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Een dorpssmid in verzet 
 
Sinds het jaar 2000 wordt in Grolloo eens in de vijf jaar de herdenking op 4 mei gehouden. Voor dit 
jaar staat het verhaal over iemand die in Grolloo werkte voor en tijdens de oorlog, maar nooit 
terugkeerde, centraal. Nu de herdenking er op de bedoelde wijze geen doorgang kan vinden, vervalt 
de presentatie in de kerk, de stille tocht en de bijeenkomst bij de Vredesboom met muziek- en 
zangvereniging. Het bedoelde verhaal is in boekvorm verschenen en het boek is gedrukt. De makers 
zullen het boek op 4 mei overhandigen aan de nabestaanden. Omdat de maatregelen rond Corona 
worden nageleefd zal dit een heel sober gebeuren worden. Het organisatiecomité heeft besloten in 
2021 alsnog het geplande programma uit te voeren. 
 
De aanzet tot het maken van een boek over een verzetsstrijder begon met het digitaliseren van het 
boek “Kijk op Grolloo”. Na plaatsing op de website oldgrol.nl nam in 2013 de kleindochter van Mans 
van Tellingen contact op met Bertus Reinders, de maker van de website.  
 
Karla Dol, de kleindochter, was op zoek naar informatie over haar opa. Zij speurde op internet en vond 
een foto met daaronder de namen van de personen op die foto. Daar stond Mans van Tellingen. Zij 
schreef dat de naam Harmannus moest zijn.  
 
Voor velen in Grolloo, maar ook daarbuiten is het verhaal over Harmannus onbekend. Harmannus, of 
in het kort Mans, woonde in Schoonoord en werkte als knecht bij smid Hendrik Reinders. Hier werd de 
foto gemaakt die aanleiding was tot het eerste contact. Die foto uit 1937 heeft nu 75 jaar na de 
bevrijding geleid tot een boek over Harmannus. Het verhaal over de mislukte overval in Noord-Sleen, 
de arrestatie en de eerste reis van Assen naar Vught. Het vervoer naar verschillende kampen in 
Duitsland is zo goed mogelijk in beeld gebracht. Te werk gesteld in de vliegtuigfabrieken en uiteindelijk 
naar Bergen-Belsen afgevoerd. Het liep niet goed af met Harmannus. Hij werd 26 jaar en liet vrouw en 
twee dochters achter. 
 
Het verhaal is tot stand gekomen door de aanzet en inzet van Karla Dol. Zonder het enorme speurwerk 
van Gesinus Lunsing uit Grolloo was het samenstellen van het relaas over Harmannus niet mogelijk 
geweest. In mei 2016 is het speurwerk begonnen. Vele reizen heeft hij gemaakt en vele archieven in 
Nederland en Duitsland doorgespit. Bertus verzamelde informatie via het internet. Nu weet, na vier 
jaar verzamelen van informatie, de familie van Harmannus eindelijk wat er met hem is gebeurd en 
welke lijdensweg hij heeft moeten gaan. 
 
In 2021 zal dit verhaal iets toevoegen aan de herdenking in Grolloo. Nu sluiten samenstellers Gesinus 
Lunsing en Bertus Reinders een lange zoektocht af. Een zoektocht die soms slapeloze nachten 
veroorzaakte, die je steeds verder meetrok, maar die ook op deze wijze dankbaar kan worden 
afgesloten. 
 
De samenstellers hebben zeker het idee recht te doen aan een jonge man, die op zijn manier probeerde 
iets tegen de bezetter te ondernemen en die dit niet heeft overleefd. Nergens vinden we een 
monument met zijn naam. Hoe mooi is het dat er nu een boekwerk met zijn naam verschijnt. Het boek 
heeft de titel:  
“Een dorpssmid in verzet, Harmannus van Tellingen, 1919-1945” 
 
Na overhandiging aan de familie zal het boek te koop zijn. Het is in een zeer beperkte oplage gedrukt. 
Informatie over verkoop en prijs zal te vinden zijn op oldgrol.nl. 
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