
1

A. van der Neut

Dit is een verhaal over de Tweede Wereldoorlog, over naoberschap en over dankbaar-
heid. Maar ook over achteloosheid, domheid of misschien wel diefstal. Want hoe gaat 
het heden om met het verleden? In dit geval gaat Midden-Drenthe wel erg slecht met 
het verleden om. En de gemeente is daarin niet alleen. Kijk maar wat er in buurge-
meente Hoogeveen gebeurde met het inmiddels verplaatste museum ‘De 5000 Mor-
gen’. Daar verzuchtte raadslid Bianca Behr: ‘Wie de geschiedenis niet kent, begrijpt 
heden noch toekomst.’ En zo is het maar net.

Waar is de 
 gedenkplaat  
uit Westerbork  
gebleven?

Het is de hongerwinter van 1944. Met name in het westen van Nederland hebben 
mensen bijna niet te eten. In deze wanhopige situatie moeten ouders met pijn in 
het hart een beslissing nemen. Ze geven hun kinderen weg aan wildvreemden, in 
de hoop dat ze terug kunnen komen in betere tijden. Of die er komen, weet men 
niet. De kinderen gaan naar het Noorden, naar de boeren, want daar is nog eten. 
Het is een kleine volksverhuizing. Alleen in Westerbork al, dat toen zo’n 8.500 
inwoners telt, worden 277 Haagse kinderen bij gezinnen ondergebracht. Landelijk 
worden zo’n 40.000 ondervoede kinderen vanuit het Westen geëvacueerd om te 
voorkomen dat ze van de  honger zouden sterven. Naar schatting komen uiteinde-
lijk 20.000 mensen om door honger en kou.
Het zal een shock zijn voor de ondervoede, stadse bleekneusjes. Maar ze krijgen 
het goed daar op het platteland. De hongerige buikjes worden gevoed met aardap-
pelen, groente en een lekker stuk spek in de linkerhand. De kinderen krijgen de 
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broodnodige rust, reinheid en 
regelmaat. Hoewel de oorlog 
nog woedt (Zuid-Nederland 
is deels bevrijd), is het in het 
Noorden relatief rustig. De 
gastgezinnen doen hun uiter-
ste best om het de kinderen 
naar de zin te maken. Ze gaan 
naar school, maken vriendjes 
en vriendinnetjes en kijken 
hun ogen uit. ‘Bleekneusje’ 
Ben Boers vindt onderdak in 
Elp bij de familie J. Smit, D55. 
Straatnamen zijn er dan nog 
niet. Het bevalt de jongen blijk-
baar goed, want vele jaren later 
gaat hij in Elp wonen, vlakbij 
het huis waar hij in de oorlog 
zo liefdevol is verzorgd. Bens 
Drentse oorlogsjaren zijn on-
der de titel ‘Een Haagse jongen 
in Elp’ opgetekend in het tijd-
schrift van onze Historische 
Vereniging Westerbork - nu 
Fragmenten - van juni 2000.

Gedenkplaat voor de hele 
provincie 
Na de oorlog willen de Haagse 
ouders van de kinderen die in 
Westerbork en omgeving zo 
liefdevol zijn verzorgd hun 
dankbaarheid tonen. Ze richten 
een heus comité op: ‘Hulde aan 
Drente’ (zonder ‘h’ dus) onder 
leiding van J.J. Slierendrecht. 
Bij 65 Haagse scholen wordt 
geld ingezameld om een blij-
vende herinnering aan te bie-
den. Uit de archieven blijkt 
dat sommige ouders wel graag 
wíllen bijdragen, maar daar 
vanwege armoe geen geld voor 
hebben. De een geeft een paar 
centen, een ander fl 2,50 en een 
enkeling doneert 10  gulden, 
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grote  bronzen gedenkplaat maken als dankbetuiging 
aan heel Drenthe. Volgens de originele offerte zijn de 
kosten fl. 675,00. Vandaag de dag is dat volgens be
rekening van het CBS € 3661,46. Voorwaar zo vlak 

na de oorlog geen klein 
bier.
En, over bier gesproken, 
dan is het feest. Op dins-
dag 13 augustus 1946 is 
er een feestelijke over-
handiging van de bron-
zen gedenkplaat van 70 
bij 60 cm. Het organisa-
tiecomité heeft er geen 
gras over laten groeien. 
Samen met de gemeente 
is er een officieel en fees-
telijk programma opge-
tuigd. Er is een ‘Folklo-
ristische Drente-dag te 
Westerbork’. Een bus met 
Hagenaars is erbij.
Er zijn driehonderd ge-
nodigden aanwezig en 
volop pers; het is echt 
een hele happening. Zelfs 
prinses Juliana is uitgeno-
digd, maar zij laat  helaas 
‘tot haar leedwezen’ met 
een kort telexbericht ver-
stek gaan. Op verzoek 
van de gemeente gaan 
alle vlaggen uit, zijn er 
historische voordrachten, 
de schaapherder met z’n 
kudde trekt voorbij en er 
is een oud-Drentse boe-
renbruiloft. Alle Drentse 
burgemeesters, provin-
ciebestuurders en vrijwel 
alle wethouders zijn erbij. 
De officiële overhandi-
ging verricht de commis-
saris van de koningin van 
Drenthe Mr. Dr. R.H. Ba-
ron de Vos van Steenwijk 

dat zou nu zo’n 50 euro zijn. In totaal is door de scho-
len fl. 274,05 opgebracht. Hoe de rest van het beno-
digde geld wordt verzameld, vermelden de archie-
ven niet. In ieder geval laten de initiatiefnemers een 
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‘Dit comité besloot de 
gedenkplaat  niet  in 
 Assen, de hoofdstad der 
provincie, te plaatsen; 
doch in de gemeente 
Westerbork, omdat dit 
Drentsche dorp tegen 
den wil der Drenthen in, 
“de meest besprokene 
gemeente is geweest in 
de achter ons liggende 
jaren” (…) Het gemeen-
tebestuur van die plaats 
heeft echter onmiddellijk 
begrepen, dat zij dit feit 
niet als een plaatselijke 
gebeurtenis moest be-
schouwen daar de geste 
der Hagenaars voor de 
gehele provincie bedoeld 
was en zoo heeft het aan 
dezen dag een bijzonder 

aan burgemeester F.J. van 
der Worp van Wester-
bork. 
De tekst op de bronzen 
gedenkplaat toont hoe 
dankbaar de ouders uit 
het Westen van Neder-
land waren voor de zorg 
voor hun kinderen. De 
twee handen die elkaar 
vastpakken symboliseren 
de verbondenheid.

De ‘Huldebl ijk  aan 
Drenthe’ geldt de hele 
provincie en niet alleen 
Westerbork. De plaats 
Westerbork is gekozen 
omdat die middenin de 
provincie ligt, blijkt uit 
de Haagsche Courant van 
donderdag 8 augustus 
1946. En er is meer:

Huldeblijk aan Drenthe.
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standig Westerbork, met dit historisch waardevolle 
geschenk aan de hele provincie Drenthe is omgegaan. 
Het is tenslotte een cadeau aan ons allen hier in de 
provincie Drenthe. Daar zou je toch met de nodige 
zorg mee moeten omgaan, nietwaar? Maar wat is er 
gebeurd?!

Gedenkplaat zoek 
Vanaf 1946 heeft de gedenkplaat een duidelijk zicht-
bare plek gekregen in De Cloenstee, het toenmalige 
gemeentehuis. Daarna gaat deze naar de hal van het 
gemeentehuis aan het Gualthérie van Weezelplein. 
Maar dan: Het Haags Historisch Museum wil in 2015 
de humanitaire ramp tijdens de Hongerwinter her-
denken met de tentoonstelling ‘Naar de Boeren! - 
Kinderevacuaties in de Hongerwinter’. Daar kan de 
gedenkplaat een tekenend voorbeeld van zijn. Op dus 
naar de plek waar de gedenkplaat hangt, om naar Den 
Haag te brengen. Maar tot grote ontsteltenis hangt die 
er niet. Naast de grote schaar van het daar ook geves-
tigde Knipselmuseum is alleen nog maar de schroef 
zichtbaar waar de plaat hing. Blijkbaar is na de ge-
meentelijke herindeling van 1998 de gedenkplaat op 
mysterieuze wijze verdwenen.
Ben Boers doet een oproep via de media. Op maandag 
16 februari 2015, in een tv-uitzending van RTV-Dren-
the, laat hij op niet mis te verstane wijze weten wat 

hij van de verdwijning 
vindt: ‘Ik hoop dat we 
niet zulke verschrikkelijke 
cultuurbarbaren in onze 
gemeente hebben, dat ze 
zo’n mooie gedenkplaat 
zomaar zouden laten ver-
dwijnen. Dat kan ik me 
haast niet voorstellen. 
Maar ja, als dat gebeurd 
is, dan zou dat heel verve-
lend zijn. Ik zou het bijna 
schandalig noemen hoor.’ 
Hij benadrukt nog dat de 
gemeente de gedenkplaat 
een ‘gepaste plek’ zou 
geven in het nieuwe ge-
meentehuis van Midden-
Drenthe in  Beilen.

beteekenis  gegeven: de gedenkplaat zal worden ont-
huld door Baron de Vos van Steenwijk. Commissaris 
der Konin gin in de provincie Drenthe.’

Uit de archieven blijkt dus dat Westerbork heel bewust 
is gekozen voor dit provinciale ‘Huldeblijk aan Dren-
the’. Niet alleen omdat Westerbork centraal in de pro-
vincie ligt, maar ook omdat de plaats een slechte naam 
heeft door de aanwezigheid van Kamp Westerbork en 
de vele NSB’ers in Drenthe. Lees maar verder uit de 
Haagsche Courant van donderdag 8 augustus 1946:

‘De kwade naam, die de kopstukken der nazi’s eens 
aan “‘t Olde laandschap” Drenthe hebben gegeven 
als het paradijs der N.S.B., een woord dat de echte 
Drenthen vaak grimmig heeft doen tandenknersen, 
is tegenover Holland en wel speciaal tegenover Den 
Haag, door die provincie op de meest eervolle wijze 
teniet gedaan. Dat was in den hongerwinter 1944-
1945. Het voormalige land van hei en struiken, te-
genwoordig een bloeiende agrarische provincie en 
de roggeschuur van Nederland, heeft op voorbeeldige 
wijze hulp geboden in de donkere dagen van Hol-
land’s geschiedenis.’ 

Het is dan des te pijnlijker om te ontdekken hoe de 
huidige gemeente Midden-Drenthe, voorheen zelf-

Ben Boers bij de plek waar de plaquette ooit hing.
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Historisch Museum per-
soonlijk door senior- 
conservator Robert van 
Lit in Beilen opgehaald. 
Over zorgvuldigheid en 
historisch besef gespro-
ken! De gedenkplaat 
krijgt een duidelijke plek 
op de tentoonstelling, en 
gaat daarna terug naar 
Beilen. Er zal daarna 
gezocht worden naar de 
eerder beloofde ‘gepaste 
plek’ in het gemeentehuis 
van Midden-Drenthe.

Gedenkplaat weer 
zoek 
We schrijven januari 
2021. Het afgelopen jaar 
is geteisterd door de co-
ronapandemie.  Daardoor 
is van de feestelijke vie-
ring van ‘75 jaar Vrij-
heid’ niets terechtgeko-
men. En helaas wordt de 
viering doorgeschoven 
naar 2022, dus ‘75+2 
jaar Vrijheid’. De Histo-
rische Vereniging vindt 
dat, ondanks dit uitstel, 
die prachtige bronzen 
gedenkplaat opgepoetst 
moet worden en een pro-
minente plaats in Wester-
bork moet krijgen. Waar 
zou die door de gemeente 
beloofde ‘gepaste plek’ 
in het gemeentehuis van 
Midden-Drenthe zijn? 
We  mailen de gemeente 

en krijgen op 19 januari bericht terug: 

‘Geachte heer Van der Neut,… U zoekt dus een ge-
denkplaat. Hier heb ik het al met (…) over gehad. Hij 
deelde mij mee dat de gemeente deze gedenkplaat niet 

Gelukkig krijgt de toenmalige gemeentearchivaris 
Roelof Hulzebosch, na een week driftig zoeken, de 
plaat in de catacomben van Beilen boven water. De 
eer van Midden-Drenthe is gered. De plaquette en 
de gemeentelijke bescheiden worden door het Haags 

De oorkonde die samen met de plaquette werd aangeboden.
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Nou breekt mijn klomp. 
Dat geloof je toch niet? 
De historische gedenk-
plaat is opnieuw zoek bij 
de  gemeente? Nee, dat 
bestaat niet. Dat moet een 
misverstand zijn. Die is 
vast en zeker op de uit-
drukkelijk door de ge-
meente beloofde ‘gepaste 
plek’ in Beilen. Maar 
mooi niet dus. Zoek. On-
vindbaar. ‘Alleen de bij-
behorende bescheiden 
zijn in het archief aanwe-
zig’, antwoordt de nieuwe 
gemeentelijke archivaris 
Smits. De kopieën van de 
brieven uit 1946 kunnen 
we wel krijgen, en die ne-
men we dankbaar digitaal 
in ontvangst. We sturen 
meteen ook een brief op 
poten terug, want we la-
ten het hier niet bij zitten: 

‘Als bestuurslid van de 
Historische Vereniging 
Westerbork heb ik met 
verbijstering kennis ge-
nomen van het bericht 
dat de historische ge-
denkplaat niet meer in 
het bezit van de gemeente 
Midden-Drenthe is. Ik 
vraag mij in alle op-
rechtheid af hoe het in 
hemelsnaam mogelijk is 
dat de gedenkplaat voor 
de tweede keer bij de ge-
meente zoek is geraakt… 
Daarom verzoek ik u met 

klem al het mogelijke te doen om de  gedenkplaat 
alsnog boven water te krijgen. Die is namelijk door 
het provinciebestuur van Drenthe in 1946 aan u, als 
toenmalige gemeente Westerbork toevertrouwd. Ik 

meer in zijn bezit heeft. Het is helaas ook onbekend 
waar deze is. Hiermee kan ik u dus niet verder helpen. 
Met vriendelijke groet, Vincent Smits, Medewerker 
DIV.’

Brief aan de Drentse pleegouders van de vader van een geëvacueerd kind.
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niet meteen gedacht wordt aan het Kamp of de duis-
tere N.S.B-geschiedenis, maar vooral ook aan de op-
vang in Westerbork van de 277 Haagse kinderen in 
de  hongerwinter. Want dat is óók een kant van Wes-
terbork.

Het lijkt ons als Historische Vereniging Westerbork in 
ieder geval duidelijk dat de gemeente Midden-Drenthe 
geen gepaste hoeder van de historie is. We hebben een 
brief gestuurd naar de Gemeenteraad en Burgemees-
ter en Wethouders in de hoop meer helderheid te ver-
krijgen. Inmiddels hebben we een gesprek gehad met 
wethouder J. Schipper (CDA). De wethouder vindt de 
kwestie erg pijnlijk, maar uitgebreid onderzoek bin-
nen en buiten het gemeentehuis heeft de gedenkplaat 
nog niet boven water gebracht. Voor Burgemeester 
en Wethouders is dit bijzonder confronterend en is de 
geschiedenis nog niet ten einde. 

Ons streven blijft derhalve onverkort om tijdens de 
feestweek ‘75+1 jaar Vrijheid’, van 13 t/m 19 septem-
ber, de gedenkplaat een eervolle plek in Westerbork 
te geven. We doen hierbij dan ook een oproep via ons 
tijdschrift Fragmenten, onze facebookpagina Bork-
Westerbork-Börk en de media. Er moet toch iemand 
zijn die meer weet? Meld het ons via info@histori-
scheverenigingwesterbork.nl of bel Anthon van der 
Neut in Elp: 0593346 227.
 
Dit bijzondere verhaal uit de Tweede Wereldoorlog 
over naoberschap, over dankbaarheid, is dus nog niet 
beëindigd. Waar de gedenkplaat is gebleven, is nog 
steeds een raadsel. Is het achteloosheid, domheid, of 
misschien wel diefstal? Wie het weet, mag het zeggen.

Bronnen:
Het archiefmateriaal over het comité ‘Hulde aan 
Drente’, de krantenartikelen uit 1946 en de digitale 
foto van de Gedenkplaat komen van de gemeente 
Midden-Drenthe. 

vraag u bijvoorbeeld waar de plaat voor het laatst 
is gesignaleerd? Klopt het inderdaad dat deze na de 
tentoonstelling in Den Haag in het gemeentehuis is 
teruggekomen? Waar is die toen opgeslagen? Waar is 
die ‘passende plek?’ Welke mogelijkheden ziet u nog 
om het historische geschenk aan de provincie Dren-
the te achterhalen?’

Oftewel wat is ermee gebeurd? De hele brief staat 
overigens op onze website.
Zelf gaan we ook op onderzoek uit. Het Haags Histo-
risch Museum antwoordt direct bij monde van senior 
conservator Robert van Lit: ‘Op 10 april 2015 ben ik 
de gedenkplaat zelf gaan ophalen in Beilen. De plaat 
was inderdaad te zien op onze tentoonstelling ‘Naar 
de Boeren’. De tentoonstelling is nog verlengd tot 25 
oktober 2015. Kort daarna is de plaat door de firma 
Hizkia van Kralingen teruggebracht naar de gemeen-
te Midden-Drenthe in Beilen t.a.v. Marjolein Bijmolt. 
Dat blijkt uit de toen opgestelde transportlijst.’
De gedenkplaat is noch bij het Drents Archief, noch 
bij het Drents Museum, noch bij het Herinneringscen-
trum Kamp Westerbork, noch bij de provincie Dren-
the. Archivaris drs. D.M. (Dick) Bunskoeke van de 
provincie schrijft: ‘Helaas is bij de provincie niets 
bekend over de gedenkplaat. Het “spoor” daarvan 
begint bij de gemeente Midden-Drenthe en ik begrijp 
van de archiefmedewerker Janko van de Kempe dat 
men hard op zoek is naar informatie.’
Fijntjes wijst de provinciaal archivaris nog op het 
volgende: ‘Overigens behoort de gedenkplaat thuis 
in een museale omgeving, zoals het Herinnerings-
centrum Kamp Westerbork of het Drents Museum.’ 
Daarmee benadrukt hij dus ook nog het belang van de 
historische plaquette.

Spoorloos
De plaats waar de gedenkplaat voor het laatst is gezien 
is dus in het gemeentehuis in Beilen. Enige tijd gele-
den is er in het gemeentehuis een interne verbouwing 
geweest. Sindsdien is-ie spoorloos. Wat rest is een di-
gitaal plaatje onder het motto: ‘Gelukkig hebben we de 
foto’s nog’. Een schrale troost. Temeer daar het juist 
ook voor de gemeente Midden-Drenthe belangrijk 
zou moeten zijn de naam Westerbork in een positief 
daglicht te plaatsen. Zodat bij de naam  Westerbork 


