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oelen. Gevoelens. Emotie. Iedereen heeft ze. Bij de een zitten ze diep verstopt
en bij de ander zitten ze aan de oppervlakte. Mensen die mij kennen weten dat
ik tot de laatste groep hoor, waar ik niet altijd blij mee ben. De tranen zitten mij
al gauw hoog, maar aan de andere kant kan ik gelukkig ook intens genieten van veel
kleine dingen. Terwijl ik dit voorwoord schrijf buiten op onze veranda, geniet ik van de
voorjaarszon, de rust, de bomen en planten die weer uitlopen en de vogels in de tuin
(en erger ik me trouwens aan de hond die de vogels wegjaagt…).
Dit fijne gevoel staat in schril contrast met wat er in Oekraïne gebeurt. Op eigenlijk maar
een afstand van enkele uren rijden, zijn miljoenen mensen op de vlucht voor het geweld;
huis en haard achterlatend om ergens een veilige plek te zoeken. Dacht je dat na corona
alles weer gewoon zou worden, staat de hele wereld weer op z’n kop. Ik wil op de
hoogte blijven van wat er gebeurt, maar ik wil me ook een beetje afsluiten voor de
emotie die de beelden bij me oproepen. Je er helemaal voor afsluiten kan niet. De
media staan er vol van en dat is goed, want er moet aandacht voor zijn. Ik krijg wel een
warm gevoel van alle hulpacties die worden opgezet en waar veel mensen aan bijdragen.
Op de school van mijn kinderen, het voortgezet onderwijs, wordt er ook veel
gesproken over de oorlog in Oekraïne. Ook door kinderen onderling en sommigen zijn
bezorgd. Het zijn pubers, maar ze hebben een mooie leeftijd om hierover het gesprek
aan te gaan. Ze krijgen ook door de sociale media veel mee over de oorlog. Je wilt ze
bewust maken van de wereld om hen heen, maar je wilt ze ook beschermen en hopen
dat ze zich niet te veel zorgen maken hierover. Ze gaan er gelukkig goed mee om en
ze willen zelfs hun kleren uitzoeken om te kijken of ze er anderen nog blij mee kunnen
maken. Dat vind ik dan een fijne bijkomstigheid, want dat ruimt hun kamer weer wat
op… Ze zien zeker de ernst van de situatie in en ze zijn zich bewust van de vrijheid
waarin ze zelf leven.
Vrijheid, die we onder meer te danken hebben aan de 46 mannen die zijn gefusilleerd
op 2 maart 1945 op het Rademakersbroek. Deze mannen kwamen in verzet en hebben
dit met hun leven moeten bekopen. Op 2 maart 2022 vond er een mooie herdenking
plaats aan het Rademakersbroek. Helaas mocht deze herdenking niet zo groots zijn als
men had bedacht, daarvoor kwam 2 maart, in verband met corona, net te vroeg.
Er waren hele mooie plannen voor een indrukwekkende herdenking en ook de opening
van de expositie ‘Geef de namen een gezicht | Rademakersbroek’ moest veel
kleinschaliger dan eerst de bedoeling was. Een deel van de plannen wordt een jaar
vooruitgeschoven en dan hopen we dat er een mooie en vooral bijzondere herdenking
mag plaatsvinden, die dan ook de afsluiting van de expositie zal zijn.
Jarenlang is er door een heel team gewerkt aan het onderzoek en de expositie over
de 46 mannen van het Rademakersbroek. Er is veel informatie verzameld over de
achtergrond van de mannen, maar ook over de aanleiding en de doorwerking van het
gebeurde. Dit resulteert in een bijzondere en indrukwekkende expositie. Berna
Bonenkamp, projectleider van de expositie, geeft aan dat het team bij het onderzoek
en het maken van de tentoonstelling ook te maken heeft met emoties en gevoelens en
dit geldt in het bijzonder natuurlijk voor de nabestaanden. Ook bij het bezoeken van
het museum of een speciale expositie kunnen emoties vrijkomen. Bijvoorbeeld omdat
het herinneringen oproept. Hier wordt door de medewerkers en vrijwilligers van het
Nationaal Onderduikmuseum altijd rekening mee gehouden en zorgvuldig mee
omgegaan. Een luisterend oor kan soms al voldoende zijn.

Jan met de Panne
Tot 1924 had Aalten een
dorpsomroeper: Jan te Slaa.
Hij had een koperen bekken en
met een paar forse slagen op
deze ‘panne’ trok hij de
aandacht van het publiek. Als
de omwonenden naar buiten
kwamen om te horen ‘wat er
aan de panne was’, dan
verkondigde hij fier rechtop
staande zijn boodschap.
Hij riep lief en leed uit over
Aalten, verkoop van vlees van
noodslachtingen werd omge
roepen, mededelingen van de
notaris werden bekend
gemaakt en wat al niet meer.
Een soort wandelende krant
dus. Dit bezorgde hem de
bijnaam ‘Jan-met-de-panne’.
De originele panne heeft een
mooie plek in het museum bij
de ingang van het Museumcafé.

Tot slot: Laten we klaarstaan voor elkaar, helpen waar het kan en vooral
verdraagzaamheid en liefde uitstralen. Vrijheid, Verscheidenheid, Verdraagzaamheid en
Verbondenheid. Het wordt in deze Panne een paar keer benoemd. Maar het blijkt nu
maar weer dat deze woorden een belangrijke waarde hebben.
Wij wensen u veel leesplezier!
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Namens de redactie,
Annet Westerveld-Lensink
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Een nieuwe lente
een nieuwe Panne,
maar jee, wat gebeurde
er veel in korte tijd.
Het begrip vrijheid is gevuld met meerdere
nieuwe betekenissen. Eerst door corona en de
gebeurtenissen in Afghanistan. En nu sinds
enkele weken de verschrikkelijke gebeurtenissen
in Oekraïne.
door Gerda Brethouwer

Angstaanjagend. Dichtbij...
De nieuwsberichten van de oorlog overheersen ons dagelijks
nieuws. De Russische invasie in Oekraïne is uitgemond in een
wrede, bloedige oorlog. Met verbijstering volgen we wat er
gebeurt. Alles wordt daar kapot gemaakt, met raketten, tanks
en vliegtuigen, en met oorlogspropaganda waarin alles wordt
omgedraaid en de agressor zijn daden legitimeert.
Het is een bekend repertoire in de geschiedenis. We zagen
het al eerder. En we weten ook waar het altijd op uitdraait.
Vernietiging en ellende. Burgers in nood, op de vlucht.
Echtgenoten, vaders, zonen en broers blijven om hun
vrijheid te verdedigen, met inzet van hun leven. Oorlog en
ook dit conflict kent op voorhand alleen maar verliezers.
Zowel Oekraïners, als Russen zijn hiervan het slachtoffer.
Ook de gewone Russen zijn slachtoffer. Van propaganda,
van terreur en van de dictatuur. Zij hebben niet gevraagd
om deze oorlog, de angst, het verlies. Russische families
huilen ook als hun dierbaren om het leven komen.
En waarvoor eigenlijk?
Sinds de Tweede Wereldoorlog waanden we ons veilig, met
een inzinking tijdens de Koude oorlog. “Dat nooit meer!”
zeggen we jaarlijks op 4 mei. Vrijheid van meningsuiting,
te mogen zijn wie je maar wilt zijn, het recht op een veilig
bestaan voor iedereen. Dat is toch wat wij samen hebben
bereikt? Dat zijn toch de lessen van de geschiedenis over
de Tweede Wereldoorlog waardoor wij ‘samen’ afspraken
maakten om nazisme, racisme, antisemitisme en fascisme
op tijd te herkennen en te voorkomen?

Universele Verklaring van de Rechten
van de Mens, 1948:
Artikel 9	Je mag niet zomaar worden opgesloten,
of het land uitgezet.
Artikel 10 	Je hebt recht op een eerlijke en openbare
rechtszaak met een onafhankelijke rechter.
Artikel 11 	Je bent onschuldig tot het tegendeel is
bewezen.
Artikel 28 	Alle regeringen moeten ervoor zorgen dat
de mensenrechten worden nageleefd.
Artikel 29 	De wetten en de democratie moeten de
mensenrechten beschermen.

Het is maart 1945. Net voor de bevrijding gebeurt er een
drama in de Achterhoek. 46 mannen zijn in de vroege
ochtend uit de gevangenis de Kruisberg in Doetinchem
gehaald en worden in een wei bij Rademakersbroek in
Varsseveld doodgeschoten. “Een ongekend moorddadige
actie als represaille”, noemt Ad van Liempt het.
46 echtgenoten, vaders, zonen en broers wier dood tot op
heden bij de nabestaanden van de families, maar ook van de
getuigen groot verdriet teweeg heeft gebracht. Een trauma
dat tot aan vandaag doorwerkt.
Vrijwilligers van het museum doen al jaren onderzoek naar
de mannen die allemaal vanwege verzetsactiviteiten zijn
opgepakt. Ze kwamen uit het gehele land en zijn als
zogenaamde Todeskandidaten - zonder veroordeling! opgesloten. Wij willen dat hun namen niet vergeten worden.
Geef de namen een gezicht is dan ook de titel van de
expositie over dit drama. De opening van afgelopen 2 maart
bleef vanwege corona helaas bescheiden en dat geldt ook
voor de herdenking. We hopen dat dat volgend jaar
uitgebreider met een grotere groep kunnen delen.
Dat verdienen de slachtoffers.

Wilna de Grooth - van der Sluis dochter van Willem van der
Sluis, stuurde ons de informatie over de Yad Vashem
onderscheiding die postuum aan haar vader is uitgereikt.
Zij zegt: “Ik vind het belangrijk dat de 46 mannen,
waaronder mijn vader, verder leven in de verhalen die wij
vertellen. Zo inspireren ze ons om niet te leven voor onszelf
maar tevens om te zien naar anderen.” U leest er verderop
meer over.
Wilna stuurde ons ook het werkstuk dat haar kleinzoon
Daniel Prins in groep 8 heeft gemaakt in 2014 met als titel:
‘Verzetsstrijder opa Willem’.
Het is heel ontroerend hoe Willem van der Sluis tot leven
wordt gewekt in het werkstuk. Daniel: “Hij is mijn
overgrootvader van mijn moeders kant (haar opa dus) en
mijn (soort van) held. Ik heb al een spreekbeurt over hem
gedaan in groep 6. Ik denk dat hij best een beetje ijdel was.
Hij wilde er graag goed uitzien. Dat kunt u zien op de
voorkant alleen al aan zijn verzorgde haar. … Wij vinden het
in onze familie ook belangrijk dat zijn verhaal verteld wordt.
Want hij stierf niet voor niets! Hij gaf zijn leven voor de
vrijheid.… Ik sta met oma Wilna op een foto bij het
monument… Zo zie je dat het leven door gaat en de dood
niet het laatste woord heeft.”
We werken nu aan educatieve programma’s waarbij de
mannen worden ‘geadopteerd’ door kinderen en aanleiding
vormen voor gesprekken. Om met Daniel te spreken:
“Want we mogen nooit vergeten wat er is gebeurd in de
oorlog en ik hoop dat het nooit weer zal gebeuren.”
Het zijn de verhalen van toen uit onze regio en de verhalen
van nu van dappere mensen uit Oekraïne en Rusland die
opkomen voor vrijheid. De hulp die op gang komt voor
geld, om vluchtelingen te helpen. Wij kunnen dat doen
vanuit vrijheid waarin we elkaar vinden en helpen vanuit
solidariteit.
Voor mij staat al vele jaren vast en de huidige
ontwikkelingen bevestigen dat: verhalen blijven vertellen
die bijdragen aan solidariteit en de bescherming van wat
kwetsbaar is en bijzondere ontmoetingen mogelijk maken.
Het is nodig als voeding voor de ziel en de weerbaarheid
om op te komen voor de ander, en in het groot voor onze
democratie en onze rechtstaat.
In de expositie zijn twee gedichten te lezen:
Garmt Stuiveling
Rozet op monument Rademakersbroek, 1949

Warm bloed doordrenkt onze velden
en rijper rijpte hier ‘t graan
O, mocht uit het offer dier helden
zulk een oogst van vrijheid ontstaan!
Leo Vromans
Slotregels Gedicht Vrede (1954)

Kom vanavond met verhalen
hoe de oorlog is verdwenen,
en herhaal ze honderd malen:
alle malen zal ik wenen.
4
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Willem van der Sluis (foto collectie familie
de Grooth-van der Sluis)

Kunstenaars en het Nationaal
Onderduikmuseum
Ter gelegenheid van de expositie Rademakersbroek
werkten ook dit keer diverse kunstenaars mee:
- D
 e expositie is vormgegeven door Berna
Bonekamp, ontwerper en beeldend kunstenaar.
- D
 e inmiddels landelijk bekende musicus/pianist
Matthijs Stronks (Aalten 1980) maakte in
samenwerking met diverse artiesten een eigentijds
requiem ter herinnering aan de mannen.
- J oppe Roos (J.R. Productions) maakte een korte film
ter gelegenheid van 2 maart 2022.
- T
 hea Zweerink (Varsseveld) heeft een atelier in de
cel van de voormalige gevangenis de Kruisberg
waar een van de mannen opgesloten zat. Haar
bijzondere serie portretten van de mannen wordt in
een aparte expositie in de Marktkamer van het
Museum gepresenteerd.
- K
 inderen van de basisschool de Meeander
(Heelweg) werkten mee aan het educatieve
programma.
- N
 abestaande Kirsten Zimmerman deed onderzoek
naar de achtergronden van de mannen.
- D
 e Duitse Judith von Tora (spoken word artist) en
beeldend kunstenaar Astrid Dekkers spraken de
audiotour voor de expositie in.
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Herdenking en expositie
Rademakersbroek

Gerda Brethouwer en Kirsten Zimmerman

Pianist en componist Matthijs Stronks uit Aalten maakte in samenwerking met
diverse artiesten een eigentijds requiem voor de 46 gefusilleerden van het
Rademakersbroek. Matthijs, geboren in 1980, is onder andere bekend van de
bands Donnerwetter, Molassess en Nieuwegrond, maar ook van enkele
tributebands. Het Requiem ‘Da Faciem Nominibus’ – Latijns voor ‘geef de namen
een gezicht’ zal de tentoonstelling en het randprogramma van ‘De 46 van
Rademakersbroek’ omlijsten en is als volgt opgebouwd:

(foto's Jan Oberink)

door Annet Westerveld

De expositiecommissie

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 maakten de bevrijding net niet mee.

Ongeveer een jaar geleden begon de expositiecommissie
met de voorbereidingen voor de expositie. Naast project
leider Berna Bonekamp zaten in de expositiecommissie
Gerda Brethouwer, Marjon Hermeling, Loes de Roode, Sonja
Rexwinkel, Kirsten Zimmerman, Luuk Nijenhuis en Femke
Mientjes. Berna geeft aan: “Het maken van deze expositie
vond ik een grote uitdaging, spannend en intensief.
Dit maakt ook dat je scherp bent op hoe het ‘moet’ gaan
worden en welke keuzes hierbij gemaakt worden. Er zijn veel
vragen die pas later beantwoord gaan worden, zowel
inhoudelijk als op de vormgeving”

Herdenking

Respect

Op 2 maart 2022 vond er een bescheiden herdenking plaats bij
het monument aan het Rademakersbroek. Er werden kransen
gelegd door onder andere burgemeester Otwin van Dijk van de
gemeente Oude IJsselstreek, kinderburgemeester Jurre Tadema
samen met wethouder Martin Veldhuizen namens de gemeente
Aalten en Gerda Brethouwer en Kirsten Zimmerman namens het
Nationaal Onderduikmuseum. De grootse herdenking, die door
corona dit jaar niet door kon gaan, zal hopelijk volgend jaar
kunnen plaatsvinden.

Berna geeft aan dat het een gevoelig thema is: “Dit gaat
om een grote gebeurtenis in onze geschiedenis, de
Tweede Wereldoorlog, welk een persoonlijk verhaal
zichtbaar maakt van verzet, gevangenschap en het lot dat
in onze leefomgeving heeft geleid tot de dood van deze
46 mannen. Dit wetende denk ik aan deze mannen en hun
nabestaanden en wens daarbij met onderliggend respect
deze tentoonstelling vorm te geven. De mondiale feiten,
de oorlog in Oekraïne, drongen door tijdens de opbouw
van de tentoonstelling.”

Speld in een hooiberg
In 2018 heeft Kirsten Zimmerman als projectleider het onderzoek
naar de 46 mannen, dat was begonnen door de verhalenvangers
van het Nationaal Onderduikmuseum, voortgezet. Op dit moment
schrijft ze een boek over het Rademakersbroek, dat waarschijnlijk
dit najaar zal uitkomen. Kirsten geeft aan: “Met alleen een
achternaam, geboortedatum en laatste woonplaats, belde ik
mensen met dezelfde achternaam of zij misschien de persoon
kenden. Het was soms echt zoeken naar een speld in de hooiberg.
Verder zocht ik veel op internet en in archieven.”
Het begon voor Kirsten al als jong meisje, toen ze boeken over
de oorlog las en haar oma vroeg wie die twee mannen op de
fotootjes op de piano waren. Haar oma had haar vader verloren
aan vlektyfus en haar broer, Wim Gerritsen, werd gefusilleerd op
Rademakersbroek. “Deze gebeurtenissen hebben mijn moeder
gevormd en later voor een deel ook mij weer. Het stopt niet met
één generatie. Tegenwoordig praat je erover of ga je naar therapie,
maar dat deden ze in die tijd niet.” Over de expositie zegt Kirsten:
“Het is een mooie tentoonstelling en ik hoop dat het voor de
nabestaanden een troost biedt. De mannen konden zelf hun verhaal
niet meer vertellen; wij hebben ze een gezicht gegeven.”
6

Requiem Rademakersbroek
'Da Faciem Nominibus’
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Opbouw tentoonstelling
De tentoonstelling begint met een inleiding, de aanleiding
en gaat dan naar het verhaal van de 46 mannen. Berna
vervolgt: “In deze tentoonstelling hebben we de stilte
opgezocht, om rustige aandacht te creëren. De ruimte,
de schil (groene wand – groen is de kleur van de natuur,
van leven, rust en balans maar is ook de kleur van hoop en
vrede), de indeling, het plaatsen van de objecten, om
vervolgens in detail het verhaal duidelijk te maken met tekst,
foto, audio, film en objecten. Er zijn ook een aantal doemomenten toegevoegd, zodat je zelf kunt bepalen wat je
leest, ziet of hoort.”

00:00 – 02:26
02:26 – 03:33
03:38 – 05:50
05:53 – 07:40
07:41 – 09:46
09:46 – 15:35

Introductio ad XLVI
Perturbatio
In Aeternum
Meditatio
Conscientia
Memini atque disco

Het ‘Introductio ad XLVI’ bestaat uit 46 noten die symbool staan voor het aantal
mannen dat werd geëxecuteerd. De verbijstering ‘Perturbatio’ wordt gevolgd
door de overgang naar de eeuwigheid ‘In Aeternum’, dat over- loopt in de
overdenking ‘Meditatio’. De bewustwording en geweten hoort men door de
strijkers in ‘Conscientia’. Vervolgens is er het gedenken en lering trekken te
beluisteren in het laatste deel ‘Memini atque disco’.

Het requiem is te bekijken en te
beluisteren via YouTube
https://youtu.be/LMTNzaUTPQ0
of op Spotify.
Of klik op de QR-code.
Compositie en piano,
Fender Rhodes, synthesizers –
Matthijs Stronks
Gitaren – Wout Kemkens
Productie en mix -Wilco Hijink
Mastering – Pieter Kloos
Videoclip – Matthijs Stronks

Beeldend kunstenares Thea Zweerink uit Varsseveld maakte een bijzondere aanvulling op de expositie. Zij maakte
van de 46 mannen kleine portretjes op veren uit een matras. De portretjes zijn gemaakt met verschillende
technieken (schilderen, monotypes, borduren, 3D-pentekening) en verschillende ondergronden (parachutestof,
polyester, tule, perkament, gaas). De portretten zijn te zien in de Marktkamer van het Onderduikmuseum.
“Ik werk in een cel in de voormalige gevangenis de Kruisberg in Doetinchem, in het deel waar ook deze
mannen zaten. En ik woon één km van de plek van executie. Ik gebruik vaak als uitgangspunt voor mijn kunst de
geschiedenis en het herinneren. Ik moest gewoon iets doen met deze gebeurtenis, ook al vroeg niemand er om”.

Fijne samenwerking
Als laatste geeft Berna nog aan: “Ik wil het team en direct
betrokkenen, drukwerk, grafische vormgeving, klusteam
van het museum, interieurverzorging, etc. bedanken voor
de fijne samenwerking. Zeker de laatste dag voor de
opening toen er nog even zonder mij de puntjes op de i
zijn gezet. Corona had mij te pakken.”
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Omdat er door corona nog beperkingen waren, is er een film gemaakt waarin
enkele personen zijn geïnterviewd. Op deze pagina's staan enkele passages uit
de interviews die zijn gehouden. De film is (binnenkort) te bekijken op
www.nationaalonderduikmuseum.nl. De film is gemaakt door J.R. Productions.

Otwin van Dijk,
burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek
“Dat 46 onschuldige, meest jonge mannen, net voor het eind van de Tweede
Wereldoorlog zonder pardon in de rug werden neergeschoten. Stel je voor dat
dit einde van de oorlog iets eerder was gekomen. Dan hadden deze mannen
geleefd. Het staat wat mij betreft symbool voor de zinloosheid van oorlog.
Na de Tweede Wereldoorlog hebben we met zijn allen gezegd: ‘Dit mag nooit
meer gebeuren!’ Maar het tegen elkaar opzetten van mensen is zelfs actueler dan
ooit. Binnen al onze verschillende overtuigingen hebben we uiteindelijk allemaal
een gedeeld kader dat ons beschermt en ons verbindt. Dat is onze rechtsstaat.
Daarin is verankerd dat we allemaal gelijk zijn en vrije mensen. Het beschermt ons
tegen willekeur en biedt houvast.
Of je nou man bent of vrouw, jong of oud, homo of hetero, blank of zwart,
gehandicapt of juist heel hard kunt lopen... Onze rechtsstaat regelt onze
grondrechten en onze onafhankelijke rechtspraak en journalistiek. Na de val van
de muur dachten we dat de
democratie had gewonnen. Maar
het mag duidelijk zijn dat we onze
vrijheid, democratie en rechtsstaat
nooit als vanzelfsprekend mogen
beschouwen. We moeten die
blijven beschermen. Ook tegen
gevaren van binnenuit.”

Burgemeester Otwin van Dijk legt
een krans bij het monument
(foto Roel Kleinpenning).

Wilna de Grooth-van der
Sluis, dochter van Willem
van der Sluis (relatie met de
Trouwgroep en gefusilleerd
bij Rademakersbroek)
“Wat ik bijzonder vind is dat mijn
gelovige vader zijn leven heeft
gegeven als een graankorrel in de
aarde en dat ikzelf tot die oogst van
vrijheid behoor, waar het gedicht op
het monument over gaat.

Als je geen kennis hebt van het
verleden, dan heb je ook geen
toekomst. Dus ik hoop dat wij
nabestaanden zullen staan op de
schouders van deze mannen, om zelf
ook goede keuzes te maken.”
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Ad van Liempt, journalist en schrijver, o.a. van boeken
over de Tweede Wereldoorlog

Ad van Liempt in gesprek met
Sonja Rexwinkel en Kirsten Zimmerman
(foto Jan Oberink).

“Twee dingen hebben mij het meest getroffen: Ten eerste de ongekende
misdadigheid van het systeem van represailles. Groepen mensen worden uit
wraak vermoord zonder dat ze iets te maken hebben met wat er gebeurd is.
Dat is de ijzeren vuist van Rauter geweest, in zijn proces is daar terecht ook veel
aandacht aan besteed: de meest meedogenloze staatsterreur die zich hier ooit
heeft voorgedaan
Ten tweede het dagboek van Pietertje te Rietstap werpt licht op een groep
waar we weinig van gehoord hebben: de nabestaanden van geëxecuteerden.
Zij kregen, net als Pietertje, de totale last van de oorlog te dragen, hun leven lang
en ze leden in stilte. Haar dagboek is daarom zo belangrijk, heel goed dat het
inmiddels integraal is uitgegeven.
Beide punten maken het heel belangrijk dat we stilstaan bij de waanzin van de
oorlog en bij het onnoemelijke leed dat erdoor wordt veroorzaakt”

Es war für mich eine überaus bewegende inhaltliche und emotionale
Erfahrung, mich in die Lebensläufe der 46 getöteten niederländischen
Widerstandskämpfer zu vertiefen.
Ein britischer Tontechniker, eine niederländische Museumspädagogin
sowie eine niederländische und deutsche Sprecherin - fast schon
symbolhaft für die Situation von damals so kommt es mir vor - ist unser
Zusammentreffen bei den Tonaufnahmen gewesen: Andrew als Brite
stellvertretend für die Allierten, die Befreier; Marjon und Astrid für die
besetzten Niederländer, die Opfer. Ich an der Schnittstelle zum Frieden
- aus dem Täterland kommend - und dennoch diesmal mit dem so
besonderen Auftrag versehen, den deutschen Museumsbesuchern
die Leben dieser 46 Männer nahe zu bringen.

Jurre Tadema,
kinderburgemeester van de
gemeente Aalten, groep 8a
van de Bosmark in Dinxperlo
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Alwin te Rietstap in de expositie bij de
foto van zijn opa, Derk Jan te Rietstap
(foto Jan Oberink).

Judith von Tora, sprak de Duitse tekst in
voor de audiotour in het Onderduikmuseum

“De ellende en de kwaadaardigheid die een oorlog en een verschrikkelijke
ideologie kunnen veroorzaken moet op ons netvlies blijven staan. Dit wil ik
niet meemaken en datzelfde geldt voor de volgende generaties.
We moeten het blijven vertellen, de verhalen persoonlijk maken, zodat we
ons blijven identificeren met de slachtoffers.”

Jurre Tadema legt een krans bij het monument,
samen met wethouder Martin Veldhuizen
(foto Roel Kleinpenning).

“Het meest getroffen ben ik door de inzet van mensen, zoals mijn opa en
vele andere verzetsmensen, die opstonden omdat er onrecht plaats vond
in de wereld. In het dagboek van mijn oma, dat veel later openbaar werd,
zijn we meegenomen in de worsteling en pijn die de gevolgen van de
oorlog en van hun keuzes hadden, maar dat dat nooit heeft geleid tot
een andere keus of misschien wel spijt. Ze waren zich ervan bewust dat ze
wellicht de hoogste prijs moesten betalen, wat uiteindelijk dus ook is
gebeurd bij de fusillade in Varsseveld. Het dagboek geeft inzicht in de
ongelooflijke pijn en verdriet die dat heeft gedaan, maar daarin klonk ook
door bij mijn oma; ‘maar ik moet door. Ik moet zorgen voor mijn kinderen,
waarvan mijn vader nog niet geboren was, en ik mag nu niet bij de
pakken neer gaan zitten. Want we wisten dat dit kon en we hebben die
keus samen gemaakt.’ Ongelooflijk sterk, maar ook zeer menselijk.”

Ik vind het belangrijk dat de 46
mannen, waaronder mijn vader, verder
leven in de verhalen die wij vertellen.
Zo inspireren ze ons om niet te leven
voor onszelf, maar tevens om te zien
naar anderen.

Anton Stapelkamp,
burgemeester van de gemeente Aalten

“Indrukwekkend en onbegrijpelijk. Het is
belangrijk dat deze verhalen bewaard blijven
en niet verloren gaan, ook voor de volgende
generaties.”

Alwin te Rietstap,
kleinzoon van Derk Jan te Rietstap
(verzetsstrijder van de Trouwgroep uit Bergentheim
en gefusilleerd bij Rademakersbroek)

Gerda Brethouwer in gesprek met
Wilna de Grooth – van der Sluis en haar
dochter (foto Jan Oberink).

Obwohl schon mehr als ein Vierteljahrhundert seitdem vergangen ist,
hat mich jeder einzelne Lebenslauf zutiefst berührt und ich wünsche mir,
dass möglichst viele deutsche Besucher sich im Onderduikmuseum mit
den Ereignissen von damals auseinandersetzen. Meine Stimme ihr
Innerstes berührt und dort Spuren hinterlässt, damit das gemeinsame
Zusammenleben unserer beider Nationen so friedvoll bleibt, wie es seit
77 Jahren besteht.
De Nederlandse en Duitse kunstenaars Astrid Dekkers en Judith von Tora
spraken onder begeleiding van Andrew Hickson (Ludejo) de audiotour
voor de tentoonstelling in (foto Marjon Hermeling).
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Onderwijsprogramma bij
Geef de namen een gezicht
Rademakersbroek
Groep 7/8 van basisschool De Meeander in Heelweg is
al lange tijd betrokken bij de herdenkingen bij het
Rademakersbroek. Jaarlijks leggen zij bloemen en lezen
zij gedichten voor. Drijvende kracht Hetty Westerveld
heeft dit schooljaar het stokje overgedragen aan collega
Jeroen Lenderink.
Voor de tentoonstelling ‘Geef de namen een gezicht |
Rademakersbroek’ ontwikkelde het Nationaal Onderduikmuseum
een digitale les. Leerlingen worden in deze les uitgedaagd te
onderzoeken wie de 46 mannen van het Rademakersbroek
waren, wat de aanleiding voor dit drama was en wat de rol van
de mannen in het verzet was.
Vrijdag 18 februari gaven PABO-stagiaire Nynke Raams en
educator Marjon Hermeling een gastles in groep 7/8 van
De Meeander. De leerlingen gingen interactief aan de slag
met diverse opdrachten. Zo kwamen zij meer te weten over
bezetting, verzet en vrijheid. Vervolgens deden zij eigen
onderzoek naar de levens van een aantal van de mannen en
presenteerden hun bevindingen aan hun klasgenoten.
De digitale les wordt de komende maanden uitgezet naar
scholen in de voormalige woonplaatsen van de 46 slachtoffers
van het Rademakersbroek. Het Nationaal Onderduikmuseum
hoopt deze scholen te betrekken bij toekomstige herdenkingen,
om zo het verhaal van de 46 meer bekendheid te geven.

Speciaal voor de tentoonstelling
Geef de namen een gezicht |
Rademakersbroek is er een Juniorroute
ontwikkeld. Kinderen van alle leeftijden
kunnen met deze
speurtocht op
interactieve wijze
de tentoonstelling
bezoeken.
De Juniorroute is
gratis en geschikt
voor alle
leeftijden.
Kinderburgemeester Jurre Tadema
en zijn moeder met de juniorroute
(foto Marjon Hermeling)
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Als Nationaal Onderduikmuseum zijn we druk bezig
met de voorbereiding voor de voorgenomen
vernieuwing. We willen onze positie versterken als dé
plek over de onderduik. En ook onze binding met het
onderwijs willen we nadrukkelijk versterken.
Vernieuwen is nodig omdat we als museum niet meer
voldoen aan de groeiende vraag op het gebied van
hedendaagse, eigentijdse presentatie. Uitbreiding is
nodig om ruimte te creëren voor de programma’s, om
de groei van het bezoekersaantal op te vangen en om
de bezoekersstromen beter te reguleren. We geven u
graag een update van de plannen.

Vernieuwingsteam
In november is het Vernieuwingsteam opgericht dat
sturing geeft aan de voorbereidingen. Hierin zijn zowel
het bestuur van de Stichting Beheer Aaltense Musea als
het bestuur van de Vereniging Aaltense Musea
vertegenwoordigd. Verder nemen de projectadviseur
businessplan, de adviseur marketing- en communicatie
en een accountant/financieel adviseur hieraan deel.
De directeur van het museum is de voorzitter van het
team, met ondersteuning van een secretaris. In de
afgelopen periode werkte het team aan het voor
bereiden van de organisatie, het opstellen van een
business- en communicatieplan en de werving van
middelen voor de gefaseerde uitvoering.

Opstellen diverse plannen
Mark Penninkhof van MP Consultancy uit Doetinchem
startte, als ervaren projectadviseur, met het maken van
een businessplan met een uitgebreide exploitatieinvestering en –begroting. Er zijn daarvoor een aantal
digitale brainstormsessies gehouden die veel ideeën en
adviezen opleverden. Ad van Heiningen, journalist en
oud-hoofdredacteur van de Gelderlander en voormalig
coördinator van Gelderland Herdenkt voor de provincie,
ondersteunt de vernieuwing met het opstellen van een
marketing- en communicatieplan en de activiteiten op
het gebied van public relations, voorlichting en
fondsenwerving. Om zicht te krijgen op de doelgroepen
voor de groei van bezoekers, voerde het onafhankelijke
bureau TSet Journalistiek en Communicatie een
marktonderzoek uit. Over de organisatorische en
juridische aspecten van de aansturing vindt afstemming
plaats met Alfa Accountants in Aalten en het bureau
Mulder uit Arnhem.

Publiciteit
Onlangs ontvingen we de door het Mondriaanfonds
toegezegde subsidie voor de aanzet van de expositie en
actualiseren van het pand Markt 12. Daardoor kunnen
we starten met de inhoudelijke voorbereiding van de
vernieuwing. Ook hebben we met gemeente, provincie,
de Euregio en fondsen oriënterende gesprekken over
de vernieuwingsplannen van het museum. De publiciteit
hebben we op dit moment nog bewust niet gezocht.
Eerst willen we zekerheid hebben over de haalbaarheid
van de diverse mogelijkheden waarop we de
vernieuwing gestalte kunnen geven.

Ten oosten van de Iessel
Ik zal drek met de deure in huus vallen. De onderstaonde
column hef ok al een kaere in de Barlose berichten
e’staone. In et kader van hergebruik, von ik dizzen
column ok wal geschikt veur de Panne.

zowel kamerleden, ministers, oppositie als regerings
parti-jen, de hoofd en bi-jzaken wal is deur mekare haalt.
En der wordt net zo lange geredenaerd dat alles wat
krom is, recht wordt e’praot en alles wat recht is waer
krom wordt e’lult. Praotprogramma’s doot der as een
soort katalysator nog en paar schöppe vol bovven op.

De titel van dizzen column is neet van mienzelf, maor een
nummer van Daniël Lohues uut Drenthe. Ik wol het dizzen
kaere maor is hebben ovver de mensen wiet ten oosten
van den Iessel wont. Op zich is dat al een breed begrip
natuurlijk, maor low et geografisch effen specificeren tut
Achterhook, Twente, Salland, Steenwiekerwold/de
Wieden en Drenthe. In plaats van Homo Sapiens (de
Latijnse naam veur de oude en moderne mens) neum ik
de Oosterling de Homo Saksium, oftewel; de mens uut
et Saksische land. Natuurlijk kuj neet van de Oosterling
praoten, want iederene is verschillend en ook hier zit
gemeudelijke leu en draodnaegels tussen. Toch bunt der
wat gemeenschappelijke kenmerken wiet de Homo
Saksium typeert.

Wat is het doel van ne politieke parti-j vraog i-j ow af?
Aj op de Saksische maniere redenaert is dat um zovölle
meugelijk invloed te hebben op de echt belangrieke
zaken in Nederland. In ne Democratie moj dan ok wal
willen samenwarken met andersdenkenden. Et is gevven
en nemmen. En daor zit um no net de kneep. Sommige
parti-jen könt allene maor schreeuwen, maor zölt
daordeur ok nooit enige invloed uut oefenen op de
belangrieke zaken in Nederland. Ze wilt neet gevven,
ze wilt zelfs neet nemmen, maor ovveral teggenan
schoppen. Ik neume ze maor effen de Homo Schoppènsus
(de schoppende mens). Ik vraog mien dan wal af wat de
doelstelling van zonne parti-je is, maor daor bun ik dan
waer zonnen nuchtern Oosterling veur.

Ovver et algemeen bunne wi-j wat relativerender en
nuchterder as in andere streken van het land. Dat hef zo
ziene veur- en naodelen. Et naodeel is dat wi-j meestal
de katte uut de boom mot kieken en ons neet drekt
profileert as diegene met et grootste netwerk. Nae aerst
maor is kieken waor wi-j met van doon hebt veur at wi-j
ons hele hebben en hollen op taofel gooit. In het
verleden kwammen Oosterlingen wal is schuchter en
daordeur wat schutterig ovver. Ikke wazze, en bun
misschien nog wal, zonne typischen Oosterling. In het
verleden was ik wal is jaloers op dee flambojante
Noord-Hollanders (de Homo Flambojantum?). Et lek wal
of dee met Jan en alleman drek contact hadden en drek
hun woord klaor hadden.

Ik hoppe dat wi-j nog lange ons nuchtere relativerings
vermogen holt, want de weld hef behoefte an nuchtere
relativerende mensen zo as de Homo Saksium. Gelukkig
lig feitelijk de hele weld ten oosten van de Iessel, aj van
hieruut steeds wieter richting oosten gaot, dus et zal
uutendelijke wal good kommen met alles. Met Karst
wazzen et ok al de wiezen wiet uut et oosten kwammen.

deur Jan van Eerden

Dialectverhaal

Vernieuwingsplan
Nationaal
Onderduikmuseum

No bunt der wal maer bevolkingsgroepen met enigszins
gemeenschappelijke eigenschappen. Nem de Homo
Frisicum (Friesen) wiet ok wat stug bunt maor wal een
zekere trots hebt. De Homo Bourgondium, (de
Braobanders en Limburgers) wiet zich neet zo drok mek
ovver regels en veurschriften en sorris van alle dag met
bier en wien weg speult. De Homo Kleium (Zeeuwen)
hef wat grotere geografische afstand tut de Homo
Saksium en daor wet ik niks van. Behalven dan dat de
jonge vrouwelijke Homo Kleium schienbaor vake
margarine verkög (Zeeuws meisje). Ik dwale af met
miene onwetenschappelijke betitelingen.
De Oosterling is dus wat nuchterder en relativerender.
In ne tied waorin van alles gebeurt bliekt dee eigen
schappen trouwens van grote waerde.
Ik heb wal is de indruk dat de politiek in Den Haag
vergetten is dat der achter Arnhem ook nog mensen
wont. Het is neet de bedoeling um onszelf as
Oosterlingen ne vaere in de konte te staeken, maor ik
denke dat een hoop politici nog ne hoop van de
gemiddelde Drent, Tukker of Achterhoeker konden
laern. Ik heb zelf de indruk dat vrijwel alle parti-jen,
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Uniek in Nederland

De Aaltense hoornindustrie
Hoorindustrie

Vanaf 1855 bestond er meer dan
honderd jaar een unieke nijverheid
in Aalten: de hoornindustrie.
Van buffelhoorn maakte men
producten zoals pijpenstelen,
handvatten voor paraplu’s en
wandelstokken, knopen, kammen,
snuifdoosjes, seinfluitjes en
messenheften. Een unieke industrie
die nergens anders in Nederland
bestond en uiteindelijk met de
komst van plastic en massa
productie na de Tweede Wereld
oorlog ook weer verdween.

door Anne-Marieke Vreeman
De eerste hoorndraaier, Bernard Vaags,
begon met een voetdraaibank in een
kamertje thuis. Hij startte hiermee
nadat hij bij toeval bij een hoorndraaier
in Thüringen in Duitsland terecht kwam
en daar z’n opleiding tot hoorndraaier
volgde. Eenmaal terug in Aalten
begon hij op z’n eigen voetdraaibank
met het maken van onderdelen voor
Duitse pijpen.

Vijf Aaltense hoorndraaiers
Uiteindelijk leidden Aaltense familie
banden na verloop van tijd tot vijf
hoorndraaiers: Bernard Vaags, Gerrit
Peters, Abraham ten Dam, Willem te
Gussinklo en Wessel Becking. Met hen
ontstonden er her en der in Aalten
fabrieken waar werk was voor tien
tallen, soms honderden, werknemers.

Alles gebruikt
De buffels waar het hoorn van werd
gebruikt, werden niet gedood of
speciaal gefokt. Het hoorn voerde men
in uit onder andere Bombay, Siam,
maar ook uit India, Nederlands-Oost
Indië en Zuid-Amerika. Vrijwel al het
hoornmateriaal werd gebruikt. Die
restjes die alsnog overbleven en vol
stikstof zaten, gingen over de Aaltense
akkers.

Kammen
Veel hoorndraaiers richten zich vooral
op het maken van onderdelen voor
pijpen. Abrabram ten Dam ging echter
samenwerken met zijn zwager Bernard
Manschot en samen specialiseerden zij
12

Nieuws van de afdeling
Collectiebeheer en -behoud
In het afgelopen jaar mochten wij weer een aantal
mooie objecten, diverse documenten en boeken
aan onze collectie toevoegen. Wij willen iedereen
die in het afgelopen jaar een schenking aan het
museum heeft gedaan nogmaals heel hartelijk
bedanken. Een aantal van deze schenkingen
hebben wij hieronder nader uitgelicht.
door Antoinette Baanders

Hoorncollectie
Onze hoorncollectie konden wij uitbreiden door twee
schenkingen.
- Van mevrouw C.P. Wassink ontvingen wij een scheepje
van hoorn. Deze is gemaakt door een medewerker van
de hoornfabriek.
- Van mevrouw Voltman-Rijks ontvingen wij een aantal
mooie erfstukken van hoorn: twee naaldenkokers, een
knopspelden bakje en een briefopener. Deze zijn allemaal
rond het jaar 1900 vervaardigd, waarschijnlijk in de
fabriek van Ten Dam. “Het zijn echte kunststukjes die een
betere plek verdienen dan bij mij in een la! Graag schenk
ik ze aan het museum,” aldus mevrouw Voltman-Rijks.

zich in het maken van hoornen kammen:
witte, zwarte, naturel gekleurde
sierkammen, Mexicaanse kammen,
luizenkammen en snorrenkammen. Het
holle deel van de hoorn werd op zo’n
manier bewerkt dat je platte stukken
kreeg. Dat bracht veel stof en stank met
zich mee, veel meer dan het maken van
pijpenonderdelen. Er hing dan ook een
vreselijke geur van geschroeide en
gesmolten hoorns in de fabriek. In 1920
werkten er circa 200 mensen, onder wie
vrouwen en kinderen. Ze werkten 12 –
en later 11 – uur per dag.

Knopen
Willem te Gussinklo is één van de vijf
hoorndraaiers die zich later speciali
seerde in het maken van knopen. Van
het hoorn werden schijfjes gezaagd
waar men gaatjes in boorde. De
fabriek verhuisde naar Bredevoort
waar het bekend werd als Dutch
Button Works, kortweg DBW, en zeer
succesvol knopen naar Engeland,
Ierland en Amerika exporteerde. Van
de oorspronkelijke hoorndraaiers had
DBW dan ook verreweg de meeste
werknemers in dienst.

Oorkonde
Yad Vashem,
dr. der Weduwen
Mevrouw M. der
Weduwen was nog
een klein meisje toen
de oorlog uitbrak.
Zij schreef haar
herinneringen aan
een huis vol
onderduikers voor
ons op. “Wij leefden
onze kinderlevens
naast die van de
volwassenen. En als
dat soms niet goed uitkwam, nam de kinderjuffrouw ons
mee en gingen we spelen.” Een bijzonder verhaal gezien
vanuit het kindperspectief. Hierbij schonk zij de Yad Vashem
oorkonde die haar vader Dr. J. der Weduwen op 1 oktober
1977 postuum kreeg en werd uitgereikt tijdens de
plechtigheid op 2 juni 1998 in de synagoge van Aalten.
Dr. der Weduwen was naast zijn werk als huisarts in brede
zin actief in het verzet. Zijn moed en daadkracht om midden
in de winter doodzieke mannen uit werkkamp Rees naar de
ziekenhuizen in Aalten en Harreveld te vervoeren in zijn auto
wordt nooit vergeten. Hij werd op 23 januari 1945 door
Duitse nazi's vermoord bij Apeldoorn onder nooit
opgehelderde omstandigheden.
Dr. Joop der Weduwen stierf op 42-jarige leeftijd. Hij was
een zoon, man, vader van zeven jonge kinderen en een zeer
geliefde huisarts, die dicht bij de mensen stond en veel voor
iedereen betekende.

De voetdraaibank in het Nationaal
Onderduikmuseum (foto’s Jan Oberink)

Hoornen scheepje
van mevr. Wassink

Geboortekaartje
Een speciaal ingerichte kamer in het museum in Aalten herinnert nog altijd
aan deze unieke industrie. De collectie bevat veel bijzondere stukken en is
recent opnieuw uitgebreid met twee giften [zie pagina 13].
Daarnaast is er een speciale wandelroute van 3 kilometer die langs de
plekken van de Aaltense hoornindustrie voert en zijn twee boeken het
vermelden waard: ‘Het regende pijpenstelen, honderd jaar hoornindustrie
in Aalten’ door Paulien Andriessen (verkrijgbaar in het Nationaal
Onderduikmuseum en ‘De Aaltense hoornindustrie’ door J.G. ter Horst.
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Hoornen naaldenkokers,
knopspelden bakje en
briefopener van
mevr. Voltman-Rijks

Mevrouw Trix Rijks schonk ons het geboortekaartje dat haar
vader Gerrit Rijks (organist van de St. Joriskerk in
Bredevoort) tekende in januari 1941. Als een vorm van stil
verzet werd de dochter van het echtpaar Rijks-ten Have
vernoemd naar de prinsessen van Oranje: Beatrix Irene. Na
het rondsturen van dit heugelijke nieuws volgde vanuit
NSB-kringen een anonieme reactie. Een kaart met de tekst
‘Wat wilt u vrijheid of knechtschap?’ Zoals de propaganda
natuurlijk laat raden, stond NSB voor vrijheid.
Nationaal Onderduikmuseum | De Panne 1-2022 | 13

Vertel Vrijheid!

Even voorstellen:
Hallo, ik ben Eline Mateman.
Ik ben 10 jaar oud.
Ik zit op de Triangel hoog in Aalten.
Mijn hobby’s zijn dansen en voetballen.

Het Nationaal Onderduikmuseum wordt jaarlijks bezocht
door veel scholen en er zijn hierdoor al diverse samen
werkingsverbanden ontstaan. Eén zo’n samenwerkings
verband is met de Herta-Lebenstein-Realschule in
Stadtlohn, Duitsland. Deze school is een ‘Euregioprofiel
school’, dat wil zeggen dat ze grensoverschrijdend
actief werken. Hiermee willen ze de verbondenheid met
Nederland bevorderen; De leerlingen ervaren dat ze aan
de grens leven, hoe interessant dit is en vooral welke
mogelijkheden dit biedt.
De school deed met leerlingen die de Nederlandse taal
leren, mee aan het project Vertel Vrijheid! Vanuit dit
project schreven de leerlingen zelf een rap of ‘spoken
word’ over de Tweede Wereldoorlog. Dit deden ze aan
de hand van voorwerpen en verhalen uit het
Onderduikmuseum.
De voorwerpen uit het museum waren: het vliegtuigje
dat Joop Levy kreeg op zijn achtste verjaardag toen hij
zat ondergedoken in Lintelo, de zelfgemaakte kajak van
de 17-jarige Pieter Timmerman die hiermee wilde
ontsnappen naar Engeland en het vervalste paspoort
van de Joodse Ivy Philips. Met tekst gemaakt aan de
hand van deze voorwerpen is een bijzondere videoclip
opgenomen in het Onderduikmuseum. Het filmpje is te
zien op https://vertelvrijheid.nl/videoclips/ of scan de
QR-code.

Mijn spreekbeurt op 15 december 2021
met als onderwerp

We zijn Kidsproof!
Kinderen die het Nationaal Onderduikmuseum in
2021 bezochten beoordeelden ons met maar liefst
een 8,7! Daar zijn we enorm trots op. Hiermee mag
het Nationaal Onderduikmuseum dit jaar ook het
predicaat Kidsproof voeren. Iets wat hopelijk nog
meer bezoekjes van kinderen met ouders of opa’s
en oma’s gaat opleveren.
Ondanks de coronasluitingen bezochten veel kinderen het
afgelopen jaar het museum. In de maanden juni, juli en
augustus kwamen er maar liefst 513 kinderen. Alle kinderen
tot twaalf jaar krijgen bij binnenkomst van het museum een
button met de tekst ‘museuminspecteur’ en hen wordt
gevraagd of ze na afloop het museum willen beoordelen.
Deze ‘inspectie’ vullen de kinderen thuis in op de landelijke
website museumkids.nl.

Wat zou jij doen?
De ingevulde inspecties laten goed zien wat de kinderen
leuk vinden aan het museum maar ook wat nog anders kan.
Zo levert de vraag ‘Wat zou jij doen als je directeur van dit
museum was?’ antwoorden op zoals ‘Een audiotour speciaal
voor kinderen’, ‘Een hoekje waar kinderen kunnen spelen’
en ‘Meer onderduikplekken’.

Mooi cijfer

Vertel Vrijheid! is een initiatief
van Stichting Musea- en
Herinneringscentra 40-45
Stichting Musea en Herinneringscentra ’40-’45 (SMH)
is het samenwerkingsverband van 15 grote musea en
herinneringscentra in Nederland, waar het Nationaal
Onderduikmuseum er een van is.
In 2019/2020 werd het project Vertel Vrijheid!
ontwikkeld om vmbo-leerlingen te betrekken bij de
viering van 75 jaar Vrijheid en dit project loopt nog
steeds door. Nu de ooggetuigen van de Tweede
Wereldoorlog ons ontvallen, is het belangrijk om
nieuwe generaties te betrekken bij de herdenking
van de Tweede Wereldoorlog. Door jongeren zelf te
laten vertellen over vrede en vrijheid, oorlog en
onderdrukking houden zij de herinnering aan de
gevolgen van de Tweede Wereldoorlog levend.
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| De Panne 1-2022 | Nationaal Onderduikmuseum

Alle ontvangen inspecties leverden uiteindelijk het mooie
cijfer 8,7 op. Om het predicaat te mogen blijven voeren zijn
ieder jaar weer minimaal 60 nieuwe inspecties nodig. Daar
gaan we natuurlijk ook dit jaar weer voor!

Onderduikmuseum
Aalten
Ik heb een spreekbeurt gehouden voor mijn klas groep 6B
Triangel Hoog met als onderwerp het onderduikmuseum
in Aalten. Ik kwam op het onderwerp omdat ik in het
onderduikmuseum ben geweest, ik vond de verhalen van de
oorlog interessant. In het museum kun je ervaren hoe het
was in oorlogstijd. In de schuilkelder kon je het luchtalarm
horen en beelden zien uit de oorlogstijd. Ook ben ik in de
onderduikplek geweest op zolder. Je kwam er via een
geheimen deur. Dit maakte veel indruk op mij.
Ik heb het onderwerp ook gekozen omdat ik mijn klas
genoten over de oorlog wil vertellen, zodat ze meer te
weten komen over de oorlog in Aalten.
Tijdens mijn spreekbeurt heb ik verteld over wat er te zien
is in het onderduikmuseum waaronder de voedselbonnen die
ze gebruikten om eten te halen en de schuilkelder.
De voorkamer van orts commandant uit het Duitse leger laten
zien die in de voorkamer zat (baas van de Duitsers in Aalten).
En de onderduikplek die op zolder te vinden is. Tijdens mijn
spreekbeurt heb ik foto’s laten zien van het museum en een
filmpje. Ook heb ik een stukje uit het kinderboek ‘’de
Geluiden op de trap’’ voorgelezen aan de klas.
Ik vond het heel leuk en interessant om mijn spreekbeurt
over het onderduikmuseum te doen, ben meer te weten
gekomen over de Tweede Wereldoorlog in Aalten.
Mijn juf heeft de spreekbeurt van mij met een 10 beoordeeld!
Ze vond het een bijzonder en indrukwekkend onderwerp.

Mooie Kidsproof voorbeelden!

Kinderen bij het Onderduikmuseum met het predicaat Kidsproof.
V.l.n.r.: Eline, Lieke, Aniek, Noor, Eline, Lobke, Ize en Marit.

Mooie voorbeelden van het speciale aanbod voor
kinderen zijn de Speuren en Ontdekken-speurtocht door
het museum, de Gängeskes-speurtocht (een wandelroute
door de smalle paadjes van Aalten) en de speciale
Juniorroute voor de huidige expositie Geef de namen
een gezicht | Rademakersbroek. Daarnaast zijn er af en
toe kinderworkshops zoals op 30 april 2022 de workshop
Geheimtaal. Boodschappen aan de onderduikers of aan
het verzet werden immers in de oorlog ook in het geheim
verzonden. In deze spannende workshop leren kinderen
zelf geheimtaal te maken en te ontcijferen.
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Ontsnappingskaart

Netwerkbijeenkomst Textielvrijwilligers
Op maandag 8 november 2021 is in het Nationaal Onderduikmuseum
de tweede bijeenkomst gehouden van het Netwerk Textiel. Dit is een
initiatief van Erfgoed Gelderland en bedoeld voor textielvrijwilligers om
kennis uit te wisselen, inzicht te krijgen in de collecties van de deel
nemende musea en om oplossingen te zoeken voor vraagstukken over
beheer en behoud. Vertegenwoordigd waren het Museum Twee
Stromenland in Beneden Leeuwen, de Historische Vereniging Twee
Stromenland in Wijchen, Veluws Museum Hagendoorn Plaatse in Epe,
Museum de Tien Malen in Putten, Museum Nijkerk, het Cultuur Historisch
Museum in Oene, Museum Smedekinck in Zelhem en de Museumfabriek
in Winterswijk. Namens het Nationaal Onderduikmuseum waren Fenny
de Heus en Thea Schipper gastvrouwen en organisatoren.

Textielcommissie

Hij is heel dun, past in een
envelop van het formaat voor
een brief of een kaart en zo licht
dat een postzegel zeker vol
doende zou zijn. Maar deze
ontsnappingskaart op zijde was
tijdens de Tweede Wereldoorlog
van onschatbare waarde.

Tafeldamast Philips V

door Thea Schipper
Ontsnappingspakket
Geallieerde piloten kregen papieren
kaarten mee om navigeren. Het was
de bedoeling dat die kaarten werden
vernietigd wanneer een vliegtuig
neerstortte om te voorkomen dat
strategische informatie in vijandige
handen zou vallen. Vernietigen was
juist niet de bedoeling van de kaarten
op zijde. Die waren nodig om een
veilig heenkomen te kunnen zoeken.
Daarom werden de ontsnappings
kaarten ook wel ingenaaid in een
kledingstuk of ‘openlijk’ verborgen
door ze door de modder te halen en
als halsdoek om te knopen. De zijden
kaart was een onderdeel van het
ontsnappingspakket dat piloten en
parachutisten meekregen. Hierin zaten
bijvoorbeeld ook een waterzak,
waterzuiveringstabletten, scheermes,
zeep, naald en draad en een kompas.
Waterbestendig
Zijde is sterk en waterbestendig, in
tegenstelling tot papier. Op de eerste
ontsnappingskaarten stonden de
belangrijkste spoor- en autowegen:
met zwarte inkt gedrukt op witte zijde.
Dat vond men niet duidelijk. Vanaf
medio 1941 waren de ontsnappings
kaarten in kleur. Elk gebied werd
aangeduid met een hoofdletter.
Op ontsnappingskaart C/D stond
Nederland, samen met België,
Luxemburg en een deel van Duitsland.
Op de achterkant stonden delen van
Frankrijk, Duitsland en Zwitserland.
Ontsnappingskaarten waren er ook van
andere landen in Europa, van delen
van India, van, zoals nu geheten:
Myanmar en Vietnam, Thailand en
delen van China. Na de oorlog en
vanwege de textielschaarste werden
de zijden ontsnappingskaarten
gebruikt om kleding van te maken.

Ontsnappingskaart, maart 1944
schaal 1:2.000.000
(Collectie Vrijheidsmuseum Groesbeek)

Na een introductie over het museum, gaf
Fenny aan de deelnemers een presentatie
over het herkennen van antiek damast in
collecties met huishoudlinnen. Dit deed ze
aan de hand van afbeeldingen van linnengoed
uit het depot van het museum en uit haar
eigen collectie. ‘De hoofdrol’ in deze
presentatie speelde het tafeldamast dat ter
ere van het huwelijk in 1701 van Philips V
(1683–1746) - 45 jaar koning van Spanje - met
Maria Louise van Savoye (1688–1714)
geweven is. Het Onderduikmuseum is in het
bezit van een tafellaken en een servet, waarin
onder andere de beeltenissen van de bruid en
de bruidegom zijn te zien. Dat de techniek
van het weven in de loop der tijd steeds
verfijnder is geworden, werd aan de
deelnemers getoond aan de hand van
vergrotingen van linnengoed. Ook randen en Detail tafeldamast, 1701
motieven kunnen informatie geven over de
(Collectie Nationaal
tijd waarin linnengoed is geweven.
Onderduikmuseum)

Samen naar het
Onderduikmuseum
in plaats van steeds
maar op de mobiel
bezig zijn
Vince uit Aalten stond op een
maandagmiddag spontaan voor de
gesloten deur van het Nationaal
Onderduikmuseum. Met school
bezocht hij het museum al eens
eerder. Die maandag wilde hij
vragen of hij zijn moeder, die er nog
nooit was geweest, eens een keer
mee mocht nemen naar het
museum. Hij vond namelijk dat zij
eens wat minder met haar mobieltje
bezig moest zijn…
Directeur Gerda Brethouwer vond
dit zo’n mooi initiatief van Vince dat
ze hem een boekje meegaf waarop
ze schreef dat hij een keer gratis
met zijn moeder naar het museum
mocht. En ja hoor: op 2 november
bezochten ze met veel belang
stelling het museum en bedankten
Gerda hartelijk voor dit mooie
gebaar.

Waarde en betekenis van kleding

In de tweede presentatie door Thea is ingegaan op de invloed van mode
op de vroegere streekdracht in de Achterhoek. Aan de hand van foto’s
van jakken - een jak is een soort jasje - uit de 18e eeuw tot en met het
eerste kwart van de 20e eeuw, zijn steeds de overeenkomsten toegelicht.
Ook is ingegaan op de sociale betekenis van kleding, de waarde ervan en
zijn er tips gegeven voor het dateren van kleding.
In de hal van het museum was een kleine expositie ingericht met
tafeldamast, jakken en naslagwerken die de deelnemers tijdens de
lunchpauze en na afloop van de bijeenkomst konden bekijken. De
bijeenkomst is afgesloten met een rondleiding door het museum.
Ontsnappingskaart, schenking van
de heer H. Tienhoven aan het
Nationaal Onderduikmuseum.

Jurk gemaakt van ontsnappingskaarten
(Collectie Rijksmuseum)

Bron: Studiekring Historische Cartografie

De heer Tienhoven, Rotterdammer
van geboorte, was in 1942 naar
boerderij Moddergat in Haart 104
gekomen. Hij verbleef daar naar alle
waarschijnlijkheid enige tijd met een
in 1943 neergeschoten Canadese
piloot. Toen deze op weg geholpen
werd door het verzet kreeg de heer
Tienhoven, die ook bij het verzet
hoorde, van de piloot bij het afscheid
deze ontsnappingskaart
(rechtsonder: 9C(a)).

Modejak,
1e helft
9e eeuw
Bron:
Internet		

Detail streekdrachtjak
(Collectie Nationaal Onderduikmuseum)
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Schenking identificatiekaartje van

Ad Delleman

Tijdens een van de kindertransporten kwamen de
zusjes Dijkhuizen uit Rotterdam bij de familie
Brethouwer in Barlo op ‘de Luthe’, destijds Barlo 31
(foto collectie Ina Brethouwer)

Zomaar een aantal namen van kinderen die in
Aalten en omstreken verbleven in de oorlog.
Flipje Hazebroek bij Heezen in Sinderen. Janny
Winkelman uit Schiedam bij familie E.J.
Kraaijenbrink van de Tol aan het Rademakersbroek.
Henk de Koning bij Colenbrander Heurne 12
Aalten. Beppie Kars bij Ligterink van de Scheper
in Barlo. Bob Willekes uit Rotterdam bij Driessen,
Nieuw Vervelde. Gerrit Dreef bij veearts Eppink.
Joop van der Noll, negen jaar oud, op een
onbekend adres (de kinderen vragen zich af waar
dat was, in ieder geval een adres waar zijn
grootouders Oosterloo zaten). Jan Kollaard uit
Kralingen op een boerderij bij een familie Graven.
Anneke Heijmans bij familie Aalbers. Mijnie Bloot
in IJzerlo bij familie Neijeboer-Lammers en bij de
familie Papiermole. Zusje Corrie Bloot bij Derk en
Hanna Koskamp aan de Koskampweg 6 in IJzerlo.
Jan en Jeanne Teeuwen op een onbekend adres.
Lijmie Taapke bij Mateman in Lintelo.
Bij familie Lankhof van ’t Bontehekke – het huis
naast zwembad ’t Walfort - verbleef Nelly de Lange,
een klein meisje. De familie heeft haar helemaal in
de kleren gestoken en lekker te eten gegeven.

Het laatste kindertransport van Rotterdam naar Aalten in de Hongerwinter
De naam dominee Th. Delleman is in Aalten nog steeds bij veel mensen bekend. Hij was predikant bij de
gereformeerde gemeente Aalten van 1930 tot 1938. Zijn volgende gemeente tot 1947 was KralingenRotterdam en daarna was hij studentenpredikant in Groningen tot zijn emeritaat in 1964. Zijn naam is
ook bekend door de vele publicaties op allerlei gebied. Hij was een koploper door de keuze van zijn
onderwerpen. In opdracht van de gereformeerde synode schreef hij het boek ‘Opdat wij niet vergeten’,
over het kerkelijk verzet in de Tweede Wereldoorlog.
door Ina Brethouwer

Op avontuur en
op adem komen
Op 14 mei 1940 voeren
Duitse bommenwerpers het
bombardement op Rotterdam
uit, waarbij ongeveer 900
mensen omkomen, velen
gewond raken en circa 80.000
inwoners dakloos zijn. De dag
erna geeft Nederland zich
over. Dominee Delleman
denkt na hoe hij iets kan
betekenen voor de kinderen
die fysiek en mentaal lijden
onder de vreselijke
omstandigheden. Hij voorziet
dat een vakantie in Aalten
hen goed zal doen: even op
adem komen en aansterken
op het platteland. Met zijn
voormalige kerkelijke
gemeente neemt hij contact
ds. Thomas Delleman
op. Via de kerkbode Aalten
(1898-1977)
vraagt hij om pleeggezinnen,
(foto rechtenvrij)
die bereid zijn een
Rotterdams kind een onbezorgde vakantie van vier weken
te geven. Tegelijkertijd komt in de kerkbode van Kralingen
een bericht, waarop ook veel reacties komen. En zo begint
het avontuur voor stadskinderen op de boerderij. In mei
1940 arriveert de eerste groep van 25 kinderen per trein in
Aalten. In de maanden erna volgen er meer. Gedurende de
hele oorlog is het een komen en gaan van kinderen.
Ook stuurt Aalten met regelmaat, vooral later in de oorlog,
levensmiddelen naar Rotterdamse gezinnen. In totaal zijn in
de oorlog ongeveer 800 kinderen uit allerlei kringen en van
diverse geloofsovertuigingen opgevangen in Aalten en
omstreken.

Laatste Oorlogswinter
In de laatste Oorlogswinter heerst felle kou en is er gebrek
aan veel. In de grote steden in het westen is er hongers
nood. Het Rotterdams comité van kinderuitzendingen
neemt het besluit weer een reis te maken. Het is gevaarlijk,
maar het is noodzakelijk. Op 7 februari 1945 komt het
laatste kindertransport van 25 personen tijdens een
nachtelijke tocht naar Aalten. Ook dominee Delleman met
18
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Rotterdamse kinderen
in Aalten en omstreken

Geertje van Triet

wagens terug. Het valt dominee Delleman zwaar afscheid te
nemen van zijn twee jongens. Hij drukt de gedachte weg in
zijn achterhoofd: zien we elkaar nog terug? Later zal hij in
zijn familiekroniek schrijven: ‘Nu moet ik die schatten
achterlaten in de hoede van anderen. Nog voel ik het handje
van Ad, die me niet wilde loslaten’.

Contacten blijven

Identificatiekaartje van Ad Delleman
(Collectie Nationaal Onderduikmuseum)

zijn twee zonen Ad en Thom (een tweeling van negen jaar
oud) komt mee in de wagens van de Gekro, een Rotterdams
destructiebedrijf. Het stinkt nogal in de vrachtauto; er
liggen wat kistjes en stro op de vloer om te zitten en te
liggen. De ondergrondse begeleidt het transport. Beide
jongens dragen om hun hals een identificatiekaartje met
daarop hun naam en het adres van hun pleegouders in
IJzerlo: Hoopman. Dat zijn Jan en Anna Hoopman-Somsen.
De reis is zwaar maar gaat goed. De kinderen gaan naar hun
diverse adressen in Aalten, de dominee is in huis bij
vrienden en regelt voor de terugreis voedsel voor de
gezinnen in Rotterdam. Zijn inkoopleider verbaast zich er
zeer over dat in Aalten geen ‘zwarte prijzen’ worden
gevraagd (zoals in Rotterdam). Onderduikers krijgen de
gelegenheid eigen voedselpakketten mee te geven voor
hun familie. De volgende dag tegen de avond reizen de

Latere pogingen om nog een keer kinderen naar Aalten te
brengen, mislukken. Het is te gevaarlijk geworden met al die
jachtbommenwerpers in de lucht en toenemende felheid en
vergeldingsmaatregelen van de Duitse bezetter. Na de
bevrijding van Aalten eind maart 1945 komen in juni nog
eens 40 Rotterdamse kinderen naar Aalten. Veel
vriendschappelijke contacten blijven bestaan. Ook zijn er
huwelijken na de oorlog en wat ook leuk is: Aaltense
kinderen kunnen nu genieten van een vakantie in de ‘grote
stad’ en ervaren hoe het leven daar is.

Schenking identificatiekaartje
Eind 2021 heeft het Nationaal Onderduikmuseum weer
contact met de heer Ad Delleman. Hij is zeer verrast met het
herdenkingsboek ‘Oosterkerk Aalten’ dat hij heeft
ontvangen. Hij is nog in het bezit van zijn identificatiekaartje
en wil dit graag schenken, met name omdat het museum
een collectie heeft van documenten en verhalen over
Rotterdamse kinderen. En zo stuurt hij zijn herinnerings
kaartje aangetekend op naar het museum. Voor het museum
is dit voorwerp een belangrijke schenking die de directeur
met veel dank aanvaardt.

De acht jaar oude Geertje van Triet is in huis bij de
familie Vreeman, Trompstraat 24. Ze verblijft in
Aalten om het trauma van het bombardement in
Rotterdam te verwerken. In de nacht van 8 op 9
maart 1942 valt een brandbom op dat huis, net
over de spoorweg aan de rand van het dorp. De
bom valt dwars door het dak op het bed waar op
dat moment drie kinderen slapen. Terwijl twee
pleegkinderen ongedeerd blijven, wordt Geertje
(evacuee uit Rotterdam) geraakt. De heer Vreeman
pakt haar op met brandend beddengoed en al en
brengt haar naar buiten om het vuur te doven.
Hij loopt daarbij zelf ook brandwonden op. Daarna
wordt Geertje op de keukentafel gelegd. Het gaat
heel slecht met haar. Ze vraagt aan tante Dine,
zoals mevrouw Vreeman wordt genoemd, of deze
samen met haar het ‘Onze Vader’ wil bidden.
Dan sterft ze.
Geertje wordt
later in
Rotterdam
op Crooswijk
begraven.
Haar rustplaats
is niet bekend.
Zo is het meisje
Geertje van Triet
het eerste
burgerslachtoffer
in Aalten in
oorlogstijd.
Overlijdensakte Geertje van Triet
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COLUMN

In het hoofd
van een
oorlogskind

(foto Hans de Graaf)

door Hans de Graaf

Onderduiken is ook een soort vlucht. Ons
Nationaal Onderduikmuseum bewaart de
gedachtenis aan de tijd. Mensen in nood kregen
een onderdak midden in een oorlog. Er zijn
verhalen, brieven, foto’s en gedichten. Wij
dreigen zo gauw te vergeten in een tijd dat de
bomen tot in de hemel lijken te groeien.
Goed dat er een Nationaal Onderduikmuseum is.
Dit dacht ik dezer dagen. Gedachten in het hoofd
van een oorlogskind.
Er zijn in de collectie van het museum ook kleine
voorwerpen die herinneren aan die tijd toen lijf
en goed, vrijheid en democratie dreigden het
onderspit te delven. De afdeling Aaltense
geschiedenis heeft voorwerpen in depot die
laten zien hoe lang de geschiedenis wel is om in
vrijheid te kunnen leven. Vrijheid waarmee onlosmakelijk verbonden zijn: Verscheidenheid,
Verdraagzaamheid en Verbondenheid.
Ons land met zijn waarden is niet vanzelf uit de lucht komen vallen.
De geschiedenis staat vol van tegenstellingen van de vier bovenstaande woorden.
Dit jaar is het 450 jaar geleden dat in de oostelijke regio’s, waaronder de huidige Achterhoek,
een nietsontziende strijd woedde. Die vier V’s waren toen ook al volledig zoek. De aanleiding
was de inname van de Watergeuzen op 1 april 1572. Het gevolg was dat de Tachtigjarige
Oorlog zich op een gruwelijke wijze ontwikkelde. De Achterhoek lag op de strategische
aanvoerroute van geronselde troepen en bendes vanuit Duitsland. Zowel de opstandelingen
onder Willem van Oranje als de Spaanse aanvoerders maakten gebruik van de Achterhoek, op
weg naar de IJssel. Die stak men over op de weg naar Holland.
Meer dan 40 gemeenten nemen deel aan de herdenking van 1572 onder de titel ‘De geboorte
van Nederland’. Een uiterst pijnlijke bevalling. De gemeente Aalten kan men wel bestempelen als
een van de voortrekkers. Er is een uitgebreid programma, opgezet door een commissie in het
stadje Bredevoort, toentertijd het bestuurlijk centrum van de heerlijkheid Bredevoort. Winterswijk
hoorde daarbij en ook Aalten en Dinxperlo.
De tijd brengt soms onverwacht voorwerpen en gebeurtenissen samen. Ik bezit een stenen
kanonskogel, ooit in de jaren 50 in Bredevoort gevonden toen men daar de stadsgracht
uitbaggerde. Eeuwenlang had het voorwerp daar gelegen, een kleine herinnering aan oorlog,
verderf, tegenstellingen en onverdraagzaamheid. Neen, de vrede is hier niet vanzelf uit de lucht
komen vallen. En nu, in Oost-Europa 77 jaar na de Tweede Wereldoorlog? Bij het schrijven van
dit stukje vallen daar bommen en zijn mensen op de vlucht.
In onze tuin bloeit het eerste viooltje, schuchter en broos. Zo is de vrijheid, een schijnbare
vanzelfsprekendheid, maar waard om gekoesterd te worden. Ik heb die stenen kogel er maar
eens naast gelegd, als tegenstelling. Als in deze turbulente tijden de kogel dreigt te gaan
rollen, wordt het hoog tijd om waakzaam te zijn. En…
ik moet ook denken aan het gedicht op de Grebbeberg.

‘Vijf dagen – en de vrijheid ging verloren.
Vijf jaren – en eerst toen werd zij herboren.
Zo moeizaam triomfeert gerechtigheid.
Aan dit besef zij deze grond gewijd’.

20

| De Panne 1-2022 | Nationaal Onderduikmuseum

Even voorstellen
Femke Mientjes collectiemedewerker
Mijn naam is Femke Mientjes en sinds december 2021
werk ik bij het Nationaal Onderduikmuseum als
collectiemedewerker. In de afgelopen paar jaar heb ik
mij kunnen specialiseren in het beheer en behoud van
museale collecties. Hiervoor volgde ik de opleiding
Cultureel Erfgoed aan de Reinwardt Academie te
Amsterdam. Tijdens deze brede opleiding leer je over
de veelzijdigheid van musea en andere culturele
instellingen aan de hand van de theorie, maar ook het
opdoen van praktijkervaring is een belangrijk onderdeel
van de opleiding. Ik heb veel kunnen leren over
collectiebeheer tijdens mijn stages bij Museum Huis
Doorn en het In Flanders Fields Museum in Ieper,
België. Daarnaast waren deze stages voor mij erg
leerzaam, omdat ze aansloten op mijn interessegebied
binnen de geschiedenis. Deze kennis kan ik nu goed
toepassen tijdens mijn werkzaamheden in het Nationaal
Onderduikmuseum. Zo heb ik de afgelopen weken
meegewerkt aan de nieuwe expositie ‘De 46 van
Rademakersbroek’. Hiervoor heb ik verschillende
bruikleenaanvragen ingediend, maar ook veel andere
objecten verzameld die geëxposeerd zouden worden.
Daarnaast ga ik mij bezighouden met het Deltaplan.
Dit is een project opgestart door de Stichting Musea en
Herinneringscentra 40-45, waarbij musea delen van hun
collectie beschikbaar stellen voor digitalisatie.
Uit de collectie van het Onderduikmuseum zal een
selectie worden gemaakt van voornamelijk foto’s en
documenten die bij een extern bedrijf worden gescand
op hoge kwaliteit. Deze scans kunnen daarna via
verschillende databases openbaar gemaakt worden
voor een breed publiek.

Op het gebied van collectiebeleid geef ik advies en
bekijk ik of er procedures moeten worden opgesteld of
aanpassingen gedaan moeten worden. Er zijn daarnaast
nog veel andere taken op het gebied van collectie
beheer waar ik ook mijn actieve bijdrage aan lever.
Zo komen alle schenkingen aan het museum bij
collectiebeheer terecht om vervolgens via opgestelde
procedures te worden geregistreerd, verpakt en
opgeslagen. Naast mijn werkzaamheden bij het
Nationaal Onderduikmuseum ben ik afgelopen jaar ook
gestart met de Pre-Master Geschiedenis aan de
Universiteit van Amsterdam. Na het afronden van deze
Pre-Master kan ik worden toegelaten tot de master.
Hoogstwaarschijnlijk ga ik de master Militaire
Geschiedenis volgen.
Ik zal tot november 2022 in dienst blijven voor drie dagen
per week. Hiervan werk ik er meestal twee op locatie.

Wijn Enjoy Freedom
groot succes
De wijnactie van eind 2021 was een groot succes!
De eerste pallet met 600 flessen is verkocht en de
voorraad is inmiddels weer aangevuld! Na deze
bijzonder goed verlopen verkoopactie, is de wijn Enjoy
Freedom van het Nationaal Onderduikmuseum nu
standaard te koop in de VVV/Museumwinkel.
Er is keuze uit 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 voor € 6,95 per fles. Lekker om zelf te
drinken, maar natuurlijk ook leuk om cadeau te geven.
Ook kan er een cadeaupakket worden samengesteld
met een cadeaubon of andere artikelen uit de winkel.
Laat u inspireren in de VVV/Museumwinkel van het
Onderduikmuseum!
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Gevarieerd Aaltens
programma rondom
450 jaar Nederland
Musea presenteren samen dubbelportret
Getrud von Millendonk en Maria van Nassau
Dit jaar staan tientallen gemeenten in Nederland stil bij de
geboorte van Nederland, 450 jaar geleden. Ook de OostGelderse gemeenten Aalten, Berkelland, Doesburg, Montferland,
Oost Gelre, Winterswijk en Zutphen bieden ieder een divers
programma aan rondom de periode 1572-1574. Zelf presenteert
het Nationaal Onderduikmuseum samen met het Stadsmuseum
Bergh in ’s-Heerenberg tussen 1 juni en 31 oktober een
dubbelportret over Getrud von Millendonk en Maria van Nassau.

Het gesprek over de vier V’s
In het kader van 1572 wil het Nationaal
Onderduikmuseum het gesprek voeren
over de waarden vrijheid,
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Joop was de oudste zoon in het gezin van Clemens en Ida DriessenSmeets op ‘de Hoekskamp’ aan de Hofstraat in Aalten. Zijn ouders
trouwden in 1931 in Roermond. Toen het Duitse leger Nederland
binnenviel, was Joop ruim zeven jaar oud. In 2006 vertelde hij tijdens
een videogesprek in het museum over zijn herinnering aan die ene
dag in mei 1940, waarop zijn vader hem meenam naar de Dijkstraat.
Hieronder een weergave van zijn woorden. Joop is overleden in 2010.

Samenwerking voor dubbelportret
Nationaal Onderduikmuseum werkt
samen met Stadsmuseum Bergh in
’s-Heerenberg waar Maria van Nassau
centraal staat. Zij is de zuster van Willem
van Oranje en echtgenote van graaf
Willem IV van den Bergh. De musea
presenteren zo samen een dubbelportret
over twee machtige vrouwen uit de tijd
van de geboorte van Nederland.

door Anne-Marieke Vreeman
De herdenking van de geboorte van
Nederland richt zich op waarden van
vandaag de dag die ook in de
Tachtigjarige Oorlog al een cruciale rol
speelden: vrijheid, verdraagzaamheid,
verscheidenheid en verbondenheid. Nu
is Nederland een vrij en onafhankelijk
land. Dit is niet vanzelfsprekend en niet
altijd zo geweest. Nederlanders moesten
meerdere malen vechten voor hun
onafhankelijkheid. Dat geldt voor de
Tweede Wereldoorlog, maar ook 450
jaar geleden tijdens de Tachtigjarige
Oorlog (1568-1648). Willem van Oranje
speelde een belangrijke rol in het
ontstaan van het Nederlanderschap. Hij
wilde onder het juk van de Spaanse
overheersing uit en toewerken naar een
belangengemeenschap. Hij wist de
bevolking mee te krijgen om te vechten
voor meer zelfstandigheid. Vanaf dat
moment zijn Nederland en de Oranjes
met elkaar verbonden.

de leiding over de Heerlijkheid
Bredevoort. Ze probeert een balans te
vinden tussen de strijdende groepen en
blijft daarin staande als een echte
‘poldervrouw’: ze is in feite Spaansgezind
en overtuigd rooms-katholiek maar naar
buiten toe kiest ze geen partij. Zij doet
alle moeite bij vriend en vijand een
neutrale positie tot stand te brengen
terwijl de harde realiteit en het wapen
geweld haar steeds tot een keuze
dwingen. Uiteindelijk geeft ze in 1612
haar positie op en draagt Heerlijkheid
over aan ‘oranje’ Prins Maurits.

Joop Driessen over het begin
van de oorlog mei 1940

Archeologie
Daarnaast werken beide musea samen
met regio-archeologen van Omgevings
dienst Achterhoek om in de musea
stukken te tonen uit de periode van 1572
en de Tachtigjarige oorlog. Denk aan
wapens, kanonskogels of een muntschat.

Familiefoto uit 1946. Joop is hier dertien jaar oud en zit op de stoel rechts naast zijn vader
(foto familiearchief Driessen).

1572: Gevarieerd
programma
verdraagzaamheid, verscheidenheid en
verbondenheid en de spanning tussen
deze vier V’s. Het museum doet dat
onder meer door de geschiedenis van
Gertrud von Millendonk uit te lichten.
Gertrud von Millendonk
Gertrud von Millendonk was de
echtgenote van Jacob van BronckhorstBatenburg en vrouwe van Anholt. Na
Jacobs overlijden in de strijd tegen de
Geuzen krijgt Gertrud van 1582 tot 1612

In Aalten en vooral in Bredevoort
vinden tal van activiteiten plaats
rondom dit herdenkingsjaar.
Naast de tentoonstelling over
Getrud von Millendonk zijn er
bijvoorbeeld ook filmavonden
en stadswandelingen met prins
Maurits. Maar ook toneel
voorstellingen, concerten en
lezingen. Kijk voor alle
activiteiten en meer informatie
op geboortevannederland.nl.

De Hoekskamp, Hofstraat

‘We werden gewekt door lawaai,
geluiden die we niet kenden. Ik rende
naar het raam toe, in de lucht waren
veel vliegtuigen. En ik zie nog de
schittering van de opkomende zon op
de vliegtuigen weerkaatsen. Later,
toen de spanning ging stijgen… Ik had
mijn ouders nog nooit zo opgewonden
gezien. De telefoon rinkelde alsmaar,
er werd door het huis gerend. Mijn
moeder probeerde haar ouders te
bereiken in Roermond. Met de telefoon
was dat moeilijk natuurlijk, want
iedereen wilde bellen.
Toen we allemaal aangekleed waren,
nam mijn vader me mee naar de
Dijkstraat. Dat was toen de centrale
straat van het dorp, de toegangsweg
van Bocholt naar het centrum van
Aalten. Over de Dijkstraat kwam met
een enorm geraas kolonne na kolonne
Duitse militairen. Ze lachten,
schreeuwden naar elkaar. Ze konden
niet boven het geratel van de rups
banden over de keien uitkomen.
Zodoende werd er (door ons) ook niet
gesproken.
Het was een massa mensen die bij
elkaar stond. Mijn vader had me aan
de hand en ik voelde hoe hij steeds
harder in die hand van mij ging
drukken. Ik voelde de spanning bij hem
oplopen. En op een gegeven moment
was zijn spanning zodanig, dat ik door
de druk van zijn hand erge pijn kreeg.
Ik durfde niet te roepen “Je knijpt me”,
want ik voelde wel onder welke enorme
spanning hij stond.
Uiteindelijk hebben we geprobeerd
de draad weer op te pakken. In de
katholieke zin was het eerste dat
moeder deed: ons meenemen naar de
kerk. Ik zie nog die Duitse soldaat daar
(naast de kerk) op de brug staan.
Een eitje pellen. Even een rustpauze.
In de kerk was het vol. Er werd hardop
gebeden, er waren nogal emoties.
Die hadden we uiteraard.
Dat was het begin. Dat wij ons dus
afvroegen “Wat staat ons te
wachten?”’
Bron: collectie Nationaal
Onderduikmuseum (transcriptie door
Ina Brethouwer).
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Tekeningen vertellen het verhaal
van de onderduik in Harfsen
Schenking van de dochters van echtpaar Dwarshuis-Enserink
In de vorige Panne lieten we al weten dat Gerda
Brethouwer op 22 oktober 2021 in het museum een
bijzondere aanvulling op de collectie ontving: de vier
zussen Dwarshuis uit Groningen schonken een prachtige
behangrol van zo’n 10 meter lang. Hieronder volgt een
toelichting.
door Ina Brethouwer
De behangrol, vol tekeningen van persoonlijke herinneringen aan
de oorlog, zijn gemaakt door Ydo van der Schoot (geboren in
Franeker) en bedoeld voor het bevriende stel Cor Dwarshuis (uit
Groningen) en boerendochter Jo Enserink van ‘De Huurne´ uit
Harfsen. Zij ontvingen dit persoonlijke cadeau ter gelegenheid
van hun huwelijk op 9 september 1948. Ydo en Cor zaten in de
Tweede Wereldoorlog als jonge arbeidsweigeraars onderge
doken in Harfsen. Het museum ontving ook het levensverhaal van
Jo Dwarshuis-Enserink dat als titel heeft: ‘Van boerderij naar
hartje stad’. Zij tekende haar levensverhaal op voor haar vier
dochters Joke, Ineke, Corrie en Henriëtte en voor hun partners
en kinderen. Jo Enserink verhuisde na haar huwelijk van Harfsen
naar Groningen, waar de kinderen zijn geboren.

Gerda Brethouwer neemt de behangrol in ontvangst van Joke,
Ineke, Corrie en Henriëtte Dwarshuis

De beeldrijke tekeningen en het boek van moeder Jo vertellen de
geschiedenis van vader Cor Dwarshuis, die in 1942 als onderduiker
op ‘de Huurne’ in Harfsen bij het gezin Enserink zijn toevlucht vond.
Op de hooizolder van de boerderij was een geschikt onderduikhol.
Cor bleef hier tot en met de bevrijding en kreeg in die periode
verkering met Jo, één van de dertien kinderen op de boerderij.
Zijn onderduikvriend Ydo van der Schoot kreeg verkering met
Jo Brummelman, de vriendin van Jo Enserink die dichtbij woonde.
Ook zij trouwden; de trouwdatum is niet bekend. Beiden zijn
begraven in het familiegraf Brummelman in Almen.

’De Huurne’ van de familie Enserink in Harfsen (collectie
fam. Dwarshuis).

Actief in het verzet
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Dramatische razzia
Vaak waren er razzia’s in de buurt. Op 14 oktober 1944 ging
het goed mis in Harfsen. De boerderij van Gerrit Slagman
en zijn twee zussen werd omsingeld door dertig SS’ers en
landwachters uit Deventer. Het gros van de onderduikers
werd toen ontdekt. En dat had dramatische gevolgen: alle
mannen en het vee werden afgevoerd richting Deventer.
De boerderij werd leeggeroofd en in brand gestoken. Er
bleef niets van over. Twee onderduikers - een verliefd paar stikten in hun hol door granaten die geworpen werden door
de SS’ers. Jo’s broer Tinus Enserink was al eerder opgepakt,
in augustus 1944, vanwege zijn verzetswerk voor de illegale
krant Trouw. Hij overleefde de oorlog ondanks gevangenis en
werkkamp. Tot groot verdriet van familie en vrienden stierf
broer Egbert (Eppie) in het ziekenhuis van Winterswijk op
4 februari 1945.
Aan het Nationaal Onderduikmuseum werd een paar jaar
geleden door Andries Udink al een indrukwekkende film
aangeboden over de lotgevallen van onderduikers en hun
helpers in Harfsen. Hij werkte twee en een half jaar aan deze
documentaire. Deze film ‘Liever geen bezoek’ (2009) geeft
een gedetailleerd en meeslepend beeld van de leefsituatie in
het dorp. De hoogbejaarde overlevenden herinneren zich de
gebeurtenissen in hun sfeervolle bosrijke omgeving nog als
de dag van gisteren. Het zijn boeiende verhalenvertellers die
de aandacht van de kijker vasthouden.
Zoals gezegd, ook moeder Jo Dwarshuis deelde veel verhalen
van toen (en haar emoties op latere leeftijd) met haar
dochters. De gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog
hebben diepe indruk gemaakt op de familie. De vier zussen
houden de verhalen met elkaar levend. Ze komen ook graag
naar de Achterhoek, waar nu bij de boerderij een landelijke
camping ligt en nichten en neven ‘Enserink’ elkaar
ontmoeten, de tweede en derde generatie.

Educatieve aanvulling

‘Smek akelig’

Meer dan vierhonderd mensen vonden in de oorlogsjaren een
schuilplaats in Harfsen en Laren. In Harfsen was één op de drie
onderduiker. Ze zaten verborgen op boerderijen, in schuren en
onderduikholen, zoals bijvoorbeeld op de hei in Harfsen.
Overdag als de kust veilig was, hielpen ze mee op het land en
’s avonds zochten ze een veilige slaapplaats. In Harfsen is in de
oorlog heel veel gebeurd. Over het verzet in de buurt is veel te
lezen in het boek ‘De voet dwars’ (dat soms tweedehands
verkrijgbaar is). Daarin staan ook verhalen van de hand van
Martinus Enserink, gebeurtenissen die hij meemaakte. De broers
van Jo Enserink waren actief in het lokale verzet en werkten
samen met onderduikers die de spil vormden van de LO
(Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers) en de

regionale Knokploeg. De namen van drie broers Enserink
komen trouwens ook voor op de lijst van de ‘escape line’
(pilotenlijn) van de geallieerden, die na de oorlog werd
gepubliceerd. Jo Enserink en haar zus leverden ook hun
bijdrage aan het regionaal verzetswerk.

‘Liever geen bezoek’

Onderduiken op ‘de Huurne’

In de oorlog zong de familie vaak met de onderduikers in
de avond naast het harmonium; vader Enserink stond dan buiten
op wacht. Ze leerden een Poolse piloot ‘smek akelig’ te zeggen
in plaats van ‘et smakelek’. Dan hadden ze schik met elkaar.
Want ook al was het een nare tijd, van verbondenheid met elkaar
en humor was zeker ook sprake.

De tekeningen kort
voordat ze werden
opgerold en
aangeboden aan
Nationaal
Onderduikmuseum

Ons gezin compleet. De jongens: Eppie, Get, Hein,
Johan, Tinus, Bertus, Tonnie en Wim.
De meisjes: Jantje, Jo, Gerrie, Willemien en Hermien
(collectie fam. Dwarshuis).

Alles bij elkaar: de tekeningen over de mensen van toen in de
buurtschap, de geschreven en doorvertelde levensverhalen,
de film van Andries Udink: het geeft een interessant en
veelzijdig beeld van het leven van boerenfamilies en onder
duikers in Harfsen en omgeving en het verzetswerk. Directeur
Gerda is zeer verguld met deze schenking. In educatief opzicht
is de rol tekeningen ook zeer welkom want de afbeeldingen
zullen kinderen aanspreken. De zussen Dwarshuis hebben
laten weten dat ze met elkaar zorgvuldig overleg hebben
gevoerd op welke plek of in welk museum deze tekening het
best tot hun recht zouden kunnen komen. Zij besloten dat het
een schenking aan Nationaal Onderduikmuseum zou worden.
De directeur sprak tot slot met Joke, Ineke, Corrie en
Henriëtte over de plannen tot uitbreiding van het Nationaal
Onderduikmuseum. Hierdoor komen er betere mogelijkheden
om beelden en verhalen van onderduik, verzet en vrijheid aan
de bezoekers te tonen. Juist deze schenking laat zoveel
aspecten van de oorlogstijd zien. In de nabije toekomst zullen
de tekeningen zeker een belangrijk onderdeel zijn van de
algemene tentoonstelling over onderduik.
Bronnen: gesprekken met familie Dwarshuis, boek ´De voet
dwars´, uitgave van ´De Elf Marken´ 1995
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ADVERTENTIE

Agenda:
Exposities

t/m 5 maart 2023

Geef de namen een gezicht
Rademakersbroek

18 juni t/m 30 oktober 2022 1572 en de kracht van Gertrud

Iedereen is anders. Daarom luisteren we - bij ons op kantoor

Diversen

daarvan zorgen we voor de juiste verzekering of hypotheek.

Zaterdag 30 april
aanvang 13.30 uur

Kinderworkshop Geheimtaal,
in het kader van Sjors Cultuur,

Maandag 16 mei
inloop 19.00 uur,
aanvang 19.30 uur

Algemene ledenvergadering
Aaltense Musea

Donderdag 26 mei

Hemelvaartsdag, oldtimertreffen,
diverse activiteiten op museumpleintje,
o.a. boekenverkoop
VVV open 11-17 uur

10-12 juni

Wijnfeest Aalten

Vrijdag 24 juni
tot 22.00 uur

Midzomeravondshopping
Aalten – VVV open

Zaterdag 25 juni

Restantenmarkt 11-16 uur

Donderdag 21 en 28 juli
en 4 en 11 augustus

Aaltendagen, boekenmarkt
op museumpleintje

Zondag 2 oktober
13-17 uur

Bockbierdag
VVV open

Zondag 13 november
13-17 uur

Intocht Sinterklaas
VVV open

Museum in de Koppelkerk ‘ontmoetingen’
20.00-21.30 uur (ook livestream)
Donderdag 7 april

Rademakersbroek, gesprek Gerda
Brethouwer met Ad van Liempt

Donderdag 5 mei

Jan Slomp, vrijheidslezing

Donderdag 2 juni

Heleen Kuipers 'Tante Riek',
gesprek Gerda Brethouwer
met dochter

Donderdag 15 september

1572 en Gertrud von Millendonk,
gesprek Gerda Brethouwer met
Hans de Graaf

VVV

Meer informatie over onderstaande activiteiten is te verkrijgen
bij VVV Aalten, Markt 14, telefoon +31 (0)543 47 30 52 of
www.vvvaalten.nl
• Diverse fietsroutes, te verkrijgen bij de VVV
• Arrangementen op verzoek te bespreken / reserveren via de VVV
• De Gängeskesroute wordt zonder voorafgaande boeking
aangeboden op de eerste en derde zaterdag van juni tot en met
september. Start 14:00 uur bij het Nationaal Onderduikmuseum/
VVV. Prijs 5 euro per persoon.

Escaperoom voor de Vrijheid

In het Nationaal Onderduikmuseum bevindt zich de Escaperoom voor
de Vrijheid. Voor meer informatie en reserveren van de Escaperoom,
ga naar www.escaperoom-aalten.nl
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Heel persoonlijk.
Altijd en overal.
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of bij jou thuis - heel goed naar wat jij belangrijk vindt. Op basis
Perfect op maat en passend bij hoe jij in het leven staat. Bel ons
of kom gerust eens langs voor een afspraak.

MidzomerAvond
Shopping vrijdag
24 juni in Aalten
Op vrijdagavond 24 juni wordt er in Aalten
een gezellige MidzomerAvond Shopping
gehouden. Op deze avond zijn alle winkels
in Aalten geopend tot 22.00 uur. Ook de
VVV/Museumwinkel is deze avond
geopend.
Op het museumplein bij de ingang van het
Onderduikmuseum en de VVV wordt het
een gezellig gebeuren. Er is een
tweedehands boekenmarkt, ook met
kinderboeken, er is koffie en thee en er
wordt gezorgd voor lekkere hapjes. De
diverse wandel- en fietsroutes zullen onder
de aandacht worden gebracht en natuurlijk
is er de verkoop van artikelen uit de VVV/
Museumwinkel. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan Achterhoekse producten, kaarten,
lekkere streekproducten, cadeaukaarten et
cetera. Deze avond zal er ook een
wijnproeverij zijn van de eigen
museumwijn: Enjoy Freedom. Ingrid Luiten
zal deze avond de sfeer nog meer
verhogen met haar accordeon.
Bij slecht weer zal de boekenmarkt
overdekt plaatsvinden in de Freriksschuur
aan het museumplein en de overige
activiteiten in de hal van het museum. Wij
hopen u deze avond te ontmoeten op ons
eigen museumplein!

Tweedehands
boekenmarkt
Vanaf Hemelvaartsdag, donderdag
26 mei, is weer dagelijks de
tweedehands boekenmarkt te
bezoeken in het Nationaal
Onderduikmuseum.
De boekenmarkt bevindt zich in de
Freriksschuur, naast de ingang van
de VVV en het Onderduikmuseum
en is geopend tijdens de reguliere
openingstijden van het museum.

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

JW Hagemanstraat 24 Eibergen
T: 0545 29 24 57
www.owmachterhoek.nl

Alfa Accountants en
Adviseurs

Nijverheidsweg 7C
7122 LC Aalten
088 2531250

Je bedrijf, branche en
uitdagingen, we willen het
van dichtbij meemaken.
www.alfa.nl/aalten

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

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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Rademakersbroek

Geef de
namen een
gezicht
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