
Bevrijding van onze dorpen 1945 
 

In een brief (mail) wisseling met Wessel Vochteloo, oud-inwoner van Oldeholtwolde 

(Ottersweg 9) kwam een heel bijzonder verhaal naar voren. 

 
Bij de bevrijding van Oldeholtpade, Ter Idzard, Oldeholtwolde en Mildam zijn op 12 april 

1945 drie Canadese bevrijders om het leven gekomen. 
Wilfred Ribard George Berry in de middag van 12 april in Oldeholtpade toen zijn voertuig 

werd geraakt door een afgeschoten Panzerfaust.  

Later op die dag, in het begin van de avond, werd in Mildam eveneens een voertuig 

opgeblazen met een Panzerfaust, afgeschoten door een paar geïnfiltreerde Duitse soldaten. Bij 

die aanval vielen een aantal gewonden waarvan twee zeer zwaar. 

 

Omdat in onze boerderij een tijdelijk hoofdkwartier was gevestigd, één van onze “voor-

kamers” was daarvoor ontruimd en ingericht, werden alle gewonde militairen vanuit Mildam 

overgebracht naar onze boerderij. 

Hoe de toestand van de zwaar gewonde militairen was, is niet meer te achterhalen. Wel is 

zeker dat één Canadees in ons huis is overleden. De andere bevrijder zou al zijn overleden 

tijdens het transport van Mildam naar ons huis. Navraag is niet meer mogelijk, omdat alle 

volwassen personen van destijds, mijn ouders en het personeel dat bij ons inwoonde, niet 

meer leven. Alleen ons dienstmeisje, Ynske Hoogeveen (woont in Canada) heeft enkele jaren 
geleden, toen we haar daar naar vroegen, verklaard, dat ze die nacht niet in de keuken mocht 

komen, maar later bloed heeft moeten opdweilen. 
Ik was toen 10 jaar en heb niets meegekregen van wat er zich die avond en nacht in ons huis 

heeft afgespeeld (lag al in bed). 
 

Het sneuvelen van Wilfred Berry heeft toen en later veel aandacht gekregen. Op de plaats van 
het ongeval is een gedenknaald opgericht, er is een straat naar hem vernoemd en er is over 

hem geschreven. De twee bevrijders die enkele uren daarna zouden omkomen zijn in alle 

anonimiteit gestorven en stond tot voor kort in schril contrast met het sneuvelen van Wilfred 

Berry. 

Deze laatste gebeurtenis heeft me altijd bezig gehouden. 

 

Zoals bekend, verbleven er tijdens de honger winter, twee jongens uit Den Haag in ons gezin: 

Kees en Henk Middelraad. Met de familie Middelraad (geen familie van ons) zijn er altijd 

goede contacten geweest en gebleven. Omdat Henk dezelfde bevrijdingsgebeurtenissen heeft 

meegemaakt hebben we onze gezamenlijke herinneringen aan die periode. Henk was toen 14 

jaar. 

 

Omdat we de beide bevrijders die in ons huis zijn overleden een “naam en een gezicht” 

wilden geven, zijn we op zoek gegaan naar hun legergegevens. Henk heeft in Canada 
mailcontact opgebouwd met veteranen verenigingen, legerarchieven enz. enz. 

Ik heb contact gelegd met mensen van de Canadese Begraafplaats in Holten. 
Om een lang onderzoeksverhaal kort te houden: we zijn er in geslaagd, door een overzicht van 

alle Canadese bevrijders die op 12 april zijn gesneuveld te koppelen aan legeronderdelen en 
vervolgens uit te zoeken, waar die verschillende onderdelen zich op 12 april bevonden, de 

namen van de twee die in ons huis zijn overleden te achterhalen. 
 

 

 



 

 
 

Jack Ewart Hollingshead  
20 jaar 

Regiment: Stormont, Dundas and Glengarry Highlanders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edward Robert Atkins  
29 jaar 

Regiment: Highland Light Infantry of Canada 

 
 

 
 

 
Beide militairen liggen begraven op de Canadese erebegraafplaats in Holten. In het register 

van beide bevrijders zijn de gegevens die ik heb aangeleverd inmiddels verwerkt. We, Henk 
en ik, zijn blij dat we dit zoveel jaren na de bevrijding nog konden achterhalen. Waarbij ik wil 

opmerking dat 90% van het speurwerk door Henk is gedaan. 

## 
 

Hieronder de brief naar  Gert Jan van 't Holt van de Canadese erebegraafplaats in Holten. 

 

Hierbij enkele bijzonderheden en wat achtergrondinformatie over:  

Jack Ewart Hollingshead  Regiment: Stormont, Dundas and Glengarry Highlanders en 

Edward Robert Atkins  Regiment Highland Light Infantry of Canada  

 

Beide Canadese bevrijders zijn vrijwel gelijktijdig om het leven gekomen op 12 april 1945, 

nadat de eenheid waartoe zij behoorden in bivak lag in Mildam (Friesland). 

Om door te stoten richting de Waddenzee moest het Canadese leger de rivier De Tjonger 

passeren. De brug bij Mildam was nog intact, 

andere overgangen waren opgeblazen of zwaar 

bewaakt. Deze brug moest dus veilig gesteld 

worden voor een verdere doorstoot naar het 
noorden. 

Omstreeks 16.00 uur in de middag van 12 april 
werd de brug ingenomen door een drietal Canadese 

gevechtswagens, enkele uren later gevolgd door een 
grotere eenheid. Deze groep ging, zoals gezegd, in 

bivak in Mildam ten noorden van de brug.  



 

 
Hollingshead en Atkins behoorden tot deze eenheid. 

In de vroege avonduren van 12 april hebben enkele Duitse militairen kans gezien te infiltreren 
en een Canadees voertuig met een Panzerfaust op te blazen. Bij deze aanval vielen een aantal 

gewonden. Twee daarvan waren zwaar gewond: Hollingshead en Atkins. Beiden zijn later die 

avond overleden. 

 

De boerderij, die mijn ouders destijds bewoonden (1940-1957), lag aan de weg naar Mildam 

in het streekdorp Oldeholtwolde, ongeveer een kilometer ten zuiden van de brug. 

In de avonduren van diezelfde dag ging een tweede colonne in bivak in onze boerderij en in 

die van onze naaste buren. Eén van de kamers van ons huis werd ingericht als tijdelijk 

hoofdkwartier. De gewonde militairen van Mildam werden allen overgebracht naar onze 

boerderij en Hollingshead en Atkins zijn die nacht in ons huis aan hun verwondingen 

overleden. 

Op diezelfde middag van 12 april was er ook al een Canadees gesneuveld in Oldeholtpade nl. 

Wilfred Ribard George Berry. Hij behoorde tot de groep die op weg was naar de brug. Zijn 

voertuig werd ook door een afgeschoten Panzerfaust getroffen. 
In ons gezin verbleven gedurende de Hongerwinter 1944-1945, twee jongens uit Den Haag: 

Kees en Henk Middelraad, 17 en 14 jaar oud. Ook zij hebben de gebeurtenissen van toen 
meegemaakt. 

 
  

 
           Graf van Hollingshead te Holten           Graf van Atkins te Holten 

 

 
 

Het sneuvelen van Hollingshead en Atkins heeft ons, Henk Middelraad en ondergetekende, 
altijd min of meer bezig gehouden en over die gebeurtenissen van toen hebben wij ( Henk 

woont in Amerika) veel e-mail contact. Henk is er na heel veel speurwerk uiteindelijk in 
geslaagd de namen van deze Canadese bevrijders te achterhalen. Hiermede is de opdracht die 

we ons gesteld hebben afgerond en hebben de twee bevrijders een naam gekregen en kan de 

plaatselijke WO-2 geschiedenis worden aangevuld. 

## 

 



 

 
Hierbij nog wat aanvullende gegevens. 

 

Op donderdag 12 april 1945, ’s middags  half vier kwamen er drie Canadese voertuigen 

(staghounds) de Ottersweg oprijden. Toen ze de school van Oldeholtwolde gepasseerd waren 

zagen wij ze aankomen. Het hing in de lucht dat de bevrijding nabij was, maar hoe het zou 

verlopen bleef  een verrassing. 

We waren buiten op het grasveld voor en naast de boerderij aan het spelen. 

Ik weet nog dat Kees Middelraad, de oudste broer (17 jaar) van Henk ons sommeerde naar 

binnen te gaan. De zijdeur van ons huis bleef op een kier openstaan, zodat we wel naar buiten 

konden kijken. De drie staghounds reden ons huis 

voorbij richting de brug bij Mildam. 

Na verloop van tijd kwam één van de drie wagens terug. 

Twee bleven achter ter bewaking van de brug. 

Waarom één voertuig terug reed is niet duidelijk, 

waarschijnlijk om verslag uit te brengen. Mogelijk dat 
ze geen radioverbinding vanuit hun wagens konden 

maken. 
Daarna bleef het een tijd stil, pas na een paar uur kwamen er meer voertuigen de polder 

inrijden. Hoe groot die groep was kan ik me niet meer herinneren, ook Henk heeft hier geen 
herinnering meer aan. Deze groep ging in stelling in het dorp Mildam. 

De twee Canadezen die later zouden sneuvelen behoorden tot deze groep. Wat zich in Mildam 
in de vroege avond heeft afgespeeld heb ik al eerder beschreven. 

 

Tegen een uur of tien kwam een tweede groep voertuigen de polder in rijden. Die stopten bij 

onze boerderij. Kees werd door mijn ouders uit bed gehaald. Hij was de enige die een woordje 

Engels sprak (zat op de HBS in Den Haag). De voorkamer van ons huis werd gedeeltelijk 

ontruimd. De kamer werd ingericht als tijdelijk hoofdkwartier (HQ) en ook werd er een radio-

installatie opgesteld. In mijn herinnering zie ik nog de kabels onder het opgeschoven raam 

door naar buiten lopen. Op de tafel lagen de stafkaarten. Dat waren zeer gedetailleerde 

kaarten, de boerderijen en de opstallen waren nauwkeurig ingetekend. De naam Vochteloo 

stond bij onze boerderij geschreven. Ik kan me dit niet meer herinneren, maar Henk was hier 

zeer duidelijk over. Mijn vader was destijds actief in het verzet, dus dat ze bij ons aanklopten 

was waarschijnlijk niet toevallig. Voor 

ons huis, in de berm stonden 5 

voertuigen, op ons erf stonden een 
aantal militaire voertuigen en op de 

deel stonden twee grotere wagens, de 
één beladen met munitie de ander met 

jerrycans benzine. 
Toen ik ’s morgens uit bed kwam stond 

de voordeur open (de voordeur werd 

door ons vrijwel nooit gebruikt) en 

overal lagen, zaten en liepen soldaten. 

Die waren aan het eten en bakten 
eieren op benzinebranders. Wat er zich 

die nacht allemaal in onze  boerderij   
heeft afgespeeld is volledig aan mij 

De Ottershoeve (Ottersweg 9)   De voertuigen  pasten niet 

door het hek en zijn toen gewoon dwars door de heg 

gereden. 

 



voorbij gegaan. De verhalen over de gewonden en de twee gesneuvelden heb ik later gehoord. 

In de loop van de volgende dag (13 april) is ook deze groep doorgereden naar Mildam. 
 

De toegang tot ons erf  was niet zo breed, in ieder geval te smal voor de militaire voertuigen. 

Dat werd eenvoudig opgelost. De wagens die op ons erf en in de schuur stonden waren dwars 

door de heg gereden. 

Eén van de Canadese commandanten heeft een brandende sigaret op het bergmeubel gelegd 

en vergeten die verder op te roken. De brandplek is altijd een zichtbare herinnering gebleven. 

Tijdens de bevrijding bestond ons “gezin” uit de volgende personen: 

Mijn ouders ( Wolter Vochteloo en Aaltje Vochteloo-Pool)  en wij met zijn drieën ( Wessel, 

Sietze en Jannie), verder een inwonende knecht ( Roelof van Veen), een inwonend 

dienstmeisje (IJnske Hoogeveen uit Mildam), de twee jongens uit Den Haag (Kees en Henk 

Middelraad) en tenslotte een echtpaar met een klein kind uit Roermond (evacués). Totaal dus 

twaalf personen. Bovendien verbleven er regelmatig onderduikers op onze boerderij. Vaak 

slechts voor enkele dagen in afwachting van een definitief onderduikadres. 
 

 
Staphorst, 19 maart 2013   Wessel Vochteloo. 

 
Deze e-mailwisseling vond plaats tussen het Dorpsarchief Idzawolde en de heer Wessel 

Vochteloo zelf. 


