeleverd, worden
afgevoerd. Ik ben daartoe aangesteld om het aantal ingeleverde radiotoestellen te
registreren. Het was echter zo, dat wij al diverse toestellen eruit hadden gehaald.
Dus dat aantal hadden wij allang niet meer. Er was een Duitser bij, die echter even
naar het toilet moest. Daar heb ik dankbaar gebruik van gemaakt om 14 kruisjes te
zetten bij de ingeleverde toestellen. De toestellen zijn later in een schip geladen in
Delfzijl met het doel om de Duitse bevolking daarmee te gerieven. Zover is het
echter niet gekomen want een vliegtuig gooide een bom op het schip, zodat alle
toestellen met het schip in het water zijn verdwenen.
Aan het einde van de oorlog hadden de Duitsers aan alles gebrek. De kerkklokken
en andere klokken uit de torens moesten allemaal verwijderd worden, tenzij ze van
een hele oude datum waren. Ook de klok van de toren van Nieuwe Pekela werd
door de Duitsers verwijderd. In plaats daarvan hadden we een oude gascilinder en
die deed dienst als klok. Na de oorlog bleek dat de klok niet was omgesmolten,
maar dat hij dienst deed in een kerk in Ommen. Wij hebben daarom pogingen

aangewend en met succes is gebleken dat hij daar inderdaad aanwezig was. Er is
echter geen gebruik van gemaakt om hem terug te nemen want inmiddels was er
direct na de oorlog al een nieuwe klok voor Nieuwe Pekela vervaardigd bij de firma
Van Bergen in Heiligerlee, zodat de klok daar is blijven hangen. Aan het einde van
de oorlog werd ook de brandweerauto van Nieuwe Pekela gevorderd. Deze ging
ook naar Duitsland. Na de oorlog werd hij weer teruggevonden in een sloot in de
omgeving van Hamburg. Hij werd door ons weer teruggehaald en heeft nog enkele
jaren weer dienst gedaan als brandweerwagen.
In de laatste dagen van de oorlog konden de Duitsers alles gebruiken. Zo werd er
een bevel uitgevaardigd, dat alle drooglijnen moesten worden ingezameld bij de
mensen achter de woningen. Ik werd daarmee belast. Maar ik instrueerde de
bewoners enige huizen vooraf, dat ze de lijnen moesten wegnemen. Ik liep dus
achter de woningen langs en verzamelde geen enkele drooglijn, behalve in een
enkel geval dat de mensen niet thuis waren. Dan rolde ik ze op en kwam toch met
een paar drooglijnen weer in het gemeentehuis aan.
In de oorlogstijd werden alle Joden afgevoerd en via Westerbork werden ze
doorgesluisd naar de diverse concentratiekampen in Duitsland. Enkele Joden waren
ondergedoken, waaronder Mozes de Levie. Hij was een veehandelaar. Deze werd
echter gesnapt, toen hij buiten liep om zich even te verpozen. Hij werd daarna ook
naar een concentratiekamp gebracht. Een andere Jodenfamilie De Levie was
gelukkiger. Deze vond onderdak in een boerderij op de grens Nieuwe PekelaAlteveer. De boer werd NSB-er. Zodoende kreeg hij nimmer huiszoeking. Hij was
zelf bij de landmacht en men vertrouwde hem volkomen. Na de oorlog bleek het
gezin ook nog te zijn uitgebreid met een kind. Doch men is nimmer te weten
gekomen dat zich daar diverse personen schuilhielden.
Diverse personen in Nieuwe Pekela hebben de oorlog 1940-1945 helaas met de
dood moeten bekopen, waaronder de Joden en ook een aantal verzetsstrijders,
zoals Jan Koolhof en de koster van de Baptisten kerk van Nieuwe Pekela, de heer
Van der Laan. In de Baptisten kerk werd namelijk munitie en een aantal geweren
gevonden. Dat gaf aanleiding dat de mensen door de Duitsers van het
Scholtenshuis in Groningen werden opgepakt. Zij zijn in het Wevershuis op
gruwelijke wijze gemarteld en daarna in een Duitse auto gegooid en in de avond op
enkele plaatsen in de gemeente uit de auto gegooid. De moeilijkheid voor de NSBers was wat men met deze mensen moest doen. Ze zijn in het lijkenhuisje door de
NSB-ers gebracht. Er mocht ook geen doodsoorzaak worden opgegeven. Zij zijn in
een overlijdensakte vermeld, maar verder niet. Een paar dagen later zagen wij
vanuit de secretarie een aantal NSB-ers met schoppen verschijnen. Dezen hebben

de lichamen van beide personen op de Nederlands-hervormde begraafplaats
begraven.
In de oorlog werd de brug bij de Onstwedderweg vervangen door een houten
klapbrug, die door een bruggenbouwer in Alteveer werd gemaakt. Deze brug is in
de oorlogsdagen weer in de lucht gevlogen, nu met behulp van de Duitsers. Toen
de geallieerden dan ook met tanks over de Onstwedderweg rolden in de oorlog,
was de brug niet meer aanwezig. Daarom werden bij de NSB-er B.T. Tjabbes alle
stropakken uit de schuur gehaald en in het kanaal gedeponeerd en zodoende
ontstond er een wankele brug. [red.: over een zolderschuit werden planken gelegd
(afkomstig van houthandel Schuring) met aan weerszijden strobalen]. De
geallieerden hadden wel planken bij zich en zodoende werd een levensgevaarlijk
karwei uitgevoerd, zodat de tanks over de stropakken vanaf de landszijde naar de
weg konden komen. [red.: een dag later werd een Baileybrug gelegd]. Er was echter
nog een moeilijkheid, want de brugpen van de oorspronkelijke brug was nog
aanwezig. Deze moest verwijderd worden. De militairen legden trotyl onder de
brug en met een koord werd deze tot ontploffing gebracht. Het was
levensgevaarlijk want wij stonden vlak achter een tank, die voor de brug stond, die
van stropakken gemaakt was. Doch alles ging goed.

Poolse troepen in een brencarrier rijden over de noodbrug (ook wel bridge-no-fire genoemd, er mocht niet bij
gerookt worden). Meer documentatie is in het Museum Kapiteinshuis Pekela aanwezig.

We boden toen de militairen brood en worst aan. Ze namen deze lachend in
ontvangst. We waren in de veronderstelling dat ze allemaal uitgehongerd waren,
maar dat was niet het geval. Dat leger had van alles overvloedige voorraden.
In de dagen vóór de bevrijding van Nieuwe Pekela was het geweldig mooi weer.
Het was halverwege april, maar het was zodanig, dat de zon geweldig scheen. Dit
lokte een hoge Duitse militair aan om in een open Volkswagen achter het
gemeentehuis te gaan liggen slapen. Hij had zijn geweer in de auto staan achter
zich. Er was ‘een persoon’ in Nieuwe Pekela die dat zag. ‘Hij’ sloop naar de auto en
wist het geweer met munitie te bemachtigen, waarna ‘hij’ die verborg in het
gemeentehuis. (Zie Slotsom).
Enkele dagen vóór het einde van de oorlog kwamen de Duitse soldaten hier en
moest op hun last de bevolking schuttersputjes graven langs de Onstwedderweg in
Nieuwe Pekela. Dat waren schuttersputjes, bestemd voor de Duitse militairen. Daar
had men antitankgeschut in gezet. Het was de bedoeling dat die werden
afgeschoten, als de geallieerden vlakbij waren, want zij hadden slechts een
reikwijdte van ongeveer 10 meter. De soldaten die die moesten afschieten, werden
vanzelfsprekend gedood, maar daar gaven de Duitsers niets om. Het is echter niet
zover gekomen, want op 12 april kwamen de Poolse troepen in Onstwedde aan om
door te stoten naar Vlagtwedde. Ik kon de tanks op de weg van Onstwedde naar
Vlagtwedde volgen. De volgende avond kwamen de Duitse militairen ook in
Nieuwe Pekela. Ze droegen de antitankwapens op de rug en gingen de hele dag
door naar de Onstwedderweg. Maar ’s morgens om een uur of vier/vijf kwamen ze
weer terug met dezelfde antitankwapens op de rug en gingen richting Oude Pekela
naar Winschoten. Dus de schuttersputjes zijn nooit gebruikt.
Het was toen stil in Nieuwe Pekela. Tegen 5 uur ’s middags (vrijdag 13 april) was er
geen mens meer op de weg. Je kon wel een kanon afschieten. Tegen een uur of zes
nam ik contact op met Oude Pekela. Dat was nog niet bevrijd, vertelde men mij op
het gemeentehuis. Ik heb daarom contact opgenomen met de heer Wieske en
consorten. Er was namelijk in de oorlogstijd een vijfmanschap gevormd, bestaande
uit notaris Wever, schilder J. Wieske, de directeur van een textielfabriek G. Westers,
gemeente-architect J. Tuinhof en R. Terpstra het hoofd van de Groen van
Prinstererschool. Het geheel stond onder leiding van notaris D. J. Wever. Deze heb
ik allen gebeld in de persoon van de heer Wieske. Tegen een uur of zeven kwam
men op de afgesproken plaats bij het gemeentehuis bijeen. De deuren van het
gemeentehuis waren hermetisch afgesloten. Er werd aangebeld bij de achterdeur.
De conciërge J. Bos verscheen aan de deur en vroeg wat er aan de hand was.
Notaris Wever zei toen: ‘in naam van de Koningin, open de deur’. Waarop de heer

Bos zei: ‘met alle genoegen’. Zodoende kwam men en ik het gemeentehuis binnen.
Daar werden de eerste voorbereidingen getroffen voor een overgangsbestuur,
waarvan de locoburgemeester notaris Wever was. Er werden door mij diverse
papieren in gereedheid gebracht, zoals vergunningen en dergelijke, teneinde
adequaat te kunnen werken. Tegen een uur of acht/half negen verzamelden zich
diverse bewoners van de gemeente voor het gemeentehuis. Dat was aanleiding voor
het vijfmanschap om de deuren van de raadszaal te openen en op het balkon te
verschijnen. Ik zie nog de mensen onder op de weg staan, niet wetende wat er aan
de hand was. Notaris Wever had een korte toespraak en dat wij ons als bevrijd
konden beschouwen, maar dat er nog geen geallieerde militairen waren en ook de
eerste dag niet zouden komen. Hij beval daarom de bevolking aan om rustig te
blijven. De bijeenkomst werd besloten met het zingen van het Wilhelmus. Het was
het eerste Wilhelmus, dat wij na vijf jaren konden horen. In die nacht kwamen
diverse bange NSB-ers op het gemeentehuis om hun geweren en jachtgeweren in te
leveren. Ze zeiden dat ze blij waren dat het afgelopen was. Ook hadden zich
diverse NSB-ers verschanst of zich verstopt. Eén van de NSB-ers, een leider, had
zich in een perceel landbouwgrond ingegraven en meende zodoende de eerste klap
van represaille te kunnen opvangen. Notaris Wever had echter gezegd, dat er geen
bijltjesdag komen zou en riep de bevolking op zich daaraan te houden. Er is dan
ook niets bijzonders gebeurd. Die hele nacht heb ik in het gemeentehuis
doorgebracht in één van de cellen van het gemeentehuis, alwaar een soort brits
aanwezig was. Ik kon de deur openen, omdat ik bij smid Oosterhuis een sleutel bij
had laten maken voor het geval er inwoners van Nieuwe Pekela zouden worden
opgesloten en kon deze dan zo nodig bevrijden door van die sleutel gebruik te
maken om de deur te openen. De daaropvolgende dagen werden alle NSB-ers
geïnterneerd in een fabriekshal van de papierfabriek Nieuwe Pekela aan de
Ommelanderwijk. Er werden diverse afdelingen ingericht. Dekens moest men
meebrengen en men sliep daar ’s nachts ook op de grond. Aangezien voor de
landbouwbedrijven de werkzaamheden doorgang moesten vinden, werden er door
het vijfmanschap diverse personen -meest zonen van gevestigden landbouwersaangewezen om de landbouwbedrijven lopende te houden. De mensen mochten
zelf ook geen inkomsten en uitgaven meer hebben. Dat werd allemaal door een
commissie geregeld, die de boekingen daarvoor bijhield. Teneinde plunderingen te
voorkomen werden op alle woningen van NSB-ers grote aanplakbiljetten
aangebracht met het opschrift: Rijkseigendom.
Op 13 april 1945 werd de gemeente Nieuwe Pekela bevrijd door de Poolse troepen.
Daags ervoor waren de NSB-burgemeester en een NSB-functionaris op een fiets
vertrokken naar de diverse plaatsen, waar zij oorspronkelijk vandaan kwamen. Zij

vreesden namelijk dat zij zouden worden gedood door de burgers voor al hetgeen
zij in de oorlog hadden gedaan. De een ging per fiets naar het noorden van het
land, de ander ging naar Sneek in Friesland en zo was op dat moment de gemeente
Nieuwe Pekela zonder leiding van het politiepersoneel en zonder een burgemeester.
Deze zijn later allemaal opgespoord. De politieman hebben wij in Uithuizermeeden
opgezocht. Hij was bij zijn zuster ondergedoken geweest, maar nadat wij er eerder
al geweest waren en een paar geweerschoten door de schuur hadden afgevuurd, was
hij bang geworden en had hij zich aangemeld. Zijn politie-uniform en dergelijke
hebben wij gevonden bij zijn ouders in Stedum, alwaar die een kwekerij hadden. Bij
die kwekerij had hij ze in de grond begraven in een kist. De uittocht was het laatste
wat wij van de Duitse militairen zagen.

egtrekkende Duitsers nabij A. Westersstraat A 109 (linksboven boerderij Bulle) juni 1945.
(foto: Carel Kral)

Vlak na de bevrijding gingen wij, Japenga (red.: onderwijzer aan de Groen van
Prinstererschool) en ik, met een motor naar Pieterburen naar zijn ouders. Wij
sliepen daar ’s nachts. De dag brachten wij door met het opsporen van NSB-ers uit
Nieuwe Pekela. Toen wij ’s avonds weer terugkeerden, gingen wij via Winschoten
over het Winschoter Zuiderveen. Die brug over het Zuiderveen was verwoest en er
was een nieuwe baileybrug gebouwd. Maar die baileybrug bestond uit twee helften.
In het midden zat een brede goot. Ongelukkigerwijs kwamen wij in de goot terecht.
Japenga, die stuurde, raakte de macht over het stuur kwijt en de motor belandde
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middenin het kanaal. Wij bleven nog aan de kant hangen. Wonder boven wonder
bleef het licht branden. Wij haalden hulp bij een boer en met een haak hebben wij
de motor weer op het droge gebracht. Vanzelfsprekend wilde hij niet meer rijden.
Zodoende gingen wij naar de carrosseriebouwer Zwalve en deze herstelde de
motor weer zodanig, dat we weer thuis konden komen”.
Geert is nog een keer ontboden op het Scholtenshuis in Groningen. Hij heeft hem
behoorlijk geknepen, maar het liep met een sisser af. Ook moest hij voor de
keuring om voor de Duitsers te werken. Hij heeft zich volstrekt voor gek
aangesteld en verzocht in de door de Duitsers bezette gebieden in Rusland te
mogen werken. Ze hoefden hem niet. Afgekeurd.
Geert is tijdens de oorlog bijzonder actief geweest met groot gevaar voor eigen
leven en voor zijn familie. Hij heeft zeer grote risico’s genomen. Om mensen uit
handen van de Duitsers te houden brengt hij vele mutaties en falsificaties aan in het
persoonsregister van de gemeente Nieuwe Pekela. Blijkbaar krijgen de Duitsers
argwaan. Geert krijgt controle. Hij ontvangt de opdracht om een deel van het
persoonsregister naar Groningen te zenden. Geert ziet geen uitweg meer, maar hij
verzint iets: een overval!.
In de oorlog is in Nieuwe Pekela de illegaliteit/het verzet goed georganiseerd onder
commandant J. Wieske. Er is een uitgebreid verslag van hun activiteiten, waarvan
Geert ook deel uitmaakt.
Geert overlegt zijn plan met de heer J. Wieske en men besluit het volgende. De
bescheiden worden in postzakken gestopt en per GADO-bus vervoerd naar
Winschoten. Door het verzet worden drie mannen verzocht zich te verkleden als
Duitse soldaten. Die stellen zich op aan de Winschoterweg, bij Haantje Pik, om
zogenaamd te controleren.
Op de afgesproken tijd komt de GADO-bus. De bus wordt tot stoppen
gedwongen en na onderzoek van de drie postzakken worden deze meegenomen.
De zakken zijn nooit aangekomen in Groningen.
Geert heeft zoveel gewijzigd in de persoonsadministratie, dat hij na de oorlog totaal
niet meer weet hoe het hersteld kan worden. Daarom besluit men een brand in het
gemeentehuis te simuleren met als gevolg dat burgers van Nieuwe Pekela zich ter
secretarie moeten melden om hun gegevens opnieuw op te geven. Zo is de
persoonsadministratie weer op orde gebracht.

Geert schrijft: “Na de oorlog zijn er maar enkelen teruggekeerd uit de
concentratiekampen. De eerste uit Nieuwe Pekela, die in een concentratiekamp
werd omgebracht, was een zekere Tempel. Het bericht kwam op het gemeentehuis

dat hij was overleden aan hartzwakte. Maar in werkelijkheid was dat natuurlijk wel
anders. Het is me altijd bijgebleven dat ik als jongste werd opgedragen, dat ik de
familie bericht moest brengen van het overlijden van hun zoon. Ik zal het niet meer
vergeten”.
Als erkenning voor zijn verzetswerk krijgt Leffers na de oorlog het gebruikelijke onderscheidingsschild
van de LO (Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers).

Na de oorlog is er voor alle slachtoffers uit Nieuwe Pekela een monument opgericht bij de Nederlands
Hervormde Kerk.

1. RONDOM DE PERSOON GEERT
Geert is zeer leergierig en bekwaamt zich gemakkelijk in de vele vakgebieden in
gemeenteland. Hij leest veel, heeft een geweldige algemene ontwikkeling en
‘weetspelletjes’ wint hij altijd. Met Geert in de buurt gebeurt er altijd wel iets
bijzonders.
Als de geboorte van zoon Jan in 1960 aanstaande is aan de Jan Koolhoflaan, wordt
zoon Bert achterop plof door Geert snel naar zus Jannie gebracht. Op maximale
snelheid. Dat spreekt gezien de situatie vanzelf. Die snelheid valt een politieman,
die langs de straat staat, op. Hij stapt in de politieauto en achtervolgt Geert. Die
heeft het in de gaten en vliegt bij het gemeentehuis linksaf onder de poort door,
met de plof bij het trottoir omhoog en snel achter het gemeentehuis. Plof uit en stil
wezen. Diverse keren gaat de politieauto langs, maar ze vinden Geert niet. Na een
half uur trapt Geert de plof weer aan en na het afleveren van Bert bij zijn zus vlug
weer naar huis. Gelukkig op tijd.
Het gezin Leffers heeft zowel aan de Jan Koolhoflaan, als aan de Sportlaan een
goede tijd. Geregeld zijn er in de buurt aanleidingen voor feestjes en dan ben je bij
Geert aan het goede adres. Ook bij hem is het goed toeven. ‘Beetje deurdrinken,
aans komt mie de schimmel der op’. ‘Zol jammer wezen’, zo is vaak de reactie.
Geert is een gezelligheidsmens in alle facetten.
Zoons Bert en Jan groeien voorspoedig op. Geert, als ambtenaar van de burgerlijke
stand, trouwt hun zoons zelf met respectievelijk Marcha en Rita.

Trui zorgt geweldig voor haar gezin. Het huis glanst en er is altijd genoeg op tafel.
Ook Marcha en Rita voelen het in gezin Leffers altijd als een warm thuiskomen.

Trouwfoto Bert en Marcha

Trouwfoto Jan en Rita

Uit het huwelijk van Bert en Marcha zijn twee kinderen geboren. Op 25 december
1980 Mark (Geert Jan Mark) en op 17 juli 1983 Betty (Aaltje Geertruida Betty).
Geert en Trui zijn erg precies en zuinig op hun spullen. Tijdens de logeerpartij bij
opa en oma mag echter alles. Zo worden matrassen op de trap gelegd en mogen

Mark en Betty naar beneden glijden. Ook mogen ze als kleine kinderen wat gaan
kopen bij Bazar Pietje De Vries. De wandeling gaat gevaarlijk genoeg wel bij de
straat langs. Geert loopt er zo onopvallend mogelijk achteraan om te kijken of alles
goed gaat met zijn kleinkinderen. Veel later mogen ze de Daihatsu Applause van
opa en oma lenen. Ze hebben er nog jaren met veel plezier in gereden.
Een enkele keer vertelt Geert over zijn jeugd. Alhoewel je het niet zou zeggen,
heeft hij al vroeg kwajongensstreken. Zo bindt hij een dikke kikker aan een touw en
laat die in het donker bungelen aan de boog van het fietsbruggetje over de
Poortmanswijk. De gevolgen laten zich raden voor de passerende fietsers tot
hilariteit van Geert. Hij doet hetzelfde met een kei, maar daarmee is hij toch maar
vlug weer gestopt.
Voor geintjes is Geert dus zeker te porren. Zo heeft hij op Sinterklaasdag voor de
overburen en goede vrienden, de heer en mevrouw Berends, een grote doos
gemaakt met onderin de cadeautjes. Daar bovenop echter ook een wartel met
opgespannen elastieken en natuurlijk heel veel houtzaagsel. Wat er gebeurt bij het
openen van de doos, laat zich raden. De hele kamer zit eronder, zo ziet Geert
vanachter de heg.
Hij is bijzonder vooruitstrevend in zijn doen en laten. Als tweede in Nieuwe Pekela
komt aan de Jan Koolhoflaan 1 een tv in huis. Woensdagmiddag komen kinderen
binnen om de kinderuitzending te volgen onder het genot van een zak patat voor
iedereen, gemaakt door echtgenote Trui van fabrieksaardappels, die in de bocht
voor het huis aan de Jan Koolhoflaan van de vrachtauto zijn gevallen. De
mayonaise wordt gemaakt door Geert. Hij is van vele markten thuis.
Geert kan echter ook heel ongelukkig zijn. Een enkele keer laat hij zijn huis aan de
Sportlaan door de schilder schilderen, maar hij doet het liever zelf, want met het
uitgespaarde geld kan hij andere dingen doen. Zo staat hij weer eens op de trap om
de goot aan de voorgevel een verfbeurt te geven. Opeens valt hem het hele blik
verf uit handen en loopt de verf bij de voorgevel langs. Het heeft Trui vele lakens
gekost en Geert de aankoop van vele liters verdunning en thinner om de gevel weer
schoon te krijgen.
Als één van de eersten in Nieuwe Pekela koopt hij een vaatwasmachine. Trui vindt
het maar vies met die smerige vaat in de machine en na een paar keer gebruik doet
de machine dienst als voorraadkast.

Ook is hij bijzonder handig. Hij repareert horloges en torenklokken en alles wat er
tussen zit. Familieleden en vrienden weten hem daarvoor wel te vinden. Ook
houtsnijwerk vindt hij prachtig.
Maar zijn grote hobby is toch reizen. Eerst op de brommer met een door Geert en
Trui zelfgemaakte tent. En later met de auto, die compleet wordt volgeladen, zo
niet overladen met nog een flink pak op het dak. Het gaat ook wel eens fout.
Omdat op de Pekelderstraat op weg naar Oostenrijk door het gewicht de imperiaal
scheef zakt, ontstaan door de poten twee deuken in het autodak. Met de voet op de
drempel trekt Geert het geheel weer recht en gaat de rit verder. Ook wordt een
verbandtrommel onder het dashboard weggewerkt met als gevolg dat door het
gewicht op de tussenstang de motor van de ruitenwissers verbrandt en Trui bij
regen onder het dashboard schiet en de stang handmatig heen en weer beweegt om
toch enig zicht te bieden. Al vroeg heeft hij een caravan om met zijn gezin diverse
Europese landen te doorkruisen. Later heeft hij een vaste plaats bij de familie
Blüggel op Camping Ahretal in Züschen in Sauerland. Geert en zijn Trui vinden
het geweldig. Veel wandelen en zelfs langlaufen doen ze.
Vrienden gaan maar al te graag mee op de vakantiereizen van het gezin Leffers. Het
is altijd groot plezier, weer of geen weer. Ook Geert geniet er geweldig van. Hij
zorgt altijd voor verrassingen.
Later maken ze nog enkele vliegreizen met als hoogtepunt een reis naar Indonesië.
Hij bereidt zich zo goed voor, dat hij tijdens de reis best als reisleider heeft kunnen
functioneren, aldus Trui. Geert heeft er diverse lezingen in zijn Pekel over gegeven.

SLOTSOM
De heer H. Volders, die Geert goed gekend heeft, omschrijft Geert na zijn
overlijden in memoriam als volgt:

Zo zijn er nog heel veel verhalen over Geert te schrijven¹. Misschien wel boeken
vol. De mensen die hem gekend hebben, kijken met plezier op hem terug.
Geert was een prachtmens.

¹ Een verhaal is gepubliceerd in het kader van de Grunneger schriefwedstried 2020.
Zie op de volgende bladzijden dit verhaal van zoon Bert Leffers.
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