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ndanks de maatregelen bezochten deze zomer erg veel bezoekers
het museum. Het was soms zo druk dat bezoekers die niet
gereserveerd hadden teleurgesteld werden.
Ze moesten op een later moment terugkomen omdat het museum vol was.
Ook de Escaperoom wordt weer goed bezocht. Fijn dat bezoekers het
Nationaal Onderduikmuseum zo goed weten te vinden!
Wat ook goed werd bezocht was het Vrijwilligerstreffen van het museum.
De vrijwilligers waren eraan toe om elkaar weer te ontmoeten, want de
opkomst was hoog. Zoals verderop in deze uitgave te zien, was het
vrijwilligerstreffen weer een gezellige dag!
Door de huidige omstandigheden lijken veel dingen stil te hebben gestaan.
Nou, ik kan u wel vertellen dat het Onderduikmuseum allesbehalve stilstond
de afgelopen periode. Naast alle extra drukte die corona met zich meebrengt,
wordt er al maandenlang druk over de toekomst van het museum nagedacht.
De uitkomst hiervan is een bijzonder Vernieuwingsplan. De vrijwilligers zijn
tijdens een informatiebijeenkomst al op de hoogte gebracht van de plannen
en er werd enthousiast op gereageerd. Er worden op dit moment nog
gesprekken gevoerd en het businessplan wordt verder uitgewerkt, maar
directeur Gerda Brethouwer licht al een tipje van de sluier op in deze Panne.
In de komende Pannes zullen we u telkens op de hoogte houden van de
vorderingen hierin.
Waar ook druk voorbereidingen voor worden getroffen is de aankomende
expositie over de 46 slachtoffers van het Rademakersbroek. Het onderzoeksteam/de verhalenvangers hebben veel voorwerk verricht en blijven verder
onderzoek doen, want er komt altijd weer nieuwe waardevolle informatie
binnen. De expositiecommissie maakt er een mooie tentoonstelling van.
Veel mensen houden zich ermee bezig en veel uren zijn er al ingestopt om
het weer, net als alle andere exposities, een aantrekkelijk geheel te maken.
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Er is altijd veel bedrijvigheid en het museum kan altijd nieuwe vrijwilligers
gebruiken. Verderop staan drie vacatures vermeld, maar ook in niet genoemde
commissies zijn vaak extra mensen nodig. Wilt u vrijwilliger worden of heeft u
als huidige vrijwilliger ook interesse in de werkzaamheden van een andere
commissie? Meld u dan vooral aan of vraag om informatie!
U ziet: het Nationaal Onderduikmuseum is levendiger dan ooit!
Wij wensen u veel leesplezier!
Namens de redactie,
Annet Westerveld-Lensink
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Uit de organisatie

Vernieuwen
Het Nationaal Onderduikmuseum staat niet stil.
We volgen de ontwikkelingen op het gebied van
corona nauwgezet: Wat heeft dit voor invloed op
het museum en welke beperkingen of vrijheden
brengt dit met zich mee? In het kader van 75 jaar
Vrijheid zijn er veel uitgestelde vieringen en
evenementen waarbij we als museum zijn
betrokken of aan hebben bijgedragen. En dan
natuurlijk het grote Vernieuwingsplan van het
museum. Een korte uiteenzetting van de plannen
geven we alvast. We houden u op de hoogte van
de mooie ontwikkelingen die we als museum in
het vooruitzicht hebben.

een landelijke radiocampagne van Ster & Cultuur op NPO
en via Omroep Reclame Nederland (ORN) op de regionale
zenders, waaronder Omroep Gelderland in het najaar van
2020. De kernboodschap was: 75 jaar na de Tweede
Wereldoorlog. Bezoek de musea en herinneringscentra.
Juist nu. Volg het spoor van de Liberation Route door
Nederland. Verdiep je in de verhalen over verzet en vrijheid
in het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten. Ontdek het
verleden, begrijp het heden. Ga voor het volledige aanbod
naar: www.WO2musea.nl

gaan verdiepen in een speciﬁek oorlogsslachtoffer, om hen
letterlijk een gezicht te geven. Wij willen de herdenking
hiermee graag meer bekendheid geven in het land. In
aansluiting op de herdenking op 2 maart, opent het
museum de expositie ‘Geef de namen een gezicht – de 46
van het Rademakersbroek’. Verderop staat een eerste artikel
over deze aankomende expositie.

Samenkomst netwerk Vrijheid 24 september 2021
Op vrijdag 24 september vond er op de grens in Dinxperlo
een bijzondere bijeenkomst plaats van het doorgeschoven
grensoverschrijdende regioprogramma ‘Samen Vrijheid
Vieren-Gelderland Herdenkt’. De korte ﬁlm Grenszland ging
er in première. Het programma vond plaats op het terrein
waar ook een deel van de ﬁlm is opgenomen. Naast de
exposities ‘Kind van de Vrijheid’ en ‘Sporen van de Vrijheid’,

Ook in 2021 is deze boodschap via de radio te horen
geweest en heeft u deze wellicht ook gehoord. We kregen
veel bezoek de afgelopen maanden. Augustus was de
drukste maand ooit en dat zonder schoolgroepen. Wij
hebben goede hoop op herstel als we samen dat virus er
onder krijgen.

Corona
Nu de acute fase voorbij is, is het tijd om de onderliggende
problemen aan te pakken. En de oplossing moet zijn dat we
de zorg inrichten op basis van de wensen van de samenleving. Dat is een mooie gedachte. Was het maar zo ver dat
we ons daarop zouden kunnen richten. Want: ‘Het loopt
weer hard op’. Het kan toch niet zo zijn dat we weer…
Ik denk daarbij niet eens zozeer aan mijzelf of ons museum,
wij redden het wel. Maar al die mensen die in de problemen
komen, psychisch, economisch, sociaal. Je moet er niet weer
aan denken.

Meedoen aan landelijke campagne
De Stichting Liberation Route Europe (SLRE) en de Stichting
Musea en Herinneringscentra '40-'45 (SMH) hebben een
campagne gemaakt, waar wij dankbaar gebruik van hebben
gemaakt. Via social media, video’s, radio en een campagnewebsite is het aanbod van de WO2-musea en -herinneringscentra in de spotlights gezet. Doel is het publiek te
informeren en het bezoek te stimuleren. Dat gebeurde via

Via een subsidie van de gemeente Aalten wordt een
twaalfdelige serie van bijzondere ontmoetingen mogelijk
gemaakt. Dit is een samenwerkingsverband tussen het
Nationaal Onderduikmuseum en de Koppelkerk met de titel
‘Ontmoetingen zonder grenzen’. Door middel van
gesprekken worden verschillende onderwerpen of verhalen
belicht. Er zijn al interessante avonden geweest en er volgen
er nog meer. U kunt deze bijwonen in de Koppelkerk of via
de livestream volgen.

De V-LAB Express – Das Friedenslabor
Rademakersbroek
In februari 2022 staat in een livestream het drama
‘Rademakersbroek’ en de resultaten van het onderzoek
‘Geef de namen een gezicht’ centraal. Ik ga dan in gesprek
met Kirsten Zimmerman over de massaexecutie op 2 maart
1945 van 46 mannen bij Rademakersbroek, op de grens van
Varsseveld en Aalten en het verhaal van de Bark dat daaraan
voorafging. We gaan ook in op de expositie die wordt
voorbereid in het Nationaal Onderduikmuseum.
Voor de verbijzondering van de herdenking op 2 maart bij
het Rademakersbroek werken wij graag samen met ‘Ik geef
een gezicht’. Dit is een jaarlijks educatief jongerenproject op
landelijk, regionaal of lokaal niveau waarbij jongeren zich
stond ook de V-LAB Vrijheidsbus (NL en Duits) van de
Stichting Vredeseducatie op het terrein en kon deze
bezichtigd worden.
Grenszland is het netwerk van grensgemeenten aan weerszijden van de grens: Achterhoek, Liemers en Nordrhein
Westfalen. Esther Ruesen, directeur van het Stadsmuseum
Doetinchem en ik vanuit het Nationaal Onderduikmuseum,
waren kwartiermakers van regio Achterhoek in het kader van
het programma ‘Gelderland Herdenkt 75 jaar’ van de
provincie Gelderland. Wij hebben zo de samenwerking
gezocht met deze 20 gemeenten en een gezamenlijk
activiteitenprogramma opgesteld. Het programma bevat
centrale onderdelen (start en afsluiting, exposities,
communicatie en educatie) en lokale onderdelen (lokale
activiteiten in deelnemende gemeenten).
De gemeenten in de Achterhoek, Liemers en de Duitse
grensregio tekenen samen voor dit regioprogramma.
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Doetinchemmer Bart Kiers is verantwoordelijk voor de
productie van de ﬁlm Grenszland. De regie is in handen van
Lise-Lott Kok en ﬁlmmaker Jonas de Witte. Ze vertaalden
75 jaar vrijheid naar een ﬁlm. Het verhaal
van Grenszland speelt zich af tussen de
grensgemeenten van Nederland en
Duitsland. De ﬁlm is te bekijken via Youtube
Grenszland https://www.youtube.com/
watch?v=ILpr8WafKrw
In de ﬁlm worden een Nederlands meisje en een Duitse
jongen gevolgd in de leeftijd van vier en vijf jaar, vanaf net
na de oorlog tot in het heden waarin ze rond de 80 jaar oud
zijn. We zien ze in de oorlog maar ook daarna in vrijheid, in
elke tijdsperiode zien we ze ouder worden. In elke scene zijn
vieringen te zien, zoals bevrijdingsfeesten, Palmpasen,
carnaval en bierfeesten. Hiermee wordt het thema vrijheid
uitgedragen. De beelden van de vieringen komen uit
archieven van de deelnemende gemeenten. Speciaal voor
de ﬁlm is een song geschreven door Frederike Berendsen en
Julian Bohn. Zij vormen het muzikale FRÉ en spelen ook
rollen in de ﬁlm. De opnames zijn gemaakt in Dinxperlo,
Doetinchem en het Duitse Suderwick.

Livestreams ontmoetingen ‘zonder grenzen’
door Gerda Brethouwer

Film Grenszland

In september bezochten veel schoolklassen de vrijheidsbus
in Aalten en Dinxperlo. Ze konden er Vrede en vrijheid
onderzoeken in een mobiel laboratorium. De tentoonstelling
is ontwikkeld door de Stichting Vredeseducatie en reist door
Nederland en Duitsland. Deze tournee wordt mogelijk
gemaakt door het Nationaal Onderduikmuseum als onderdeel van het grensoverschrijdende regioprogramma
Gelderland Herdenkt en is onderdeel van het openingsprogramma van de Bibliotheek in Aalten. Groepsbezoeken
van scholen en instellingen moeten vooraf
worden gereserveerd bij de Stichting
Vredeseducatie. Voor een foto-impressie van
de V-LAB Express kijk op https://youtu.be/
LEP8twnT5QM of scan de QR-code.
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VICKERS WELLINGTON HE440

Vernieuwingsplan Nationaal
Onderduikmuseum

Gecrasht in
Huppel-Winterswijk

door Gerda Brethouwer
Zoals al eerder aangegeven gaat het Nationaal
Onderduikmuseum de komende jaren vernieuwen.
In het voorjaar hebben wij de medewerkers (waaronder onze
vrijwilligers) van het museum geïnformeerd over
onze vernieuwingsplannen en dat hebben wij ook in de
ledenvergadering gedaan op 4 oktober.

Onderduiken als rode draad
Verhalen over onderduiken gaan ‘de rode draad’ vormen
in het gehele museum. De persoonlijke verhalen van toen
worden verbonden met die van nu. Waardoor moest men
vluchten, of ging men helpen? Waar kon men terecht en hoe
werd dat georganiseerd? Wat zeggen deze verhalen van toen
over nu? Immers: er zijn nog steeds situaties waarvoor mensen
moeten vluchten, zich onvrij voelen of gediscrimineerd. De
geschiedenis dichtbij brengen, ontmoeting en
uitwisselingvormen is wat het Nationaal Onderduikmuseum
zich ten doel stelt: van toen naar nu, met het oog op morgen.
Met kleine verhalen de grote geschiedenis van oorlog en
vrede vertellen
Er komen veel vragen over hoe het er in de rest van
Nederland - en ook internationaal - aan toeging tijdens
de Tweede Wereldoorlog. Om aan die vraag te voldoen,
wordt een contextexpositie gemaakt waarin bezoekers
meer achtergrond krijgen over de onderduik. Ook deze
gaat uit van persoonlijke verhalen, waarbij niet het militaire
perspectief maar de burgers centraal staan. Met kleine
verhalen de grote geschiedenis van oorlog en vrede vertellen,
dat is de kracht van het museum.

Spannende onderzoekzolder
Onderdeel van het Vernieuwingsplan is een spannende
onderduikzolder in Markt 12. Gerard Mensink die jarenlang
als educator heeft gewerkt in het Verzetsmuseum Amsterdam,
helpt ons daarmee als projectleider. De zolder van Markt 12
wordt een onderzoekzolder met een educatief programma
voor kinderen met interactieve multimedia voor opdrachten,
informatie en verhalen over kinderen in oorlogssituaties.

Voorbereiding
Op dit moment zijn we vooral bezig met het voorbereiden van
de organisatie, het businessplan voor het museum en de
werving van middelen voor de gefaseerde uitvoering. We zullen
dan ook binnenkort met de plannen naar buiten treden.

Ontmoetingen
‘Zonder grenzen’
Door corona zat de samenleving in een lockdown en
onder andere de musea moesten de deuren sluiten.
Het Nationaal Onderduikmuseum bleef niet stilzitten en
zocht samen met de Koppelkerk naar mogelijkheden
om hun publiek te bereiken. Hieruit ontstond de
bijzondere samenwerking ‘Zonder grenzen’.
In de Koppelkerk in Bredevoort én via een livestream,
vinden in 2021 en 2022 de 12 ontmoetingen ‘Zonder
grenzen’ plaats. Dit zijn gesprekken waarbij verschillende onderwerpen of verhalen worden belicht. Mensen
kunnen live in de zaal of via de livestream het gesprek
volgen, maar mogen er ook aan deelnemen.
De avonden die reeds zijn geweest waren een succes.
De zaal was vol en ook van de livestream werd goed
gebruik gemaakt.

Het is 23.40 uur in de avond wanneer op het vliegveld Burn in Engeland de
tweemotorige Vickers Wellington Mark 10 bommenwerper HE440 (SE-Y) zijn aanloop
neemt om op te stijgen. Samen met 572 andere vliegtuigen gaat de bommenwerper
deelnemen aan een aanval op de stad Duisburg. Het vliegtuig was nieuw en op 23 april
1943 aan het Canadese 431 Squadron afgeleverd. Het is de tweede operatie waaraan
het toestel deelneemt. En ook de laatste…
door Peter Rhebergen

Engelse bemanning
De bemanning bestaat uit vijf bemanningsleden met ieder
zijn eigen functie aan boord. Dat deze operatie hun laatste
vlucht zou worden kon niemand op dat moment bevroeden.
De Wellington behoort tot 431 Squadron R.C.A.F (Royal
Canadian Air Force) maar vliegt met een Engelse bemanning.
Er vliegen in deze nacht ook nog 12 andere Wellingtons van
dit squadron mee.
De bemanning bestaat uit:
- George Robert Yorston Wood (23 jaar, piloot)
- Andrew Cresswell (23 jaar, radiotelegraﬁst en schutter)
- Thomas Haig Smith (23 jaar, schutter)
- Edward Leo Gummer (20 jaar, navigator)
- Innis Edward Mobley (21 jaar, bommenrichter)

De eerste ontmoeting was op 17 juni en daar stonden
enkele hoofdpersonen uit de expositie ‘Kind van de
Vrijheid’ centraal. Daarna volgde op 1 juli een gesprek
met historicus Astrid Dekkers over haar onderzoek naar
de onderduik in het Korenburgerveen bij Winterswijk.
In september en oktober waren er gesprekken met
Jan Slomp, zoon van dominee Frederik Slomp alias
Frits de Zwerver en met Mirjam Schwarz over de
onderduik en het verraad van Thea Windmuller en
Wolfgang Maas.
Op 4 november was er een ontmoeting met Paul
Westmeijer over zijn grootvader Cornelis Ruizendaal
alias Zwarte Kees. Op 18 november volgt een
ontmoeting met Jaap Nijstad over kunstenaar Leo Kok
en op 2 december met Jan Wikkerink over de
onderduik bij zijn grootouders, de familie Wiggers,
en zijn boek ‘Dale 39’.

Radarpeilstations
Het was inmiddels al de vierde keer dat Duisburg werd
aangevallen. Het begin van de vlucht richting Duisburg zal
voorspoedig zijn verlopen. Eenmaal boven vijandelijk
gebied kregen de bommenwerpers gaandeweg de oorlog
steeds meer hinder van de steeds beter georganiseerde
Duitse luchtverdediging. Deze bestond met name in het
begin van de oorlog uit een combinatie van zoeklichten en
luchtdoelartillerie (FLAK). Later werden er steeds vaker
nachtjagers ingezet om de binnenvliegende
bommenwerpers te bestrijden. Ten behoeve van dit nieuwe
systeem werd het luchtruim aan de Duitse westgrens
verdeeld in elkaar overlappende sectoren - ook wel
wachtruimtes genoemd - waarin een keten van
radarpeilstations de nadering van de geallieerde vliegtuigen
registreerde. Zo stond er ook een dergelijk radarpeilstation
van het type Freya langs de Ringweg in Aalten.

Ontmoetingen bijwonen?

Informatiebijeenkomst voor de
vrijwilligers in de Oosterkerk
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Voor alle ontmoetingen ‘Zonder grenzen’ houdt u de
(sociale) media en de nieuwsbrief in de gaten. Of kijk
op www.nationaalonderduikmuseum.nl. Wilt u een
avond bijwonen in de Koppelkerk of via de livestream,
dan kunt u zich hiervoor aanmelden op
www.koppelkerk.nl. Ook kunt u hier verder informatie
vinden over de ontmoetingen.

De bemanning van de Wellington. v.l.n.r.: onbekend*, Thomas Haig
Smith, George Robert Yorston Wood, Andrew Cresswell en Innis
Mobley. (foto fam. Wood / fam. Cresswell)

Radarpeilstation type Freya aan de Ringweg in Aalten.
(foto J.H. Bennink)

* De foto is waarschijnlijk op een eerder tijdstip gemaakt.
Het is niet bekend wie deze persoon links op de foto is,
maar het is in ieder geval niet Edward Leo Gummer.
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Werd een bommenwerper eenmaal gevangen in een zoeklicht of onderschept door een nachtjager, dan was de kans
op ontsnappen in de meeste gevallen klein. De zware en
langzamer vliegende bommenwerpers waren in veel gevallen
een vrij gemakkelijke prooi voor de aanvallende jager.

Pathﬁnder
Het was in de nacht van 12 op 13 mei 1943 helder weer met
aan de hemel een halve maan die om 3.20 uur onderging.
Dit betekende dat het aan te vallen doel wellicht wat
gemakkelijker te vinden was terwijl ook de zogenaamde
Pathﬁnders (padvinders) hun werk goed hadden gedaan.
De Pathﬁnder vliegtuigen vlogen voor de hoofdmacht uit
om het doel door middel van doelmarkeerders te verlichten.
Voor de vijandelijke nachtjacht was het in elk geval prima
weer om de bommenwerpers met behulp van de radarpeilstations te traceren en een groot aantal nachtjagers dat
deze nacht in de lucht was, naar hun doelen te leiden.
Op deze manier werden al een aanzienlijk aantal invliegende
bommenwerpers neergeschoten voordat ze doel konden
bereiken.

Gecrasht in Huppel-Winterswijk
Veel vliegtuigen werden op hun terugweg naar Engeland
onderschept en neergehaald. Waarschijnlijk was Wellington
HE440 ook één van deze slachtoffers omdat het vliegtuig bij
de crash geen bommen meer aan boord had. Zeker is dat
Oberleutnant Meuer verantwoordelijk was voor het neerschieten. Hij behoorde uiteindelijk tot een van de meest
succesvolle Duitse nachtjagerpiloten die, nadat hij zelf op
22 januari 1944 sneuvelde, 65 geallieerde vliegtuigen had
neergeschoten.
De HE440 crashte om 02.13 uur in de nacht tegen de rand
van een bosgebied in Huppel bij Winterswijk waarbij de
gehele bemanning om het leven kwam. Eén van hen, Inis
Mobley, slaagde er blijkbaar nog wel in om het hevig
brandende vliegtuig op het allerlaatst te verlaten want zijn
lichaam werd ongeveer 100 meter van de crashplek teruggevonden. De hoogte vanwaar hij sprong was te groot om
te kunnen overleven. Allen werden een aantal dagen later
op de Algemene begraafplaats in Winterswijk begraven
waar zij nog steeds hun laatste rustplaats hebben.
Voor de RAF was deze nacht rampzalig want totaal gingen
34 vliegtuigen verloren.

Edward Leo Gummer (foto Accrington Library)

een bezoek aan Winterswijk bracht. Ook toen werd de
luchtmacht bereid gevonden om een ﬂyby uit te voeren.
Deze broer, Less Cresswell, heeft inmiddels een hoge
leeftijd bereikt en het was zijn grote wens om in 2020 nog
één keer naar Winterswijk te komen om zijn gesneuvelde
broer te eren. Helaas verhinderden de gevolgen van de
corona-epidemie dit.
De laatste keer dat er een saluut vanuit de lucht plaatsvond
was op 20 juli jongstleden toen een F-16 van de vliegbasis
Leeuwarden speciaal hiervoor naar Winterswijk vloog. De
piloot stuurde exact boven die plek zijn vliegtuig omhoog
bij wijze van groet aan de gesneuvelde vliegers. Een
bijzonder indrukwekkend gebeuren waarvan diverse
belangstellenden getuige waren.
Op de grafsteen van piloot George Wood staat geschreven:

He played his part
and is ever in our thoughts.
Laten ook wij deze bemanning in ere houden!

George Wood
De 23-jarige uit North Shields afkomstige piloot George
Wood had zijn opleiding tot vlieger genoten in Arizona in
Amerika. Daarna ging hij voor zijn vervolgopleiding weer
terug naar Engeland, om daar uiteindelijk een volwaardig
piloot te worden op de bommenwerper. Op 21 december
1942 trouwde hij met Violet, die dus slechts tot de fatale
datum 13 mei 1943 zijn vrouw mocht zijn.
Zijn neef met dezelfde naam (hij is naar hem vernoemd) is al
enkele keren in Winterswijk geweest om onder andere zijn
graf te bezoeken en hem op die manier te eren. Hij vertelde
dat de impact van het sneuvelen van zijn oom George
binnen de familie destijds enorm was. Het verdriet daarover
was zo groot dat er nauwelijks over gesproken werd.

Flyby
Het was heel bijzonder dat hij op 4 mei 2012 getuige mocht
zijn van een indrukwekkende groet die de Koninklijke
Luchtmacht door middel van een ﬂyby verzorgde over de
crashplek in Huppel. Dat gold overigens ook voor de broer
van de radiotelegraﬁst Andrew Cresswell die in mei 2011
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Poster gemaakt door Ben Lammers

George Wood (foto fam. Wood)
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Geef de namen een gezicht
Het onderzoek naar het drama aan het Rademakersbroek in Varsseveld

Het is slechts vier weken voor de bevrijding van Aalten en
omgeving. In de vroege ochtend van 2 maart 1945 worden 46
mannen uit gevangenis De Kruisberg in Doetinchem opgehaald.
Deze mannen, in de leeftijd van 18 tot 65 jaar, worden met een
briefje met naam en geboortedatum in hun jas- of broekzak,
in een afgesloten vrachtwagen geladen en naar het
Rademakersbroek gebracht. Ze worden het tarweveld
ingedreven en in rijen naast elkaar opgesteld, tegenover een
Duits executiepeloton. Een voor een worden de mannen
gefusilleerd. Zij maken de bevrijding net niet mee.

Wat dreef hen?
Het project is groot aangepakt en Gerda Brethouwer,
directeur van het Onderduikmuseum, stelde in samenwerking met de Oorlogsgravenstichting (OGS) een projectplan op en vroeg subsidie aan voor het project. Deze werd
toegekend en hiermee konden de slachtoffers uit de
anonimiteit worden gehaald. Dit betekende erkenning en
eerherstel voor families. Centraal stonden vragen als: Wie
waren deze mannen en jongens die in maar ook buiten hun
woonplaats opereerden? Hoe kwamen zij onder de noemer
‘verzet’ en zelfs ‘Todeskandidat’ in de gevangenis en wat
dreef hen? Waar liggen ze begraven en hoe werd hun
familie geïnformeerd over hun dood?
Daarnaast is er een educatief programma opgesteld waarin
leerlingen worden aangemoedigd hun eigen mening te
vormen en wordt meegeven dat je net als de mannen van
het Rademakersbroek in actie kunt komen voor je ideeën,
vrijheid, vrede en een betere samenleving.

Emoties
door Annet Westerveld
Er vonden meerdere massa-executies plaats in de Tweede
Wereldoorlog, maar de executie van het Rademakersbroek
is relatief onbekend. Het Nationaal Onderduikmuseum
brengt hier verandering in. Al jarenlang doen de verhalenvangers van het Onderduikmuseum onderzoek naar deze
dramatische gebeurtenis en de achtergrond van de 46
gefusilleerde mannen. Uiteindelijk resulteert dit in een
expositie die vanaf 2 maart 2022 te zien is in het Nationaal
Onderduikmuseum.

“We wilden de namen een gezicht geven”
Een expositie vraagt veel uren onderzoek die daaraan
voorafgaan. Ina Brethouwer houdt zich al jaren bezig met
het vastleggen van de verhalen rondom verzet en onderduik
tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 2016 startte ze bij het
Onderduikmuseum met de groep Verhalenvangers:

“Toen is meteen besproken om een project te starten over
de levensverhalen van de 46 slachtoffers van het
Rademakersbroek. Het was een logische gedachte om na al
die jaren de namen op het monument een gezicht te geven.
Tot die tijd waren alleen hun naam, leeftijd en woonplaats
bekend”. Ina vervolgt: “Via familieleden en vrienden van
slachtoffers hadden we informatie ontvangen, zodat een
goed begin gemaakt kon worden met het optekenen van
alvast een deel van de 46 verhalen.”

Ina tekende zelf enkele verhalen op, maar ze schakelde ook
een interviewer in die bekend is met het interviewen van
veteranen. Deze interviewer noteerde het verhaal en maakte
video’s en foto’s. “Je moet niet vergeten dat er bij het
interviewen van slachtoffers of nabestaanden veel emoties
kunnen loskomen. Hier moet op een adequate manier mee
worden omgegaan. Bovendien moet alles goed worden
gedocumenteerd en toestemmingen voor gebruik worden
vastgelegd”, aldus Ina. Een collega streekhistoricus deed
het museum een schenking (interviews en foto’s) over de
slachtoffers Te Rietstap en Ormel. Onlangs heeft Ina namens
het Onderduikmuseum alle verhalen van de 46 slachtoffers
op de website van OGS toegevoegd: www.
oorlogsgravenstichting.nl

Kirsten Zimmerman
Kirsten Zimmerman werd door het Onderduikmuseum als
projectleider aangesteld voor de expositie ‘Geef de namen
een gezicht’. Zij werd betrokken bij het onderzoek en de

De Bark en het waas van geheimzinnigheid
De 46 slachtoffers werden uit gevangenis De Kruisberg in
Doetinchem gehaald en gefusilleerd als gevolg van een
mislukte actie van verzetsgroep De Bark. Naar het verhaal
van De Bark was al eerder, door meerdere partijen,
onderzoek gedaan. Uit eerste hand, namelijk van de leden
van de verzetsgroep zelf, konden deze verhalen worden
vastgelegd. “Over de mislukte actie is echter jarenlang
gezwegen”, aldus Louis Veldhuis, verhalenvanger van het
Onderduikmuseum. “Binnen De Bark was de afspraak
gemaakt dat er niet over het voorval mocht worden
gesproken, behalve door de twee KP(knokploeg)-leiders.
Hier heeft men zich goed aan gehouden.” Het Barkdevies
‘hoort, ziet, maar zwijgt’ werd strikt nageleefd. Kort voor
hun overlijden wilden sommigen wel iets vertellen over de
ontmoeting met de Duitsers. Pas begin jaren tachtig werd
daardoor de directe aanleiding voor de executie bekend.

De Bark
De Bark was een verzetsgroep die zich schuilhield in een
boerderij op de grens IJzerlo/De Heurne dichtbij
Somsenhuus en Teubenhuus in de (huidige) gemeente
Aalten. Zij worden op 25 februari 1945 onaangenaam
verrast door drie Duitse militaire landmeters, die op zoek
zijn naar een geschikte plaats voor luchtafweergeschut in
de grensregio. De leiders van de groep verhoren de drie
militairen en hun chauffeur en vragen hen zich over te
geven. Dit weigeren ze, waarna het besluit wordt
genomen de vier militairen op te hangen en een autoongeluk in scene te zetten. De wagen wordt aan de
Aaltenseweg, tussen Varsseveld en Aalten, opgeblazen,
maar niet alle explosieven gaan af. Als de Duitsers de
wagen vinden, zien ze dat hun collega’s zijn vermoord
omdat de striemen van het touw in hun nek zichtbaar zijn.
De omgeving wordt uitgekamd door de Duitsers, maar de
leden van De Bark zijn vliegensvlug elders ondergedoken.
Als represaille worden de 46 ‘Todeskandidaten’ uit
gevangenis De Kruisberg opgehaald en gefusilleerd.

Geef de
namen een
gezicht

Wim Gerritsen (1920-1945), een

van de 46 gefusilleerde mannen

nationaalonderduikmuseum.nl

expositie omdat ze al bezig was met een onderzoek naar
een van de 46 slachtoffers. Dit betrof Willem Gerritsen, de
broer van haar oma. Ook van de overige slachtoffers heeft
zij de achtergrondinformatie achterhaald. Deze informatie
heeft ze gebundeld en is tevens terug te vinden op de
website www.de46vanhetrademakersbroek.nl

De 46 van het
Rademakersbroek
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“Daar zal geen mens of dier van eten”

Dialectverhaal

Het drama van de fusillade speelde zich af op een akker
bij boerderij ‘de Tol’ van de familie Kraaijenbrink in
Varsseveld.
Het gezin Kraaijenbrink, inclusief enkele onderduikers,
krijgt het bevel binnen te blijven en is getuige van de
executie. Na de executie krijgen ze bevel ontbijt te maken
voor de SS’ers. De lichamen van de slachtoffers blijven
twee en een half uur op de akker liggen. Vier landbouwers
uit het Rademakersbroek worden dan gedwongen de
lichamen op hun wagens te leggen en de mannen naar de
begraafplaats in Varsseveld te brengen.
Als dat jaar het graan op de akker geoogst wordt, blijkt
dat op de plek waar de slachtoffers enkele uren in hun
bloed hebben gelegen het graan hoger is en een
donkerdere kleur heeft. Kraaijenbrink houdt dit graan
apart: “Daar zal geen mens of dier van eten”. Later is een
deel van de korrels opgenomen in het monument aan het
Rademakersbroek.

Monument met tekst

Zommer evaluatie

Nog even geduld
Inmiddels doet het Nationaal Onderduikmuseum al vijf jaar
onderzoek naar de achtergrond van de slachtoffers. Dit alles
liep naast de exposities ‘De vrouw als spil van het verzet’
(2018) en ‘Razzia op de kerken’ (2019), waarvoor ook veel
onderzoek is verricht.
De voorbereidingen zijn dus in volle gang, maar nog even
geduld want de indrukwekkende expositie ‘Geef de namen
een gezicht – De 46 van het Rademakersbroek’ is vanaf
2 maart 2022 te zien in het Nationaal Onderduikmuseum.
Tot 13 februari heeft u nog de mogelijkheid om, mocht u de
kans nog niet hebben benut, de bijzondere expositie ‘Kind
van de Vrijheid’ te bezoeken. Ook deze expositie is zeker de
moeite waard.

deur Jan van Eerden

Koningin Wilhelmina
Kort na de bevrijding brengt
koningin Wilhelmina op 4 oktober
1945 een bezoek aan Varsseveld en
aan de begraafplaats. Er staat dan
nog geen monument bij boerderij
de Tol aan het Rademakersbroek,
buiten Varsseveld dicht bij de plek
van de executie.
De koningin laat zich naar de
begraafplaats rijden en ze legt een
krans. De weinigen die daarbij
aanwezig zijn blijft voor altijd dit
beeld bij: de koningin, die de oranje
sjerp die ze draagt afneemt en over
het massagraf uitspreidt.

Oktober 1945: Koningin Wilhelmina
bezoekt het graf van de gefusilleerden in
Varsseveld (collectie fam. Schaap-Satter)
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Zo, de zommer zit der waer op,
jammer want et was ne mooien
zommer. Gelukkig gin 35 graden of
maer, want ik holle neet van zonne
bollenhette. Gelukkig hadde wi’j hier
in de Achterhook endelijke ok waer is
een seizoen met genog raegen, zodat
der ne bulte is e’greuit. Boeren bli-j,
natuur bli-j en onzen tuin bli-j. Wat wi-j
nog maer? Ik heb trouwens ook wal
mensen heur’n klagen ovver de
wisselvalligheid van et waer of dat der
zo weinig tropische dagen wazzen.
Scheidt toch uut, gao dan in de tropen
wonnen of in de Sahara. Dan hei-j
tropische dagen en vast waer. A’j no in
Zuud-Limburg wonnen en et water
steet tut de vensterbanke in huus, dan
hei-j raeden tut klagen. Maor wieters
mögge wi-j neet klagen. No is dat veur
ons Nederlanders een probleem want
at der niks te klagen is, dan bedenke
wi-j ons wal wat. De anderen mot
veural neet denken dat wi’j et
makkelijk hebt. Nae in een land as
Nederland völt et laeven neet met.
Nemt no mienen tuin; Der greuien wal
völle maor der greuien ok völle roet.
Luuzen-melde, hondsdraf en zeuvenblad veulen zich prima bi-j ons. O ja,
en deur den raegen kreggen onze
tomaten Fytoftora. Wi-j kreggen völ te

völle proemen en kwetsen en te weinig
peren. Nae ik heb et neet makkelijk as
tuinier, het is maor a-j et effen wet.
Natuurlijk is et bovvenstaonde
gedram, maor toch mark ik dat völle
mensen in de klaag-modus zit. In et
ni-js geet et 99% van de tied ovver
problemen. In praotprogramma’s komt
veural de klagers en drammers an et
woord wiet zich neet geheurd of
ondergewaardeerd veult. Ik zeg neet
dat al dee klachten onterecht bunt
want i-j zollen et afgelopen jaor maor
in de gezondheidszorg warken. Maor
daor is ok ne categorie beroepsklagers
wiet koste wat et kost wilt zeuren en
drammen. Vake wordt daorbi-j de
bewezen feiten af e’daone as
verzinsels en wordt verzinsel as ni-je
waorheid umarmt. Een typisch geval
van krom praoten wat recht is en recht
praoten wat krom is.
In mien wark heb ik dagelijks te maken
met ondernemmers en geleuf maor:
daor wordt ok wat af e’klaagd. Soms
terecht maor ok heel vake wordt de
feiten neet allemaole onder ogen
e’zene.
Ik vroage nao zonne klaagzang wal is
an de bewuste ondernemmer: “En wat
hei-j der zelf al an e’daonne um de
situatie te verbaeteren?” Soms blif et

dan akelig stille an de andere kant van
de taofel. Et blik vake dat de grootste
klagers et minste doot um de situatie
te verbaeteren en eur probleem et
leefst bi-j de overheid ovver de hegge
gooit. De overheid mot dit en de
overheid mot dat. Maor dat is lekker
makkelijk. Starker nog ik krieg soms de
indruk dat een aantal van de klagers
helemaole gin verandering wilt en et
heerlijk vindt um ongelimiteerd te
können zeur’n.
A’j de feiten onder ogen zeet wonne
wi-j in een prima land waor at vrede,
vri-jheid en veurspoed is. Iederene hef
in principe meugelijkheden um zich te
ontwikkelen, al mot den enen der wal
maer veur doon as den anderen um de
kansen te können benutten. Natuurlijk
vrög dat soms inspanning en het
neudige deurzettingensvermogen.
Maor at de kansen dan toch wordt
benut, is de voldoening des te groter.
Ik wille hier dan ok een lans braeken
veur al dee mensen wiet neet klaagt
maor anpakt um de samenlaeving
baeter, aerlijker en laefbaorder te
maken. De mensen wiet de feiten
onder ogen zeet en daorop anticipeert.
De geschiedenis hef bewaezen dat
zukke mensen de deurslag geft en van
onschatbaore waerde bunt in oorlogen vrede.
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De oranje pochette die
Commertine Rots-Moene
schonk aan het Nationaal
Onderduikmuseum

LIEFDE in oorlogstijd
Een verhaal schrijven over bijzondere objecten of verhalen uit onze collectie lijkt op
parelduiken. Je duikt in de overvloed aan schenkingen en komt altijd wel met een parel
naar boven. Zoals de door Commertine Moene zelfgemaakte oranje pochette, een symbool
van haar liefde in oorlogstijd voor haar latere man Herman Rots. Ze schonk deze pochette
een aantal jaren geleden aan het Onderduikmuseum, samen met haar herinneringen.
door Stephanie Olmer
Commertine Rots-Moene had in 2014 de tentoonstelling
‘Liefde in Oorlogstijd’ bezocht en nodigde enige tijd later
een van onze toenmalige verhalenvertellers, Gerhard te
Voortwis, uit om een interview met haar te houden.
Die tentoonstelling had haar zeer aangesproken. Het liet de
bezoeker ervaren dat er tijdens de oorlogsjaren ondanks het
vele verdriet, de narigheid en de zorgen, ruimte was voor
vriendschap, verliefdheid en zelfs huwelijken.
Haar verhaal sloot daar naadloos bij aan. Maar waarom
wilde zij, woonachtig in Urk, per se haar verhaal en bijbehorende documenten aan het museum in Aalten schenken?
En wat had die pochette ermee te maken die bij de
schenking hoorde? Dat kwam Gerhard allemaal te weten
tijdens het interview, waarvan de samenvatting hier volgt.

Verschrikkingen
“Als de oorlog uitbreekt woont het Gereformeerde gezin
Moene, vader, moeder en vier kinderen, in Amsterdam.
Commertine is dan 14 jaar oud. Ze heeft meteen door wat
oorlog betekent. Haar oudste broer Jan komt op een dag
helemaal ontdaan thuis; hij heeft de ravage op Schiphol
gezien na het bombardement daar en hij zag afgerukte
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De blijdschap over het voedsel is bij haar
ouders zo groot dat ze alle narigheid en
spierpijn van de barre tocht vergeet.
Op de terugweg, dichtbij Aalten, wordt
ze nog beschoten, maar blijft
ongedeerd. Nog veel groter is haar
schrik wanneer ze hoort dat er die dag
midden in het dorp bommen gevallen
zijn. Dat was op 28 januari 1945.
Gelukkig komt Herman ongedeerd thuis
van zijn werk bij drogisterijschildersbedrijf Garretsen, vlakbij de plek
waar de bommen vielen.

Ontsnapt aan de dood

Trouwfoto Commertine Moene en
Herman Rots, 16 januari 1947
(collectie Nationaal Onderduikmuseum)

In de laatste oorlogsmaanden valt de
V-bom bij de Watertoren aan de
Ringweg. De helft van de huizen daar in
de buurt heeft geen ruiten meer. Bij Rots
worden dan van plankjes en stukken
gebroken glas kleine raampjes gemaakt
om de huizen toch weer dicht te krijgen.

Het gevaar getrotseerd
Aan de oorlogssituatie in Aalten heeft Commertine nog
allerlei herinneringen. De buren van de familie Rots hebben
Joden in huis, ze worden verraden en weggevoerd. Over
hun latere lot is haar niets bekend. De heer des huizes wordt
ook weggevoerd, maar komt na de oorlog weer thuis.
Verzetsman Jan Ket belt op een avond bij de familie
Jochemsen aan. Zijn vrouw en pasgeboren baby wonen
twee huizen verderop in de straat. Commertine woont bij de
familie in en doet de deur open en laat hem gauw binnen.
Als de Duitsers die regelmatig bij zijn huis patrouilleren hem
zien, lopen hij en iedereen die hem helpt groot gevaar.
Jan Ket is een van de verzetsmensen van de Bark en de
landelijke KP en kan niet terug naar huis. Hij wil graag weten
hoe het met zijn vrouw gaat en trotseert daarom het gevaar.

Herman doet in de laatste oorlogsjaren het een en ander
voor het verzet. Hij heeft er nooit veel over willen zeggen,
alleen dat hij Engelse piloten naar een veilig onderkomen
begeleidde. Ook na de oorlog wilde hij er verder niets over
loslaten. En over de Bark en de gebeurtenissen in het
Rademakersbroek al helemaal niet.
Commertine is ervan overtuigd dat ze één keer echt aan
de dood ontsnapt is. Op 24 maart 1945 staat ze in de
Hogestraat met iemand te praten en plotseling vallen er
bommen. Ze schuilt tussen twee huizen in en krijgt allerlei
puin en planken over zich heen. Als door een wonder
overleeft ze het. Wanneer ze opstaat ziet ze dat het huis
tegenover haar is weggevaagd.

De liefde hield stand
Voedseltocht
Het huis van de familie Rots in Aalten
(collectie Nationaal Onderduikmuseum)

ledematen en doden. Ook hoort ze dat de overburen,
een Joods echtpaar, al meteen in het eerste oorlogsjaar
zelfmoord hebben gepleegd. Ze waren een jaar eerder uit
Duitsland gevlucht en zagen geen toekomst meer.

Ondertussen groeit vooral in het westen van Nederland
de hongersnood. Die wordt nijpend nadat het spoorwegverkeer in september 1944 is stilgelegd. Dan komen de
voedseltochten met de ﬁets of te voet op gang. Daaraan
neemt ook Commertine deel. Op een geleende ﬁets brengt
ze een koffer met eten naar Amsterdam: roggebrood, meel,
een ﬂes olie, spek. Ze overnacht in Amersfoort bij kennissen
van haar ouders en ﬁetst de volgende dag verder.

Meteen na de bevrijding van Aalten, 31 maart 1945, zijn
Herman en Commertine naar Amsterdam teruggekeerd.
Hun liefde in oorlogstijd hield stand en op 16 januari 1947
zijn ze getrouwd. De pochette die ze aan het museum
schonk heeft ze in de oorlog gemaakt. Ze heeft hem zelf
oranje geverfd en er een piepkleine Nederlandse vlag op
geborduurd. Haar Herman heeft hem bij gelegenheid altijd
in de borstzak van zijn pak gedragen.

Twee extra boterhammen
Haar eigen leven veranderde in het begin nog niet zo heel
veel. Commertine haalt haar Mulodiploma in 1942 en gaat
werken bij het Gemeentelijk Energie Bedrijf. Geleidelijk aan
wordt de situatie grimmiger in de stad. Er komen razzia’s op
Joden en anderen. De spertijd wordt ingevoerd en er komt
voedselschaarste. Die doet haar besluiten te gaan werken als
hulp in de huishouding bij een huisarts. Ze krijgt niet alleen
een weekloon, maar veel belangrijker nog: ze kan mee-eten
met het gezin. En ze krijgt twee extra boterhammen per dag.
Eind 1942 leert ze op een verjaardag bij een
gemeenschappelijke kennis Herman Rots kennen. Het is
liefde op het eerste gezicht. Zij is dan zestien en hij
negentien. Meteen met Oud en Nieuw dat jaar neemt hij haar
mee naar Aalten, om haar voor te stellen aan zijn ouders.

Herman Rots
Verlovingsfoto Commertine Moene en Herman Rots
(collectie Nationaal Onderduikmuseum)

daarna de HBS in Winterswijk. Ook haalt
hij een boekhouddiploma. Al met al
voldoende voor een baan in Amsterdam,
bij accountantskantoor Preyer de Haan.
Om aan de Arbeitseinsatz te ontkomen,
besluit Herman in 1943 om onder te
duiken. Dat doet hij bij zijn ouders in
Aalten. Hij laat een snor staan en krijgt
via de illegaliteit het aangepaste
identiteitsbewijs van zijn broer.
Vader Rots zorgt ervoor dat Commertine
ook in Aalten gaat wonen. Hij bezorgt
haar een baan bij de familie Jochemsen,
ook weer als hulp in de huishouding. En
alhoewel ze heel hard moet werken
(“onder andere houthakken”, zegt ze
verontwaardigd) voor weinig loon (“20
gulden in de maand”) blijft ze er tot aan
het eind van de oorlog. Ze is nu immers
dicht bij haar Herman, met wie ze zich in
augustus 1944 verlooft.

Herman Rots is de zoon van aannemer Rots die woonde aan
de Damstraat 21, in een oude dorpsboerderij. Zijn gezin
telde elf kinderen. Herman deed de Mulo in Aalten en

Bijzondere behangrol geschonken
Vrijdag 22 oktober nam Gerda Brethouwer, directeur van het Nationaal
Onderduikmuseum, een bijzonder werk in ontvangst van de familie Dwarshuis uit
Groningen. Het is een tien-meter-lange behangrol met tekeningen over onderduiken op de boerderij. De kleurrijke tekeningen zijn gemaakt door Ydo van der
Schoot, onderduiker en daarna dominee, over de onderduikperiode van hem en
Cor Dwarshuis. Ydo (1920-1984) kwam uit Franeker en Cor (1922-1992) uit
Groningen. Cor zat ondergedoken op boerderij De Huurne van de familie Enserink
in Harfsen bij Lochem. Ydo zat daar ook vaak, maar zat ook elders rondom
Harfsen ondergedoken. Mooi is te zien hoe de twee stadse jongens worden
ingewijd in het boerenleven en hoe Cor in zijn dromen al denkt aan dochter Jo.
De tekeningen op de behangrol vormen een uniek huwelijksgeschenk van Ydo
en zijn vrouw Jo Brummelman aan het bruidspaar Cor en Jo Dwarshuis-Enserink
Gerda Brethouwer neemt de behangrol in
in 1948. Ook Ydo is getrouwd met een dochter van het Harfsense platteland.
ontvangst van Joke, Ineke, Corrie en
Vader Enserink en twee broers zaten zwaar in het verzet, Jo Enserink was
Henriëtte Dwarshuis.
koerierster. Het museum is heel blij met dit werk dat een belangrijke aanvulling
biedt op de kerncollectie over de onderduik.
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Grensgeval
In het najaar van 2020 begon Bert Vreeman aan de grote klus van de zolderopruiming van de familieboerderij aan de Waliënseweg 26 in de buurtschap Huppel bij Winterswijk. Jarenlang bewaarde de familie
daar van alles. Een aanstaande verbouwing maakte het opruimen noodzakelijk. Eén van de verrassingen
die hij er vond was een strooipamﬂet; in de oorlog met de oostenwind de Duits-Nederlandse grens
gepasseerd en zo op de grond van de boerderij terecht gekomen. De pamﬂetten werden door de
geallieerden boven Duitsland gedropt om de Duitsers duidelijk te maken dat ze gingen verliezen. Wie het
pamﬂet vond - vader Berts Vreeman, moeder Christine Vreeman-Brinkhoff of één van hun kinderen - dat
weet men eigenlijk niet meer. Wel is duidelijk dat voor de familie Vreeman de grens niet zo hard en recht
was als deze voor vele anderen lijkt…

Strooipamﬂetten
Met grote regelmaat kwamen
strooipamﬂetten in het
Winterswijkse grensgebied
terecht. Zo ook op de
boerderij en de weilanden van
de familie Vreeman, waarvan
enkele direct aan de grens
lagen. Eén van de zoons van
Berts en Christine, Johan
Vreeman, herinnert zich deze
pamﬂetten nog goed.
Johan: ”We vonden ze wel
vaker. Maar ook kwamen er
vaak zilveren stroken vanuit
de vliegtuigen naar beneden
gedwarreld. Dit deden de
geallieerden om de radiocontacten in Duitsland te
verstoren. Wij namen ze mee
naar school om er de kerstboom mooi mee te versieren.”

door Anne-Marieke Vreeman, dochter van Jaap Vreeman
Moeder Vreeman heette van haar meisjesnaam namelijk
Brinkhoff. Ze was zelf een Duitse die rond haar dertiende of
veertiende jaar in haar eentje vanuit Oberhausen naar
Nederland vertrok, omdat ze in het Ruhrgebied te veel last
had van haar longen. Ze ging voor langere tijd bij familie in
Winterswijk wonen; familie Sloetjes aan de Vredenseweg.
Hier in het oosten van Nederland klaarde haar gezondheid
aanzienlijk op zodat ze na verloop van tijd weer gezond
terug kon naar Duitsland. Daar kreeg ze echter zo’n
heimwee naar de Achterhoek dat ze familie Sloetjes vroeg
of er in Winterswijk werk voor haar was. En dat was er;
ze kwam terecht bij familie Vreeman op boerderij ’t Vree in
Huppel. Daar leerde ze Berts, de oudste zoon, kennen met
wie ze na verloop van tijd verkering kreeg. Ze trouwden mei
1931 en gingen inwonen op ’t Vree. Ze kregen er zes
kinderen waarvan er vijf de oorlog meemaakten.

Foto uit 1944 op ’t Vree. V.l.n.r. Johan, Johanna, Rudolf, Berts
Vreeman met Marietje, Christine Vreeman-Brinkhoff met Chris,
Johan Vreeman en Jaap den Bakker (foto collectie fam. Vreeman)

Het strooipamﬂet, geschonken
aan het Onderduikmuseum

Onderduikers
En hoewel ze zelf Duitse was en heel haar familie aan die
kant van de grens woonde, gaven Berts en Christine aan
deze kant van de grens ruimte aan meerdere onderduikers.
Eén van hen was Jaap den Bakker, geboren en getogen in
een boerengezin in Klundert, Noord-Brabant. Om aan de
tewerkstelling in Duitsland te ontkomen dook hij in 1943
onder. Twee jaar lang woonde Jaap (Jacob) op ’t Vree en
maakte er deel uit van het gezinsleven van de familie
Vreeman.

Boerderij ’t Vree in Huppel (foto collectie fam. Vreeman)
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Slachtoffer ná de bevrijding
Tot ieders vreugde werd Winterswijk eind maart bevrijd van
de Duitsers. Jaap bleef nog in Winterswijk en sloot zich aan
bij de Binnenlandse strijdkrachten (N.B.S.). Zo ging hij ruim
een week na de bevrijding van Winterswijk mee om 'foute'
Nederlanders op te pakken. Door een onvoorzichtigheid van
een van de strijdkrachten viel er per ongeluk een schot met
één dodelijk slachtoffer: Jaap den Bakker.

Jaap den Bakker
(foto www.oorlogsgravenstichting.nl)

Periode van rouw

Monument

Zo werd het op de grens van de bevrijding een periode
van rouw voor de familie Den Bakker en familie Vreeman.
In 1948 werd het zesde kind van Berts en Christine geboren.
Ze noemden hem Jaap Vreeman, ter nagedachtenis aan hun
onderduiker uit Klundert die slechts 21 jaar werd.

Jaap den Bakker is later herbegraven op het Nationaal
Ereveld Loenen. In 2020 plaatste gemeente Winterswijk een
monument ter nagedachtenis aan de 96 Winterswijkse
slachtoffers die in de periode 1940-1945 door toedoen van de
bezetter hun leven verloren. Jaap den Bakker is één van hen.

Monument Winterswijk
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Dromenvangers, heksen
en elfjes bij het museum

Vrijwilligerstreffen

Deze zomer vond er een gezellige activiteit plaats voor de
kinderen van Kinderopvang Humankind in Aalten. Studenten
van het Graafschap College bedachten vanuit hun opleiding
Pedagogisch Medewerker een speciaal kinderverhaal met
activiteiten. Als onderdeel van de activiteiten werd er buiten
bij het museum een soort ‘weerwolven’ gespeeld met feeën,
heksen en elfjes. Binnen in het museum, in het oude
klaslokaaltje, werden dromenvangers gemaakt. De kinderen
hadden een bijzondere en leuke middag die mogelijk vaker
herhaald gaat worden.

Na een jaar waarin we elkaar maar weinig konden
treffen en we het zonder het jaarlijkse Vrijwilligersuitje moesten stellen, kon het op 12 september toch
weer plaatsvinden: het Vrijwilligerstreffen! De
behoefte was groot om elkaar weer te ontmoeten,
want de opkomst was historisch hoog!
Enkele kinderen spelen het spel buiten bij het museum

Chapeau!

Henk Stronks (links) en Frits Onnink

Vanwege 75 jaar Vrijheid organiseerde
Albert Heijn in Aalten samen met het
Nationaal Onderduikmuseum een
plaatjesactie. Er konden plaatjes
gespaard worden die betrekking
hadden op de bezettingstijd en 75 jaar
vrijheid. Veel foto’s kwamen uit de
collectie van het museum. Als je alle
plaatjes had gespaard, ontstond er een
waardevol fotoboek.
Het lukte velen helaas niet om alle
museumplaatjes te verzamelen en het
fotoboek vol te krijgen. Enkele
inwoners van Aalten konden dit niet
langs zich heen laten gaan. Zij zetten
zich in om zoveel mogelijk mensen aan
een compleet fotoboek te helpen.
In een uitstekende samenwerking ontfermden onder andere Henk en Gerdien
Stronks, Truus Roelofsen, Henk Houwer, Joke Hubers en Frits Onnink zich over
het ruilen van de plaatjes en het boeken plakken. Ze sorteerden heel veel dozen
met plaatjes en legden ze allemaal op volgorde. Er kwamen 140 mensen bij ze
aan de deur of ze gingen er zelf langs en ze maakten 45 enveloppen met plaatjes
voor de fotoboeken! Al met al hebben ze er heel wat uren in gestopt om ervoor
te zorgen dat iedereen een mooi en vooral compleet fotoboek kreeg.
Chapeau voor de inzet van deze mensen!

Nel Erlee met de
bos bloemen en
een presentje

Rondleidingen

Oudste vrijwilligster
ster

Na een kop kofﬁe met wat lekkers kon iedereen kiezen uit
een rondleiding door het centrum van Aalten onder leiding
van Theo Bussink, een presentatie over Historisch centrum
Aalten door Tonny Stoltenborg of een rondleiding door
Ad Doornink in de Oude Helenakerk, inclusief orgelconcert.
Ook kon je nog van de gelegenheid gebruik maken om de
boekenmarkt of de fraaie expositie ‘Kind van de Vrijheid’ te
bezoeken.

Er was ook een bijzonder dankwoord en een presentje
voor Nel Erlee, de oudste vrijwilligster van het museum.
Nel Erlee is geboren op 13 november 1928 in Soerabaja en
is dus 92 jaar! Ze studeerde biologie en promoveerde in
1958. Inmiddels is ze woonachtig in Warnsveld, maar ze blijft
nog altijd betrokken bij de Tweede Wereldoorlog en het
Nationaal Onderduikmuseum.

Dankwoord
Aansluitend werd iedereen verwacht bij ’t Noorden, waar
een heerlijk buffet klaar stond. Gerda Brethouwer nam daar
het woord. Ze bedankte de vele werkgroepen met een
speciaal dankwoord voor de balie die deze zomer zoveel
gasten mochten ontvangen. Ook Henk Lensink werd
benoemd, omdat hij samen met Jacqueline Doornink deze
zomer weer de tweedehands boekenmarkt tot een succes
heeft gemaakt.

Cecile Nijhof, Rikie Kraaijenbrink en Inie Luijmes namen
afscheid als baliemedewerkers. Tijdens de rondleiding door
het centrum kregen deze dames een dankwoord en een
boeket bloemen.

90 jaar en nog op de ﬁets voor het museum
Een speciaal bedankje ging uit naar meneer en mevrouw
Radstaak. Na jarenlange inzet is Jan gestopt als vrijwilliger.
Vorig jaar werd Jan 90 jaar en ging hij nog steeds op de ﬁets
posters, brieven en Pannes rondbrengen in Varsseveld!
Trouw door de jaren heen en samen met zijn vrouw waren zij
altijd op de bijzondere bijeenkomsten aanwezig als couleur
locale. We gaan hen missen!

De foto’s laten het zien: het was weer ouderwets ﬁjn
doorpraten met een lekker hapje en drankje.

Inie Luijmes, Cecile Nijhoff en Rikie Kraaijenbrink namen
afscheid als baliemedewerkers

Met een hartelijk applaus voor alles en iedereen -want samen
maken wij het museum!- werd er in ’t Noorden getoost op
een goed vervolg van de vernieuwingsplannen van het
museum en ieders gezondheid! Het was een gezellig en een
geslaagde dag!
g

Jong bezoek!
Deze zomer werd het museum positief verrast met veel bezoek van kinderen.
Ze kwamen veelal samen met hun ouders en eventuele broertjes en zusjes. Lia de
Ridder: “Als museum doen we er veel aan om het ook echt aantrekkelijk te maken
voor kinderen. Zo hebben we een speciale speurtocht Speuren & Ontdekken.
En is er op veel plekken in het museum echt wat te doen en te beleven voor
kinderen. Hoe gaaf en spannend is het niet om zelf
in het onderduikershol te mogen kruipen?
Of om licht te maken door zelf
in de woonkamer op de ﬁets met
dynamo te mogen ﬁetsen?”
Eén van de jonge bezoekers was
de enthousiaste Boris Heemskerk
uit Voorschoten, zie foto.
Vol enthousiasme tekende hij zelf
het gastenboek: ‘Heel erg
interessant en superleuk!!! van Boris’
Eigen tekst in het gastenboek
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Boris met het gastenboek
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Dominee Gerrit Morsink

Garderen is het Vergeten
Bataljon en Aalten
niet helemaal vergeten

Wierden, 21 oktober 1909 – Bredevoort, 13 april 2003
“Het verzet? Daar wil ik niet over praten, mensen maken
het al snel te mooi. Je moet de echte strijders naar voren
halen, niet de kleine mannetjes… Maar als ik iemand wil
noemen - eigenlijk wil ik niemand noemen - dan is het mijn
broer Hendrik. Hij was de tussenpersoon tussen de
schrijvers en verspreiders van Trouw.”

In 1984 kwam het boek ‘Het vergeten bataljon’ van Henk
Krosenbrink uit. Dit bataljon, het Dutch National Battalion,
bestond veelal uit jonge mannen die in de Achterhoek
woonden of er ondergedoken zaten. Het basiskamp van dit
bataljon was de Christelijke B.L.O. (Buitengewoon Lager
Onderwijs) school aan de Wilhelminastraat in Aalten en werd
de Prins Bernhard Kazerne genoemd.
Na de oorlog was er weinig bekend van dit bataljon en daar
bracht Henk Krosenbrink verandering in. Door dagboeken,
interviews en groepsgesprekken ontstond er een duidelijker
beeld van dit bataljon dat was toegevoegd aan het
Canadese leger. Hun opdracht was de ﬂankbeveiliging van
de geallieerde troepenmacht op de Veluwe.

door Gerrit Nijman

Garderen op de Veluwe werd op 18 april 1945 bevrijd door
de Canadezen met behulp van dit Dutch National Battalion.
Het bevrijdingsmonument in Garderen herinnert aan die tijd.
Heel bijzonder is dat het Dutch National Battalion op dit
monument is vermeld. Nog bijzonderder is dat ook Aalten
op de voetplaat van het beeld is ingegraveerd.

Lintje voor drie vrijwilligers Onderduikmuseum
Tijdens de jaarlijkse lintjesregen kregen
dit jaar weer enkele (oud-)vrijwilligers
van het Nationaal Onderduikmuseum
een lintje opgespeld: Jan Oberink,
Dick Wikkerink en Ton de Vries.
Jan Oberink is al jaren de
‘huisfotograaf’ van het
Onderduikmuseum, Dick Wikkerink is
de technische man, zit in het klusteam
en helpt met de opbouw van
exposities en Ton de Vries is de
voormalige voorzitter van het museum.
Alle drie werden ze benoemd tot Lid in
de Orde van Oranje-Nassau.

V.l.n.r. burgemeester Anton Stapelkamp,
Dick Wikkerink, Ton de Vries en
Jan Oberink. (foto Frank Vinkenvleugel)
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Deze uitspraak symboliseert Gerrit
Morsink maar geeft ook zijn
bescheidenheid weer. Gerrit Morsink
heeft na de oorlog niet vaak meer over
zijn belevenissen tijdens die oorlog
gesproken. De eerste twee jaren van
de oorlog was hij predikant in
Bergentheim en was hecht bevriend
met dominee Frits Slomp, die tijdens
de oorlogsjaren bekend stond als Frits
de Zwerver. Met vriend en collega Piet
Wolfert ﬁetste Morsink regelmatig de
20 kilometer naar het Lemeler
Convent. Piet Wolfert zat ook in het
verzet en is in de laatste week voor de
bevrijding gefusilleerd. Zijn vrouw
heeft nog de potloodkrabbel met zijn
laatste woorden: “Ik zal niet sterven,
maar leven”. Prachtig toch.

Huisbezoek
Na Bergentheim werd Gerrit Morsink
in 1942 predikant in Andijk. Daar ging
hij op huisbezoek bij Joodse families.
Hij herinnert zich nog één bezoek heel
goed. Een donkere man met een
keppeltje op maakte een kleed waarop
hij Hebreeuwse letters borduurde.
Zo eerbiedig, zo vroom. Morsink:
“Voor het eerst dacht ik: ‘Wat vreselijk

wanneer dat allemaal verloren gaat.’
Die gedachte was voor mij een
openbaring, want naar orthodoxe
opvattingen zaten de Joden gruwelijk
fout. Ze gooiden Jezus weg. Nu zeg ik:
‘Kon je het hen kwalijk nemen? Jezus
was synoniem aan een kerk besmeurd
met ongerechtigheden.’”

Nieuwe carrière
Na zijn werkzame leven ging de familie
Morsink weer in Aalten wonen en
Gerrit startte een nieuwe carrière. Hij
begon een literair-wetenschappelijke
loopbaan. Vanuit zijn voorliefde voor
het Twentse dialect studeerde hij taalen letterkunde aan de universiteiten
van Utrecht en Nijmegen. Deze studie
rondde hij in 1982 cum laude af.
Hij schreef ook nog een proefschrift en
onder grote belangstelling vond in
1985 de promotie plaats op de Vrije
Universiteit (VU) in Amsterdam.
Hij was destijds met 77 jaren de
oudste promovendus ooit aan de VU.
In de jaren 90 vertaalde hij het
psalm- en gezangenboek vanuit het
Nederlands in het Twents.

Op de brommer
Begin jaren zestig verhuisden wij zelf
vanuit Aalten naar het buitengebied

Ds. Gerrit Morsink (foto PKN)

van Enschede. Voor mijn begrippen was
het een emigratie. Tot mijn verbazing
kwam onze voormalige Aaltense
wijkpredikant Morsink ons op een
brommertje in Enschede opzoeken. Hij
wilde wel eens zien waar wij in het door
hem zo geadoreerde Tukkerland
woonden. Met open mond keek ik hem
na toen hij weer naar het ‘verre’ Aalten
tufte. Met zijn brommertje had hij de
afstand tussen Aalten en Enschede voor
mij een stuk verkleind.

Niet onbenoemd
Hoewel van Gerrit Morsink weinig
gedetailleerde belevenissen uit de
oorlog bekend zijn, mag wel gezegd
worden dat zijn rol in het verzet niet
onbenoemd mag worden.

Tijdens de ontmoeting ‘Zonder grenzen’ op 2 september in de
Koppelkerk, had Gerda Brethouwer een gesprek met Jan Slomp over
zijn vader Frederik Slomp, alias Frits de Zwerver. In het gesprek met
Jan Slomp viel de naam van Piet Wolfert. Nadat Frits de Zwerver door
het verzet was bevrijd uit de Koepelgevangenis in Arnhem moest de rest
van het gezin onderduiken omdat men bang was voor wraakacties van
de Duitsers. Zoon Jan kwam bij Piet Wolfert terecht.
Dominee Gerrit Morsink was van 1959 tot 1969 predikant van de
Gereformeerde kerk in Aalten. Bij het begin van de Tweede Wereldoorlog
was hij predikant in Bergentheim. Hij bezocht samen met Piet Wolfert het
Lemeler Convent, waar nagedacht werd over de houding van de kerken
ten opzichte van het nationaalsocialisme. Het Lemeler Convent was een
samenwerking van de Hervormde en Gereformeerde kerk. Deze prille
vorm van oecumene maakte dominee Morsink blij. Het zou nog enkele
decennia duren eer de PKN, Protestantse Kerk Nederland, vorm kreeg.

Ds. Morsink is begraven op Berkenhove in
Aalten naast het familiegraf van Weenink uit
Barlo, waarvan zes kinderen zijn omgekomen
door oorlogsgeweld. (foto Gerrit Nijman)
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Zomerse gasten genoten
grenzeloos

Vanwege aanstaand terugtreden is de
Vereniging Aaltense Musea op zoek naar
een nieuwe

VOORZITTER

met Aaltense goodiebag van VVV
”Wat kunnen we dit jaar eens extra doen nu het nieuwe zomerseizoen begint?” Dat was begin
2021 dé vraag voor de werkgroep recreatie & toerisme van VVV Aalten. In 2020 gaf men al
een Grenzeloos Genieten gids vol Aaltense inspiratie en tips uit. Met een voucher voor een
Grenzeloos Genieten-goodiebag vol verrassende inhoud gaf de VVV hier dit jaar een vervolg
aan. VVV-vrijwilligers Hannie Rutgers en Sinie Sonderen vertellen er meer over.

Ne toette dat is een zakje,
maar ne tóéte is een domme vrouw.
De tute is een kip
en een tieksken een kuiken.
We noemen iemand een “näölerd”
als hij dramt.
De beeste: zo praten we over de koeien.
Een kalf heet kiesken.
Een kateker is een eekhoorn
en een ulk een bunzing.
De geetling is een merel
en een markolver een gaai.

door Anne-Marieke Vreeman
Hannie: “Naast de vraag wat we
e extra
konden doen, vroegen we ons ook af
hoe we tegelijkertijd ook meer mensen
naar de VVV konden trekken.
Een goodiebag was hét antwoord.”
oord.”
Sinie: “We stelden in samenwerking
erking
met Herlinda ter Maat van Achterhoek
hterhoek
Toerisme een mooie linnen tass met
inhoud samen: diverse folderss over
bezienswaardigheden in Aalten, een
gids met een aantal mooie ﬁets- en
wandelroutes en natuurlijk wat
informatie over het Nationaal
Onderduikmuseum. We maakten de
verrassing compleet met een zakje
bloemenmengsel voor bijen, een klein
‘Bijtje’ ontbijtkoek en twee door Bakker
Vaags beschikbaar gestelde muntjes
voor een ijsje. Ook VVV Dinxperlo en
VVV Bredevoort stelden eenzelfde tas
met eigen inhoud samen.”

Streektaal van Aalten

retour ontvingen. En
E dat we zeker zo’n
200 tasjes uitgaven. Want soms waren
vouchers op locaties op en gaven we ze
ook zo mee, wanneer mensen er om
vroegen.”

Succes

Meer uitleg én meer
museumbezoek

Hannie vervolgt: “We brachten bij veel
campings, b&b’s en andere logiesverstrekkers een voorbeeldtas en een
stapel vouchers langs. Zij konden deze
vouchers uitdelen aan hun gasten.”
Dat de actie een goede zet was, is wel
duidelijk. Sinie: “Ik schat in dat we
tussen mei en begin september in
Aalten alleen al zo’n 128 vouchers

“Het feit dat de gasten hun tas bij ons
bij de balie konden ophalen, zorgde
voor extra aanloop bij de VVV. En
maakte het ons tegelijkertijd mogelijk
om gasten volop tekst en uitleg te
geven. Automatisch kwam het Nationaal
Onderduikmuseum natuurlijk ook in
beeld. Dat leverde zeker extra museumbezoekers op in het sowieso al drukke

seizoen. Al met al een echt geslaagde
actie wat ons betreft”, aldus Sinie.

Positief
Ook Aaltense logiesverstrekkers zijn
positief, zoals Anke ten Have van
minicamping TOB, ’t Olde Baôten en
Evert-jan Westervelt van B&B Meiberg 1.
Anke: “Ik hoorde zeker positieve
reacties van onze gasten terug. De
vouchers lagen bij ons bij de balie.
Gasten attendeerde ik hier altijd op.
Na verloop van tijd waren de vouchers
dan ook allemaal op.” Evert-jan voegt
toe: “Ook wij hadden de vouchers er
staan. De mensen die het aansprak
maakten hier zeker gebruik van.”

Succesvol museumseizoen
Los van de goodiebag-actie had het Nationaal
Onderduikmuseum een goed zomerseizoen. Hannie:
”Het museum ontving deze zomer echt ontzettend veel
bezoekers. Dat veel Nederlanders deze zomer in eigen
land bleven, was direct merkbaar. Men kon zich online
aanmelden in verband met de coronamaatregelen.
Regelmatig zat het ook echt vol, konden we ‘spontane
bezoekers’ er niet meer bij inplannen en moesten we hen

vragen om later of op een andere dag terug te komen.
Opvallend was ook het grote aantal gezinnen met
kinderen in basisschoolleeftijd.” Directeur Gerda
Brethouwer: “Een eerste beeld laat zien dat we deze
zomerperiode zo’n ruim 45% meer bezoekers hadden
dan vorig jaar en een kleine 10% meer dan in 2019*). Een
resultaat waar we, na de verplichte sluiting gedurende de
lockdown, natuurlijk ontzettend blij mee zijn.”

Ne marketonzenboom is een
perzikboom,
spallen zijn gele pruimen.
Ne ruile is een schommel
en umme toesen betekent iets ruilen.
Steet d’r ene te liepen,
dan is hij aan het huilen.
De brunte is een schort
en de sleef de soeplepel.
De empe of miegampe is een mier
en een hiemken een krekel.
Een spa heet ne schuppe
en de gafel en grepe
dat zijn hooivorken.
Een graf is ne groeve
maar de graven is een kleine beek.

Ons rieke dialect besteet al meer dan
duuzend jaor. Pries owzelf gelukkig a’j dat könt
en wilt verstaon.
Ina Brethouwer

De vereniging heeft een bestuur met zeven leden en
is verantwoordelijk voor de aansturing van het
Nationaal Onderduikmuseum alsmede het
Agentschap VVV-Aalten. Bij het museum zijn tevens
betrokken de Stichting Beheer Gebouwen en de
Stichting Collectiebeheer. Deze vallen beide onder
een ander bestuur. Het museum werkt met een vaste
staf van 3,2 fte, inclusief een parttime directeur en
verder 140 vrijwilligers.
Onderstaande bagage kan u helpen bij het uitvoeren
van deze onbezoldigde functie:
• Academisch werk- en denkniveau;
• Bestuurlijke ervaring;
• Communicatieve vaardigheden;
• Ervaring in de museale wereld;
• Relevant netwerk;
• Afﬁniteit met de missie van het Nationaal
Onderduikmuseum.

Informatie en reactie:
Lees de volledige vacaturetekst op
www.nationaalonderduikmuseum.nl
of scan de QR-code.
Voor meer informatie kunt u ook
terecht bij de huidige bestuursvoorzitter van de Aaltense Musea:
Gyula de Ploeg.
Dit kan via 0543-47 17 97 (algemeen nummer
van Nationaal Onderduikmuseum) of op
info@onderduikmuseum.nl. Uiteraard komen wij
graag met u in gesprek over deze functie.

Wie schuift aan bij de
Vrienden van het Nationaal
Onderduikmuseum?
De Vrienden van het Nationaal Onderduikmuseum zijn
een groep vrijwilligers die gerichte acties onderneemt
om ﬁnanciële middelen en andere ondersteuning voor
het Onderduikmuseum te verwerven.
We willen onze groep versterken en zijn op zoek naar
mensen die bij voorkeur bekend zijn met het
verenigingsleven, winkels en/of bedrijven in de
gemeente Aalten. Of die makkelijk contacten leggen
en wat vrije tijd hebben.
Bij interesse of voor meer informatie,
neem contact op met Herman Onnink:
hermanonnink30@gmail.com, tel. 06-43 79 19 63
of met Annet Westerveld: jh.westerveld@telfort.nl,
tel. 06-36 43 66 63.

*) Vanwege de coronabeperkingen zijn groepen in deze vergelijking niet meegenomen.
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Geluiden
op de trap

Boeken

een spannend
kinderboek over
onderduikers op
zolder (1943)
door Paulien Andriessen

Gerrit Kleisen reikt twee exemplaren uit aan Nico, de kleinzoon van Jaap Allersma; ook een voor
zijn moeder, de dochter van Jaap Allersma

‘Kop d'r veur’
Jaap Allersma, een
Groninger in het
Achterhoeks verzet
door Gerrit Kleisen
Op 4 september presenteerde Gerrit
Kleisen in het Nationaal Onderduikmuseum zijn tweede boek ‘Kop d’r veur’
over Jaap Allersma. De auteur overhandigde het boek aan burgemeester Anton
Stapelkamp van gemeente Aalten en aan
Nico, kleinzoon van Jaap Allersma. Het
vormt een mooi vervolg op zijn eerste
boek ‘Verzet, Verraad, Vrijheid’ over zijn
eigen vader, de omgekomen verzetsman
Gerrit Wiechert Kleisen.
Gerrit Kleisen vertelde hoe hij door het
schrijven van zijn eerste boek in contact
kwam met (klein)kinderen van medeverzetsstrijders van zijn vader. Van velen
van hen kreeg hij informatie en documentatie, waardoor hij in staat was nieuwe
gegevens over het verzet vast te leggen.
Zijn vader liet een getuigenis na waarin
Jaap Allersma wordt genoemd. Daarin
staat dat Allersma tijdens een actie om
distributiebonnen op te halen in
Groningen door de Sicherheitsdienst (SD)
is gevangengenomen. Gerrits vader nam
daarna de plaats in van Allersma in de
Knokploeg Aalten. Gerrit raakte geïnteresseerd in Allerma’s geschiedenis.
Een opvallende overeenkomst tussen
zijn vader en Allersma is dat beiden op
9 september 1917 zijn geboren.
Het grootste verschil is dat Jaap Allersma
de oorlog wel overleefde. Hij werd door
de Russen bevrijd uit een Duits krijgsgevangenkamp. Gerrit Kleisen senior
werd daarentegen gefusilleerd door de
Duitsers als gevolg van verraad door
Willy Markus. Het boek beschrijft beide
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levens uitgebreid en geeft tegelijkertijd
een inkijk in een deel van het verzet in de
Achterhoek.

Nieuwe onderduikfoto's
Jaap Allersma, Jan Ket en Arie Looij
waren in dienst van de Nederlandse
overheid en geplaatst bij de Douane in
Aalten. Toen de ex-militairen zich in mei
1942 moesten melden voor (landelijke)
krijgsgevangenschap, doken zij onder in
Aalten. Gedrieën bouwden zij een
schuilhut bij boerderij Krieger aan de
Kriegerdijk. De auteur ontdekte dat er
foto's bestonden van deze onderduikplek
op de Haart. De zoon van Arie Looij
schonk deze foto’s aan het Nationaal
Onderduikmuseum en Gerrit Kleisen
overhandigde ze tijdens zijn boek-

presentatie aan Gerda Brethouwer,
directeur van het museum. Zij gaf aan blij
te zijn met deze bijzondere pronkstukken
voor de collectie van het museum, omdat
er maar weinig foto’s van zijn. De foto’s
sluiten goed aan bij de opzet van de
nieuwe vaste expositie over de onderduik
en het verzet van het museum.

Meer weten? Ook dit boek lezen?
De boeken van Gerrit Kleisen
zijn te verkrijgen bij het Nationaal
Onderduikmuseum of via
kleisen001@zonnet.nl of
kleisen079@gmail.com
Het boek ‘Verzet, Verraad, Vrijheid’
kost € 24,95 en ‘Kop d'r veur’ € 19,95.

Het prachtige nieuwe kinderboek
‘Geluiden op de trap’ speelt zich af
in Aalten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is geschreven door
Paulien Andriessen en geïnspireerd
op de verhalen uit het Nationaal
Onderduikmuseum.
Paulien Andriessen, geboren en getogen
in Winterswijk, schreef al eerder een boek
waarin ze inspiratie haalde uit het
Onderduikmuseum. Dit eerste boek ‘Het
regende pijpenstelen’ gaat over de
hoornindustrie, een voor Aalten
belangrijke geschiedenis die ook in het
museum tentoongesteld wordt. Ze was
destijds echter zo onder de indruk van de
onderduikverhalen, dat ze besloot om ook
daar een kinderboek over te schrijven.

Tijdens de kinderworkshop
moesten de kinderen proberen
geruisloos de trap op te gaan.
Dit was moeilijker dan gedacht.

Paulien Andriessen overhandigt het boek
aan kinderburgemeester Jurre Tadema.

Op 17 oktober, in de
Kinderboekenweek, was de
presentatie van haar tweede
boek ‘Geluiden op de trap’.
Terwijl kinderen deelnamen aan
een workshop, konden
volwassenen een rondleiding in
het centrum van Aalten volgen.
Aansluitend volgde de
boekpresentatie en werd het
boek aangeboden aan de
kinderburgemeester van Aalten.

Meer weten?
Ook dit boek lezen?
‘Geluiden op de trap’ is
verkrijgbaar bij het Nationaal
Onderduikmuseum en het
boek kost € 12,50.

De kinderen deden enthousiast mee tijdens de kinderworkshop

Oosterkerk Aalten
Vanaf december is het boek over de Oosterkerk Aalten, een kerk van alle tijden
1914-2021 in het museum te koop. Naast de geschiedenis van het gebouw en de
persoonlijke verhalen die zijn ingestuurd, wordt er in dit boek ruime aandacht
geschonken aan het gedenkraam dat in 1946 werd onthuld. Het gedenkraam is in feite
het eerste Onderduikmonument in Nederland, een nationaal geschenk van betekenis aan
de Aaltenaren voor de geboden hulp aan onderduikers in de Tweede Wereldoorlog.
Jan Ket en Arie Looij bij de onderduikhut (foto door fam. Looij geschonken aan het
Nationaal Onderduikmuseum)
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ADVERTENTIE

Balievrijwilliger
Frits de Winter
overleden

Heel persoonlijk.
Altijd en overal.

Agenda:
Zondag 14 november
Volkstrauertag (“Volksrouwdag”) Duitsland

Vanuit het westen hadden Frits en zijn vrouw Anneke
altijd al een klik met de Achterhoek. Ze hadden een
zomerhuisje in een van de Winterswijkse
buurtschappen en verbleven daar veel in hun
schaarse vrije tijd in de weekenden en vakanties.
Nadat ze stopten met hun uitgeverij in Leiden en
met pensioen gingen, kochten ze een huis op de
Haart en genoten daar van de mensen en de natuur.

Donderdag 18 november
Livestream gesprek met Jaap Nijstad over
kunstenaar Leo Kok i.s.m. de Koppelkerk

Vanaf 2007 draaide Frits samen met zijn vrouw
Anneke vele baliediensten. Frits genoot van het
contact met de bezoekers, verdiepte zich in de
geschiedenis van het museum. “Ik ben maar een
eenvoudige baliemedewerker”, zei hij altijd.
In 2017 zijn ze gestopt als vrijwilliger en terugverhuisd naar Oegstgeest, waar Anneke nog woont.
Frits overleed op 8 mei op 84-jarige leeftijd.

Zondag 13 februari 2022
Laatste dag Expositie: “Kind van de vrijheid”

Donderdag 2 december
Livestream gesprek met Jan Wikkerink over
zijn grootouders Wiggers en boek ‘Dale 39’
i.s.m. de Koppelkerk

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

 

Woensdag 2 maart 2022
Herdenking Rademakersbroek en opening
expositie “Geef de namen een gezicht De 46 van het Rademakersbroek”

Kom jij het team van de Escaperoom versterken?
Ben jij toe aan een leuke parttime (bij)baan? Kom dan het team van Escaperoom Aalten versterken!
Je heet als gastheer/gastvrouw de groepen welkom. Je vertelt hun wat ze te wachten staat en hoe alles
in zijn werk gaat. Je bent nooit alleen, want er is altijd een collega bij die ook een deel voor zijn/haar rekening
neemt. Je neemt daarna plaats achter de computer om de groepen verder te helpen. En hou je een beetje van
toneelspelen? Dan ben je van harte welkom!
Dus ben je sociaal, welbespraakt en vind je escaperooms leuk? Meld je aan!
Je ontvangt hiervoor een kleine vergoeding.



  

  
  
 

 

    
    
    

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

Openingstijden Escaperoom:
Door de week: 's avonds om 20:00 uur. Weekend: gehele dag.
Neem gerust contact op met het Nationaal Onderduikmuseum voor meer
informatie of mail naar escaperoom-aalten@hotmail.com

Speciale wijn Onderduikmuseum:
Enjoy Freedom
Binnenkort is er een speciale wijn van het Nationaal
Onderduikmuseum te koop: Enjoy Freedom. Na een
proeverij door diverse mensen, kon de wijn unaniem
goedkeuring vinden. Er is besloten om te kiezen voor
twee gangbare wijnen:
een Merlot (rood) en een Chardonnay-Viognier (wit).
Met de aankoop van de wijn, steunt u het Nationaal
Onderduikmuseum. De wijn is te koop in de
Museumwinkel, maar er worden binnenkort ook speciale
verkoopacties op touw gezet. Heeft u direct al interesse
in een of meerdere ﬂessen museumwijn? Stuur dan een
mail naar info@onderduikmuseum.nl
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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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