Uitgave van het Nationaal Onderduikmuseum | 2 -2020

5
12
18
23
26

Kind van de Vrijheid
Toen en nu
Herman Wisselink:
onderduiker aan twee
kanten van de grens
Oorlogsgraven
in Aalten, Bredevoort
en Dinxperlo
Anne Frank
Vrijheidsboom
Tachtigjarige tweeling
doet het rustiger aan

Colofon
Nationaal Onderduikmuseum
onderdeel van de Vereniging Aaltense Musea
Post- en bezoekadres:
Markt 14 - 7121 CS Aalten
T +31 (0)543 47 17 97
E info@onderduikmuseum.nl
W www.nationaalonderduikmuseum.nl
VVV Aalten
T +31 (0)543 47 30 52
E info@vvvaalten.nl
W www.vvvaalten.nl
Bankrekeningnr. NL36 RABO 0310 5037 79
Kamer van Koophandel 40120837
Redactie De Panne
Annelies Evers, Annet Westerveld,
Henk Lensink en Anne-Marieke Vreeman
Met vaste bijdragen van:
Gerda Brethouwer, Hans de Graaf, Thea
Schipper, Antoinette Baanders, Lia de Ridder
Illustratie: Ronald Peet
Fotograﬁe: Jan Oberink
Vormgeving: Ben Lammers
Bestuur
Gyula de Ploeg, Voorzitter
Kees Schippers, Secretaris
Wilco Lensink, Penningmeester
Luuk Nijenhuis, Marian Nijman,
Jon Temming en Verena Winter
Ereleden
Tijme Bouwers, Evert Smilda, Ab Hoefman
en Rob Nieman
Vaste medewerkers
Gerda Brethouwer, directeur
Diny Grifﬁoen-Drenthel, secretariaat
Anita Bolks, secretariaat
José Mateman-Heijnen, administratie
Ria Theissen, ofﬁce management
Karin Westerveld-Vöcking, facilitair

Voorwoord van de redactie

Inhoud
40e jaargang nummer 2 - 2020

Vrijheid voor iedereen
Kind van de vrijheid
Toen en nu
Textielschaarste
‘Mijn Vader Eed Mijnen in WOII…’
Earste Karstdag 1944
Collectiebeheer en -behoud
Herman Wisselink: onderduiker
aan twee kanten van de grens
Onderscheiding Herman Onnink
Verzamelalbum 75 Vrijheid
Blommenwerpers
Het verhaal achter een gedicht
Gezocht ict-er / programmeur
Oorlogsgraven in Aalten,
Bredevoort en Dinxperlo
Steun het Onderduikmuseum,
juist nu!
Paradieskes
Corona
Boekrecensie
Anne Frank Vrijheidsboom
VVV-nieuws
Even voorstellen
Tachtigjarige tweeling
doet het wat rustiger aan
Advertenties

4

5

5
6
8
9
10
12
13
13
14
16
17

6

18
21
21
22
22
23
24
25
26
27

8
18

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

23
Lidmaatschap
De contributie voor het lidmaatschap
van de Vereniging Aaltense Musea
bedraagt minimaal € 20,- per
kalenderjaar.
Voorpagina: Anne Frank Vrijheidsboom
Foto: Jan Oberink

2

De Panne verschijnt 2x per jaar
en de digitale nieuwsbrief 4x per jaar.

| De Panne 2-2020 | Nationaal Onderduikmuseum

Corona, het laat ons niet meer los. Je kunt je bijna niet meer
voorstellen hoe het leven was voor Covid-19. Toen kon je nog zonder
zorgen op bezoek gaan bij je ouders of grootouders. Een hand, een
knuffel of een zoen geven. Een spontaan bezoek aan een museum
brengen. Jammer dat door corona de aandacht van zo’n belangrijk jaar,
75 jaar vrijheid, naar de achtergrond is gegaan. Het is een hele klap
voor de musea, maar ook voor veel andere culturele instellingen,
theaters, horeca en noem ze maar op.
Het Onderduikmuseum zat midden in de hectiek voor de nieuwe
expositie ‘Kind van de Vrijheid’. Maandenlange voorbereidingen
gingen vooraf aan de expositie, maar ook aan de geplande opening op
3 april door H.K.H. Prinses Margriet. Helaas kwam eind maart deﬁnitief
het bericht dat het niet door kon gaan vanwege corona. Dit was een
domper voor het museum en alle vrijwilligers die zich hiervoor hebben
ingezet. In plaats van een topjaar met een recordaantal verwachte
bezoekers, ging het museum op slot. Gelukkig zijn we inmiddels weer
geopend en weten veel bezoekers ons weer te vinden. Kom daarom
vooral langs voor een bezoek, maar reserveer wel even van tevoren.
Verderop een artikel van de coronamanager die vertelt hoe het
museum omgaat met de coronamaatregelen.
Net voor de lockdown was de Vrijheidseditie van De Panne verspreid.
We hebben hierop veel positieve reacties gehad. Dit was ﬁjn om te
horen. Eén persoon viel over een negatieve benaming van onze Duitse
buren. We willen dit graag toelichten: Dit woord was letterlijk
overgenomen uit het dagboek van een onderduiker destijds en dit
moet bezien worden in het tijdsbeeld van toen. Het was geenszins de
bedoeling om Duitsers in een negatief daglicht te zetten. Wij denken
juist, door dit te vergelijken met de huidige omgang, dat hiermee
duidelijk is dat wat er in het verleden ook is gebeurd, de tijden zijn
veranderd. We staan niet meer tegenover elkaar, maar we slaan nu de
handen ineen voor vrijheid en vrede.

Jan met de Panne
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.

We zijn blij om te kunnen meedelen dat de redactie van De Panne is
uitgebreid met Anne-Marieke Vreeman. Ze is een echte Achterhoekse;
geboren in Groenlo en opgegroeid in Ruurlo en Lichtenvoorde, woont
ze inmiddels zo'n 20 jaar in Aalten. In het dagelijks leven heeft ze haar
eigen bedrijf onder de naam Zwaluw | Communicatie & Projecten en is
ze momenteel werkzaam als communicatieadviseur bij Careaz in
Lichtenvoorde. Anne-Marieke is 44 jaar en woont samen met Erwin en
hun kinderen Jasper en Eline. Met veel plezier levert ze vanaf dit jaar
een bijdrage aan de mooie verhalen die er te delen zijn rondom het
Nationaal Onderduikmuseum.
Wij wensen u veel leesplezier!
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Namens de redactie,
Annet Westerveld-Lensink
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Vrijheid voor iedereen
In de Achterhoek wordt 75 jaar vrijheid vanuit het centrale thema ‘Samen vieren wij vrijheid en vrede’ beleefd.
Het accent ligt niet zozeer op de militaire strijd als wel op 75 jaar lang vrijheid met elkaar, aan weerszijden van de
Nederlands-Duitse grens. De expositie Kind van de Vrijheid is als onderdeel van het grensoverschrijdende regioprogramma Gelderland Herdenkt gemaakt door het Nationaal Onderduikmuseum. De centrale expositie is ingericht
in het Nationaal Onderduikmuseum. De mobiele, ‘reizende’ tentoonstelling zal volgend jaar te zien zijn aan
weerszijden van de grens bij alle deelnemende gemeenten.

Kind van de vrijheid - Toen en Nu
Persoonlijke verhalen
Verhalen van 75 jaar geleden worden aangevuld met
naoorlogse verhalen, zoals het verhaal van Ghassan die
recent gevlucht is uit de oorlog in Syrië en in ons land een
‘veilig’ onderkomen vond. Zo worden toen en nu met elkaar
verbonden zodat wij het gesprek kunnen voeren over het
belang van vrijheid en onze democratie.
door Gerda Brethouwer
'Pas als het er niet langer is, weet je wat je mist’, hoorde ik
vaak dit jaar.
Ik herinnerde u in maart via ons ‘Vrijheidsmagazine’ aan de
Four Freedoms, die de basis vormen van de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens van de VN uit 1948.
In ons museum werkten we op dat moment vol
enthousiasme toe naar de opening van de expositie ‘Kind
van de Vrijheid’ op 3 april door H.K.H. Prinses Margriet.
In één klap werd alles anders, niet alleen in Aalten, in heel
Nederland, heel de wereld: het Covid-19! De pandemie
heeft grote impact, brengt persoonlijke en materiële
verliezen met zich mee. Niemand had dit kunnen voorzien.

toch: persoonlijk vind ik het te ver gaan om de inperkingen
van onze persoonlijke bewegingsruimte te vergelijken met
de onvrijheid door een bezettingsmacht in 1940-1945.
Onze onvrijheid nu is er voor ons eigen bestwil en onze
gezondheid en zeker niet omdat iemand anders of een
politieke macht ons naar het leven staat. De Holocaust, zes
miljoen joden werden vermoord. Mensen brachten destijds
het hoogste offer: hun leven, voor de toekomst van hun
kinderen en geliefden. Zij zagen een sociale toekomst in
vrijheid voor zich, waarin je mag zijn wie je bent, mag
zeggen wat je denkt. Nu 75 jaar later wordt er veel en vaak
gezegd wat men denkt. Voor- en tegenstanders overschreeuwen zichzelf om hun gelijk en menen dat dit van
levensbelang is. Het woord verbinding is bij deze polarisatie
ver te zoeken.

Minder bewegingsvrijheid
Nog nooit was het zo stil op de Dam tijdens Nationale
Dodenherdenking op 4 mei. Juist dit jaar, 75 jaar vrijheid.
De regering nam vergaande maatregelen in de aanpak van
het virus. Vrijheidsrechten werden ingeperkt. Nooit eerder
na de oorlog gebeurde dat en in die situatie bevinden we
ons nog steeds. Het roept bij oorlogsgetuigen nare
herinneringen op en veroorzaakt angst voor het ongewisse.
Musea, restaurants en bioscopen zijn inmiddels weer open,
maar de onzekerheid blijft. Komt er een tweede golf?
Hoe zal de samenleving er uitzien na de crisis? Niemand
weet het. De overheid neemt zijn rol in de maatregelen voor
de volksgezondheid en vertrouwt daarbij op het oordeel van
deskundigen, maar deze zijn ook op zoek naar antwoorden.
En wij maken er het beste van.
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Ons democratisch rechtssysteem

Maatschappelijke polarisatie

Het vrije woord is heilig. In ons democratisch rechtssysteem
wordt rekening gehouden met alle smaken. Onze vrijheid is
zeker niet in het geding, maar laten we vooral beseffen dat
dit niet overal geldt. Er zijn landen met regeringen waar het
vrije woord wordt weggenomen, waar mensen worden
opgepakt, vergiftigd, vermoord. Ook in ons land wonen
mensen die nog recent een vorm van onvrijheid hebben
ervaren. Voor hen betekent vrijheid: weg van oorlog, weg
van angst voor terreur en veilig wonen in een ander land.
Ze wanen zich veilig in Nederland, ook in coronatijd. In de
expositie ‘Kind van de Vrijheid’ maken de verhalen van toen
en nu indruk, zeker als je zelf in vrede en voorspoed bent
opgegroeid. Tel je zegeningen. Zeg nu zelf: als je dat doet,
dan zijn de onvrijheid in coronatijd en het ongemak toch
heel relatief?

Er wordt een veelheid aan reacties, opinies en emoties
opgewekt door het virus en de maatregelen. De herinnering
aan de onvrijheid in de Tweede Wereldoorlog is vanwege
de alomvattende schaal en het plotselinge karakter te
begrijpen. Jongeren hebben ook begrip gekregen voor wat
het betekent thuis te moeten blijven uit veiligheid. Maar

75 jaar vrijheid is een enorm, nauwelijks te onderschatten
goed. Laten we die vrijheid met z’n allen koesteren, er
verder zorg voor dragen. Laten we proberen met woord en
daad anderen te helpen die niet de zegeningen van vrijheid
kennen.
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De expositie kent drie thema’s met negen hoofdpersonen
die vertellen over de waarde van vrijheid en hoe we die
doorgeven.

1. Waar ben ik thuis? (vrijheid en identiteit)
• Joseph Tetelepta (1948), als kind uit de Molukken
naar Nederland gekomen in 1951.
• Rudi Ostermann (1940) als kind met familie na de
bevrijding uitgezet (Operatie Black Tulip: Alle Duitsers
Nederland uitgezet).
• Ate Meijer (2003) ging twee keer een jaar lang met
haar familie op wereldreis.

2. Littekens blijven (leven met oorlog)
• Dik de Boef (1940), overleefde zowel bombardement
Rotterdam als Arnhem.
• Hubert Meenen (1936) maakte het bombardement
Emmerich mee.
• Ghassan Aleleiwi (2007) gevlucht met zijn ouders en
zusjes uit Damascus, Syrië.

3. Ik en de ander (vrijheid en veiligheid)
• Sallo van Gelder (1937), ontsnapt door een als non
vermomde verzetsvrouw.
• Ruth Humberg (1938), dochter joodse slagersfamilie
in Dingden, gevlucht met haar ouders naar Canada,
woont daar nog altijd.
• Monique B. (1965) geboren in Rotterdam heeft tot
haar 21ste jaar de Duitse nationaliteit.

Extra:
• Het verhaal van Prinses Margriet – geboren in het vrije
Canada, land van de bevrijders.
• Drie beeldend kunstenaars werken mee om
de verhalen een extra dimensie te geven:
Dienke Groenhout (Maakfabriek),
Karel Kindermans en Maron Hilverda.
• De Kajak - Animatievideo door Udo Prinsen,
met lespakket voor het MBO.
• Bij de expositie hoort een koffertje met lesprogramma
en docentenhandleiding voor zowel basisonderwijs als
voortgezet onderwijs, MBO.
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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.

Textielschaarste
door Thea Schipper

Damesjurk voor 36 punten

In navolging van de vrijheidseditie van
De Panne, waarin we vertelden over
bevrijdingstextiel, besteden we in
deze uitgave aandacht aan de textielschaarste die tijdens de Tweede
Wereldoorlog ontstond en hoe de
bevolking daarmee omging.

Een volwassen persoon kreeg 100
punten. Dat lijkt veel, maar voor een
damesjurk moesten 36 punten worden
ingeleverd en voor een paar wollen
kousen acht. In totaal werden er vier
keer textielbonkaarten uitgedeeld.
Iedere keer moest men er steeds
langer mee doen.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog
ontstond in toenemende mate
schaarste aan voedsel, brandstof en
allerlei andere zaken, waaronder ook
textiel. Om prijsopdrijving en
zwarthandel te voorkomen en een
evenredige verdeling van schaarse
goederen te bewerkstelligen was een
distributiesysteem opgezet. Al vanaf
augustus 1940 werden bonnen
uitgedeeld waarmee men textiel kon
kopen. Pas vanaf november 1949 was
kleding weer zonder bonnen
verkrijgbaar.

Jute en parachutestof als
alternatief

Gepuzzel
Na de eerste uitdeling van bonnen
werd textiel in categorieën ingedeeld,
zoals: werkkleding; huishoudtextiel en
kleding. Voor elke categorie was een
aparte bonkaart. In dagbladen werd
aangekondigd wat, waar te koop was
en tegen inlevering van welk aantal
bonnen. Men moest voortdurend alert
zijn op deze informatie. En omdat er
lang met de bonnen gedaan moest
worden, betekende dat vooruitdenken:
wie, zou wat, wanneer nodig hebben?
Zeker met opgroeiende kinderen. Een
heel gepuzzel, zodat zelfs informatieboekjes hierover te krijgen waren.

Zuinig
De overheid hamerde erop dat
mensen zeer zuinig met hun textiel
moesten omgaan en gaf voorschriften
voor stofgebruik bij de vervaardiging
van kleding, zoals: geen bandplooien
in een herenpantalon, maximaal twee
zakken op een jas en geen capuchon
eraan, geen omslagen aan
broekspijpen en mouwen.
Bron: boekje:
“Kleding op de bon”

Bron: boekje: “Kleding op de bon”

Alternatieve materialen
Bij de laatste uitdeling tijdens de
oorlog, in 1943, was textiel nauwelijks
nog te koop. Dat kwam doordat een
deel van de textielvoorraad aan de
Duitsers geleverd moest worden en
later doordat de invoer van katoen en
wol stillag. Zolang de fabrieken nog
open konden blijven, werden er
alternatieve materialen gemaakt.
Rayon bijvoorbeeld dat een goede
kwaliteit had. Maar celwol, als
vervanger van wol en gewonnen uit
cellulose en kunstwol, gemaakt van
afval van wol, waren van slechte
kwaliteit. Net als melkwol, gemaakt
van de caseïne uit melk.

Creatief vermaken

Kindertrui,
gebreid van
hondenhaar
Collectie
Gelderland
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jurk gemaakt, en in kapotte kleding
werden stukken ingezet alsof het bij
het ontwerp hoorde. Ook was men
zeer creatief met vestjes, corsages en
kraagjes. Zo lang ze nog verschenen,
werden in de Libelle en Margriet
voorbeelden getoond en tips gegeven.
Kleding werd eindeloos vermaakt en
versteld. Zo ligt er in een van de dozen
in het textieldepot een babypakje,
gemaakt uit een duidelijk veel
gedragen en gewassen onderjurk.
Ook werden gebreide truien
uitgehaald om hiervan weer een nieuw
kledingstuk te breien. Overigens werd
er ook met hondenhaar gebreid.
Misschien wel op glazen breipennen
waarvan het museum een aantal in
depot heeft.

Wie beschikte over een goedgevulde
kledingkast kon aanvankelijk nog wel
een tijdje vooruit. Ook door de
mogelijkheid om deze kleding te
vermaken. Zo werden herenkostuums
gekeerd wanneer de buitenkant er
sleets uitzag of werd er een
mantelpakje of een jongensbroek van
genaaid. Van twee, deels versleten of
niet meer passende jurken werd een

Wie niet zoveel kleren bezat om te
dragen of te vermaken, gebruikte
ander textiel zoals jute, meelzakken,
schilderslinnen of linnen uit grootmoeders linnenkabinet. Van lakenstof
werden regenjassen gemaakt die men
waterdicht kon laten maken.
Ook parachutestof werd veel gebruikt.
Het museum beschikt onder andere
over een doopjurkje van dit materiaal.
Uit dezelfde parachute is ook een
bruidsjurk genaaid die zelfs tweemaal
is gedragen: dezelfde rok, maar
verschillende bovenstukken. Van het
rokgedeelte is later een wiegenhemeltje genaaid.
Verbandgaas, dat vrij verkrijgbaar was,
werd gebruikt voor bruidssluiers of
babykleertjes. En omdat er met
textielbonnen onvoldoende luiers te
koop waren, werden in plaats daarvan
servetten gebruikt.

Jurk gemaakt van jute
Collectie Drents Museum

Jurk gemaakt van parachutestof
Collectie Nationaal Onderduikmuseum

K
Kinderjurk gemaakt van parachutestof
C
Collectie Nationaal Onderduikmuseum

Houten zolen
Vanwege gebrek aan leer werd ook de
vervanging van kapotte of te klein
geworden schoenen een probleem.
Er kwamen schoenen met houten zolen
en een bovenkant van bijvoorbeeld
band, touw of het perkament van een
lampenkap.

Meer weten?
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.

Jurk gemaakt van
schilderslinnen, geborduurd
Collectie Nationaal
Onderduikmuseum

Sandalen met houten zool
en canvasbanden
Collectie Museum Rotterdam
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‘Mijn Vader Eed Mijnen in WOII…’
Onlangs ontving het museum een schenking van de heer Ed Mijnen,
zoon van Eed Mijnen. Ed Mijnen is een speurtocht begonnen naar
het leven van zijn vader tijdens de oorlog. Het hele verhaal legde hij
vast in het boek ‘Mijn Vader Eed Mijnen in WOII…’
Alle foto’s, documenten en het gevlochten mandje die in het boek
zijn afgedrukt, schonk hij aan het museum. Speciaal voor De Panne
schreef Ed Mijnen in het kort het verhaal.
Eed Mijnen woonde met zijn vader en
moeder in de buurtschap Oosseld,
tussen Gaanderen en Doetinchem. Hij
werd geboren in 1923 en was 17 jaar
toen de Duitsers op 10 mei 1940
Nederland binnenvielen. Vanaf mei
1943 werden Nederlandse mannen
voor de Arbeitseinsatz opgeroepen.
Om te voorkomen dat hij diep in
Duitsland in de industrie moest werken,
regelde hij, samen met twee vrienden,
dat hij in Oeding, net over de grens bij
Winterswijk, bij een boer als knecht
terecht kon.
Daar maakten ze kennis met Russische
krijgsgevangenen, die bij dezelfde
boeren tewerkgesteld waren. Bij Eed
op de boerderij werkte Andrej Kozin.
Ze werkten daar bijna twee jaar samen
en Andrej werd Eeds beste vriend.
Bij een boerderij verderop werkte
Marius Muller, de buurjongen, vriend
en lotgenoot van Eed. Daar was ook
de Rus Sasjka tewerkgesteld.

Andrej; van het hol in Oosseld
naar Silvolde

Rond Dolle Dinsdag, 5 september
1944, toen een geruchtengolf over de
snel naderende bevrijding alom leidde
tot euforie, besloot Eed de benen te
nemen. De twee Russen Andrej en
Sasjka, gingen met hem mee. Marius
besloot er zelf op een ander moment
vandoor te gaan. De drie vluchtten te
voet over de spoorlijn van Oeding
naar Oosseld, een afstand van bijna
40 kilometer. Ze liepen twee nachten
en sliepen overdag in het bos. In
Oosseld groeven ze een hol in het bos.
Daar verbleven de twee Russen drie
maanden. Eed en Marius hebben het
aan niemand verteld, zelfs niet aan hun
eigen vader en moeder. Tegen het
einde van het jaar 1944 werden ze
ontdekt door Bernhard Belterman uit
Silvolde. Hij nam ze mee naar zijn huis
en verborg ze daar op zolder tot de
bevrijding eind maart 1945.
Na de bevrijding gingen Andrej en
Sasjka terug naar Rusland en was er
nog spaarzaam contact. In mijn
jeugdjaren vertelde Eed er vaak over,
maar het verhaal raakte daarna
langzamerhand in de vergetelheid.
Totdat ik me erin verdiepte, enkele
jaren na zijn dood in 2015.
Omdat niemand van de mensen die
het zelf meegemaakt hadden nog
leefde, was ik aangewezen op de
verhalen van familieleden en bekenden
van Marius, Eed en boer Pass. En op
de verhalen van de nazaten van Andrej,
waar ik later, in maart 2020, contact
mee kreeg.

Miep Geesink-Wisselink schreef jarenlang het dialectverhaal in
De Panne. In 2019 gaf zij aan hiermee te willen stoppen in verband
met een afnemende gezondheid. In De Panne is toen een uitgebreid
interview met haar geplaatst. Op 10 januari 2020 overleed Miep op
91-jarige leeftijd. In overleg met haar man Wim plaatsen we nog een
keer het verhaal dat ze schreef over december 1944.

Earste Karstdag 1944
deur Miep Geesink-Wisselink

Het boek beschrijft wat ik op mijn
speurtocht te weten kwam over de
verschrikkelijke jeugd van Andrej in
communistisch Rusland, over de slag bij
Smolensk waar Andrej gevangen werd
genomen, over de werkelijk beestachtige behandeling van de Russische
krijgsgevangen, over boer Pass in
Oeding en hun oorlogservaringen en
over de vlucht uit Oeding, het onderduiken en de bevrijding. Maar ook over
terugkeer van Andrej en Sasjka naar
Rusland, Andrej’s leven in Rusland na de
oorlog, waar hij als ex-krijgsgevangen
tweederangsburger was en het recente
contact met zijn nazaten.

Het hele verhaal lezen?
Het boek van ruim 100 pagina’s is
verkrijgbaar als PDF-bestand (gratis) of
als boek (hardcover, kleur voor € 15,-).
Beide zijn te bestellen bij de auteur
Ed Mijnen met een mail naar
emijnen@gmail.com.

De luchtgevechten bovven de Achterhook nammen too.
De stralenbundels van de Duutse zoeklichten dee ’s avonds
en ’s nachts zo langs den hemelkoepel draajden, veroorzaakten, as ’t neet zo gruweluk was, een fantastisch
schouwspel. Daor tussendeur pinkelden ok nog de sterren,
dee bescheiden eur plaatse blevven innemmen. Vrede op
aarde! ’t Lek d’r totaal neet op.
De Geallieerde vliegtuuge kwammen regelmaotig ovverdag
umme de spoorbane bij Winterswiek te bombardeern.
Mi-j slög de schrik vake um het harte, umdat de boerderi-je
van mien vader en mooder vlak bi-j de spoorbane lei.
Iederene zocht geregeld de veiligheid in de schuulkelder.
Ut werd nog ekstra link, ton d’r bi-j de buurman in de weide
ok nog ens Duuts afweergeschut kwam te staon.
D’r gingen geruchten dat ut met de Karstdage
wat röstegger wezzen zol. Gin luchtgevechten….
Zol ut waor wezzen?
De earsten Karstdag brak an. Wi-j gingen neet mear naor de
karke, dat was völs te geveurluk zo ovverdag ovver straote
hen lopen. Af en too gingen wi-j wal is naor ut zondagschoolhuusken vlak in de buurte. Dan was daor wal is un keare
dienst met un kandidaat dominear zoas de latere Dominear
Groeneboer of kandidaat Ris uut Aalten.
De Karstmorgen verleep inderdaod vri-j rösteg. Weinig
luchtactiviteiten. Maor an’t begin van de meddag heur’n wi-j
opens un raar geluud. ’t Lek al heel dichte bi-j. Wi-j vloggen
naor buuten umme de schuulkelder op te zeuken. Toch kon ik
en ok de ander’n ut neet laoten umme efkes opzied te kieken.
En wat zaggen wi-j? Un anseschotten vliegtuug den al heel
laege ovver de weide van de buurman scheer’n. Ut ging al
schokkend, iedere kere veelen d-r kleine brokstukskes van ut
vleegtuug.
Verbijsterd blevven wi-j staon kieken en zaggen hoo ut wrak
vlak bovven de töppe van ut bos van Vrieze hen vlog.
Ton boor´n ´e zich met de neuze deepe in de grond in de
weide bi-j de Botterfabriek.
Later heur´n wi-j dat ut un Engels jachtvliegtuug was ´ewest.
De piloot, Peter Green, un jonge knaap van nog maor net
twintig jaor, is hierbi-j um ut leaven ´ekommen.

In de jaor´n tachtig werd ut Koningin Beatrix zeekenhuus
´ebouwd. De EHBO-afdeling is ´ebouwd vlak bi-j de plek
waor at dat vliegtuug is near´estort. A-j is un keare bi-j ut
zeekenhuus bunt, dan mo-j maor is kieken. Un endjen
wieter as d’n ingang van de EHBO is un gedenkteken an
de muure ‘eplaatst ter naogedachtenis an Peter Green,
den zo jong al is ‘estorvene veur onze vrijheid.

Op dezelfden earsten Karstdag in Iezerlo
In ut beuksken ‘IJzerlo d’Nestiezern’ las ik wat d’r op den
aovond van dezelfden Earsten Karstdag bi-j Aalten in Iezerlo
gebeur’n: Met de leider van de Knokploeg as gids was
Dominear Klijn, predikant uut Aalten, den aovond op weg
naor un boerderi-je in Iezerlo. Zee wazzen lopend en gingen
veiligheidshalve ovver kleine paedjes, langs buskes en soms
bi-j un boer ovver ’t arf. Ut was beater dat gin mense eur
zaggen lopen. De locht was vol zoeklichten, draajend langs
de heldere sterrenhemel, schrif dominear Klijn later. Strepen
en sterren. Strepen van verderf en sterren van troost.
Opens stonnen ze teggenovver un wachtpost met un stengun
in de anslag. De ondergrondse was veurzichtig en had
wachtposten uut-ezet umme vrömd volluk of Duutsers teggen
te hollen as dat neudig was. Op de achtergrond wazzen de
contouren van un huus zichtbaor. Ze leepen deur en
kwammen ton op de plaatse van bestemming; nameluk ut
Somsenhuus, un grote boerderi-je.
In de grote kökken zat ut barstendvol met volluk. Behalve ut
boerengezin, zatten d’r ok onderdukers. En ok Amerikanen,
Canadese en Engelse vleegers. Ok was d’r nog un marconist
uut Australië.
Lees verder op pagina 10
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Nieuws van de afdeling

Collectiebeheer en -behoud

Vervolg van pagina 9
En un commandant, aanvoerder van un bommeneskader.
Dizze kear’ls wazzen allemaole uut brandende en nearstortende vluugtuuge ‘esprongene en an de parachute in ut
Duuts-Nederlandse grensgebied neer’edaald. Wieters waar’n
d’r nog wat marinemensen, maor ok Achterhoekse boer’njongens, dee zich bi-j de KP, de knokploeg, hadd-n an-eslotten
en enkele zwaor gezochte illegalen. Allemaole strijders veur
den zovöl begeerde vrijheid.
Un bekend verhaal, in un onbekend land
Veur dit bi-jzonder gezelschap was Dominear Klijn verzocht
umme un Karstdienst te leiden. ’t Was dan ok doodstille in
dee ovvervolle kökken ton dee bekende woorden van ut Lucas
evangelie klonken: “En het geschiedde in die dagen…”,
earst in ut Nederlands en ton in un Engelse vertaling. Ovver
sommige gezichten trök un waas van ontroering en daor
blinken bi-j sommigen de traone. Um dit bekende verhaal,
in un onbekend land, in un beklemmende en van spanning
zinderden situatie, in ow eigen taal te heur’n: “U is heden
geboren, Uw Heiland en Zaligmaker, in de stad Davids”.
Un onderduker spöllen op ut huusorgel. Ze zongen in
verschillende talen: “Nu zijt wellcome”, “Stille nacht” en nog
enkele ander bekende kerstliederen. En de organist gaf ok
nog un solo karstmuziek ten beste. Daornao werd ut
ontroerend stille. “Een vredige stilte kwam over dit wonderlijkkke oorlogskerstfeest”, zo schrif Dominear Klijn later.
Dizze mensen, verteggenwoordiggers uut un groot deel van
onze weareld, beoogden allemaole, gedwongen of vri-jwillig,
un andere vrede. Un oorlogsvrede. Zee wazzen dag en nacht
vervuld van de oorlogsgedachten. En in dizzen wonderlukken
karstnacht deenen zich, misschien wal veur un ogenblik, un
andere vrede an. Un andere vrede dan waorveur ze no zo hard
vochten. Un vrede waor at de engelen van zongen:
“Ere zij God in de hoge en vrede op aarde in des mensen
welbehagens”.

In de afgelopen periode
ontvingen wij weer een aantal
schenkingen: zowel objecten
als ook veel documenten.
Hiervoor bedanken wij alle
schenkers nogmaals heel
hartelijk. Een greep uit de
schenkingen:

door Antoinette Baanders

Familie Dercksen
Uit de nalatenschap van mevrouw
L. Dercksen liet de familie ons een
keuze maken uit het oeuvre van haar
man Harry Dercksen. Het betreft een
aantal schetsboeken, schilderijen en
zijn schilderspalet. In deze collectie
bevinden zich ook diverse ontwerpen
voor muurschilderingen, waaronder de
ontwerpen voor een wandschildering
in de Zuiderkerk en het kiezelmozaïek
in de Chr. Landbouwschool in Aalten.
De activiteitencommissie heeft uit de
nalatenschap een mooie collectie
boeken gekregen voor de verkoop,
waarvan de opbrengst wordt besteed
aan een project binnen het museum.

De Bark

Koekenpan

Het wapenschild van de verzetsgroep
De Bark kregen we geschonken van
de heer Hans Spruijt.

Uit de nalatenschap van haar moeder
schonk Trude Obbink ons een koekenpannetje met deksel. Een bijzonder
pannetje omdat de heer D.W. Obbink
het maakte uit een stuk aluminium van
een neergestort vliegtuig in WOII.
Ook ontvingen wij een ringetje met
uitgezaagd Wilhelminakopje en een
lepeltje gemaakt met een dubbeltje
en een halve gulden.

De aquarel, die deel uitmaakte van de
expositie Razzia op de Kerken en die
wij in bruikleen hadden van mevrouw
A. Rijks, is omgezet in een schenking
en maakt nu deel uit van de
schilderijencollectie van het museum.

Plaquette en vijfenvijftig sokken
De heer B. Mendelson kreeg van
iemand, die dacht dat het bij hem in
goede handen zou zijn, een plaquette
'Landelijke Hulp aan Onderduikers'
(LO). Op zijn beurt vond hij, dat de
plaquette nog beter op zijn plek zou
zijn in ons museum. Deze plaquettes
werden na de oorlog als herinnering
uitgereikt aan de medewerkers van de
LO.

Dutch National Battalion
Van de heer D.W. te Bokkel kregen wij
een aantal documenten en de medaille
van het Dutch National Battalion,
uitgereikt aan de heer G.J. te Bokkel.

| De Panne 2-2020 | Nationaal Onderduikmuseum

Schets t.b.v. het kiezelmozaïek in de Chr. Landbouwschool (Harry Dercksen)

Aquarel Westerkerk

Ut was un vrömden dag de Earsten Karstdag 1944.
Een dag vol tegenstellingen.
De dood van un jonge piloot in Winterswiek en karstfeest
vieren op un boerderi-je in Iezerlo, met zovölle mensen uut
verschillende landen. Met ieders hun eigen gedachten an hun
familie’s thuus en de nog zo onzekere toekomst. Zölt ze ut
allemaole ovverleaven?

10

Zelpfortret Harry Dercksen

Ook schonk hij het boek “Vijfenvijftig
sokken”. Dit boek vertelt het verhaal
van een moedige vrouw en haar
dochter in Amersfoort, waar onder
andere de vader van de Mendelson
was ondergedoken.
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Onderscheiding
Herman Onnink

Herman Wisselink uit Eibergen:

onderduiker aan twee kanten
van de grens

Op 24 april jl. heeft Herman Onnink, al jarenlang
vrijwilliger van het museum, een onderscheiding
gekregen. Herman werd benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje-Nassau.
Hij kreeg deze onderscheiding voor het vele
vrijwilligerswerk dat hij al jarenlang verricht, onder
andere voor het Onderduikmuseum.

(Eibergen 28 december 1918 – Bathmen 11 maart 1995)
Herman Wisselink
in 1938
Over de onderduiktijd
van Herman staat weinig
op papier. Hij verbleef in
een naburige gemeente
en zijn familie sprak niet
over hem met anderen,
want overal loerde
verraad. Herman werd
door de Duitsers
gezocht. Bij zijn familie
werd vaak een inval
gedaan met de vraag:
“Wo ist Hermann?”
Zijn (tweede) vader
Berend antwoordde dan
steevast: “Den Jonge is
al zo lange weg. As i-j
mi-j dat könt vertellen,
geerne, want dan wet ik dat ok en kan ik ‘m opzeuken!”
Na de oorlog werd in ieder geval duidelijk dat Herman het
de bezetter moeilijk had gemaakt, deel uitmaakte van de
verzetsgroep rond Donselaar, Olthof en Bosklopper. Maar
veel heeft hij er nooit over verteld.

Herman was een slimme jongen
Herman werd een jaar na het huwelijk van zijn ouders Gerrit
en Hendrika Wisselink-Hamersteen geboren. Zijn vader
overleed al in mei 1920 aan longontsteking. Herman was
toen nog maar anderhalf jaar oud en zijn broer Gerrit moest
nog geboren worden. Hermans moeder trouwde een jaar
later met Berend Hendrik Boomkamp, een halfbroer van
haar man Gerrit. Boomkamp trok bij haar in op de boerderij,
die later de naam Erve Wisselink zou krijgen. Op de lagere
school bleek al snel dat Herman een zachtaardig karakter
had, zeer snel van begrip was en erg goed kon leren. Hij was

weliswaar geïnteresseerd in landbouw en alles wat daarbij
kwam kijken, maar wilde liever onderwijzer worden. Na de
ulo en de kweekschool stond hij - negentien jaar oud - al
voor de klas van zijn vroegere lagere school, de Willem
Sluijterschool in Eibergen. Zijn veel jonger zusje Dina volgde
daar toen ook zijn lessen. Zij bewaart heel goede
herinneringen aan haar ﬁjne broer.

Herman moet onderduiken
Herman werd in 1938 opgeroepen voor mobilisatie, deed
dienst als sergeant in Den Haag. De gevechten met de
Duitsers van mei 1940 overleefde hij en hij was een periode
krijgsgevangene. Hij werd vrijgelaten maar moest een tijd
later onderduiken vanwege de oproep van de Duitsers aan
alle Nederlandse militairen zich te melden. Hij ging naar zijn
familie Boomkamp op boerderij Broekmans in Winterswijk,
dicht bij de Driehonderdmeterweg langs de grens. Het
gezin bestond uit oom Albert en Dina Boomkamp-Mateman
met hun zoon Johan (vier jaar jonger dan hij) en dochter
Leis. Het erf lag helemaal achteraf in buurtschap Woold
dicht bij de grens. Ook daar loerde het gevaar en waren er
razzia’s. Bij onraad rende Herman op tijd de grens over naar
de buren Braokman, echte naobers in Duitsland waarmee
een goede verstandhouding bestond. Hun akkers en
weilanden lagen tegen elkaar aan, met de grens als lijn
ertussen. Vanaf de zomer van 1943 verbleef Herman
permanent bij de Duitse familie op Braokman, ook genoemd
Hof van Brake in Barlo (Duitsland). Daarmee nam deze
familie een groot risico. Braokman had twee zoons Beernd
en Gerhard, die moesten dienen bij de Wehrmacht. Zij
sneuvelden want er werd nooit meer iets van hen vernomen.

Politieke loopbaan
Op het eind van de oorlog werd Herman lid van de
Binnenlandse Strijdkrachten afdeling Eibergen, een groep
van ongeveer 35 mannen. Op de Bevrijdingsdag trok hij als
gids op een tank als een van de eersten Eibergen binnen.

Foto: Herman, in zijn werkkleren, werd ook verrast met een
bord in de tuin, gemaakt door Gerrit Hendrik van Eerden.

Verzamelalbum 75 Vrijheid
Beernd en Gerhard van Braokman in Barlo(D) even thuis
met verlof tijdens de Tweede Wereldoorlog

Na de oorlog vervolgde Herman zijn werk als leerkracht op
een ulo. Hij koesterde zijn idealen en werkte hard. Hij werd
daarna directeur van twee lagere landbouwscholen. In zijn
vrije tijd ging hij er graag op uit in de natuur om – net als in
zijn jeugd – naar bijzondere planten te zoeken. In 1966 werd
hij lid van de Provinciale Staten van Overijssel (hij zou tot
1973 hierin zitting nemen en later opnieuw van 1982 tot
1987). Daarnaast was hij van 1970 tot 1978
gemeenteraadslid van Bathmen. De laatste vier jaar was hij
daar ook wethouder. In dezelfde periode werd hij op 3
augustus 1971 namens de Christelijk-Historische Unie (later
CDA genoemd) lid van de Tweede Kamer en die
ambtsperiode duurde tot 10 juni 1981. Hij wordt
omschreven als een bescheiden Tweede Kamerlid en
woordvoerder defensiepersoneel, landbouwzaken, ﬁnanciën
en belastingen. In 1987 werd hij onderscheiden als Ofﬁcier
in de Orde van Oranje-Nassau.

Albert Heijn Aalten geeft in samenwerking met het
Nationaal Onderduikmuseum een verzamelalbum uit
in het kader van 75 jaar Vrijheid.
U kent de formule vast wel: plaatjes sparen bij
boodschappen om tot een waardevol fotoboek te
komen. In dit album komen diverse facetten van de
bezettingstijd aan bod en vooral over de 75 jaar
vrijheid waarin we nu leven.
Veel foto's voor dit album komen uit de eigen
collectie van het museum, aangevuld met foto's uit
projecten, die plaatsvonden voordat corona roet in
het eten gooide. Verder foto's die nieuw voor u
zullen zijn, u zult verrast worden.
Wij hopen dat verzamelaars door dit boek aangemoedigd worden om de exposities ‘Kind van de
Vrijheid’ in het Onderduikmuseum en ‘Sporen van
de Vrijheid’ in het Grenslandmuseum, genoemd in
de betreffende hoofdstukken in het album, te
bezoeken.

Elk jaar bezoek aan de familie op Broekmans in het Woold
Herman Wisselink kwam na de oorlog elk jaar wel een keer
kofﬁedrinken bij de familie Boomkamp op Broekmans. Hij
maakte graag met Albert (Appie, zoon van zijn neef) tochten
door het grensgebied en dan haalde hij graag herinneringen
op. De laatste keer dat Herman op bezoek kwam, was in
1995, het jaar van zijn dood. Hij trouwde na het overlijden
van zijn echtgenote voor de tweede keer.

Bronnen en foto’s : Bert Smeenk, B. Esselink-Boomkamp
en R. Wormgoor-Esselink. Foto’s: particulier bezit familie EsselinkBoomkamp, Buurtschap.info en topotijdreis

Diny Grifﬁoen en Gezien Brummelman controleren
het Albert Heijn verzamelalbum
Foto: Gerard te Hennepe.

Boerderij Broekmans in het Woold, Winterswijk, de onderduikboerderij
12
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Blommenwerpers – in plaats van dood en verderf brengen ze vrede.

Ronald Peet maakt al jarenlang illustraties voor De Panne.
Begin dit jaar was er in Aalten een schilder-, teken- en fotowedstrijd,
met als thema ‘75 jaar vrijheid’. Door corona ging deze wedstrijd niet
door. ‘Blommenwerpers’ zou de inzending zijn geweest van Ronald.
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Het verhaal achter een gedicht
Henk Lettink woont in Hoogeveen, maar bracht zijn jeugd door in
Dale, Aalten. Na een bezoek aan het Nationaal Onderduikmuseum in
2016, waar hij in gesprek kwam met vrijwilliger Henk Lensink, stuurde
hij het zelfgeschreven gedicht ‘Moder uut Israël’ in, over een
herinnering uit de oorlog. Het is destijds gepubliceerd in De Panne
en hij schreef erbij: “Op een morgen, al heel vroeg, stond een oude
vrouw, die ik wel kende, bij het bed waar mijn zus Annie en ik in
lagen. Met tranen in de ogen omhelsde ze mijn zus en mij. Daarna
ging ze weg. Waar ik mij toen over verbaasd heb, was dat die vrouw
’s morgens vroeg haar mantel al aan had. Dat beeld is me al die jaren
duidelijk voor ogen blijven staan. Toen ik het er jaren latere eens met
vader en moeder over had, zeiden ze dat ik dat niet kon weten, maar
dat mijn beschrijving wel precies klopte”. Door een verklaring die
Henk Lettink later heeft ontvangen, is het verhaal nu compleet.

door Henk Lettink
In de tachtiger jaoren bun-k begonnen met schrieven in het
Achterhooks. Ene van de aerste gedichten, dee-k
eschrevven hebbe, was ‘Moder uut Israël’

Moder uut Israël
Dwars deur den mot van jaoren
zee-k fotograﬁsch duudlijk nog
ow old verwaerd gezichte,
ow zilvergrieze haor,
de tröne op owwe wangen,
to-j ’s morgens vrog,
het was nog duuster,
bi’j ons an ’t bedde kwammen,
ons vaste helen
en ons kussen.
Later he-k mi’j af evraogd:
Waorumme ha-j eigenlijk
den mantel toch al an?

Ton ik dit gedicht indertied an mien moder leet laezen,
was eure reactie: “Dat kö-j neet wetten. Mor het klopt wal”.
Ik heb dit gedicht ok allene mor eschrevvene, umda-k dat
beeld van de olde vrouwe bi’j ons an ’t bedde heel vake
dudelijk veur mi’j zoge.

16
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In juli 2017 kreg ik via een lid van de ‘Stichting Vrienden van
de Aaltense Synagoge’ een document to estuurd. Bi’j het
laezen dervan worden ik gewoon een betjen veralteraerd.
Het is ne verklaoring van ne zekeren N.P. Huet,
Wachtmeester der Rijkspolitie 1e klasse te Aalten. Dee
verklaoring in het Nederlands en het Duuts is bedoeld veur
de ‘Regierung Arnsberg’. Zee hef naor het zich löt anzeen
wat te maken met ne vorm van ‘Wiedergutmachung’ veur
Jödse aorlogsslachtoffers. In dee verklaoring komt een antal
mensen an het waord, dee-t betrokken bunt ewest bi’j het
onderdak gevven an de Jödse familie Ten Bosch uut Aalten.
In dee verklaoring kwam ik ok de namen van mien vader en
moder teggen. I’jleu könt ow misschien veurstellen, da-k
dee verklaoring de aerste kaere met stiegende verbazing
elaezen hebbe.
Gerrit Jan Lettink, landbouwer, wonende te Dale 137,
destijds Dale 123 onder Aalten, verklaart
"Het was eind juni van het jaar 1943 dat op een maandagmorgen om 4 uur zich Mozes ten Bosch met zijn vrouw en
zoon doornat bij mij aanmeldde. De zaterdag daaraan
voorafgaande was er te Varsseveld een razzia gehouden.
Uit angst voor ontdekking was de familie ten Bosch gevlucht
en had zich op weg begeven in de richting Aalten. Men had
zich nog een dag verstopt in de hoge rogge en was daarna
’s morgens zeer vroeg bij mij op het erf. Men had de gehele
weg te voet afgelegd en zich nergens durven vertonen.
De 3 leden van het gezin ten Bosch: Mozes ten Bosch, zijn
vrouw en zijn zoon Alfred ten Bosch zijn twee weken bij mij
gebleven. Zij verstopten zich op zolder in het hooi. Het weer
werd zeer warm en in hun schuilplaats waar het stikdonker
was omdat het toegangsluik dicht moest blijven was het
snikheet. Uitsluitend des nachts kon men een ogenblik zich
buiten wagen. Mijn kinderen waren nog klein en ik moest
zorgen, dat deze er niets van wisten. Hadden zij dit geweten
dan zou het veel te gevaarlijk geweest zijn. Alles voor de
kinderen verborgen houden bracht natuurlijk ook de grootste
moeilijkheden met zich. Brood en drinken konden wij namelijk
alleen brengen des morgens voor mijn 5 kinderen op waren,
gedurende de middagtijd alleen nadat wij de kinderen
opzettelijk naar buiten hadden gestuurd en ’s avonds alleen

nadat de kinderen weer naar bed waren gegaan.
Dan eerst konden wij behoorlijk warm eten voor de familie
ten Bosch klaarmaken.
Daar deze toestand te gevaarlijk werd, zowel voor de familie
ten Bosch, die als gevangenen leefden onder de meest
ongunstige omstandigheden, en ook voor ons, die dit niet
langer konden volhouden, werd besloten, dat bij de familie
Jansen in Varsseveld weer een onderkomen zou worden
gezocht."
De echtgenote van Lettink, Elisabeth te Hennepe, kan deze
verklaring van haar man bevestigen.
Opgesteld en ondertekend in Aalten,
21 oktober 1957
Ton ik dizze verklaoring in juli 2017, zestig jaor nao at ze op
eschrevvene was, veur ’t aerste laezen, kwam daor ok een
een beheurlijk portie argernis bi’j. Want op 21 oktober 1957
- was ik 21 jaor old;
- had ik miene dienstplicht der op zitten;
- warken ik as onderwiezer an de Wilhelminaschole in Aalten;
- wonnen ik nog bi’j miene olders en was bi’j eur in de kost.
Maor ik had in dee tied van eur niks eheurd ovver het
aﬂeggen van dee verklaoring. En miene breurs en zusters ok
neet. En waorumme neet? Der eur naor vraogen kon ok
neet maer, want ze wazzen al lange uut de tied ekommene.
No is dee argernis bi’j mi’j weg. Misschien zollen zee zich no
zelfs wal argeren an dizzen tekst. Want ik denke no, en
eigenlijk wet ik dat wal zeker, dat zee het onderdak verlenen
an de familie Ten Bosch as eure christenplicht ezene hebt.
Daor praot i’j neet ovver. En daor laot i’j ow al helemaol
neet op veurstaon. Vandaor no toch dit aerbetoon an miene
olders.
O ja, en de familie Ten Bosch is nao nog een paar andere
adressen uutendelijke terechte ekommene op de boerderi’je
van de familie Wopereis in Harreveld en hef daor de
bevrijding met emaakt. Ze hebt waer terugge können gaon
naor eur huusken in Aalten.

GEZOCHT ICT-ER /
PROGRAMMEUR
Het Nationaal Onderduikmuseum timmert ﬂink aan de
weg, onder meer met de presentatie van persoonlijke
verhalen uit de oorlog. Filmpjes zijn niet meer weg te
denken in de vaste en tijdelijke tentoonstellingen.
Soms zijn er onverwacht problemen in de hard- en
software. Dat is heel vervelend, vooral voor de
bezoekers. Het museum wil dit graag voorkomen en
snel oplossen. Het inbrengen van die ﬁlmpjes en
meedenken over creatieve oplossingen en
mogelijkheden voor de audiovisuele presentaties is
een specialisme apart, dat kostbaar is en het museum
nog mist.
Het museum zoekt met spoed een vrijwilliger die als
ICT-er/programmeur wil ondersteunen op afroepbasis
voor gemiddeld 4 uur per week. De ICT-er:
• fungeert als Helpdesk voor het museum (op
afstand en ook in het museum);
• kan overweg met nieuwe software en is bereid dit
te leren om nieuwe content in te brengen in de
grote Touch Table;
• neemt, indien mogelijk, deel aan de vergaderingen
van de Expositiecommissie.
Mensen die dit aanspreekt, nog wat tijd vrij hebben
en het leuk vinden om in een museum met veel
enthousiaste vrijwilligers samen te werken, kunnen
zich aanmelden bij info@onderduikmuseum.nl of
via 0543 47 17 97.
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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:
Het huis aan de ‘Giezendiek’, destijds Dale 123,
tegenwoordig Bijnenweg 8.

www.escaperoom-aalten.nl
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Oorlogsgraven in Aalten,
Bredevoort en Dinxperlo
In het kader van 75 jaar Vrijheid is dit jaar voor de tweede keer invulling gegeven aan het
project ‘Markeren van Oorlogsgraven’. Was dit in 2015 nog een particulier initiatief gericht
op Aalten en Bredevoort, dit jaar is medewerking gezocht en gevonden met het Nationaal
Onderduikmuseum. Daarnaast heeft de ‘Stichting Stolpersteine Dinxperlo’ het project in
Dinxperlo gestalte gegeven.
door Louis Veldhuis
Het onderzoek naar oorlogsgraven begon feitelijk al in
2013. Aan de hand van slachtofferlijsten uit de boeken
‘Aalten in Bezettingstijd’ van B. de Joode en ‘Aalten in
Oorlogstijd’ van J.G. ter Horst en het raadplegen van lijsten
van de ‘Oorlogsgravenstichting’, is toen een begin gemaakt
met het vastleggen van oorlogsslachtoffers die in relatie
stonden met de gemeente Aalten. Al gauw bleek dat lang
niet alle slachtoffers die door oorlogshandelingen
omkwamen, stonden vermeld in deze boeken en bij de
Oorlogsgravenstichting. Natrekken van verklaringen van
nabestaanden en andere getuigen en veel archiefmateriaal
brachten steeds meer slachtoffers in relatie tot Aalten aan
het licht. Daarbij hebben we verschillende categorieën
gehanteerd.
• Ten eerste: Slachtoffers, voor zover bekend, die zijn
omgekomen tijdens de oorlog of als gevolg van oorlogshandelingen, verzet, Arbeitseinsatz, et cetera en in Aalten
begraven zijn. Deze graven zijn door de projectgroep
gemarkeerd.
• Ten tweede: Slachtoffers uit Aalten die elders omkwamen
en niet in Aalten begraven zijn.
• Ten derde: Joodse slachtoffers die in Aalten woonachtig
of ondergedoken waren. Daarnaast Joodse slachtoffers
die in Aalten geboren zijn, maar elders zijn opgepakt en
vermoord.
• Ten vierde: Militaire slachtoffers afkomstig uit Aalten en
geallieerde militairen die hier gesneuveld zijn.
• Ten vijfde: Oorlogsslachtoffers geboren in Aalten, maar
elders omgekomen.
• Ten zesde: Onderduikers die in Aalten waren, maar elders
omkwamen.

bloemen van klei geplaatst, welke gemaakt zijn op
De Hoven, door cliënten van Estinea (mensen met een
beperking).
Op de website van het Nationaal
Onderduikmuseum staan meerdere
verhalen van oorlogsslachtoffers,
aangevuld met diverse foto’s. Zie hiervoor:
https://nationaalonderduikmuseum.nl/
openstelling-routes-oorlogsgraven/

Dinxperlo
In 2019 heeft in Dinxperlo een projectgroep de ‘Stichting
Stolpersteine Dinxperlo’ opgezet met de doelstelling om
naast de Joodse slachtoffers ook de andere oorlogsslachtoffers uit Dinxperlo te gedenken. Deze projectgroep
verzette in korte tijd veel werk en legde veel verhalen van
slachtoffers vast. Ook knapte de projectgroep met behulp
van vrijwilligers de Algemene Begraafplaats aan het
Kerkhofplein op en maakte de oorlogsgraven toonbaar.
Op de begraafplaats zijn naambordjes gelegd van oorlogsslachtoffers en bij de ingang staat een paneel met namen
van slachtoffers die elders omkwamen, en van de Joodse
slachtoffers.

Het zoeken houdt niet op
Tijdens de openstellingen en uit verder onderzoek
ontdekten we meer namen van oorlogsslachtoffers. Twee
ervan liggen begraven op begraafplaats Berkenhove en één
is opgepakt in Lintelo en omgekomen in Neuengamme (D).
Dit zijn de heren Brinkman en Den Oudsten en mevrouw
Te Winkel-Bloten.

Gerrit Hendrik Brinkman

Bartha te Winkel-Bloten

6 oktober 1914 - 7 april 1945

1 december 1896 - 10 december 1944

Begraven op Berkenhove, grafnummer 554

Begraven op Berkenhove, grafnummer 229

Gerrit Hendrik Brinkman is geboren in Aalten en trouwt begin
jaren 40 met Johanna Berendina Mateman, eveneens uit
Aalten. Het paar gaat wonen op Praebsterkamp 4 in Zutphen.
Gerrit Hendrik is aangesteld als Tramwegambtenaar.
Op 16 februari 1942 wordt hun dochtertje Engelina Berendina
(Ineke) geboren. Ze overlijdt echter op 19 november 1943.

Bartha Bloten is in 1938 getrouwd met weduwnaar Johan
te Winkel uit Winterswijk. Ze wonen aan de Inslagstraat 22,
vlakbij ‘t Weurden in Winterswijk, alwaar Johan een
kruidenierswinkel heeft.

Wanneer de Canadezen begin april oprukken in de
Achterhoek, wordt Zutphen door de Duitsers in staat van
verdediging gebracht. Toegangswegen worden geblokkeerd
met betonnen blokken en met tramwagons, gevuld met
stenen. Bruggen worden opgeblazen. Kanonnen en
mitrailleursnesten worden opgesteld. De Duitsers willen de
stad niet zomaar opgeven.
Op 6 april breken de felle gevechten los, met name in de
wijk Deventerwegkwartier waar ook de Praebsterkamp ligt.
Ook de dag erna wordt er hevig strijd geleverd om de stad.
Huis na huis en straat na straat moet veroverd worden.
Pas in de morgen van 8 april is de gehele stad bevrijd.
Vele militairen aan beide zijden sneuvelen en ook onder de
burgerbevolking zijn velen omgekomen.
Onder de doden bevindt zich ook Gerrit Hendrik Brinkman.
De doden worden eerst tijdelijk op de Praeberskamp
begraven. Gerrit Hendrik Brinkman wordt op een later
tijdstip in Aalten op Berkenhove naast zijn dochtertje Ineke
herbegraven.

Johan te Winkel is Kringleider van de NSB in Winterswijk en
later tot aan zijn dood wethouder. Bartha, een zeer gelovige
vrouw van Gereformeerde huize, is zelf geen lid van de NSB.
Integendeel: ze moet er niets van hebben.
Hoewel Johan te Winkel een overtuigd Nationaal Socialist is,
is ook hij zeer gelovig. Dit leidt op een gegeven moment tot
een opmerkelijk incident. Ergens, waarschijnlijk in 1942, is er
een gastpredikant in de Gereformeerde Kerk in Winterswijk.
Deze dominee neemt tijdens de prediking scherpstelling
tegen de Nazi-ideologie en de NSB. Hij houdt zijn gehoor
voor dat men geen twee heren kan dienen. Johan hoort dit
met stijgende verontwaardiging aan en kan zich niet beheersen. Hij neemt geëmotioneerd en in felle bewoordingen
stelling tegen de predikant en roept dat de kerk er niet voor
de politiek is, doch voor de eredienst. Toch geeft hij de
predikant niet aan bij de Duitse autoriteiten…

Noot: Gerrit Hendrik Brinkman wordt in Zutphen vermeld in
een akte van Stolpersteine in Zutphen. Wat zijn rol precies is
geweest is nog in onderzoek. Zijn naam is pas kortgeleden
ontdekt en tot nu toe zijn er alleen enkele documenten
gevonden.

Op 10 december 1944 vindt er een bombardement plaats
in Winterswijk. Doel is eigenlijk het spoorwegemplacement,
maar ook in de Inslagstraat (hoe wrang kan het zijn) vallen
bommen. Het huis van Johan en Bartha te Winkel wordt ook
getroffen, waarbij beiden omkomen.
Johan te Winkel wordt in Winterswijk bij zijn eerste vrouw
Johanna Geertruida Meerdink begraven. De begrafenis
wordt geleid door de omstreden Ds. E. Reeser, eveneens
een overtuigt NSB’er.
Bartha te Winkel-Bloten wordt in Aalten bij haar moeder op
begraafplaats Berkenhove begraven.

Bronnen:
Notities: Jan Kreijenbroek
Research: Gerrit Nijman
© Collectie Nationaal Onderduikmuseum

Bronnen:
www.oudwinterswijk.nl/tweede-wereldoorlog/n-s-b/johan-te-winkel/
Verhaal: Omgaan met een ‘foute’ grootvader, auteur Hans te Winkel
© Collectie Nationaal Onderduikmuseum Aalten

Graf van Gerrit Hendrik Brinkman en zijn dochtertje Ineke

Grafsteen Bartha te Winkel Bloten

De namen van hen die niet hier begraven liggen zijn vermeld
op panelen die bij de ingangen van de begraafplaatsen staan
onder vermelding van “Hij die er was, die er is, die er altijd
zal zijn”. Bij de Joodse begraafplaats in Aalten worden met
eerbied de namen op een paneel vermeld van Joodse
slachtoffers in relatie tot de (oude) Gemeente Aalten.

Onderhoud en schoonmaak van de graven
Met ondersteuning van de ‘Aaltense Uitdaging’, Figulus
Welzijn, Gemeente Aalten en een aantal ondernemers,
startten we met behulp van vele vrijwilligers afgelopen
maart het schoonmaken van de oorlogsgraven. Vele
vrijwilligers zegden toe om de graven periodiek te
verzorgen, zodat het geheel er netjes blijft uitzien. In de
laatste week van maart zijn de graven gemarkeerd met
naambordjes die voor de graven zijn geplaatst. Ook zijn er
Overlijdensakte Brinkman
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Steun het
Onderduikmuseum,
juist nu!

Marinus den Oudsten
14 juli 1924 - 29 december 1944
Neuengamme (D), Gedenkboek 34
Marinus den Oudsten (roepnaam Rinus) komt uit Groot
Ammers (ZH) en weigert te werken voor de Duitsers. Hij zit
ondergedoken bij D.J. Meinen ‘Seins’ Lintelo 203 (nu
Seinsdijk 1). Rinus gaat vaak zwemmen in de ‘Bombaeke’
(de Slingebeek) die een eindje achter de boerderij stroomt.
Meinen is daarop tegen, hij vindt dit veel te gevaarlijk. Keer
op keer waarschuwt hij Rinus om dit niet te doen. Het gaat
dus mis, hij wordt opgepakt en niemand verneemt meer iets
van hem, totdat zijn ouders in april 1945 bericht ontvangen
dat hij op 29 december 1944 omgekomen is in kamp
Neuengamme.
In het archief van het Nationaal Onderduikmuseum is een
digitale versie van de belevenissen van Tom Visser die bij
Wevers op de Beunkdijk ondergedoken zat. Tom Visser
meldt dat Rinus later is opgepakt en niet meer terug is
gekomen. Bijgevoegd ook een blad met foto’s. Op één
daarvan staat een Rinus van 'de Smid', dit is naar alle
waarschijnlijkheid Marinus den Oudsten.

Rinus van 'de Smid' bij het melken

Fragment uit het interview met dhr. Theo Stronks:
“Op een zekere dag zag ik dat er plotseling een auto kwam
die de weg tegenover ons (Beunkdijk) indraaide en bij
boerderij ‘de Goosen’ stopte. Er kwamen twee NSB’ers uit,
van die zwarten, ze zochten bij de Goosen naar één of
meerdere onderduikers. Toen ze daar niets vonden gingen
ze naar de Boombeek (Bombaeke/Slingebeek) waar zich een
aantal onderduikers ophield. Naar ik gehoord heb hebben
ze er wel wat meegenomen, maar wie, dat weet ik niet.”

2020 had een topjaar moeten zijn voor
het Nationaal Onderduikmuseum.
In verband met 75 jaar vrijheid was er een
mooi programma neergezet in Aalten:
Samen Vrijheid Vieren.
De tentoonstelling Kind van de Vrijheid
zou veel extra bezoekers trekken, meer
scholen dan anders zouden komen en
veel rondleidingen en activiteiten
stonden al gepland. Ook de Escaperoom
had aan aandacht zeker geen tekort.
Tot Covid-19 kwam en het museum
moest sluiten. Zowel het museum als de
VVV liepen veel inkomsten mis.
Het Onderduikmuseum kan uw steun
daarom goed gebruiken!
Word lid, geef een cadeaulidmaatschap
weg of maak iemand anders Vriend van
het Onderduikmuseum. Donaties zijn ook
van harte welkom. En voor bedrijven zijn
er meerdere mogelijkheden om het
museum te steunen.

Overlijdensbericht Marinus den Oudsten
Bronnen:
Notities: Erna Meinen
Interview Theo Stronks d.d. 14 mei 2020
Memoires Tom Visser (Digitaal). Archief Nationaal Onderduikmuseum
©Collectie Nationaal Onderduikmuseum

Kijk voor meer informatie op
www.nationaalonderduikmuseum.nl/
steun-ons/, mail naar
info@onderduikmuseum.nl
of bel 0543 47 17 97.

Prijswinnaar
In het Vrijheidsmagazine deden we ook
een oproep om lid te worden. Hierbij
maakte je kans op een tegoedbon voor
de Escaperoom voor de Vrijheid. We
mochten inmiddels al veel nieuwe leden
verwelkomen. Dorien te Voortwis is de
winnaar van de tegoedbon. De prijs werd
door Walter Vaags van de ‘Vrienden van
het Nationaal Onderduikmuseum’ aan
haar uitgereikt.

Paradieskes

Op dizzen warmen naozommerdag
spreid de zonne eure warme stralen
as een lome daeken ovver ’t boerenland.
’t Is in de middagslaop.
De hoendere ligt drao in ’t kroelzand.
Daor is nog een enkeld schel geluud,
de kippendrift van eiere leggen
in ’t zwartgeteerd tuutenhok.
Daornaost steet dan de olde Knoestige
met brede täkke vol rode appelpracht baldakijn van de varkensweide.
De ‘paradieskes’ gleuit en glanst as-ter-too,
meugt hier in alle pracht gedijen.
Zó völle riekdom bi-j mekare!
De olde zeuge draeit zich log en langzaam
nog maor ‘ns ne kaere umme
in zien modderkoele; zó lig dat hier
nóg baeter in den hof van Eden.
Hee snuf wat, snuf nog ne kere,
’t is toch zó zeute hier in de weide.
Geet sloeken van verlangen.
Blaksem!
Daor zoest inens wat uut de loch
zó langs ziene snoete
naor onderen hen.
Onze motte dut één oge los, dan ‘t tweede
zien kop opzied : twee rode appels!
Gauw, de bek nog wat wieter los.
En daor geet ’t hen …
dat welvoldaan gesmak van ons paradieselek varken.
Ina Brethouwer

Tijdens de Appeldag in
Gelselaar in oktober 2019 was
er een tweetalige
poëziewedstrijd
(Nederlands en Nedersaksisch).
Ina Brethouwer won de eerste
prijs met het gedicht
‘Paradieskes’ in de categorie
Nedersaksisch.
Gerrit Nijman en Louis Veldhuis plaatsen bloemen bij de oorloggsgraven
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Corona
door Cecile Nijhoff

Lockdown
Op 12 maart begint de coronapandemie ernstige gevolgen te krijgen:
de intelligente lockdown wordt van
kracht. De Nederlandse samenleving
verandert van de een op de andere dag
radicaal door de coronamaatregelen.
Ons museum, inclusief de VVV en de
Escaperoom, sluit zijn deuren voor alle
bezoek. Er zijn geen rondleidingen,
schoolbezoeken, activiteiten en
vergaderingen meer en medewerkers
werken zoveel mogelijk vanuit huis.
De museumvereniging stelt een
museumprotocol op, geïnspireerd
op uitgangspunten van het RIVM.
Gerda Brethouwer en ik, inmiddels

benoemd tot coronamanager, gaan aan
de slag met het opstellen van het
coronaprotocol speciﬁek voor onze
organisatie. We stellen richtlijnen op die
het mogelijk maken dat het Onderduikmuseum weer geopend kan worden.

Hoe ziet een anderhalve meter
samenleving eruit in een museum?
Ons museum bestaat uit kleine ruimtes
en in iedere ruimte mag een maximaal
aantal bezoekers tegelijkertijd aanwezig
zijn. Mensen die tot een huishouden
behoren hebben ten opzichte van
elkaar geen beperking, maar wel ten
opzichte van andere bezoekers. Het
bestuur heeft een plan gemaakt voor
de routing in het museum. De route
brengt de bezoeker vanzelf langs alle
onderdelen van het museum, inclusief
de expositie.

Reserveren voor bezoek aan het
museum
Het coronaprotocol is klaar, de route
is gelegd maar hoe ontvangen we
museumbezoekers en VVV-gasten? `
Het aantal bezoekers moet gedoseerd
om een veilige omgeving te creëren
tijdens het bezoek. Daarom moeten
museumbezoekers verplicht reserveren.

Mirjam Schwarz woont in Winterswijk,
in de oude Joodse school naast de
synagoge. Al meer dan 30 jaar verdiept
ze zich in de geschiedenis van haar
familie en van Joods Winterswijk.

‘Ik hoop dat alles weer
gewoon wordt’,
door Mirjam Schwarz en
Hans Bouman
door Annet Westerveld-Lensink
Bij het opruimen van de ouderlijke
woning in de jaren negentig stuit
Mirjam Schwarz op het dagboek van
haar tante Thea Windmuller. Het
dagboek en verschillende foto’s en
documenten, waaronder ook 91 brieven
van Thea’s geliefde Wolfgang Maas,
geven Mirjam inzicht in de onthutsende
gebeurtenissen tijdens de Tweede
Wereldoorlog.

22

In het begin van het boek neemt
Mirjam je mee door Winterswijk.
Ze nodigt je bijna uit om de trein te
pakken en met haar de relevante
plekken te bezoeken die zo minutieus
beschreven staan in het boek. “Zij zijn
er niet meer, maar de plekken die met
hun lot zijn verbonden zijn er nog wel”,
aldus Mirjam.
Het dagboek van Thea begint in 1939,
zij is dan 18 jaar. Thea schrijft in
opgewekte toon over het rijke
verenigingsleven waarin ze zich bevindt,
de leuke jongens waar ze verliefd op
wordt en de conﬂicten met haar ouders.
In een later stadium schrijft ze wat
minder opgewekt en op het laatst met
grote zorgen over haar familie, haar
toekomst en de anti-Joodse
maatregelen. Op 26 mei 1942 schrijft
ze: “Er staat een scherp stuk in de krant
over dat de niet-joden niet met Joden
mogen praten.
Als gezien wordt dat ze er toch mee
omgaan, zullen ze ook als Jood worden
behandeld. Het wordt hoe langer hoe
beroerder voor ons. Er moeten weer
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Het verwerken van de reserveringen is
intensief. Een reservering kan per
telefoon (0543 47 17 97), per mail
(info@onderduikmuseum.nl) of ter
plekke aan de balie.
Bij de VVV-balie kunnen we slechts
één klant tegelijkertijd ontvangen.
Afhankelijk van de drukte op dat
moment kan een baliemedewerker
anders beslissen en voor personen die
ondersteuning nodig hebben wordt
altijd een uitzondering gemaakt.
Iedereen die het museumgebouw
betreedt is verplicht zijn handen te
desinfecteren. Sel Chemie B.V. uit
Aalten heeft ons 10 ﬂessen handalcohol gedoneerd. Een mooi gebaar.
Sinds 9 juni zijn de deuren van het
museum weer open en stromen
museumbezoekers, toeristen en
VVV-klanten weer binnen. Dankzij de
inzet van vele mensen is dit mogelijk
gemaakt.

Anne Frank
Vrijheidsboom
Op vrijdag 12 juni is in Aalten de Anne Frank Vrijheidsboom
geplant. Een mooie gebeurtenis in het kader van Samen
Vrijheid Vieren en op initiatief van het Nationaal
Onderduikmuseum. De boom vond zijn plek in het plantsoen
naast het station, in aanwezigheid van onder andere
burgemeester Stapelkamp van Aalten, burgemeester Nebelo
van Bocholt en Rosanna Lohuis, de kinderburgemeester van
Aalten. De boom is een nazaat van de boom uit de Achtertuin
van Anne Frank en staat symbool voor ontmoeting, bezinning
en reﬂectie over vrede en vrijheid, toen en nu.
Foto Jan Oberink

65 Joodse jongens naar een werkkamp.
Als het nog lang zo doorgaat zijn wij
Joden allemaal verloren. Ze maken ons
moreel helemaal kapot.”
Aan de hand van Thea’s dagboeken
krijg je als lezer een inkijkje in haar
persoonlijke verhaal en het verhaal van
de Joodse gemeenschap voor en
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Je
leest over de liefde die opbloeit tussen
Thea en de Duits-Joodse vluchteling
Wolfgang Maas, en over de opkomst en
neergang van de relatief grote NSBaanhang in Winterswijk.
Dit boek bevat veel details en achtergrondinformatie. Het laat zien dat er
veel onderzoek is verricht voorafgaand
aan het schrijven van dit boek. Door het
verhaal vanuit het perspectief van Thea
te lezen, krijg je een realistisch, maar
dramatisch beeld van hoe het leven van
de Joodse inwoners steeds meer werd
ingeperkt en uiteindelijk onmogelijk
werd gemaakt.

Ook lezen?
‘Ik hoop dat alles weer gewoon
wordt’ is onder andere verkrijgbaar
bij de boekhandel en in de VVV/
Museumwinkel van het Nationaal
Onderduikmuseum.

‘Wouter - van student
tot onderduiker’,
door Jacques Roeland
door Ina Brethouwer
In de Tweede Wereldoorlog verbleven
in het doktersgezin Der Weduwen aan
de Landstraat in Aalten onder andere
twee onderduikers: Piet Hoogenkamp
en Wim van der Pol. Piet was een
student medicijnen met een verklaring
van de dokter dat hij zijn assistent was.
Wim was na de Zeevaartschool en
tewerkstelling in Duitsland in Aalten
terechtgekomen en hielp mevrouw
Der Weduwen in de huisapotheek.
Na de oorlog vertelde Van der Pol veel
positieve herinneringen uit de Aaltense
tijd aan zijn kinderen. Over zijn nare
oorlogsbelevenissen vertelde hij maar
weinig. Jacques Roeland uit Gorinchem

heeft als eerbetoon aan zijn schoonvader Wim (overleden in 2011) een
boek geschreven over de Tweede
Wereldoorlog, dat gebaseerd is op
diens belevenissen.
De auteur, die 40 jaar leerkracht was in
het basisonderwijs, zegt hierover in een
interview: “Over de tijd die hij als
arbeider in Duitsland had doorgebracht,
liet hij weinig los. Door speurwerk,
onderzoek en gesprekken met mijn
schoonmoeder kwam ik veel te weten
over die tijd.” Het verhaal: Wouter uit
Leiden is student op de Zeevaartschool
in Vlissingen en verblijft daar in het
internaat. Doordat het gebouw in 1941
gevorderd wordt door de Duitsers,
gaat de opleiding verder in Nijmegen.
Hier wordt hij samen met een
studiegenoot ingekwartierd bij een
familie. Totaal onverwacht worden alle
studenten daar in de herfst van 1941 op
transport gezet naar Swinemünde aan
de Oostzee bij de Poolse grens. Tijdens
zijn vakantieverlof in Leiden (juni 1942)
besluit hij onder te duiken. Via een
Haagse verzetsman komt Wouter
terecht in het artsengezin in Aalten
waar hij blijft tot de bevrijding.
Het is een ﬁctief verhaal, op onderdelen
gebaseerd op waarheid. Namen van de
mensen van toen zijn veranderd. Wel is

duidelijk dat de persoon Wouter in het
boek de geschiedenis van Wim van der
Pol beleeft. De sympathieke dokter
heet Den Adel en zijn assistent is
Lagerwei.
Een aantal malen geeft de auteur in een
apart kader extra geschiedkundige
informatie over wat er zich op dat
moment in het verhaal afspeelt, zoals
bijvoorbeeld de komst van 500
Scheveningers naar Aalten. Deze uitleg
stoort enigszins in een ﬁctieve
geschiedenis, maar voor lezers die
minder ingevoerd zijn in het onderwerp
oorlog, kan het zeker welkom zijn. Hoe
Wouter in de auto van de dokter leert
autorijden onder diens leiding vormt
een leuke anekdote. Zo zal het werkelijk
gebeurd zijn. Dat de twee onderduikers
het huis moeten ontvluchten als de
Duitsers ineens in het huis zijn, wordt
spannend verteld. Hoe het leven
geweest moet zijn in WOII aan de
Landstraat in Aalten is elegant
invoelbaar weergegeven.
Ook lezen?
‘Wouter - van student tot
onderduiker’ is via de plaatselijke
boekhandel te bestellen,
bij www.kelbo.nl en bol.com.
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NIEUWS
door Lia de Ridder
In het herdenkingsjaar van '75 jaar
Vrijheid’ zijn veel evenementen en
activiteiten geannuleerd of uitgesteld.
Een activiteit die wel doorging was de
ﬁetsroute ‘Samen Vrijheid Vieren’, langs
oorlogsmonumenten, graven, musea en
andere bijzondere plekken. Het is een
prachtige route om te ﬁetsen, de
bundel bevat twee routes van ongeveer
35 kilometer lang. U kunt ze ﬁetsen,
maar ze zijn ook met de auto te rijden.
Eén route start in Dinxperlo en gaat via
de grens naar IJzerlo, Lintelo en via De
Heurne terug naar Dinxperlo. De andere
route begint in Aalten, via de Haart naar
Bredevoort en via Barlo en Dale keert u
terug naar Aalten.

Even voorstellen:

Veel toeristen
Nadat we 9 juni onze deuren openden
zijn er veel bezoekers en toeristen
geweest. Veel meer dan andere jaren.
De meeste mensen brachten nu hun
vakantie in eigen land door en bezochten de Achterhoek. Fijn voor ons, maar
zeker ook voor de logies-verstrekkende
bedrijven. De meeste mensen kwamen
om te ﬁetsen of te wandelen. Vaak
kochten ze een route voor een dag,
maar ook de routebundels 'Fietsen in
de Achterhoek' waren zeer in trek.
Ook bij de Achterhoekers zijn deze
misschien nog niet zo bekend. Het gaat
om de boekjes: 'elf bijzondere
ﬁetsroutes'. Wij verkopen de boekjes
met routes in de regio ZuidwestAchterhoek, Noordwest-Achterhoek,
Oost-Achterhoek en de Kerkenpaden.
De lengte van de routes varieert van
20 tot 60 kilometer. Loopt u rustig bij ons
binnen om ze in te zien, u kunt dan ook
de Museumwinkel weer eens bekijken.

Verena Winter-van Reeken

Nu staan er nog twee belangrijke
activiteiten op het VVV-programma.
Vanaf 1 september is de nieuwe
VVV-website online:
www.vvvaalten-bredevoort-dinxperlo.nl
en op 21 april 2021 bestaat de
‘Gängeskeswandeling' 10 jaar!
De gidsen zijn weer begonnen met
deze wandelingen, natuurlijk rekening
houdend met de RIVM-regels. U kunt
deze dus weer boeken! Via info@
vvvaalten.nl, telefonisch 0543-473052
of bij de balie. De wandeling duurt
ongeveer anderhalf uur en deelname is
€ 5,- per persoon.

Ik ben in 1959 in Oostenrijk geboren
en opgegroeid in Wenen, waar ik zowel
het gymnasium als het conservatorium
(klassiek gitaar) bezocht. Aan de
Universiteit van Wenen heb ik een
studie in de theaterwetenschappen
gekozen, in combinatie met de vakken
psychologie, psychotherapie en
psychiatrie, omdat ik altijd al in de ziel

en emoties van de mens geïnteresseerd
ben. Het vak kunstmanagement rondde
ik af op de London University.
Vele jaren werkte ik in Duitsland en
Engeland als dramaturg en theatermanager, als theatercriticus en
vertaalster van toneelstukken.
In 2008 ontmoette ik mijn grote liefde,
de Nederlandse fotograaf Joop van
Reeken en ben daarom naar
‘Dinxperwick’ verhuisd, waar wij nu
samen aan de Heelweg wonen.
In 2011 hebben wij hier het GrenzBlick
Atelier opgericht, een fotostudio en
galerie die tal van grensoverschrijdende
tentoonstellingen en evenementen
toonde. Sindsdien heb ik veel grensoverschrijdende kunstprojecten kunnen
begeleiden en cureren (in 2019
Artem@Artis). Ik ben ook lid van het
bestuur van de B.I. Dinxperwick en
daarom betrokken bij projecten in en
voor Suderwick en Dinxperlo.
Fotograﬁe is voor mij een spirituele

belevenis en een belangrijk middel
tot kunstzinnige expressie.
Spiritualiteit begeleidt me mijn leven
lang en daarom ben ik ook oblaat in
de St. Willibrordsabdij.
Al sinds mijn schooltijd ben ik
geïnteresseerd in de geschiedenis.
De thema's democratie en Europa zijn
voor mij heel belangrijk. Mijn ziel krimpt
van pijn als mensen zich schaamteloos
inzetten voor racisme, antisemitisme en
rechts-populisme. Daarom zal ik altijd
strijden voor vrijheid, gelijkheid, vrede
en liefde. Vanaf de eerste keer dat ik
het Nationaal Onderduikmuseum
bezocht, was ik gefascineerd door deze
plek van geschiedenis en museum.
Ik voel me vereerd dat ik gevraagd
werd om bestuurslid te worden.
Ik heb deze positie met veel plezier
geaccepteerd. En met hetzelfde plezier
wil ik het museum ondersteunen,
vooral aan de creatieve kant. Het is
een geweldig museum én een heel
belangrijk museum. Het Onderduikmuseum kan er blij mee zijn een
excellente directeur te hebben, maar
ook zoveel gepassioneerde vrijwilligers,
die zich met hart en ziel voor het
museum en de bezoekers inzetten.

Luuk Nijenhuis

Toeristische gids ‘Grenzeloos Genieten’
klaar voor de start
door Herlinda ter Maat
Op 1 juni startte voorzichtig het
toeristisch seizoen op, na een bizarre
periode. De musea, terrassen en
restaurants gingen weer gedeeltelijk
open. Ook de campings, andere
accommodaties en de VVV’s hebben in
de afgelopen periode – zij het
aangepast – hun activiteiten weer op
kunnen pakken. Voor de bezoeker aan
onze gemeente ligt de nieuwe
toeristische gids klaar.
De coronacrisis heeft grote gevolgen
voor de recreatiesector. Het mooie
voorjaar ging voorbij zonder bezoekers
op terrassen, zonder toeristen op de
camping en zonder museabezoekers.
Vele ondernemers gingen hier
(noodgedwongen) creatief mee om. Nu
de herstart gemaakt is, is het ﬁjn dat de
toerist en bezoeker aan de gemeente
geïnspireerd kan raken voor een verblijf
hier. Dat kon al door middel van social
media waar ‘Beleef Aalten-BredevoortDinxperlo’ inspirerende foto’s post met
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Ik woon nu bijna vier jaar in Barlo en woon samen met Karin Nauta. Sinds een kleine twee
jaar ben ik betrokken bij het Nationaal Onderduikmuseum. Eerst als vrijwilliger bij de
expositiecommissie en van daaruit maak ik nu deel uit van het bestuur. Mijn interesse voor
het Onderduikmuseum komt onder andere voort uit de geschiedenis mijn vader. Ik ben
namelijk de jongste zoon van de verzetsman Dolle Dries uit Enschede. Hij verzorgde tijdens
de Tweede Wereldoorlog in zijn eentje wel veertig Joodse gezinnen. Maar over dit verhaal
misschien in een volgende Panne meer. Ik ben dus een geboren en getogen Tukker uit
Enschede. Ik heb daar altijd gewoond, gewerkt en gestudeerd en ik ben er zelfs in militaire
dienst geweest. Ik ben daar eigenlijk nooit weggeweest.
Na de kunstacademie werkte ik in de reclame, graﬁsche sector en daarna als ontwerper bij
de gemeente Enschede. Sinds eind vorig jaar ben ik zelfstandig werkend als graﬁsch
ontwerper onder de naam Comvorm graﬁsche communicatie.
Ik heb drie kinderen en zes kleinkinderen. Mijn hobby’s zijn volleybal, motorrijden en ik hou
van blues. Heb ik nog iets vergeten of wil je nog meer weten? Mail naar luuk@comvorm.com
Wellicht eens tot ziens

H li d ter
Herlinda
t Maat
M t
overhandigt de
gids ‘Grenzeloos
Genieten’ aan
wethouder Martin
Veldhuizen.

#wekijkennaarjeuit. De gids geeft de
bezoeker een totaalbeeld. Hierin staan
naast prachtige foto’s ook verhalen,
interviews en talloze tips.
Afgelopen voorjaar overhandigde ik,
als regiocoördinator bij Achterhoek
Toerisme, de gids aan wethouder
Martin Veldhuizen. De toeristische gids

is zowel in een Nederlandse als een
Duitse versie verkrijgbaar bij de drie
VVV’s in de gemeente.
Naast deze toeristische gids, is er per
kern een sfeerfolder en plattegrond
beschikbaar in Nederlands en Duits. In
een korte oogopslag weet de bezoeker
hierdoor de highlights te vinden.

useum.nl

ndm
www.grensla

Nog tot 31 oktober: Sporen van de Vrijheid
in het Grenslandmuseum Dinxperlo

Sporen
van de
Vrijheid
len
Negen verha
van toen en nu

29-03-2020

31-10-2020

In de expositie 'Sporen van de Vrijheid' komen negen mensen aan het woord
van weerszijden van de grens. Waar dat kon, hebben zij de keuze gemaakt voor
de vrijheid, soms met gevaar of ten koste van het eigen leven. Het zijn de
verhalen die ons in de huidige tijd aanspreken, ons om een stellingname vragen.
Door verhalen van toen te verbinden met die van nu, wordt het verleden naar
het heden gebracht. Als aanvulling geven grote themapanelen een goed beeld
van de situatie in Dinxperlo tijdens de bezetting en de jaren erna.
Het Grenslandmuseum is geopend t/m 31 oktober 2020, daarna weer vanaf
1 april 2021. Kijk voor meer informatie op www.grenslandmuseum.nl
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ADVERTENTIE

Tachtigjarige tweeling
doet het wat rustiger aan

Heel persoonlijk.
Altijd en overal.

‘Niet omdat we het zin eraf hebben, maar we zijn realistisch!’

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

door: Karin Stronks

of kom gerust eens langs voor een afspraak.

Inie Luijmes - Ebbers en Rieky
Kraaijenbrink - Ebbers zijn tachtig
jaar, tweeling en allebei doen ze
vrijwilligerswerk bij het Nationaal
Onderduikmuseum. Kortgeleden
hebben ze besloten om het wat
rustiger aan te gaan doen.
Ze zeggen met klem: “Niet omdat
we het zin eraf hebben, hoor!
We zijn gewoon realistisch, ‘zelf
zo wies’, om het stokje deels over
te dragen.”
Inie en Rieky zijn geboren op 18 mei
1940, de oorlog was net een week oud.
Ze waren het tiende en elfde kind in het
gezin Ebbers, dat woonde in de
Aaltense Heurne. Inie zegt: “Onze
moeder koesterde de wens om een keer
een tweeling te krijgen. Bij de buren was
een tweeling geboren, ze moet toen
gezegd hebben: "Dat zôl ik ok nog wal
is willen". En na onze geboorte schijnt
ze gezegd te hebben ‘is dat now gin
riekdom’, ze was met ons net zo blij als
met de andere kinderen!”

Interessant
Rieky is in 1990 begonnen in het bestuur
van het museum. Ze herinnert zich:
“Hans Ligterink, die een paar jaar
geleden is overleden, heeft me
gevraagd voor het bestuur. Ik heb ja
gezegd omdat ik graag iets nuttigs wilde
doen. Er waren toen acht bestuursleden.
Het was best interessant om mee te
mogen praten over allerlei zaken.” Rieky
vervolgt: “Vanuit het bestuur zat ik in de
textielcommissie en hielp mee met het
inrichten van tentoonstellingen. Dat was
ontzettend leuk werk, exposities maken
over verschillende thema’s, bijvoorbeeld
over geboorte en doop. We zorgden
ook voor het aannemen van de
bruiklenen voor de tentoonstellingen.
Later deed ik nog de distributie van De
Panne, de uitgave van het museum die
twee keer per jaar verschijnt.” Rieky was
nog bestuurslid toen de aankoop van de
woning naast het museum ter sprake
kwam.
Ze vertelt: “Dat was een veelbewogen
tijd, met voor- en tegenstanders en
natuurlijk gingen we niet over één nacht
ijs. Een subsidie vanuit de Euregio
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maakte de aankoop mede mogelijk. En
kijk wat het geworden is na vijftien jaar!”

Dertig jaar
Rieky verzorgde ook rondleidingen in
het museum en verrichtte baliewerkzaamheden. Ze zegt: “De balie was
destijds in de ruimte waar nu het
klaslokaaltje is ingericht, het was toen
nog een dorpsmuseum. Ja, ik ben al
dertig jaar bezig hier!” Inie is zo’n kleine
vijftien jaar vrijwilliger bij het Nationaal
Onderduikmuseum. Ze verzorgde in het
begin wel rondleidingen, maar deed
voornamelijk baliewerk, bezorgt De
Panne en verricht allerlei andere kleine
werkzaamheden. “Ik ben een keer naar
een informatieavond geweest voor
vrijwilligers, daarna ben ik begonnen,
er waren enkele dingen die aﬂiepen en
daardoor had ik wat meer tijd. Naast het
werk voor het museum doe ik nog
ander vrijwilligerswerk”, vertelt Inie.

Waardevolle contacten
Aan de balie hebben Inie en Rieky veel
verhalen gehoord en opgetekend. Rieky
geeft aan: “Dat is zo ﬁjn als je de tijd
kunt nemen om met bezoekers te
praten. Veel mensen hebben een
familielid of kennis die hier in de
omgeving ondergedoken heeft
gezeten. Het is voorgekomen dat wij de
onderduikadressen konden opsporen,
zo zijn veel waardevolle contacten
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gelegd.” Inie voegt toe: “We vragen
vaak aan bezoekers of zij het museum
kennen. Soms is dat het geval, dan komt
er een gesprek op gang en horen we
namen. Zo kwam een hele tijd geleden
mevrouw Joke Stapelkamp hier om
informatie te vragen over haar oom.
De naam Stapelkamp kwam me wel
direct bekend voor, ik meende me te
herinneren dat hij bij ons in de buurt
ondergedoken zat, maar ik wist toen
niet direct een antwoord. Via onze zus
Hanny Jentink kwamen we erachter dat
de oom, die Anton heette, bij de familie
Jentink in de Aaltense Heurne ondergedoken heeft gezeten. Later bleek hij
de oom te zijn van onze huidige
burgemeester Stapelkamp, die zelfs
volgens zijn eigen zeggen, naar hem
vernoemd is.”
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Terugkijken
Nu hebben Inie en Rieky besloten om
het vrijwilligerswerk voor het museum
af te bouwen. Inie: “We dachten er al
langer over na om te minderen. Door
de coronacrisis kwam dat besluit in een
stroomversnelling.” Rieky: “In de
textielcommissie zijn prima mensen
bijgekomen, en als collega-vrijwilligers
vragen hebben over onderduikers of
andere zaken van vroeger dan weten ze
ons wel te vinden!” Ze kijken terug op
een mooie en boeiende tijd in het
museum!

Openingstijden
Kijk voor de actuele openingstijden op onze website
www.nationaalonderduikmuseum.nl
Dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur,
zondag 13.00-17.00 uur.
Geopend van 13.00-17.00 uur: 2e Paasdag,
Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag.
Gesloten: Koningsdag, 1e Paasdag, 1e Pinksterdag,
24 december (vanaf 13.00 uur), 1e en 2e Kerstdag,
Oudejaarsdag en Nieuwjaarsdag.
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van de
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