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Vrede en vrijheid…. Het klinkt als iets vanzelfsprekends.
Hoe bijzonder dit is, daar staat niet iedereen bij stil.
Wanneer vrijheid wordt beperkt of bedreigd, besef je pas
wat vrijheid is. Dat willen we laten zien in deze speciale
Vrijheidseditie van De Panne, het magazine van het
Nationaal Onderduikmuseum. Door een inkijk te geven in
het leven van gewone burgers in een bijzondere tijd, de
Tweede Wereldoorlog, willen we aan iedereen laten zien
hoe belangrijk vrijheid is en dat we die moeten koesteren.
We hebben geprobeerd een beeld te schetsen van de
oorlogstijd, vanuit burgerperspectief. De nadruk ligt op
verhalen rondom de bevrijding, vrijheid en de gemeente
Aalten. Af en toe is er een zijstap gemaakt omdat we
vonden dat bepaalde onderwerpen wel aan bod
moesten komen of omdat het verhaal zo bijzonder was.
Ook de link met het heden wordt gelegd, want vrijheid
en vooral het gemis ervan is van alle tijden.
De verhalen komen vaak uit de eerste hand, aangevuld
met informatie van familieleden, documenten,
dagboeken, foto’s et cetera. Doordat veel verhalen uit
herinneringen komen, kunnen deze, na zoveel jaren,

afwijken van de werkelijkheid of hoe een ander dit heeft
ervaren. Begrijpelijk, omdat iedereen het vanuit zijn of
haar eigen standpunt beziet. Correcties, aanvullingen en/
of nieuwe info zijn echter altijd welkom.
Een groot deel van de verhalen zijn, onlangs of al jaren
geleden, genoteerd door de verhalenvangers van het
museum. Voor dit Vrijheidsmagazine hebben we veel
hulp gehad van enkele verhalenvangers. Hierbij wil ik
vooral Ina Brethouwer noemen, voor de schat aan
informatie en verhalen die ze heeft aangeleverd. Maar
ook dank aan de overige verhalenvangers en iedereen
die, op welke manier dan ook, een bijdrage aan deze
Panne heeft geleverd.
We beseffen dat we met deze verhalen en artikelen niet
compleet zijn, hoe graag we dit ook zouden willen. En
dat er na de bevrijding niet alleen maar sprake was van
blijheid en euforie. Verlies en verwoesting drukten de
vreugde. Er is nog zoveel te vertellen en dat blijven we
doen in De Panne. Maar laten we vooral de verhalen
blijven vertellen, zodat wij de waarde van onze vrijheid
niet vergeten.
Namens de redactie,
Annet Westerveld-Lensink

Jan met de Panne
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Stichting Beheer Aaltense Musea
Wilma Winkelhorst-van Engeldorp Gastelaars
voorzitter
Gerrit Rutgers, secretaris
Jolanda de Lauw, penningmeester
Ria Theissen, Everhard Aaldering en
Wilco Lensink

Lidmaatschap
De contributie voor het lidmaatschap
van de Vereniging Aaltense Musea
bedraagt minimaal € 20,- per
kalenderjaar.
De Panne verschijnt 2x per jaar
en de digitale nieuwsbrief per e-mail
4x per jaar.
Omslagfoto
Hogestraat Aalten, foto Ben Lammers
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Het materiaal in deze Panne is hoofdzakelijk
afkomstig uit de collectie van het Nationaal
Onderduikmuseum. Waar geen bronnen zijn
vermeld, maakt het deel uit van de eigen
collectie. Als het uit een speciale collectie
komt, staat het vermeld.
In andere gevallen staan de bron, auteur of
fotograaf vermeld.
Het Nationaal Onderduikmuseum heeft zoveel
mogelijk getracht de herkomst van foto’s,
verhalen, documenten et cetera te herleiden.
Mocht u echter een bezwaar hebben, neem
dan contact op met het museum.
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Meegewerkt aan het Vrijheidsmagazine: staand v.l.n.r. Gerrit Nijman, Annet Westerveld,
Henk Lensink, Gerda Brethouwer, René Westendorp en Ina Brethouwer. Onder v.l.n.r.
Ben Lammers, Annelies Evers, Gerrit Hendrik van Eerden. Niet op de foto: Mark Westendorp.

Tot 1924 had Aalten een
dorpsomroeper: Jan te Slaa.
Hij had een koperen bekken en
met een paar forse slagen op
deze ‘panne’ trok hij de aandacht
van het publiek. Als de
omwonenden naar buiten kwamen
om te horen ‘wat er aan de panne
was’, dan verkondigde hij ﬁer
rechtop staande zijn boodschap.
Hij riep lief en leed uit over
Aalten, verkoop van vlees
van noodslachtingen werd
omgeroepen, mededelingen van de notaris
werden bekend
gemaakt en wat al
niet meer. Een soort
wandelende krant
dus. Dit bezorgde
hem de bijnaam
‘Jan-met-de-panne’.
De originele panne
heeft een mooie plek
in het museum bij de
ingang van het
Museumcafé.
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VRIJHEID
Dit jaar vieren wij volop 75 jaar vrede en
vrijheid. In het Nationaal Onderduikmuseum
vertellen wij al vijftien jaar de verhalen van
gewone mensen in ongewone tijden. Dit jaar
wordt 75 jaar vrijheid gevierd in Nederland.
In de Achterhoek begint het programma
Gelderland Herdenkt op 29 maart (de dag
nadat de geallieerden hier bij onze grens
Nederland binnenkwamen en de bevrijding
brachten) tot de eerste week van juni 2020.
De centrale thema’s zijn:
• Samen vieren wij vrijheid en vrede en samen
kijken wij verder
• Wij vieren de vrijheid met elkaar en met
onze buren in Nordrhein-Westfalen
• Wij schenken aandacht aan het
burgerperspectief (dus niet het militaire
perspectief)
In tegenstelling tot de vier andere Gelderse regio’s gaan
wij dus niet zozeer uit van de militaire strijd, maar stellen wij
de verhalen van burgers centraal. Dat doen we grensoverschrijdend, in verbinding met onze buren met wie wij
immers al 75 jaar pal staan voor vrede en vrijheid. Nog meer
dan voorheen zullen we als grensregio en Euregio samen
optrekken.

Grensoverschrijdend programma
Op zondag 29 maart 2020 vindt de gezamenlijke start
plaats met een manifestatie letterlijk op de grens van
Nederland en Duitsland in het tweelingdorp Dinxperlo en
Süderwick. Burgers en bestuurders, kunstenaars en historici,
initiatiefnemers en gasten nemen deel en ontmoeten elkaar
hier in vrijheid. Twee jaar geleden hebben Esther Ruesen
(directeur Stadsmuseum in Doetinchem) en ik, als betrokken
inwoners het initiatief genomen voor het grensoverschrijdende
regionale programma. Wij zijn bijzonder blij en ook trots dat
bestuurders en organisatoren van acht Achterhoekse
gemeenten, de gemeenten van de Liemers en acht Duitse
gemeenten zich bij ons aansloten. Men gaf breed gehoor
aan de oproep om 75 jaar vrijheid en vrede samen te vieren
met steun van provinciale, gemeentelijke, euregionale
overheden en vaak ook de plaatselijke middenstand.
Ruim 100 lokale initiatieven van burgers, organisaties en
verenigingen uit de deelnemende gemeenten staan garant
voor een gevarieerd en bijzonder vrijheidsprogramma.

Vier Vrijheden
In de oorlog is een sterke vriendschapsband ontstaan tussen
de Oranjes en president Franklin Delano Roosevelt van
Amerika en zijn vrouw Eleanor. Roosevelt is de peetvader van
prinses Margriet en zij reizen in juni 1943 naar Canada voor
de doop van het prinsesje. In zijn beroemde oorlogstoespraak
spreekt Roosevelt over de ‘Four Freedoms’. Vier Vrijheden,
die cruciaal zijn voor alle mensen in de wereld en de basis
vormen van de Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens, die in 1948 door de Verenigde Naties is aangenomen.
De eerste vrijheid is de vrijheid van meningsuiting. Iedereen
moet kunnen zeggen wat hij wil zonder daardoor in gevaar te
komen. De tweede is godsdienstvrijheid, de vrijheid van elk
persoon om te geloven op zijn eigen manier, in welke God
dan ook. Of is vrij niet te geloven. De derde vrijheid is die van
vrijwaring van gebrek. Mensen hebben recht op een dak
boven het hoofd, eten, werk en inkomen. De vierde vrijheid is
de vrijwaring van vrees; de vrijheid om zonder angst in vrede
te kunnen leven.

aangevuld met eigen (lokale) verhalen. Kind van de Vrijheid
biedt verhalen van kinderen van toen die de bevrijding
hebben meegemaakt en hun verhaal kunnen (en willen)
vertellen. De expositie bevat ook verhalen van kinderen van
na de oorlog die hun ervaring over vrijheid met ons delen.
Indringende verhalen van onze joodse medeburgers, hoe
hen stelselmatig het leven onmogelijk gemaakt werd totdat
zij zich moesten melden om uiteindelijk vermoord te worden.
De overlevenden dragen tot generaties later de sporen van
het verlies. Toen en nu worden met elkaar verbonden, om
het gesprek te voeren over het belang van vrijheid en
democratie.

Kernverhalen
We vertellen over de moed die
mensen hadden om anderen te
helpen, soms met gevaar voor
eigen leven. Zo zijn er velen
gered door het verzet in
onderduik. Zo’n verhaal is de
wonderbaarlijke ontsnapping van
Sallo van Gelder. Ieder kind van
groep 7 en 8 in Aalten ontvangt
het boek ‘Sallo’s ontsnapping’,
dat speciaal voor dit doel is
herdrukt. Sallo wordt tijdens een
razzia ontdekt op zijn onderduikadres en op transport gesteld. Net voordat hij op transport
gaat wordt hij op het Amsterdamse perron door een - als non
vermomde - verzetsvrouw gered en ontsnapt aan het wrede
lot van de andere kinderen. Hij keert terug naar Aalten en
overleeft net als zijn ouders en broertje de oorlog.
Hoewel wij hier al 75 jaar vrijheid kennen, geldt dat niet
voor vele burgers buiten Europa, zoals in Syrië. Al jaren zien
we de beelden van bombardementen en mensen die alles
moeten achterlaten. Ghassan Aleleiwi had het met zijn
ouders en twee zusjes heel goed, maar moest halsoverkop
uit Damascus vluchten voor het geweld. Nu nog voelt hij de
paniek als de te kleine boot omslaat en vader hen allemaal
met de moed der wanhoop naar de kust krijgt terwijl geen
van hen kan zwemmen. Gelukkig hebben ze het overleefd
en wonen ze in vrijheid in Dinxperlo. Ghassan vertelt er over.

H.K.H. Prinses Margriet (foto RVD Anko Stoffels)

Vrijheidsprinses
De expositie Kind van de Vrijheid wordt op 3 april ofﬁcieel
geopend door H.K.H. Prinses Margriet. Zij werd tijdens de
oorlog geboren in Ottawa, Canada. In het eerste nummer
van het illegale blad Trouw, dat voor deze gelegenheid de
naam Oranje-Bode kreeg (en dat op de illegale pers van
D. Rutgers in Varsseveld werd gedrukt) was het te lezen:
“Eindelijk dan heeft de met spanning verwachte blijde
gebeurtenis zich voltrokken… Wel was het stiller dan in de
andere jaren. De torenklokken zwegen en de carillons lieten
geen prinsenlied horen, maar in het bezette Nederland ging
er een blijde mare van mond tot mond en van hart tot hart:
“Daar is een prinses geboren…Hier, onder ons geknechte
volk, waar het recht niet meer heerst en waar de leugen
hoogtij viert, daar viel een korte stille vreugde en even
gingen onze gedachten naar dat andere werelddeel, waar
een vorstelijk paar zich over een wieg buigt en lacht naar
een pasgeboren wezentje.”

Deze vrijheden ontbraken in de Tweede Wereldoorlog
totaal. Ze hebben nu, na 75 jaar vrede, nog niets aan
betekenis verloren, maar staan wel voortdurend onder druk.
Cynisme, doemdenkerij en angst zaaien. Er wordt gemorreld
aan de waarden van onze democratie en rechtsstaat.
Rechters, overheden en journalisten worden in toenemende
mate verdacht gemaakt of bedreigd. Laten we redelijk
blijven, open staan voor de ander, voor het verschil, elkaar
in de waarde laten. Niet wegduiken maar opkomen voor
anderen, tegen discriminatie en onverdraagzaamheid.
Laten we ieder op onze eigen manier in verzet komen
tegen onrecht. Want zonder volgers zijn er geen leiders.
Vrijheid koesteren en in verbondenheid met elkaar onze
democratische waarden doorgeven aan de jeugd.
We krijgen dit jaar volop gelegenheid samen de vier
vrijheden hoog te houden, samen vrede en vrijheid te
vieren voor een goede toekomst van ons allemaal.
Nationaal Onderduikmuseum wil zijn steentje daaraan
bijdragen, u toch ook?
Gerda Brethouwer
Namens bestuur, medewerkers en vrijwilligers van het
Nationaal Onderduikmuseum

Twee bijzondere exposities

Het eerste nummer van Trouw krijgt de naam Oranje-Bode.
Kroonprinses Juliana wijkt na de Duitse inval in mei 1940 met haar
twee dochtertjes Beatrix en Irene uit naar Ottawa in Canada. Daar
wordt een speciale wet aangenomen om te voorkomen dat haar
derde kind een dubbele nationaliteit krijgt en wordt uitgesloten van
het Nederlandse koningschap. De kamer waarin prinses Margriet
op 19 januari 1943 geboren wordt, is dan ook heel even Nederlands
grondgebied. Zelf zegt ze daarover later: “Ik ben opgegroeid in
een wereld waarin niets vanzelfsprekend was. Het heeft me iets
meegegeven wat ik nooit meer kwijtraak.”

Persoonlijke verhalen krijgen breed aandacht in twee
bijzondere exposities: Kind van de Vrijheid en Sporen van
de vrijheid zijn respectievelijk in het Nationaal
Onderduikmuseum en het Grenslandmuseum te zien.
Per expositie vertellen zes Nederlandse en Duitse verhalen
van toen en drie verhalen van nu over de betekenis van
vrijheid door de tijd heen. Het zijn twee reizende exposities,
die door de deelnemende gemeente kunnen worden
Ghassan Aleleiwi (foto Jan Oberink)
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Foto huis Keuper is uit het boek
“De Heurne onder Dinxperlo”,
deel 2, auteurs G. Doornink,
H.Keuper, F. Ruesink, 2007

Uit het dagboek van Dik Noordijk
Dik Noordijk was onderduiker bij het gezin van Jet Keuper-Heesen, C 69 (dit is nu
Varsseveldseweg 6), De Heurne. Zij is de weduwe van onderwijzer Derk Hendrik Keuper (18771938) ook bekend als schrijver, dichter, voordrachtskunstenaar “Jan Willem uut ’t Goor”.
(Schenking van kleinzoon D.H. Keuper uit De Heurne aan het Nationaal Onderduikmuseum)

DINSDAG 27 MAART
Als ik wakker word, stroomt de regen van de hemel.
De eerste gedachte is: gelukkig, vooreerst hebben wij
geen last van vliegtuigen. Met een paraplu gewapend
ga ik op weg naar Bijvank, aangezien de electrische
stroom bij ons afgebroken is. Waarschijnlijk is de
centrale in Bocholt geraakt. ‘s Middags ga ik met Hetty
naar het “Klooster”, waar Wim Veerbeek al enige tijd
verblijft. Gelukkig blijkt daar alles in orde te zijn, echter
hebben zij ook daar veel last van terugtrekkende
moffen, die plunderend optreden. Ook zijn er reeds
granaten gevallen. Het is gevaarlijk geworden.

WOENSDAG 28 MAART
Onderweg naar Bijvank zie ik in het bosje van Dorus
Luimes veel materiaal staan, blijkbaar bestemd voor
kanonnen.
Even later hoor ik: ‘s nachts zijn er drie kanonnen
opgesteld in de buurt van de “Krommenhorst”. Af en
toe worden deze afgevuurd met een buitengewoon
groot lawaai (typisch Mofs). De Engelsen hebben hun
positie bepaald en beantwoorden het vuur in vrij hevige
mate. ‘s Avonds besluiten wij in de kelder te gaan

slapen. We hadden al takkenbossen en zand voor het
raam gelegd. Ook heeft Oma Keuper brood gebakken,
alles in verband met het onzekere van de toekomst.

DONDERDAG 29 MAART
Jabo’s (jachtbommenwerpers) maken lucht en land weer
in hevige mate onveilig. Drie uur ’s middags kruipen wij
maar weer in de kelder vanwege het steeds heviger
wordende granaatvuur. Om ongeveer half vier een hevig
geﬂuit en een oorverdovende knal. Een keukenruit
kapot. Het blijkt een granaat te zijn, die precies onder
de kersenboom is ingeslagen. De boom ligt met wortels
en al opzij naast een behoorlijk grote krater. Dit scherpt
ons weer het gevaar in waarin wij verkeren. ‘s Avonds
om tien uur wordt er hevig gebeld: een Duitse soldaat,
die meteen binnen staat en uiterst zenuwachtig en
buiten adem het huis tot commandopost bombardeert.
Hij zet een grote mond op: Was, Zivilisten, was machen
Sie hier? Dat kunnen wij eigenlijk beter aan hem vragen.
Wij antwoorden niet veel, daar de kaffer het toch niet zal
snappen. Het is de gehele nacht een af en aan geloop
van koeriers die alle berichten te voet overbrengen. Zij
zijn uitgeput en velen van hen moedeloos. Het bureau
wordt in de huiskamer gevestigd. Het granaatvuur is
soms zeer hevig.

GOEDE VRIJDAG 30 MAART
Nooit in mijn leven heb ik zulk een Goede Vrijdag
gevierd. De Tommy’s zijn nu zo dicht genaderd dat wij
hun machinegeweren kunnen horen, ze schieten namelijk
iets langzamer dan de Duitse. In alle vroegte wordt een
trommelvuur afgegeven op het kruispunt bij de smid.
Dat is werkelijk het ergste wat ik tot nog toe heb
meegemaakt en ik hoop het nooit weer mee te maken
ook. Zonder pauze blijven de granaten gedurende een
half uur ontploffen.
Nu eens dichterbij dan weer wat verder af. Het wordt
ons duidelijk dat de Engelsen geen enkel risico nemen.
Om 10 uur, na het hevige vuur, zie ik opeens Jan Bijvank
in de keuken staan gewapend met melkbussen. Mijn
eerste opwelling is om te zeggen: ‘Ben je niet goed wijs
om onder dergelijke omstandigheden hier te durven
verschijnen?’
Hij is hoogst verbaasd, blijkt van de ware toestand bij
ons niet op de hoogte te zijn. Bij hen is alles tamelijk
rustig.
De Tommy’s schijnen reeds in de Achter-Heurne te zijn
met zware tanks, die oprukken in de richting Aalten,
andere zijn in de buurt van Sinderen, zodat wij a.h.w. in
een “zak” zijn komen te liggen, waardoor de Moffen bij
ons hopeloos “eingekreist” zijn, een woord, dat wij reeds
enige malen van hen hebben vernomen. De hele nacht
hadden wij last van het gespuis. Brutale kerels zijn het,
behorend tot de Fallschirmjäger, dus het meest
denkbare fanatieke soort. Oververmoeid als zij zijn,
hangen en liggen zij over elkaar heen. De spanning
wordt haast ondragelijk voor ons. Steeds komen de
koeriers binnen, buiten adem. Sommige weigeren zelfs
er weer op uit te gaan. De geest is in een woord:
beroerd en kameraadschap in sommige gevallen ver te
zoeken. Bij de boterfabriek is een tank tot staan
gebracht. Later blijkt dat deze weer weg is gesleept
door een andere tank. Eindelijk vangen wij berichten op,
dat ze van plan zijn in de avond tegen zeven uur weg te
trekken. Wij slaken een zucht van verlichting. Telkens
komt er echter wat tussen,
hun auto’s schijnen stuk voor stuk kapot te gaan. Na een
slapeloze nacht zijn er tekenen, dat men zich startklaar
maakt.

ZATERDAG 31 MAART
Het langverwachte uur is aangebroken. Om 3 uur verlaat
de laatste Mof het huis. Buiten is alles rustig geworden.
Er is nog wel kanongebulder maar niet meer
verontrustend dichtbij. Wij komen uit de kelder om
poolshoogte te nemen. Op de tafel liggen 2
pantservuisten. Bij Frits en Jeanne (zoon Keuper – red.) is
gelukkig alles wel aan boord, al hebben zij onaangename
uurtjes gehad. Hun huis is enigszins beschadigd. Een
groot gat in keuken en kamer, zelfs scherven in de piano,
maar het valt mee, vergeleken bij andere huizen in de
omgeving. De schuren van de “Buitink” bijvoorbeeld zijn
deerlijk gehavend en ook de school en het huis van
Feringa hebben behoorlijke klappen gehad.
In de loop van de morgen komt Jan Bijvank langs, die
vertelt dat hij al Tommy’s heeft gezien. Dat is mijn eer te
na. Gezamenlijk ﬁetsen wij dan naar het dorp (Dinxperlo).
Op weg erheen zie ik veel troosteloze dingen: een
uitgebrande Boterfabriek, vele in puin geschoten
boerderijen, afgeknapte elektrische palen, diepe
tanksporen dwars door het bouwland. Hoe meer we het
dorp naderen, hoe erger het wordt. De aangerichte
ravage is erger dan ik verwachtte. En dan zie ik eindelijk
de eerste Tommy’s. Naar dit moment heb ik vijf jaar lang
uitgezien, hier heb ik naar gesnakt vanaf het moment dat
Nederland de wapens neerlegde in mei 194O. Daar zijn
ze dan, behorend tot de Highland Division. In het
centrum van het dorp beweegt zich een eindeloze
stroom van het meest moderne materiaal. Brencarriers
en het meest imponerend, de machtig grote tanks, die
onder groot lawaai door de smalle straten daveren. Ik
geniet, vooral denkend aan de manier waarop de Moffen
wegtrokken: op ﬁetsen zonder banden, op wagentjes
getrokken door astmatische paardjes, in stinkende
auto’s. Een groter tegenstelling is niet denkbaar. In het
huis van Jan zitten vele Tommy’s, daar rook ik mijn eerste
Engelse sigaret, Dat is toch nog iets anders dan de
“eigenbouw”, die intussen zeer werd gewaardeerd.
s Middags om ongeveer twee uur komt er een ﬁle
wagens langs ons huis. Eén van de Tommy’s vraagt om
inkwartiering en alsof ik de huiseigenaar ben (brutaal
vanwege de vreugde) nodig ik hen uit om bij ons hun
intrek te nemen. En dit was dan het glorieuze einde
van een week, die niet gauw zijns gelijke zal vinden!

Foto van den Oldenhof (Collectie Erfgoed Gelderland)
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Zoektocht naar het lot van Jan Kooijman:
75 jaar lang vermist
Tijdens de opening van de expositie Kerkrazzia in de Westerkerk op 5 september 2019
vertelde burgemeester Anton Stapelkamp over zijn zoektocht naar zijn familielid Jan
Kooijman. Jan was onderduiker in Aalten, evenals zijn twee neven Stapelkamp. Hij werd
helaas opgepakt en afgevoerd naar Vught. Tot vorig jaar wist de familie Stapelkamp
niets over zijn lot. Hieronder volgt het verhaal van de burgemeester. Een prachtig
voorbeeld van speurwerk naar het lot van een in de oorlog verdwenen onderduiker.
door Anton Stapelkamp,
burgemeester van Aalten
“Er is nu maar ook al bij de
herdenking in januari dit jaar
al veel gezegd over de
betekenis van de razzia voor
de mensen die erbij
betrokken waren en hun
naasten. Indrukwekkende
getuigenissen hebben we
gehoord en daar heb ik niet
zo veel aan toe te voegen.
Wel wil ik mijn grote
waardering uitspreken voor
het vele werk dat gedaan is
door een ﬂinke groep
Anton Stapelkamp
mensen van ons Nationaal
(Foto gemeente Aalten)
Onderduikmuseum. Zonder
hun speurwerk was deze prachtige tentoonstelling niet
mogelijk geweest. Het is belangrijk voor alle betrokkenen
dat het verhaal verteld wordt, dat het vastgelegd wordt, als
een erkenning voor het leed dat is aangedaan.
Ik wil in het bijzonder stilstaan bij het lot van de vermisten.
Er zijn in Aalten bij de razzia en ook daarnaast verschillende
mensen opgepakt, waarvan hun lot onbekend is gebleven.
Het was een komen en gaan van onderduikers en anderen
die op de vlucht waren. Niet altijd was bekend wie zij waren.
Dat was wel zo veilig: wat niet weet, wat niet deert. Dan kun
je ook je mond niet voorbij praten, zelfs niet als je gewelddadig verhoord wordt. Voor ons hier in Aalten en ook voor
hun familie is het lot van allerlei mensen een raadsel
gebleven. Dat vreet soms jaren later nog steeds aan
families. Als we toen de mogelijkheden van internet en
mobiele telefoons hadden, was de opsporing van vermisten
makkelijker geweest. Maar men moest het doen met wat er
nog beschikbaar was aan papieren archieven van de Duitse
terreurmachine. Bovendien waren vanwege de Koude
Oorlog de in Russische handen gevallen archieven ook niet
of nauwelijks beschikbaar.
De huidige nieuwe mogelijkheden van zoekfuncties via
internet bieden nieuwe kansen om oude raadsels op te
lossen. Eén van die vermiste onderduikers betreft een
familielid van mij. Anderhalf jaar geleden bezocht ik als net
benoemde burgemeester van Aalten mijn oom Henk
(geboren in 1930). Hij vond het prachtig dat ik burgemeester
werd van het dorp waar de familie Stapelkamp al eeuwen
woonde en waaraan hij mooie herinneringen had. Maar ook
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een pijnlijke herinnering. “Nu jij daar in Aalten zit, moet je
toch eens proberen wat meer te weten te komen over het lot
van neef Jan Kooijman, uit IJsselmonde bij Rotterdam.” Deze
twintigjarige boerenzoon dook in Aalten onder maar werd
opgepakt tijdens een overval op een boerderij. Meer wist
oom niet maar 74 jaar later raakte het lot van zijn neef hem
nog steeds. Nog steeds niet vergeten.
Tijdens mijn contacten met het Nationaal Onderduikmuseum
moest ik eraan denken. Zou Jan misschien toch óók bij de
kerkrazzia opgepakt zijn? Van Ada Postma-Vaags kreeg ik
het boekje met de memoires van Jan van d’n Doven Vaags.
Tot mijn verbazing stond daarin een passage over Jan
Kooijman in samenhang met Anton Stapelkamp (de oom
naar wie ik vernoemd ben). Ze sliepen maandenlang in de
stromiete bij de familie Navis van “Kappers”. Verder werd hij
niet genoemd en dat bevestigde de gedachte dat Jan niet
bij de razzia opgepakt was. De familie Kooijman kon me
weinig vertellen. Jans generatie is er niet meer en kinderen
had hij niet. Wel was bekend dat hij bij zijn arrestatie
schotwonden opliep en naar Kamp Vught was gebracht,
waar hij in de ziekenboeg werd verzorgd. Zijn broer bezocht
hem daar en dat is het laatste wat de familie hoorde. Zijn
ouders moeten er enorm onder geleden hebben. Ik kreeg
een foto te pakken van een nog jonge Jan.

jaar intussen) hoorde ik opeens het verhaal dat mijn opa
stevig had ingepraat op Jan en zijn ouders om vooral niet
gehoor te geven aan de oproep voor de Arbeitseinsatz. Mijn
opa regelde een onderduikplek in Aalten. Hij moet zich later
ongelooﬂijk rot gevoeld hebben dat juist neef Jan de oorlog
niet overleefde, terwijl hijzelf en zijn eigen drie
ondergedoken zoons dat wel deden. Dat verklaarde dus ook
waarom het lot van Jan zo’n indruk had gemaakt op oom
Henk.
Toen de Russen Sachsenhausen naderden (vlak boven
Berlijn), ontruimden de nazi’s dit kamp. Op 20 april 1945
moesten 33.000 ernstig verzwakte gevangenen naar de
Oostzee lopen. Wie het tempo niet volhield kreeg een kogel
door het hoofd. In het Belower Wald, 100 kilometer van
Sachsenhausen, werden 16.000 gevangenen drie dagen
lang zonder eten of drinken samengedreven. Ze moesten
zien te overleven met regenwater en het eten van bladeren,
gras en zelfs boomschors. Van de 900 Nederlanders
overleefden minder dan 300 deze helletocht. Jan Kooijman
redde het ook niet.
Afgelopen augustus
heb ik in mijn vakantie
het herinneringscentrum in het
Belower Wald
bezocht en ook
Sachsenhausen.
Het archiefcentrum
bleek informatie te
hebben. Jan was bij
de ontruiming van
Kamp Vught op 6
september 1944 naar
Sachsenhausen
gestuurd. Hij had
kampnummer 99562
en verbleef in barak
68. Ontroerend was
het om daar te staan.
Dichterbij Jan kan ik
niet komen. Een graf
is onbekend.

Mien top in ’t onmeteleke blauw,
de blik kump töt an den einder.
Wortels breed en deepe in de eerde,
zo verstrengeld met mien naosten.
Stormwind beukt al meer as honderd jaor
dut mi-j buugen as een riet,
raenge striemt, snee vlokt
(zo vergeet mi-j dat ok nog wal ‘ns).
Tontertied deepe in-ekarfd met een mesken…
’t Paartjen was nog zó jonk
maor kon vri-jen as ter too,
belofde mekare eeuweg trouwe.

Onlangs meldde Louis Veldhuis (van het Nationaal
Onderduikmuseum) mij, dat Jan Kooijman vrijwel zeker
samen met vier anderen op 8 augustus 1944 is opgepakt
bij een overval in de Aaltense Heurne aan de Kappersweg.
Jan raakte daar gewond door een schot in zijn been.

Ik liet het een tijd rusten totdat najaar 2018 een neef mij een
screenshot toestuurde van het digitale “Todesbuch” van
Sachsenhausen: Jan Kooijman, 26 juni 1924 geboren te
IJsselmonde, overleden 26 april 1945 bij de Todesmarsch
Wittstock. Het liet me niet meer los. Van mijn tante Jo (91

door Ina Brethouwer (Foto Hans Monasso)

’t Lech van de zonne schient op mien bast.
Met mien stam zwaor zwevend
verover ik de ruumte.
Daor bun’k vri-j in, dat kan ik as gin ander.

Gedenkstätte Todesmarsch im
Belower Wald

Jan Kooijman in 1934 (Collectie Anton Stapelkamp)

VRI-JHEID
in ’t Aaltense Goor

Op hoofdlijnen hebben we het verhaal nu rond. Al blijven er
nog genoeg vragen over.
Vijfenzeventig jaar na zijn dood is er eindelijk duidelijkheid
gekomen over de laatste maand van het leven van Jan
Kooijman, de neef van mijn vader. Dat voelt goed.
Er zijn meer mensen waarvan het lot of bijvoorbeeld de
laatste rustplaats onbekend is. Ik hoop van harte dat ook
over hen meer ontbrekende gegevens boven water komen.
Want ieder mens telt.”

Een H en daornaost een A,
ne schuune piele deur ’t harte.
Hendrik wodden op-epakt, kwam nooit terugge.
Annie trouwen nao den oorlog een ander.
Leefde kump en geet as jaorgetieden.
Ach, ok ikke was ton nog jonk.
Koerende tortels bouwden ‘t nest,
Veldleeuweriken zongen eur jubelend lied,
kikvorse kwaakten vrolek in de baeke
en de bi-jen wazzen ovveral.
Nooit was ik allene,
alles was d’r altied um mi-j hen.
Niks geet kwiet, alles blif,
Elk ende is weer een ni-j begin.
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Aalten ontsnapt in maart 1945
ternauwernood aan een catastrofe
door Ina Brethouwer
De laatste week van de oorlog zitten de Aaltenaren heel
stilletjes in hun schuilkelders en bidden dat het goed
aﬂoopt. Velen zijn gevlucht naar boerderijen in de
buurtschappen, weinig mensen zijn in het dorp gebleven.
Overal rondom is er een hels kabaal van beschietingen op
de grond en in de lucht. Jachtvliegtuigen schieten op alles
wat beweegt. Jachtbommenwerpers (jabo’s) hebben in de
maanden ervoor al bommen laten vallen als ze achterna
gezeten werden door Duitse toestellen. Ze kunnen dan
sneller wegkomen. Veel boerderijen zijn daardoor verbrand.
Op het laatst van de oorlog is de lucht vol van jabo’s richting
het Ruhrgebied. Ooggetuigen melden dat de lucht zwart is,
het lijkt op grote zwermen spreeuwen, maar in dit geval met
ongelooﬂijk veel lawaai. Grote formaties bommenwerpers
vliegen hoog over, op weg naar het doelgebied. Ook op
Aalten vallen bommen. Gedenkwaardig zijn de dagen
waarop veel dodelijke slachtoffers vallen: in Dale op 8
februari 1945, op de hoek van de Prinsenstraat op 24
februari en in de Dijkstraat op 24 maart. Tijdens de laatste
dag van de oorlog zijn er in Barlo constant beschietingen
van jabo’s op vluchtende Duitsers. Daarbij komen een
echtpaar uit Scheveningen en vijf kinderen uit het gezin (van
schoolmeester) Weenink om in hun schuilkelder naast Huize
Nijhof aan de Nijhofsweg. De vreugde van de bevrijding
wordt overschaduwd door verdriet.

Zelfs in 1939 was men al bang om voor Duitsland aangezien te
worden. Het gemeentebestuur van Aalten liet aan de Dijkstraat
(Koeweide) met grote letters de naam Holland leggen. Dit werd
’s avonds verlicht, zodat het vanuit de lucht duidelijk zichtbaar was.
(Foto: Collectie Erfgoed Gelderland)

luchtaanvallen voor de komende dag. In de plannen en de
stafkaart van de geallieerde luchtstrijdkrachten staat ‘Aalten’
vermeld als één van de plaatsen waar doelen moeten
worden gebombardeerd.
Aalten ligt daar dus per vergissing op Duits grondgebied.
Van der Wolf realiseert zich dat Aalten een Nederlands
grensdorp is en zorgt er in allerijl hoogstpersoonlijk voor
dat Aalten snel van de lijst met doelen wordt afgevoerd.
De gemeente is hiermee vlak voor de bevrijding
ternauwernood aan een catastrofe ontsnapt dankzij het
oplettend optreden van Gerrit van der Wolf.
Gerrit van der Wolf (1916-1985) heeft na de oorlog een
mooie carrière. Hij is commandant van de vliegbasis
Ypenburg en Soesterberg en chef luchtverdediging.
Van 1970 tot 1973 is hij bevelhebber van de Nederlandse
Luchtstrijdkrachten, waarna hij met pensioen gaat. Na de
oorlog is Gerrit van der Wolf door Koningin Wilhelmina
persoonlijk met het Vliegerkruis onderscheiden.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft, als onderdeel van de
campagne 75 jaar vrijheid, de afgelopen maanden 75 personen
geïnterviewd in de leeftijd van 1 tot 75 jaar.
Ook twee verhalenvangers van het Nationaal Onderduikmuseum
zijn hierbij geïnterviewd: John Breukelaar en André Fukkink.
Hieronder kunt u hun verhalen lezen. Vanaf 4 april t/m 5 mei 2020
zijn alle 75 verhalen terug te lezen op www.vrijheid.nl

‘Vrijheid betekent
meer voor me nu ik
weet dat mijn eigen
vader daaraan heeft
bijgedragen’

‘Mijn familie is
meermaals door het
oog van de naald
gekropen’

André Fukkink (68) werkt sinds zijn
pensioen als vrijwilliger bij het
Nationaal Onderduikmuseum in
Aalten. Als verhalenvanger gaat hij
langs bij mensen die de oorlog
hebben meegemaakt. Hij stuitte ook
op het verhaal van zijn eigen vader,
die in het verzet zat en heeft
geholpen Nederland te bevrijden.

Dominee John Breukelaar (66)
uit Brummen heeft een boek
geschreven over de
‘verzetszusters’ de dames Jolink.
Zij waren de buren van Johns
grootouders, die ook Joodse
onderduikers in huis hadden.

“Ik kreeg het boek Het vergeten bataljon. Het Dutch
National Battalion en zijn mensen in handen, over
onderduikers en verzetsmensen uit de Achterhoek die
tevoorschijn kwamen na hun bevrijding eind maart 1945.
Deze groep van driehonderd mensen sloot zich aan bij het
Eerste Canadese Leger om de rest van hun land te
bevrijden. Bladerend door het boek kwam ik op bladzijde
67 een foto tegen waar mijn vader op staat. Samen met zijn
maten ligt hij achter een mitrailleur. Dat was een
schokmoment; mijn vader had mij daar nooit over verteld.
Het was voor mij de aanleiding om een zoektocht te starten
naar de geschiedenis van mijn vader. Er bleek een dagboek
te zijn van hem en een vriend samen. Vrijheid betekent nog
meer voor me nu ik weet dat mijn eigen vader daaraan
heeft bijgedragen.
Toen de Canadezen kwamen, werd het Duitse Emmerich
gebombardeerd. Er was daar een papierfabriek en de
verbrande snippers dwarrelden dertig kilometer verderop
in Aalten neer. Dat beeld van die zwarte vlokken die naar
beneden kwamen, heeft veel indruk gemaakt op de
bewoners. Het was een teken dat er ﬂink werd gevochten
en dat de bevrijders in de buurt kwamen.

Hoek Bredevoortsestraat/Prinsenstraat maart 1945
(Collectie Garretsen)

Veel later na de oorlog wordt bekend dat heel Aalten aan
een grote ramp is ontsnapt in maart 1945. Wim Rhebergen
schrijft in zijn boek met de titel “Britse littekens in Aaltense
bodem” over de gebeurtenissen die laatste oorlogsdagen
vanuit Brits en militair perspectief. Eén gedeelte over de
bevrijders en bevrijding uit dat boek is nu 75 jaar later
interessant om te vermelden. Het had niet veel gescheeld of
Aalten had hetzelfde lot ondergaan als veel Duitse
gemeenten aan de andere kant van de grens.
Begin maart 1945 bemant de 29-jarige vlieger Gerrit (“Flip”)
Van der Wolf, samen met een aantal andere ofﬁcieren, het
hoofdkwartier in Brussel. Bij toeval ziet hij een overzicht
binnenkomen van de situatie aan het front en de geplande
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Gerrit van der Wolf in 1940 en 1967 (Collectie Nederlands Instituut
voor Militaire Historie)

Bronnen: Wim Rhebergen, Britse littekens in Aaltense
bodem: feiten en achtergronden over de bevrijding op
30 maart 1945 (2010, blz. 24 e.v.) en Nederlands Instituut
voor Militaire Historie.

Zelf heb ik wel met mijn dochters over de oorlog gesproken
en op 4 mei staan we er extra bij stil en spreken we over
het belang van vrijheid. We wonen vlakbij de Duitse grens.
Een keer op 4 mei reden we later dan voorzien terug van
een dagje winkelen in Duitsland. Toen hebben we de auto
langs de kant van de weg gezet om twee minuten stilte te
houden. Dat heeft veel indruk op mijn dochters gemaakt.”

“Ik ben met hulp van het Nationaal Onderduikmuseum in
Aalten bezig met een boek over driehonderd Joden die
allemaal in Varsseveld ondergedoken hebben gezeten. Dat is
wel heel veel voor een klein dorp. De dames Jolink waren een
belangrijke spil in dit geheel. Ze hadden een doorgangshuis
voor Joodse onderduikers. De ongetrouwde zussen Minnie en
Gerrie woonden in een groot huis naast mijn grootouders.
Bij de dames Jolink zat het echtpaar Barend en Liesje Cozijn
ondergedoken. Hun dochter Sineke verbleef verderop bij een
boerenfamilie. Op een avond logeerde Sineke voor één nacht
bij haar ouders, maar Liesje was erg verkouden en omdat ze
niemand wilde aansteken, sliep ze die nacht bij mijn
grootouders. ’s Ochtends vroeg werd er aangebeld bij de
dames Jolink en vervolgens zijn alle onderduikers opgepakt.
Liesje heeft met eigen ogen gezien hoe haar man en dochter
werden weggevoerd. De dames Jolink kwamen daarna langs
met hun hond Sjennie. Liesje zat roerloos op haar stoel en zei:
‘Vanaf nu, Sjennie, zijn we helemaal alleen.’
Mijn grootouders hadden ook onderduikers, een artsenechtpaar uit Amsterdam met wie we altijd contact hebben
gehouden. In december 1944 kreeg dit stel een baby, Carla.
De foto waarop deze Joodse ouders hun lachende baby in de
lucht tillen, staat voor mij symbool voor optimale vrijheid.
Zij hebben het gehaald. Pas later realiseerde ik me dat deze
vrijheid relatief was omdat een deel van hun familie niet is
teruggekomen. Mijn familie is meermaals door het oog van de
naald gekropen. Mijn tante heeft weleens gezegd: ‘Ons huis is
het huis van geluk, het huis ernaast van ongeluk.’ Als kind
dacht ik op 4 mei al aan de dames Jolink: wij zijn vrij en zij zijn
omgekomen in Ravensbrück.”
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WAART OW

het niet. Intussen nam Jan Ligterink afscheid. “I-j kiekt d’r
nog maor ‘ns gauw weer achterhen” zei hij en vertrok. In de
gesprekken die we de verdere avond voerden werd mij al
snel duidelijk, dat ik op een goede plaats terecht was
gekomen. Het zou vast niet lang duren of ik zou me er goed
thuis voelen. Al pratende werd het bedtijd. Er werd mij
boven een kamertje aangewezen, eenvoudig, schoon en
netjes, dat voorlopig mijn slaapdomein zou zijn.
Vol indrukken, opgedaan in een dag met allerlei belevenissen, kroop ik tussen de dekens. Eerst kon ik de slaap niet
goed vatten. Allerlei vragen en gedachten hielden mij bezig.
Wat zou de toekomst brengen? Hoe lang zou ik hier kunnen
blijven? Zou het gevaarlijk worden? Hoe zou het nu thuis
gaan? Maar het duurde toch niet lang of de slaap kreeg de
overhand. Ik had een tehuis gevonden op ‘Heidezoom’ bij
de familie Van Lochem en voor mij was het begrip
“herbergzaamheid” levende werkelijkheid geworden.

door Geert Lenten uit Hoogeveen, onderduiker in buurtschap Barlo
bij klompenmaker Van Lochem

Hoe ging dat eigenlijk in z’n werk, onderduiken in de oorlog in
Aalten? Geert Lenten uit Hoogeveen zette in 2005 zijn
herinneringen op papier naar aanleiding van de - naar later
bleek laatste - reünie van onderduikers in dat jaar.
Hieronder zijn verhaal over de aankomst februari 1943 in
Aalten en vervolgens de tocht naar zijn onderduikadres aan de
Lichtenvoordsestraatweg in Barlo, de familie J.B. van Lochemte Winkel. Geert was voordien al ondergedoken in Alphen aan
de Rijn bij familie. Zijn vader had contact gezocht met de
verzetsbeweging en toen kwam bericht dat hij naar veiliger
oorden gebracht kon worden. Geert moest met de trein naar
Utrecht gaan, waar de heer A.R. Zandbergen (werkzaam in het
verzet) hem zou afhalen en naar de Achterhoek brengen.

Waart ow

Geert Lenten (Collectie familie Ligterink)

Schoorsteentegeltje

De klompenmaker in Barlo

“Helder staat me nog de aankomst in Aalten voor de geest.
Daar zou ik kennismaken met de heer Wikkerink, die als
‘duikbootcommandant’ van de Achterhoek bekendstond,
zo vertelde de heer Zandbergen mij in de trein. Verder wees
hij mij erop, dat het van het grootste belang was om te
zwijgen over alles wat ik zag en hoorde. Horen, zien en
zwijgen was het motto voor de komende tijd.

“t Bunt goeie leu en wi-j bunt collega’s. Hee mek klompen
en wi-j ok. Wi-j wont dichte bi-j mekare”. Ik begreep uit wat
hij vertelde dat ik het trof omdat ik mijn verblijf zou krijgen
in een burgergezin en de meeste jongens die onderdoken
bij boeren terechtkwamen. “Dee mot poggen (varkens)
voeren en in de zommer heuien” zei Ligterink. Inmiddels
hadden we al een paar kilometer geﬁetst en ik vroeg of we
er gauw waren. Ik vond het al een heel eind, want thuis
gebruikten wij de ﬁets haast niet. “Oh, nog ’n paar
kilometer, da’s haoste de meuite neet” was het antwoord.
Het was aardedonker, maar dat kwam goed uit, zo begreep
ik. Na een poosje kwamen we op een schaars verlicht
kruispunt, verlicht door slechts één lantaarn. Ik zag een
landbouwloods en enkele huizen, terwijl enkele wegen naar
onbekende bestemmingen voerden. “Dit neumt ze de
Dommen Anleg. Noo bu’w d’r zo, dit is noo Balle”.

Toen we bij Wikkerink aanbelden, was het inmiddels al
donker. Na kennismaking met de bewoner en zijn vrouw
vertelde deze in het kort wat er met mij zou gebeuren en
waar ik mij de komende tijd aan moest houden. Hoe de
regeling zou zijn van de bonnen, die verstrekt zouden
worden. Ik moest er goed op bedacht zijn, dat de mensen
bij wie ik ondergebracht werd hun vrijheid op het spel
zetten. Van mij werd verwacht dat ik hen niet onnodig in
gevaar zou brengen. We dronken een kopje kofﬁe, waarna
Zandbergen vertrok en Wikkerink (eigenaar van een
bouwbedrijf – red.) het telefoonboek nam. Hij belde naar
iemand met de mededeling, dat hij het door hem bestelde
‘schoorsteentegeltje’ had ontvangen en dat dit afgehaald
kon worden. Naar zijn mening zou het merakels passen bij
de schoorsteen. Ik begreep dat ik dat bewuste tegeltje was.
“Ja, zo doen we dat,” zei Wikkerink “want ook door de
telefoon moet je voorzichtig zijn.” Het duurde niet lang of
de persoon die gebeld was meldde zich. Het was een
stevige man met een vriendelijk blozend gezicht die mij
kwam halen. Hij stelde zich voor als Jan Ligterink. Het ijs was
meteen gebroken. Hij was op de ﬁets en ik kreeg ook een
ﬁets van Wikkerink, zodat ik met Ligterink mee kon naar
Barlo. Daar woonden mijn toekomstige ‘pleegouders’ zo
hoorde ik. Van Barlo had ik nog nooit gehoord. Het was een
donkere avond en er stond veel wind. Ik voelde mij, hoewel
alles vreemd was, toch goed op mijn gemak naast mijn
nieuwe begeleider. Ondanks de straffe wind vertelde
Ligterink mij tussen de windvlagen door iets over de mensen
waar ik terecht zou komen.
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Het dienstmeisje met het gouden hart*
Toen we de donkere inrit indraaiden vroeg ik me af hoe mijn
nieuwe verzorgers er uit zouden zien. Jan Ligterink
schraapte zijn klompen af aan een ijzeren deurrooster en
rammelde met de klink van de deur om ons bezoek aan te
kondigen. Even duurde het, toen opende een vriendelijk
ogende man de deur en nodigde ons uit binnen te komen.
Op klompen, zo viel mij op. “Wi-j bunt in de kökkene” zei hij
en ging ons voor naar de keuken, waar ik de vrouw des
huizes zag. Ook zij was op klompen. De naar mijn oordeel
knappe vrouw heette ons hartelijk welkom. Verder was er
nog een dienstmeisje, dat mij door haar dikke brillenglazen
nieuwsgierig opnam. Niet zozeer een schoonheid, maar
iemand met een gouden hart, zoals later bleek. Ook zij liep
op klompen. Die klompen, dat was één van de eerste
dingen die me opvielen, het was zo anders als thuis. Al die
witte klompen gaven mij het gevoel dat ik iets vies aan de
voeten had en dat zei ik ook. “Boh now” zei gastvrouw
Dina, “Jan hef klompen zat”. Ik kon meteen een paar
aandoen, geen wonder, je bent klompenmaker of je bent

Tekening van Geert Lenten

* Het dienstmeisje bij Van Lochem was de aantrekkelijke
Lien Hoftijzer van “de Veernhof”, Meinenweg in Barlo.
Zij trouwde na de oorlog met Brinkman.

De volgende dag hoorde ik wat mijn werkzaamheden
zouden zijn. Het bleek dat er behalve de klompenfabriek
ook nog levende have aanwezig was, die verzorgd moest
worden: een varken, een koe en een paar honderd kippen,
terwijl zes schapen het grasland kaal hielden. Verder waren
er een paar kampjes land waar haver en tarwe werd
verbouwd. Half naast en achter het huis lag een zestig meter
aarden wal met kreupelhout. “Als de nood aan de man
komt, dan zie je maar dat je daar terecht kom, dan heb je
wat beschutting,” zei Van Lochem (de roep was dan:
‘Waart ow’) .
Ik maakte die eerste dag kennis met het vijfjarig zoontje
Henk. Hem was ingepeperd dat – als er naar mij gevraagd
werd - hij niets mocht zeggen en moest doen of hij niets van
me wist. Daar heeft hij zich, ook bij alles wat er later zou
gebeuren, keurig aan gehouden. ’s Avonds kwam Jan
Ligterink nog even langs om te informeren hoe het ging. Hij
vertelde dat men bezig was een koeriersdienst op touw te
zetten. Dat wilde zeggen, dat – wanneer er landwachters of
ander gespuis gesignaleerd werd – bepaalde personen dit
door zouden geven aan de adressen, waar onderduikers
verbleven. Dat klonk sympathiek en gaf mij het gevoel dat
er medestanders waren. Ook zei Ligterink nog eens hoe
belangrijk het was zwijgzaam te zijn tegenover mensen die
je niet kende en hoe verstandig het was je niet in te laten
met meisjes.”

VRIJWILLIGER WORDEN?
Het Nationaal Onderduikmuseum heeft al een groot aantal vrijwilligers, maar door
toenemende drukte, nieuwe werkzaamheden en nieuwe ambities kunnen we altijd
extra handen/vrijwilligers gebruiken. Er zijn diverse mogelijkheden om vrijwilliger
te zijn in het museum. Bijvoorbeeld baliemedewerker, catering, rondleider,
redactie De Panne, collectiebeheer, gastheer/gastvrouw, maar ook bestuurders,
it-ers of technische mensen kunnen we gebruiken.
Heeft u interesse of wilt u meer informatie? U kunt ons bereiken via
info@onderduikmuseum.nl of 0543-47 17 97.
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steek m’n eerste sigaret van de dag op. Vandaag zullen er nog
vele volgen. Dan te bedenken dat ik nog geen drie maanden
geleden in de Ardennen m’n allereerste sigaret rookte.
We kruipen voort in de kolonne. Wat zal deze GOEDE Vrijdag
voor goeds brengen? Roken en wachten. Zo dadelijk de Rijn
over. We staan voor de Baileybrug, die daar door de Royal
Engineers is gelegd. De captain vertelt dat de brug overdag
onder zwaar granaatvuur ligt. Ginds ligt Rees of beter gezegd:
wat ervan over is. Het knallen duurt voort. Stilte is eigenlijk
toch het mooiste wat er bestaat.

De bevrijders op de markt
in Aalten in maart 1945,
(Collectie Bernard Garretsen)

Here is Holland
Een paar uur later zijn we in Dinxperlo, Nederland! We hangen
oranje-biljetten op: ‘Here is Holland. The Dutch are your
friends. Respect their property.’ Zeker wel nuttig want de
soldaten zitten soms het ene uur in Duitsland en even later
weer in Nederland. Van grenzen trekt een oorlog zich niets
aan. Sjonge, wat ziet Dinxperlo eruit! Er lopen wat burgers
rond met bedrukte gezichten. In het stadhuis treffen we
burgemeester Smit. Zijn stem trilt van ontroering als hij me
begroet en hoort dat ik een landgenoot ben. De captain stelt
wat routinevragen, want hij moet direct een verslag over
Dinxperlo naar het Hoofdkwartier sturen. De burgemeester
neemt me even apart en vraagt: ‘Maar waarom hebben de
Engelsen Dinxperlo zo zwaar beschoten? Hier zaten welgeteld
zeven Duitsers met een granaatwerper!’ Tja, Dinxperlo had
pech en oorlog voeren is ook maar mensenwerk.

Rondom de
bevrijding van
Dinxperlo en
Aalten
Toen de geallieerden na de invasie in juni 1944 hun landingsgebieden hadden opengebroken en langzaam maar zeker
oprukten, ontstond al spoedig een gebrek aan tolken. Weinig
Fransen, Belgen en Duitsers kenden Engels, terwijl ook de
Britten, zoals bekend, niet uitblonken in talenkennis. De Britse
en Amerikaanse commandanten te velde (de Canadezen telden
vrij veel Frans-sprekenden) accepteerden daarom vrijwel iedere
burger die zich als tolk meldde, ook al spraken ze soms maar
een paar woorden ‘over de grens’.
Hieronder een deel van het verslag van Sergeant Martin
Deelen, die als tolk meeging met de geallieerden. Inclusief een
kort verslag van wat hij aantrof in Dinxperlo en Aalten nadat
deze waren bevrijd.
door René en Mark Westendorp

Guards armoured division.
Eind maart 1945 zit ik, na Ardennen, Nijmegen, Reichswald
en Rijnland, in een zogenaamde White Scoutcar, een lange
gepantserde wagen. Het is al een hele toer om erin te komen,
maar eruit kruipen zonder je hoofd te stoten is nog lastiger.
De zware portieren klappen namelijk door hun eigen gewicht
meteen dicht.
Als ‘speerpunt’afdeling van het detachement tolken zijn wij
aangesloten bij de Guards Armoured Division, een elitetankdivisie van de Britten. Verder zijn we op onszelf aangewezen,
alleen bewapend met stenguns en een revolver. Op mij rust de
zorg voor een doos vol proclamaties en Bekanntmachungen,
welke wij gedurende onze tocht moeten ophangen.
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Het was trouwens een bekende tactiek van de Engelse
generaal en veldmaarschalk Montgomery om eerst alles plat
te schieten en dan pas zijn troepen te laten oprukken. We
delen wat chocolade en sigaretten uit op straat. Hier en daar
verschijnt aarzelend een vlag. Het is niet zo makkelijk om hiep,
hiep, hoera te roepen als je huis net boven je hoofd in puin is
geschoten. We moeten verder, weer Duitsland in.
Weer avond. We nemen vannacht een boerderij in beslag.
Op bevel van de captain vertel ik een boerenfamilie dat ze
binnen tien minuten hun huis moeten verlaten. Al binnen vijf
minuten schuifelt de boerin met een opa het erf af, gevolgd
door een schare kinderen en personeel, allemaal met beddengoed. Later hoor ik dat ze de nacht in een schuilkelder
hebben doorgebracht.

Senk joe verie muts

Sergeant-Tolk, Martin Deelen
Foto: uit het boek ‘Tolken in Battle-dress’
van Martin Deelen

Die krengen bezorgen me veel hoofdbrekens. Het canvasdak
van de Scout lekt namelijk en altijd ben ik die verrekte punaises
kwijt. Maar we kunnen Eisenhowers, in twee talen gestelde,
proclamatie toch niet doorweekt en smerig aan de Duitsers
presenteren. Dan slaan de geallieerden al meteen letterlijk en
ﬁguurlijk een modderﬁguur. Dus is een van de eerste dingen
die ik aan een burgemeester of andere ambtsdrager in een
zojuist veroverde plaats vraag: ‘Haben Sie Reissnägel?’ Volgens
mijn beduimelde woordenboekje zijn dat punaises.

Goede Vrijdag
Het is 30 maart 1945 (Goede Vrijdag). ’s Nachts om half 2
reveille. De sergeant-majoor doorzoekt de schuur om te zien
of er nog iemand ligt te slapen. Om half 3 vertrekken we
vanuit de omgeving Uedem (D). Ik zit slaperig in de Scout en

Het is nu 31 maart, op weg naar Aalten. Wat ’n verschil in sfeer
en stemming! De straten zijn volgestroomd met enthousiaste
mensen. Links en rechts worden krijgsgevangenen opgebracht
door de ondergrondse. Mensen feliciteren elkaar, vlaggen
wapperen. Een pastoor, vol oranje, roept me toe: ‘Senk joe
verie muts foor de liberasjion!’ Ik antwoord lachend, in zijn en
mijn moerstaal: ‘De rekening sturen we nog wel!’ Blijde
verrassing bij de omstanders en geroep: ‘Welkom in het
vaderland, jongen!’
Volgende station: Groenlo. Er zit vaart in. Daar treffen we een
aardige oude burgemeester. Hij nodigt me uit om na de
oorlog op kosten van de gemeente daar mijn vakantie te
komen doorbrengen. Zal ik in mijn oren knopen (jaren later
voor de grap eens naar het stadhuis gebeld, maar niemand
snapte natuurlijk waar ik het over had…). Onze tour verliep
via Haaksbergen, Oldenzaal, Bentheim op weg naar onze
eindbestemming Bremen. Op 5 mei, als we Bremen alweer
achter ons hebben gelaten, heb ik met mijn collega het glas
geheven; de Duitsers in Nederland hebben gecapituleerd!
Drie dagen later is ons hele detachement aan de drank:
8 mei 1945 V(ictory) E(urope) Day. In heel Europa zwijgen nu
de wapens.

Duitse krijgsgevangenen worden door Nederlandse vrijwilligers
(leden van het verzet) over de Markt naar het gevangenkamp
begeleid. Aalten, 30 maart 1945. (Collectie Garretsen)

Paaszaterdag 31 maart 1945 in centrum Aalten op de Kattenberg
(Lichtenvoordsestraatweg). In de tank zitten Britse soldaten
(Tommy’s). Foto: J.H. Bennink

Achteraf
De ouder wordende mens maakt soms de balans van zijn
leven op. Kijkt terug op lief en leed en denkt na over de
mooie en nare belevenissen in zijn leven. Beseft dat hij na vele
jaren soms heel vreemd aankijkt tegen daden en dingen die
hij destijds normaal vond. Als oud-tolk, die vaak de gekste
dingen heeft beleefd (meer dan later in de rest van mijn toch
allerminst saaie bestaan), vraag ik me wel eens af: ‘Heb ik dat
nou echt meegemaakt? Heb ik dat werkelijk gedaan? Heb ik
het niet gedroomd, of op de tv of ﬁlm gezien? En hoe is het
mogelijk dat ik destijds zus en zo heb gehandeld? Bedriegt
mijn geheugen me niet na zoveel jaren? Maak ik het misschien
mooier of spannender dan het was?’ Gelukkig heb ik een
dagboek bijgehouden en correspondentie bewaard uit die
lang vervlogen, maar onvergetelijke jaren. Daarin kan ik de
feiten weer terugvinden en ook aan anderen laten zien:
‘Zo was het.’ En wellicht ook begrijpen waarom ik bepaalde
dingen deed die achteraf vaak onbegrijpelijk en moeilijk
verklaarbaar zijn.
Achteraf…. Een sleutelwoord. Immers, achteraf is bijna alles
duidelijk. Achteraf weten we precies wat we hadden moeten
zeggen en doen, en hoe we hadden moeten handelen. Maar,
zoals een wijs man schreef: “The past is a foreign country.
They do things differently there.”
Bronnen:
Boek: Tolken in battle-dress, meer dan alleen vertalers, wel en wee
van het Corps Tolken van de Koninklijke Landmacht (1944-1948),
door Martin Deelen.
www.tracesofwar.com
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Programma vrijdag 31 augustus 1945

Het bevrijdingsfeest
op 30 en 31 augustus 1945
Samenzang op de Markt in Aalten ( Collectie Leo van der Linde)

door Ina Brethouwer
Het programma voor de bevrijdingsfeesten en het vieren
van de verjaardag van Koningin Wilhelmina op donderdag
30 en vrijdag 31 augustus 1945 telt twaalf kantjes.
De voorzitter van het Oranje Comité, Clemens Driessen,
schrijft in de inleiding dat hij verheugd is dat heel Aalten
met de buurtschappen zich gereedmaken deze dagen
samen te herdenken. Er is getracht een programma te
bieden dat ieder aanspreekt. Op 29 augustus is er een
kranslegging op Berkenhove om hen te gedenken die het
hoogste gaven wat zij bezaten: hun leven, voor de
bevrijding van Nederland en hen die het slachtoffer werden
van oorlogsgeweld. Medewerking verleent De Eendracht.
Die avond om 19.30 uur vindt op de Markt een openluchtwijdingsdienst plaats met zang en toespraken van pastoor
Kerkhofs, ds. J.W. van Petegem en ds. W.E. Gerritsma. Ook
hier verleent De Eendracht medewerking. Als laatste lied zal
gezongen worden: “Wat de toekomst brengen moge.”
Dan volgen twee pagina’s met namen van het erecomité,
het dagelijks bestuur tevens werkcomité (mannen uit Aalten
en de buurtschappen) en het grote comité. Vervolgens een
overzicht van juryleden en commissieleden.

In het programmaboekje staan veel bladzijden met
reclameboodschappen van plaatselijke ondernemers.
De ouderen onder ons kennen die namen vaak nog wel:
de hoeden van Stien Ansink, Bultens Zaden, drogist
Van Nood, Stoltenborg groente en fruit. Bijna allemaal
verdwenen. Maar Haverkamp aan de Prinsenstraat is daar
tot heden gevestigd. En horlogemaker Meerdink ‘beveelt
zich beleefd aan’ en meldt dat tegen inlevering van oud
goud weer gouden verlovingsringen geleverd kunnen
worden. Dan volgt het tweedaags programma. Opnieuw
vier kantjes reclame, om enkele te noemen: Houwers
woninginrichting, Foto Hubers, Grevink en Onnink in Barlo,
Kämink in IJzerlo, Reusink en Arentsen in Lintelo, Graven
groente en fruit en bakkerij Heersink. Op de laatste pagina
staat de oproep De Graafschapper te lezen ‘een trouwe
vriend voor uw gezin’ en ook het drukwerk te bestellen bij
drukkerij en uitgeverij De Graafschap.

Programma donderdag 30 augustus
Donderdag 30 augustus staat helemaal in het teken van
feest voor de kinderen (de vrijdag is voor de volwassenen
bestemd). Om acht uur in de ochtend is er een kerkdienst
voor de gevallenen in de Rooms Katholieke kerk. Om tien
uur begint vanaf het Feestgebouw de kinderoptocht van alle
schoolkinderen met versierde wagens, karretjes, ﬁetsen
enzovoort. Vier muziekverenigingen werken hieraan mee.

Deze dag begint om acht uur met een kerkdienst in de Rooms
Katholieke kerk en om half negen beginnen de kerkdiensten
in alle protestantse kerken in Aalten. Om tien uur begint de
grote optocht van versierde wagens, groepen en
deelnemende verenigingen. De route staat beschreven.
13.30 uur beginnen de volksspelen op de feestterreinen:
vogelschieten, ringrijden per dogcart, per rijwiel, ﬂesrijden,
plankrijden, briefposten, hardlopen en mastklimmen.
De prijsuitreiking is om half zes en dan kan ieder naar huis.
Die avond 20.30 uur wordt dan voor de tweede keer het
openluchtspel “Neerlands vlag” op het terrein van
zwembad ’t Walfort opgevoerd.
Eén van de vele liederen die tijdens die avond samen
gezongen wordt, is het lied:

ONDERDUIKERS OP DE BOERDERIJ
Het eerste werk is weer gedaan, de pannekoek zal smaken.
Zo vangt toch elke morgen aan, direct na het ontwaken.
Dan trekken wij de weiden in en melken eerst de koeien;
die wachten ons al blij van zin en staan aan ’t hek te loeien.
Wat of ons werk ook is geweest: fabriek, kantoor, studeren,
wij zijn nu eensgezind van geest, met boerenwerk aan ’t leren.
In plaats van werken voor de mof, waartoe men ons wou dwingen,
gaan wij nu liever hier de lof van ’t boerenwerk bezingen.
Samenzang op de Markt in 2012 (Foto Leo van der Linde)

Vermoedelijk is deze samenzang op de Markt door de
kinderen van alle scholen in Aalten zó goed bevallen, dat dit
feestelijke gebeuren van schooljeugd, muziekverenigingen,
ouders, burgemeester en dirigent vervolgens elk jaar
plaatsvond op Koninginnedag op de Markt. Zeer velen
dragen die herinnering met zich mee.
Om drie uur vinden aan de Bocholtseweg een gekostumeerde voetbalwedstrijd en veteranenwedstrijd plaats door
de samenwerkende Aaltense voetbalverenigingen,
afgewisseld door gymnastiekdemonstraties van “Achilles”.
De deelnemers vertrekken met muziek vanaf de Markt om
half drie.
Die avond om 20.30 uur wordt voor het eerst het openluchtspel “Neerlands vlag” in drie bedrijven opgevoerd op het
terrein van zwembad ’t Walfort. Het programmaboekje telt
acht kantjes met liederen die gezongen worden. Maar de
namen van de spelers staan merkwaardig genoeg niet
vermeld. Na aﬂoop krijgt ieder een folder mee naar huis met
woorden namens de samenwerkende kerken van Aalten:
‘Ga weer eens luisteren in je eigen kerk thuis. Dat kan van het
grootste belang worden voor je verdere leven. En nu tenslotte:
Sterkte en geniet van je vrijheid in ons vrije Nederland.’

De ochtend is veel mooier hier dan waar ook in de steden.
Hier vroeg opstaan is een plezier, hoe anders was ’t verleden.
Wij schudden en wij harken ’t hooi, wij ploegen en wij zaaien
Wij vinden ’t heerlijk en ook mooi te helpen bij het maaien.
En als het dagwerk is gedaan, dan resten ons nog uren
naar vriend of meisje heen te gaan, verspreid bij alle buren.
Als eens ’t gevaar voorbij zal zijn en wij weer huiswaarts keren,
dan blijven wij de Achterhoek en zijn bewoners eren.

Feestgebouw Aalten in 1912

Half twaalf begint de muzikale rondgang van bestuur en
jury door alle versierde straten, waarbij de versieringen
gekeurd worden. Die middag om twee uur is er een
“massazang door ongeveer 2000 kinderen” onder leiding
van de heer W.F. van Gorcom en een muziekvereniging.
Een half uur later beginnen de kinderspelen op de diverse
feestterreinen. Prijsuitreiking na aﬂoop en sluiting om half
zes.
’t Walfort (Collectie Erfgoed Gelderland)
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BEVRIJDINGSFEESTEN
De versierde wagen
van de Hollenbarg
In gesprek met Lien Pampiermole-Lankhof (1925-2017)
De foto is gemaakt bij de boerderij van de familie Magis op de
Hollenbarg in buurtschap Dale. In mei 2015 sprak het museum hierover
met Lien Pampiermole-Lankhof. Op dat moment was zij de enige van de
mensen op de foto die nog leefde. Zij zit op de wagen en draagt een
kanten knipmuts. Alle personen op deze foto woonden in 1945 op de
Hollenbarg. Met elkaar hadden zij een wagen versierd waarmee ze
deelnamen aan de bevrijdingsoptocht in Aalten op vrijdag 31 augustus
1945. De jongens en mannen vormden een hechte groep in die tijd,
samen bedachten ze deze enscenering van wagen met activiteit. Gerrit
Oberink was een echte gangmaker, zegt Lien, het is mogelijk dat vooral
hij alles bedacht heeft. De meisjes werden aan het geheel toegevoegd.
Lien zegt heel nuchter: ‘Jao en dat dee i-j dan.’
Tijdens de optocht speelde de groep regelmatig een overval na. Als dat
gebeurde, dan keken de mensen langs de kant ernstig en zeiden tegen
elkaar “Jao, jao…zo ging dat, ‘t was ’n héél spul”. Lien heeft niets gezien
van de optocht: ‘Ik zat op den wagen wet i-j wal. Wi’j waren aerpels an’t
schellen en sökke an ‘t breien .’

Pauline Zoete-Kuiper uit
Wellington in Nieuw-Zeeland –
destijds heet zij Netty Kuiper –
denkt in deze tijd aan die dagen
van toen terug. “Aalten, wat zou ik
graag daar nog eens zijn tijdens de
bevrijdingsfeesten. Zou het weer
net zo’n feest worden als in 1945,
toen we avonden lang in de
kammenfabriek in de Damstraat
papieren roosjes maakten en de
mooist versierde straat een klein
zijstraatje van de Bredevoortsestraatweg was? Ik kreeg er mijn
eerste bril en kon voor het eerst de
overkant van de straat zien. Het
heerlijke zwembad, dat toen al een
golfslag had en waar je kikkervisjes
kon vangen. Voor mij is Aalten de
gouden pot aan het eind van de
regenboog.”
(Bron: De Gelderlander 1995)

De Gouden Koets tijdens
de bevrijdingsoptocht
De groep Landstraat/Kattenberg nam met de “Gouden
Koets” deel aan de bevrijdingsoptocht. De palfreniers
achterop de koets waren Jan en Gerrit Hengeveld, een
tweeling van zeventien jaar oud. In 1945 waren beiden
gymnasiast in Doetinchem1. De koets was in Winterswijk
gehuurd en werd in de Landstraat goud gespoten. Een
creatief idee. Maar na de optocht moest de verf er uiteraard
weer af. En dat was nog een heel karwei. Koningin
Wilhelmina werd verbeeld door Grada Heersink-Obbink van
bakkerij Heersink. Dat zij vele malen jonger was dan de
Koningin2 viel de Aaltense bevolking pas goed op toen ruim
een maand later Koningin Wilhelmina naar Aalten kwam om
een bezoek te brengen aan de familie van Ome Jan
Wikkerink. Hij was verzetsleider in Aalten en de Achterhoek.
Grada was een rijzige dame met stijl. De Koningin was in
vergelijking met Grada “een klein pröfken”, zoals sommige
inwoners oneerbiedig zeiden. (Bron: Wim Hengeveld)
1) Nadien studeerden zij samen theologie aan de VU Amsterdam
en in 1954 werden zij predikant in gereformeerde kerken.
In 2018 zijn ze kort na elkaar overleden op 91-jarige leeftijd.
2) Er was 37 jaar verschil tussen de Koningin en de Aaltense
koningin Grada.

De gouden koets op de Dijkstraat

Wagen van
het verzet
De ‘wagen van het verzet’ won de
eerste prijs met lof. Symbolen zijn
onder andere de Nederlandse vlag en
de Nederlandse Leeuw en de palmtak:
symbool van overwinning en vrede.
Op de wagen vijf jonge vrouwen
Henny Ditmarsch, Jo Wikkerink
(dochter van verzetsleider Ome Jan),
de zusters Leida en Sien Wikkerink
(van de Lichtenvoordsestraatweg) en
Jantje Tilbusscher (die later met Willem
Wikkerink trouwde, leider Knokploeg
Aalten, broer van Leida en Sien).
Zij waren in Aalten de koeriersters van
het verzet.
Beschrijving van de foto van links naar rechts: Het paard was van de familie Lankhof van
boerderij ’t Bonte Hekke. Het is Liens broer Gerrit die zijn paard vasthoudt bij de teugel.
De man in boerenkostuum met pijp op de wagen is Wim Michelbrink. Naast hem zit zijn
zusje en dan Lien met haar zuster Riek Lankhof. De man met baret en Nederlands uniform
midden voor de wagen is Gerrit Oberink en rechts naast hem staat Bernard Magis met
helm en uniform van een Duitse soldaat.
Het meisje met de witte kniekousen heet Dinie Michelbrink en naast haar is het gezicht te
zien van Rikie Beernink. Dan volgen Bennie Oberink (broer van de eerder genoemde
Gerrit) en Jan Lankhof, dat is de broer van de eerder genoemde Gerrit, Leis en Lien.
Jan Lankhof trouwde met Leis Pampiermole van boerderij Kleinpenning in Dale (zuster van
de latere echtgenoot van Lien Lankhof: Gerhard Pampiermole *1924).
Toen de foto gemaakt werd was Lien Lankhof twintig jaar oud. Ze had sinds haar
achttiende jaar verkering met Gerhard. De laatste man rechts op de foto is
Jan Beernink. Bron: gesprek vrijwilliger Gerhard te Voortwis met Lien
Pampiermole. Met dank aan Jan Oberink, die deze foto uit het album van
zijn broer Gerrit Oberink aan het Nationaal Onderduikmuseum schonk.
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Wagen van het verzet in de Dijkstraat (voor café De Timp). Via het station voert de tocht
naar de Landstraat, Hogestraat, weer over de Landstraat richting Berkenhovestraat.

Joop Levy (*1935, Varsseveld) zit in de oorlog samen met zijn ouders twee en een half jaar lang ondergedoken bij de
familie Ebbers in Lintelo. Hij mag niet buitenkomen. Zijn neef Jonny (ondergedoken in Lichtenvoorde) maakt van een
oude wc-deksel een vliegtuigje voor Joops achtste verjaardag. Tijdens de bevrijdingsoptocht in Varsseveld loopt Joop
mee, verkleed als piloot met het vliegtuigje trots onder zijn arm geklemd. Joop Levy blikt terug en zegt: “Ik ben een
grote geluksvogel. Ik behoor niet tot de groep van zes miljoen die vermoord is. Het was niet alleen een tijd die
gekenmerkt werd door angst, maar ook door een grote solidariteit onder de mensen. Een held is iemand die zijn leven
waagt, terwijl hij er niets voor vraagt”.
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30 augustus 1945, de eerste Koninginnedag na de bevrijding. De straten van
Bredevoort werden versierd met mooie
bogen. De eerste prijs ging naar de
boog van de Hozenstraat. Destijds was
dit niet de beste buurt van Bredevoort.
Vandaar ook de tekst die de buurt van
de Hozenstraat zelf boven de boog
heeft gehangen: “Al is de Hozze nog
zo vies, toch gaot ze strieken met de
eerste pries”

Versierde straat en
boog op de hoek
Landstraat, Markt,
Koppelstraat in
Bredevoort

Foto’s Collectie Frits Onnink, Bredevoort

Bevrijdingsoptochten in Dinxperlo
Op 29 maart 1945 werd Dinxperlo
bevrijd. Hier zijn weinig foto’s van te
vinden. Er was namelijk geen sprake van
uitzinnige vreugde. Voorafgaand aan de
bevrijding heeft Dinxperlo het zwaar te
verduren gehad. Dinxperlo was vrij,
maar de materiële schade was enorm.
Een groot deel van de huizen in het dorp
was geheel vernield of zwaar
beschadigd. En natuurlijk was er het
verdriet in de families waar slachtoffers
waren te betreuren. Er zijn wel foto’s van
latere (bevrijdings)optochten.

Gymnastiekvereniging K.E.V. in de
bevrijdingsoptocht van 1970, met
Gerard Seesink op de tractor.
(Collectie Ben Maandag)

Bevrijdingsoptocht bij 25 jaar
bevrijding in 1970
(Collectie Ben Maandag)

Een geboortekaartje,
’n köpken en de domtoren
door Hans de Graaf

I

k heb geen herinneringen aan de
oorlog. Mijn geboortekaartje uit 1943
wijst de ontvangers weliswaar op de
donkere tijd, maar ik sliep gelukzalig de
bevrijding tegemoet. Mijn ouders hadden
op het kaartje laten drukken: ‘Moge hij
opgroeien in vredige tijden en een
gelukkige wereld.’ Méér dan een mooie
gedachte. Het was voor mijn ouders een
vurige wens. Ik heb geluk gehad, groeide
op in de wederopbouwperiode, waarin de
soberheid me leerde met kleine dingen
tevreden te zijn. Ik heb geen honger
gekend en thuis was het warm.
De schooltijd was interessant. Ik ben er
eigenlijk nooit uit weggegaan. Na de
oorlog kwamen de verhalen van mijn vader.
‘Vertel nog eens over de oorlog.’ Ik zou me
daar nog eens graag zien zitten, met de
mond open en al die herinneringen
opslaand in mijn geheugen.
Er was ook een ‘köpken’ in ons huis. Dat
had mijn broer gekregen toen hij met meer
jongens aan de Winterswijksestraat in
Bredevoort stond te kijken naar de Britse
voertuigen, die na de bevrijding richting
Winterswijk trokken en ook af en toe
stopten om thee te drinken. Het was een
drinkbeker van grijsblauw geëmailleerd
ijzer met een naar beneden gebogen rand
en plat rond oor (Groot-Brittannië 19391945, volgens de afbeelding en
beschrijving van het Nationaal Militair
Museum). Wij noemden het geschenk ‘’t
Tommy köpken’. Het nam een belangrijke
plaats in. Mijn moeder zette daarin kofﬁe,
volgens het recept van die dagen: sterke
kofﬁe in ’t köpken, een klein scheutje
daarvan in een kopje en daarop kokende
melk. De emaille herinnering aan de
doortrekkende Britse troepen is echter
zoek geraakt tijdens een van de vele
verhuizingen. De tijd schreed verder.

COLUMN

Versierde straten in Bredevoort

In de jaren ’70 ontdekte ik in de wat
donkere gang bij mijn schoonouders een
schilderij. Het hing daar maar met een
onooglijk en vergeeld briefje op de
achterkant geplakt. Vanaf die dag herkreeg
het zijn verhaal. In 1942 was onder andere
vanuit Aalten de verzending van roggebroden naar het westen begonnen.
In 1944 reed elke dag van postkantoor naar
station een paard-en-wagen met zestig à
zeventig zakken broden. Ik kan niet exact
de geschiedenis van de roggebroodzendingen nagaan. Maar de
achterkant van het schilderij geeft
een relatie aan van mens tot mens.
Hieronder de tekst van het briefje:
‘Waarde vrienden
Dit schilderij is een beeld van Utrecht en
door mij gemaakt en geschonken aan
A. Oonk te Aalten omdat hij zo trouw elke
14 dagen een groot roggebrood naar ons
zond en daarmede heeft mede gewerkt dat
wij niet zijn omgekomen van de honger.
Dat was een zeer menslievende daad welke
wij nooit zullen vergeten. Wij hopen dat de
familie er nog jaren met genoegen naar zal
kijken. Het is olieverf en kan eeuwen goed
blijven. Ik hoop dat u het mooi vindt zoals
mijn schilderswerk door kenners wordt
beoordeeld. Wel verdient het aanbeveling
ieder jaar te vernissen met schilderijvernis,
dan blijven de kleuren fris en helder.
Ontvang de hartelijke groeten en
gelukwensen voor 1946.
E. v.d. Schelling. Ik hoop dat het
onbeschadigd in Aalten aankomt.’
Het roggebrood-schilderij hangt nu op
een prominente plaats in ons huis. Een
herinnering aan de tijd, die ik hoofdzakelijk
slapend doorbracht, wachtend op een
gelukkige wereld.

Broodtrein Bevrijdngsoptocht Aalten 1985
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De Textielcommissie zorgt voor het beheer en behoud van de textielcollectie van het museum.
Deze collectie heeft betrekking op textiel dat te maken heeft met de Tweede Wereldoorlog, de
textielindustrie van Aalten en textiel dat representatief is voor het (vroegere) leven in Aalten en
omgeving. De leden van de Textielcommissie vertellen u graag wat zij doen en zullen u regelmatig laten
kennismaken met een of enkele bijzondere items uit de collectie. In deze jubileumuitgave van de Panne
wordt aandacht besteed aan enkele bijzondere textielitems die te maken hebben met de bevrijding.

Bevrijdingstextiel
door Thea Schipper
Ondanks het leed, angst, spanningen
en de dagelijkse zorgen, werd tijdens
de oorlog nagedacht over het vieren
van de bevrijding. Al in 1943 werd
- door wie is onbekend - een
ontbijtlaken ontworpen dat gebruikt
zou kunnen worden op feestdagen en
om de Tweede Wereldoorlog te
herdenken. Dit initiatief kwam van de
heer Ferweda, Hoﬂeverancier van
uitzetten, lingeries, tricotages en
confectie te Groningen. De eerste 144
Nationale ontbijtlakens waren eind
1944 klaar. Ze waren ’s nachts geweven
met celweefsel - een soort kunstzijde
- dat door de Duitsers geleverd was
aan de Stoomweverij, voorheen

Meyerink en zoon, in Winterswijk om
er 100.000 handdoeken van te weven.
Vermoedelijk zijn het er wat minder
geworden!
In het ontbijtlaken zijn afbeeldingen en
een spreuk ingeweven. In het midden
van het laken staat de Cuneratoren in
Rhenen, symbool voor het begin van
de oorlog. De ingeweven Nederlandse
leeuw die met een dolk de vlag met
hakenkruis doorsteekt, markeert het
einde van de Tweede Wereldoorlog.
De heer Ferweda heeft ook een
bevrijdingshanddoek laten weven bij
dezelfde weverij. Het ontwerp laat een
Nederlandse leeuw zien die een
opgeheven zwaard heeft in de ene
poot en 11 pijlen - voor de toen
11 provincies - in de andere.

Nationale feestrok
Symbolisch is ook de Nationale feestrok bedacht door Mies BoissevainVan Lennep. Zij was verzetsstrijdster en overlevende van het
vrouwenconcentratiekamp Ravensbrück. Als lid van de commissie
die nationale vieringen moest regelen, stelde zij een feestrok voor.
De rok moest van restjes stof worden gemaakt, genaaid op een
oude rok. Aan de onderkant moest een puntenrand van een
effen stof worden genaaid om belangrijke data op te kunnen
borduren. Het was haar bedoeling dat vrouwen gezamenlijk
hun feestrok zouden naaien. De oude lapjes zouden
herinneringen oproepen die konden worden gedeeld.
Het samen werken aan en het dragen van een zelfde soort
rok zou saamhorigheid vergroten. Het gebruik van oude
lapjes stond ook symbool voor het weinige dat men tijdens
de oorlog had en voor de wederopbouw.
In het bevrijdingsrokkenlied zijn alle betekenissen van de rok
verwerkt. De feestrok was pas een echte als deze in het Nationale
rokkenregister was ingeschreven. Voor zover bekend zijn feestrokken
voor het laatst in 1949 gedragen. Dat ze nog steeds bijzonder
gevonden worden, blijkt wel uit het feit dat Charlotte Somerville,
Amerikaanse studente met een Nederlandse oma, een scriptie over
deze rok heeft gemaakt en begin 2019 dit ook in Nederland heeft
gepresenteerd.
Vlecht in Uw rok het patroon van Uw leven
Vrouwen en meisjes van dorp en van stad.
Lichtend symbool van het vrouwelijk streven,
Draagt het verheugd, als de bloem draagt haar blad.
Eenheid in veelheid van lijnen en kleuren,
Vormt met Uw rok het saamhorig verband,
In het geheel van historisch gebeuren,
Tooit het ontwerp met Uw hart en Uw hand.
Stempelt Uw rok met het werk Uwer dagen,
Voert dat wat Was en wat Is in Uw vaan.
Heden – Verleden, blijmoedig gedragen,
Siere Uw kleed, Uw gezin, Uw bestaan.
Bevrijdingsrokkenlied geschreven
door Elisabeth van Maasdijk

Handdoek

Holland groeit weer
Holland bloeit weer
Hollands naam is weer hersteld,
Holland uit het stof herrezen
Zal nu weer ons Holland wezen
Ingeweven spreuk Nationaal Ontbijtlaken
Tekst: Willem Bilderdijk

Detail feestrok, linksboven het registratiestempel, in het midden:
1898-1948: het regeringsjubileum Koningin Wilhelmina

Feestelijk zijn ook de bloes en jurk van
ongebleekte katoen die in ons depot
worden bewaard. De bloes heeft gele
en blauwe geborduurde bloemen en
de jurk een oranje bies aan de hals en
een oranje ceintuur. Beide zouden
zomaar om de bevrijding te vieren
gemaakt kunnen zijn.
Nationaal Ontbijtlaken met originele doos
(Foto’s Collectie Nationaal Onderduikmuseum)
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Nationale feestrok

Door heel Nederland zijn tentoonstellingen
met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog.
Ook op het gebied van kleding en textiel. Het
museum heeft hiervoor enkele kledingstukken
uitgeleend aan museum Hagendoorns Plaatse
in Epe. In het Verzetsmuseum in Amsterdam is
“Mode op de bon” te zien.

Detail geborduurde bloes
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Ik haalde de hendel over zodat er weer licht was en toen
stonden ze met de rug tegen de muur en met het geweer in
de aanslag. Eigenlijk hadden ze gewoon honger en wilden
ze eten hebben, maar dat wist je niet. De knecht en de
onderduikers moesten een Ausweis halen. Dat hadden ze
allemaal wel, dat had opa voor hen geregeld. Ze zeiden:
“In Ordnung,” en gingen via de keuken weer naar buiten.
Toen ze weg waren deed mijn vader de deur van de keuken
open en zag meteen dat alle worsten en spek, die in de
‘wieme’ te drogen hingen, weg waren. Vader zei: “Laot ze
zich te barsten vretten!” We waren zó blij dat ze weer weg
waren, al hadden ze alles meegenomen.

Oma, vertel eens over vroeger…
Kinderburgemeester in gesprek met haar oma over de oorlogstijd en de bevrijding.
Rosanna Lohuis is 12 jaar en ze is een jaar lang kinderburgemeester van
Aalten. Haar oma is Annie Lohuis-Obbink, 92 jaar. Rosanna is nu net zo
oud als haar oma toen de Tweede Wereldoorlog begon. In een gesprek
met haar oma probeert Rosanna erachter te komen hoe het leven van
haar oma eruit zag en wat de betekenis van vrijheid is. “Oma kon niet
kiezen. Wij wel, wij zijn echt vrij!”, zegt ze.

door Annet Westerveld-Lensink
Oma, toen jij net zo oud was als ik begon de oorlog.
Herinner jij je nog welke indruk dit op jou maakte?
Jawel Rosanna, dat weet ik nog wel. Mijn opa zei altijd:
“Nee, hier kump geen oorlog, wi-j bunt neutraal.” Dus wij
als kinderen geloofden dat en maakten ons helemaal niet
bang. Ons leven was onbezorgd totdat de vliegmachines er
’s nachts overheen raasden. Wat oorlog was wist je niet,
maar het was wel een schok.
Je woonde op een boerderij in de (Aaltense) Heurne.
Met wie woonde je daar toen allemaal?
Met een heel stel: Opa, oma, vader en moeder en dan mijn
broers en zussen Diene, Jo, Henk, Betsy, Jannie en Johan.
Dat zijn er al 11. En dan had je nog een knecht en een meid,
die woonden ook bij ons in huis.

Ging alles gewoon door in de oorlog?
De eerste jaren ging je gewoon naar school en je kon in de
winkel alles nog kopen. Wel kwam bij het Loohuisbos een
bordje te staan met ‘Verboden voor Joden’. Daar begon het
in 1942 mee. Maar als kind wist je nauwelijks wat het was.
Ik heb met eigen ogen gezien dat de eerste jood in Aalten,
Van Gelder, werd opgepakt. Hij werd in een overvalwagen
gezet en naast hem gingen twee Duitsers zitten met
geweren, ook al was hij verstandelijk beperkt. Niemand wist
waar ze naartoe gingen. “Wat doen ze nu, waar gaat hij toch
naar toe?” dacht ik. Dat wist je pas na de oorlog.
Met 12 jaar ging ik naar de MULO, aan de Piet Heinstraat,
net zoals jij volgend jaar naar een andere school gaat.
Er waren toen maar weinig kinderen die naar de huishoudschool of MULO gingen. De meeste kinderen in die tijd
moesten thuis helpen, bij een gezin of op de boer.
Mijn oudste zus Diene (14 jaar), moest ook thuis komen
helpen, dienstmeisje Drika ging ergens anders werken.

De familie Obbink van boerderij Nieuw Slaa in de Aaltense Heurne (1948): Vooraan v.l.n.r.: Annie’s grootvader Johan Obbink, vader
Hendrik Obbink, broer en zus Johan en Jannie, moeder Mina Obbink-te Paske met naast haar moeder Te Paske-Geessink uit Barlo
Achter v.l.n.r.: Jo, Diene, Henk, Annie en Betsy Obbink
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Rosanna Lohuis en haar oma Annie Lohuis-Obbink

Dat jaar 1940 werd mijn broer Johan geboren.
Heb jij persoonlijk heel nare dingen meegemaakt in de
oorlog?
Ja, we hebben wel meerdere nare dingen meegemaakt in
de oorlog. In 1942 is ons huis helemaal afgebrand.
We waren naar familie geweest op de ﬁets en toen we
thuiskwamen was het al helemaal verbrand. Ik had alleen
nog mijn ﬁets en de kleren die ik aanhad.
We liepen om het huis heen en mijn moeder keek door de
ramen van de woonkamer. Er zat geen glas meer in, dat was
er allemaal uitgesprongen. Alles smeulde. We zagen dat de
balken scheef omlaag hingen. Toen zag mijn moeder haar
grote geborduurde schilderij, een Bijbelse voorstelling. Dat
hing ‘an plodden’ naar onderen. Toen barstte ze in snikken
uit. Bij het varkenshuusken lagen allemaal verbrande
varkens. Dominee van Petegem stond achter mij en zei:
“Ga jij maar met mij mee.” En zo kwam ik daar in huis op de
Wheme.
We zijn als gezin toen helemaal uit elkaar gegaan. Iedereen
werd ergens anders ondergebracht. Na zes weken ging ik
weer terug. De garage was ingericht en daar gingen we
slapen op een rij naast elkaar. Ik was allang blij dat ik weer
thuis kon slapen. Later in de oorlog zijn er nog bommen
naast het huis gevallen.
Op een keer liepen er ineens Duitsers bij ons op ’t Slaa naar
binnen, zo de deel op. Dat was ook spannend. Mijn vader
was op de hooizolder aan het olie maken en ik stond te
karnen daar op de deel. Alles was verduisterd (verplicht
door de bezetters). We hadden clandestien stroom, om toch
licht en elektriciteit te hebben. Toen ik ze hoorde aankomen
deed ik van schrik snel de lamp uit. De Duitsers riepen:
“Partizanen, Partizanen”. Ik kende dat woord niet, maar
weet nu dat ze dachten dat ze in een hinderlaag waren
gelokt. Mijn vader schreeuwde: “Anne, doe de lampe an.”

Hebben jullie ook geheime dingen gedaan?
Toen in Aalten de kerkrazzia was geweest, werden er op
boerderijen en ook bij ons in de woonkamer geheime
kerkdiensten gehouden. Gewoon een paar rijen stoelen
achter elkaar, onderduikers uit de buurt kwamen, zoals van
Veldboom en Ebbers, en iemand las de preek voor. Er stond
altijd iemand op de uitkijk of er geen Duitsers aankwamen.
Zelf heb ik ook vaak tussen de coniferen gestaan en
gekeken of er geen vreemden bij ons de weg in gingen.
Het laatste half jaar was haast niet meer te harden. Je moest
overal voor oppassen. En ik was altijd bang voor opa en
voor mijn vader, want ze stonden op een lijst. De Duitsers
zochten mannen die voor hen moesten werken. Als er niet
genoeg mannen kwamen, werden mannen van die lijst
opgepakt met de dreiging te worden doodgeschoten.
Mijn vader en opa verstopten zich als er Duitsers kwamen,
opa zelfs in de oven van het varkenshuusken.
Je zei dat dat laatste half jaar best gevaarlijk was en dat
is dus nu 75 jaar geleden?
Dat klopt. Niemand kon meer op de straat komen. Als je een
ﬁets onder het gat had, dan pakten ze je dat zo af. En als
mannen zich op straat lieten zien dan namen ze die zo mee.
En verder konden er elk moment bommen vallen naast je.
Bij Kemink van ’t Smees is toen een meisje aan blindedarmontsteking overleden, omdat er geen dokter bij kon komen
en het te gevaarlijk was om haar naar het ziekenhuis te
brengen. Ze konden haar niet begraven, want ze konden
niet naar het kerkhof. Als iets bewoog op straat, schoten ze
erop. Zo gevaarlijk was het. Iedereen bleef binnen. Dat was
echt een nare tijd.
Welke gesprekken had je met de onderduikers?
Ja, dat wil je wel weten, hè. Ik praatte niet zoveel, maar wel
met Hendrik Jan Avink uit Haarlo. Ik had gewoon een klik
met hem, dat had ik met de andere onderduikers niet.
Het contact is altijd gebleven. Mijn zussen en ik zijn vaak
naar Haarlo geweest. Toen Hendrik Jan trouwde met Riek,
zijn we ook op de bruiloft geweest. Ze kregen twee zoons:
Gerrit en Hemmie. In 1952 is Riek overleden. Anderhalf jaar
later ben ik met Hendrik Jan getrouwd. Na drie jaar huwelijk
is hij overleden aan een nieraandoening. Toen was ik 30 jaar
en alleen met de twee zoons.
Voordat je trouwde met Avink was opa Jan Lohuis
eigenlijk al heel verliefd op jou, maar je trouwde met een
ander. Toen hij was overleden dacht opa: ‘Ik ga het nog
eens proberen.’
Klopt, Rosanna, zo is het wel. Hij kwam me regelmatig
opzoeken. Na drie jaar heb ik de jongens meegenomen naar
‘t Loohuis. Ik ben 50 jaar getrouwd geweest met opa. Nu is
hij er niet meer, Jan is 95 geworden.
Vervolg op pagina 26

Nationaal Onderduikmuseum | De Panne 1-2020 | 25

Als je vandaag terugkijkt op je leven, kun je dan
zeggen op wat voor manier de oorlog je leven heeft
beïnvloed?
Dat is een hele moeilijke vraag. Er is zoveel gebeurd.
De oorlog is eigenlijk als een rode draad door mijn
leven gegaan. Ik heb het veel makkelijker gehad dan
mijn moeder, dat denk ik wel. Ik kan en mag tevreden
zijn. En ik ben heel dankbaar dat ik alles nog kan en dat
ik ben zoals ik nu ben. Er is leiding in mijn leven
geweest, het ging zoals het moest gaan. Zo voel ik het.
Ja, ik ben dankbaar.

Rosanna, wie ben je en hoe ben je
kinderburgemeester geworden?
Ik ben 12 jaar en ik zit in groep 8 van de Groen van
Prinstererschool in Aalten. Ik hou van tekenen en
knutselen en ik zit op acro (dit is een combinatie van
gymnastiek en acrobatiek, uitgevoerd door een vast
duo of trio). Ik zag in de krant een oproep voor
kinderburgemeester en dat leek me erg leuk. Dat heb
ik meteen tegen mijn juf gezegd. Ik moest een pitch
houden op school en in de Hofnar en ook de
burgemeester interviewen. Toen ik hoorde dat ik het
was geworden was ik heel blij. Ik zit nu ook in de
kinderraad. We bedenken ideeën en daar praten we
over. Ik vind het leuk om mee te beslissen.
Ik mag naar zoveel plekken waar anderen niet komen
en ik mag bij grote evenementen aanwezig zijn. Eerlijk
gezegd ben ik altijd wel zenuwachtig, dus hiermee kan
ik nu eigenlijk oefenen. Vorig jaar had ik niet gedacht
dat dit mijn jaar was!

Grenslandmuseum Dinxperlo
Het Grenslandmuseum, dat in een bezienswaardig pand uit
de 18e eeuw gevestigd is, vertelt de bezoeker verhalen over
het leven aan de grens.
Beleef het ontstaan van die grens, het werk van de douane,
de enorme gevolgen van de wereldoorlogen, de grenshandel en de huidige samenwerking tussen de dorpen.
De collectie bestaat uit authentiek materiaal zoals:
documenten, foto’s, uniformen, douane voorwerpen,
smokkelwaar, in beslaggenomen goederen en wapens,
smokkeltrucs en opgetekende verhalen. Ieder jaar stelt het
Grenslandmuseum, naast de vaste tentoonstelling, ook
enkele wisselexposities samen. In het kader van 75 jaar
vrijheid zal hier van 29 maart 2020 t/m september 2020
de expositie ‘Sporen van Vrijheid’ te zien zijn.
Het museum is geopend van 29 maart tot en met
31 oktober. Voor meer informatie en openingstijden
kijk op www.grenslandmuseum.nl of bel 0315 65 62 45
(alleen tijdens openingstijden).

Wat vond je van dit gesprek met je oma?
Ik weet wel wat oorlog betekent, dat is op school
verteld en ik heb er boeken over gelezen. Maar nu ik
deze dingen van oma hoor, vind ik het toch
interessanter en is de oorlog heel anders dan je denkt.
Dus eigenlijk zouden alle kinderen eens bij hun opa en
oma moeten navragen wat ze nog weten over de
oorlog. Kinderen hoeven natuurlijk niet alles te weten,
met alle nare dingen, maar het is wel belangrijk dat ze
wel echt begrijpen wat er vroeger is gebeurd. Deze
bevrijding is niet zomaar even herdenken, maar we
moeten heel erg blij zijn dat het allemaal over is.

Musea Aalten en Dinxperlo
Documentatiegroep ’40 -‘45
De Documentatiegroep is een vereniging met circa
750 leden en heeft als doel de belangstelling voor de
geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog te bevorderen.
We werken samen met historische verenigingen en musea,
brengen 11 keer per jaar het blad “Terugblik” uit en
organiseren twee keer per jaar een contactdag voor leden,
meestal op locatie bij een WO2 museum. We organiseren
drie keer per jaar documenten- en boekenbeurzen in
De Moespot in Achterveld,
de voormalige school
waar prins Bernard heeft
onderhandeld met
Seyss-Inquart over
operatie Manna, de
voedseldroppings voor
West-Nederland in 1945.
Deze dagen zijn met
name bedoeld om
kennis over WO2 te
delen, maar de sociale
factor is minstens
zo belangrijk.
Het Nationaal
Onderduikmuseum,
een trouw lid, werkt
ook samen met de
Documentatiegroep.
En tijdens de Aalten Dagen versterkt de Documentatiegroep
de boekenmarkt van het Onderduikmuseum met een
uitgebreide collectie boeken over WO2.
Bent u geïnteresseerd in de geschiedenis van de Tweede
Wereldoorlog, wilt u kennis delen over dit onderwerp en
onderschrijft u de doelstelling van deze vereniging?
Meldt u dan aan bij info@documentatiegroep40-45.nl

Koppelkerk
Bredevoort

Oorlogs Collectie 40-45
De collectie richt zich voornamelijk op de gebeurtenissen in
Aalten en omstreken. De collectie geeft aan de hand van tal
van authentieke uniformen, documenten, attributen en
voertuigen een goed beeld hoe de situatie destijds geweest
moet zijn. De verzameling is het resultaat van 20 jaar
verzamelen. Veel stukken zijn geschonken door personen
afkomstig uit de regio en hebben elk een uniek verhaal.
De collectie is gevestigd in een oude schuur nabij boerderij
’t Ruwhof in de buurtschap Barlo. Deze boerderij was in de
oorlog belangrijk voor het verzet. Zo werden onder andere
diverse gewapende acties gecoördineerd vanuit deze
boerderij. Tegen het einde van de oorlog werd de boerderij
twee keer door de Duitsers overvallen waardoor de
bewoners genoodzaakt waren onder te duiken.
Openingstijden: Vanaf maart t/m september elke laatste
zondag van de maand van 13:00 tot 17:00 uur. Het museum
is extra geopend op maandag 30 maart (Bevrijdingsdag
Aalten) en op 5 mei (Bevrijdingsdag) van 10:00 tot 17:00 uur.
Bezoekadres: Barloseweg 1, Aalten.
Contactgegevens: R. Koskamp, tel. 06 36 31 16 57

Achterhoekse collectie
Tweede Wereldoorlog
en Nederlands-Indië

Activiteiten van de Koppelkerk
vrijplaats voor Kunst en Cultuur:
zie de website koppelkerk.nl

11 april 2020. Thema Bevrijd.
Erik Krikke en de 7even Bridges – Operatie Geslaagd.
Muzikale theatervoorstelling over de gevolgen van oorlog
in het algemeen op de mens en hoe je je kunt bevrijden
van dit trauma.

René en Mark Westendorp hebben een
bijzonder unieke verzameling militaire
voorwerpen met ieder een eigen verhaal en
afkomstig uit de regio.
De collectie bestaat uit etalageﬁguren in
originele uniformen, uitrusting, gebruiksvoorwerpen en een uitgebreid archief vol
verhalen en gebeurtenissen die een goed
beeld geven over deze periode.
De collectie is op afspraak te bezichtigen,
hiervoor kunt u telefonisch of per mail contact
opnemen met René Westendorp,
tel. 06 29 57 31 22
Mail: daimlerferret@hetnet.nl

Rosanna met burgemeester Stapelkamp
Foto: Willemijn de Vries
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Musea Aalten en Dinxperlo

Stolpersteine in Dinxperlo
door Iris Jansen

Synagoge Aalten
De kleine, goed gerestaureerde en mooi
ingerichte synagoge aan de Stationsstraat 7 is
bijna een eeuw het centrum van Joods leven in
Aalten geweest. Een dramatisch keerpunt was
de sluiting in 1940, op last van de bezetter, die
het in gebruik nam als opslagplaats voor
munitie. De thorarollen waren op tijd in
veiligheid gebracht, maar de rest van het
interieur ging verloren. Een aanzienlijk deel van
de Joodse gemeente werd gedeporteerd naar
de vernietigingskampen en keerde niet terug.
De overgebleven leden, in rouw over het verlies
van vele geliefden en getraumatiseerd vanwege
de verschrikkingen die hen aangedaan waren,
hebben na de bevrijding hun sjoel weer in
gebruik genomen en opnieuw ingericht. Maar
hun al aanzienlijk geslonken aantal nam steeds
verder af door emigratie en verhuizing naar
steden waarin meer Joods leven mogelijk was.
Toen de middelen begonnen te ontbreken om
het gebouw te onderhouden, is het te koop
aangeboden, maar geen aannemer was bereid
dit monument met zijn vele herinneringen te
slopen. Uiteindelijk werd, met royale steun
vanuit de Aaltense bevolking een stichting,
Vrienden van de Aaltense Synagoge, opgericht,
die het gebouw heeft gekocht en op zich heeft
genomen het zorgvuldig te onderhouden.
Na een grondige restauratie is de synagoge in
1986 opnieuw ingewijd. Er mogen diensten
gehouden worden, maar alleen als tenminste
tien Joodse mannen aanwezig zijn. In hoofdzaak
functioneert de Aaltense Synagoge nu als
museum, waar regelmatig rondleidingen
worden gegeven en in de zomermaanden
tentoonstellingen worden georganiseerd.
Op www.synagoge-aalten.nl kunt u uitvoerige
documentatie vinden over de geschiedenis van
de sjoel en de Joodse gemeenschap in Aalten.
Ook wordt u geïnformeerd over de activiteiten
van de stichting, over de tijden van openstelling
van het gebouw, en met name over de
mogelijkheid van groepsbezoeken.

Enkele vluchtelingen hadden zich in
Dinxperlo gevestigd en werden door
de Dinxperlose gemeenschap omarmd.
Helaas vonden zij hier niet hun veilige
haven waarop zij gehoopt hadden,
daar zestien vluchtelingen, samen
met de andere Joodse inwoners van
Dinxperlo, in 1943 hun dramatische
weg via Westerbork en Vught moesten
aantreden. Maar zeer weinigen hebben
de verschrikkingen van de Holocaust
overleefd, anderen wisten onder te
duiken.

Een Stolperstein (struikelsteen) is een
gedenksteen, die geplaatst wordt in het
trottoir voor het huis van waaruit in de
Tweede Wereldoorlog mensen door de
nazi’s zijn weggevoerd naar een
vernietigingskamp. Als je, meestal
onverwacht, voor je voeten zo’n steen ziet
met de naam van een slachtoffer van deze
terreur, word je er weer even aan
herinnerd hoe tijdens die oorlog vele
miljoenen het slachtoffer zijn geworden
van systematische moord.

In Dinxperlo is in 2019 de Stichting
Stolpersteine Dinxperlo opgericht.
Zij hebben zich ten doel gesteld om in
2020 de eerste Stolpersteine te laten
leggen in Dinxperlo voor de 46
omgekomen Joodse inwoners.
In de eerste helft van de 18e eeuw
vestigden zich de eerste Joodse
bewoners in Dinxperlo en eind 19e
eeuw kon vanwege de bloeiende
Joodse gemeenschap, de bouw van
een eigen synagoge en school
gerealiseerd worden.
Door de opkomst van het nationaalsocialisme voorafgaand aan de Tweede
Wereldoorlog, vluchtten in de jaren
’30 vele Joden vanuit Duitsland naar
Nederland. Burgemeester Verbeek hielp
vele vluchtelingen via Dinxperlo de
grens over ondanks een ofﬁciële
verbod, wat hem uiteindelijk duur kwam
te staan; hij werd uit zijn functie
ontheven en is pas in 1990 postuum
gerehabiliteerd.

Op de bovenkant van de stenen, die een
oppervlakte hebben van 10 bij 10 cm., is
een messing plaatje aangebracht. Daarin
zijn de naam, de geboortedatum, de
datum van wegvoering en de plaats en
datum van overlijden gestanst. Zo
herinnert elk van die stenen aan één van
die slachtoffers, een mens die op deze
plek heeft gewoond en hiervandaan is
gedeporteerd om nooit meer terug te
keren.
Niet alleen in ons land, maar in heel
Europa worden Stolpersteine gelegd.
Overal waar de stenen gelegd worden zijn
plaatselijke comités aan de slag gegaan
om uit te zoeken, wie deze mensen zijn
geweest, hoe zij een plaats innamen in de
samenleving en waar zij om het leven zijn
gebracht. Daarbij wordt er ook naar
gestreefd, contacten te leggen met
nabestaanden, als die er zijn.

Foto Synagoge Dinxperlo. De synagoge werd gebouwd in 1888 en is in de oorlog geheel
verwoest en niet meer herbouwd (Collectie Ben Maandag),

Foto Stolpersteine für Dinslaken

Stolpersteine

De twee gezinnen Prins, bestaande uit
negen familieleden, werden in oktober
1942 verraden net op het moment
waarop ze zouden vluchten. Zij waren
de eerste Joden uit Dinxperlo die zijn
omgebracht in concentratiekampen.
De heren Prins voerden beide de
directie over de Deventer Tapijtfabriek
Maurits Prins en hebben veel voor de
ontwikkeling van Dinxperlo betekend.

Wandel/ﬁetsroute langs de Stolpersteine in Aalten

Stichting Vrienden van

de Aaltense Synagoge
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In Aalten zijn enkele jaren geleden 34
Stolpersteine gelegd. Het boekje ‘Ook zij
waren Aaltenaren…’, samengesteld door de
Stichting Vrienden van de Aaltense Synagoge
in samenwerking met het Nationaal
Onderduikmuseum, beschrijft een tocht langs
verloren Joods erfgoed in Aalten. De nadruk
ligt op mensen die hier hebben gewoond en
gewerkt, en niet meer in leven zijn. De meeste
aandacht gaat daarbij uit naar hen, die in de

periode van de Duitse bezetting slachtoffer
zijn geworden van het naziregime en in de
vernietigingskampen zijn vermoord.
In het boekje staan een wandel- en ﬁetsroute
langs de Stolpersteine in Aalten. Tijdens de
route komt de bezoeker ook langs de
synagoge en wordt een mogelijkheid gegeven
om ook de joodse begraafplaatsen in Aalten
en Bredevoort te bezichtigen. Het boekje is
verkrijgbaar bij de VVV/Museumwinkel.
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Nationaal Onderduikmuseum
Het Nationaal Onderduikmuseum vertelt
over het leven van een gemeenschap in
ongewone tijden: de Tweede Wereldoorlog. Als enige museum in Nederland
is het speciﬁek gericht op het leven van
de ‘gewone’ burgers en de keuzes en
dilemma’s van hen in oorlogstijd.
Met verhalen uit die tijd kan het gesprek
worden aangegaan over bijvoorbeeld
vrijheid, democratie en solidariteit in de
huidige samenleving.
Scholen, door de euregionale samenwerking ook veel uit Duitsland, maken
hier veelvuldig gebruik van.
In de Escaperoom voor de Vrijheid kunt
u ervaren wat vrijheid betekent, komt u
voor dilemma’s te staan en moeten er
moeilijke keuzes worden gemaakt.
Ook het leven en werken in Aalten en
omgeving voor en na de Tweede
Wereldoorlog is te zien in het museum.
Prehistorische vondsten, de agrarische
ontwikkeling en de overgang naar het
industriële tijdperk komen aan bod. Het
museum is gevestigd in drie met elkaar
verbonden rijksmonumentale panden.
Dit zijn het Onderduikmuseum (Markt 12),
het Frerikshuus (Markt 14) en de
Dorpsboerderij/Freriksschure (Markt 16).

Escaperoom
Ervaar wat vrijheid betekent in de
Escaperoom van het Nationaal
Onderduikmuseum. Wanneer je deze
Escaperoom binnentreedt heb je aan de
deur met je vrijheid betaald. In de
Escaperoom krijg je de vraagstukken en
de dilemma’s die iedereen zal tegenkomen wanneer hij of zij moet vluchten.
Als groep van 2 tot 6 personen krijg je
een uur de tijd om door middel van een
goede samenwerking uit de ruimte te
ontsnappen. Vanaf 14 jaar.
Voor meer informatie of boeking:

www.escaperoom-aalten.nl
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Markt 12: Onderduikverleden
In de gemeente Aalten zijn tijdens de
Tweede Wereldoorlog veel onderduikers
ondergebracht. Eén op de vijf inwoners
van Aalten was een onderduiker in de
bezettingsjaren. Dit maakt van Aalten
hét onderduikdorp. Daarnaast werden
er onder meer ook nog eens 500
Scheveningse evacués in Aalten
opgevangen.
Op het adres Markt 12 in Aalten
woonde een gezin met twee kleine
kinderen. Er waren onderduikers op
zolder en tegelijkertijd was de grote
voorkamer eronder gevorderd door de
nazi’s als Ortskommandatur. De originele
onderduikplek op zolder en de
schuilkelder zijn nog toegankelijk.
Vele verhalen van gewone burgers zijn
hier te vinden. Van de Scheveningse
evacués in Aalten tot de verhalen van
het georganiseerde verzet met Ome Jan
Wikkerink en het oprichten van de
Landelijke Organisatie voor Hulp aan
Onderduikers samen met Tante Riek uit
Winterswijk.

ESCAPE
DE
ROOM VOOR
VRIJHEID
Wat doe jij als jouw vrijheid in het geding is?
Stel je voor. Jouw land is bezet.
Overal zie je soldaten van een ander
land. Zij hebben het voor het zeggen.
Je kunt ze nauwelijks verstaan, ze
spreken een andere taal. En niet alleen
met hun mond. Ze denken anders.
Over rechtvaardigheid.
Over gelijkheid.
Over waarheid.

Waar?
Markt 12 te Aalten
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Markt 14, Frerikshuus: Aaltense
historie, textiel- en hoornindustrie
In het Frerikshuus vindt u een uitgebreide collectie over de Aaltense
historie. Neem bijvoorbeeld eens plaats
in het compleet ingerichte klaslokaal uit
vroegere tijden.
De textielindustrie is heel belangrijk
geweest voor de ontwikkeling van
Aalten. Maak in de textielkamer kennis
met de families Driessen die begin 19e
eeuw vanuit Duitsland naar Aalten
kwamen om hier fabrieken op te richten.
Te zien is een selectie uit het textiel dat
in hun fabrieken is gemaakt.
Uniek in Nederland is de hoornindustrie
die van 1855 tot midden vorige eeuw in
Aalten ﬂoreerde. ‘Duitsche pijpen’,
wandelstokken, knopen en kammen
waren de voornaamste producten.
In de Hoornkamer ziet u deze en nog
andere voorwerpen van hoorn en maakt
u kennis met de vijf families die de
hoornindustrie in Aalten gestalte
hebben gegeven.

Markt 16, Dorpsboerderij:
agrarische collectie
Achter het herenhuis ligt de oude
dorpsboerderij ‘Freriksschure’. Hier is te
zien hoe boeren vroeger leefden en
werkten. Veel van wat zij nodig hadden,
werd zelf gemaakt. Van boerenkarren tot
bedsteden en weefgetouwen. Zeldzaam
is de complete radmakerij, verrassend
het goedgevulde linnenkabinet.
Het Nationaal Onderduikmuseum:
leerzaam en spannend voor alle
leeftijden. Het bezoeken waard!
Met wisselende exposities wordt
ingehaakt op de diverse thema’s van
het museum.
De expositie ‘Kind van de Vrijheid’ loopt
van 4 april 2020 tot 6 februari 2021.
Informatie: 0543-47 17 97,
info@onderduikmuseum.nl

www.nationaalonderduikmuseum.nl

Het Nationaal Onderduikmuseum
heeft u nodig!
Bent u enthousiast over het Nationaal Onderduikmuseum, draagt u het museum
een warm hart toe of bezoekt u het museum regelmatig? Steun ons met een
vriendenlidmaatschap. U bent al vriend vanaf € 20,- per jaar. U kunt ook een
vriendenlidmaatschap cadeau geven! Als vriend mag u altijd gratis naar het
museum inclusief de wisselende exposities.
Wilt u een schenking doen? Het museum heeft de ANBI-Status
en dat kan voor u interessante ﬁscale voordelen opleveren.
U kunt uw lidmaatschap of schenking regelen via
www.nationaalonderduikmuseum.nl,
mail naar info@onderduikmuseum.nl of bel 0543-47 17 97.

Maak kans op een mooie prijs!
De werkgroep Vrienden van het Nationaal Onderduikmuseum wil graag zoveel
mogelijk nieuwe leden/vrienden werven, om ervoor te zorgen dat het museum
een ﬁnancieel gezonde instelling blijft. Als u nu lid wordt, maakt u kans op een
tegoedbon voor de Escaperoom voor de Vrijheid!

Het beeldmerk van Markt 12
vormt de basis van het logo en
de huisstijl van het Nationaal
Onderduikmuseum.
Het zwarte vierkante blok staat
voor de donkere periode van
1940-1945.
Het kleine vierkante blok staat
voor de schuilplaats, de onderduikplekken. Die kenden
schaduwzijden maar ook
lichtpunten.
De oranje baan vormt vanuit die
onderduikperiode de weg naar
de vrijheid.
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Bernard Leezer,
een Joods kind van de bevrijding
Dit jaar vieren we 75 jaar vrijheid, maar er is ook reden tot zorg. Het is de vraag of
na het wegvallen van de laatste ooggetuigen de verschrikkingen van de Tweede
Wereldoorlog zullen worden vergeten. Door een gebrek aan respect voor andere
meningen is in Europa langzamerhand een klimaat geschapen waar onverdraagzaamheid wordt gepredikt en angst en wantrouwen verspreid. Het Nationaal
Onderduikmuseum vertelt door middel van persoonlijke verhalen het grote verhaal
van het leven in de oorlogstijd. De Tweede Wereldoorlog is een absoluut ijkpunt
Bernard bij de padvinderij
voor het kwaad van onverdraagzaamheid. Nationaalsocialisten hebben ongehinderd
(Collectie Leezer)
en systematisch bevolkingsgroepen en zelfs bijna een heel volk uitgemoord.
Meer dan driekwart van de Nederlandse Joden heeft de Holocaust niet overleefd. Ook uit onze grensregio
zijn veel Joden weggevoerd, die nooit terugkwamen. Velen hebben overleefd dankzij de onbaatzuchtige hulp
die hen geboden werd. Bernard Leezer uit Aalten is een van degenen die het kan navertellen.
Hij was vier jaar oud toen de oorlog begon. Hij overleefde met zijn ouders de oorlog.
door Machiel Jongste en Ina Brethouwer
Bernard Leezer wordt geboren op 7 november 1935 in Aalten
als zoon van het Joodse echtpaar Liepman Leezer en de
Duitse Frieda Cohen. Voor beiden is dit het tweede huwelijk.
Zijn vader is veehandelaar. Eind 1938 komt oma CohenJuchenheim bij hen inwonen en het gezin verhuist dan naar
Industriestraat 4, naast het abattoir (tegenover het
spoorstation).

Als de oorlog begint, bestaat de joodse gemeenschap van
Aalten uit ongeveer 100 personen. De eerste jaren van de
oorlog verlopen redelijk rustig voor het gezin Leezer, al
voelen zij terdege de groeiende terreur. Begin 1943 wordt
het gezin gewaarschuwd door ‘Zwarte Kees’, Cornelis
Ruizendaal, dat ze gevaar lopen. Hij is politieagent en
intussen ook lid van het verzet. Hij regelt een onderduikplek
voor hen. Vader gaat naar ‘de Stroete’ aan de Gendringseweg in Lintelo, moeder verblijft eerst nog even bij slager
Johan Eppink aan de Dijkstraat en komt dan ook bij de
Stroete. Bernard duikt onder met zijn halfzusje Helga
Oppenheim1 bij de familie Klein Entink van ‘de Pakkebier’
in Lintelo. Hierna kan Bernard bij de hartelijke Drika (26 jaar
oud) en haar twee jongere broers Hendrik en Bernard Groot
Nibbelink van boerderij de Stroete in Lintelo terecht. Hij is
dan weer samen met zijn ouders. Zus Helga duikt onder bij
Huinink aan de Admiraal de Ruijterstraat in Aalten.
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Terug naar de Stroete in Lintelo
Later in 1944 keert de familie Leezer terug naar de familie
Groot Nibbelink en daar maken ze de bevrijding mee. Voor
Bernard is het onwerkelijk: het ene moment zit hij gevangen in
een onderduikhol zonder bewegingsvrijheid en is hij afhankelijk
van anderen. Het volgende moment is alle gevaar geweken en
proeft hij de vrijheid. Als jongen van negen jaar oud ziet
Bernard de Britse militairen op tanks en andere voertuigen
voorbij komen. Hij krijgt chocolade in zijn handen geduwd.
Wat is dat lekker! Buiten ziet het er verder niet feestelijk uit,
geen juichende mensen en vlaggen zoals in het dorp.

Onderduikplek op zolder
Hun onderduikplaats is een kleine ruimte op zolder, verstopt
achter hooi en stro. Overdag kunnen ze niet naar buiten,
want dat is te gevaarlijk. Eten wordt in een klomp door de
dakgoot met behulp van een touw naar hen toegebracht.
Door een gat in het dak kunnen ze het eten uit de klomp
pakken. Zo gaat ook het menselijk afval weer retour. In de
avond als de kust veilig is, kunnen ze naar buiten. Als boer
Hendrik bijvoorbeeld rogge heeft gezaaid, dan mag de
kleine Bernard ook rogge zaaien bij een appelboom naast
de boerderij. Bernard heeft een goed contact met het paard
van de familie. Eind van de oorlog wordt dat paard door de
Duitsers gevorderd. Gelukkig voor Bernard en de Groot
Nibbelinks en helaas voor de Duitsers: het beest is zó dwars
en het bijt zelfs, dat de Duitsers het noodgedwongen
achterlaten.

Verraad en een nieuw adres in Varsseveld

Bernard Leezer met zijn ouders (Collectie Leezer)

betalen.” Bij razziagevaar zitten de onderduikers lange tijd
zonder brood en water in hun schuilplaats. Op 2 maart 1945
horen zij het knallen van mitrailleurs op het Rademakersbroek,
waar 46 verzetsmensen uit gevangenis De Kruisberg in
Doetinchem gefusilleerd worden. Vervolgens maken ze
angstige uren door als de daders daar bij huis kwartier maken.

De familie Leezer wordt verraden en moet bij nacht en ontij
verkassen naar een ander adres. Dat wordt de boerderij
‘Klein Heusinkveld’ van Hendrik en Hanna Pennings met
negen kinderen. ‘Klein Heusinkveld’ ligt even verderop aan
de Aaltenseweg in Varsseveld. Er verblijven op dat moment
al zestien andere ondergedoken Joden op de boerderij.
Pennings moet de rust bewaren in zijn gezin en ook
natuurlijk bij de onderduikers. Hij is moedig en put kracht uit
zijn geloof. Het bericht, in februari 1944, dat de dames
Jolink zijn weggevoerd met hun onderduikers, maakt grote
indruk. Kort voor een huiszoeking door de Duitsers worden
alle onderduikers onder het stro verstopt. Bijna worden ze
ontdekt: een van de Duitsers gaat met zijn zware laars op de
hand van Bernards moeder staan. Ze heeft veel pijn maar
kan geen kik geven. Ook Bernard heeft al jong ingeprent
gekregen dat hij stil moet zijn omdat “de zwarten ons dood
willen maken.” Terwijl de huiszoeking gaande is, speelt
Pennings het lied “Blijf bij mij Heer” op het huisorgel.2
En als ze weg zijn speelt hij “Ik wil U, oh God, mijn dank

De Stroete in Lintelo (Foto Theo Somsen)

Na de bevrijding
Het gezin Leezer blijft ook na de bevrijding nog een tijd op
de Stroete, omdat het huis aan de Industriestraat niet
beschikbaar is voor hen. Andere mensen hebben daar hun
intrek genomen. Later komt dit goed en kunnen ze terug
naar Aalten. Vader Liepman Leezer begint een slagerij in de
Dijkstraat.
Bernards oma Johanna Cohen (de moeder van Frieda) heeft
april 1943 gehoor gegeven aan de oproep naar Kamp Vught
te vertrekken. Via Westerbork is zij op 11 mei 1943 op
transport gesteld naar Sobibor en daar meteen na aankomst
op 14 mei 1943 vermoord. Zus Emma Leezer is verraden.
Ze is samen met haar man en vijf jaar oude dochter
omgekomen in Auschwitz. Ook zus Mathilde Leezer is
verraden en omgekomen. Zij zat met haar vriendin
ondergedoken boven het spoorwegstation in Aalten.

Nationale herdenking Aalten 4 mei 2017: Bernard Leezer met
kleinzoon (Foto Leo van der Linde)

Het besef van bevrijding en vrijheid komt voor Bernard pas
later. De families die hem onderdak boden zijn voor hem
helden: “Het waren christelijke mensen, wat ze deden, dat
deden ze uit liefde.”
Bernard Leezer is ook slager geworden met een zaak aan de
Peperstraat. Nu zegt hij: “Ik wilde eigenlijk graag vlieger
worden, maar moeder wou dat niet hebben. Dus werd ik
slager, maar eigenlijk ben ik geen slager. Ik ben te
emotioneel.” Bernard trouwde met Vera Meijer (1938-2019)
uit Beek. Het huwelijk duurde bijna 60 jaar. Vera is in 2019
overleden. Ze kregen drie zoons en een dochter.
Op 4 mei legt Bernard Leezer altijd bloemen op de graven
van Dr. Der Weduwen en Kees Ruizendaal. Het zijn mannen
die opkwamen voor anderen, verzet boden en door die
keuze de oorlog niet overleefden (beiden werden vermoord
door Duitsers).
Bronnen:
Interview met Bernard Leezer (Machiel Jongste, Nationaal Onderduikmuseum
november 2019); Interview met Theo ter Haar (André Fukkink, Nationaal Onderduikmuseum januari 2019); Nationaal Comité 4 en 5 mei; NIOD Amsterdam; Synagoge Aalten
Literatuur:
Beukelaer , J.F.Th. de, Het verhaal van de familie Leezer. In: Beukelaer, J.F.Th. de /
Boersema, B., De oorlog onder één dak. Verhalen rond Markt 12 in Aalten, Uitgeverij
Fagus, IJzerlo 2010, p. 117-122.
Beukelaer, J.F.Th. de; Twee familiegeschiedenissen. In: Beukelaer, J.F.Th. de, Jongejans,
J.; Zij waren Aaltenaren als wij... Joodse gemeenschap in Aalten 1930-1945.
Bronnenboek en Docentenhandleiding, Uitgeverij Fagus, IJzerlo 2010, p. 49-50.
Lurvink, P., De joodse gemeente in Aalten. Een geschiedenis 1630-1945, Uitgeverij
Fagus, IJzerlo, 2010.
Breukelaar, J., Halte Varsseveld, Verhalen over het onderduiken bij de dames Jolink en
hun geestverwanten, Uitgeverij Fagus, IJzerlo 2005.
Nieuw Israëlisch Dagblad 26-3-1993.

ADVERTENTIE

Heel persoonlijk.
Altijd en overal.
Iedereen is anders. Daarom luisteren we - bij ons op kantoor
of bij jou thuis - heel goed naar wat jij belangrijk vindt. Op basis
daarvan zorgen we voor de juiste verzekering of hypotheek.
Perfect op maat en passend bij hoe jij in het leven staat. Bel ons

1 Helga is uit moeders eerste huwelijk, ze werkte bij Dutch Button
Works in Bredevoort. Haar broer George Oppenheim zat ook
ergens in Lintelo ondergedoken.
2 Dat huisorgel is ter gelegenheid van de oprichting van het
Onderduikmuseum door hem geschonken en staat nu op de
Scheveningenkamer.

of kom gerust eens langs voor een afspraak.

Driessenshof 119 Aalten
T: 0543 47 27 88
info@owmachterhoek.nl

JW Hagemanstraat 24 Eibergen
T: 0545 29 24 57
www.owmachterhoek.nl
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Scheveningse
‘Jantje gaat
niet mee’

Wim en de mooiste
deerne van Dale

In januari 1943 arriveert een groep van
500 Scheveningse evacués in Aalten.
De bezetter bouwt een verdedigingslinie, de zogenoemde ‘Atlantikwall’,
en de gezinnen moeten allemaal
verhuizen. Zo komt de Scheveningse
Marie Knoester met haar jongste zoon
Jantje in huis bij de familie Van Eerden
op boerderij ’t Ruwhof in Dale. De
oudere broer en zus van Jantje wonen
bij de buren (Te Bokkel op Wiechers).
Vader Knoester is al eerder opgepakt
en tewerkgesteld in Duitsland.
Voor Jantje breekt een mooie tijd aan
want het leven op de boerderij is een
feest voor hem. Het liefst gaat hij mee
als er met de paarden werk te doen is.
Hij is nog maar vier jaar oud maar
goed van de tongriem gesneden,
vooral wat betreft de Scheveningse
visserstaal. In 1945 is hij zes jaar oud
en spreekt nu ook vloeiend de

’t Was in den lesten maond van de oorlog. De bevri-jding leet zich marken. Alleneg
waren d’r nog zowat alle dage bombardementen. Dat gaf onröste en de leu waarden
zich d’r daags wal veur um de weg op te gaone. Ze blevven bi-j huus en zatten bi-j
dreiging vanuut de loch meestentieds in ’t schuulhok. Schole was d’r neet meer. De
meeste gebouwen waren trouwens al ne tied lang evorderd deur de Duutsers. Op de
boerderi-jen mosten de leu ‘t dagelekse wark, at dat zo’n betjen wol, toch maor an ’t
ende zeen te kriegen. Dat veel neet met maor ‘t vee mos toch voer elangd worden, de
koone emolkne.

Op ’t Ruwhof in 1949: Jantje Knoester met familieleden (in het midden met handen in de zij).

Aaltense streektaal. Dat jaar is er
sprake van terugkeer naar
Scheveningen. Jantje wil niet mee.
Die morgen is hij aan het “vliegeren”
in de wei. Met dichtgeknepen oog kijkt
hij naar de zon, waar hij zijn vlieger
verwacht. Die ligt echter al lang op de
grond in de distels. Jantje trekt maar
aan het touw en zegt tegen
boerenzoon Gerrit van Eerden die aan

komt lopen: ‘Govver-ju, wat trekt dat
ding!’. Gerrit vertelt hem dat hij mee
moet komen om zich klaar te maken
voor de reis. Jantje antwoordt nu ineens
in zijn eigen Scheveningse taal: ‘Jantje
gaat niet mee. Hij gaat met de paarden
mee. “Jantje benne doodgegaan,” zeg
dát maar tegen Scheveningen.’ Het is
duidelijk dat Jantje zich zeer thuis voelt
in deze omgeving.

Wonen in het
buitengebied
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Wim was den oldsten van vief kindere en hee was veertien jaor old. Zien vader was
weduwnaar. Den had ’n klein boerenbedriefken in Dale. At Wim argens anders de
beene onder taoﬂe kon staeken dan zol dat toch luk in de huusholdkosten schaelen.
’t Was deurumme ok alderwaegens wal ’t gebroek um met veertien jaor zelf de kost
te gaon verdenen. Zodoonde zol Wim vanaf 1 april as kleine boerenknecht bi-j boer
Gussinklo an de arbeid gaone. Den daotum veel in 1945 juust op Paosmaondag.
De buurtschap Dale worden bevri-jd op “Stille Zaoterdag” 30 meert. Den dag zag
Wim de bevri-jders ankommen vanaf Aalten. Den helen naoberschop rennen naor de
grindweg, zó bli-j waren ze. Juust op den zelfden tied worden bi-j ne boerderi-je
wieterop nog dufteg eschotten. De koggels en granaten ﬂuiten de leu langs de
aorne. Wim krop met zien zuskes deur de gravens hen, weer op huus opan en vlot
’t schuulhok in. Maor een uur later was Dale dan toch bevri-jd. Ze waren vri-j! Dat
geveul löt zich kwellekke beschrieven. Nao al dee jaoren van angst, noo dan
endelekke vri-j. De jonge leu hotheunden van ’t ene huus naor ’t andere en de olden
zobbeken daor zo’n betjen achteran. Kiek an: wat leu ha-j in jaoren neet ezene.
Twee dage later op Paosmaondag was ’t dan toch zo wied. Wim ging op pad naor boer
Gussinklo. ’t Echt zwaore wark was veur de grote knecht, maor veur de kleine knecht
blef d’r deurumme genog wark ovver. Daor kwam Wim al eentieds achter.
Deur familie en buurleu worden d’r den aovend nog good feest ehollen um de
bevri-jding te vieren. Onderduukers kwammen ok op de boerderi-je af en leeten zich
neet onbetuugd um good met te doone. De jonges probeerden ‘t met de deerntjes
an te leggen. De deerntjes zaggen d’r merakels mooi uut, zo vrolek ok, in eure
gekleurde rökke. Ene van dee deerns kennen Wim good. Zee heten Christien en had
hele mooie blonde heure. Ze worden wal de mooiste jonge deerne van Dale eneumd.
Wim kon met geneugen naor eur kieken. Maor zee… ze zag um neet. Christien was
vief jaor older as hee, dus dat kon hee zich joo ok wal begriepen.
’t Worden een gefeeste en ’n gesmokste van den enen naor den andern, ’t was ne
helen drokten. Of wat hee zag wal allemaole moch van de kerke, dat vroog hee zich
deurumme wal af. Wim marken wal dat hee met zien veertien jaor toch luk jong was
um met ’t spul met te doone. Hee was joo ok meu van ’t wark. De volgenden morgen
mos e al vrog weer uut de veren, dus beslot e maor op bedde opan te gaone. Hee at
nog ’n bord brokkenpap en krop ton in zienen “twiefelaar”, een ledikant net wat
groter dan een eenpersoonsbedde. Dit was zien eersten nacht in een ander bedde,
in een ander huus. Al vlot was e in ne deepen slaop. Dizzen nacht zol um alleneg wal
altied blieven heugen.
Hee had ’n uur of wat eslaopen ton hee vernom dat d’r iemand bi-j um in bedde
krop. D’r kwam iets ’n schiensel van lech de slaopkamer in en in dat lech zag hee dat
’t Christien was. Dreumen e now nog of was dit warkelek waor? De mooiste deerne
van Dale, dee lag bi’j um in bedde?! Zee vli-jen zich dichte teggen um an um zich te
warmen. Völle ruumte was d’r jo ok neet in zo’n twiefelaar, daorin most i-j wal dichte
teggen mekare an liggen. Christien veel metene in slaop. Wim luustern naor eur
aodemhalen. Zelf dörven hee dat amper nog te done, bange as hee was um eur
wakker te maken. Den helen wieteren nacht deed hee gin oge meer dichte.

“Het was net na de oorlog, ik was twaalf
jaar. Samen met mijn moeder loop ik op
straat in Bredevoort.
We komen de Geste uit, ik weet niet wat
we daar moesten doen. Ik kijk om en ik
zie hoe om de bocht een heel oud
kereltje op een ﬁets nadert. Je moet
weten, we hadden maanden en
maanden niets van mijn broer Theo
gehoord. En dan zeg ik - in één keer tegen mijn moeder: ‘Kump Theo an!
Kump Theo an!’ Oh wat een heftig
gevoel, ik weet dat nog zo goed. En ik
krijg me toch om de oren. Ik had nog
nooit van mijn moeder ook maar één tik
gehad. En zij zegt: ‘Dát vind ik gemeen,
dát vind ik gemeen. I-j mag mi-j best
plaogen, maar dit is zó gemeen.’ Maar ik
zeg nog een keer: ‘Hee kump d’ran, hee
kump d’ran!’ Toen keek ze en dacht ze:
potverdikkeme hij heeft nog gelijk ook.
Je moet weten, zij had hem in stilte al
opgegeven. Nou, even later staan we
met zijn drieën voor het huis, armen om
elkaars nek, zo staan we te janken.
Jánken! Mensen nog aan toe.”

Open Ogen
Ik zag. Ik zag.
Wat jij niet ziet.
Hoe ver weg is oorlog? De voorstelling
Open Ogen brengt verhalen via muziek
aan de oppervlakte.
Omdat deze verhalen gedeeld moeten
worden. Open Ogen is een initiatief van
Chr. Muziekvereniging Eendracht
Aalten in samenwerking met War Child,
KunstOpSchool, Figulus Welzijn en het
Nationaal Onderduikmuseum.
Waar: Zuiderkerk Aalten
Wanneer: 3 & 4 april
Zaal open: 19:00 uur
Aanvang voorstelling: 20:00 uur
Extra: In de foyer is een deel van de
expositie Kind van de Vrijheid van het
Nationaal Onderduikmuseum te bezichtigen en zijn de creatieve uitingen van het
scholenproject 75 Jaar Vrijheid te zien.
Registreer je gratis ticket(s) via:

www.eendrachtaalten.nl/openogen

Viefenzeuventeg jaor later kan Wim zich neet wat anders bedenken dan dat Christien
den nacht bi-j um in bedde is ekroppene umdat ze zich daor veileg veulden. Veileg
veur al dee iets te opdringeregge jonges met de griepgrage hande. Veur um blif de
herinnering an den nacht. An Christien. Dat ze met zien beiden in bedde laggen, eur
lichaam teggen ’t ziene an. Hee kan d’r met geneugen an teruggedenken.
34
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Grensoverschrijdende liefde
in oorlogstijd
Verhaal over de problemen van Duitsers die in Nederland wonen tijdens de oorlog
In de zomer van 1943 krijgen Wim Harmelink uit
Ratum en Truus Droppers uit het Achter-Woold
verkering. Ze zijn allebei achttien jaar. Deze zomer
is de mooiste van hun leven, zoals ze later zeggen.
Wim is Rijksduitser maar zijn familie is grotendeels
Nederlands. Vader en grootvader waren eerst
Nederlander en hebben vanaf 1908 de Duitse
nationaliteit omdat ze bezit krijgen in Spork, net
over de grens.

In de jaren zeventig stelt iemand de vraag of Wim zich
nu Duitser of Nederlander voelt. Wim aarzelt een tijdje en
zegt dan: “Het komt er op aan of er niet wéér een oorlog
komt. Wat staat je dan te wachten? Dan maakt het niet uit
of je Nederlander of Duitser bent, je zit altijd aan de
verkeerde kant.”

Wim is geboren op een pachtboerderij in Breedenbroek.
Vanaf midden jaren dertig woont het gezin op een eigen
boerderij in Ratum. Zoals dat in veel meer families in het
grensgebied in die tijd voorkomt, is de grens voor families
aan beide kanten niet zo belangrijk. Maar nu Wim achttien
jaar is wordt hij opgeroepen voor militaire dienst! Hij
negeert de oproep. Begin 1944 (na een tip uit de buurt)
wordt hij thuis gearresteerd en gaat in militaire dienst in
Duitsland. Het wordt een zware periode voor hem, maar ook
voor Truus. Ze schrijven veel brieven naar elkaar. Iedereen
waarschuwt haar dat ze niets moet verwachten van de
toekomst met een Duitser. Haar ouders en broers steunen
haar altijd en Truus zelf houdt ook vol.
Na een tijd van ziekte krijgt Wim in augustus 1944 verlof.
Hij mag niet de grens over naar huis of Truus, maar doet dat
toch. Aan het eind van het verlof besluit hij te deserteren.
Hij meldt zich zoals dat hoort in Bocholt op het station voor
vertrek naar zijn onderdeel. Echter, hij stapt de trein in en
dan ook meteen er weer uit, samen met een groepje
soldaten dat net met deze trein is aangekomen. Eerst duikt
hij onder bij familie op “De Roesse” in De Heurne,
Dinxperlo. Hij leert er de Joodse onderduiker Ivy Philips
kennen waarmee een warme vriendschap ontstaat.
Vanaf januari tot de bevrijding duikt hij thuis in Ratum onder.
Uiteraard gaan de Duitsers op zoek naar hem; ze komen

Draadversperring op de grens van Dinxperlo-Suderwick.
(Collectie Ben Maandag)
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Dan krijgt de familie de tip dat een deel van Süderwick
Nederlands zal worden. Zeer snel betrekken ze een huis bij
de Heelweg. En zo wonen ze tot hun geluk door de
grenscorrectie van 23 april 1949 weer in Nederland. Begin
1950 kunnen ze na de nodige perikelen en met hulp van
een advocaat ook weer terugkeren naar hun boerderij in
Ratum. In 1951 trouwen Wim en Truus. Wim is nog steeds
Rijksduitser zodat Truus automatisch Duits wordt. De eerste
twee kinderen overlijden heel jong. Daarna worden er nog
drie gezonde kinderen geboren. In 1955 volgt eerherstel
en wordt Wim Harmelink Nederlander en daarmee Truus
ook. Dat is een hele opluchting voor beiden. Hun hele
leven verder hebben Wim en Truus, samen met zijn ouders
op de boerderij in Ratum gewoond.

Bron: Collectie Onderduikmuseum, gesprek en schenking
Ina Soepboer-Harmelink 2013

Door de annexatie was van 1949-1963 een deel van Suderwick
Nederlands. Op deze foto de nieuwe grens in 1949 ter hoogte van
de Evangelische kerk van Suderwick.
(Kinderen op de voorgrond zijn Rudi Osterman en zijn jongere zusje)
Collectie Ben Maandag

Wat doe jij voor
de vrijheid?
In 2019 hebben J.R. Productions en
Dansschool DanzArte uit Aalten voor het
Nationaal Onderduikmuseum de ﬁlm
gemaakt: ‘Wat doe jij voor de vrijheid?’
Mocht u dit indrukwekkende ﬁlmpje nog
niet hebben gezien, neem dan vooral een
kijkje op
https://nationaalonderduikmuseum.nl/
over-het-museum/videos/

Zomer 1943, Truus en Wim

zowel in Ratum als bij zijn familie in Spork (die zelfs direct
met executie wordt bedreigd).
Op de dag van de bevrijding weet Wim niet hoe gauw hij
bij Truus moet komen. De tankslag in het Woold is nog volle
gang, maar Wim ﬁetst tussen de hevige gevechten door
toch naar zijn Truus. Helaas is de narigheid voor hen nóg
niet afgelopen.
Daags na de bevrijding wordt de familie Harmelink van de
boerderij geplukt en op een nare manier afgevoerd naar
het gemeentehuis in Winterswijk, waar (vermeende)
collaborateurs en Rijksduitsers verzameld worden.
Dan worden ze naar kamp Vosseveld in het buitengebied
overgebracht.
Gelukkig mogen ze in mei 1945 weer naar huis omdat
duidelijk is dat ze niets verkeerds gedaan hebben in de
oorlog. Het leven gaat door. Wim en Truus verloven zich in
juni 1946. Kort daarna wordt de familie Harmelink echter
opnieuw opgehaald en, alle have en goed achterlatend,
overgebracht naar een kamp bij Nijmegen. Ruim een jaar
later, in augustus 1947, worden ze uitgewezen naar
Duitsland.1 Ze vestigen zich in Bocholt. Wim gaat werken
als boerenknecht in Spork, dicht bij de grens.
De correspondentie gaat twee jaar lang door, hun brieven
worden de grens overgesmokkeld. Af en toe smokkelt Wim
ook zichzelf de grens over om zijn Truus te ontmoeten.
Beiden geloven sterk in hun relatie, ondanks alle praktische
moeilijkheden en zorgen om de toekomst.

1

) Beleid van de Nederlandse regering, operatie Black Tulip.

Project ‘Vertel vrijheid’
In samenwerking met Stichting Musea en Herinneringscentra ’40-’45 wordt in het
Nationaal Onderduikmuseum inzake het project ‘Vertel Vrijheid’ een rap gemaakt
en een bijbehorende videoclip opgenomen. In de rap geven de jongeren hun
eigen visie op vrede en vrijheid en gaan daarbij in op voorwerpen uit het
Onderduikmuseum.
Leerlingen van de Herta-Lebenstein Schule uit Stadtlohn (D) hebben het museum
bezocht. Zij hebben de verhalen achter drie ‘voorwerpen’ uit het museum
gekozen, aan de hand waarvan de rap wordt gemaakt. De voorwerpen zijn:
het vliegtuigje van Joop Levy, de kajak waarmee Pieter Timmerman naar
Engeland wilde varen en de onderduikplek in het museum. De rap wordt gemaakt
in samenwerking met Konrad Koselleck Big Band en Vincent Bijloo.
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Wat doe je als Cultuurverbinder?

Ghaidaa Gherra

Figulus organiseert veel, maar de
mensen durven niet te gaan.
We moeten ze echt benaderen en
uitleggen wat er te doen is. Ik heb
bijvoorbeeld alle statushouders
benaderd voor de zomerschool
afgelopen jaar. Er waren ongeveer
50 kinderen en 25 ouders voor taalles,
Nederlandse taal. De zomerschool
duurde 6 weken en ze waren zo blij.
Ze gaan natuurlijk niet op vakantie en
we hadden naast lessen ook leuke
activiteiten. Bijvoorbeeld pannenkoeken eten, naar een boerderij en ijs
eten bij Da Claudio met 50 kinderen.

Gevlucht uit Syrië én Cultuurverbinder
Ghaidaa Gherra, een bijzondere
en moedige vrouw. Zij is 36 jaar
oud en samen met haar man en
drie jonge kinderen gevlucht
voor de oorlog in Syrië. Ghaidaa
woont nu vier jaar in Dinxperlo
en ze is Cultuurverbinder voor de
gemeente Aalten. Als Cultuurverbinder slaat ze een brug
tussen statushouders en de
Nederlandse cultuur.

Bij welke problemen schakelen
ze jou in?

door Annet Westerveld-Lensink

Hoe zag je leven in Syrië eruit?
We woonden in Damascus, de
hoofdstad van Syrië. Ja, ik mis
Damascus… Alleen het centrum is er
nog, alles daaromheen is plat
gebombardeerd. Ik had geen werk, dat
hoefde niet. Mijn man had een eigen
ICT bedrijf. We hadden twee huizen en
twee auto’s. We hadden twee kleine
kinderen en de derde kwam eraan.
Mijn hele familie woont daar nog,
behalve mijn oudste broer. Ik heb een
moeder, vijf zussen en drie broers.

En toen kwam de oorlog….
Mijn man moest óf voor óf tegen
Assad vechten. Dat wilde hij niet, hij
wilde niet kiezen. Wij konden nooit
zomaar ergens naartoe, we moesten
altijd langs de douane. Ik ging een
keer met de auto naar mijn schoonmoeder en ik werd aangehouden.
Op mijn paspoort zagen ze dat ik in
een wijk woonde die tegen Assad is.
Toen heb ik negen dagen in de
gevangenis gezeten. Ik was toen zes
maanden zwanger van de jongste.
Mijn zwager heeft er toen voor
gezorgd dat ik weer naar huis mocht.
Er zijn die dag 500 mensen uit mijn
wijk opgepakt. Vijf neven van mij zijn
nog steeds vermist. Dat is echt heftig.

…en jullie moesten vluchten.
We gingen naar Algerije, maar daar
mochten wij niets: geen huurhuis,
geen auto en we moesten ons elke
drie maanden melden bij de politie.
Toen zijn we naar Europa gegaan.
We gingen in auto’s en vrachtauto’s
naar Tunesië en toen op de boot naar
Italië. Onze jongste dochter was toen
ongeveer negen maanden oud. Het
was echt heel moeilijk met de kinderen
op de boot. Vanuit Italië werd door
instanties geregeld dat we verder
kwamen: via Zwitserland, Frankrijk,
Luxemburg en België kwamen we in
Nederland. We zijn nu statushouder en
dat houdt in dat we hier vijf jaar
mogen blijven. Binnenkort moet ik
weer opnieuw aanvragen.

Wat betekent vrijheid voor jou?
Vrijheid is héél belangrijk. In Syrië is
oorlog, dat is echt niet ﬁjn. Heel veel
mensen zijn overleden, veel families uit
elkaar getrokken. Vrijheid is zó

Het verhaal van Ghaidaa krijgt een plek in de expositie ‘Sporen van Vrijheid’
vanaf 29 maart 2020 in het Grenslandmuseum. Het verhaal van haar zoon
Ghassan Aleleiwi komt in de expositie ‘Kind van de Vrijheid’ die van 3 april 2020
tot 6 februari 2021 te zien is in het Nationaal Onderduikmuseum.
Sinds kort is er via een app en QR-code een digitale rondleiding mogelijk in het
Onderduikmuseum. Op dit moment kan dit in het Nederlands, Duits en Engels
worden gevolgd. Ghaidaa zal deze app nog in het Arabisch inspreken. En in het
kader van een nieuw project van Figulus, waarbij statushouders met een grote
afstand tot de arbeidsmarkt worden betrokken, zal de app waarschijnlijk ook nog
in meerdere talen komen. Ghaidaa zal ook hierbij een rol spelen.
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belangrijk, ik vier ook echt 75 jaar
vrijheid met jullie. Het is knap wat jullie
hebben gedaan met de grenzen in
Europa, dat je zomaar naar een ander
land kunt. En helemaal in Dinxperlo,
waar de ene kant van de weg
Nederland is en de andere kant
Duitsland.

Wat vond je moeilijk toen je hier
kwam?
De taal vind ik nog erg moeilijk en ook
wonen in een dorp. Het dorp is voor
mij een groot schilderij, er is niemand
op straat en bovendien moet je voor
veel dingen naar een andere stad. Ik
zat zelf zes maanden alleen thuis. Ik
werd gek, boos, agressief, want ik zag
geen mensen. Dat is niets voor mij. Ik
zei tegen mezelf: “Kom op, Ghaidaa, je
moet iets doen.” Toen ben ik naar
school geweest, heb een jaar als
vrijwilliger bij Careaz gewerkt en ik
werk nu ook nog bij de wereldwinkel.
En natuurlijk bij Figulus.

Hoe is het om Cultuurverbinder
te zijn?
Het is mooi en belangrijk werk. Ik kan
écht iets voor de mensen betekenen.
Het is een project van Figulus met vijf
gemeenten en Vluchtelingenwerk. We
hebben ook een prijs gewonnen van
Sociaal Werk, dat was heel ﬁjn. Ik werk
een dag in Aalten en een dag in
Dinxperlo. Dat is goed, want nu kan ik
mijn taal nog verder ontwikkelen.

Er zijn veel problemen met kinderen
op school. De juf en de kinderen
begrijpen elkaar niet altijd. En uit
respect voor de juf zegt de moeder
vaak: “Ja, ja, ja,” maar ze begrijpt het
dan niet en durft niet verder te vragen.
Er was ook een meisje in groep 8 die
niet accepteerde dat ze naar
praktijkonderwijs moest, want zij wilde
naar havo. Ik heb toen uitgelegd dat je
in Nederland kunt doorstromen van
bijvoorbeeld gtl (mavo) naar havo.
Dat is in hun land niet zo, daar blijf je
op het niveau waar je begint. Toen
accepteerden ze het. Het zijn soms
kleine dingen die grote problemen
kunnen geven. Ik probeer het op te
lossen door uit te leggen hoe de
regels zijn in Nederland en in het
andere land. Dan wordt er vaak veel
duidelijk.

Hoe zie jij de toekomst voor
jezelf en je gezin?
Als de oorlog écht gestopt is wil ik
graag terug naar Damascus. Maar het
is er nog niet veilig. Als we teruggaan,
moeten mijn kinderen weer Arabisch
leren. Ze kunnen geen Arabisch lezen
en schrijven en mijn jongste dochter
kan het ook bijna niet praten. Dat vind
ik niet zo ﬁjn. Daarom heb ik ook
Arabische lessen georganiseerd voor
kinderen van statushouders, de ouders
krijgen dan Nederlandse les.

Respect voor het werk dat je
doet en hoe je mensen
samenbrengt!
Ik vind het belangrijk, ik moet. Niet
mag of kan, maar ik moet, want ik
woon hier dus ik moet respect hebben
voor de taal, de mensen, de tradities,
de cultuur, de normen en waarden. Ik
zeg altijd bedankt voor Nederland en
de Nederlanders, maar ik wil wel graag
terug naar Damascus.
Hartstikke bedankt iedereen, want we
zijn echt welkom hier!

No man is an island
Leven en laten leven. Zo zien we vaak de vrijheid. Bemoei jij je niet met
mijn leven, dan bemoei ik me niet met het jouwe. Op ons eigen
individuele eilandje zijn we heer en meester en niemand verantwoording
verschuldigd. Tussen ons en de ander? Een zee, geen brug.
Achter woorden schuilen wereldbeelden. Welke blik op het mens-zijn
en samenleven schuilt achter dit begrip van vrijheid? Een blik op het
bestaan als een individuele aangelegenheid waarin alleen het eigen
verhaal telt en de ander vooral een bedreiging is of sta-in-de-weg. Een
bestaan waarin de relatie met de ander is gebaseerd op argwaan of
ergernis. Maar hoe vrij is onze vrijheid eigenlijk als wantrouwen en
frustratie haar poortwachters zijn?
Horen we verhalen van mensen die lang beknot waren in hun vrijheid
en uiteindelijk bevrijd zijn (van oorlog, ziekte, depressie, misbruik,
hardnekkige overtuigingen), dan lijkt vrijheid voor hen vaak iets heel
anders te betekenen. Vrijheid is voor hen vooral niet gelegen in
terugtrekken en muren opbouwen, maar juist in het vertrouwensvol
naar buiten treden en de luiken openen.
Luisteren we bijvoorbeeld naar het verhaal van Arjan Erkel, die zo’n
twee jaar lang gegijzeld werd in Dagestan in een hokje van 1 bij 2 m,
dan vond hij zijn vrijheid door zichzelf niet
langer slachtoffer te voelen, maar in
gevangenschap het heft in eigen hand te
nemen. Hoe? Door zijn gijzelaars als mens
te behandelen: contact te maken, een
gesprek aan te knopen, ze consequent te
bedanken als ze hem iets gaven. Wat bleek?
Op termijn beantwoordden de gijzelaars
het contact en gingen zij ook hem
bedanken.
Of ik denk aan het boek The Choice van
psychotherapeute Edith Eger. Ze
overleefde Auschwitz, maar bevrijdde zich
er pas decennia later van. Wat hield haar
gevangen? Haar eigen geest. Ze kon
zichzelf niet vergeven dat uitgerekend zij en niet haar moeder of vader - Auschwitz
overleefde. Door terug te gaan naar
Auschwitz en de diepe pijn en het verdriet
onder ogen te zien kon zij uiteindelijk
zichzelf vergeven - en zo bevrijden.

Sylvia Heijnen (32) is oprichter en
directeur van de Koppelkerk,
vrijplaats voor kunst en cultuur,
in Bredevoort. Hier probeert ze
inspiratie, verdieping en
bewustwording te creëren met een
programma vol beeldende kunst,
muziek, literatuur, debat en
(maatschappelijke) reﬂectie.

Ware vrijheid bereik je dus niet door je
angstvallig tegenover de ander te
beschermen, of door jouw wil op te leggen
aan de ander. Vrijheid wordt niet geboren
uit defensie of agressie. Ware vrijheid lijkt je
alleen ten deel te kunnen vallen als je jezelf
(foto Jan-Ruland van den Brink)
volledig openstelt en ontvankelijk maakt.
Erkel opende zich ten aanzien van zijn
gijzelaars, oogstte hiermee contact en hervond hierin zijn vrijheid.
Eger bevrijdde zichzelf door in contact te treden met haar ware
angsten die ze jarenlang zo diep in zichzelf had weggestopt.
Vrijheid kent geen muren, geen angst, geen wantrouwen.
Vrijheid wordt geboren uit verbinding, verwelkoming en vertrouwen.
Vrijheid bereik je nooit alleen, maar altijd in contact met de ander.
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Dutch National Battalion,
het ‘vergeten’ Achterhoekse leger
door Ina Brethouwer
Medio april 1945 worden in Aalten honderden mannen uit
de omgeving samengebracht in een vrijwilligersbataljon.
Dit Dutch National Battalion (DNB) bestaat uit het strijdend
gedeelte van de Binnenlandse Strijdkrachten, voormalige
beroepsmilitairen, in het verzet actieve onderduikers en
boerenzoons uit Achterhoekse gemeenten in de grensregio.
Vanaf najaar 1944 (nog intensiever in de laatste weken van
de oorlog) hebben zij geoefend met wapens, liepen zij
patrouille en maakten jacht op schietende Duitsers.
Met elkaar hebben zij de nodige gevaren doorstaan en hun
band met elkaar is sterk. Zij voelen het als hun ereplicht de
rest van Nederland te bevrijden. Het DNB bestaat uit 429
ofﬁcieren, onderofﬁcieren en manschappen en wordt
ingedeeld bij de diverse onderdelen van het First Canadian
Corps. Het wordt hun taak het nog niet bevrijde deel van
Nederland te bevrijden.
De ochtend van 15 april om tien uur staat het Achterhoekse
DNB aangetreden in een blauw uniform (in feite een overall)
op de markt in Aalten. Na een toespraak van burgemeester
Monnik en het zingen van het Wilhelmus met begeleiding
van de fanfare lopen de mannen onder grote belangstelling
door de straten van Aalten. Dan vertrekken ze in 18
Canadese legertrucks richting de IJssellinie.

Op de Markt in Aalten. (Collectie René Westendorp)

De 1e compagnie bij Kootwijk. Vooraan B. Fukkink en J. Lensink uit
Aalten. Verder zijn te zien: M. Zuidam, H. Westerveld, G. Deunk,
D. Kleisen (achter), G. Schuurman, G. Diepenbroek, S. van Tongeren,
G. Prinsen en A. Wisselink (midden). (Collectie C. Hettinga)

Het DNB bestaat uit drie compagnieën van elk 130 man en
een staf. Er zijn ook twee vrouwen bij de staf: Jo Kamphuis
en Rie Vermaas, Aaltense koeriersters in de Tweede
Wereldoorlog. Commandant van het DNB is Bob Krul,
voormalig beroepsmilitair en belangrijk verzetsman in WO2
in de Achterhoek. Jan Ket is commandant van de eerste
compagnie, waarvan de leden vooral uit Aalten komen.
Kees van Beem is commandant van de tweede compagnie
met leden in hoofdzaak afkomstig uit het gebied van
Gendringen en Varsseveld tot Doetinchem. Commandant
van compagnie drie is Jan Tinge; de leden komen vooral
uit Lichtenvoorde, Zieuwent, Groenlo en Eibergen.
Het DNB helpt bij de ﬂankbeveiliging van de geallieerde
troepenmacht bij Deventer en Apeldoorn en op de Veluwe.
Ook bieden ze hulp bij de zuivering van het gebied van
Duitsers. Op het laatst van de oorlog bevinden de
Achterhoekers zich in de voorste linies bij de Grebbeberg,
waar de vijand zich westelijk van deze Grebbelinie heeft
teruggetrokken.
Na de bevrijding, op 5 mei 1945 ondertekenen de soldaten
papieren dat ze in dienst willen blijven van de Binnenlandse
Strijdkrachten als oorlogsvrijwilliger. In de periode van 5 mei
tot 12 juli 1945 is het bataljon belast met de bewaking en
controle van de “checklinie” of “security line”, de linie
tussen oost- en west-Nederland die loopt van SpakenburgBunschoten tot aan Dodewaard. Op 12 juli 1945 zit de taak
van het DNB erop. Veel mannen (sommigen zijn al
getrouwd) hervatten hun normale burgerleven in vrijheid.
Een groot aantal mannen neemt deel aan het tweede
bataljon van het Achtste Regiment Infanterie, onderdeel
Mijnopruimingsdienst of meldt zich als oorlogsvrijwilliger in
geallieerd verband voor de strijd tegen Japan en de
bevrijding van Indonesië.

Nederlandse vrijwilligers, maart 1945. In blauwe overal en met een
oranje armband om de linkerarm marcheren Nederlandse
vrijwilligers door Aalten. (Collectie Garretsen)
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Het DNB heeft dus maar drie maanden bestaan. En toch
memorabel. In die tijd vallen er twee slachtoffers, beiden

komen uit Aalten. Wim Obbink van boerderij den Bosch op
de Haart (24 jaar oud) maakt deel uit van de staf van het
DNB. Hij verongelukt in Amersfoort - waar de staf dan
gelegerd is - met een motor die hij op een zondag leent om
kennissen te bezoeken. Hans Wiggers van de timmerfabriek
Luimes en Wiggers aan de Bodenvoor (19 jaar oud)
verongelukt in de bocht van een weg in de buurt van
Bathmen als de linker voorband springt van de vrachtauto,
die daardoor in botsing komt met een Engelse truck. Beide
jongemannen worden in Aalten met militaire eer begraven.
Elk lid van het DNB heeft zijn eigen individuele motieven en
gevoelens gehad bij het toetreden en beleefde vervolgens
zijn eigen persoonlijke bataljonsgeschiedenis. Er was sprake
van een grote verbondenheid met elkaar. Een aantal
mannen van het DNB schreef dagboeken in de zomer van
1945, zoals J. Lensink en B. Fukkink uit Aalten. Ook zijn er
mannen die in later tijd herinneringen aan het papier
hebben toevertrouwd. Maar de meesten zwegen en namen
hun verhalen mee in het graf.

Dr. Lou de Jong – directeur van het toenmalig Rijksinstituut
voor Oorlogsdocumentatie, tegenwoordig met de naam
NIOD - wijdt in zijn lijvige boekenserie over de Tweede
Wereldoorlog slechts één regel aan het Achterhoekse leger.
Henk Krosenbrink, directeur van het Erfgoedcentrum in
Doetinchem, dacht bij zichzelf: dat kan toch niet, zo raakt de
geschiedenis van dit Achterhoekse bataljon totaal vergeten.
Krosenbrink startte een breed onderzoek en interviewde
voormalige bataljonsleden. Zijn boek “Het vergeten bataljon”
kwam uit in 1984 en kreeg even aandacht. Verzetsman Co
Hettinga trok ook ﬂink aan de bel in Den Haag. In april 1986
werd het allerlaatste Verzetsherdenkingskruis door drs. G.
Peynenburg (in de oorlog was hij verbindingsofﬁcier van de
staf van Prins Bernhard) uitgereikt aan voormalig bataljonscommandant Bob Krul. Deze op zijn beurt droeg het over aan
burgemeester Bekius van Aalten. Dit laatste Verzetskruis was
een nogal laat eerherstel voor vergeten Nederlandse
oud-strijders.
In zijn toespraak prees Bob Krul de bevolking van Aalten:

Gerhard Pampiermole
(*1924) maakte samen met
zijn broer Wim Pampiermole
deel uit van het derde
bataljon DNB. Oudere
broer Wim was ambtenaar
van de gemeentesecretarie
Aalten en zat vanaf
september 1944
ondergedoken. Onder de
schuilnaam “Zwarte Karel”
opereerde Wim tussen
Dale-Barlo-VragenderLichtenvoorde. Hij was een
van de mannen van de
“pilotenlijn Lichtenvoorde”
en overleefde de oorlog.
Gerhard Pampiermole kan
nu nog (als enige in Aalten)
vertellen over zijn
G.B. Pampiermole van boerderij
bataljonstijd bij DNB. Zijn
“Kleinpenning” in Dale
ooggetuigenverslag is
authentiek. Hij zegt: ‘

‘De mensen vroegen niets, waren altijd vriendelijk en
bovenal zwijgzaam. Ze liepen vaak meer risico dan het
verzet zelf. Zonder hen had het bataljon nooit kunnen
functioneren. Wie het niet heeft meegemaakt kan het
vandaag-de-dag nauwelijks bevatten.’

Dat snap i-j noo nog neet hoo dat ton....Dan denk i-j toch....
alles was kapot, foifoi, wat ne bende, wat ne bende. Oh oh.
Ton wi-j daor in de Betuwe kwammen, och man. Jaaa ‘t was
wat, want dee patrouilles kwammen eengaal hen en weer,
ovver de Waal hen. Niemandsland was dat daor. De koone
leien allemaol in ’t gres, allemaol deur e-snaeden daor in’t
ronde. En ne STANK.. en alles met linten af-ezet.
I-j mochten gin stap buuten dee linten doon. Jao. Zo’n spul
was dat. Daor is hard evochten heur. Alles was kapot, alles
was kapot. Ja. En later ton bu’w daor ne poze
kampbewaking e-west veur de gevangen e-nommen
moffen. En nog later bu’w naor Tiel e-gaone, daor moste
wi-j ton alle geweers van de Duutsers op ne hoop gooien,
dee he’w daor verbrand. Ik zegge: “Wat stom is dat toch.
Ik wedde dat de leu zegt: Könt ze in ‘t Hollandse leger nog
wal gebroeken.” Maor alles mos verbrand. En too moste
wi-j op dee Duutsers oppassen, bu’w met-egaone en
mosten dee Duutsers miene ruumen (mijnen opruimen).
Dat mosten zee dus doon, de Duutsers! En daor was
Hollandse bewaking bi-j. Daor sneuvelen d’r nog wal ‘ns
wat. Dan waren de Duutsers boos! Zo ging dat ton.’

En zo is het. Deze geschiedenis is bijna niet meer aanraakbaar nu er in Aalten nog maar één ooggetuige is.
Veel jongere mensen in Aalten kijken ervan op als ik vertel
over het Achterhoekse leger. Daarover hebben ze nooit iets
gehoord in eigen kring of op school. Sommige van mijn
leeftijdsgenoten zeggen: “Die oorlog van mijn ouders, dat
weten we nu wel, dat is geweest, streep eronder en klaar.”
Maar de geschiedenis van die honderden mannen, die
zóveel over hadden voor de bevrijding van Nederland –
zelfs betaalden met hun leven – mag nu in het kader van
75 jaar vrijheid zeker nog wel een keer verteld worden.
Bronnen:
– Boek “Het vergeten Bataljon, het Dutch National Battalion en zijn
mensen” door Henk Krosenbrink, Staring Instituut 1984.
– Het dagboek van Wim Obbink, september 1944 – april 1945.
– Gesprek oktober 2016 met Gerhard Pampiermole.
– Gesprekken met familieleden van leden van het DNB.
– Boek van Britse vlieger Stan Hanson, “Sprong in het duister”
(1977, uit het Engels vertaald)
– Gemeente Aalten

Collectie gemeente Aalten
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Het Gedenkraam van de
Oosterkerk in Aalten

door Gerrit Hendrik van Eerden
Al kort na de oorlog, op 13 juli 1946,
werd aan de Aaltense gemeenschap
een schitterend gedenkraam aangeboden ‘uit dankbaarheid voor hulp in
oorlogstijd’. Bedoeld werd de gastvrije
hulp die geboden was aan 800 kinderen
uit Rotterdam, aan zeer veel onderduikers (ook Joodse), aan evacuees uit
Scheveningen en aan vele anderen die
honger leden in het westen van ons
land. Heel Aalten heeft deze hulp
verleend uit een sterk besef van
nationale plicht. Initiatiefnemer voor dit
mooie geschenk was ds. Th. Delleman
namens de gereformeerde kerk van
Kralingen-Rotterdam, waar hij in de
oorlogsjaren predikant was. Kinderen
uit deze stad vonden een onderkomen
in Aalten na het afschuwelijke bombardement in mei 1940. Het Rotterdamse
comité dat na de bevrijding door de
dominee in het leven werd geroepen,
werd een landelijk comité en kreeg
giften vanuit het hele land: van
onderduikers, van joodse zijde en van
andere (veelal kerkelijke) instanties.
Het glas-in-lood raam werd ontworpen
door schilder en kunstenaar Marius
Richters. Het getekende ontwerp is nog
altijd in het bezit van de Protestantse
Gemeente Aalten. Het raam werd
vervaardigd in het atelier van H. van
Lamoen in Dordrecht. Bijzonder detail
hierbij is dat in diens werkplaats op dat
moment nog geen gebruik gemaakt
kon worden van een gasaansluiting.
Kort na de bevrijding was er gebrek
aan vele voorzieningen. Vandaar dat
de stukken glas op middeleeuwse
wijze werden behandeld en
beschilderd, door ze in een met
houtskool gestookte oven te leggen.
Het vuur in de oven gaf kleuren van
een verrassend heldere schoonheid.
Omdat in de Oosterkerk de ramen
vanwege de V1 inslag in januari 1945
toch vrijwel allemaal kapot waren, werd
besloten in deze kerk het gebrandschilderde raam aan te brengen.

Verschillende facetten van de hulpvaardigheid van de Aaltense bevolking
en taferelen uit de bezettingstijd
worden in het raam tot uitdrukking
gebracht. Het kunstwerk wordt
gedragen door twee bijbelteksten:
“Is het niet dat je je brood deelt met
de hongerige en onderdak biedt aan
armen zonder huis?” (Jesaja 58:7a) en
“Verberg de vluchteling en lever de
ontheemde niet uit.” (Jesaja 16:3b).
In het midden - tussen gewapende
soldaten die iedereen op hun weg
vertrappen – is een boerenechtpaar te
zien, dat beschermend en troostrijk de
handen uitstrekt naar mensen die
worden bedreigd. Onderin het raam
zijn spelende (Rotterdamse) kinderen
verbeeld, maar ook vermagerde,
hongerige vrouwen met hun kinderen.
Bijzonder is dat enkele kinderen van
dominee Delleman model hebben
gestaan voor deze afbeeldingen.
En verder worden verzetswerkers
getoond, druk bezig met het vervalsen
van persoonsbewijzen en met een
drukpers voor illegale krantjes. Midden
boven zien we het Nederlandse wapen
met daaronder de maagd met
Nederlandse vlag en overwinningsfakkel. Rechts daarvan de bouwvakker
die begint met de wederopbouw en
links de landbouwer die ondanks
zoeklichten en bommenwerpers
“stäoreg” blijft voortploegen.

Schets van het herdenkingsraam door
Marius Richters

De zijramen verbeelden symbolen van
de vier evangelisten, van Mozes en
Jesaja en voorts de wapens van een
aantal grote steden die aan de
totstandkoming van dit waardevolle
monumentale raam hebben
bijgedragen. Ook de Davidsster is hier
te zien. Onderin deze ramen is een
gedeelte uit een gedicht van Muus
Jacobse te lezen:
Maar als ik leven mag tot de bevrijding
en juichen op het overwinningsfeest,
God, doe mij dit dan weten:
wat voorbijging aan nood en leed
is niet vergeefs geweest.

Oosterkerk Aalten (Foto Ben Lammers)

ADVERTENTIE

Herdenkingsraam Oosterkerk (Foto Jan Oberink)
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Het Nationaal Onderduikmuseum werkt regelmatig samen met scholen en musea, ook in de
grensregio. Het euregionaal project ‘Unterwegs’ is hiervan een voorbeeld. Hierin werken drie
musea en vier scholen samen: Humberghuis in Hamminkeln-Dingden (D), Otto Pankok Museum in
Bad Bentheim-Gildehaus (D), Nationaal Onderduikmuseum in Aalten en vier scholen in Nederland
en Duitsland: Städtische Gesamtschule Hamminkeln (D), Gymnasium in den Filder Benden in
Moers (D), Over Betuwe College (OBC) Bemmel en het Graafschap College in Doetinchem.

Euregionaal scholenproject ‘Unterwegs’
De hedendaagse tendens naar nationalisme en populisme
geeft aanleiding om met jonge mensen hierover het gesprek
aan te gaan. ‘Unterwegs’ is een interactief samenwerkingsproject over vrijheid, tolerantie en (mede)menselijkheid.
Door de jeugd in de grensregio samen te brengen, zullen
grenzen letterlijk vervagen.
Voor het project moesten de jongeren zich in eerste
instantie inleven in de historische geschiedenissen van
burgers. Alle drie musea vertellen verhalen over burgers
die ondanks gevaar en onderdrukking toch de moed
opbrachten om medemensen in nood te helpen.
117 scholieren kregen een rondleiding in het Nationaal
Onderduikmuseum. Onderdeel daarvan was een gesprek
over vrijheid en ze moesten drie foto’s in het museum
maken, die voor hen symbool staan voor vrijheid. Hen werd

ook gevraagd een symbool, slogan of tekst te bedenken die
voor hen de lading van ‘Vrijheid’ dekt, dit als voorbereiding
op de workshop zeefdrukken. ’s Middags maakten ze, na
een gezellige lunch bij Partycentrum ’t Noorden, onder
leiding van kunstenaars de vrijheidsvlaggen.
De andere musea zijn ook door de scholieren bezocht. In het
Pankok museum zijn aardewerk producten en houtskooltekeningen gemaakt. In het Humberghaus werd gewerkt met
foto’s en familieverhalen. Een deel van de kunstwerken van
de scholieren is opgenomen in de collectie van het Nationaal
Onderduikmuseum. De kunstwerken maken deel uit van de
reizende tentoonstelling Unterwegs-Grenszland, die vanaf
29 maart 2020 onder andere te zien zal zijn in de deelnemende scholen en musea.

(Foto’s Jan Oberink)
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Lichtpuntjes in donkere dagen
Dat een oorlog geen winnaars kent, hoef
ik niet uit te leggen. Tussen alle ellende
gebeuren soms ook dingen die de moeite
van het vermelden waard zijn. Zo ook
onderstaande getuigenis van Wim Blom,
over hoe hij gered is door een Duitse arts.

Aalten 1945 Dijkstraat

E. ter Brugge (*1928 Haartsestraat,
vader heeft een fabriek aan de
Dijkstraat) schrijft: Met een speciale
groep Engelse militairen heeft Aalten
een speciale band en wel met het
regiment 263 Super Heavy Artillery
onder leiding van kolonel Hyden
Smith. Zij bleven in Aalten ‘plakken’
en organiseerden ﬁlm-, feest- en
dansavonden met Aaltenaren en
lieten goede herinneringen achter.

door Gerrit Nijman
Op 30 januari 1944 heeft er een razzia op de kerken in
Aalten plaatsgevonden. Hierbij zijn 48 jonge mannen
opgepakt. Wim Blom, 95 jaar en woonachtig in Oakville,
Canada, is de enige die het verhaal nu nog kan vertellen.
Ondanks zijn hoge leeftijd kan hij zich nog alle details
herinneren.
Hij vertelt: “Ik kwam in Kamp Amersfoort in een
werkcommando terecht, om op vliegveld Soesterberg
schuilplekken te graven en met zware bomen te sjouwen.
Op 8 maart 1944 volgde het bombardement op dat
vliegveld. De gevolgen waren desastreus. Ik zat met 25
anderen op een platte boerenkar, voortgetrokken door een
oude tractor, om na het werk weer naar het kamp te gaan.
We mochten van de bewakers niet gaan schuilen, met als
gevolg dat we allemaal door de luchtdruk van de wagen
werden geblazen. Twintig jongens van mijn wagen waren op
slag dood en ik werd met drie andere lotgenoten
zwaargewond met een militaire ambulance afgevoerd naar
het Diaconessenziekenhuis in Arnhem.”
Wim Blom vertelt verder over de behandeling door een
Duitse arts: “In dat ziekenhuis kreeg ik de behandeling van
mijn leven. De chef-arts was een Duitser die als kind de
verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog had beleefd.
Na die oorlog opende de Nederlandse regering de grens
met Duitsland en Oostenrijk om de ondervoede en sterk
vermagerde kinderen op te vangen. De chef-arts was één
van die kinderen die in Holland weer op krachten kwam.

Korte verhalen
rondom de bevrijding

Foto: November 2019, bij de voormalige Westerkerk, waar Wim
Blom is opgepakt. V.l.n.r.: Gerrit Nijman, Jan Blom (jongste broer
van Wim), Alie Blom (vrouw van Jan), Dick Luiten, Louis Veldhuis en
Henriette Blom.

Ook fysiotherapeut Heinz uit Oostenrijk kwam na de Eerste
Wereldoorlog als kind naar Nederland om weer aan te
sterken. Hij liet zijn dankbaarheid blijken door te doen wat in
zijn macht lag om de gewonden zo goed mogelijk te
verzorgen.”
Wim Blom heeft na de oorlog geprobeerd met hen in contact
te komen, wat hem helaas niet is gelukt.
In november 2019 is dochter Henriette Blom een paar dagen
vanuit Canada naar Nederland gekomen om, naast
familiebezoek, vooral de expositie Kerkrazzia in het Nationaal
Onderduikmuseum te bekijken. Wim Bloms gezondheid was
te broos om de reis te ondernemen. Henriette was blij dat ze
de reis vanuit Canada ondernomen had. Het is haar nu
duidelijk geworden hoe de houding van haar vader binnen het
gezin verklaarbaar is. Altijd maar, dag en nacht, keihard
werken en het hoofd afwenden als hem naar bepaalde dingen
gevraagd werd. Heel herkenbaar voor gezinnen waarvan de
vader tijdens de oorlog in een kamp heeft gezeten.
Wim Blom heeft in de oorlog ondergedoken gezeten op de
boerderij van Luiten op Groot Sondern. We zijn Dick en
Loltje Luiten zeer erkentelijk voor het werk dat ze gedaan
hebben om dit verhaal, dat nog veel uitgebreider is, boven
water te krijgen.

Foto: Dina Geurink-Wisselink

“Onder de pittige tonen van Barlo’s
kranige Fanfare trok vrijdag 11 Mei
een groote optocht door Barlo’s
schoone dreven om het ondergedoken vaandel der Chr. Oranje
Vereeniging weer in eere te
herstellen, hetgeen ten huize der fam.
G. Ormel plaats vond. Teruggekomen
op het feestterrein werd de middag
doorgebracht met het houden van
eenige volksspelen, terwijl de
schoolkinderen op royale wijze door
de feestcommissie werden onthaald.”
(Aaltensche Courant 15 mei 1945)

Henk Lettink
(*1936, Dale 123):
“D’r is mi-j één dinge van
‘t ende van de oorlog good
ovver-eblevven: ik hebbe too
veur ‘t eerste van mien
laeven een doedelzak
e-heurd! Dat was hier in
Aalten met de bevrijding.
Da’j dan ne doedelzakspöller
heurt. Dat vergaet i-j ow
laevensdage neet meer!”

Wim Obbink (1921-1945 boerderij den Bosch,
Haart-Aalten) – tekst uit zijn dagboek d.d. 30 maart
1945. Wim was vanaf medio april lid van de staf van
het Dutch National Battalion, dat met de Canadezen
meetrok de Veluwe en de Betuwe te bevrijden.
Tijdens zijn missie verongelukte Wim op de motor
op 13 mei in Amersfoort.
Voor hem duurde
de fel begeerde
vrijheid niet lang.

Illustratie Ronald Peet

Foto: Wim Blom met joodse onderduiker Cor Buijs, die ook in de
Westerkerk is opgepakt en wiens eigenlijke naam Moshe Boas Berg
was. Op de achtergrond een schuur van Groot Sondern dat door
Engelse tanks op de dag van bevrijding in brand werd geschoten,
omdat men vermoedde dat er Duitsers in zaten.
(Foto Dick en Loltje Luiten)
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Jan Klompenhouwer
(*1938, Dijkstraat 29):
De leste waeke zaten wi-j in de schuulkelder bi-j
Freriks en Hakstege in de Heurne, want ons huus an
de Diekstraote was helemaols plat gebombeerd.
Een Engelsen tank stond daornaost en vuren op
Duutsers dee bi-j ne boerderi-je een ende wieter
lagen. Dat was mi-j toch een hels kabaal, heuren en
zeen verging ow. Zeen konne wi-j toch al niks. Een tied
later waarschuwen ons een Engelse soldaote da’w te
veurschien konden kommen. Wi-j kreggen chocolade,
dat was een ongekende luxe.
Het Diaconessenziekenhuis in Arnhem waar Wim Blom na het
bombardement op Soesterberg zo’n goede verzorging kreeg.
(Foto Collectie Erfgoed Gelderland.

Soldaten bij een Duitse legerauto in de Aaltense Heurne
(Heurne 24, nu Piepersweg) na de bevrijding op 31 maart 1945.
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Karel Hengeveld in Bredevoort:

Een verzetsman vol daadkracht en moed
door Ina Brethouwer
Net na de oorlog zet Karel Hengeveld zijn herinneringen op
papier. Hij begint met de woorden:
‘Eerst wil ik op papier zetten waarom ik gestreefd heb,
de Duitsers tegen te werken. Ten eerste omdat ik mijn
land, de vrijheid van mening en de democratie liefheb.
Ten tweede omdat ik mijn kinderen niet wens op te
voeden onder het naziregime.’
Karel Hengeveld is sinds 1920 in dienst bij de Provinciale
Gelderse Electriciteits Maatschappij (PGEM). In de Tweede
Wereldoorlog is hij chef-monteur en zijn standplaats is
Bredevoort. Karel bezit grote technische kennis en ervaring.
Naast het publieke telefoonnet bestaat een intern telefoonnet voor medewerkers. Al in 1938 krijgt Karel een geheime
brief van de directeur P.G.E.M. met het verzoek om bij een
eventuele inval van de Duitsers behulpzaam te zijn bij het
telefoneren naar politie en rijksambtenaren om berichten
door te geven aan het leger. Dan volgt de Duitse bezetting.
De eerste maatregel van de Duitsers is, dat koperleidingen
vervangen moeten worden door ijzerdraad. Koper is nodig
voor de fabricage van wapentuig. Karel Hengeveld
verdonkeremaant grote hoeveelheden en spoort ook zijn
PGEM-collega’s aan zo te handelen: ‘Als je meewerkt wordt
de oorlog gerekt,’ zo houdt hij hen voor, ‘en op die manier
worden ook onze jongens neergeschoten.’
Tijdens de bezetting denken de Duitsers dat het telefoonverkeer in de Achterhoek is lamgelegd. Maar dit is absoluut
niet het geval. Veel telefoontoestellen, met verbindingen
naar knooppunten in heel Gelderland en vertakkingen naar
andere provincies, bevinden zich in transformatorhuisjes.
De bezetters hebben geen idee van het systeem, waarbij
resultaten van observatieposten in code worden

doorgeseind naar centrale personen. Boodschappen over
op handen zijnde razzia’s tegen Joden worden doorgegeven
over het telefoonnet vanuit Doetinchem naar Aalten. Het
wachtwoord is: ‘De kinderwagen is onderweg’. Op zijn beurt
geeft Hengeveld deze waarschuwingen door aan PGEM-ers
in Dinxperlo, Varsseveld en Lichtenvoorde. Hengeveld heeft
een telefoonaansluiting in zijn woning aan de Misterstraat
en een tweede in het transformatorhuis aan de Buninkdijk
op de Haart. In de kruipruimte van dit kleine ‘Pegumhuusken’
verbergt hij vliegeniers van neergestorte geallieerde
vliegtuigen.
Informatie die hij van hen krijgt, belt hij door naar het verzet.
Als de kust veilig is brengt hij ze naar de schuur van Pleiter
in Vragender (de oudste zoon spreekt zijn talen) en daar
halen de mensen van de ‘pilotenlijn’ Lichtenvoorde hen op,
waarna het verzet hen verder begeleid richting hun thuisbasis. Hengeveld regelt ook rogge via diverse boerderijen
in de buurt. Hij laat door bakker Swijtink in Bredevoort
roggebroden van vier pond bakken, die hij wekelijks
verstuurt naar 32 gezinnen in het land. Hij verstuurt ook
havermout en spek. Hengeveld regelt valse papieren voor
de verzetsleiders Jan Tinge en Kees van Beem, waardoor
deze aan Duitse arbeidsdienst ontsnappen. Ze worden:
“PGEM-monteur”. Hij brengt ze technische kennis bij en
stelt hen zelfs voor aan Kommandant Wiesmann aan de
Markt in Aalten! Hij regelt ook een ‘Nachtausweis’ voor hen,
zoiets komt bij verzetswerk zeer goed van pas.
In de zomer van 1944 vinden besprekingen plaats van de
Raad van Verzet met regionale verzetscommandanten over
het samenstellen van verzetsgroepen. Een deel van
Nederland is al bevrijd en de frontlijn loopt dwars door
Gelderland. Commandant van de Achterhoekse verzetsbeweging Bob Krul wil dat alle belangrijke punten in de

P.G.E.M. Zijn groep bestaat uit elf man. Hij staat in contact
met Hengeveld, die zeker vanaf dat moment de man in
groot verband wordt wat betreft de illegale telefoonverbindingen. Het verzet kan nu namelijk gebruik maken van
het interne telefoonnetwerk van P.G.E.M. en veel plaatsen
bereiken zonder afgeluisterd te worden. Vervolgens worden
in Varsseveld, Doetinchem en Ulft verzetsgroepen
georganiseerd. In Winterswijk staat de verzetsgroep onder
leiding van Bernard Tenkink en in Lichtenvoorde is het Jacob
Bakker. Dan komen Ruurlo, Vorden, Groenlo, Eibergen en
Laren aan de beurt.

Oorkonde die Karel Hengeveld ontving op 20 maart 1945 in
verband met zijn 25-jarig dienstverband bij de P.G.E.M. Tevens
ontving hij 13 sigaartjes die ‘ergens uit een kistje waren gerold’.
(Collectie dochters Hengeveld)

regio in kaart gebracht worden. Karel Hengeveld helpt met
het maken van dit schema. De chef telefoondienst P.G.E.M.
Doetinchem ondersteunt zijn werk. Verzetsman Co Hettinga
uit Gaanderen beschrijft in zijn memoires dat G.H. Klein
Entink alias Willy (voormalig kruidenier aan de Hogestraat
en in de oorlog een heel actieve verzetsman) begint met het
vormen van verzetsgroepen uit de verschillende buurtschappen tot een totale sterkte van 60 man. Er zijn
hoekijzers en spijkerplanken nodig en staalkabels om over
de wegen te spannen. Knokploeg Aalten onder leiding van
Jan Wikkerink en Willem Wikkerink (17 man sterk) samen
met Karel Hengeveld regelen dit. Hengeveld stimuleert ook
zijn collega monteurs tot het leveren van de nodige
staalkabels. De hoekijzers worden door diverse smeden
gemaakt. Beide verzetsgroepen moeten samenwerken en
dat is in het begin wel lastig omdat men elkaar niet kent en
verschillend verzetswerk doet. Later worden de twee
groepen samengevoegd.

Karel en Bartje Hengeveld in Bredevoort 1949 (Collectie dochters Hengeveld)
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Boek van Karel Berkhuijsen over de rol van
de P.G.E.M. tijdens de Tweede Wereldoorlog

Nadat dit in Aalten voor elkaar is, wordt het militaire werk
in Dinxperlo georganiseerd. Bas Rexwinkel heeft de leiding,
lid van voormalig regiment 8.R.A. en ook monteur bij de

Nadat de geallieerden Nijmegen hebben bezet, krijgt
Karel Hengeveld van de hoofdopzichter P.G.E.M. in Arnhem
het verzoek om inlichtingen te verstrekken over de Duitse
troepenbeweging en het aantal voertuigen met geschut.
Begin 1945 krijgt Karel Hengeveld het verzoek de spionagedienst te ondersteunen (waarbij de al eerder genoemde
Klein Entink uit Aalten is betrokken namens de Groep
Albrecht). In huis bij de familie Hengeveld zijn vrouw en kind
van ondergedoken marechaussee Van Dieren zes maanden
gehuisvest tot de bevrijding, Ook wordt nog iemand van de
‘Groep Albrecht’ bij de familie ondergebracht.
Hengeveld doet nog meer dan hierboven beschreven is. Hij
heeft ook steeds behoedzaam moeten opereren omdat in
zijn naaste omgeving veel nationaal-socialistische gezinnen
woonden. Karel Hengeveld heeft een grote bijdrage
geleverd in het geheel van het verzetsnetwerk via het
Nederlandse telefoonnet. Het was vaak riskant wat hij deed
maar hij ging ermee door omdat hij de vrijheid voor een
ieder voor ogen had. Hij was een zeer sociaal en moedig
mens. Samen met zijn gezin droeg hij een hoeksteen bij aan
de bevrijding van heel Nederland.
Bronnen:
- Schenking documenten door dochters Hengeveld aan het
Onderduikmuseum in 2010
- Verslag van Co Hettinga over P.G.E.M. activiteiten, onbekend jaartal
- Museumnieuws Winterswijk, juni 2018, artikel van Willem Hulscher
- Boek Karel Berkhuijsen ‘Verzet via het geheime telefoonnet’ (2016)
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NIEUWS
Onderduikroutes
Twee ﬁetsroutes langs diverse
onderduikplekken in de gemeente
Aalten met ieder een eigen
persoonlijk verhaal.

VVV, kantoor Aalten is, samen met
de Museumwinkel, gevestigd in de
centrale hal van het Nationaal
Onderduikmuseum.
U kunt er terecht voor informatie en
advies op het gebied van recreatie
en toerisme in de Euregio, met name
in de gemeente Aalten. Tevens is de
VVV het verkooppunt van diverse
cadeaukaarten, arrangementen op
maat, kunstartikelen, streek- en
museale producten, maar
bijvoorbeeld ook bijzondere kaarten,
streekboeken en producten met de
Achterhoekse vlag. Ook zijn er
diverse wandel- en ﬁetsroutes
verkrijgbaar. Hieronder enkele
favoriete routes. Meer informatie is
te vinden op www.vvvaalten.nl.
Bellen of mailen kan natuurlijk ook:
0543-47 30 52 en info@vvvaalten.nl

Museum-bevrijdingspuzzel

Gängeskesroute

Aaltense
wandelroutes

een fraaie wandeling door de verbindingspaadjes van
vroeger tussen de dorpsstraten en de moestuinen: de
gängeskes. Voor kinderen is er een leuke speurtocht:
de Gängeskes Junior.

Parelroute:
biedt een parelsnoer van bijzondere en mooie plekjes
van Aalten. Zeer geschikt voor mensen die Aalten al
kennen en alleen te wandelen met gids.
Historisch centrum
Dit is het verhaal met een honderdtal foto’s van het
centrum in Aalten over ‘hoe het vroeger was’. Over
een gewone en een paardenslagerij midden in het
dorp. Een garagebedrijf, handel in bier, een molen,
een meubelfabriekje, en de eerste hoorndraaierij.
Alleen op ‘locatie’ te bekijken.

Onderduikarrangement
Aan de hand van de
Onderduikroute ﬁetst u vanaf uw
accommodatie langs diverse
onderduikplekken. Tijdens de
ﬁetstocht bezoekt u het Nationaal
Onderduikmuseum in Aalten, het
Grenslandmuseum in Dinxperlo en
kunt u bij Theetuin Rensink
genieten van een heerlijke lunch
met lokale producten.

Vrije inloop zomerseizoen
De Gängeskesroute wordt, zonder voorafgaande
boeking, aangeboden op de derde zaterdag van april
tot en met september en tevens op de eerste
zaterdag van de maanden juni, juli en augustus.
ADVERTENTIE

Vier vrijheid! even!
Vier ‘t l

haartsestraat 2 • 0543 - 472622 | www.meerdinkjuwelier.nl
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AALTEN
BELEVEN
BESEFFEN
BEVRIJDING
BEVRIJDINGSFEEST
BEZETTING
BREDEVOORT
DEMOCRATIE
DILEMMA
DINXPERLO

DORPSBOERDERIJ
EDUCATIE
ESCAPEROOM
EUREGIO
EVACUE
EXPOSITIE
FRERIKSHUUS
GRENSOVERSCHRIJDEND
HERDENKEN
HOORNINDUSTRIE

MARKTKAMER
MOED
MUSEUMCAFE
ONDERDUIKEN
ONDERDUIKMUSEUM
RESPECT
SCHEVENINGEN
SCHUILKELDER
SOLIDARITEIT
STOLPERSTEINE

TEXTIELINDUSTRIE
TOLERANTIE
VEILIG
VERDRIET
VERHALENVANGERS
VEZET
VIEREN
VLUCHTEN
VREDE
VRIJHEID

0543-472551 | www.het-noorden.com | AALTEN
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Kind
van de
vrijheid
In de expositie Kind van de Vrijheid,
worden 9 persoonlijke verhalen van
toen verbonden met verhalen van nu.
Het zijn de verhalen van kinderen die
hebben ervaren dat vrijheid niet
vanzelfsprekend is en daar anderen
over willen vertellen.
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