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HISTORIE klooster
In 1901 keren de Zwolse dominicanen definitief terug naar 
Zwolle, waar ze eerder tijdens de Reformatie weggestuurd 
waren. Het Zwolse klooster werd gebouwd ten behoeve van 
een openbare kerk en de filosofieopleiding. Het klooster is
neogotisch passend bij de triomfantelijke sfeer die er toch wel
heerste dat men als enige Zwolse klooster teruggekeerd was. 
In 1933 werd het klooster getroffen door een grote brand 
waarbij de gehele bovenverdieping in vlammen op ging. In 
1966 eindigde door een terugloop van broeders de filosofie-
opleiding in Zwolle. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bezat 
men ook Huize Arnichem, een buitenhuis voor de vakanties.
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DOMINICANEN in WOII
Verschillende kloosters en parochies in Nederland | De 
Dominicanen zijn een internationale beweging en in de jaren 
30-40, 1 van de paradepaardjes. De dominicanen hadden 
verscheidene kloosters in Nederland en veel van hen waren 
actief als priester in dominicaanse parochies of in de missie.  

Voedsel, onderdak en continuïteit  prioriteit | Al deze 
plekken waren wellicht net als de meeste Nederlanders 
gericht op continuïteit. De eerste uitdagingen waren die van 
voedsel en onderdak voor de broeders. Met zulke grote 
groepen was dat best een uitdaging, maar het lukte met de 
steun van de lokale bevolking en ondernemers behoorlijk 
goed.



DOMINICANEN in WOII
Vanaf 1942 verschillende plekken gevorderd. (Nijmegen, 
Neerbosch, Zwolle) | Omdat de dominicanen veel grote 
gebouwen bezaten waren ze interessant voor de bezetter 
om te gebruiken als bijvoorbeeld kazerne voor hun soldaten. 
Verschillende plekken werden dan ook gevorderd zoals hier 
in Zwolle, maar ook in Neerbosch en Nijmegen. 

Aartsbisschop de Jong, verbod op enigerlei medewerking 
aan bezetter | De dominicanen staan in de katholieke 
traditie en hadden dan ook nauwe banden met de 
katholieke in Nederland. Aartbisschop de Jong uit Utrecht is 
in de Tweede Wereldoorlog een belangrijke stimulans 
geweest naar katholieken om niet mee te laten werken met 
de bezetter. 



DOMINICANEN in WOII
Pater en fraters vrijgesteld van verplichte tewerkstelling | 
Paters en fraters, broeders in opleiding tot priester waren 
vrijgesteld van tewerkstelling vanwege hun geestelijke taak 
voor de samenleving. Daarmee gaf deze rol en fysiek het 
habijt dus ook veiligheid. Er zijn verschillende voorbeelden 
dat ook jonge mannen die pater wilde worden alvast een 
habijt kregen om ze te beschermen. 

Parochies deelden zoveel mogelijk wat zij hadden. | De 
dominicaanse parochies waren belangrijke netwerken van 
mensen. Een spin in het web en men probeerden dat te 
delen wat er was. Verschillende voedseltransporten werden 
bijvoorbeeld via de parochies verspreid. 



DOMINICANEN in WOII
Weinig bekendheid over verzetsactiviteiten. Herstel en 
uitbouw van orde vroeg aandacht. | Na de oorlog was er al 
gauw een sfeer van doorgaan. De focus lag op herstel en 
uitbouw van de orde. Daarnaast past het binnen een 
broedergemeenschap niet om individuen op een voetstuk te 
zetten. Daarom is er niet veel bekend over verzetswerk van 
broeders en ook niet over hen die wellicht sympathiseerden 
met de bezetter. 

Verlies van kloosters, kerken, huizen in Nijmegen, Venlo, 
Rotterdam. | De plekken waar in Nederland heftig 
gevochten is raakten natuurlijk ook de dominicanen. Zo 
verloren ze bij de bombardementen in Rotterdam twee 
beeldbepalende kerken Het Steiger en De Olde. Ook in 
Nijmegen raakten verschillende kerken ernstig beschadigd. 



Links: Beschadigde Dominicuskerk Nijmegen. 
Boven: de verwoeste kerk Het Steiger in Rotterdam



ZWOLLE IN WOII
Zwolle wordt op 10 mei 1940 met weinig moeite door de 
Duitsers ingenomen. De bruggen worden opgeblazen. Er
vallen enkele gewonden. Zwolle probeert daarna door te
gaan met het dagelijks leven. Nu met een nieuwe
overheerser en regels. De Zwollenaar draagt bij aan de nood
van de oorlog, maar lijd niet zo zwaar zoals in de steden in 
het Westen of Zuiden waar zwaar gevochten werd. In de 
oorlog werden er wel bijna 500 Joodse inwoners
weggevoerd en omgebracht. Op 14 April wordt Zwolle 
bevrijd met wederom weinig gevechten. Canadeze
verkenner Leo Major, loopt als eerste Zwolle binnen en staat
bekend als de bevrijder van Zwolle. 



PATER BRINK IN WOII
Pater Brink wordt in zijn bidprentje omschreven als een wat slordige en 
chaotische man, dat was helaas ook het geval met de brieven die hij schreef. 
Ze zijn wat associatief en springen van de hak op de tak waardoor het in 
eerste instantie lastig grip op te krijgen was. 

Brand | Niet uit zijn eigen brieven, maar uit de kroniek van het klooster blijkt 
een eerste heldhaftige daad. Hij weet het klooster een enorme brand te 
besparen. De broeders werden gewaarschuwd door iemand dat vanaf de 
straat er uit één van de kamers in het klooster rook en vlammen sloegen. 
Pater Brink was inmiddels door de lucht al gewaarschuwd en wist de brand 
met dekens en water in de kiem te smoren. 

Engelse les | In een briefwisseling met een Pater vertelt hij over de stand van 
zaken in het Zwolse klooster en over zijn eigen reilen en zeilen daarin. Pater 
Brink was rector van het Rk ziekenhuis en had vanwege zijn geestelijke taken 
een bewijs dat hij ’s nachts over straat mocht. Zo kon hij Engelse les geven 
aan de ondergrondse die samenkwam aan de Assendorperdijk. Waarschijnlijk 
verzetsgroep De Groene, 1 van de verzetsgroepen in Zwolle. 



PATER BRINK IN 
WOII
RK ziekenhuis | In het RK ziekenhuis werden verschillende onderduikers, 
Engelse piloten opgevangen als zijnde patiënt. In de laatste fase van de 
oorlog wordt voor dat ziekenhuis de leider van de Groene, Henk Beernink
doodgeschoten. 

Zender | De Duitsers weten van een zender in het ziekenhuis en komen daar 
naar zoeken, Beernink is daar toevallig en denkt dat ze voor hem komen dus 
begint gelijk te schieten. Pater Brink zelf had juist geregeld dat een dag later 
die zender opgehaald zou worden en vertelt ook dat de andere 
verzetsmensen in het ziekenhuis zich weten te verstoppen in de kelders bij de 
inval Pater Brink zorgt er vervolgens voor dat de wapens van de 
verzetsmensen verdwijnen. En zegt: ‘ik beleefde zelf nog enige spannende 
momenten, maar het is goed gekomen.’

Verkeer verstaan | Het verzetswerk van Brink werd door zijn medebroeders 
verkeerd verstaan, omdat hij zoveel uit het klooster was en altijd wel bonnen 
op zak had, verdachte ze hem ervan met de Duitsers samen te werken. De 
prior wist wel van zijn werk, maar kon het niet delen met iedereen vanwege 
het gevaar dat het uit zou lekken.



Aan de voorkant van het klooster vanuit de binnentuin gezien is één van de meeste tastbare overblijfselen
van het klooster te vinden, namelijk deze granaatinslag. Die vrij precies beschreven is: 



KLOOSTER ZWOLLE IN WOII

15 apr 1945

Een andere granaat gaat door een rampje van één der torentjes 
aan onze voorgevel, doorboort de deur van het kamertje van 
Broeder Gregorius, rukt een tafelpoot af, dringt door de vloer en 
komt door de muur de binnentuin in, botst tegen de muur van de 
leskamergang en valt dan zonder te ontploffen naar beneden. 



Schade van botsen tegen de leskamergang.
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Zwolle en daarmee het klooster heeft geluk gehad dat zowel bij de inname 
door de Duitsers als bij de bevrijding van Zwolle er geen zware gevechten 
zijn geweest. Het klooster is daarmee behoorlijk ongeschonden uit de 
oorlog gekomen. Zwolle werd 14 april bevrijd, toch lieten de Duitsers zich 
nog eenmaal van hun slechte kant zien door van achter de IJssel op 
zondagochtend 15 april gericht nog enkele granaten op de Zwolse kerken te 
schieten. Één daarvan trof ook het klooster, maar kwam gelukkig niet tot 
ontploffing. 

Vanaf dit punt zal het verhaal van het klooster in oorlogstijd verteld worden 
aan de hand van directe passages uit de verschillende oorlogsverslagen. Af 
en toe volgt daarop een korte toelichting. 
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Sept.1938

De steeds reëlere en beangstigendere oorlogsdreiging heeft een
onmiskenbare weerslag op het klooster. Er wordt een Aanbiddingsdag voor 
de vrede gehouden. In de volgende maanden werd de oorlogsdreiging
steeds reëler. Op de wandelingen ontmoetten de fraters geregeld allerlei
defensieve maatregelen, versperringen, auto’s.
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De paters en fraters maakten met regelmaat wandelingen rondom het 
klooster of op weg naar hun buitenverblijf in Arnichem, de dreigende oorlog 
kondigden zich duidelijk aan door allerlei verdedigingswerken. Vanaf 
september 1939 wordt dat alleen nog maar sterker, de groep in Arnichem
komt naar huis, er komen zandzakken voor de (kelder)ramen en de kelders 
worden ingericht als noodhospitaal en schuilkelder. De fraters ontvangen 
een herenuitrusting afkomstig uit Huissen, om ook gemakkelijker als 
‘burger’ over straat te kunnen. 



KLOOSTER ZWOLLE IN WOII

2 oktober 1939

Het eerste gevoelige effect van oorlog en mobilisatie werd de 
distributie van suiker. Voor het eerst wordt van de kant der 
oversten gemaand tot zuinigheid, een woord, dat in de volgende 
jaren haast een gemeenplaats werd.



KLOOSTER ZWOLLE IN WOII

In de loop van de oorlog gaan steeds meer artikelen op de bon. Voor de 
prior een grote uitdaging om alle monden gevoed te houden. Met de hulp 
van Overijsselse boeren en verbouwen van producten in eigen tuin en een 
stuk grond bij de energiecentrale lukt dat goed. Ook worden er op eigen 
terrein varkens gehouden. Men heeft in dit klooster geen honger geleden. 

In de hierop volgende foto’s ziet u tweemaal een vergelijking met een 
tuinprocessie in 1939 langs strakke grasvelden en 1942 tussen de rogge en 
boerenkool.







KLOOSTER ZWOLLE IN WOII

10 mei 1940

OORLOG. Vroeg in de morgen ontploffingen. Bruggen worden
opgeblazen. ‘s Middags ratelen er machinegeweren in de 
Wipstrik-richting. … De stoottroepen trekken Zwolle binnen. De 
eerste gewonde wordt ons noodziekenhuis binnengedragen. We 
verduisteren.
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Zoals gezegd is er niet heel zwaar gevochten bij de inname van Zwolle. Het 
ingerichte noodziekenhuis ontvangt daarom ook maar één gewonde. Pech 
of geluk dat deze gewonde nu als enige op het normaal gesproken verboden 
terrein van het klooster mag komen? 



KLOOSTER ZWOLLE IN WOII

5 augustus 1940

Op 5 augustus word het Noviciaat bezet door de eerste Duitse
verkenners. Hun zware laarzen krassen over de vloer en slaan
vonken uit de trap. … Op verzoek van de paters worden enkele
lopers over de gangen gelegd ten behoeve hunner nachtrust.



KLOOSTER ZWOLLE IN WOII

Het begin van één van de vele verhuizingen binnen het klooster en Huize 
Arnichem. De grote gebouwen van de dominicanen zijn interessant voor de 
bezetter voor verscheidene functies. Meerdere malen wordt het gebouw 
geïnspecteerd en een aantal keer ook daadwerkelijk gevorderd. De langste 
periode door honderd Duitse soldaten. Het noviciaat dus de vertrekken van 
de fraters worden in beslag genomen. Dat ze er zijn is onplezierig, maar de 
dominicanen zijn op zich prima te spreken over hun verblijf. Ze houden zich 
aan de afspraak dat er geen vrouwen in het klooster mogen komen en de 
ruimtes worden zelfs schoongemaakt wanneer de Duitsers vertrekken. Men 
kan ondanks minder ruimte redelijk door gaan met de dagelijkse gang van 
zaken. Deze situatie duurde tot 8 februari 1943. 

De hierop volgende foto’s tonen de wijze waarop de broedergang werd 
aangepast om ruimte te maken voor de fraters en enkele paters. 
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14 dec 1941 – Klooster 40 jaar

De vrienden van ons klooster toonden hun medeleven door 
talrijke bloemstukken en wat in deze tijd bijzonder gewaardeerd 
werd door taarten, gebak, zeep en enige flessen Bols.
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Het klooster bestond 40 jaar. Dit werd met allerlei festiviteiten gevierd en 
zoals we lezen ook gewaardeerd door betrokken kloostergangers. De 
verschillende jubilea van zowel klooster, individuele paters werden gewoon 
gevierd in de oorlog en kwamen enkel in het laatste half jaar in gedrang. De 
verschillende jubilea werden uiteraard gevierd met een mis, maar ook in de 
avonden met zelfbedacht theater of een film.  
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1 september 1942

Sinds enige dagen moest de mannelijke bevolking van Zwolle tussen de 18 
en 50 jaar wacht houden bij de opslagplaatsen op het station en bij het 
Zwarte Water. Nadat gisteren een oproep gekomen was voor Br. Isnardus
van Aalst, trok hij vanmiddag als eerste van onze Communiteit, in het zwart 
gekleed, naar het station … Pater Prior deed nu een poging bij den 
Ortscommandant en bij den burgemeester om voor ons klooster vrijstelling 
te verkrijgen. Dit gelukte inderdaad.
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Samen met een Duitse soldaat moest er gepost worden. Vanwege de 
‘overlast’ van de Duitsers in het klooster en hun geestelijke zorg voor de 
Zwolse bevolking werden de dominicanen vrijgesteld van deze taak. 
Opvallend is wel dat de prior pas in actie kwam toen ook een frater 
opgeroepen werd, de leken- of werkbroeders hadden toch een andere 
status. 
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8 februari 1943

Hevige consternatie kwam over de fraters, toen zij op 8 februari 1943 onder 
de lessen de beruchte Stiefel der Duitsers over de gang hoorde stappen: 
spoedig horen zij de tijding dat er grote kans bestaat dat de broedersgang
eveneens gerequieerd zal worden. Veel erger was dat dan de huidige Duitse 
soldaten-bezetting zal vertrekken en de hele bovenverdieping van het 
klooster bezet zou worden door de bekende muisgrijze ‘Mädel’.
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In dit mannenklooster hing sinds 8 februari ‘43 een grote dreiging boven het 
hoofd want de kans bestond dat er 170 Duitse meisjes van een soort 
Hitlerjugend in het klooster geplaatst zouden worden. Ze kregen scholing tot 
huisvrouw en werden voorbereid op het baren en moederschap van (veel) 
kinderen, wat het ideaal van de Duitse vrouw diende te zijn. Ondenkbaar en 
totaal onwenselijk in die tijd waarin het klooster voor vrouwen verboden 
terrein was. De prior roept zijn medebroeders dan ook meteen op tot gebed 
naar de Heilige Jozef en gaat verhaal halen bij Duitse oversten. Deze geven 
aan daadwerkelijk geprobeerd te hebben het tegen te houden, maar het 
besluit was al genomen. Dit betekent een tweede verhuizing en 
aanpassingen in het klooster om ruimte te maken voor deze meisjes. 

De volgende foto geeft een idee wat voor soort meisjes dat waren.
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23 februari 1943

De bedden staan thans opgesteld op de gang, in twee groepen van vijf bij 
elkaar. De ramen zijn witgeverfd om nieuwsgierige Mädel niet op de proef te 
stellen; de tafeltjes zijn opgesteld in de zalen, kortom, men kan er wonen, al 
is er weinig meer te bespeuren van slot, afzondering, stilte e.d.. Problemen 
als kloppen aan elkaars cel zijn bij gebrek aan cellen de wereld uitgeholpen. 
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Men leeft zo’n 8 maanden in de spanning of de meisjes wel of niet komen. 1 
November komt het definitieve bericht dat de meisjes niet meer komen. Een 
grote opluchting. Mogelijk mede te wijten aan het geschenk van een 
lekendominicaan die een houtgesneden Dominicusbeeld gegeven had met 
de intentie het klooster te beschermen tegen dit ‘onheil’. Dit beeld is thans 
nog te vinden in de gebedsruimte van het Zwolse klooster. 

De hierop volgende foto’s tonen de aanpassingen van de leskamergang om 
voldoende slaapplekken te hebben nu ook de broedersgang gevorderd is. 
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28 april 1943

Om 8 uur in de morgen werden wij hevig opgeschrikt door ontzettende 
slagen als van bomontploffingen. Terwijl het klooster stond te trillen op zijn 
fundamenten sprongen een 25-tal ruiten aan stukken, terwijl dichte 
stofwolken de gangen en kamers vulden. In de kerk kwamen twee grote 
brokken steen uit de raamlijsten naar beneden, terwijl een regen van kleine 
stukjes kalk uit het gewelf viel en een grote tochtdeur achter in de kerk uit 
zijn hengsels werd geslagen. (…) Spoedig hoorden wij, dat een bom 
geworpen was op een munitieschip in het Zwarte Water.



KLOOSTER ZWOLLE IN WOII

Dit schip lag in de buurt van Huize Arnichem, het vakantieverblijf van de 
broeders. Een deel van het dak werd afgeslagen en 136 ruiten vernield. 
Arnichem was daarmee onbewoonbaar geworden De fraters die er 
verbleven liepen enkel enige lichte schrammen op van glasscherven. Ramen 
e.d. konden niet vernieuwd worden dus werd er karton tegen de ramen 
gedaan. 
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22 feb 1944 – Kwamen drie Duitse officieren het klooster bezichtigen met 
het oog op inkwartiering van meer manschappen. 

13 maart 1944 – Kwamen opnieuw Duitse autoriteiten het klooster 
opnemen. 

27 april 1944 – Kwam iemand namens de BAB de geschiktheid van ons huis 
opnemen.

11 mei 1944 – Werd ons klooster opnieuw ‘vereerd’ met Duitse bezoek (…) 
Alweer werd het gevaar bezworen.  
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19 juni 1944 – Arnichem dat in beslag genomen was, werd weer vrij 
gegeven. 

17 juli 1944 – Bezichtigden Duitse militairen onze kelders. 

19 juli 1944 – Marcheerde een groep Duitse mariniers onze tuin binnen om 
een groot aantal één-persoons schuilgaten te graven. 

26 augustus 1944 – Vertrokken de laatste Duitse soldaten. 

10 september 1944 – Nam een tiental soldaten hun intrek om op 17 
september toen sterke Amerkiaanse en Engelse troepen ten zuiden van Rijn 
en Lek werd afgezet, overhaast te vertrekken. 
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Het jaar 1944 staat in het teken van de oprukkende geallieerden en voor het 
klooster een constante dreiging van vordering voor verschillende 
doeleinden. Een voorbode voor het laatste misschien wel meest heftige 
hoofdstuk voor het klooster. 
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18 sept. 1944

Namen een 57 tal zwaar bewapende mannen van de Nederlandse 
Staatspolitie, gisteren gevlucht uit het Albertinum te Nijmegen, bezit van het 
Noviciaat. Ook de zangzaal en kapittelzaal werden door hen in beslag 
genomen. Daar zij hier ook moeten eten is Broeder Kok verplicht de keuken 
broederlijk met de kok dezer heren te delen. (…) Met de komst van deze 
bende werd de zwaarste tijd van den oorlog ingeluid. 
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In totaal 22 officieren en 35 wachtmeesters, waarvan de meeste lid van NSB 
en SS en mede verantwoordelijk voor het oppakken en fusilleren van 
verscheidende mensen komen in het Zwolse klooster terecht. De relatie met 
deze groep nieuwe bewoners is gespannen. De initiatieven van toenadering 
worden niet gewaardeerd, zoals de bloemen die aangeboden worden bij het 
jubileum van Pater van Bergen en ook het Sinterklaasfeest voor de kinderen 
uit de buurt kan op weinig steun rekenen van de broeders. Uiteindelijk lijkt 
het er wel op dat ze de mannen toch goed leren kennen en er bij deze 
Staatspolitie ook mannen zitten die te vertrouwen waren. Zo gebeurt het in 
de dagen van de bevrijding dat er door de ondergrondse vanuit de kelders, 
waar op dat moment velen mensen schuilen, NSBers worden opgepakt. Het 
zijn een aantal paters die instaan voor een aantal leden van de Staatspolitie 
waardoor ze niet opgepakt worden. 
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18 oktober 1944

Het klooster zal bij naderend gevaar tot noodziekenhuis worden ingericht, 
waarbij de paters, fraters en broeders zullen dienst doen als helpend en 
verplegend personeel. In verband daarmee krijgt de gehele communiteit 2 
of 3 EHBO-lessen per week. 
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Dhr Spanjaard een arts die vanwege zijn joodse achtergrond uit dienst was 
gezet verzorgde de lessen. 

De hierop volgende foto toont het noodziekenhuis waar duidelijk met 
aandacht aan gewerkt is getuigen de bloemen en wanddecoratie. 
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12 nov 1944

In deze weken zag Zwolle grote transporten mannen uit Rotterdam en Den 
Haag, die bij razzia’s gevangen waren genomen per boot of per trein door of 
langs Zwolle trekken. … De Zwollenaren lieten zich van hun beste zijde zien. 
Ondanks de heftige tegenwerking van de Duitse bewakers, die telkens van 
de vuurwapens gebruik maakten, werden de slachtoffers met weldaden 
overladen. Brood, fruit, kleren, cigaretten etc. etc. werden den gevangenen 
gegeven of toegeworpen.
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22 dec 1944

Kwamen Pater van Elswijk, Pater Arntz, Broeder Antonius alsmede een Pater 
en 3 Fraters van de Congregatie van Mariannhill te Blitterswijk opname in 
ons klooster vragen. 
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Naast het huisvesten van de eigen broeders in minder ruimte, kwamen er 
ook verscheidene broeders en paters uit andere dominicaanse huizen naar 
Zwolle om daar onderdak te krijgen alsook zelfs enkele van een andere 
congregratie. Er werd creatief gebruik gemaakt van hun talenten door ze in 
te zetten voor de lessen voor de fraters.  
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25 dec 1944

De tribune was voor de spitters, het Maria altaar voor evacuees
gereserveerd. Solist was René Hoedemaker uit Eindhoven, die op vakantie in 
Rotterdam tijdens razzia’s gegrepen werd voor transport naar Duitsland, 
maar wegens ziekte in Zwolle was achtergebleven. Met zijn prachtige tenor 
stem verhoogde hij de verheven sfeer van de kerstnacht. Voor de kerstdagen
mochten wij het elektrisch licht in de kerk branden.  
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Elektriciteit was beperkt beschikbaar. Spitters waren mannen uit omgeving 
Heino, Hengelo, die aan het werk moesten bij de IJssel voor het maken van 
verdedigingswerken. De evacuees waren mensen uit gebieden in het zuiden 
waar zwaar gevochten werd. Dit citaat toont ons iets van de chaos van de 
oorlog, maar toch ook de wil om ‘gewoon’ door te gaan. Een man uit 
Eindhoven die via Rotterdam in Zwolle terecht komt en ondanks zijn ziekte 
toch kenbaar maakt te kunnen zingen en vervolgens ook een podium krijgt.
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16 jan 1945

De bedoeling is de geëvacueerden geestelijke en lichamelijke hulp te 
verlenen. Van nu af aan wordt alles met dit doel georganiseerd. Iedere nacht 
waken met de leken, drie Paters van ons klooster en wel zo dat iedere Pater 
ongeveer 2x in de week een nachtwake heeft. De wacht duurt van ‘s avonds 
8 uur tot ‘s morgens 6 uur. (…) De toenadering van de leken / velen zijn niet-
katholiek tot ons groeit met de dag. Interessante disputen, gesprekken etc. 
zijn aan de orde van de dag. 
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Ongeveer een maand lang organiseert een comité van verschillende Zwolse 
organisaties deze wakes om de mensen die op doorreis in Zwolle komen te 
voorzien van eten, warm water en geestelijke ondersteuning. Sommigen van 
hen zaten al dertig uur in beesten- of goederenwagens en regelmatig 
werden de treinen beschoten door vliegtuigen. De dominicanen dragen ook 
hun steentje bij aan de wakes en komen zo ook met een nieuwe groep 
Zwollenaren in contact. 
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10 feb 1945

In de maanden januari en februari kwamen wij nog met andere 
oorlogsslachtoffers in aanraking. Het waren de duizenden en duizenden 
hongerigen uit het Westen des lands die in Overijssel, Friesland of 
Groningen wat levensmiddelen trachtten te verzamelen. (..) Dag in dag uit 
kwamen zij aan het klooster aanbellen om wat eten, wat warm drinken of 
om een nacht logies. Dagelijks was de portiers- kamer gevuld met dergelijke 
mensen. Velen van hen konden wij bij particulieren onder brengen. 
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Pater van Rijn had na een oproep van Aartsbisschop de Jong inmiddels ook 
een hulpactie op touw gezet voor voedseltransporten naar het Westen. Tal 
van Overijsselse boeren werkten er aan mee. De Kapittelzaal werd gebruikt 
om alle goederen in op te slaan. Zo is er 10 ton-trailer voedsel in Rotterdam 
terecht gekomen, maar helaas ook een schip met 3 ton voedsel gevorderd 
op het IJsselmeer. Vanuit deze voorraad in de Kapittelzaal kreeg iedereen 
boven de zestig jaar die vanuit het Westen naar voedsel was komen zoeken 
eten mee zodat men niet verder hoefde te reizen. 
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23 feb 1945

Een nieuwe verrassing bracht de oorlog op het gebied van habijten. Daar het 
verstelgoed is opgeraakt, vallen de gordijnen van Arnichem onder de 
slopershamer en spoedig vinden we de habijten versteld met gordijnen. 
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5 apr 1945

Beginnen onze ‘geëerde’ gasten, de Staatspolitie, overhaast al hun hebben 
en houden in te pakken voor een vlucht naar Groningen. Overste Batenburg 
komt zelfs officieel Pater Prior bedanken voor zijn ‘gastvrijheid’. Maar wij 
bedanken den Hemel als dit stel landverraders in de morgen van 6 April 
vertrekt. Want was de bezetting door de Duitsers onplezierig het was heilig 
vergelijken bij deze bende. 
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Steeds meer plaatsen rondom Zwolle zijn bevrijd en de geallieerden zijn nog 
maar 28 km van Zwolle. De Staatspolitie vlucht het klooster zwaar vervuild 
achterlatend. Stro van bedden door gangen en kamers, wanden beklad met 
aldus de broeders ‘onkiese’ prenten en resten van een geslacht varken in 
één van de wasbakken. Ondanks beloftes dat ze geen vrouwen zouden 
toelaten waren die er met regelmaat tijdens feestjes wel. 
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13 -14 apr 1945

‘s Avonds kwart voor negen, wij staan in de kerk te zingen en zijn aan de 
hymne van de Lauden gekomen, een hevige knal. En spoedig fluiten de 
Engels granaten rond kerk en klooster. Zware slagen, glasgerinkel. Bleek van 
schrik ontvluchten wij kerk en bereiken de kelder. Om 9 uur een tweede
salvo. De kelders dreunen, maar wij staan veilig. Dan wordt het stil. De 
Duitsers beantwoorden het granaatvuur niet. Sommigen onzer wagen zich 
naar boven om dekens en vluchtkoffers te halen. In refter, de aula, de 
Paters- en Fratersrecreatie en de Paterkamers naast de recreatiezaal bijna 
geen ruit meer heel. 
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13 -14 apr 1945

Stukken uit de muur, stof, vuil, glasscherven. Weer in de kelder afgedaald
komen spoedig mensen uit Assendorp de kelder binnen. Wij horen van 
verwoestingen in de Celestraat, Molenweg, Assendorperstraat etc. Pater 
Vijverberg wordt geroepen om een man in de Eigenhaardstraat gedood door 
een granaatscherf het H.Oliesel te geven. Er zijn 8 doden geteld en 
verschillende gewonden. Een jongeman van 18 jaar komt de kelder binnen. 
Zijn hand is afgeschoten. Hij wordt naar het RK Ziekenhuis gebracht. Zo gaan 
wij de nacht in, angstig en toch vol verwachting, wij met een 80 tal leken. 
Van slapen komt niets. 
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13 -14 apr 1945

Na 5 uur in de ochtend stijgt het aantal leken in de kelder tot een paar 
honderd. Van H.Mis lezen komt niets. Wel wordt in de kelder de 
H.Communie uitgereikt. Omstreeks 8 uur wagen wij het buiten een kijkje te 
nemen. Het is druk op straat van veel nieuwsgierigen, die gehoord hebben 
van de verwoestingen in Assendorp. De rest van de stad schijnt niets 
geleden te hebben. De straten zijn bezaaid met glasscherven, stukken steen 
en afgeslagen pannen. Een triest gezicht. Langs de tuinmuur in de 
Assendorperstraat ligt de hele kruin van een boom uit onze tuin, die door 
granaatscherven is afgeslagen. 
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13 -14 apr 1945

Wij vragen ons af: wat staat ons nog te wachten? Maar dan wordt ons 
verteld, dat er geen mof meer in de stad te bekennen is. Na het PTT-gebouw 
en de installatie van electrische central grondig vernield te hebben, zijn zij 
de IJssel over getrokken en hebben toen de beide IJsselbruggen opgeblazen. 
Geen mof meer in de stad! Wij kunnen onze oren niet geloven. Omstreeks 9 
uur komt het bericht: de Canadezen zijn in aantocht. Het wordt een 
feeststemming. Paters, Fraters en Broeders komen buiten lopen. 
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13-14 april 1945

Om 10 uur gejuich in de verte. De eerste Canadees is daar, sportief, goed
doorvoed, helemaal alleen, maar tussen een enthousiaste menigte. Wij
snellen toe, geven hem een hand, bedanken. Het is zwart van de mensen. 
Oranje steekt op ieders jas. Jongemannen duiken op uit hun schuilplaats
waar ze één, twee of drie jaren zich hebben verscholen. Iedereen is 
spontaan, niemand gereserveerd. Alles juicht, alles geniet, van de vrijheid
die gebracht, die gekomen is. Het lijkt nog onwerkelijk maar het is zo! We 
zeggen het elkaar duizendmaal!
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Hier eindigt het oorlogsverhaal van het Dominicanenklooster in Zwolle. De 
beelden en toelichtingen zijn een weergave van de lezing op 11 maart 2020 
verzorgd door Bastiaan van den Berg, programmamaker van het klooster. 

In het weekend van 31 mei en 1 juni 2020, Pinksteren, worden de verhalen
nogmaals verteld door vier illustratoren en zes dichters. Van harte welkom
bij dit evenement. 

Voor informatie zie: https://www.kloosterzwolle.nl/programma/feest-van-
de-geest-klooster-in-oorlogstijd

https://www.kloosterzwolle.nl/programma/feest-van-de-geest-klooster-in-oorlogstijd
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