Uitgave van het Nationaal Onderduikmuseum | 1 -2021

4
6
12
19
22

Vrijheid
Oorlogsgraf 554
Oorlogsgetuige
Gerrie Stronks-Piek
Een gedachte
aan Aalten
10 jaar wandelen
door de ‘gängeskes’
van Aalten

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-bredevoort-dinxperlo.nl
Bankrekeningnr. NL36 RABO 0310 5037 79
Kamer van Koophandel 40120837
Redactie De Panne
Annelies Evers, Annet Westerveld,
Henk Lensink, Gerrit Nijman 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, 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
Stichting Beheer Aaltense Musea
Wilma Winkelhorst-van Engeldorp Gastelaars
voorzitter
Gerrit Rutgers, secretaris
Jolanda de Lauw, penningmeester
Ria Theissen, Everhard Aaldering en
Wilco Lensink

Voorpagina:
Gerda Brethouwer neemt de bijbel van Frits Slomp
in ontvangst uit handen van zijn zoon Jan Slomp.
(Foto: Jan Oberink)
10 jaar wandelen door de ‘gängeskes’
van Aalten. Rietje de Boer, Lia de Ridder en
Tonnie Stoltenborg (v.l.n.r.) in het Armenpad
(Foto Anne-Marieke Vreeman)

2

Voorwoord van de redactie

Inhoud
41e jaargang nummer 1 - 2021

Uit de orgnisatie: Vrijheid
Mia Lelivelt 1925-2020
Oorlogsgraf 554, begraafplaats
Berkenhove in Aalten
Activiteiten 4 en 5 mei
Het rookstelletje
Nieuw audiosysteem
In memoriam
Evert Maarten Smilda
Nieuws van de afdeling
Collectiebeheer en -behoud
Oorlogsgetuige
Gerrie Stronks-Piek
Vrijwilliger zijn en corona
betekent voor mij…
Column: Ter gedachtenis
Verjaardagsvisite
in 1960 op ‘Nooitgedacht’
Dialectverhaal: Bewaar’n
In deze onwezenlijke coronatijd:
een gedachte aan Aalten
VVV: 10 jaar wandelen door
de ‘gängeskes’ van Aalten
Boekenmarkt
Boekrecensies:
Dat offer is groot geweest
Dale 39
Zwarte Kees
Bernie's Oorlog
Advertenties
Kind van de Vrijheid

4
5

5

6
7
8
9
10
11

6

12
14
16
17
18

8

19
22
23
24
25
26
26
27
28

12
19

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 4x per jaar.

| De Panne 1-2021 | Nationaal Onderduikmuseum

R

uim een jaar geleden begonnen we met de vieringen van 75 jaar
vrijheid, maar dit was ook het begin van corona. Corona is zeker de
wereld nog niet uit en door het langdurige karakter van deze pandemie
zitten we nog steeds in de activiteiten rondom 75 jaar vrijheid. Het lijkt alsof
de wereld heeft stilgestaan.
Niets is minder waar. Er is veel veranderd. In de wereld, in Nederland, maar
ook in de mindset van veel mensen. De een windt zich enorm op over de
maatregelen en alles eromheen, de ander laat het gelaten over zich heen
komen. Hoe verschillend kunnen we zijn? Het hangt natuurlijk ook heel erg af
van de omstandigheden waarin je zit. Voor de een betekende dit een jaar van
rust, geen ‘verplichtingen’ - die we ons vaak zelf opleggen - en thuiswerken en
voor de ander was het een jaar van stress door bijvoorbeeld ziekte, geen of te
veel werk of eenzaamheid. Van belang hierbij is dat we rekening houden met
elkaar, respectvol blijven, omzien naar elkaar en vooral elkaar geen schade
toebrengen. Ieder mens heeft een eigen mening, maar ook eigen ervaringen
en een eigen karakter, waardoor ieder mens verschillend is en verschillend
reageert. Dat maakt het leven en de mens juist mooi en interessant.
Hoe ervaren de verschillende vrijwilligers van het museum deze coronatijd?
We hebben ze gevraagd om een zin af te maken. Dit heeft geresulteerd in
mooie reacties en soms hele verhalen, die we helaas niet allemaal volledig
konden plaatsen.
In deze tijd waarin ze alleen thuis zat, dacht mevrouw de Wit-Folkertsma
terug aan de Hongerwinter, toen ze met haar ouders en broers lopend van
Amsterdam naar Aalten kwam. Ze zette haar gedachten op papier en stuurde
dit naar het museum. Interessant omdat dit aansluit bij verhalen uit de
museumcollectie. U leest verderop fragmenten uit de brief, aangevuld met
informatie uit de collectie.
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Leuk nieuws is dat Gerrit Nijman bij de redactie van De Panne is gekomen.
Velen zullen Gerrit al kennen, want hij is zeker geen onbekende in het
museum. Voor wie hem niet kent: “Als ik me ga voorstellen dan zeg ik over
mijzelf dat ik Gerrit Nijman heet en getrouwd ben met Ineke en twee
kinderen, een schoondochter en schoonzoon en vijf kleinkinderen heb. Ik heb
bijna, op drie jeugdjaren na, mijn hele leven in Aalten gewoond. Sinds enkele
jaren ben ik ook verhalenvanger bij ons Onderduikmuseum. Daarnaast
interesseert mij de (militaire) luchtvaart en alles wat met onze plaatselijke trots
AZSV te maken heeft. Voor wat betreft de Tweede Wereldoorlog kom ik er
steeds meer achter dat heel veel verhalen nog niet verteld zijn en ook nooit
verteld zullen worden.”
Wij wensen u veel leesplezier!
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Namens de redactie,
Annet Westerveld-Lensink
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Uit de organisatie

Vrijheid
Ook dit keer gaat mijn verhaal over vrijheid.
Zó belangrijk. Ik krijg er maar geen genoeg
van. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken
met het uitstellen en doorschuiven van de
activiteiten in het kader van “75 jaar Vrijheid”.
Gelukkig heeft de provincie Gelderland ons
verzoek hierover gehonoreerd. Daar zijn we in
de Achterhoek zeer blij mee omdat de plannen
vorig jaar vanaf 13 maart op slot gingen en
slechts voor een miniem deel konden worden
gerealiseerd. Het is ﬁjn dat nu veel bijzondere
voorstellingen in de periode tot voorjaar 2022
alsnog gerealiseerd kunnen worden.

doodgeschoten, dus slechts een paar weken voor de
bevrijding. De herdenking bij het monument ging niet door,
maar de bijeenkomst op school was heel intiem. Het is
bijzonder met kinderen te praten over het gebeurde, wat zij
er thuis over hoorden en wat het hen doet. Ons onderzoek
‘Geef de namen een gezicht’ wordt vertaald naar een
expositie, die geopend wordt op 2 maart 2022. Graag
betrekken we school De Meeander bij de ontwikkeling
van de expositie.

Vernieuwen: kennis van toen voor morgen
Wat te denken van een onderduikplek onder de vloer die
na 76 jaar wordt ontdekt in het centrum van Aalten?
Gelukkig kon alles net op tijd vastgelegd en bewaard.
We onderzoeken op welke wijze dit materiaal in onze
vernieuwingsplannen opgenomen kan worden. Het
Onderduikmuseum wil namelijk als inspirerende leer- en
ontmoetingsplek nóg beter kunnen beantwoorden aan de
groeiende vraag. Dat betekent dat het museum de komende
jaren gaat vernieuwen. De vaste presentatie en routing
worden op de schop genomen. Het thema van de onderduik
(onderduik, verzet en vrijheid, persoonlijke verhalen en
belangrijke gebeurtenissen in relatie tot de Tweede
Wereldoorlog) vormt straks de rode draad in alle gebouwen
van het museum.

door Gerda Brethouwer
De aandacht voor verhalen van toen is onverminderd en
neemt zelfs toe. In het afgelopen jaar merkten we dat goed.
Helaas ontvallen ons elke nieuwe maand oorlogsgetuigen
maar de volgende generatie deelt verhalen en foto’s met
ons. En bovendien: nu wordt het accent meer verlegd naar
het duiden, de manier van overbrengen en verbinden met
de huidige tijd.

Rademakersbroek Varsseveld 2.3.1945
Kinderen uit de oorlog dragen de littekens van die tijd hun
hele leven met zich mee. De emoties brengen ze over aan
hun kinderen en kleinkinderen. Op 2 maart was ik op school
de Meeander op de Heelweg bij groep 7 en 8, waar
aandacht werd besteed aan de herdenking van de
slachtoffers van de fusillade Rademakersbroek.
46 zogenaamde ‘Todeskandidaten’ werden destijds uit
gevangenis de Kruisberg in Doetinchem gehaald en
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Juist de culturele aspecten van samenleven en overleven
worden dan nog beter belicht en krijgen een bredere
context en actualisatie: lokaal, landelijk, maar ook over de
grens en internationaal. Belangrijk daarbij is aan te tonen
hoe de hulp op gang kwam in de maatschappelijke structuur
van toen, zonder internet en mobiele telefoon. Dat wordt
vertaald naar de tijd van nu, waarin de roep om vrijheid
aanzwelt. Deze roep polariseerde en domineerde direct en
indirect de verkiezingsstrijd. Allemaal verlangen we terug
naar onze vrijheid uit de tijd voordat ons land op slot ging.
Daarbij rijst dan wel de vraag: wat was dat eigenlijk, die
vrijheid van toen? Is dat doen wat je wilt, zeggen wat je wilt,
zonder respect voor anderen en zonder na te denken over
de gevolgen?

Vrijheid van de een is niet altijd die van de ander
Mensen die nu op straat of op sociale media migranten,
vrouwen, gehandicapten uitschelden, beroepen zich ook
op hun vrijheid van meningsuiting. Dat is een oneigenlijke
vorm. Naar mijn idee wordt daarmee de eigen angst
overschreeuwd en krijgen minderheidsgroepen de schuld.
Natuurlijk begrijp ik de angst, het ongeduld, de twijfel.
Wie niet? Maar demonstreren tegen de coronamaatregelen
en daarbij zelfs valselijk veteranen en het Rode Kruis
misbruiken: dan wordt op een nare manier gekoketteerd
met het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.
De waarheid wordt naar de eigen hand en emoties gezet
en onlustgevoelens worden aangewakkerd. Het is van alle
tijden, maar manipulatie wordt nu wel steeds gemakkelijker
door het internet. De wens om op te staan als vrijheidsstrijder en in te gaan tegen de overheid, politici, politie,
vrije pers of artsen (“elite”) verblindt de realiteitszin. Dat kan
tot gevaarlijke situaties leiden.

Mia Lelivelt
april
ap
apri
prriil 1925
19
925 – oktober
okt
ktob
ober
ber
er 2020
202
020

“Wie
“
Wie g
goed
oed d
doet,
oet, g
goed
oed o
ontmoet”
ntmoet”
Bijzondere
Bi
ijzzon
nde
dere
e verzetsvrouw
ver
erzze
erze
etsvr
tssvr
vrou
ou
ouw
uw Mia
Mia Lelivelt
Mi
Leliliivve
Le
elltt is
is op
p 15
15 oktober
oktto
ok
obe
ber jl.
jlj .
iin
nh
aa
ar w
wo
oniing
g iin
n Li
LLichtenvoorde
ich
ich
hte
t nv
nvoo
oord
oo
rde overleden,
ovver
o
e le
le
ede
d n,, 9
de
5 ja
jjaar
aa
arr o
ud
d.
haar
woning
95
oud.
Ze h
Ze
heeft
eeft
ee
ft h
haar
aa
a
ar leve
lleven
le
eve
en gewi
g
ge
gewijd
ewi
wijd
ijjd
d aan
aan
nh
het
e u
et
uitdragen
ittdr
drag
ag
a
gen
n vvan
an wat
an
wat oorlog
oor
o lo
og
inho
in
nho
oud
dt en
e h
oe
eb
elan
el
a grriijjk het
an
hett iss jje
he
e niet
nie
ni
ett tte
e la
llaten
late
ate
ten intimideren.
ten
i ti
in
tim
miide
dere
ren
n..
inhoudt
hoe
belangrijk
Ziij w
Zij
wa
was
as de
de llaatste
aats
aa
tste
ts
t vvrouw
ro
rouw
ou
uw
w vvan
a d
an
de
ep
pi
pilotenlijn
ilo
ote
enl
nlij
lijijn Li
LLichtenvoorde
Lich
ich
chte
te
en
nvvoo
orde
rd
de
‘Klein
‘K
Kle
ein
in E
Engeland’.
ng
ge
ellan
a d’
d’.. Ha
H
Haar
aar
ar vverhaal
ar
errha
haal
al w
was
as o
as
onderdeel
nd
n
derde
errde
e
eel
el vvan
an
a
nd
de
e
expositie
ex
e
xp
xpo
po
ossiittiie ‘De
‘D
De vrouw
vvrrou
uw als
a s spil
al
sp
pilil van
van
n het
hett verzet’
ver
e ze
et’
t in
in het
he
h
et Nationaal
Nati
Na
tion
o a
aa
al
On
O
nd
de
erd
r uiikm
kmus
usseu
e m.
m. Daarin
Da
aa
ariin vertelde
ari
verrttel
ve
te
ellde
d Mia
Mia
i over
ovve
er haar
ha
h
a
aar
ar verzetsar
verrzets
ze
ets
tsOnderduikmuseum.
w
we
erk
rk ttijdens
ijijde
dens
de
nss d
e Tw
wee
e d
de
eW
erre
e
elldo
door
o lo
og.
g
werk
de
Tweede
Wereldoorlog.
Z h
Ze
hielp
ie
elp
lp h
haar
a r vad
aa
vvader
va
ade
der me
m
met
et vve
verzetswerk
erzzetsw
erz
etssw
et
wer
erkk
voor
vo
oor
o d
de
e ‘p
‘pilotenlijn’
pililot
ilo
otte
en
nliijn
n’ en
en w
was
as ‘voor
‘vvo
oor
oor
or d
de
e
du
uve
vel
el niet
niett b
ni
a g’
an
g’.
duvel
bang’.
Le
Lees
eess h
het
ett vvolledige
ollle
o
ledi
diig
d
ge
e iin
n memoriam
m mo
me
m ri
riam
mo
op
p
https://nationaalonderduikmuseum.nl/
ht
ttp
t s:
s://
s://
//na
nation
ttiion
na
aa
alo
lond
onder
nder
nd
erd
du
uik
ikmu
ikmu
m se
seum
um
m.n
nl//
bijzondere-verzetsvrouw-mia-leliveltbi
b
ijjzzon
ond
de
ere-v
re
e-vverrze
z ts
tsvvrrouwou
uwwm
miia
a--le
le
elilil ve
v lttov
o
ver
ver
e le
lede
eden/
den
de
n// o
can
a d
eQ
QR
R-ccod
ode.
e.
overleden/
off ssc
scan
de
QR-code.

Tot slot
Hoe kunnen we deze ieder-voor-zich-mentaliteit
doorbreken, die ons nu nogal wat problemen bezorgt?
Soms is luisteren waardevoller dan praten. We moeten nog
beter elkaar zien als leden van een gemeenschap waaraan
ieder respectvol bijdraagt. Het vrije Nederland - onze
rechtsstaat - biedt enorm veel kansen, maar vraagt ook
offers: houd je aan basismaatregelen in deze pandemie.
Denk niet dat het alleen om jou, je familie, clan of geloof
draait en roep niet de vrijheid enkel aan om gedaan te
krijgen wat jij voor jezelf wilt.

Verhalen vastleggen en delen
Wij werken momenteel samen met het comité Wageningen
4 en 5 mei. Vanwege corona maken zij tien bijzondere
verhalen op locatie, waarbij jonge musici worden gekoppeld
aan getuigen. Jan Slomp vertelt in het Onderduikmuseum
over zijn vader Fredrik Slomp alias Frits de Zwerver. Verena
Winter vertelt op locatie - over de grens - hoe het als
Weense is om aan beide zijden in ‘Dinxperwick’ te wonen en
te werken. In april zullen de musici in het museum en op de
grens het resultaat presenteren. Daarvan wordt een ﬁlmpje
gemaakt dat op 5 mei door het Wageningse comité digitaal
beschikbaar wordt gesteld. Er komt een link naar de ﬁlmpjes
op onze website.
Omroep Gelderland heeft (voor een serie bijzondere
verhalen uit de provincie) onlangs het verhaal opgenomen
van Dik de Boef, één van de hoofdpersonen uit de huidige
expositie “Kind van de Vrijheid”. Dit wordt op een later
moment uitgezonden.

Samenleven

Onderduikplek
kplek Lichtenvoordsestraat

Samenwerken
We werken samen met veel organisaties - waaronder
Erfgoed Gelderland, de Stichting Musea en
Herinneringscentra 40-45 en het landelijke Netwerk
Oorlogsbronnen (NOB) - aan een publieksvriendelijke
kennisbank over onderduiken. Zo kunnen we in de toekomst
voldoen aan onze expertisefunctie en het publiek meer van
dienst zijn. Ook komt er een introductieﬁlm en een vaste
contexttentoonstelling over de onderduik vanuit nationaal
perspectief. Het verhaal wordt zo verteld dat men via
verschillende routings door het museum kan gaan, met
nieuwe digitale media en bijdragen van kunstenaars en
vrijdenkers. Daarbij komt er een koppeling aan de actualiteit.
Zo wordt het Nationaal Onderduikmuseum nog beter een
toekomstbestendig, grensoverschrijdend museum voor een
breed publiek, waarin waarden van het verleden gekoppeld
worden aan die van nu en de toekomst.

Jazeker, het is inmiddels de groef op mijn plaat geworden:
vrijheid is kwetsbaar en zeker niet vanzelfsprekend. Laten we
allemaal alert zijn en ervoor zorgdragen dat onze democratische rechten overeind blijven en doorgegeven worden.

Bedankt voor uw gift!
Hierbij willen wij iedereen die het museum de
afgelopen periode ﬁnancieel extra ondersteunde
hartelijk bedanken! Fijn dat u aan ons denkt in
deze zware tijden.
Giften zijn altijd van harte welkom. Evenals nieuwe
vrienden van het museum. Ook zakelijk kunnen we
misschien iets voor elkaar betekenen. Neem
contact op met het museum op 0543 47 17 97 of
kijk op www.nationaalonderduikmuseum.nl
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Oorlogsgraf 554
begraafplaats Berkenhove in Aalten
Gerrit Hendrik Brinkman, Aalten 5 oktober 1914 – Zutphen 7 april 1945
In de Panne nr. 2 – 2020 was het verhaal geplaatst over het echtpaar
Brinkman-Mateman. Weinig was bekend. Voor hun nichtje was dit
artikel aanleiding wat meer van de geschiedenis met ons museum te
delen. Op onze beurt delen wij die informatie graag met een groter
publiek. De namen op de grafsteen van vader Hendrik Brinkman en
zijn dochtertje krijgen nu een gezicht. Dit verhaal maakt enigszins
invoelbaar wat er gebeurd is in die oorlogsdagen.
Hendrik Brinkman wordt geboren als
zevende kind op de Meiberg in Aalten.
Zijn ouders - Pieter J. Brinkman en
Engelina H. Messink - krijgen twaalf
kinderen (vier kinderen levenloos
geboren). Het beroep van Hendrik is
ambtenaar tramwegen. Hij ontmoet
Johanna Berendina (Hanna) Mateman
van de Nijhofsweg in Barlo en ze
trouwen op 5 juli 1940 in Aalten. Een
prachtig bruidspaar dat vertrouwen
heeft in de toekomst. Al hangt er wel
een grauwsluier over deze dag want
Nederland is twee maanden daarvoor
bezet door Duitsland.

krijgen de ziekte tuberculose in een
ernstige vorm. Ineke overlijdt op de
leeftijd van een jaar en negen maanden.
Op de rouwkaart van november 1943
staat dat het condoleance-adres het
Sanatorium in Almen is. Daar volgen
Hendrik en Hanna op dat moment een
tbc-kuur in het zogenoemde P.W.
Janssen ziekenhuis aan de Ehzerallee.
Hendriks ouders regelen de begrafenis
van hun kleindochter omdat Hendrik en
Hanna te ziek zijn. De begrafenis van
Ineke vindt plaats vanaf het woonadres
van de grootouders aan de Meiberg 14
in Aalten en zonder het bijzijn van
Hanna en Hendrik.

Tuberculose
Het paar woont vervolgens op de
Praebsterkamp 4 in Zutphen. Dat is
een nieuwgebouwd half vrijstaand huis
met tuin in het Deventerwegkwartier.
De vreugde is groot als hun dochtertje
Ineke wordt geboren (Engelina
Berendina) op 16 februari 1942.
Maar het geluk is niet van lange duur
want zowel Hendrik en Hanna als Ineke

Sanatorium Almen
In dat jaar 1943 worden ongeveer
honderd tbc-patiënten verpleegd
waaronder Hendrik Brinkman en zijn
vrouw. De gemiddelde duur om te kuren
in Almen is 633 dagen en dat is volgens
het jaarverslag 200 dagen langer dan in
het jaar 1941. Ook blijkt uit het verslag
dat er materiaalgebrek is.

Sanatorium Almen

Zutphen in spanning
Aangenomen mag worden dat Hendrik
Brinkman in april 1945 nog niet zo lang
terug is van zijn tbc-kuur. Hanna en hij
hebben de bar koude Oorlogswinter
doorstaan. Vanaf eind maart zijn de
Canadezen bezig met de bevrijding
van de Achterhoek. De bevolking van
Zutphen verkeert in grote spanning
en verlangt ook naar de bevrijding.
De Duitse bezetters werken hard aan
hun verdediging en leggen overal in
Zutphen versperringen aan. Ze weten
niet vanaf welke zijde de geallieerden
zullen oprukken; west, zuid of oost.
Toegangswegen worden geblokkeerd
met betonnen blokken en zelfs met
tramwagons, gevuld met stenen.
Waarschijnlijk wel de wagons die
Hendrik bestuurd heeft als tramambtenaar. Bruggen worden opgeblazen.
Kanonnen en mitrailleursnesten
worden opgesteld.

waarin de mensen in spanning moeten
wachten in de kelders en er volgt een
angstige nacht waarin ze nauwelijks
kunnen slapen.

Granaatscherf fataal
De volgende dag, zaterdag 7 april
vroeg in de ochtend, blijkt dat er in
de buurt nog steeds een Duits kanon
actief is. Een buurkind in de schuilkelder bij Hendrik en Hanna begrijpt
niet meer wat er gebeurt, voelt
misschien de angst van de ouders en
kan niet langer getroost worden.
Het kind begint te jengelen en huilen.
Misschien is er niets te drinken voor
het kind en is het eten ook op.
Hendrik verlaat deze 7e april
- de laatste oorlogsdag in Zutphen de schuilkelder om proviand te halen.
Hij wordt getroffen door een
granaatscherf. Waarschijnlijk is het een
bom van de bevrijders. Hendrik is niet
op slag dood maar zwaargewond. Men
brengt hem naar een noodhospitaal
(mogelijk een kerk, de weg naar het
ziekenhuis was afgesloten vanwege
oorlogsgeweld) en zijn vrouw gaat
mee. In het noodhospitaal kan men de
noodzakelijke ingrepen of operatie
niet uitvoeren. Daar is Hendrik in de
armen van zijn vrouw overleden.

Samen begraven in Aalten
Pas op zondag 8 april is Zutphen
helemaal bevrijd en trekken de
bevrijders met vrachtauto’s, tanks en
ander materieel de stad in. Veel
militairen aan beide zijden en burgers
zijn om het leven gekomen. Omdat het
niet mogelijk is Hendrik Brinkman te

begraven – er wordt op de dag van zijn
overlijden nog bij de begraafplaats
gevochten door geallieerden en
Duitsers in loopgraven, notabene op de
begraafplaats zelf - worden de doden
uit het Deventerwegkwartier op een
tijdelijke begraafplaats in het plantsoen
van de Praebsterkamp begraven. Het is
niet bekend of dat ook met Hendrik
gebeurd is. Er kan ook een transport
geweest zijn vanuit Aalten dat zijn
stoffelijk overschot heeft opgehaald. De
overlijdensacte wordt in Zutphen pas
op 11 april opgemaakt. Zijn begrafenis
vindt plaats op 12 april 1945 in Aalten,
waar hij naast zijn dochtertje begraven
wordt. Hanna blijft alleen achter met
veel verdriet. Zij schrijft uit aller naam
op de rouwkaart de volgende tekst:

Hanna Brinkman blijft nog tien jaar
lang in Zutphen wonen. In 1955 trouwt
ze en verhuist met haar tweede man
naar Friesland. Ze krijgen samen een
dochter en een zoon. Hanna’s tweede
echtgenoot overlijdt in 1990 en zijzelf
in 2007.

Fel gevecht

Hendrik en Hanna Brinkman-Mateman in 1940 en Hendrik met Ineke twee jaar later
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Op 5 april moeten de bewoners van
de straat naast de Praebsterkamp
evacueren want de Duitsers graven
zich daar in. Tegen de avond wordt
hevig gevochten in die buurt en dat
gaat zo de hele nacht door. Ook de
volgende dag 6 april wordt fel gevochten in de wijk. Hendrik en Hanna
Brinkman gaan naar een schuilkelder,
samen met hun buren en hun
kind(eren). De Canadezen komen met
de 3e infanteriedivisie vanuit het
noordoosten Zutphen binnen, via de
Deventerweg. In de loop van die dag
dringen de bevrijders verder door in
het Deventerwegkwartier waar ze huis
voor huis moeten veroveren. Overal
zitten fanatieke Duitsers verstopt die
op alles schieten. Er volgen lange uren

Bronnen: Informatie van familieleden Brinkman-Mateman, P.W. Janssen ziekenhuis
Almen, begraafplaats Berkenhove, research Gerrit Nijman en Ina Brethouwer.
Foto’s uit particuliere collectie.

Activiteiten in het kader
van 4 en 5 mei
Muzikale tour van de
vrijheid, 5 mei 2021
In verband met de voorbereidingen van
de Muzikale tour van de vrijheid die op
4 mei a.s. zal worden uitgezonden op
Omroep Gelderland, werkt het Nationaal
Onderduikmuseum momenteel samen
met Wageningen45. In dit programma
zullen acht vertellers op verschillende
locaties in Gelderland gekoppeld worden
aan acht jonge muzikanten die,
geïnspireerd door het verhaal van de
verteller, een muziekstuk schrijven en
uitvoeren.
Het onderduikpand, Markt 12 in Aalten
– onderdeel van het Onderduikmuseum
- is zo’n locatie en ook is er een verteller
op de grens. Zo vertelt Jan Slomp in het
Onderduikmuseum over zijn vader
Fredrik Slomp alias Frits de Zwerver.
Verena Winter geeft op locatie - over de
grens – aan hoe het als Weense is om aan
beide zijden in ‘Dinxperwick’ te wonen
en te werken. In april zullen de musici in
het museum en op de grens het resultaat
presenteren. Daarvan wordt een ﬁlmpje
gemaakt dat op 4 mei door het
Wageningse comité en het museum
digitaal beschikbaar wordt gesteld.

Film Grenszland,
1 mei 2021
De uitgestelde centrale aftrap van 75 jaar
vrijheid wordt nu in gewijzigde vorm van
een korte ﬁlm gehouden op 1 mei 2021.
In deze ﬁlm zal het samen vieren van de
vrijheid wederom centraal staan. Dit keer
echter volledig coronaproof. De ﬁlm
Grenszland wordt tegelijkertijd door en
in alle gemeenten van de Achterhoek en
Liemers en de Duitse grensstreek
vertoond en gecommuniceerd. De
centrale exposities die gemaakt zijn door
het Nationaal Onderduikmuseum worden
eveneens vanaf 1 mei geleverd bij alle 20
deelnemende gemeenten. De datum
voor een gezamenlijke opening van deze
exposities wordt deze zomer bepaald.
Eind van het jaar wordt het project door
het vrijheidslicht dat in alle gemeenten in
maanden december en januari zal
schijnen, symbolisch verbonden naar het
volgende jaar 2022. De uitwerking
hiervan vindt de komende maanden
plaats.
In mei 2022 is er een gezamenlijke
afsluiting.
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toen de laatste oorlogsmaanden aanbraken, verbleven ze
veelvuldig op de boerderij aan de Gunjansdijk. Al was het
daar wel gevaarlijk toen er aan het eind van de oorlog veel
inkwartieringen waren.
Rudolf was zeer dankbaar voor de gastvrijheid en om dat uit te
drukken liet hij van granaathulzen een rookstelletje maken en
schonk dat aan Albert Veldhuis. Na de bevrijding is het contact
met de familie Veldhuis altijd gebleven. Regelmatig kwam
Rudolf (samen met zijn vrouw) naar Aalten om hen te
bezoeken. Toen Albert en Barbara Veldhuis begin jaren zestig
naar Beth San verhuisden, heeft Piet Veldhuis het rookstelletje
gekoesterd. Tot aan zijn dood in 2011 heeft Piet contact
gehouden met Rudolf Scheuing. Vlak na zijn overlijden schreef
de inmiddels 91-jarige Rudolf nog een bibberige
condoleancebrief. Naar aanleiding van deze brief heb ik hem
toen gebeld en kort gesproken. Hij vertelde dat zijn
gezondheid erg te wensen overliet en ik vroeg of ik hem in het
voorjaar van 2012 mocht bezoeken. Helaas is daar niets meer
van gekomen want hij was niet meer bereikbaar. Vermoedelijk
is hij in die periode overleden. Daarna kwam het rookstelletje
in mijn bezit en heb ik besloten om het rookstelletje aan het
Nationaal Onderduikmuseum te schenken.

Het rookstelletje

door Marjon Hermeling
Een verhaal uit deze onderduikperiode dat mijn vader altijd
graag vertelde, is het volgende avontuur:

Toen ik in mijn jeugdjaren bij opa en opoe Veldhuis in de Hoekstraat kwam stond er bij
de rookstoel van opa een rookstelletje op tafel, dat mijn aandacht trok. Opoe vertelde
dat dit was gemaakt van granaathulzen en dat dit door een onderduiker was
geschonken. Daar bleef het bij. Later kwam het rookstelletje in bezit van mijn vader,
Piet Veldhuis. Ik besteedde er verder weinig aandacht aan. Pas enkele jaren voor de
dood van mijn vader raakte ik weer geïnteresseerd in het rookstelletje en de bewuste
onderduiker. Hier het verhaal.

door Louis Veldhuis

Rudolf Matheus Scheuing geboren 29 maart 1920
– overleden waarschijnlijk medio 2012
Onderduik in Aalten en de Heelweg
Rudolf Scheuing, een jonge kleermaker uit Amsterdam,
kwam medio 1943 naar Aalten op zoek naar een onderduikplek. De reden was waarschijnlijk dat hij opgeroepen werd
om zich te melden voor de Arbeitseinsatz. Via bemiddeling
van ‘Ome Jan’ Wikkerink, zal hij het adres van kleermaker
Albert Veldhuis hebben gekregen. Dit was Hoekstraat 5
tegenover Bakker Vaags. Hij werd als kleermaker aangesteld
in de werkplaats van de kleermakerij. Al spoedig raakte hij
bevriend met de zoon des huizes; de drie jaar jongere Piet
Veldhuis.
Samen met Dick Fries en nog een andere onderduiker, ene
Wim, beleefden ze de nodige avonturen. Regelmatig
verscholen ze zich in het veld, als de landwacht op zoek was
naar duikelaars. Wanneer het gevaar te groot werd, weken ze
ook wel eens uit naar Heelweg bij Varsseveld. Daar vonden zij
onderdak bij Linus en Grada Fukking (Gunjansdijk 3).
Dat ze hier kwamen had een reden. Piet Veldhuis had een
oogje op Diene Fukking en Dick Fries was destijds erg
gecharmeerd van haar jongere zus, Jo Fukking. Met name

Boven: Heelweg,
onderduik 25 juni
1944. Staand vlnr:
Piet Veldhuis, Dine
Fukking, Jo Fukking,
Wim ..., Gehurkt:
Dick Fries, Jo Lovink
en Rudolf Scheuing.

Links: v.l.n.r. Piet, Marie, Albert en
Barbara Veldhuis
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Nieuw audiosysteem
in het Nationaal
Onderduikmuseum

Linksboven:
Rudof Scheuing op d
e markt in Aalten
30 maart 1995 50 jaar
na de bevrijding

Wanneer er in Aalten een razzia dreigde, weken mijn
vader, Rudolf Scheuing, Dick Fries en ene Wim,
(achternaam onbekend) uit naar de Heelweg bij
Varsseveld. Daar op een boerderij van Linus Fukking
(Gunjansdijk 3) vonden zij onderdak.
Op een keer waren zij onder spertijd op weg terug naar
Aalten. Onderweg werden ze opgemerkt door een stel
landwachters die hen staande wilden houden. De jongens
gingen er in de pikdonkere nacht vandoor. Ze kenden de
paadjes op hun duimpje en ﬁetsten langs de Slingebeek
(Bombaeke) richting Aalten, met de landwachters in hun
nek. Ter hoogte van de Beunkdijk schoten zij een
stuwbruggetje over. De achtervolgers, schijnbaar
onbekend met het gebied, hadden dit niet zo gauw door
en ﬁetsten pardoes de beek in. Dit tot grote hilariteit van
de jonge vluchters. Ze stonden de vloekende en tierende
bende aan de andere kant van de beek uit te lachen.
In 1946 trouwde mijn vader met mijn moeder Diene
Fukking. Samen kregen ze 5 kinderen.

Veel gegevens over Rudolf zijn helaas niet terug te vinden.
• In het Stadsarchief van Amsterdam is een Militieregister.
Onder archiefnummer 5182, inventarisnummer 4514 vinden
we de naam Rudolf Wilhelm Scheuing terug. Hij is op
6 januari 1939 volledig afgekeurd voor de militaire dienstplicht.
• Mocht iemand meer gegevens hebben over Rudolf
Scheuing dan hoor ik het graag.
• Op de foto uit de onderduik staat ook een Wim. Zijn
achternaam is nog niet achterhaald. Als iemand nadere
gegevens heeft, zou dat zeer welkom zijn.
• Koerierster Leida Wikkerink had een schrift, waarin zij de
namen van onderduikers en hun adressen noteerde voor de
bezorging van voedselbonnen. Hierin vonden we de naam
Rudolf Scheuing verscheidene malen terug.

Het Nationaal Onderduikmuseum heeft dankzij het
Albert Heijn plaatjesboek, de Rabo Club Support-actie,
het Prins Bernhard Cultuurfonds en de boekenmarkt van
het museum de mogelijkheid gekregen om een vast
audiosysteem aan te schaffen. Het audiosysteem gaat
gebruikt worden om de individuele bezoeker meer
informatie te bieden.
Voor groepsbezoeken blijft natuurlijk de mogelijkheid
bestaan om een door een museumgids begeleide tour
te boeken. Dat zijn ervaringen op maat gesneden en
daardoor altijd uniek.

Interactief en in de eigen taal
De keus is gevallen op het systeem van Guide ID, dit is
een systeem met interactieve audiohandsets waarbij de
bezoeker in zijn eigen taal het museum kan bezoeken.
Op verschillende plekken in het museum kan de bezoeker
zijn podcatcher/handset richten op de aangegeven
audioplekken om zo zelf de relevante informatie van die
plek te beluisteren.

Vanaf het voorjaar in gebruik
Het is een systeem dat het museum zelf kan uitbreiden en
bijwerken met allerlei verdiepingslagen en aanpassingen
en biedt daardoor veel ﬂexibiliteit. Het audiosysteem
wordt de komende maanden uitgerold en zal dit voorjaar
al in een eerste versie te beluisteren zijn.

Opmerkingen of nadere informatie graag sturen aan:
l.veldhuis.museum@gmail.com
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In memoriam

Nieuws van de afdeling

Evert Maarten Smilda

Collectiebeheer en -behoud

(1928-2020)

Een verdienstelijk
amateurhistoricus
laat een waardevolle
erfenis na
door Wim Mak
Op 11 november 2020 is in de leeftijd van 92 jaar
Evert Smilda overleden, een man die van grote betekenis
is geweest voor de geschiedschrijving van Aalten.
Toch was hij geen Achterhoeker van origine.
Geboren in Utrecht maakte hij daar als tiener de Tweede
Wereldoorlog mee en hielp zijn vader bij verzetsactiviteiten
door het plakken van anti-Duitse posters. Hij vertelt erover
via een geluidsopname in de schuilkelder van het Nationaal
Onderduikmuseum in Aalten. In het laatste oorlogsjaar zat
hij ondergedoken in Friesland en leerde Fries, de taal van
zijn voorvaders. Na terugkeer in Utrecht rondde hij zijn
opleiding af en kreeg een aanstelling als leerling op een
laboratorium van de Universiteit van Utrecht.
Maar al spoedig kreeg hij een oproep om als dienstplichtig
militair te worden uitgezonden naar voormalig NederlandsIndië in het kader van de politionele acties. Gevaarlijke
situaties tijdens nachtelijke patrouilles en het verlies van
verschillende kameraden maakten deze periode voor hem
veel heftiger dan zijn belevenissen tijdens de bezetting in
Nederland.
Na terugkeer in Nederland volgde hij een opleiding tot
amanuensis (technisch onderwijsassistent) en trouwde met
de uit Workum afkomstige Tine van der Horst met wie hij
bijna 70 jaar in liefde en trouw verbonden mocht blijven.
In 1959 verhuisden zij naar Aalten vanwege een benoeming
aan de Christelijke HBS. Na een avondstudie in wis-,
natuur- en scheikunde verwisselde hij zijn baan als
amanuensis aan de inmiddels tot CSA omgedoopte
Christelijke Scholengemeenschap Aalten voor die van leraar
aan de CTS (Christelijke Technische School) aan de
Ludgerstraat en de avondmavo.
Naast zijn werk in het onderwijs ontwikkelde Smilda een
snelgroeiende belangstelling voor geschiedenis. Van iemand
die dit opmerkte kreeg hij een beschuitbus vol papieren, die
later de bron vormden van zijn eerste boekje ‘Twee Eeuwen
tussen es en Slinge’ over de koperslagers in de Peperstraat
in Aalten. Het onderzoek voor deze publicatie bracht hem in
contact met de archivaris Derk Willem Kobes, die met hem
sprak over de wenselijkheid van een Oudheidkundige
Werkgemeenschap voor de gemeenten Aalten, Dinxperlo
en Wisch. Zo raakte hij betrokken bij de oprichting van ADW
in 1962. Van tijd tot tijd verschenen er ook artikelen van zijn
hand in het Contactorgaan van ADW.
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Twee jaar later wordt hem gevraagd toe te treden tot het
bestuur van de Vereniging Oudheidkamer in Aalten, toen
nog een bescheiden opslag in twee kamers van een gebouw
aan de Markt. Na een professionele beschrijving van de
collectie groeien daaruit de Aaltense Musea, door de
verwerving van het Frerikshuus en Markt 12, nu het landelijk
erkende Nationaal Onderduikmuseum. 40 jaar heeft Evert
Smilda als bestuurslid, waarvan 19 als voorzitter, aan deze
ontwikkeling bijgedragen. Vanuit die rol heeft hij in de
tachtiger jaren ook het initiatief genomen voor de
totstandkoming van de stichting Vrienden van de Aaltense
Synagoge, toen de Joodse gemeente het onderhoud niet
meer kon betalen.
Ook over de grens had hij zijn contacten: zo richtte hij
samen met de stadsarchivaris van Bocholt de
Arbeitsgemeinschaft Historiker an Slinge Aa und Issel op,
die zich ten doel stelt tweetalige publicaties op historisch
gebied uit te geven. Voor verschillende bundels heeft hij
artikelen aangeleverd, bijvoorbeeld voor de boeken
‘Grenzen komen en gaan/Kommen und gehen’ en
‘Wonderbaarlijke Tijden/Wundersame Zeiten’.
Daarnaast heeft Evert Smilda verschillende uitgaven met
fotoverzamelingen verzorgd onder de titel ‘Aalten in oude
Ansichten’ en de twee delen ‘Aalten, zoals het was, zoals
het is’. Samen met J.G. ter Horst trad hij als redacteur op bij
de samenstelling van ‘Rondom de Oude Sint Helenakerk’,
een bundeling van bijdragen over de geschiedenis van de
kerk in het centrum van Aalten, waarvoor hij zelf onder
andere een belangwekkend hoofdstuk schreef over
emigranten in de 19e eeuw.

Sinds de verscherpte maatregelen van het RIVM staan
de werkzaamheden op de afdeling collectiebeheer
vanaf oktober vorig jaar op een laag pitje. Een aantal
administratieve zaken kunnen vanuit huis gedaan
worden. Voor de bezigheden in de depots is dat
anders, vaak kunnen we niet voldoende afstand van
elkaar houden en ligt het werk daar om die reden
tijdelijk stil. Ondanks alles mochten wij in september
toch een uniek object in ontvangst nemen.
door Antoinette Baanders

Een bijzondere schenking
Een zeer bijzondere schenking aan het
Nationaal Onderduikmuseum kregen
wij van Jan Slomp: de persoonlijke
bijbel van zijn vader, dominee Frederik
Slomp.
Dominee Fredrik Slomp, in verzetskringen beter bekend als Frits de
Zwerver, was samen met tante Riek
uit Winterswijk de oprichter van de
landelijke organisatie voor hulp aan
onderduikers (LO). Deze verzetsorganisatie bood in de Tweede
Wereldoorlog aan zo’n 300.000

onderduikers onderdak en voorzag
ze van voedsel. Zijn ‘wapen’ was
mensen moed in te spreken, zich te
verzetten, vluchtelingen en vervolgden
te helpen. Jan Slomp zegt hierover:
“Mijn vader preekte verzet. In zijn
preken verweefde hij Bijbelverhalen
waarin hij de kerkgangers opriep om
in verzet te komen.”
In de expositie ‘Sporen van de Vrijheid’
in het Grenslandmuseum in Dinxperlo
vertelt Jan Slomp zijn verhaal.
Wij zijn ontzettend blij met deze
schenking, de bijbel zal een mooie
plaats gaan krijgen in de vaste
opstelling in ons museum.

Wat weinigen weten is dat Evert Smilda een belangrijke rol
heeft gespeeld voor het behoud van dat oude hart van
Aalten. Toen in de zestiger jaren plannen werden gemaakt
verschillende karakteristieke panden te slopen, heeft hij zich
persoonlijk ingezet bij de provincie om deze panden op de
monumentenlijst te krijgen, waardoor het centrum van
Aalten het eerste beschermde dorpsgezicht in Gelderland
werd. Daarna heeft hij nog 19 jaar lang deel uitgemaakt van
de monumentencommissie van de gemeente Aalten.
Een verdienstelijk amateurhistoricus is heengegaan en hij
heeft een waardevolle erfenis nagelaten. Wij gedenken hem
met dankbaarheid en diep respect.

Portret in bas-reliëf van G.H. Heinen 1913
(foto Chris Booms)

G.H. Heinen (1851-1930)
Cultuurhistorisch tijdschrift Oer,
een uitgave van Erfgoedcentrum
Achterhoek en Liemers, besteedt in
het maartnummer 39/2021 aandacht
aan het werk van de uit Aalten
afkomstige decoratie- en kunstschilder
Gerrit Hendrik Heinen. In 1913 maakt
hij in Café Schiller in
Aalten de prachtige
muurschildering van
engeltjes in bas-reliëf,
een driedimensionale
schildering. Ook in de
wachtkamer eerste klas
van het Amsterdamse
Centraal Station maakt
hij een wandschildering.
De schilderingen in het
café en in het Centraal
Station zijn nog altijd te
bewonderen.
Het Nationaal
Onderduikmuseum is
in het bezit van een
zelfportret in bas-reliëf.

Gerda Brethouwer neemt de bijbel van Frits Slomp
mp
in ontvangst uit handen van zijn zoon Jan Slomp.
(foto Nationaal Onderduikmuseum)
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Oorlogsgetuige

Gerrie Stronks-Piek
Geboren in Bredevoort op 25 juli 1932
Op donderdag 13 december 2019 bezochten wij,
Gezien Brummelman en Machiel Jongste, Gerrie
Stronks-Piek in haar woning op de Koeweide in Aalten.
Ook ontmoetten wij haar nicht Christine HesselinkWamelink. We werden hartelijk ontvangen in een mooi
appartement met uitzicht op het treinstation en de
rotonde van de Dijkstraat-Ludgerstraat. Gerrie StronksPiek vertelde ons over haar oorlogstijd.
door Machiel Jongste
Ik woonde met mijn ouders op het adres Dale, welk nummer
weet ik niet meer. Toen mijn vader en moeder dit huis lieten
bouwen was het in ieder geval nog Dale.
Het adres is een aantal keren veranderd. Nu is het adres
Winterswijksestraat 3 in Bredevoort. Bij het huis van oma en
opa was een bruggetje over de Slinge in de MisterstraatOude Winterswijkseweg: de ‘Munsterbrug’. Onder die brug
hadden Nederlandse militairen in het voorjaar van 1940
munitie gelegd. Als de Duitsers zouden komen, dan konden
ze die brug opblazen. Maar toen de Duitsers werkelijk
kwamen, hadden de Nederlandse militairen geen tijd meer
om deze op te blazen.

“Wat is dat toch voor geronk?”
Op 10 mei 1940 werden we wakker en ik zei tegen mijn zus:
“Wat is dat toch voor geronk?” Buiten stonden vader,
moeder, de buurman en de meester van school omhoog te
kijken naar vliegtuigen. Ik vroeg aan moeder wat er was.

Het geboortehuis van Gerrie in 2020 (foto huispedia.nl)
Gerrie Stronks-Piek, december 2019
(foto Machiel Jongste)

Zij vertelde ons dat de oorlog was uitgebroken. Ik vroeg
daarop: “Is dat erg?” Moeder antwoordde: “Ja, het kan erg
worden.”
In de jaren voor en ook in de eerste jaren van de oorlog
ging ik naar de Bredevoortse lagere school, dat was een
Nederlands Hervormde school. De gereformeerde kinderen
gingen naar de Groen van Prinsterer School in Aalten. In de
oorlog moesten we op school Duits leren. Alles wat met
Nederland te maken had, mocht toen niet meer over
gesproken worden op school. Als de sirenes van het
luchtalarm gingen, moesten we meteen onder de banken
gaan zitten.

Bonnen in de poppenwagen
Mijn vader werkte in deze tijd bij het grossiersbedrijf
Lijmar NV te Doetinchem als vertegenwoordiger in levensmiddelen. Hij kreeg van de kruideniers waar hij kwam
regelmatig voedselbonnen. Vader bracht deze naar de
boeren die onderduikers hadden. Dan werd ik naar de
postbode gestuurd om een boodschap en nam mijn

Ingekwartierd
De Munsterbrug anno 2020 (foto Machiel Jongste)

poppenwagen mee. Maar in de poppenwagen waren
bonnen verstopt. Die werden er dan stiekem uitgehaald en
door de postbode rondgebracht. Dat wist ik toen natuurlijk
niet, maar dat hoorde je later.

Er waren Oostenrijkse soldaten die moesten worden
ingekwartierd, dus kwamen de Duitsers overal kijken of er
ruimte was. Ook bij ons kwam een soldaat in huis. Deze
Oostenrijkse soldaat, Jozef Zimmerman, is lang bij ons in
huis geweest. We boden hem aan onder te duiken, maar dat
wilde hij niet. We hoorden tegen het einde van de oorlog
dat hij tijdens een autorit naar Varsseveld in zijn auto was
omgekomen door een vliegtuigaanval.

Onderduikers
Op het kasteel aan de Walfortlaan woonde een tante, Dien
Wevers. Zij was een zus van mijn moeder en getrouwd met
Willem te Bokkel. We konden voor ons huis langs dwars
door het bos naar het kasteel lopen. Als kinderen hadden
we wel in de gaten dat daar onderduikers moesten zijn,
maar daarover werd niet gepraat, dat was veel te gevaarlijk.
Op zekere dag kwamen bij het kasteel vier Duitse soldaten
met een jeep. Twee van hen zijn naar binnen gegaan om te
zoeken naar onderduikers. Gelukkig hebben ze niemand
gevonden. Na de oorlog hoorden we pas dat daar in huis bij
mijn tante veel onderduikers hebben gezeten. In oktober
1944 moest de familie het kasteel verlaten omdat dit werd
gevorderd door de Duitsers. Na de bevrijding kon de familie
Te Bokkel terugkeren.

Gewonden in de kamer
We hebben dikwijls bij ons thuis in de kelder gezeten als er
alarm was. Bij de bevrijding hebben de Duitsers de
Munsterbrug laten springen. Daar waren ze wel te snel mee
want hun eigen soldaten waren daar nog in de buurt.
Hierdoor waren er veel gewonden. Zij werden onder andere
bij ons thuis gebracht, waar ze konden worden verzorgd.
De soldaten werden in de kamer gebracht waar onze
bedden stonden. Wij waren toen in de kelder in ons eigen
huis. Toen we uit de kelder kwamen was de hele kamer vies;
er lagen soldatenkleren, munitie, gordels met munitie.
Wij kinderen mochten daar de eerste week niet komen.
Ik zag later dat de Duitsers al onze dekens, kussens en het
bed hadden meegenomen. Waarschijnlijk om ergens anders
hun gewonden te verzorgen of er zelf ﬁjn op te gaan slapen.

NSB’er uit eigenbelang
Van Eerden was een ongetrouwde man en was ’s avonds
vaak bij ons om met mijn vader te dammen of te schaken.
Toen de Engelsen in aantocht waren wilde hij graag bij ons
blijven. Mijn vader vond dat goed, de nacht dat we bevrijd
werden. Later in de morgen werd hij opgepakt door de
ondergrondse. Hij was NSB’er uit eigenbelang. Hij werd met
anderen van Bredevoort naar Aalten gebracht. Na een paar
dagen was hij weer vrij.

“Als kinderen kenden we deze klanken niet.”

Gerrie Piek als jong meisje in Bredevoort links
met rechts haar vriendin Jannie Vonhof
(foto collectie Stronks-Piek)
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Van links naar rechts opoe Elisabeth (Betje) Wevers-Ilmer (geboren 1854, de oma van
Gerries moeder), Gerries moeder Betje Piek-Wevers (geboren 1907), de grootouders
van Gerrie: Gerritjen Wevers-Ruwhof en Leonardus Johannes Wevers en helemaal
rechts Dien te Bokkel-Wevers, de zuster van Gerries moeder die op het Walfort
woonde. Vooraan de drie kinderen Gerrie Piek met broertje Johan en zusje Atie.
(foto collectie Stronks-Piek)
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‘Kasteel’ Walfort, een havezate op de Walfortlaan langs de
Boven-Slinge (foto Machiel Jongste)

Wij waren wel bevrijd maar Nederland nog niet helemaal.
De muziekvereniging in Bredevoort werd opnieuw
opgericht. Op een gegeven ogenblik klonken de sirenes
weer en moeder zei: “Het zal toch niet zo zijn dat de
Duitsers weer opgerukt zijn?”. Maar het bleek de
aankondiging van de bevrijding te zijn. De angst voor de
sirenes was dus voor niets. Buiten gekomen hoorde ik dat
de muziek keihard speelde. Als kinderen kenden we deze
klanken niet. Vanaf de molen Prins van Oranje werd het
‘Wilhelmus’ gespeeld. De beleving van de bevrijding was
dat ik in de avonduren weer naar buiten mocht.”
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Vrijwilliger zijn en corona
betekent voor mij…
Al meer dan een jaar lang hebben we te maken met corona. Het heeft invloed op alles en
iedereen. Ook op de vele vrijwilligers van het Nationaal Onderduikmuseum. We vroegen hen
om de lezers van De Panne een beeld te geven wat het met hen persoonlijk doet door
bovenstaande zin af te maken.
… de gezelligheid missen van de
collega-vrijwilligers en het contact
en de persoonlijke gesprekken die
vaak ontstaan met de bezoekers
van het museum en de VVV.
Hanny Prinzen

… dat ik toch een warm en goed
gevoel kan krijgen door toevallige
ontmoetingen: zo liep ik eind
februari, pal voor het museum, een
echtpaar bijna tegen het lijf die via
een routeboekje een wandeling in
Aalten wilden maken. We raakten
aan de praat en ik vertelde over het
bijzondere Onderduikmuseum.
Ze luisterden heel geboeid en waren
door ons gesprek vast van plan om
na de lockdown het museum te
bezoeken.
Sonja Willemsen

… minder contact
hebben met mensen
die me mooie
verhalen kunnen
vertellen.
Bert Smeenk

... moedig zijn en de
tijd benutten om
krachtiger te worden!
Ina Brethouwer

… een gevoel van gemis.
Maar het roept ook de
vraag op: mist het publiek
het museum en zal het als
alles normaal is weer in
grote aantallen komen?
Stef Olmer

... reden um mien extra in te zetten
veur anderen. Neet klagen moar
dragen, neet neulen moar greulen,
neet grienen moar schienen .
En bli’j wean da’j gezond bunt en
wieter könt.
Theo Bussink

... de hele dag in
joggingbroek lopen.
Herma Makkink

14

| De Panne 1-2021 | Nationaal Onderduikmuseum

… geen klas met kinderen
die vol aandacht luisteren
naar mijn verhaal over
vrijheid die niet altijd
vanzelfsprekend was en is.
Wilma Winkelhorst

… dat ik geleerd heb hoe
online vergaderingen
werken. Ik ben heel trots op
mij dat mij dat gelukt is.
Sonja Rexwinkel

... dat ik, na een lange tijd,
vanmorgen (1 maart) weer een klus
kon doen voor ons mooie Museum!
Met een goed gevoel naar huis
gegaan met de mededeling van
iemand die zeer blij was met de
video die hij kreeg om zo een nieuwe
expositie voor te bereiden! Daarvoor
doe je dit…
Ben Lievers

… een periode van
heroriëntatie op mijn rol in
de vrijwilligersomgeving en
de zingeving van de dingen
die ik doe.
Gyula de Ploeg

… geestelijke armoede. Ik mis het
non-verbale in de communicatie
(waarmee en waarin 80% van de
antwoorden en de boodschap
wordt gegeven).
Hendrik Wikkerink

… dat ik het gevoel van een beetje
ingeburgerd te zijn in het museum
weer helemaal kwijt ben. Daarnaast
heb ik ervaren dat ik me uitstekend
kan vermaken en dat ik nog meer
hobby's heb dan ik al dacht. Ik kan
echter niet wachten op mijn prikken
en dan weer aan de gang!
Gezien Brummelman

… dat een bruisend aspect in mijn
leven is weggevallen! Ik mis de
schoolgroepen die niet meer komen
vreselijk. Ik mis de verrassing over
het inzicht dat ze hebben. Maar er
kwamen daarvoor in de plaats ook
nieuwe ideeën: het live streamen van
een rondleiding-op-afstand aan een
klas uit Dortmund. Of de contacten
met leerlingen via WhatsApp voor
hun proﬁelwerkstuk.
Marian Nijman

… dat ik me helaas niet
dienstbaar kan maken in
het Onderduikmuseum en
daardoor ook zeker de
sociale contacten mis.
Janny Meerlo

… veel rust en tijd om na te
denken hoe het nieuwe
Onderduikmuseum moet
worden en te weinig kans
om daarover normaal te
communiceren.
Gerard Mensink

… dat mijn werkzaamheden als
verhalenvanger op een laag pitje
staan. Sinds eind februari de draad
weer voorzichtig opgepakt met een
gesprek aan huis bij iemand die als
kind de oorlog heeft meegemaakt.
Voelde goed met inachtneming van
de maatregelen. Ik hoop dat er met
het vaccineren weer snel bewegingsruimte komt voor iedereen en dat we
ons nog meer bewust zijn dat vrijheid
een hoog goed is.
André Fukkink

… dat ik me ongestoord
aan mijn boek kan wijden,
maar wel de leuke
contacten in het museum
mis.
John Breukelaar
… dat je even niks
door kunt geven, en
toch samen wilt zijn!
Rietje de Boer

… vooral de omgang met mensen
vreselijk missen. Hopelijk voor ons
allen duurt deze lockdown niet al te
lang meer want anders denk ik dat
we bepaalde vaardigheden
kwijtraken, omdat je vaak maar
eenmaal per week in het museum en
VVV werkt.
Marian te Paske
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Ter gedachtenis
door Hans de Graaf

W

at bewaar je? Dat wat je lief is, waaraan je gehecht bent, wat een deel
van je leven is. Een museum heeft ook voorwerpen ‘ter gedachtenis’,
vaak in depot. Deze opgeslagen voorwerpen zijn echter al ontdaan van de
persoonlijke band. Het zijn voorbeelden van historische ontwikkelingen, waarmee
mensen van vlees en bloed geleefd hebben. Ook op zolders,
op haast vergeten plekken, duiken voorwerpen op die het historisch besef prikkelen
en soms ook het euroteken in de ogen. Het programma tussen ‘Kunst en Kitsch’ trekt
veel kijkers.
‘Ter gedachtenis’ is ook op andere plaatsen aanwezig. Op grafstenen staan namen
gebeiteld in harde steen. Weer en wind proberen die uit te wissen met mos als
bondgenoot. Bij crematoria staan vitrines met kleine en grote sieraden. Het verdriet
van de familie en de gedachtenis aan de overledene kan hierin een plek krijgen. Een
beetje as of een plukje haren zijn zo als een relikwie. Relikwieën zijn kleine
overblijfselen van overleden geliefden, zorgvuldig bewaard in een sieraad. Zo blijft de
gedachtenis levend en is de dode ook dichtbij. Relikwieën hebben een lange historie.
De moderne sieraden met wat stoffelijke resten van geliefden kennen religieuze
voorgangers. Het zijn de relikwieën van heiligen in de rooms-katholieke kerken die
mede aan de basis liggen van de huidige trend om ‘iets’ van de geliefde te bewaren.
Elke katholieke kerk heeft in het altaar (de avondmaalstafel) relikwieën van heiligen of
van voorwerpen die in de heilsgeschiedenis bijzonder waren. Soms ook een serie
relikwieën in een fraai kastje.
De betekenis daarvan is om het besef te voeden dat je op de schouders staat van hen
die jou in het goede voor gingen. Relikwieën roepen herinneringen op, recente maar
ook van lang geleden die vastgelegd zijn in levensbeschrijvingen. Het lezen van deze
vitae kan de lezer weer inspireren tot navolging. In relikwieën komen diverse
betekenissen samen, ook die van op pelgrimstocht gaan, maar dan wel dichtbij huis.
Een pelgrimsreis is immers niet voor iedereen weggelegd.
De Rooms-Katholieke Sint-Helenakerk aan de
Dijkstraat in Aalten herbergt kleine overblijfselen ‘
ter gedachtenis’. Zo is daar een relikwie van
St.- Helena, de patrones van Aalten. Een bijzondere
vrouw (circa 248-329) die als moeder van de eerste
christelijke keizer Constantijn de Grote ter inspiratie
van haar geloof op bedevaart ging naar het Heilige
Land. ‘Treden in de voetsporen van Christus’ was haar
devies. Zij bezocht op hoge leeftijd de heilige
plaatsen en zo vond zij als een waar archeoloog de
restanten van het kruishout, waaraan Christus was
gestorven. Natuurlijk is in de Aaltense kerk ook een
relikwie van dat kruishout. Twee splinters die als een
kruisje zijn aangebracht in een mooi medaillon.
Men kan zich afvragen: zijn die overblijfselen echt?
‘Ja, die zijn echt’ zegt een gelovige. Geloof is ook
Foto: Relikwie Crucis J.C. (Kruis van Jezus Christus).
betekenis geven zonder voortdurend gehinderd te
St.-Helenakerk Aalten (foto: Frans Stoltenborg).
worden door rationele overwegingen.
De geschiedenis van religieuze
gedachtenisvoorwerpen is een interessante. Geen gebruik dat volledig uit de tijd is,
maar blijkbaar om zeer persoonlijke reden weer past in deze tijd, waarin de waan van
de dag ons snel doet vergeten.
Sommige kerkgebouwen verkrijgen in deze tijd een herbestemming als boekenkerk,
een kerk met appartementen of als een gemeenschapshuis van een dorp.
De relikwieën worden dan eerbiedig verwijderd en gaan naar een andere gewijde
ruimte. Er is dan ook weinig kans dat ooit deze oude getuigen van de geloofsgeschiedenis een plaats krijgen in een museum, laat staan in een depot. Crematoria
en relikwieën, een onvermoede relatie. Alles herhaalt zich, maar anders.

Verjaardagsvisite
in 1960 op ‘Nooitgedacht’
Een tijdsbeeld uit Aalten met een wereld aan verhalen
Verjaardagsvisite bij de familie Eppink op
‘Nooitgedacht’ in buurtschap Dale.
Een mooi tijdsbeeld. Waarschijnlijk is
Hendrik Eppink jarig of zijn vrouw Hanna
Eppink-Sturris. Het ouderlijk huis van de
Eppinks is in 1960 een rustpunt voor hen.
Hier kunnen ze zichzelf zijn. Waarover
praten zij? Gespreksstof genoeg. Het zijn
mensen die deden wat nodig was in de
oorlog. Hun missie was anderen te
helpen: “Dat doe je gewoon”. Begrip en
steun voor hun handelen kregen zij van
hun familie plus de mensen waarop ze in
oorlogstijd blind konden vertrouwen.
Na de oorlog deden ze er het zwijgen
toe. Dat was beter. Bovendien: hoe leg
je het uit aan mensen buiten het dorp of
aan je kinderen? Nu is het de periode
van wederopbouw; ze zijn grootouders
geworden.
De huiskamer is zoals veel andere
huiskamers in die tijd. De vijf mannen
zitten aan tafel met kofﬁe en sigaar.
De echtgenotes zitten bij elkaar in de
andere hoek. Een breiwerk op de
pennen, want alle tijd moet nuttig
besteed worden. Zo is ons voorgegaan:
ledigheid is des duivels oorkussen. In het
boekenkastje aan de muur ligt de bijbel,
waaruit elke dag gelezen wordt. Het
kleed op het bijzettafeltje hangt elders
ook wel aan de muur boven de kachel.
Het is een omslagdoek van (over)
grootmoeders uit de tijd dat er nog geen
jassen gedragen werden. De dames op
de foto zijn van rechts naar links: Hanna
Eppink-Sturris, Dela Wikkerink-Eppink
(echtgenote van Ome Jan en zuster van
Hendrik Eppink), Daatje Arentsen-Eppink
(zuster van Hendrik, zij verloor met het
bombardement op 8 februari 1945 haar
onderarm). Tot slot Hanna SturrisWinkelhorst.

Jan Wikkerink (Ome Jan, rechts) buigt
zich op de andere foto een beetje naar
de ander. Hij is in de oorlog alom
gerespecteerd - en ook daarna - als
voormalig districtsleider Achterhoek van
de Landelijke Organisatie voor Hulp aan
Onderduikers (LO). Bovendien was er de
Knokploeg Aalten, actief in de
Achterhoek en zeker ook daarbuiten. De
LO-LKP is de organisatie waarbij Ome
Jan vanaf het begin betrokken was,
samen met Tante Riek in Winterswijk en
dominee Frits de Zwerver plus nog drie
of vier anderen uit Geesteren en
Zutphen. Tweede van rechts is Derk Jan
Eppink, veeverloskundige, ook
verzetsman in WO2. Dat er voor hem
een boom geplant is in het Joop
Westerweelbos in Israël zegt voldoende.
Hij hielp joden onderduiken en maakte
helaas ook van nabij mee dat joden
opgepakt werden. In het midden Johan
Eppink, slager in de Dijkstraat. Ook zijn
gezin verborg joodse onderduikers of
zocht plaatsen voor hen elders. Zijn zoon
Hans trouwde met Helga Oppenheim.
Vervolgens is aan zijn haar nog net
zichtbaar de bewoner van de boerderij:
Hendrik Eppink. Aan zijn rechterzijde zit
zijn zwager Bertus Sturris (van “Lievers”
op de Haart).
In dit huis Nooitgedacht zaten in de
oorlog twee broers uit Scheveningen
ondergedoken: Mink van der Harst en
zijn jongere broer Leen. Hun broer Piet
(onderduiker bij Neerhof in Dale
“Peerdeboer”) werd opgepakt tijdens de
kerkrazzia Westerkerk eind januari 1944,
kwam in Kamp Amersfoort terecht en
werd vrijgelaten nadat arts en
verpleegkundige de kampleiding ervan
hadden overtuigd dat Piet tbc had.

Mink van der Harst is tijdens het
bombardement in Dale op 8 februari
1945 op het erf van Nooitgedacht om
het leven gekomen. Hij was verloofd met
Dien Stronks. Hij ligt begraven in Aalten.

Liefde in oorlogstijd:
Mink van der Harst en Dien Stronks

De oudste dochter van Hendrik en
Hanna Eppink op Nooitgedacht vertelde
haar kinderen niet graag over de
oorlogstijd. Ze heeft – net als een aantal
andere Aaltense jonge vrouwen –
koerierswerk verricht voor Ome Jan. Hoe
en wat, daarover heeft ze altijd haar
mond gehouden. Haar motto was zelfs
na de oorlog nog lange tijd: “Wat niet
weet, wat niet deert.” Overal in Aalten
werd kinderen bijgebracht dat ze niets
mochten vertellen aan anderen over wat
er thuis gebeurde en zeker geen namen
noemen. Zó was de opvoeding in
oorlogstijd. De dochters van Hendrik
Eppink was goed ingepeperd dat zij
nooit vragen mochten stellen over wat
Ome Jan Wikkerink en Ome Jan Eppink
kwamen doen als zij daar kwamen. Je
mond houden was veilig, bracht niemand
in gevaar.

Bronnen: Gerrit Nijman (kleinzoon van Hendrik en Hanna Eppink) en collectie Nationaal Onderduikmuseum
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Dialectverhaal

Bewaar’n

In deze onwezenlijke coronatijd
een gedachte aan Aalten

deur Jan van Eerden

Nationaal Onderduikmuseum ontvangt een brief van M. de Wit-Folkertsma uit Voorschoten

D

e afgelopen waeken bun ik um et huus en in
de schuur’n is duftig an et opruumen e’west.
Earst heb ik ons eigen pröttel onder handen
e’nommen en daornao hetgeen mien vader in zien
lange laevwn bi-j mekare had e’spoard. Het ging um
grei wat veur um kennelijk emotionele waerde had
maor wieter gin ﬁnacieel gewin betekenen.
De stortkosten en de old iezerpries helen mekare
praktisch in evvenwicht. En et was nogal wat, want de
oldere generatie is ovver et algemeen nogal
bewaarderig. No is der niks mis met um iets te
bewaar’n umdat et een tastbaore herinering an iets
of iemand is. Vake wordt iets bewaard umdat et nog
een laatste ovverbliefsel is van ne tied wiet veurbi-j
ging. Gereedschap, warktuugen, serviesgoed,
krantenknipsels enz., et bunt allemaole materiële
herinneringen an iets of iemand en dat kan soms van
emotionele waerde waen. Soms deg een bewaarderig
type “Kom low in plaats van een of twee kofﬁekannen
is 120 kannen spaor’n” of “in plaats van énen
paerdeploog spaore wi-j 20 pleuge, 13 cultivators en
andere boerenwarktuuge.” En dan wordt dit dan
allemaole in een ruumte bi-j mekare zet met een bordje
‘museum’ bi-j de deure. Et probleem is vake dat de
neutrale toeschouwer neet de verbinding met het
verleden veult en alleen maor 120 kofﬁekannen zut,
wiet deur ne lekenbrille bekekken ok nog allemaole op
mekare liekt. Zo heb ik al te vake zogenaamde unieke
collecties e’zene wiet ik neet anders kon bestempelen
as “olden Krempel”.
Persoonlijk wil ik in een museum wat moois zeen of
wil ik met e’nommen worden naor een periode uut et
verleden. De meeste museumbezeukers wilt ok
afwisseling en niet steeds etzelfde zeen.
De Nachtwacht is indrukwekkend maor at in et
Rijksmuseum alleen maor 50 schutterstukken te zeen
wazzen, dan was et meeste volk vlot uut e’kekken.
De variatie mek ‘et Rijks’ tut ons national topmuseum.
En et Openluchtmuseum in Arnhem begon pas echt
interessant te worden toen der naost olde boerderi’jen
steeds maer afwisseling kwam. De afwisseling hölt et
Nederlands verleden laevendig. Zo heb ik nog een

Eind februari ontving Nationaal Onderduikmuseum een brief van mevrouw Miep de Wit.
Zij legt uit dat Aalten een bijzondere plaats in haar leven innam. Haar herinneringen beginnen als volgt:
“In deze bizarre tijd van corona vliegen je gedachten alle kanten op. Je zit alleen in huis en je kinderen
en kleinkinderen proberen zoveel mogelijk langs te komen. Maar het is en blijft een bizarre tijd.”
Haar verhaal is interessant en bijzonder omdat de herinnering van een zevenjarige in oorlogstijd nog zo
levendig zijn. Op onderdelen vormt haar verhaal een aanvulling op bestaande verhalen en foto’s in de
museumcollectie. Daarom is haar brief zo waardevol en zijn wij er erg blij mee. We geven hieronder
fragmenten weer uit haar brief, aangevuld met informatie uit de collectie.
paar anraoders, zoas et Gevangenismuseum in
Veenhuizen, et Spoorwegmuseum in Utrecht en et
Dolhuis in Haarlem. In mienen aersten column veur
De Panne hol ik mien op de vlakte at et um ons
Aaltens museum geet. Ik bun der al ne heurtjen neet
e’west en wil der dan ok gin aordeel ovver gevven.
Wil i-j et echter veur de toekomstige generaties ok
interessant hollen dan lik mien daj steeds mot
afwisselen. Zeker no der steeds minder mensen bunt,
wiet de oorlog zelf hebt met e’maakt. Et bestuur zal
zich der wal met redden nem ik an.
Terugge naor miene eigen opruumeri-je. Ik heb neet
alles zomaor weg e’gooid maor datgene wat in
miene ogen gin waerde had, hek weg e’daone.
Opruumen is iets wa’j allene mot doon. Anders kri-j
ovver elk ding een discussie of et weg kan. Gevolg is
da-j neet wieter komt en het grootste gedeelte
wordt wear terugge e’legt. A’j dan eenmaole in ow
eentjen good hebt op e’ruumd dan göf dat neet
allene ruumte in de kasten en op zolder, maor ok in
de kop kri-j ruumte. I’j bunt waer op de heugte wat
der allemaole nog is, en ho of i-j dat eventueel
gebroeken könt. Ik heb mien veur e’nommen um de
ruumte neet maer te vullen met ni-j verzamelingen
maor allene datgene te bewaar’n wat ik misschien
later nog is kan gebroeken. Zeg maor doelgericht
verzamelen. Of dat lukt mot nog blieken, de appel
völt in de regel neet zo wiet van de stam.

“Mijn gedachten gingen gisteren uit naar de familie
Heijerman, waar ik de laatste maanden van de oorlog ben
geweest. In de Hongerwinter ging ons gezin (vader, moeder,
zus, twee broers en ik als jongste) lopend vanuit Amsterdam
naar de familie van moeder (Gerrit en Riek WiggersRhebergen aan de Bodenvoor in Aalten – red.). Er lag
sneeuw en we sliepen in een kerk, een school en bij boeren.
De laatste dag liepen wij ergens in de Achterhoek en
opeens kwamen er vliegtuigen aan. Wij doken weg in kuilen
langs de weg. Ik zag andere gewonden maar ons gezin
mankeerde niets en werd heel goed opgevangen door
mensen die daar woonden. De tocht ging verder, ik liep
huppelend voor de bakﬁets uit. Toen kwam de verdeling van
ons gezin. Vader moest loopgraven maken, moeder kwam
bij haar zuster in huis, mijn broers bij een neef en een oom,
zus kwam bij een boer in Lintelo en ik kwam als zevenjarige
bij de familie Heijerman in Barlo, die graag een ‘vluchteling’
opnam in het gezin.

De familie had een veestapel: koeien, varkens, kippen en een
geit en Jan had nog een baan ernaast. ‘Oom Jan en tante
Mina’ zaten ’s avonds vaak op het bankje en in mijn herinnering zongen zij dan vaak psalmen. Zij konden mooi zingen.
De tijd bij oom Jan en tante Mina was voor mij als
Amsterdams meisje – met soms bange momenten – een
prachtige tijd. Ik was wel een bang kind: ons huis in
Amsterdam-Noord was gebombardeerd en verwoest maar
wij kwamen er levend van af. We kwamen in een ander huis
te wonen, waar Joden waren weggehaald, maar dat wist ik
toen natuurlijk niet. Jannie Heijerman was van mijn leeftijd
en we konden het heel goed met elkaar vinden, speelden in
het bos aan de andere kant van de weg. Dan had je in de
buurt de familie Te Winkel met een stel kinderen. Ik wist
zeker in mijn jonge jaren dat ik met een boer ging trouwen!
Toen in het voorjaar van 1945 de Duitsers zich al langzaam
terugtrokken, kwamen zij ook regelmatig lang het huis van
oom Jan. Op een gegeven moment hadden zij een ‘toter
Kam
Kamerad’ bij zich en ze vroegen aan tante Mina of ze hem in
de ttuin mochten begraven. Tante Mina wilde dat niet maar

Peter Green
In de vorige Panne plaatsten wij een verhaal over Eerst Kerstdag 1944:
een vliegtuigcrash in Winterswijk waarbij Peter Green overleed. Daarbij werd een
foto van een grafsteen van Peter Green geplaatst, begraven in Winterswijk.
Oplettende lezer Peter Rhebergen, die alles weet over vliegtuigen en crashes in de
Tweede Wereldoorlog, zag dat de foto niet juist was. Het toeval wil namelijk dat er
twee maanden later, op 21 februari 1945, nog een vliegtuigcrash plaatsvond in
Winterswijk, waarbij Peter Green overleed. Ook hierbij overleed een Peter Green.
Dit was in het Woold en betrof een andere Peter Green. De foto was van zijn graf.
Het verhaal van deze Peter I. Green is te lezen op de website
https://www.oudwinterswijk.nl/?s=peter+green of scan de QR-code.
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Het huis van Jan en Mina Heijerman en hun drie dochters Leis, Sien
en Jannie waar Miep een half jaar werd opgevangen. Het adres was
Barlo 118, tegenwoordig Bolwerkweg 26.
(Foto: Nationaal Onderduikmuseum)

De Bolwerkweg in oorlogstijd met links de weg naar de
Haartelinkdijk. In de weg zijn de kogelgaten te zien die de
vliegtuigen op 25 maart 1945 veroorzaakten.
(Foto: Nationaal Onderduikmuseum)
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ze wees wel een plek aan voor de heg aan de kant van de
straatweg. Daar is hij begraven. Jannie en ik hebben een
kruisje gemaakt van takjes uit het bos aan de overkant en
wat bloemetjes geplukt uit de tuin. Maar dat mocht niet van
tante Mina, het was op dat moment teveel eer voor een
Duitse soldaat. Er kwamen steeds vaker Duitsers langs.
Ze waren heel aardig tegen ons maar ik was als de dood
voor hen. Ik rende weg als een gek maar Jannie kreeg zeep
of een reep chocola.”

oorlogsweken van de Achterhoek. Ze weten dat Wim in
Barlo verbleef maar kenden niet de verblijfplaats van
Aldert. Nu moeten zij het verlies van twee geliefden
verwerken. De broers Vermeulen worden als het donker is
en dus minder gevaarlijk vanuit het huis van de familie
Heijerman begraven. De stoet - met voorop een handkar
met twee kisten - loopt de Bolwerkweg af richting
Bredevoort. Het graf bevindt zich op de oude algemene
begraafplaats in Bredevoort, graf 65.

Daar in de buurt zaten veel onderduikers, eigenlijk huis
aan huis. Bij de familie Wevers aan de Lichtenvoordsestraatweg - naast de Domme Aanleg - was Wim
Vermeulen uit Amsterdam ondergedoken. Hij kreeg in
maart 1945 bezoek van zijn broer Aldert. Op Palmzondag
25 maart 1945 maakten ze samen een wandeling op de
Bolwerkweg. Maar die dag is er een luchtaanval van de
geallieerden op Duitse militairen die via de Nijhofsweg en
Bolwerkweg richting Bredevoort naar Duitsland trekken.
Vermoedelijk heeft de bemanning van de jachtbommenwerper de broers vanuit de lucht aangezien voor Duitsers.
Er wordt geschoten. Beide broers proberen in een sloot
dekking te zoeken maar het gaat mis, ze worden dodelijk
getroffen. Willem Vermeulen is 23 jaar oud en zijn broer
Aldert 30 jaar. Zes dagen later wordt Barlo bevrijd.
Het graf van de twee broers Vermeulen op de algemene
begraafplaats Bredevoort. (Foto: Nationaal Onderduikmuseum)

Links Wim en rechts Aldert Vermeulen, twee broers die op 25 maart
1945 in Barlo omkwamen. Ze waren verloofd en getrouwd (Foto’s:
collectie familie Ligterink, Barlo).

Miep de Wit-Folkertsma heeft over deze dramatische
gebeurtenis haar eigen herinneringen:
“Het was mooi weer en de broers gingen een wandeling
maken. Het einde van de oorlog was al een beetje in zicht.
Maar ja… de vliegtuigen die overvlogen schoten nogal snel
en vanuit een vliegtuig zijn zij beschoten. De onderduiker
was meteen dood en zijn broer heeft nog een paar uur
geleefd. Zij zijn beiden naar het huis van oom Jan en tante
Mina gebracht. De onderduiker heb ik niet gezien maar zijn
broer lag op de deel op een deur en wij zaten er omheen.
Oom Jan las uit de Bijbel en met zijn allen hebben wij
psalmen gezongen.”
In het gedicht dat op die dag geschreven werd, staat te
lezen dat Aldert Vermeulen zelf vroeg om de tekst uit
Romeinen 8 te lezen. De familie van de broers komt twee
dagen later naar Aalten. Dat moet een nare reis geweest
zijn zo te midden van het oorlogsgeweld in de laatste

“We sliepen de laatste maand in de kelder. Eindelijk kwam
de bevrijding. De mensen stonden buiten te zwaaien en het
was één grote vreugde. Maar niet voor mij… Op een
gegeven moment ging de kelderdeur open waar ik op een
soort bed lag. Er stond een man in uniform met een blikje in
zijn handen. Hij praatte Engels, wat ik natuurlijk niet
verstond. Maar hoe hij het voor elkaar kreeg! Met dat blikje
fruit lokte hij me de kelder uit. Buiten onder de prachtige
kastanjeboom heb ik op zijn schoot gezeten en het fruit op
gegeten. Het gevolg was overgeven; mijn maag was zulke
lekkere dingen na vijf jaar oorlog niet gewend.
Mijn moeder heeft zich in de oorlog staande gehouden met
verstelwerk en naaiwerk voor de familie waar wij
ondergebracht waren. Zij bezocht mij eenmaal per week.
Mijn vader heb ik in die tijd niet gezien. Wij gingen terug
naar Amsterdam. Ik werd gepest want ik sprak Achterhoeks
en geen goed Nederlands. Ik zei geen “dag” tegen iemand,
maar ik zei “moi”. En ik zei: “Mag ik het makkie?” en “Mijn
sok zit krang.” Er moet me wel van het hart dat in onze tijd
er geen psychologen klaar stonden om ons op te vangen. Ik
kwam in de tweede klas en er is nooit met één woord
gevraagd aan mij en andere klasgenoten wat wij
meegemaakt hadden.
In mijn jeugd ging ik daarna altijd op vakantie naar Aalten
en ik logeerde bij verschillende ooms. Ook mijn moeder
Daatje Rhebergen moest in het voorjaar altijd weg uit
Amsterdam, ‘even’ naar Aalten. Opgeﬂeurd kwam zij terug.
En… zij praatte weer ‘plat’ (Aaltens). Ik heb mijn
Amsterdams vriendinnetje meegenomen naar Aalten en
later ook mijn vriend, die uiteraard meteen Aalten moest
leren kennen. Met Jannie Heijerman hield ik regelmatig
contact totdat zij is overleden.
Dit kwam allemaal bij mij boven in deze coronatijd.”
Tekst vermoedelijk geschreven door Christien Ligterink - Barlo/Aalten 1920 - Eibergen 2012 - (afbeelding collectie familie Ligterink)
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10 jaar wandelen door
de ‘gängeskes’ van Aalten
Hoeveel mensen de afgelopen tien jaar door de kleine verbindingspaadjes in Aalten liepen,
weten de verschillende vrijwilligers eigenlijk niet. “Maar soms heb je wel groepen van twintig
man,” zegt Rietje de Boer. Ze is één van de zes vrijwillige gidsen. “En in drukke perioden heb
je wel eens twee tot drie rondleidingen per week. Dus ga maar na…”
De Gängeskesroute was tien jaar geleden een schot in de roos voor toeristen én eigen
inwoners. Nog altijd is de belangstelling groot. Tonnie Stoltenborg, betrokken vrijwilliger van
het eerste uur, heeft inmiddels ook de Parelroute en Centrumroute ontwikkeld: “Er liggen
zoveel verhalen in de straten van Aalten, hoe mooi is het om ze ook door te geven?”

waardoor ze op een leuke en informatieve manier meer leren over de
geschiedenis van Aalten? Tot slot
hebben we de route ook in de vorm
van een PowerPointpresentatie vol
met foto’s. Hiermee gaan de gidsen
bijvoorbeeld bij verzorgingstehuizen
of buurtverenigingen langs en nemen
de toehoorders zo ‘al lopend’ mee over
de bekende en onbekende paadjes uit
hun jeugd.”

Meer weten?
Ga naar de website
vvvaalten-bredevoort-dinxperlo.nl,
bel met 0543 47 30 52 of loop binnen
bij de VVV, te vinden in het Nationaal
Onderduikmuseum aan de Markt 14
in Aalten (let op eventuele afwijkende
openingstijden in verband met corona).

Andere ogen
Gids Rietje de Boer: “Persoonlijk
vind ik het vooral heel erg leuk
wanneer je een rondleiding doet
voor Aaltenaren. Dan komen er
reacties als “Goh, als ik nu weer
in het dorp kom, kijk ik toch met
hele andere ogen naar mijn
dorp.” Voor mij is dat de
essentie van de rondleidingen:
dat je mensen wat kunt leren van
de geschiedenis van hun eigen
dorp. Dat ze heel anders naar
hun eigen geboorteplaats en
omgeving gaan kijken.”

Rietje de Boer, Lia de Ridder en
Tonnie Stoltenborg (v.l.n.r.) in het Armenpad
(Foto Anne-Marieke Vreeman)

door Anne-Marieke Vreeman
Nu ruim tien jaar geleden zette Tonnie
zich in om de kenmerkende gängeskes
van een naam te voorzien die ook recht
deed aan de geschiedenis van ieder
paadje. Tonnie: “We vroegen
buurtbewoners hoe zij ze vroeger
noemden. Zo kwamen we onder andere
op namen zoals ‘Magispad’,
‘Klokkenpad’, en ‘Armenpad’. Met het
ophangen van de straatnaambordjes in
2011 werden de paadjes als vanzelf
weer zichtbaarder en meer gebruikt.”
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Het Onderduikmuseum houdt
jaarlijks tijdens de AaltenDagen een
boekenmarkt. De boeken vindt u
op het museumplein bij de ingang
van het museum, of bij slecht weer
in de Freriksschuur. Afgelopen jaar
gingen de AaltenDagen door
corona niet door, daarom werd
van augustus tot november de
boekenmarkt ingericht in de
Freriksschuur. Met een opbrengst
van € 1.100, - was het een groot
succes! Dit is mede te danken aan
Henk Lensink die met veel plezier
samen met Jacqueline Doornink de
boeken inneemt en uitzoekt. Zelf
was Henk bijna dagelijks voor de
boekenmarkt in de Freriksschuur
aanwezig. Het voornemen is om
vanaf Pinksteren de boekenmarkt
weer voor enkele maanden op te
stellen in de Freriksschuur.
Heeft u boeken die u kwijt wilt?
Lever ze in bij het Nationaal
Onderduikmuseum voor een
tweede kans. Mail hiervoor naar
rduikmuseum.nl of bel
info@onderduikmuseum.nl
naar 0543 47 17 97.
odig
Wanneer nodig
kunnen de
boeken bij u
worden
opgehaald.

Verrassend
Soms is de achtergrond van de namen
van de gängeskes verrassend.
Zo heeft het Klokkenpad achter de
Oosterkerkstraat zijn naam gekregen
omdat hier eeuwenlang een
‘klokkengat’ lag. Daar werden
kerkklokken gegoten. Waarom op
zo’n hoge plek in het dorp? “Omdat
je klokken beter van een heuvel af
naar een kerk kunt transporteren dan
een heuvel op!”, aldus Tonnie.

Lever uw boeken in
bij het museum!

Oude verbindingspaadjes

Voor iedereen

Sinds de late middeleeuwen zijn deze
verbindingspaadjes ofwel ‘gängeskes’
al in Aalten te vinden. Ze verbonden de
moestuinen van de inwoners met de
twee grote uitvalswegen van het dorp.
De paadjes waren vaak twee kruiwagens
breed; handig met passeren.
De slingerende paadjes waren
daarnaast erg geschikt voor een snel
bezoekje van de een aan de ander en
vaak liepen de kinderen via de paadjes
de kortste weg naar school. Vroeger
hadden veel dorpen in de Achterhoek
van deze gängeskes of ook wel
kerkenpaden. Aalten is echter een van
de weinige dorpen waar ze als
belangrijk historisch erfgoed in het dorp
zelf bewaard bleven.

Lia de Ridder, bij de VVV
verantwoordelijk voor de boekingen,
vertelt: “De gängeskesroute is
interessant voor iedereen; jong en oud,
toerist en Achterhoeker of Aaltenaar
zelf. En we bieden de route op veel
manieren aan. Zo kunnen groepen een
gids boeken en hebben we in de
zomermaanden op een aantal zaterdagen sowieso een rondleiding met
gids waarbij mensen kunnen ‘aanhaken’.
Maar de route is ook beschikbaar in een
mooi boekje waarmee mensen op eigen
gelegenheid door de paadjes lopen en
in de gids wat meer over de achtergrond te weten komen. En wat dacht je
van de Gängeskes Junior, een speurtocht voor kinderen vanaf 7 jaar

Groeten uit Aalten
Winterwonderland
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Deze mannen: ze deden ertoe!
Leefden ieder in hun kring van geliefden,
hier, op deze Warnsveldse grond.
De oorlog veranderde hun levenslot.

Negen levens, waaraan op brute wijze
een einde kwam.
Géén graf voor vijf van hen.

Boekrecensies

Eigenlijk heb ik er geen woorden voor.
Ze deden wat hun opdracht was - of,
wat hun gevoel hen zei. Hun angsten
moesten ze van zich afzetten weg uit
hun omgeving, ze gingen dóór…
Ver weg van huis, waren ze uiteindelijk heel
alleen.

Dat offer is
groot geweest
Jaarlijks staan de inwoners van
Warnsveld op 4 mei stil bij het
‘Monument voor de gevallenen’ aan de
Veldesebosweg. Op dit monument
staan negen namen vermeld.
In het onlangs uitgekomen boek
‘Dat offer is groot geweest’ staat de
levensgeschiedenis beschreven van
deze negen mannen uit de toenmalige
gemeente Warnsveld. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog kwamen zij door
verzet of tijdens hun militaire dienst te
land, ter zee of in de lucht om het
leven. Dit boek is bedoeld om hen te
eren en mee te leven met hun
nabestaanden.
Han Pieterse uit Wichmond deed
jarenlang onderzoek naar de achtergrond
van de omgekomen verzetsmensen. Door
persoonlijke omstandigheden kon hij dit
belangrijke werk niet afronden.
Het Comité Herdenkingen Warnsveld
vroeg Ina Brethouwer het onderzoek
voort te zetten en het boek te schrijven
dat zou uitkomen in het kader van 75 jaar
bevrijding. Het boek werd gepresenteerd
op 11 oktober 2020 in het “Warnshuus”
in Warnsveld tijdens een kleine bijeenkomst van het Comité en nabestaanden
van de verzetsmannen. Ina Brethouwer
gaf bij die gelegenheid haar eigen korte
impressie van de levens die zij in het boek
heeft beschreven:

Louis Onstenk: jongste in het hechte gezin
op Bronsbergen, soldaat van twintig jaar.
Hendrik Haggeman: uit Wichmond:
hopeloos was zijn gevecht op de
Grebbeberg.
Henri Kuiper: bakkerszoon, verliefdverloofd, neergestort met zijn vliegtuig bij
Rotterdam.
Baron Emile van der Borch van Verwolde
schreef in zijn laatste brief: “Vader ik heb
de familienaam hooggehouden”.
Timmermans op het Oye...
Wie was hij toch?
Luitenant ter zee Bobbie Bauduin en
de planter Hans Dekker in Indië: de een
verdwenen diep in de Javazee en de ander
meegevoerd met een rivier.
Jan Aalders, plaatsvervangend leider van
de verzetsgroep LO, regio Zutphen.
Landbouwer en vader Derk Jan Pardijs,
65 jaar, sterk geworteld op ‘De Boggelaar’,
afgevoerd door de nazi’s in een veewagen
van de trein naar kamp Neuengamme.

Deze negen mannen wilden vrede
en vrijheid
voor hun geliefden, hun kinderen.
Ze brachten het hoogste offer betaalden met hun leven.
Ze leven voort, op een foto,
door een brief, een kunstwerk
in de hoofden van hun naasten.
Hun namen op het monument.
Vandaag valt het licht op hen.
Vandaag in dit boek, in dit herdenkingsjaar. Hun levenslicht als baken voor onze
vrijheid, democratie, respect voor de
ander.
Een boek heeft waarde, kan ingekeken
worden, kan lang blijven bestaan,
Vertelt blijvend de levensverhalen van
deze moedige mannen.

Meer weten? Ook dit boek lezen?
‘Dat offer is groot geweest’ is
verkrijgbaar bij het Nationaal
Onderduikmuseum en via de
boekhandels in Zutphen en Warnsveld.
Het boek is zeer rijk geïllustreerd, 164
pagina’s, fullcolour en kost € 14,95.

Dale 39

een boerenfamilie in de
oorlogsjaren

‘Dale 39’ is geschreven door Jan
Wikkerink en het gaat over zijn opa en
oma, Hendrik en Leida Wiggers, met
hun gezin in de Wolboom. Het boek
verscheen op 30 maart, de Bevrijdingsdag van Aalten. In de loop van de jaren
zijn er enkele momenten geweest dat
het echtpaar Wiggers herdacht werd,
namelijk in 2012 toen zij postuum de
Yad Vashem onderscheiding kregen en
in 2016 toen er een Stolperstein gelegd
werd bij de boerderij.
In dit boek krijg je als lezer een uitgebreid
overzicht van de gebeurtenissen die zich
bij deze familie afspeelden; van de
onderduikers (Joden, een student,
verzetsmensen, de burgemeester en
piloten) en van de verzetsgroep, die hier
hun contactadres had, en hun activiteiten.

Door de manier van vertellen leef je
intens mee met de gebeurtenissen die
een dieptepunt bereiken als bijna het hele
verzet in de Achterhoek wordt verraden.
We maken (opnieuw) kennis met de
verzetsmensen, wie ze waren en wat hen
dreef, maar ook wordt stilgestaan bij de
verraders en hun motieven; hoe konden
ze zover komen? Na de arrestatie volgen
we de mannen naar Vught en lezen wat er
met hen gebeurde; hoe een groot aantal
gefusilleerd werd en hoe het verder ging
met Hendrik Wiggers die op het laatst,
geheel onverwacht, gratie kreeg. De
beschrijving van de verschrikkelijke
toestand in de concentratiekampen en de
transporten van de gevangenen, geven
de lezer een duidelijk beeld hoe het eraan
toe ging. Hendrik Wiggers sterft na veel
ontberingen in kamp Dora. Onder de
indruk raken we wanneer we lezen hoe
Leida Wiggers, terwijl ze niet weet waar
haar man is en of hij nog leeft, doorgaat
met hulp aan Joden en andere
onderduikers.
Het familieverhaal wordt geplaatst in de
context van de Tweede Wereldoorlog.

Op beknopte, overzichtelijke wijze is te
lezen hoe Hitler en het nazisme aan de
macht kwam en hoe het mogelijk was dat
zoveel mensen deze verderfelijke
ideologie omarmden, hoe het zich
ontwikkelde en hoe het ten onder ging.
De emoties bij de bevrijding zijn treffend
beschreven, maar ook de moeiten en
trauma’s die bleven bij hen waarvan de
geliefden niet meer thuiskwamen en bij
hen die de verschrikkingen van de
kampen overleefd hadden. Hoe pakten
de mensen de draad weer op na vijf jaren
van onderdrukking en hoe gingen ze om
met de feiten, hoe verwerkten ze het en
waarom werd er massaal over gezwegen?
Deze vragen komen aan de orde in de
overwegingen van de schrijver en hij
probeert ze te beantwoorden aan de
hand van verschillende voorbeelden en
citaten.
De betekenis van herdenken en
gedenken wordt naar voren gebracht; is
het nog actueel, is het nog steeds nodig
en leeft het nog? Dat het nog leeft
bewijst ook dit boek en de belangstelling
van mensen van alle leeftijden. Het boek
eindigt met de overwegingen of de
mensen ervan geleerd hebben en houdt
ons een spiegel voor, met het doel niet te
snel te oordelen en niet te stellig te zijn
over onszelf.

Meer weten? Ook dit boek lezen?
‘Dale 39’ is verkrijgbaar bij het Nationaal
Onderduikmuseum en via de boekhandels
in Aalten. Het boek heeft 204 pagina’s,
bevat meer dan 100 foto’s en
afbeeldingen en kost € 19,95.

Links Henk Mulder uit Warnsveld, rechts Ina Brethouwer (foto Henk Derksen, Achterhoekfoto.nl)

Opmerkelijk is dat Ina bij haar onderzoek een
bijzondere ontdekking deed over twee verzetsmannen
uit een Aaltense familie. Landbouwer Pardijs in Leesten
was de centrale plek waar wapens verborgen werden
van de dropping op het Grote Veld. Het verzet uit de
Achterhoek zat daar op het erf verstopt en werd
verraden. Samen met Derk Jan Pardijs is in december
1944 ook Ton te Gussinklo opgepakt en naar
Neuengamme afgevoerd. Hij overleefde het Kamp,

was de latere directeur van Dutch Button Works als
opvolger van zijn vader Willem te Gussinklo. Zijn broer
Guus te Gussinklo was die dag ook bij Pardijs, maar hij
kon hard wegrennen en ontkomen. Het was de tweede
keer dat hij ontsnapte aan de Duitsers (de eerste keer
op het politiebureau aan de Markt in Aalten). Ina
Brethouwer schrijft hierover niet in dit boek maar
overweegt het verhaal van Guus en Ton op een later
moment te schrijven.
De eerste exemplaren worden door Jan Wikkerink aan burgemeester Stapelkamp en Gerda Brethouwer overhandigd

24

| De Panne 1-2021 | Nationaal Onderduikmuseum

Nationaal Onderduikmuseum | De Panne 1-2021 | 25

ADVERTENTIE

Zwarte Kees

‘Bernie’s Oorlog’

partizaan in de Achterhoek

Boekrecensies

door Paul Westmeijer
De legendarische verzetsheld Zwarte
Kees heeft na 77 jaar een biograﬁe!
Op 20 april aanstaande zal Paul
Westmeijer – kleinzoon van Zwarte Keess
en schrijver van de biograﬁe – zijn boek
in het Nationaal Onderduikmuseum
overhandigen aan Aaltens
burgemeester Anton Stapelkamp.
Het boek over de Gelderse verzetsstrijderr
Kees Ruizendaal alias Zwarte Kees
beschrijft zijn leven, drijfveren en
nalatenschap als held. Paul Westmeijer probeert er sinds zijn jeugd al achter te
komen wie zijn opa was. Eerst door goed te luisteren naar familieverhalen, later
door onderzoek te doen in archieven en gesprekken te voeren met (indirecte)
getuigen. In deze biograﬁe vat hij het levensverhaal van Zwarte Kees in een
ruime context samen en heeft hij aan het einde van het boek een virtueel
gesprek met zijn opa.
De verzetsdaden van Kees Ruizendaal komen in zeker 20 andere boeken voor,
maar 77 jaar na zijn dood heeft hij nu een eigen complete biograﬁe. Het boek
belicht zijn persoonlijke leven als vader en echtgenoot en de verschillende rollen
die hij aannam in het verzet: redder, opruimer en overvaller. Zijn daadkrachtige
stijl van verzet leek op die van Oost-Europese partizanen.
Na een lange carrière bij de Marine vocht Kees als soldaat in de Slag om de
Grebbeberg. De overheid gaf hem na de capitulatie een baan als politieagent
in Amsterdam. De gedwongen samenwerking met de nieuwe orde was hem
een gruwel. Hij vroeg overplaatsing aan en kwam in de Achterhoek bij de
Marechaussee terecht. Daar richtte hij met ex-militairen en plaatselijke verzetsmensen een hulporganisatie voor onderduikers op. Later kwamen daar
liquidaties van verraders en overvallen op distributiekantoren bij. In 1944
plaatste de Arnhemse Sicherheitsdienst (SD) Zwarte Kees boven aan de lijst van
meest gezochte terroristen. De SD trok alle registers open om deze partizaan en
het verzet in de Achterhoek uit te schakelen en maakte met een grote
zuiveringsactie onverbiddelijk een einde aan een groot deel van de
ondergrondse beweging rond
Aalten en Borculo.
Bij deze actie sneuvelde Kees in
een vuurgevecht op de
binnenplaats aan de huidige
Gastelaarsstraat in Doesburg.
Na de dood van Zwarte Kees
begon een tweede leven als
legendarische held en werd hij
op vele manieren herdacht en
geëerd. Deze soms hilarische
verwikkelingen beschrijft de
auteur uit eigen ervaring.

Het boek is verkrijgbaar in het
Nationaal Onderduikmuseum en in
de boekhandels.

Ook deze boeken lezen?
Deze boeken zijn onder andere verkrijgbaar
bij het Nationaal Onderduikmuseum.
'Dat offer is groot geweest', 164 pagina's, €
14,95
'Dale 39', 204 pagina's, € 19,95
'Zwarte Kees', 231 pagina's, € 19,95
Bernie's oorlog, 376 pagina's, € ?? (prijs
moet ik nog navragen)

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
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

 



  

  
  
 

 

    
    
    

haartsestraat 2 • 0543 - 472622 | www.meerdinkjuwelier.nl

Openingstijden
Kijk voor de actuele openingstijden op onze website
www.nationaalonderduikmuseum.nl

Meer weten?
Ook dit boek lezen?
‘Zwarte Kees, partizaan in de
Achterhoek’ is vanaf 20 april
verkrijgbaar bij het Nationaal
Onderduikmuseum en op
www.zwartekees.com.
Het boek heeft 231 pagina’s
en kost € 19,95.
Foto uit familiecollectie auteur
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In november 2020 verscheen het boek
‘Bernie’s Oorlog’. Dit boek is samengesteld door ﬁlm- en documentairemaker Willy Lindwer en historicus Aline
Pennewaard.
Zoals veel mensen deden tijdens de
Tweede Wereldoorlog hield ook de
Joodse Bernard ‘Bernie’ Mestriz uit
Terborg een dagboek bij. Het begint
op de dag dat hij een vals persoonsbewijs krijgt en als boerenknecht
Michiel Johan Schuurman door het
leven zal gaan. Hij is, samen met een
tante en oom van Lindwer, ondergedoken op de boerderij van Johan en
Dina te Lindert op Sinderen.
Zwervend door de Achterhoek
ontsnapt hij op miraculeuze wijze aan
vervolging door de nazi’s. Het is een
aangrijpend verhaal waarin Bernies
angst voelbaar is: verraad, razzia’s,
NSB’ers, het oppakken van Joden in
zijn omgeving en zijn vlucht naar de
bossen.

| De Panne 1-2021 | Nationaal Onderduikmuseum

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
vrijheid
Negen verhalen
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