Inleiding:
De werkgroep Open Onnervaart heeft, naar aanleiding van adviezen voortkomend uit het
uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek , een oproep gedaan om informatie over de
verdedigingswerken in en rond de Onnerpolder in de periode van de 2e wereldoorlog.
Een van de reacties kwam van oud-Onnenaar ing. Jan K. Berends en het daarop volgende gesprek
heeft het volgende verhaal opgeleverd:
DUITSE VERDEDIGINGSWERKEN IN ONNEN EN DE ONNERPOLDER IN DE 2e WERELDOORLOOG
Ter verdediging van de stad Groningen tegen de oprukkende Geallieerden, heeft de Duitse
bezettingsmacht na ‘Dolle Dinsdag’ in september 1944 ten zuiden van de stad
verdedigingswerken laten aanleggen door ‘Organisation Todt’ (OT), met gedwongen hulp van
arbeiders uit de hele Provincie Groningen. De arbeiders werden in het dorp ingekwartierd.
Deze verdedigingswerken bestonden uit hand gegraven tankgrachten, loopgraven en
prikkeldraadversperringen.
Op luchtfoto’s uit die tijd is te zien dat de tankgrachten in Oost-West richting door het landschap
liepen. De loopgraven en prikkeldraadversperringen lagen kriskras door het land. Het dorp
Onnen kende 2 tankgrachten, één aan de noordkant en één aan de zuidkant van het dorp. De
tankgrachten liepen van de spoorbaan Groningen-Assen (emplacement Onnen) dwars door het
dorp de Onnerpolder in. In de Dorpsweg werden 2 houten noodbruggen aangelegd over de
tankgrachten, die waren ondermijnd met dynamiet. De 3e noodbrug in de Gieselgeer ,
onderdeel van de zuidelijk gelegen tankgracht, was niet ondermijnd. De noordelijke tankgracht
kruiste de Dorpsweg ten zuiden van huize Westkamp (no.3) en tussen no. 8 en 10. De zuidelijke
tankgracht kruiste de Dorpsweg zuidelijk van de op de hoek gelegen villa (no. 53) en de
boerderij iets ten zuiden daarvan (no.55) , ter hoogte van de Bareldssteeg .
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Dorpsweg 8 & 10 (Google streetview)
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Luchtfoto van Onnen gedateerd 29 november 1944 , met het treinemplacement en de tankgrachten
aan de noord- en zuidkant van Onnen, doorlopend van de Onnerpolder tot aan de Rijksstraatweg te
Glimmen. Ook de Onnerhaven is duidelijk zichtbaar.
Loopgraven en prikkeldraadversperringen waren er ter hoogte van de Noorderhooidijk en
Koelandsdrift, lopend in westelijke richting naar de Dorpsweg en een klein stukje langs de
Noorderhooidijk . Ook langs het Drentse Diep en rond de sluis in de Onnervaart naar het Drentse
Diep waren loopgraven aangelegd. Ze liepen door het land van Jan Berends Jzn en E. Berends
Jzn gelegen langs het Drentse Diep en vlak bij de sluis in de Onnervaart.
Het hout , nodig voor de prikkeldraadversperring bij de Drift (Noorderhooidijk), werd onder dwang
door plaatselijke boeren aangevoerd. Het hout bestond uit kleine vierkante paaltjes met een
lengte van 75 cm, aan de voet scheef afgezaagd. De paaltjes werden in de grond geslagen
volgens een zigzagpatroon, hart op hart ca 50 cm. Op de koppen werd prikkeldraad aangebracht.
De bovenkant stak ca 25 cm boven de grond uit.
De beide tankgrachten eindigden in de Onnerpolder op de waterlijn, toen deze door de
Ondergrondse onder water was gezet. Op de luchtfoto is dat van de noordelijke aangelegde
tankgracht links te zien. Dit was ook het geval bij de zuidelijk gelegen tankgracht.
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Luchtfoto van de Onnerpolder met de Onnervaart met Sluis en loopgraven en
prikkeldraadversperringen.
Aan de kop van de Onnerhaven was een grasdrogerij gebouwd door de Duitsers. Daar werd gras,
onder andere afkomstig van vliegveld Eelde, gedroogd en gebruikt als voer voor de
legerpaarden. Er was ook een weegbrug.
In 1944 werden 3 stuks luchtafweergeschut (FLAK) geïnstalleerd in het gebied tussen de
Mottenbrink en het spooremplacement. Dit gebeurde om de Spitfires van de RAF neer te halen,
die de locomotieven aanvielen. Ook voor de bouw van deze installaties moesten de lokale
boeren hout aanvoeren t.b.v. de bouw van verdedigingswal om het FLAK heen. Dit hout werd
gesloopt uit de passagierstreinen op het rangeeremplacement. De soldaten werden gelegerd in
de school. Daardoor moesten de dorpskinderen voor hun onderwijs uitwijken naar de consistorie
van de Gereformeerde Kerk aan de Mottenbrink. Toen het FLAK gereed waren voor gebruik,
stopten de aanvallen door de Spitfires van de RAF op de treinen en het emplacement. Nadat dit
geschut weer werd ontmanteld , kwamen de Engelse vliegtuigen terug.
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FLAK locatie achter de Mottenbrink in Onnen met 3 stukken luchtdoelgeschut
Boven de Onnerpolder vonden vele luchtgevechten plaats tussen Duitse Messerschmitts en RAF
Spitfires. Er vielen ook 3 bommen in de polder. Nog niet gebruikte bommen van aangeschoten
Britse vliegtuigen, die op weg waren naar Duitsland (Emden), werden boven de polder
afgeworpen, om het vliegtuig lichter te maken om terug te kunnen vliegen naar Engeland . Zo
ontstonden grote kraters in het landschap. Een Engelse jachtvlieger moest zijn toestel verlaten
na een luchtgevecht en kwam neer in de buurt van het waterleidinggebouw, en zou
onderduiken op de boerderij van Jan Berends in het dorp (Dorpsweg 50). Door verraad van een
bewoner van het Waterleiding bedrijf ging dat niet door en werd de piloot als krijgsgevangene
afgevoerd naar Duitsland. Volgens latere berichten heeft hij de oorlog overleefd. Er kwam ook
een door een RAF Spitfire aangeschoten Messerschmidtt terecht in een sloot langs de weg naar
de Waterleiding. De piloot kwam met een parachute neer in de polder en is later gezien door Jan
Berends bij het wrak van zijn toestel. Het vliegtuig is per vrachtwagen afgevoerd. Er zijn veel
beschietingen uitgevoerd op locomotieven door de RAF. Meestal vliegend vanuit het oosten. Een
Spitfiire werd aangeschoten en kwam brandend neer in de buurt van Harkstede. Ook is er een
keer een goederentrein onderweg naar Duitsland op de kruising met het Drentse Diep in brand
geschoten, wat in Onnen duidelijk was te zien. Er zijn zeker 4 keer grote luchteskaders met
bommen over de polder gevlogen richting Duitsland, om de steden Emden en Bremen te
bombarderen. De volgende ochtend lag het land achter de boerderij bezaaid met strookjes
zilverpapier van 1cm breed, en 20 cm lang die door de dorpsjeugd werden verzameld. Het
zilverpapier werd uitgegooid door vliegtuigen, die aan de bomeskaders voorafgingen, om het
Duitse Radar te storen. Het geluid daarvan zal Jan Berends nooit vergeten.
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Supermarine Spitfire

Woning van Opa Jan Berends Ezn en boerderij waar Jan K Berends
heeft gewoond stonden naast elkaar (Onnen 57b en Onnen 58)
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In het najaar van 1944 kwam een Duitse officier op bezoek bij Jan Berends Ezn (vz Bestuur
Onnerpolder) met de mededeling , dat hij had gehoord dat er plannen waren om de
Onnerpolder onder water te zetten. Hierbij was ook aanwezig de toen 8 jr kleinzoon Jan K
Berends. Die officier waarschuwde nadrukkelijk dat dat van de Duitse legerleiding niet mocht
gebeuren en dat hij er maatregelen tegen moest nemen. Niet lang na dit gesprek werd ’s avonds
om ca 22.00 uur door de verzetsgroep uit Onnen (Henk Hartsema, Klaas Boonstra, Jan Berends
Jzn en Mej Atty . v.d. Meer ) met nog enkele inwoners , de dijk doorgestoken iets ten noorden
van de molen “De Biks”. De polder liep daardoor onder water. Door de strenge winter werd de
Onnerpolder dan ook een grote ijsvlakte. Men kon zelfs tot aan het Zuidlaardermeer schaatsen.
LOGEES EN ONDERDUIKERS
Gedurende deze periode werden ook kinderen uit het hongerende westen in Onnen ondergebracht.
Kinderen werden ondermeer opgenomen door familie Koops , bij broer en zus Jan en Grietje
Berends (2 Jongens Den Haag) , E. Berends Jzn ( 2 meisjes uit Rotterdam) en H. Oosterveld.( 1
Jongen Hilversum)
Ook vonden 4 onderduikers een plek in Onnen bij het gezin van Jan Berends (lid van de
Ondergrondse) en zijn vrouw Sietje. De schuilplaats was heel vernuftig verborgen onder het hooi
in de schuur. Met landhekken was een holte gebouwd, en daarover heen kwam het hooi. De
toegang was helemaal verborgen. Via voederbakken van de paarden kon men die ruimte
bereiken. Ook werd dagelijks daar naar Radio Oranje geluisterd. Blijkbaar was opgevallen dat de
boer een flink aantal arbeiders voor zich had werken,waardoor de Duitse Grüne Polizei kwam
met een overvalwagen vol soldaten om te gaan zoeken. Jan’s ouders werden vlak van te voren
gewaarschuwd en de kinderen moesten naar Opa en Oma B gaan in de naast de boerderij
gelegen woning, om niets te kunnen zeggen. Jan ziet nog voor zijn ogen vanuit het huis van
Opa B de overvalwagen vol soldaten het erf van de boerderij opgaan. De Onderduikers zijn niet
gevonden, mede door optreden van Jan’s moeder, die de soldaten afleidde met haar dochtertje
Dieneke (* 1943) op haar arm.
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DE BEVRIJDING
Op vrijdag 13 april 1945 arriveerde tegen de avond de eerste Canadese verkenningseenheid vanuit
Noordlaren in Onnen. Enkele carriers en een jeep voorzien van een witte ster, hielden stil voor
de zuidelijke houten brug in de Dorpsweg. Dhr. Buiter, woonachtig op die plek, sprak Engels en
kon de bevrijders aanwijzingen geven. De brug werd geïnspecteerd en toen men geen
ondermijning (dynamiet) aantrof, ging de stoet snel verder richting Haren. In het dorp zwaaiden
mensen met een Mongools uiterlijk met de Nederlandse vlag. Blijkbaar ondergedoken Russen,
die aan het spoor moesten werken, maar waren gedrost. Nog dezelfde avond kwamen ze terug,
omdat er weerstand van Duitse soldaten werd verwacht. De volgende dag zijn er gevechten
geweest in Haren.
Daags daarna werden NSBer’s uit hun huis aan de Mottenbrink gehaald, kaalgeschoren en op een
kar door het dorp gevoerd. Het hele dorp Onnen wist dat zij “fout”waren. Dat moet vreselijk
geweest zijn voor die mensen.
Het bevrijdingsfeest in Onnen werd gevierd op de boerderij van Ebels aan de Dorpsweg schuin tegen
over Jan en Grietje Berends. Er werd zak gelopen en hardgelopen met een ongekookt ei op een
lepel.
Vlak voor de bevrijding is er nog iemand doodgeschoten bij Appelbergen. Vanaf de Onneres liep een
zandpad Appelbergen in. Lopend in de Appelbergen en links van het pad in een moerasachtig
gebied met berkenboompjes zag Jan een langwerpige witachtige plek, aan de oppervlakte
afgedekt met een hoeveelheid ongebluste kalk. Jan heeft z’n vader erbij geroepen, die in de
nabijheid op het land aan het werk was. Die veronderstelde dat het om een liquidatie ging. Hij
heeft aangifte gedaan bij de gemeentelijke instanties in Haren . Tot op dit moment is niet
bekend wat hier precies heeft plaatsgevonden.
De kinderen uit het westen, Aad en Jan Steenhuisen, werden in juli 1945 weer teruggebracht naar
huis, maar kwamen na die tijd nog met de vakantie naar Onnen. Ze verbleven toen op de
boerderij van Evert Berends en zijn kinderen Anton, Jan, Hillie en Heiltje.

Mocht er naar aanleiding van dit verhaal nog meer informatie beschikbaar zijn, dan houden wij ons
van harte aanbevolen.
Opgetekend door Kees (C.G.) Storm te Onnen, 29 november 2015.
Dit verhaal is tot stand gekomen door de welwillende medewerking van Dhr. Ing Jan K. Berends,
zoon van Jan en Sietje Berends-Mulder , woonachtig te Groningen, maar geboren en getogen te
Onnen 58, (1936 – 1957), op de boerderij waar nu hoveniersbedrijf Bartelds is gevestigd, die zijn
persoonlijke ervaringen met mij heeft willen delen.
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Verklarende woordenlijst
Organisation Todt (OT) was een Duitse bouwmaatschappij tijdens het bestaan van nazi-Duitsland,
genoemd naar de oprichter Fritz Todt. De organisatie werd in 1938 opgericht. In 1945, toen
het Derde Rijk was gevallen, werd de organisatie opgeheven.
FLAK, afkorting van Flugabwehrkanone, ook Fliegerabwehrkanone, was de benaming voor het
Duitse luchtafweergeschut tijdens deTweede Wereldoorlog.
RAF, afkorting van Royal Air Force, de Britse luchtmacht, vergelijkbaar met de Koninklijke
Luchtmacht in Nederland
(Supermarine) Spitfire was een Brits jachtvliegtuig. Het toestel werd in 1938 in productie genomen
door Supermarine Division, Vickers Armstrong Ltd.. Het toestel werd gedurende de
gehele Tweede Wereldoorlog ingezet door de geallieerden, voornamelijk door de RAF. Er werden
in totaal 20.340 stuks gebouwd. Daarnaast bestond ook nog de variant Seafire, waarvan er 2.594
werden gebouwd.
Messerschmitts waren de belangrijkste Duitse jachtvliegtuigen van de Tweede Wereldoorlog: de
eenmotorige Bf 109; de tweemotorige Bf 110, Me 210 en Me 410; het raketvliegtuig Me 163, en
's werelds eerste operationele straaljager de Me 262.
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