De freules in de oorlog op
havezate De Oldenhof

Havezate De Oldenhof [foto: Albert Speelman].

Kastelen en buitenplaatsen vragen om
aangepast beheer op maat. Verhalen van
deze plekken delen met geïnteresseerd
publiek – dat hoort steeds meer bij het
beheer van nu. Daarom doet havezate De
Oldenhof, gelegen net te zuiden van het
stadje Vollenhove, mee aan het onderzoek
van de Nederlandse Kastelenstichting naar
de periode 1940-1945.

Kennisbank ‘Dag van het Kasteel’
De Nederlandse Kastelenstichting (NKS) organiseert
jaarlijks op tweede pinksterdag de Dag van het Kasteel, samen met ruim 100 kastelen en buitenplaatsen
door het hele land. Dit jaar is het thema “Bezet &
Bevrijd”. Hoewel het bezoeken van locaties op 2e
pinksterdag dit jaar onzeker is en ook afhangt van
wat individuele locaties zelf beslissen, zal het inhoudelijk onderzoek dat gedaan is rond het thema op negen geselecteerde locaties speciale aandacht krijgen
tijdens de Dag van het Kasteel. Achtergrondverhalen,
interviews, foto’s en meer worden gepresenteerd op
de website en zullen dankzij de kennisbank van de
NKS ook na die dag beschikbaar blijven.
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Dankbetuiging van de ‘Allied Expeditionary Force’
1939-1945 voor Isabella Sloet; ook haar zus
Jeannette ontving zo’n document [Huisarchief
Stichting De Oldenhof].

De Oldenhof, entree
oprijlaan [foto:
Martin van der
Linde].

De problematiek rond kastelen, buitenplaatsen en

ondergebracht in een stichting en werden in het huis

hun bewoners in 1940-1945 en de periode erna is vrij

vier appartementen gecreëerd met als doel het bezit

onbekend. Tot dusver is hieraan niet veel aandacht

toekomstbestendig te maken. Het landgoed beslaat

besteed in historische publicaties, lezingen of ten-

tegenwoordig ruim 50 hectare.

toonstellingen. Vaak gaat de aandacht uit naar een
romantisch beeld uit de Middeleeuwen of de pracht

De Noordoostpolder: onderduikersparadijs en

en praal van de aristocratische levenswijze van de

gecrashte vliegtuigen

eeuwen daarna. Het verhaal over De Oldenhof gaat

De Noordoostpolder in de voormalige Zuiderzee ont-

niet over pracht en praal en romantiek; de zusters

wikkelde zich tijdens de Duitse bezetting tot een

Jeanette en Isabella Sloet van Marxveld verborgen

‘onderduikersparadijs’. Tot omstreeks 1943 heb-

onderduikers in hun huis, waaronder geallieerde

ben de Duitsers dit gebied en gemeentes daaraan

vliegers die met hun toestellen in de buurt waren

grenzend, zoals Vollenhove en Blokzijl, ontzien wat

gecrasht. Het was een ingewikkelde en onrustige tijd,

betreft het vorderen van arbeidskrachten omdat de

waarin onzeker was wie je wel of niet kon vertrou-

werkzaamheden aan de inpoldering van economisch

wen.

belang werden beschouwd. Mannen uit het hele land
die om uiteenlopende redenen de Duitsers wilden

De Oldenhof

ontlopen wisten hier met valse papieren aan het

De Oldenhof werd in 1635 gebouwd in opdracht van

werk te gaan. Er ontstond een ondergronds netwerk

Gerhard Sloet, telg uit het vanouds ridderlijk geslacht

en het was één van de plekken in Overijssel waar het

Sloet. Na de dood van Gerhard wisselde de havezate

verzet door de geallieerden droppings liet uitvoeren

verschillende keren van eigenaar. Aan het eind van

ten behoeve van wapens en goederen die zij konden

de 18e eeuw werd het huis flink verbouwd door Jan

gebruiken in hun strijd tegen de bezetters.

Arend Godert de Vos van Steenwijk. Tevens verrees
achter het hoofgebouw het bouwhuis, een boerderij

Het gebied was daarnaast, mogelijk door de her-

annex koetshuis, en werd een parkbos gecreëerd.

kenbaarheid van de grote meren vanuit de lucht,

In 1825 kwam de havezate door koop opnieuw in

onderdeel van een aanvliegroute van geallieerde

bezit van de familie Sloet. In 1976 werd het landgoed

en Duitse gevechtsvliegtuigen. Zo’n 25 vliegtuigen
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Boven: Isabella Sloet en
prinses Juliana op de
schaats, ca. 1917.
Herkomst foto: Jan Wester,
gebruikt voor tentoonstelling Vollenhove en de
koninklijke hofhouding in
Stadsmuseum Vollenhove
(2000).
In het midden onder:
Wilhelmina in de tuin van
Paleis het Loo 1908, rechts
gezeten met de hofdame
Isabella Sloet (staand in het
midden) naast gouvernante
Miss Elizabeth Saxton Winter en hofdame Catharina
Sloet links gezeten. [foto:
Jan Wester].

werd de grote razzia in de Noordoostpolder vanuit
De Oldenhof georganiseerd door Hanns Albin Rauter
(1895-1949) de hoogste SS-baas van Nederland. Met
ruim 4000 manschappen kamde hij het gebied uit op
zoek naar ondergedoken arbeidskrachten, verzetsleden en wapens. Zo’n 1800 mannen werden toen
opgepakt. Een aantal dagen bivakkeerden Rauters
soldaten in het grote huis en op de boerderij. Haasjes
vertelt: “Rauter was imponerend, hij glom van top tot
teen in alle materialen die hij aanhad. Hij heeft mij
zelfs nog een aai over de bol gegeven.” De soldaten
lieten een enorme bende achter op hun boerderij.
Ook de freules moesten het ontgelden: “Het huis zat
helemaal vol met Duitsers, tot op de trappen aan toe.
De freules struikelden er zowat over en hadden er
veel stress van”. Hoewel Harm in deze tijd nog zeer
De slotgracht en het voorplein [foto: Martin van der Linde].
zijn in dit gebied neergestort, waaronder een Duitse

jong was staan herinneringen aan de oorlog in zijn
geheugen gegrift “de angst, de verduisteringen, het
geluid van de gevechtsvliegtuigen…”.

Messcherschmidt die bijna op het grote huis van De
Oldenhof crashte; hij kwam terecht in de slotgracht.

De freules moeten in contact hebben gestaan met het

Bijna honderd piloten en bemanningsleden zijn door

netwerk van het ondergronds verzet. Dat blijkt onder

het ondergrondse netwerk aan een veilig heenkomen

meer uit een getuigenis van twee bemanningsleden

geholpen.

van de Amerikaanse bommenwerper Sleepy Lagoon.
Deze was in januari 1945 boven Keulen geraakt waar-

Deze schoentjes gedragen
door Isabella Sloet tijdens
het huwelijk van prinses
Juliana en prins Bernhard
in 1937 geven de soberheid
aan van de crisis van de
jaren dertig van de vorige
eeuw: de paarse stof
gebruikt voor de
bijbehorende japon werd
over een paar oudere
schoentjes genaaid.
Herkomst foto: Jan Wester;
schoentjes: collectie Stadsmuseum Vollenhove.

Getuigenissen

na de piloten met één defecte motor in Nederland

“Wij wisten dat er onderduikers bij de freules waren”,

bij Ossenzijl een succesvolle noodlanding wisten te

vertelt Harm Haasjes (1936). De familie Haasjes

maken. Vijf bemanningsleden vluchtten door de wei-

woont al vele generaties op het bouwhuis. “Als ik

landen en klopten na anderhalve dag op goed geluk

met mijn jongere broer in de buurt van het grote huis

aan bij een boerderij, waarna de bewoners het onder-

speelde zagen we vreemde koppen achter de ramen”.

gronds verzet inseinden. De groep werd opgedeeld

Vader Reint Haasjes kwam elke week even op het huis

en bommenrichter Haigt en zijn collega Kelly werden

en vond dat er wel erg veel voedsel doorheen ging.

tijdelijk bij de freules onder gebracht.

“Terwijl de freules slank bleven als een breinaald.”
“We werden naar een oud kasteel gebracht (…) in
Jeanette (1866-1946) en Isabella (1874-1973), werden

eigendom van twee oude vrijgezelle zusters. We kwa-

door de Vollenhovenaren aangeduid als ‘de freules’

men in een kamer op de eerste verdieping, waarin

(een ouderwets woord voor ongetrouwde baro-

een dubbel plafond was aangebracht. In de twee

nessen). Tijdens de oorlog waren zij omringd door

weken die we in het kasteeltje verbleven, hebben we

mensen die ‘goed’ waren, maar ook door mensen

ons één keer in die ruimte tussen plafond en vliering

die sympathiseerden met de Duitse bezetter en door

moeten verbergen. De Duitsers doorzochten toen het

de bezetter zelf: verschillende grote panden in het

kasteel. Na twee weken verhuisden we naar een met

stadje waren door de Duitsers in gebruik genomen,

ruigte gecamoufleerde boot, die in een vaart lag (de

waaronder havezate Oldruitenborgh die ook aan de

Boswiede). Daar werden we binnen enkele dagen met

familie Sloet toebehoorde. Op 17 november 1944

zijn vijven herenigd.”
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Band koninklijke familie

Over de auteur:

Hoe hebben de freules dit alles doorstaan? Binnen de

BARBARA JOUSTRA is is kunsthistorica en gespe-

familie zijn uit deze tijd (vrijwel) geen documenten

cialiseerd in onderzoek naar kastelen en buiten-

bewaard of verhalen overgeleverd. Jeannette is kort

plaatsen, onder meer voor de NKS. Dit verhaal

na de oorlog overleden. Isabella is tot op hoge leeftijd

kwam mede tot stand dankzij de familie Sloet,

op De Oldenhof blijven wonen. Claar Sloet (1938)

Harm Haasjes, Teunis Schuurman, Martin van der

en haar broers Boudewijn Sloet (1939) en Frederik

Linde (regiohistoricus Historisch Centrum Over-

Hendrik Sloet (1943) herinneren zich nog wel hun

ijssel) en namens Stadsmuseum Vollenhove: Jan

tante ‘Ies’ bij wie zij vanaf hun kindertijd wel eens op

Wester, voormalig directeur en Henk van Heerde,

de thee gingen. Bij tante Isabella was het “interes-

voorzitter. Meer verhalen zijn te vinden op www.

sant en gezellig; er was humor”. Maar het leven op De

dagvanhetkasteel.nl

Oldenhof was sober en stilletjes – de zusters waren
nogal ‘low profile’. Het contact met mensen uit hun
directe omgeving was “warm maar altijd voldoende
afstandelijk”.
Mogelijk hebben de sterke banden met leden van het
koninklijk huis de zusters gesterkt in hun activiteiten
tijdens de oorlog. Voor de oorlog waren zowel
Isabella als haar oudere zuster Catharina hofdame
van koningin Wilhelmina geweest – Isabella was vanaf 1909 aangesteld voor de opvoeding van prinses
Juliana. Toen Catharina in 1904 trouwde met jonkheer Willem Frederik Röell kwamen koningin
Wilhelmina en prins Hendrik op De Oldenhof op bezoek. Isabella was in 1937 aanwezig bij het huwelijk
van haar voormalige pupil Juliana met prins
Bernhard. Ook na de oorlog kwamen zowel Wilhelma
als Juliana nog geregeld op De Oldenhof op bezoek.
De werkelijkheid was niet zwart-wit
Na de oorlog is Harms vader, Reint Haasjes, opge-

Voorgevel huis De Oldenhof [foto: Jan Wester].

pakt en een aantal weken vastgehouden omdat hij
lid geweest was van de NSB. Onderzoek wees uit dat
dat niet was vanuit overtuiging maar vanuit angst.
Eerder had hij illegaal een koe geslacht. Dankzij zijn
lidmaatschap schijnt hij hiervoor niet gestraft te
zijn. Dorpelingen konden bevestigen dat de familie
Haasjes vaak anderen had geholpen, bijvoorbeeld als
extra voedsel nodig was. Opmerkelijk is ook dat Reint
de freules nooit heeft verraden, terwijl hij wist van de
onderduikers. Recent vond historicus Martin van der
Linde in het archief voor Bijzondere Rechtspleging in
Den Haag een brief van de hand van freule Isabella,
waarin zij een goed woordje deed voor Reint.
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Het parkbos rondom het huis [foto: Martin van der Linde].

