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He

enny Visser werd gebo-
ren in Nieuwlande als
dochter van de plaatse-
lijke postkantoorhou-

der. In de Tweede Wereldoorlog
was Zuid- en Oost-Drenthe met al
het veen en verveningskanalen
een nog zeer moeilijk toeganke-
lijk gebied. Juist daardoor kon het
verzet hier heel goed zijn werk
doen, zoals het verlenen van een
veilige haven voor vluchtelingen.
Vele huishoudens in de streek wa-
ren erbij betrokken en namen
evenzovele onderduikers in huis. 
Ook onder de vloer van het inpan-
dige postkantoor zaten in wisse-
lende samenstelling steeds zo’n
vier tot zeven Joodse mensen ter
voorkoming van deportatie. Angst
kenden Henny en haar ouders
niet, getuige de verboden radio’s
die gewoon in de hoek onder een
stapel postzakken lagen terwijl
Duitse militairen het postkantoor
in- en uitliepen. Naast de actieve
rol van de alom bekende verzets-
helden Johannes Post, Max Léons
en Arnold Douwes en vele andere
plaatsgenoten, werd ook Henny,
in alle bescheidenheid, al vroeg
meegezogen in het werk voor het

verzet. Henny kreeg als jeugdig
blond meisje én postbesteller, de
rol van koerierster. 
In de wijde omgeving, globaal be-
grensd door het Zwinderensche
Veld, Coevorden en Hollandsche-
veld, vervoerde zij met grote regel-
maat onder de post in haar fiets-
tassen ook geld, identiteitsbewij-
zen, wapens en bonkaarten voor
de diverse aan haar bekende con-
tactpersonen. 
Ze vertelde later spaarzaam aan
haar opgroeiende kinderen over
de verschrikkingen die de gebroe-
ders Post hadden moeten onder-
gaan. Ook zou ze getuige zijn ge-
weest van de daden van de knok-
ploeg van Wim Aantjes in de witte
school in Hollandscheveld. De
‘beulen’ zouden de opgepakte ver-
zetsmensen tot bloedens toe in el-
kaar geslagen hebben. Scherp als
ze was, noemde zij de slachtoffers
bij naam en toenaam. Om de een
of andere reden werd dit alles niet
opgetekend. Haar leven van ‘niet
klagen, je moet verder’ ging door.
Hoewel ze moeite bleef houden
met deze weggewiste oorlogsge-
schiedenis. Het rechtvaardig-
heidsgevoel dat al een kiem had

gelegd in haar vroege jeugd, heeft
zich zo lang ze leefde nog sterker
ontwikkeld. Hetgeen zij ook tel-
kens uitdroeg als er een vermeend
incident in de plaatselijke samen-
leving ontstond.
Zo verleende ze in haar latere
woonplaats Hollandscheveld ac-
tieve bijstand en hulp aan de fami-
lie Hartman in de ijskoude winter
van 1963, toen deze agrariërs door
het om redenen van niet betalen
aan het Landbouwschap uit hun
woning werd gezet. Tijdens deze
boerenopstand, waarbij boeren
uit geheel Nederland samenkwa-
men en steun ter plaatse boden,
brandde ook nog eens de boerderij
van de familie Hartman geheel af. 
De vlam in de pan was compleet.
Op de dichtgevroren wateren ver-
scheen de bereden politie en sloeg
de opstand neer. Mede door dit
harde optreden ontstond de Boe-
renpartij van Hendrik Koekoek.

Fake Pol senior
Ook haar man Fake Pol uit Nieuw-
lande kende oorlogsleed. Ze ont-
moette hem na de oorlog. Toen
hij begin 1946 als dienstplichtige
militair werd gerekruteerd voor

de vermeende politionele acties
in voormalig Nederlands-Indië
ontstond een intensief briefcon-
tact tussen de twee. Na een oplei-
ding tot marconist voer hij met
vele lotgenoten van de 3-7 R.I. Di-
visie, Gardenier Jagers naar Java,
om na aankomst in december dat
jaar, rond Semarang gestatio-
neerd te worden. 
Vele verschrikkingen hebben hij
en deze mannen moeten onder-
gaan. In plaats van een overzich-
telijke, voorgehouden vredesmis-

sie belandden zij in een niet goed
voorbereide guerrillaoorlog met
méér stress dan ooit in de Tweede
Wereldoorlog.
Fake en zijn kompanen waren
doodsbenauwd om ’s nachts op
wacht te moeten staan. Bang om
ook het slachtoffer te worden van
de opstandelingen. Vanuit het
oerwoud sluipend sneden zij ve-
len van hen de kelen door. Tot
verschrikking en angst werden
ze ’s morgens dan ook nog eens
met hun afgesneden geslachtsde-
len in hun mond teruggevonden.
Als marconist, waarbij hij ook
(ongewild) kennis kon en moest
nemen van de inhoud van vele be-
richten, droeg hij zijn leven lang
de geestelijke geheimhoudings-
last daarvan met zich mee. Zo ook
de versleutelde berichten van
Raymond Westerling, de voorma-
lige vriend van ZKH Prins Ber-
nard. Deze zou Westerling moe-
ten hebben laten vallen toen het
tot wraakacties op kampongs
kwam door de vele opgekropte
emotionele ervaringen, zoals het
hierboven beschreven bewaker-
strauma. 
Ook zou hij via de morsesleutel
de opdracht tot vergiftiging van
generaal Spoor hebben moeten
vernemen. Deze was erg geliefd
onder de plaatselijke bevolking.
Waarheidvindend onderzoek
over de toedracht zou zijn uitge-

bleven, mede omdat de generaal
meteen na zijn dood in een loden
kist werd ‘gesealed’. Op zijn sterf-
bed heeft vader Fake de belofte
gebroken en gemeend met enige
van zijn kinderen kennis van de
hier beschreven geheimen te de-
len voor eventuele latere recht-
vaardiging bij een onderzoek
naar waarheidsvinding.
Toen de MS ‘Sibajak’ hen na drie
jaren strijd terugbracht in Rotter-
dam op 28 december 1949 wer-
den zij ook nog eens ontvangen
met hoon en verguizing, als zou-
den zij oorlogsmisdadigers zijn
geweest. Dit alles door de uit hun
verband gerukte berichten. Hij
kreeg een rotte appel en een tot
zijn woonplaats ontoereikend
treinkaartje uitgereikt mee op
weg richting huis. 
De gevolgen van malaria en een
niet erkende PTSS heeft hij zijn
verdere leven moeten meedra-
gen. Een kleine 10 jaar met het
leed van de oorlogen in zijn ziel
gekerfd hebben zo ook de nodige
sporen nagelaten. Na thuiskomst
moest hij tot overmaat van ramp
ook nog eens vernemen dat zijn
vaste baan was overgegaan naar
iemand anders. Ondanks de door
de overheid beloofde garantie bij
terugkeer.
De band tussen Henny en Fake
bleek door de wederzijdse erva-
ren teleurstelling in de overheid
echter nog sterker te zijn gewor-
den. Na hun huwelijk en meerde-
re tegenwerkingen wisten ze een
bloeiende zaak op te bouwen, een
naaimachinehandel aan het Hol-
landscheveldse Opgaande, en
hun verdriet om te zetten in lief-
de voor een groot gezin. 
Het leven ging verder, niet pra-
tend over het verleden, maar
toch knaagde het.
Tot grote verrassing leefden bei-
den in 1985 op. De in hun ogen

bescheiden daden van verzet in
de Tweede Wereldoorlog werden
erkend. Niet Nederland, maar de
staat Israël, prees de warmmoedi-
ge daden van hen en álle inwo-
ners van hun voormalige woon-
plaats Nieuwlande. Dit met de
zeer eervolle Yad Vashem. Deze
verering is naast bewezen moed
door individuele personen, nooit
eerder, en voor zover bekend
slechts aan een tweetal andere
leefgemeenschappen toegekend
en uitgereikt.’

Verenigingsleven
Begin 1991 overleed Fake en wist
Henny met haar veerkracht en de
liefde van haar kinderen het le-
ven weer op te pakken en te her-
vinden. Zo drukte zij haar stem-
pel op het verenigingsleven in
buurtcentrum ’t Anker. Echter,
het voortdurend niet erkennen
en louteren van alle Indië-vetera-
nen door de overheid bleef door
de jaren heen aan haar knagen.
Toen begin dit jaar de aankondi-
ging van de gemeente Hoogeveen
kwam dat het graf van haar man
geruimd zou worden, werd ze
nog strijdvaardiger en won infor-
matie in. Zij vond dat hij alsnog
geëerd moest worden met de eeu-
wige grafrust, waaraan de ge-
meente werkte voor de ex-KNIL
militairen. Met behulp van de
kinderen wilde ze dit nog recht-
zetten voor haar dood. Verras-
send voor haar was dat koning
Willem Alexander tijdens het
staatsbezoek aan Indonesië dit
jaar, ook het een en ander groten-
deels heeft rechtgezet.
In het vervolg gaf de koning op
donderdag 26 november invul-
ling aan de lang gekoesterde
wens van alle veteranen van (vre-
des)missies, om na hun dood op
één plek verenigd te kunnen zijn
met hun lotgenoten. Naast het

Ereveld voor de gesneuvelden,
opende hij de Nationale Vetera-
nen Begraafplaats in Loenen.
Uiteindelijk hebben de kinderen
slechts drie dagen voor zij thuis
stierf, haar laatste wil na proac-
tief handelen met korte lijntjes
naar diverse instanties, op meer-
dere en doeltreffende wijze kun-
nen inlossen en haar dit nog bij
leven kunnen meedelen. Haar
wens om door alle familie, vrien-
den, zorgzame buren en kennis-
sen uitgedragen te worden kon
door de coronabeperkingen he-
laas niet worden gehonoreerd.
Wat het levensverhaal als een leg-
puzzel zo mooi en compleet
maakt is dat de kinderen en
kleinkinderen wel getuige kon-
den zijn van een heel bijzondere
en liefdevolle begrafenis.
Vader Fake werd, weliswaar veel
te laat, alsnog als veteraan er-
kend. Hij kon en mocht herbegra-
ven worden. „Na een hele mooie
dienst in ’t Anker te Hollandsche-
veld werd hij samen met onze
moeder Henny vrijdag 4 decem-
ber overgebracht naar Loenen.
Daar kreeg hij respectvol met mi-
litaire eer en beiden samen met
een even zo eervol Yad Vashem,
de uiteindelijke gezamenlijke
grafrust voor een langere perio-
de. Zij blijken er als eersten te
zijn begraven. Een markante
vrouw met een sterke wil is heen-
gegaan en uiteindelijk eervol ver-
enigd met haar echtgenoot en ge-
rehabiliteerde man. De nodige
sporen in Hollandscheveld nala-
tend.” ■

In Memoriam: Henny Pol-Visser 27 oktober 1926 - 29 november 2020
HOLLANDSCHEVELD Op de respectabele leeftijd
van 94 jaar is Henny Pol-Visser uit Holland-
scheveld 29 november overleden. Ondanks
haar altijd opgewekte en strijdlustige levens-
stijl liet haar lichaam haar de laatste maanden
steeds meer in de steek. „Het lichaam is op”,
zei ze. Zij werd samen met haar man Fake Pol
senior, die postuum als veteraan is erkend, be-
graven op de Nationale Veteranen Begraaf-
plaats in Loenen. Haar zoon Fake Pol (jr) teken-
de haar levensverhaal en dat van zijn reeds
eerder overleden vader op.

Fake Pol en Henny Pol-Visser bij hun trouwen. Archief Fake Pol junior

Fake Pol in de werkplaats van de naaimachinehandel. 
Archief Fake Pol

Henny Pol was opgewekt en strijdlustig. Archief Fake Pol junior

De naaimachinehandel aan het Hollandscheveldse Opgaande in Hollandscheveld. Archief Fake Pol junior

Hij kreeg een rotte
appel en een tot
zijn woonplaats
ontoereikend
treinkaartje
uitgereikt mee op
weg richting huis 

Kinderen en
kleinkinderen
waren getuige van
een heel bijzondere
en liefdevolle
begrafenis

Henny en Fake Pol zijn 4 december (her)begraven op de Nationale Veteranen Begraafplaats in Loenen, als eersten. Fake Pol junior


