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a een droge en warme zomer, waarbij af en toe de mussen van het dak vielen
en zelfs het museum ’s middags werd gesloten in verband met de hitte, zouden
we nu het museum soms beter kunnen sluiten vanwege de hoge energie
rekening. Ja, ook het museum heeft te maken met best wat uitdagingen af en toe.
Waar de wereld dus soms op z’n kop lijkt te staan en het woord crisis nogal eens
voorbij komt, ben ik blij dat wij weer een lichtpuntje in de huiskamers mogen brengen
met deze nieuwe Panne. Deze keer met twee persoonlijke interviews: met Henk Dijk,
de nieuwe voorzitter van het Nationaal Onderduikmuseum en met Diny Griffioen,
medewerker van het secretariaat, die met pensioen gaat.
Lichtpuntjes brengen ook het onderzoeksteam en de verhalenvangers van het
museum. Zij onderzoeken onder andere de verhalen en gebeurtenissen van
onderduikers. Soms gebeurt dit op verzoek van nabestaanden die willen weten waar
hun familie, vader, moeder, opa, oma of zelfs overgrootouders tijdens de Tweede
Wereldoorlog ondergedoken zaten. Wat moet het fijn zijn als je zo wordt geholpen bij
de zoektocht naar de achtergrond en gebeurtenissen en zo een kijk terug in de tijd te
krijgen van je voorouders.
Dat dit van belang is, blijkt er wel uit dat mensen van heinde en ver hiervoor naar het
Onderduikmuseum komen. Afgelopen tijd zelfs uit Canada en Australië! Het bezoeken
van de onderduikplek van je voorouders of familie is vaak een emotioneel moment en
het besef wat ze hebben doorgemaakt en in welke omstandigheden. Maar ook dat
onbekenden hulp aanboden. Mensen stelden belangeloos hun huis, schuur of andere
plek open voor vreemdelingen die een veilige plek zochten. Zij waren lichtpuntjes in
die donkere periode.
Tijdens de afgelopen Aalten Dagen en op Open Monumentendag brachten de
baliemedewerkers veel vrolijkheid en daarmee lichtpuntjes. Met een mooie aankleding
buiten en in de hal, uitgedost in ouderwetse kleding, het maken van wentelteefjes en
arretjescake maakten ze er een feestje van. Daar word je toch blij van!
Je ziet, iedereen kan zo op zijn eigen manier een lichtpuntje voor een ander zijn.
Met een lief gebaar, een vriendelijke lach, een kort momentje van aandacht kun je al
veel betekenen voor een ander. Als we allemaal elke dag proberen een lichtpuntje te
zijn, dan wordt de wereld vanzelf weer een stukje mooier en lichter.

Veel leesplezier!
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Namens de redactie,
Annet Westerveld-Lensink

De persoonlijke verhalen en artikelen in De Panne zijn vaak geschreven vanuit
een herinnering, een overlevering of bijvoorbeeld overgenomen uit brieven
of dagboeken. De redactie en het onderzoeksteam van het Nationaal
Onderduikmuseum doen hun uiterste best om de juistheid van de verhalen
te controleren en te verifiëren. Mocht u toch een onjuistheid aantreffen of
aanvullende informatie hebben over een verhaal, artikel of thema, dan
vernemen wij dit graag. U kunt dit mailen naar info@onderduikmuseum.nl

Jan met de Panne
Een uitgebreid verhaal over
Jan met de Panne vindt u op
pagina 19
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Uit de organisatie
Wat een roerige tijd is dit. Net nu we (hopelijk)
het belangrijkste deel van de coronapandemie
achter ons denken te hebben, dient zich alweer
een volgende crisis aan: de beperkingen van de
energievoorziening en stijgende prijzen. Het is
fijn dat de Provincie Gelderland ons steunt bij de
verduurzaming en betere klimaatbeheersing van
het museum. Dat is bar nodig.

door Gerda Brethouwer

Rimpelingen
Maar ach, de moeilijkheden zijn rimpelingen in ons bestaan
als je het vergelijkt met wat mensen elders dagelijks
meemaken. Vluchten of met hun leven bedreigd worden om
wie ze zijn of willen zijn, niet in vrijheid kunnen leven zoals
wij dat kunnen. ‘Als je het kwijt bent, weet je wat je mist!’
Onwillekeurig gaan de gedachten terug naar de Tweede
Wereldoorlog en de verhalen van toen. Het zijn verhalen die
nog niets aan kracht hebben ingeboet. Zeker niet omdat we
ook steeds vanuit een ander perspectief terug kunnen kijken
naar die geschiedenis. Naar verhalen die verborgen waren
en ons voeden in het besef van de waarde van onze
democratie. Dwars door al het gemopper heen.

Joods werkkamp Lievelde

dwangarbeiders van werkkamp Lievelde de Tweede Wereld
oorlog overleefd. Dit is ook onze collectieve geschiedenis.
We weten er zo weinig van. In Lievelde is al twee generaties
lang niets te zien dat aan het kamp herinnert in het agrarisch
gebied. Dat is nu hersteld.

Regioprogramma Achterhoek
In het regioprogramma ‘Vrijheid’ van de Achterhoek, Liemers
en de Duitse grensstreek, wordt aandacht besteed aan
andere perspectieven en ‘vergeten’ hoofdstukken van onze
regio. Graag werkt het Nationaal Onderduikmuseum mee
aan het verder ontsluiten en doorvertellen van wat gewone
inwoners in een ongewone tijd destijds kon overkomen.
Zomaar om hoe ze geboren waren, met een kleurtje of met
het verkeerde geloof. Dat geldt ook voor het zogenoemde
‘Vergeten Bataljon’ een leger van meer dan 400 jonge
mannen, boerenzonen, onderduikers en verzetsmensen,
afkomstig uit heel Nederland, die zich na de bevrijding
aansloten bij het Canadese leger: Dutch National Batallion.
Het plan is in 2025 – wanneer we 80 jaar vrijheid vieren –
hieraan een expositie te wijden en lezingen te organiseren.
We zoeken daarbij graag samenwerking met andere partijen,
zoals het Avog’s Crash Museum in Lievelde, Collectie
Westendorp, Humberghaus in Dingden en anderen.
Heeft u nog informatie of fotomateriaal voor het museum?
Wij ontvangen het graag en zijn u dankbaar!

Vernieuwingsplan Nationaal Onderduikmuseum

Vernieuwingsplan

Nationaal Onderduikmuseum
door Gerda Brethouwer
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.

Op zondag 2 oktober woonde ik de indrukwekkende
onthulling bij van het monument ‘Joods Werkkamp Lievelde’.
Een monument na 80 jaar. In de Achterhoek bestonden
destijds werkkampen voor Joodse dwangarbeiders in kamp
de Wittebrink tussen Zelhem en Hummelo, kamp de Zomp
in Ruurlo en het werkkamp Lievelde. Op 2 oktober 1942,
tegen middernacht, werden alle Joodse dwangarbeiders uit
Nederlandse werkkampen zo onopvallend mogelijk met de
trein naar kamp Westerbork vervoerd. Van daaruit gingen de
transporten naar de vernietigingskampen in Polen en werden
de mannen vermoord. Vrijwel zeker heeft geen van de
4
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De afgelopen tijd ging veel aandacht naar de mogelijke
aankoop van een belendend pand. Dit lijkt op dit moment
echter niet haalbaar. De besturen van Stichting Beheer en
Vereniging Aaltense Musea hebben daarom samen besloten
om nu eerst de restauratie en verduurzaming van de
dorpsboerderij op te pakken.

Verduurzamen: veel te winnen
Voor deze stap maakt het museum dankbaar gebruik van
het ‘Ontzorgingsprogramma verduurzaming maatschappelijk
vastgoed’ van de provincie Gelderland. Dit programma
vanuit het Rijk is bedoeld om de verduurzaming van
maatschappelijk vastgoed te versnellen. De provincie
ondersteunt het Nationaal Onderduikmuseum op dit gebied,
omdat er in onze verschillende rijksmonumenten veel te
winnen valt. Iets dat gezien de extreem stijgende
energielasten extra belangrijk is. Het is erg zuur dat we na
corona nu deze nieuwe bedreiging het hoofd moeten
bieden, zeker omdat we tegelijkertijd onze ambities vast
willen blijven houden.

Sturen
Op dit moment richten we de financiële projectadministratie
in en worden de daarbij behorende bevoegdheden vast
gelegd. Dit zijn belangrijke ‘instrumenten’ om het
vernieuwingsproces in goede banen te leiden, zowel
financieel als organisatorisch. Voor de beide besturen van de
Stichting Beheer en de Vereniging Aaltense Musea en het
Vernieuwingsteam zijn het

Het is onze missie om in de vernieuwingsplannen vanuit
meerstemmigheid de geschiedenis van de burgers in
oorlogstijd te kleuren. De rode draad zal zijn: onderduiken!
We merken dat het leerlingen veel doet om gedachten uit
te wisselen over gewone dagelijkse verhalen die bekend
worden via de krant, tv en sociale media. Zeker nu de oorlog
dichtbij plaatsvindt en we de zinloosheid ervaren van
jongens die moeten verdedigen en in groten getale sterven.
Ook zij die opgeroepen worden te vechten in een ander
land, omdat een machthebber dat met propaganda en tucht
van hen eist. We zien en horen het: jonge mannen gaan in
verzet, sterven, vluchten, duiken onder.
De geschiedenis blijft zich herhalen en we leren er niet van.
Daarom verzamelen we de verhalen en de betekenisvolle
voorwerpen die zo belangrijk zijn voor educatie.

Drie ontwikkelingen
Parallel aan al het bovenstaande werken we in ieder geval
hard door aan de uitvoering van het Onderduikmuseum
Junior, een vaste toonstelling over de onderduik en het
Kenniscentrum onderduiken. Over deze drie
ontwikkelingen leest u de volgende keer meer.

3
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Ons museum is een interessante plek van geschiedenis
middenin het centrum van Aalten. En minstens zo belangrijk:
hier werken vrijwilligers die het werk dankbaar en nuttig
vinden. Juist nu we verder bouwen aan de toekomst van het
Nationaal Onderduikmuseum zijn extra vrijwilligers die ons
steunen nodig en welkom. Hou je van geschiedenis en
verhalen? Wil je kennis opdoen en enthousiaste mensen
ontmoeten met dezelfde passie in het museum? We zijn op
zoek naar mensen die in goede samenwerking ons erfgoed
in stand houden en doorgeven.
Mocht je een dagdeel per week willen meewerken aan een
expositie, rondleidingen, collectieregistratie en meer, laat
het ons weten. Wij spreken graag met je over een passende
vrijwilligersfunctie. Enthousiasme, kennis en/of kunde zijn
altijd welkom!

Dorpsboerderij eerst

Om het vernieuwingsplan concreet handen en voeten te
geven zijn we sinds de toekenning van de vernieuwings
subsidies door het Mondriaanfonds in 2020 aan het werk om
de juiste voorwaarden te scheppen. Die stap is nodig om
alle plannen ook daadwerkelijk te kunnen realiseren.

1. Ontmoetingsplein
2. Dorpsboerderij
3. Contextexpositie
4. Markt 12, Onderduikpand
5.	Markt 14, werken en leven
aan de grens

Kom erbij
Rijkswerkkamp Lievelde aan de Schansweg
© collectie van mevr. Elschot-Stevens

daarnaast in het hele traject belangrijke middelen om te
kunnen sturen, onder andere ook voor het aanvragen en
verantwoorden van de diverse subsidies.

1

Markt 12 - Onderduikpand,
Lieu de Mémoire en kloppend
hart van het museum

5
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Het Onderduikersmonument in Aalten:
75 jaar later

De vogel staat symbool voor de inbreng van het verzet in
de strijd tegen de bezetter. Het tanende hakenkruis op de
achtergrond verbeeldt de vergankelijkheid van de
bedreiging. De tekst op dit rechter fragment luidt: “Want hij
zal u dekken met zijn vlerken en onder zijn vleugelen zult gij
berouwen”.

Geschenk van Nederlandse onderduikers aan de inwoners
van Aalten en het verzet
Het monument aan de Stationsstraat in Aalten
is een dankbetuiging van oud-onderduikers uit
heel Nederland aan de Aaltense bevolking voor
de ondervonden gastvrijheid en aan de
verzetsmensen die de stuwende kracht waren
bij het onderbrengen van de onderduikers.
De combinatie van muur en fontein werd op
4 oktober 1947 geschonken aan Aalten. Dat is
dus nu 75 jaar geleden.

door Ina Brethouwer

Een comité van onderduikers
Al in september 1944 wordt een comité gevormd van
‘onderduikers in Aalten van allerlei richting’. Meteen na
de bevrijding krijgt dit de naam: Aaltensche Reünie van
Onderduikers (ARO). Zij organiseren een reünie en hebben
de wens hun dankbaarheid richting de gemeente te uiten
“die, wat onderduikers betreft, aan de spits van Nederland
staat”. Zij citeren Trouw van 9 juni 1945. In de crisistijd kost
het veel moeite het monument te realiseren, want het is
lastig voor de mensen om geld af te staan. Er wordt offer
vaardigheid gevraagd. Met veel dubbeltjes en kwartjes komt
het dan voor elkaar, vooral nadat voormalig verzetsleider
Ome Jan Wikkerink het eindresultaat zelf tot stand brengt en
de totaalrekening verlaagt. Zoals bekend hielp hij in WO2 samen met echtgenote Dela en de kinderen - ieder die bij
hen aanklopte in de Patrimoniumstraat. Hij was een
belangrijke spil in de regionale en nationale L.O. organisatie
(landelijke hulp aan onderduikers).
Eind april 1946 ontvangt de gemeente Aalten een brief van
de ARO waarbij het ontwerp van het monument wordt
meegestuurd. Begin mei 1946 antwoorden B&W van Aalten
dat met dankbaarheid het monument aanvaard zal worden
en dat de gemeente graag de zorg voor het onderhoud en
het in goede staat houden op zich wil nemen.

6
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Eerste Aaltense Onderduikreünie, 4 oktober 1947
Al vóór 4 oktober 1947 komen van heinde en ver de
onderduikers naar Aalten. Die zaterdag begint het
programma van de reünie om 13.30 uur in de NH-kerk aan
de Markt. De aanwezigen dragen allemaal een oranje strikje
op de revers. De kerk is tot in het verste hoekje bezet, dat
zijn zeker 1.000 plaatsen. Voorzitter Frans de Vries houdt het
welkomstwoord en herdenkt omgekomen oud-onderduikers.
Hij zegt dat de aanwezigen een roeping hebben: het leven
van de toekomst rust op hun schouders. “Bewaar ons voor
verkapt nationaal socialisme, want dan halen we door de
achterdeur binnen wat we door de voordeur uitgeworpen
hebben”. Woorden die nu 75 jaar later niets aan kracht
inboeten.
Dan volgt de toespraak van
dominee Fredrik Slomp,
alias Frits de Zwerver,
met de titel: ‘Aalten, het
broeinest van verzet’.
Er worden liederen
gezongen en het slotwoord
is van J. Smallenbroek uit
Assen, voorzitter van de
nationale stichting 40-45.
Zijn thema is: ‘Was het
verzet dwaasheid?’.
Terwijl iedereen de kerk
verlaat, speelt organist Bert
van Nood Psalm 150 vers 1
en 2. Op de Markt wordt nu
een stoet gevormd direct
achter de genodigden.
Begeleid door fanfare
De Eendracht loopt men
door de Landstraat en
Berkenhovestraat naar begraafplaats Berkenhove aan de
Barloseweg.
Om 15.45 uur volgt hier de herdenking van de achttien
gevallen verzetslieden. De broers De Jong uit Rotterdam
leggen namens alle onderduikers een krans op het graf van
verzetsleider Cornelis Ruizendaal alias Zwarte Kees.

Banden aanhalen

Een krans voor Zwarte Kees (links familie Ruizendaal)

De menigte is onder de indruk en loopt terug naar de Markt.
Tegen 16.30 uur verzamelt men zich bij het NS-station waar
de overdracht van het Onderduikersmonument plaatsvindt.
Hier volgt een programma van toespraken en onthulling.
Dela Wikkerink-Eppink (echtgenote van Ome Jan) haalt het
doek weg dat over de muur met plaquette is gedrapeerd.
De fontein wordt in werking gesteld en de aanwezigen
zingen het Wilhelmus. Burgemeester E.S. van Veen neemt
het monument namens het gemeentebestuur officieel in
ontvangst. Het monument met fontein is ontworpen door de
heer Olthof uit Bennekom. Aannemer Jan Wikkerink heeft
het monument gemetseld en de prijs laag gehouden
ondanks stijgende kosten (*).

Twee symbolische fragmenten
De twee fragmenten op het monument zijn ontworpen door
voormalig onderduiker Dick Lemcke. Verwezen wordt naar
Psalm 91. Het linker beeldhouwwerk is een voorstelling van
drie bespijkerde laarzen van de horde der barbaren die een
ontkiemende vrucht dreigen te vertrappen. Dit symboliseert
de overweldiging en bezetting en beeldt het bedreigde
jonge leven uit dat toch ontkiemt, ondanks het gevaar. De
tekst luidt: “Gij zult niet vrezen voor de schrik des nachts,
voor de pijl die des daags vliegt, voor de pestilentie die in
de donkerheid wandelt, voor het verderf dat op de middag
verwoest”.
Het rechter fragment is een pelikaan die met uitgespreide
vleugels het nest met jongen beschermt. De pelikaan is een
christelijk symbool voor totale zelfopoffering. Volgens de
legende voedt de vogel haar jongen met haar eigen bloed.

(*) J an Wikkerink schreef het comité voordien: “We moeten zien dat
we alle zeilen bijzetten zodat de zaak rechtkomt”.

Het gemeentebestuur biedt de genodigden na afloop een
drankje aan in de Sociëteit aan de Hofstraat. Die avond is er
in gebouw Irene aan de Hogestraat een ‘Onderduikersinstuif’.
De bestaande vriendschapsbanden worden verder
aangehaald en velen verblijven de volgende dag ook nog
in Aalten. In de jaren 1985, 1995 en 2005 vindt nog driemaal
in Aalten een Onderduikreünie plaats. In 2005 wordt met
nadruk een appèl gedaan op de onderduikers dat ze het
eigen onderduikverhaal opschrijven (als dat nog niet
gebeurd is). Hierdoor komt een aantal mooie verhalen in de
collectie van het kort daarvoor geopende Onderduikmuseum.

Tijden veranderen
Op foto’s is te zien dat op enig moment de fontein
vervangen is door een andere minder gestroomlijnde
fontein. Het bankje dat de firma Monasso maakte, is
verdwenen. Het straatwerk is vernieuwd en er staan zes
jonge esdoornbomen. Ome Jan is intussen overleden net als
veel van zijn leeftijdgenoten en voormalige onderduikers.

Een nieuwe eeuw breekt aan.
De Gelderlander van 18 juni 2012 schrijft:
“Bij het Onderduikersmonument aan de Stationsstraat in
Aalten wil de gemeente Aalten een nieuwe fontein plaatsen.
De huidige fontein, die onderdeel is van het monument,
is oud en aan groot onderhoud toe”.
Het Onderduikersmonument is kort daarna niet langer een
eenheid (dat wil zeggen: gedenkmuur in verbinding met de
fontein) maar alléén een muur. Het straatwerk gaat op in
de stationsomgeving en er staan twee moderne banken.
De fontein is een eigentijdse invulling in het straatwerk.
De gemeente Aalten schakelde Bart van der Zwan uit
Montfoort in omdat zijn ontwerp van een fontein aanspreekt.
Hij maakte een rooster van cortenstaal waarin het gemeente
logo van Aalten acht keer is uitgesneden en dat is een fraaie,
creatieve verbeelding.
Scholieren van Basisschool IKC Uniek Aalten hebben het
monument geadopteerd. Elk jaar is hier een herdenking met
leerlingen van groep acht.

Bronnen: Gemeente Aalten, collectie Nationaal Onderduikmuseum
De foto’s behoren tot de collectie van Nationaal Onderduikmuseum
Aalten, ook met dank aan Jan Oberink.
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De collectie Mom

De collectie Bent

door Bert Smeenk

door Bert Smeenk

Een waardevolle schenking

Op 22 april dit jaar schonk kleindochter Ivonne de
nagelaten documenten van haar grootvader H.B.J. Mom,
chef-veldwachter in Eibergen aan museumdirecteur Gerda
Brethouwer. Deze collectie bevat gegevens van Hendrikus
Bernardus Johannes Mom en zijn zoon Hermanus Hendrikus
Bernardus Mom. De schenking is het sluitstuk van een tip,
die Bert Smeenk, lid van het onderzoeksteam van het
Nationaal Onderduikmuseum, in de herfst 2021 van Henry
Leussenkamp kreeg: “Wanneer heb je tijd om een collectie
te bekijken?”. Dat was niet aan dovemans-oren gericht.

Mom senior
Wie was Hendrikus Bernardus Johannes Mom, die op
27 januari 1892 in Renkum, Oosterbeek werd geboren en
daar in 1918 trouwde met Helena Johanna van Dijk? Tot zijn
negentiende jaar was hij werkzaam in de tuinbouw. In 1912
ging hij naar Canada, waar hij werk vond. Drie maanden na
het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog riep de militaire
dienstplicht hem terug naar Nederland. Al in 1917 werd hij
benoemd tot gemeenteveldwachter van Winterswijk. In juni
1925 verruilde hij Winterswijk voor de buurtschap Beltrum

bij Eibergen, om daarna als chef-veldwachter aangesteld te
worden in Eibergen. Die functie vervulde hij ook enkele jaren
tijdens de oorlog. Omdat zijn zoon Herman in het verzet zat,
was hij voor de bezetter niet meer te handhaven en ging hij
met ziekteverlof. Na de bevrijding kreeg hij direct zijn functie
terug en werd bovendien plaatselijk hoofd van de Politieke
Opsporingsdienst (P.O.D.). Op 28 maart 1963 overleed hij in
Eibergen (zijn echtgenote twaalf jaar eerder).

Zoon Herman Mom
Zoon Hermanus Hendrikus Bernardus
(Herman) Mom werd geboren in
Winterswijk op 11 april 1920. Hij was
werkzaam bij de NV Heemaf in
Hengelo maar moest vanwege de
verplichte Arbeitseinsatz in Duitsland
werken als smid/bankwerker en
elektromonteur. Na zijn verlof begin
1944 keerde hij niet terug, dook
onder in Beltrum en werd actief in
Herman Mom
het verzet. Hij kwam in contact met
Cornelis Ruizendaal (‘Zwarte Kees’), die de leiding had over de
Knokploeg Aalten. Herman sloot zich bij deze knokploeg aan
en kreeg - mede door zijn technische achtergrond - de functie
van wapenmeester. De infiltratie van verrader Willy Markus
werd ook Herman Mom noodlottig.
Op 20 april 1944 werd Herman gearresteerd samen met
ongeveer 20 anderen en naar Vught overgebracht. Hij werd
ter dood veroordeeld en samen met zijn verzetskameraden op
6 juni 1944 in de duinen van Overveen gefusilleerd. Zijn naam
staat op het oorlogsmonument in Eibergen.

Opvallend
Het is opmerkelijk dat er tussen de documenten van de
geschonken Mom-collectie ook een papier zit over de spion
en verrader Willy Markus. Herman Mom heeft dit verraad niet
overleefd, net als zijn vrienden Jo Blaauwgeers en de broers
Johan en Theo Sonderen. Verder valt uit de collectie op te
maken dat Hermans vader, Mom senior, altijd uiterst correct zijn
taken uitvoerde. Met de kennis van het verleden anno nu besef
je als lezer van de stukken hoe moeilijk de situatie voor Mom
senior moet zijn geweest; het uitvoeren van zijn functie naast
het grote verlies van zoon Herman en diens vrienden. Hoe
heeft hij dat ervaren en kunnen verwerken?

Belangrijke collecties
De collectie Mom maakt nu een zeer belangrijk onderdeel uit van de collectie van het Nationaal
Onderduikmuseum en is waardevol nu en in de toekomst, omdat deze een goed beeld geeft van de
oorlogssituatie en latere jaren in de plattelandsgemeente Eibergen. Dat geldt zeker ook voor de collectie
Bent, met daarin beschrijvingen van Eibergen en Aalten. Daarom bij deze een oproep: mochten er mensen
zijn die nu bij zichzelf denken ‘Ik heb hier thuis nog iets liggen dat eigenlijk thuishoort in het Nationaal
Onderduikmuseum’, neem dan contact op met het secretariaat van het museum info@onderduikmuseum.nl
of met onderzoeker Bert Smeenk bert.archief@gmail.com
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Dagboekaantekeningen van voor en tijdens de oorlog

Op 13 april 2022 bracht mevrouw
Bent-Bosman drie schriften naar het
Nationaal Onderduikmuseum en
overhandigde die als schenking aan
directeur Gerda Brethouwer.
Mevrouw Bent-Bosman is de weduwe
van H.A. Bent, die op 25 april 1924 in
Eibergen geboren werd en intussen is
overleden. De schriften bevatten zijn
dagboekaantekeningen. De oproep
voor de Arbeitseinsatz legde hij in de
oorlog naast zich neer waarna hij moest
onderduiken. De schriften bestrijken
een periode van 1 januari 1937 tot en
met 31 maart 1945 en geven een heel
specifieke inkijk in het leven van een
(gelovige) jongen/jongeman voor en
tijdens de oorlog.

Nauwkeurige beschrijving
Het wereldgebeuren komt aan de orde
samen met de gebeurtenissen in twee
dorpen Eibergen en Aalten. Wat Aalten
betreft gaat het vooral om buurtschap
Barlo. Bij het lezen van de aantekenin
gen heb je als lezer het gevoel terug te
reizen in de tijd. Veel is 77 jaar na dato
nog herkenbaar en tegelijkertijd wordt
nieuwe informatie aangereikt.
Henk Bent beschrijft zeer nauwkeurig
de plaatsen en gebeurtenissen in een
kleine plattelandsgemeente dichtbij de
grens. De mensen hoopten dat er geen
oorlog zou komen. Maar Henk Bent
had die illusie niet, dat blijkt wel, want
hij beschrijft heel goed de annexatie
van Oostenrijk. Hij bezat een grote
opmerkingsgave, eigenlijk is dat uitzonderlijk voor een jongeman, vooral
ook in die tijd, waarin informatie niet
snel en makkelijk beschikbaar was.
Boeken en kranten lezen en naar de
radio luisteren: dat waren in die dagen
de enige bronnen van informatie.
Henk Bent heeft alles goed aangevoeld
en daarna meegemaakt: de verschrik
kelijke Tweede Wereldoorlog was in
aantocht en niet meer te vermijden.

Mevrouw Bent-Bosman met een van de schriften met daarachter haar dochter Wilma,
Bert Smeenk, dochter Nannie en Gerda Brethouwer (Foto Jan Oberink)

met als titel ‘Een inkijkje in de dagen
van de onderduik’.

Dankbaar
Het Nationaal Onderduikmuseum
bestudeert het leven van gewone
mensen in ongewone tijden en vertelt
erover. Daarom past deze schenking zo
goed in de collectie. Het museum is de
familie Bent zeer dankbaar voor dit
gebaar. Ook al zijn het documenten
van lang geleden, hun waarde hebben
ze gehouden en dat blijft ook in de
toekomst zo. In deze
tijd kloppen kinderen
en kleinkinderen van
oorlogsgetuigen en

onderduikers steeds vaker met vragen
aan bij het museum. Het museum is dan
blij als vragen naar genoegen beant
woord kunnen worden. Een schenking
als deze helpt bij de museummissie van
onderzoek en educatie.

Unieke schriften
Voor het museum zijn deze unieke
persoonlijke documenten van grote
waarde, temeer omdat deze tamelijk
gaaf zijn gebleven in al die jaren.
Dagblad Tubantia besteedde op
14 april 2022 aandacht aan deze
schenking via een halve pagina tekst
Nationaal Onderduikmuseum | De Panne 2-2022 | 9

Darwin zei et al
deur Jan van Eerden

D

arwin hef in 1859 een theorie ontwikkeld wiet
samen e’vat wordt in de term: Survival of the
fittest. He kwam tut de conclusie dat neet de
starkste of de slimste soorten ovverlaeft, moar
diegene wiet zich et beste anpast an de veranderende
umstandigheden. Zo bunt hele grote soorten as
dinosauriërs en mammoeten uute’storven, terwijl
weekdieren en kwallen der al miljoenen jaoren bunt.

Een tijd terug ontving het museum van
mevrouw Marion der Weduwen haar
verhaal ‘herinneringen aan een huis vol
onderduikers’. Zij groeide op aan de
Landstraat 41 in Aalten. Marion was drie
jaar oud toen de oorlog begon. Haar
vader was huisarts en haar moeder
bestierde het gezin met vijf jonge
kinderen, de dokterspraktijk en stuurde
het personeel aan. Het was een komen
en gaan van mensen. Voor de kinderen
was er één plek in huis die streng
verboden was: de zoldertrap. Vader had
een liedje gemaakt over het gevaar dat
daar op zolder schuilde ‘Trappedoelie’.

Dat er onderduikers zaten, dat wisten
de jonge kinderen niet. Haar verhaal
eindigt met de zin: ‘De onderduikers
zijn tot het einde van de oorlog bij ons
gebleven, veilig en wel’.
De herinneringen maken voor jongeren
goed invoelbaar hoe een jong meisje
de oorlogstijd beleefde en is in educatief opzicht een zeer welkome
aanvulling op de museumcollectie.
Bovenstaande foto van het gezin
Der Weduwen werd na de bevrijding
gemaakt en is beschikbaar gesteld
door Marion der Weduwen.

Virtual Reality game
Van 23 september tot en met 9 oktober konden
bezoekers in het Nationaal Onderduikmuseum
een Virtual Reality game spelen. De game is
onderdeel van het project ‘Schatkamers van
Gelderland’ in samenwerking met 34 Gelderse
erfgoedorganisaties. In dit spel moesten twee
spelers gestolen historische objecten
terugplaatsen in de juiste periode om het
verleden te herstellen. Zo kon spelenderwijs de
geschiedenis van Gelderland worden ontdekt.
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Onder van links naar rechts:
mevrouw N. der Weduwen-Wissink
met haar kinderen Joop en Marion
der Weduwen. Boven van links naar
rechts: de kinderen Herman, Yvonne
en Erik der Weduwen.
Het is heel verdrietig te bedenken dat
het gezin vanaf januari 1945 verder
moest zonder hun ankerpunt.
Doctor J. der Weduwen - een moedige
man die heel veel voor anderen
betekende - overleed bij Apeldoorn
nadat hij vanuit de lucht beschoten was
met boordwapens.

Lintje voor
Johan Scholl
Tijdens de jaarlijkse lintjesregen
in april dit jaar kreeg opnieuw
een vrijwilliger van het
Nationaal Onderduikmuseum
een lintje. Dit keer was het
Johan Scholl. Johan vervulde
diverse vrijwillige taken,
waaronder bij muziekvereniging
Excelsior uit Silvolde.
Bij het Onderduikmuseum
geeft hij sinds 2019 met veel
enthousiasme rondleidingen
aan zowel Nederlandse als
Duitse groepen en
schoolklassen.

No bunt der natuurlijk ook anders denkenden, en daor
steet ieder gelukkig vri’j in. Met name theologen en
andere religieuzen zetten in de 19e eeuw en de earste
helfte van de 20e eeuw de hakken in et zand. De toon
meek dat der gin discussie meugelijk was en i-j twee
kampen kreggen. Pro en anti. Later worden der ovver et
algemeen wat genuanceerder ovver e’dacht en kwamen
de kerkmeesters (met uutzondering van de maer
orthodoxe streumingen) tut de conclusie dat Darwin en
religie best samen könt gaon. Begriep mien good: ieder
mag denken en geleuven wat he of ze wil. Low daor
duudelijk ovver waen en mekare daor in respecteren.
Dat geldt trouwens neet allene veur de evolutietheorie.
Ik dacht an Darwin toen ik van de zommer een paar reeën
zagge lopen. Der bunt heel völle soorten wiet met
uutstarven wordt bedreigd of flink in antal bunt af
e’nommen. Dat geldt dus neet veur reeën, hazen en
luuzemelde. Kennelijk könt dee zich baeter anpassen aan
de huidige umstandigheden dan andere soorten. Dat de
umstandigheden vlot verandert hoof ik hier neet te
vertellen. As veurbeeld de dreuge heite zommers en
de slokke winters.
Dee evolutietheorie ku’j ok deurtrekken naor mensen en
de veranderende omstandigheden. Denk allene maor an
de energiecrisis, woningcrisis, inflatie. Et zal et laeven van
heel völle van ons gaon beïnvloeden of misschien hef et
dat al wal e’daone. Zol hier ook de theorie van Darwin
van toepassing waen?

As boosdoeners wordt vaak de overheid, de buuten
landers en de elite geneumd terwijl in miene optiek toch
echt Putin en consorten toch op zien minst de catelisator
van de economische crisis en inflatie bunt. Ik heuren der
zelfs wat zeggen dat de Navo gewoon Rusland zien gang
had motten laoten gaon, dan hadde wi-j no gewoon gas
e’had en was der niks an de hand e’west.
Misschien trek ik et vergeliek te wiet deur, maor at in
40-45 de Amerikanen, Canadezen en Britten ok is de
andere kante hadden uutekekken. Of al dee mensen wiet
met gevaor veur eigen laeven onderduukers in huus
nammen.

Dialectverhaal

Gezin Der Weduwen in Aalten na de bevrijding

Vrogger zeiden ze wal is: ”I-j hebt zelf ok ne kop
e’kreggen um nao te denken”. Mensen vergaet nog wal
is dat ze aerst zelf is mot kieken wat ze an de verande
rende umstandigheden könt doon. I-j mot aerst is bi-j ow
zelf naogaon waor aj ow könt anpassen. Vake is dat völle
maer as aj in aerste instantie dachten. En jao wellicht
mow allemaole de kommende tied wat bezuunigen op
ons uutgaven patroon. Jammer dan, maor et kan bi-j de
meesten ok wal wat minder. Frustratie en angst wordt
soms wal heel ongenuanceerd uute’serveerd. Termen as
Nederland failliet, bananenrepubliek en zelfs Nederland
multicultureel luilekkerland, wordt zonder enige nuance
en feitelijke kennis op straote gooit.
Misschien is et wal de toon wiet de meeste waerstand
opröp, zo warkt et althans bi-j mien wal. Et lik wal net as
in de tied van Darwin. Et is wit of zwart, maor niks der
tussenin en zo creëre wi-j dus twee kampen.
Misschien könne wi-j nog best wat van den olden Darwin
laern. Met een betjen anpassen an de veranderende
umstandigheden, komme wi-j deur elken crisis. I-j hooft
ow eigen mening neet helemaole weg te cijferen. A-j wat
genuanceerd bunt geet dat best samen, net as op den
duur Darwin en religie ok samenging.

Der bunt heel wat mensen wiet moord en brand
schreeuwt en direkt naor de overheid wiest.
De overheid mot dit en de overheid mot dat.
Maor i-j könt neet alle problemen en verantwoorde
lijkheden bi-j de overheid ovver de hegge smieten.
Natuurlijk is der een categorie mensen wiet met
de rugge veur de muure staot en het is good dat
de overheid dee mensen ondersteunt, laot dat
duudelijk waen.
Ik argere mien greun en gael an de schreeuwers
wiet in een zogenaamd verschrikkelijk land wont.
Zee onderbouwt eure klaagzang met verzonnen
argumenten en van horen zeggen verhalen.
As klap op de vuurpijl kriegt de vluchtelingen
vake ok nog de schuld van alles. Natuurlijk is zo’n
betoog een vorm van angst veur wat kommen
geet en der mot ok altied wal een schuldigen
worden an gewaezen.
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Op bezoek bij opa Jan Wikkerink
Della Koole uit Canada is de klein
dochter van Hendrik Jan Wikkerink
('ome Jan') en dochter van Janny
Wikkerink. Ze bezocht het Nationaal
Onderduikmuseum op
Hemelvaartsdag 26 mei dit jaar
samen met haar man Bob, dochter
Leticia en kleindochter Rebecca.
Ze mailde vooraf: “I visited about
6 years ago with another great great
granddaughter and were able to see
memorabilia about my grandfather as
well as wedding photos and a baptism
dress etc, and photos from the time of
the Second World War with my mother,
(Janny Wikkerink), uncle (Dick
Wikkerink) and a Jewish baby they
took in. I am named after my grand
mother, Dela Gesina Wikkerink.”

Langs onderduikplekken
van vader en moeder

Ze werden ontvangen door directeur
Gerda Brethouwer die hen de bijzon
dere stukken uit de collectie liet zien;

zoals het doopjurkje en wiegekleed van
parachutestof, de verbrande bestekbak
uit het huis van Jan en Dela Wikkerink
(Patrimoniumstraat 12), oorkondes van
Jan Wikkerink en foto’s van de familie
en het Joodse ‘vondelingetje’ Wimpke
Herfstink.
Het is steeds weer opvallend hoe de
geschiedenis gaat leven als er foto’s en
authentieke spullen zijn. Het werd een
boeiende middag waarin de familie
leden ontroerd waren door de plek en
de verhalen en voorwerpen uit het
verleden. Della schreef bij terugkomst:
“Just want to thank you again for the
time you spent with us presenting and
talking with us about my grandfather's
role in the resistance. Also, the stories
of the family's involvement were
moving! We appreciate how you are
keeping the history of the many
people who gave of themselves, even
their very lives at that time in history!”

Karl Wyzenbeek (links) en zijn vader Norbert bij de onderduikplek

Norbert Wyzenbeek uit Sydney,
Australië, was samen met zijn zoon
Karl op 1 juli 2022 in de Achterhoek
om langs de onderduikplekken van
zijn vader en moeder te gaan. John
Breukelaar, die onderzoek doet naar
de onderduik in de regio Varsseveld,
bereidde het bezoek voor. Gerda
Brethouwer begeleidde hen op hun
zoektocht langs de voormalige
onderduikplekken in Sinderen en
Breedenbroek.

Van Scheveningen naar de
Achterhoek
De ouders van Norbert waren Joods
en kwamen uit Scheveningen. Met een
vervalst persoonsbewijs arriveerden
zij in Sinderen. Maria van Tongeren
(moeder van Norbert) kwam op 19 juli
1942 naar Sinderen, naar de pension
boerderij van Dina Schuurman en haar
man. Maria had roodgeverfd haar en
viel niet op als Joodse. De vader van
Norbert kwam als C.A. van Tongeren
bij de naastgelegen boerderij het
‘Woltershuus’ in Breedenbroek.

Van de Achterhoek naar
het zuiden
Op 10 maart 1943 kwam Norberts
vader ook naar de pensionboerderij.
Ze wendden voor dat hij ziek was en
12

moest aansterken. Omdat dat teveel
opviel, was het beter dat Norberts
ouders naar elders zouden gaan. Ze
reisden per trein naar Nijmegen waar
een oom van Norbert, een broer van
zijn vader, in het verzet zat. Ze gingen
door naar Deurne, in Brabant, waar
Norberts vader bleef. Zijn moeder
ging via de Peel door naar Limburg.
Norberts vader ging actief in het verzet
in het Peelgebied, waar hevig gevoch
ten is. Toen in het najaar van 1944 het
zuiden bevrijd was, ontmoetten ze
elkaar weer. Vader hielp de Canadezen
eerst de Achterhoek te bevrijden en
vervolgens Apeldoorn. Een week na de
bevrijding - moeder was in verwachting
- kwamen ze beide op een grote
motorfiets bij de onderduikadressen in
Sinderen en Breedenbroek.
Na de oorlog hebben ze in Sydney een
bloeiend familiebedrijf opgebouwd,
waar nu al de derde generatie (Karl)
directeur van is.

Death Valley
John Breukelaar: “Een heel bijzonder
verhaal, want in de Peel woedde een
bloedige strijd. Het werd niet voor niets
Death Valley genoemd. Hij zat aan de
ene kant van het Peelgebied, zij aan de
andere kant en het is een wonder dat ze
elkaar levend ontmoet hebben.”
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De woning van de fam. Wikkerink aan
de Patrimoniumstraat, in brand
gestoken door de nazi’s.

Patremoniumstraot 12
deur de straote
naor dit adres,
‘t-huus van mien leavens-lecht
mien thuus van toen
woar’k nao mien jonge jaorn
viefteg joar neet was e-wes
moar jao…,
dat kon neet zoo blievn
‘t geveul spöln op
mien geveul leep met mi-j vot

Emotioneel weerzien
De huidige bewoners van beide
boerderijen lieten gastvrij zien waar de
ouders ondergedoken zaten, waardoor
de geschiedenis heel dichtbij kwam.
Het was een emotioneel weerzien voor
Norbert met de plekken waar zoveel
geschiedenis ligt van zijn ouders; zeker
in het licht van de verschrikkelijke
gebeurtenissen van de holocaust.
Ook van het bezoek aan het Nationaal
Onderduikmuseum waren beide zeer
onder de indruk.

doar ston’k dan veur de deure
wed-dr’in e-laotn en
binn kwamm ze lös:
miene herinrings

Leticia, Della en Rebecca met de foto van ‘ome Jan’ en Dela Wikkerink

‘t meest nog in wat
vrogger ‘t ketoor was
met de kluis, de tillefoon
en de pisbak buutn
Voetballn op ‘n plas,
naams van ‘t warkvolk
en van de buurleu

Keep the history alive
Norbert mailde na terugkomst:
“Karl and I were enthralled by what we
saw and heard. For me at times it was
emotional seeing and hearing the
surrounds and stories where my
parents lived in fear and loneliness.
Not a normal start for a newly married
couple. We are so appreciative of your
compassion and humanity and for all
the work you and your colleagues are
doing to keep the darkest events in
history alive.”

‘t is joo noo wal anders
maor tog ok wear neet
‘t huus is noo
huus en thuus van n’ander...
...maor ok nog stäöreg iets
van mi-j
Jan Wikkerink
(kleinzoon van ‘ome Jan’)
Bob en Della Koole met links dochter Leticia en rechts
kleindochter Rebecca in het Onderduikmuseum.
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vrede inhoudt. Zoals velen van mijn generatie heb ik zelf nog
wel een link met de Tweede Wereldoorlog; mijn familie zat
destijds in het verzet. Mijn familie is een echte schippers
familie uit het Noorden van Nederland en een deel van hen
was actief bij verzetsgroep ’t Zwaantje. Zij deden actief mee
vervoerden per schip onder andere geallieerden naar
neutraal Zweden.”

Kracht van het museum
“Zelf kende ik het museum van naam maar ik was er nog
nooit geweest. Na een paar maanden kan ik wel zeggen dat
een van de krachten van het museum is dat het zo open is.
Dat voel en ervaar je meteen wanneer je binnenkomt. Een
andere kracht is dat hier écht een stuk van die geschiedenis
ligt. En de prettige sfeer en de onvermoeibare inzet van een
directeur zoals Gerda zijn ook van grote waarde.”

Twee belangrijke pijlers

Maak kennis met Henk Dijk,
nieuwe voorzitter Nationaal Onderduikmuseum

“Niet het vullen van een vat,
maar het ontsteken van een vlam”
door Anne-Marieke Vreeman

Sinds half mei is Henk Dijk de nieuwe voorzitter van
het Nationaal Onderduikmuseum. Hij volgt Gyula
de Ploeg op die sinds mei 2016 deze bestuurdersrol
vervulde. Nadat Henk een aantal maanden kennis
heeft kunnen maken met het museum en vooral
met de organisatie en de plannen, is het een mooi
moment om ook de lezers van De Panne kennis te
laten maken met de nieuwe voorzitter.
Henk (1954) is iemand die het liefst volop bezig is.
De geboren Apeldoorner woont sinds 2005 in de Achterhoek
en inmiddels al een aantal jaar in Doetinchem. Vanuit daar
draagt hij op diverse manieren bij aan de regio. Henk: “Sinds
mijn 15e doe ik al vrijwilligerswerk. Ik heb het altijd belangrijk
gevonden om een bijdrage te leveren aan de maatschappij
waar je in woont, werkt en leeft. Ook nu - na mijn
pensionering - blijf ik dat graag doen. Het zorgt ervoor dat
je weet wat er speelt. En je blijft actief in je netwerk, dat je
tegelijkertijd vaak ook juist weer goed kunt inzetten.”
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Dat Henk niet stil zit, blijkt wel uit de opsomming van
functies en rollen die hij op dit moment vervult: “Sinds mei
ben ik bestuursvoorzitter van het Nationaal
Onderduikmuseum. Daarnaast ben ik onder andere ook lid
van raad van toezicht van Essentius en bestuurslid bij
Stichting Present. Ook ben ik schipper bij de Iesselganger
die in de zomerperiode over de Oude IJssel tussen
Doetinchem en Ulft vaart en manager van De Stadswal in
Doetinchem, een voormalig kerkgebouw waar onder andere
podiumkunsten, concerten, recepties en congressen
plaatsvinden.”

Blijvend besef van oorlog en vrede
“Ik kan niet anders zeggen dan dat zowel de bevlogenheid
van mensen zoals Gerda en Gyula als ook de plannen voor
de vernieuwing me enorm aanspraken toen men mij
benaderde voor de functie van bestuursvoorzitter. Dat in
combinatie met de hele ingewikkelde materie rondom
oorlog en vrede. Juist nu. Wat toen gebeurde, gebeurt nu
weer, kijk maar naar de situatie in Oekraïne. We lijken maar
niet te leren van de geschiedenis. Ik zou willen dat we door
educatie aan meer begrip kunnen werken. Vooral bij
jongeren. Zodat zij blijven beseffen wat oorlog is en wat

“De vernieuwingsplannen zijn belangrijk om op een
aansprekende en doelgerichte manier aan dat begrip en
besef van de waarde van vrijheid te kunnen blijven werken.
Daarbij zijn twee pijlers van groot belang: 1) het vergroten
van de zichtbaarheid van het Nationaal Onderduikmuseum
en 2) het vergroten van de bezoekersaantallen. Aan de ene
kant leent het gebouw zelf zich nu niet goed voor ontvangst
van grote groepen. Of we hebben bijvoorbeeld niet altijd
genoeg vrijwilligers om grotere groepen te ontvangen.
Terwijl je graag juist zou willen dat groepen scholieren hier
een ‘verplicht’ bezoek komen brengen. Zodat ze hier de
echte verhalen ervaren, lezen en horen. En er samen over
in gesprek gaan.”
“Aan de andere kant wil je ook bedrijfsmatig gezien hogere
bezoekersaantallen. Om dat te bereiken moet je zowel het
hele lokale, regionale verhaal blijven vertellen én tegelijker
tijd breder blijven kijken en aanhaken op landelijke of
internationale thema’s die raken aan ‘de verantwoordelijk
heid die elk mens heeft’ en aan de afwegingen tussen ‘goed
en fout’. Zo zei mijn vader vroeger vaak tegen mij ‘Ik zou ook
in het verzet zijn gegaan als ik toen oud genoeg was
geweest’. Maar is dat echt zo? Het is heel makkelijk om dat
na de oorlog te zeggen. In de oorlog is lang niet altijd
duidelijk wat goed en wat fout is. Hoe onderscheiden we nu
feiten van nep? Hoe weten we wat goed is en wat fout is?
Laten we als Nationaal Onderduikmuseum ook vooral dat
gesprek blijven voeren en aanwakkeren.”

Verzetsgroep
Zwaantje
De familie van Henk Dijk
is een schippersfamilie en
maakte in de oorlog actief
deel uit van de verzetsgroep
Zwaantje uit Delfzijl.
De drijvende kracht van deze
groep was dokter Allard
Oosterhuis. Samen met
onder andere kapitein Harry Roossien
vatte hij aan het begin van de oorlog het plan op
om diverse Groninger coasters, die vanuit Delfzijl
op het neutrale Zweden voerden, te gebruiken voor
het overbrengen van berichten en later ook voor
het smokkelen van mensen. Wil Vening schreef een
boek over de verzetsgroep en hun transportlijn
‘De Zweedse Weg’. Henk Dijk geeft een exemplaar
aan het Nationaal Onderduikmuseum om toe te
voegen aan de collectie.

Snel maar gefaseerd beginnen
“Op dit moment zitten we met het museum in de
planvormende fase voor de vernieuwing. We moeten nu
echter zo snel mogelijk beginnen. Dat zullen we gefaseerd
moeten doen, zeker in deze tijden van stijgende bouwkosten.
Het is dus zaak om slim te kiezen; wat doen we nu wel en
niet? En hoe blijven we ervoor zorgen dat het blijft passen in
het grotere geheel?”

Vlam ontsteken
“Ik vind het geweldig om aan deze ontwikkeling mede vorm
te kunnen geven. Als bestuursvoorzitter doe ik dan wat meer
op afstand van diegenen die dagelijks in het museum te
vinden zijn. Maar samen gaan we deze professionaliserings
slag stap voor stap doorzetten. Mijn streven is daarbij mooi
te omschrijven met de uitspraak: ‘niet het vullen van een vat,
maar het ontsteken van een vlam’.”

Doorzetten en professionaliseren
“Ik zie het als mijn taak als bestuursvoorzitter om die
vernieuwing nu ook echt door te zetten. Ik heb in mijn
loopbaan ook eerder zulke processen van vernieuwing
en integratie begeleid. Onder ander bij ‘t Brewinc in
Doetinchem. De gewenste vernieuwing betekent ook
professionalisering van hoe we de dingen samen doen,
ook als vrijwilligers. Zo zie ik graag dat de verschillende
werkgroepen jaarlijks hun plannen bespreken met ons als
bestuur. Zodat al deze deelplannen en het ‘grote plan’
goed op elkaar zijn afgestemd. En zodat we samen veel
meer kunnen bereiken; juist omdat alles elkaar nog beter
versterkt.”
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Diny Griffioen-Drenthel gaat met pensioen
“Het is tijd om leuke dingen te gaan doen”
Maarten van Rossem was ook in het museum?
Dat was in 2010, bij de boekpresentatie van ‘De oorlog
onder één dak’. Dit boek was geschreven door Ben
Boersema en Hans de Beukelaer met een bijdrage van o.a.
Nicole Eversdijk, de toenmalig educatief medewerkster.
Maarten van Rossem is toen gevraagd om een lezing te
geven. Hij wilde wel komen, maar moest dan wel opgehaald
worden, want hij reed zelf geen auto.

Je hebt veel bestuursleden, medewerkers en
vrijwilligers gezien in die jaren
Ja, en je moet telkens weer alles opnieuw uitleggen en
iedereen legt de prioriteit weer op een ander vlak. Met
voorzitter Hans de Graaf en penningmeester Rob Nieman
heb ik in de beginjaren intensief en fijn samengewerkt.
Hans is erg druk geweest met de aanvraag voor een grote
subsidie. Toen we bericht kregen dat dit was toegewezen,
waren we ontzettend blij en Hans zei: “Diny, we gaan uit
eten!” Ik had wel zin in een lekker etentje, dus ik ging vol
verwachting met Hans naar Stegers. Hans bestelde als
eerste: Patat met een kroket. Daar kon ik natuurlijk niet
overheen gaan, dus bestelde ik dat ook, maar ik had stiekem
op een wat uitgebreider etentje gehoopt. Ik vond het heel
komisch, dat vergeet ik nooit weer! Hans bleef altijd heel
zuinig en spaarzaam, wat ook zeker nodig was.

3 mei 2010: Boekpresentatie met v.l.n.r. Maarten van Rossem,
Anneke Bloot, Diny Griffioen en burgemeester Berghoef

Hoe was het toen je ineens een directeur kreeg?

Diny is bonusoma voor deze drie meisjes. V.l.n.r. Ize, Diny, Noor, Marit en hond Joep.

door Annet Westerveld

Diny Griffioen-Drenthel, het vertrouwde gezicht
op het secretariaat van het Nationaal Onderduik
museum en een rots in de branding, gaat in
december met pensioen. Na 18 bewogen jaren zijn
we benieuwd hoe ze haar tijd bij het museum heeft
ervaren. Bij haar thuis, gezeten in haar jaloers
makende relaxstoel, komt Diny met heel wat
A4-tjes aan informatie. Ze wil zoveel mensen en
gebeurtenissen benoemen, daar kunnen we wel
een complete uitgave mee vullen.
Hoe kwam je in 2004 bij het museum terecht?
Ik zag de vacature bij Museum Frerikshuus; zo heette het
Onderduikmuseum destijds. Markt 12 was aangekocht en ze
zochten iemand voor het secretariaat en vooral iemand die
met een computer overweg kon. Ik ging op sollicitatie bij
Martin Verkerk, hij was destijds secretaris. Han Timmer was
voorzitter, Rob Nieman penningmeester en verder werkten
er Jan Bouwman en Gerrit Mateman. Een directeur was er
nog niet. Ik had wel geluk dat ik hier terechtkwam, want zo’n
baan krijg je niet zomaar. Al snel begonnen de voorberei
dingen voor de verbouwing en nieuwbouw van het museum.
Na een paar jaar kreeg ik versterking van José MatemanHeinen, die er ook nog steeds werkt. We hebben samen
boven op dat kleine kantoor veel beleefd.
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Dat zal in het begin een hectische tijd zijn geweest…
Een projectteam hield zich bezig met de inrichting van
Markt 12 en het maken van educatieve programma’s. Toen
werd het museum een stuk professioneler. Het team bestond
uit Ben Boersema, de projectleider, Anne Peil en Femke
Akerboom. De verbouwing was een enorme verandering
voor het museum. Ik moest soms ook wel een beetje tussen
het bestuur en het projectteam laveren, omdat het project
team wat modernere ideeën had dan het bestuur.
Zo kwamen er bijvoorbeeld twee websites, omdat het
projectteam de site die het bestuur had gemaakt niet goed
genoeg vond. En na de opening kwam het echte werk nog:
bezoekers én vrijwilligers binnenhalen. Daar had men nog
niet echt over nagedacht!

Niet alle openingen verliepen zoals gepland, of wel?
Nee, zeker niet! Het museum werd op 4 december 2004
heropend door Jan Kamminga, destijds de Commissaris van
de Koningin, en door burgemeester Bouwers. We hadden
veel pers uitgenodigd, zodat er landelijk veel aandacht naar
het museum zou gaan. Maar toen overleed Prins Bernhard
een paar dagen ervoor, dus ging alle aandacht daarheen.
In 2009 zou Jet Bussemaker, staatssecretaris van VWS, de
expositie ‘Grensgevallen’ openen, maar er was iets belang
rijkers in Den Haag, dus stuurden ze een vervanger.
Prinses Margriet zou in 2020 de expositie ‘Kind van de
Vrijheid’ openen, maar dit ging niet door vanwege corona.
Maar gelukkig is Gerdi Verbeet wel geweest en ook Maarten
van Rossem.

Toen Gerda kwam, was dat een hele verandering. Het leuke
was dat ik Gerda wel kende van vroeger, van school, maar ik
had haar later nooit meer gezien. Ik moest er wel even aan
wennen, want ze pakt ontzettend veel op. Bedenken is één,
maar vervolgens moet het uitgevoerd worden. En voor je het
weet is ze alweer met het volgende bezig. Maar ze heeft het
museum onmiskenbaar goed op de kaart gezet en ze is een
harde werker.

2011 was dus een bewogen jaar
In die tijd is ook de VVV bij het museum in gekomen.
Dat was ook een verandering die er zo maar even bijkwam.
De echte opstart van zowel Gerda als de VVV heb ik niet
helemaal meegemaakt. In die tijd werd mijn man Henk ziek
en na een paar maanden overleed hij al. Heel triest. Toen ik
dus terug kwam was Gerda er ineens en ook de VVV.
Ik dacht: “hoe is dat toch allemaal gegaan? Waar staat alles?
Een nieuwe directeur…” En je hebt je verdriet. Het was een
aparte periode.

En toen werd er nog een zwarte bladzijde aan je
leven toegevoegd…
Inderdaad, want in 2019 overleed heel plotseling mijn zoon
Nico, hij was 23 jaar. Dat was verschrikkelijk! Maar het werk
heeft me er doorheen geholpen. En toen kwam Judith, de
oudste dochter van mijn broer Henk, bij me met haar man
Peter, of ik bonusoma wilde worden van hun kinderen.
Judiths moeder, mijn schoonzus, was jaren ervoor ook al
overleden. Ik vond het heel fijn dat ze dat vroegen, ook als
perspectief voor de toekomst. Ze heeft drie dochters en ik
besteed daar veel tijd aan. Dan breng ik ze bijvoorbeeld
naar gym, want twee kunnen er heel goed turnen. En de
ander gaat vaak paardrijden met haar moeder bij mijn
oudershuis. Ontzettend leuk!

4 mei 2014: Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam

Wat vond je leuk aan je werk?
Mijn werkzaamheden waren altijd heel erg breed en veelal
ging het om de waan van de dag. Als vraagbaak op kantoor
heb je eigenlijk met iedereen te maken. Voornamelijk ook
met de vele vrijwilligers die met vragen bij je komen. Het is
altijd een hele boeiende baan geweest en daar hou ik van.
Vooral het contact met mensen binnen en buiten de
organisatie sprak me erg aan.

Blijf je nog betrokken bij het museum?
Ik vind het fijn dat ik het werken kan afsluiten, maar ik ga
nog wel vrijwilligerswerk doen. Er is een commissie die alle
schenkingen beoordeelt, daar zit ik ook bij. Er komen veel
schenkingen binnen. Dan bekijken we of we het opnemen
in de collectie of dat het beter elders kan worden onder
gebracht. Een schenking wordt geregistreerd: wie heeft het
aangeleverd, wat is het, hoe oud en dergelijke.

Wat ga je verder nog doen?
Volgend jaar ga ik eerst nog in de revisie voor een nieuw
knie. Verder wil ik niet meer zoveel werken, al moet ik er wel
op letten dat ik nu niet teveel “ja” ga zeggen op de dingen.
Ik wil meer leuke dingen doen, zoals op vakantie gaan naar
familie in Argentinië en Peru. Dat heb ik altijd nog in mijn
hoofd; dat ga ik doen.
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Replica van de Panne

Jan-met-de-panne

Het tijdschrift dat u nu leest dankt zijn naam aan de ‘Panne’, die een mooi plekje in het Nationaal
Onderduikmuseum heeft. Met deze panne werden begin vorige eeuw aankondigingen in het dorp
gedaan. De originele panne werd in 1991 door de familie van Jan te Slaa geschonken aan het museum.
Omdat het een kwetsbaar museumstuk is, mag het helaas niet gebruikt worden. Daarom is onlangs
besloten om een replica te laten maken.

Een korte beschrijving van Jan met de Panne
plaatsen we standaard in elke uitgave. Vanwege
de komst van een replica van deze panne en omdat
we soms vragen over Jan-met-de-Panne krijgen,
plaatsen we nu een uitgebreidere versie.

door Annet Westerveld

Met het ontslag van Arent Jan te Slaa - “wegens opheffing
der betrekking werd eervol ontslag verleend als omroeper
te Aalten” - verdween er een figuur uit het dorpsbeeld en
is een karakteristiek stukje dorpsleven verloren gegaan.
Met een zekere weemoed zal een kleine groep mensen nog
aan hem terugdenken. Op 9 november 1924 besloten
burgemeester en wethouders van Aalten “overwegende dat
ingevolge besluit van de Raad dezer gemeente, de bezoldi
ging als gemeenteomroeper niet meer op de begroting
voor 1924 is geplaatst”.

Inzetten bij activiteiten
Hannie Rutgers, vrijwilliger van het museum, kwam met
het idee om een replica te laten maken van de Panne.
“Wij overwogen wel eens om de panne in te zetten bij
activiteiten, maar het exemplaar in het museum mochten we
daar niet voor gebruiken. Met de panne werden vroeger
aankondigingen gedaan en dat zouden we nu ook weer
kunnen gaan doen bij bepaalde evenementen of
activiteiten”. Het idee werd goed ontvangen en er werd
besloten om de opbrengst van de tweedehands boeken
markt hieraan te besteden. “Een mooi doel,” vindt ook Henk
Lensink, die vanaf Hemelvaartsdag tot en met Open
Monumentendag dagelijks bij de boekenmarkt in de
Freriksschure van het museum te vinden was.

Koperslager uit Silvolde
In Dennis Wissink werd een koperslager gevonden, een al
bijna vergeten ambacht. Het bewerken van metaal is Dennis
met de paplepel ingegoten. Al drie generaties gingen hem
voor. Het was voor hem dan ook een logische stap om
koperslager te worden. Zijn werkplaats is in Silvolde, de
plaats waar zijn overgrootvader ooit een smederij had.

Deskundig gemaakt
Waarschijnlijk is de originele Panne rond 1900 gemaakt door
de koperslager die in de Peperstraat in Aalten zat. Volgens
Dennis is deze destijds zeer deskundig gemaakt. De replica
is, net als het origineel, gemaakt van messing; een legering
van koper en zink. Bij een bezoek aan zijn werkplaats in
Silvolde, liet Dennis zien welke bewerkingen er nodig waren.
Veel tijd gaat zitten in de voorbereiding: het precies uit
meten en maken van een houten mal. Bewerkingen die het
materiaal vervolgens heeft ondergaan zijn rondsnijden,
forceren, drie keer uitgloeien, zuren en polijsten.

Wat is er aan de panne?
Het eindresultaat mag er zijn: een mooie nieuwe panne die
we, hopelijk ook met een ‘nieuwe Jan’, af en toe in het dorp
zullen horen om aankondigingen te doen. Dan kunnen de
mensen weer zeggen: “Wat is er aan de panne?”

Jan-met-de-panne, wie kende hem niet

Een wandelende krant

Precies negen jaar had Arent Jan te Slaa de functie van
dorpsomroeper uitgeoefend, lief en leed over Aalten uitgeroepen, verkoop van vlees van noodslachtingen aange
kondigd, mededelingen van de notaris bekend gemaakt en
wat al niet meer. Een soort wandelende krant dus. En dat
alles na een paar forse slagen op de panne, het koperen
bekken dat hem de bijnaam Jan-met-de-panne bezorgde.

Nachtwaker

Nu had Jan te Slaa er bij zijn benoeming tot omroeper in
1915 al een aantal jaren in gemeentedienst opzitten, onder
meer als nachtwaker, en dat leverde hem een aardig
pensioentje op. Dat werd bij Koninklijk Besluit van 22 januari
1917 vastgesteld op 41 gulden per jaar. Blijkbaar was dat
toch wat weinig, want al op 16 oktober van datzelfde jaar
besloot de koningin er 42 gulden van te maken. Hare
Majesteit had het er maar druk mee.

Turf voor de laatste nieuwtjes

Nu was Jan te Slaa niet de eerste omroeper. De nieuws
voorziening in Aalten had toen al een hele geschiedenis
achter de rug. In de 19e eeuw kwam bij maar weinig
Aaltenaren een krant in huis. Wie wel zo rijk was kon bijna
iedere avond rekenen op burenvisite om het laatste nieuws
te horen. Maar dat hoefde niet voor niets: meestal werd
door het bezoek onder de stoel een turf achtergelaten.

Bekendmakingen

Zoals in veel plaatsen werden op handen zijnde verkopingen
op zondagmorgen na de kerkdienst buiten de kerk bekend
gemaakt. Meestal deed de schoolmeester dat, staande op
een bankje of grote steen. In Vorden bijvoorbeeld is die
steen nog tegen de kerkmuur te zien. Voor officiële
bekendmakingen van de gemeente stond aan de Markt in
Aalten een groot aanplakbord. Vele jaren werden nieuwe
bekendmakingen daarop aangekondigd door het luiden
van de kerkklok, maar in 1901 werd dat afgeschaft.

Dorpsomroeper en nachtwaker

Intussen ging ook de eerste dorpsomroeper al rond in het
dorp. In 1868 was dat D.H. te Slaa, die, samen met B.H.
Wieskamp, de functie van nachtwaker vervulde. Dat zij
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tevens omroeper waren blijkt uit een notitie van B&W van
19 februari 1876, waarbij de heren werden vermaand omdat
ze niet ver genoeg gingen. Want Aalten groeide, maar de
routes van de omroepers groeiden niet mee.

Jaarwedde

Toen Te Slaa in 1903 overleed, werd hij door zijn zoon Jan
als nachtwaker opgevolgd. De functie van omroeper was
toen nog geen officiële betrekking al trad hij dus al wel als
zodanig op. Die benoeming kreeg Jan te Slaa pas met
ingang van 1 januari 1915, ‘zulks op eene jaarwedde van
10 gulden‘. Met ingang van dezelfde datum werd de functie
van nachtwaker opgeheven.

Krachtige slagen op de panne

Jan te Slaa heeft een haast legendarische faam verworven.
Hij had een flinke knevel en hij trok de aandacht door zijn
wijze van optreden. Met een paar krachtige slagen op de
panne trok hij de aandacht van het publiek en als de
omwonenden naar buiten kwamen om te horen ‘wat er aan
de panne was’, dan verkondigde hij fier rechtop staande zijn
boodschap. Na zijn ontslag in 1924 bleef hij nog wel voor
particulieren omroepen en dat is, maar dan door zijn
opvolgers, tot na de Tweede Wereldoorlog doorgegaan.
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Een triest jubileum
door Hans de Graaf

De burgemeester van Aalten, met passie voor
geschiedenis, mailde mij. Over een gebeurtenis,
die op 12 oktober 1597 plaatsvond. Een hoogte
punt in een nietsontziende strijd. De verovering
van het stadje Bredevoort door de geuzen onder
leiding van Prins Maurits. Eigenlijk een triest
jubileum, 425 jaar geleden.

De afgelopen tijd ontvingen wij weer een aantal mooie objecten,
boekjes en documenten voor de collectie. Wij bedanken iedereen
die een schenking aan het museum heeft gedaan nogmaals hartelijk.
Een aantal van de schenkingen lichten we hieronder graag nader toe.

Het verslag van de verovering van het stadje en
daarmee van de hele Heerlijkheid Bredevoort is van
Willem Baudatius, predikant onder andere te Kampen
en Zutphen en ook medewerker aan de Statenbijbel
om zijn kennis van het Hebreeuws. Hij maakte
verslagen van de strijd ‘Geduerende d'oorloghe
teghens den coningh van Spaengien: onder het
beleydt van den Prince van Oraengien, ende Prince
Maurits de Nassau’. De hechte verbintenis tussen het
vermeende ware geloof en het zich in naam daarvan
scharen achter een oorlog, waren in die gepolari
seerde samenleving geen probleem. Zijn verhaal
begint aldus:

Mevrouw Arentsen-Duenk zocht voor
haar verzameling leesplankjes,
letterdoosjes, bijzondere inktpotjes,
kroontjes pennen en nog veel meer
een goede bestemming. De ver
zameling zal een plek gaan krijgen in
het klompenklasje in het museum.

‘Nadat Zijne Excellentie de loopgraven met de
batterijen en andere werken voor Grol had laten
slechten, is hij op 1 oktober met zijn leger
opgetrokken naar het stedeke en kasteel
Bredevoort. Daar was een zekere Guardot de
commandant, die met een eigen groep en een
vendel van de Heer van Anholt1, samen ongeveer
driehonderd man, onder leiding van luitenant
Brouckhuysen Bredevoort verdedigde. Stedeke en
kasteel zijn omgeven door moerassen en broek
landen en maar via twee wegen bereikbaar, eigenlijk
dijken door water en moeras. Er is ook nog een smal
voetpad naar Huis Walfort en verder naar Aalten’.
Het relaas van de strijd is ook met de nodige
propaganda geschreven: de glorieuze verovering
onder het wijze beleid van Prins Maurits op die zeer
regenachtige oktoberdagen. Het stadje en kasteel
werden aan puin geschoten. Er brak brand uit door
een vuurkogel. Acht huizen met pannendaken bleven
enigszins gespaard. Baudatius vermeldt verzachtend
dat een plunderende soldaat in de nacht de oorzaak
zou kunnen zijn geweest. Die stak bij gebrek aan een
kaars een bosje stro aan om de buit te kunnen zien.
Er is niets nieuws onder de zon.
In de archieven kwam ik andere details tegen.
Een getuige is de prior van het klooster Nazareth
Johan van Vueren, die met een paar medebroeders
in het Agnetenhuis binnen de stadsgracht woonde.
De Heer van Anholt was allang overleden. Zijn zoon Jacob van
Bronckhorst-Batenburg was bij het beleg van Lochem ernstig
gewond geraakt en stierf in het kasteel van Bredevoort.
De Heerlijkheid Bredevoort werd bestuurd door de krachtige
vrouwe van Anholt, Getrud von Myllendonck, weduwe van Jacob.

1
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door Antoinette Baanders

zijn verschrikkelijk; vijf
kinderen van Weenink
vinden de dood. Het
verhaal is te lezen op:
https://nationaal
onderduikmuseum.nl/
een-zwaar-getroffen-gezin-in-barlo/

De heer J. Rikkers schonk een
bijzondere wandelstok uit de periode
rond 1850, gemaakt van hoorn.
Deze was van zijn grootmoeder,
mevrouw Jo Horstkamp-Priester

De slag om Bredevoort in 1597

Het huis was onbewoonbaar geworden. Zelf was hij
in gijzeling genomen. Zijn leven liep gevaar. Voor een
aanzienlijke losprijs kon hij vrijkomen. Maar hoe kreeg
men dat geld bijeen? Vrienden sprongen bij. Later
ook het Hof van Gelre in Arnhem. Zij gaven hem
toestemming om als rentmeester van de
kloostergoederen (boerderijen en landerijen) aan het
werk te gaan. Zijn verhaal is droevig. Na zijn
rondgang langs de bezittingen in de Heerlijkheid
beschreef hij de ondergang van al het leven op het
platteland. De boerderijen waren afgebrand,
geplunderd en verlaten. Syrische toestanden, zouden
we nu zeggen. Of Oekraïense, al gaat de vergelijking
met de daar strijdende partijen enigszins mank.
Het resultaat is identiek: ellende en verwoesting.

Het Johan van Vuerenpad in Bredevoort, bij de plek waar hij woonde.

Het Nationaal Onderduikmuseum sluit met de
expositie ‘1572 en de kracht van Gertrud’ aan bij
het landelijke thema 1572 waarin we stil staan bij
de ‘geboorte van Nederland’. Het is het jaar van
een oorlog waarin burgers, steden en provincies
niet alleen tegenover hun Spaanse vorst maar
vooral ook tegenover elkaar komen te staan.
Uiteindelijk leidt die gewapende strijd tot het
ontstaan van de Republiek, de voorloper van
het huidige Nederland. De expositie is sinds
15 oktober te bezichtigen.

De familie Den Baas schonk een
Majo kachel of noodbrander die in de
oorlogsjaren werd gebruikt voor
voedselbereiding.
Van Ernst Jan Brusse ontvingen we
het door vader Weenink geschilderde
familieportret van zijn zes omgekomen
kinderen. Het gezin Weenink werd aan
het eind van de oorlog zwaar
getroffen. Zes van hun kinderen
verliezen het leven als gevolg van het
oorlogsgeweld. Op 8 maart 1945 komt
zoon Wim in Den Haag om wanneer hij
gaat kijken naar de ravage na een
bombardement, hij wordt bedolven
onder een omvallende muur. Aan het
eind van diezelfde maand, op 30 maart
1945, ontploft er vlakbij een
schuilkelder aan de Nijhofsweg in
Barlo een munitiewagen. De gevolgen

Een rol met tekeningen over verloop
van de oorlog met Oost-Indische inkt.
Schenker: De heer A.J. Antink.
Een boekje en een doos met houten
delen waarmee destijds pijpen werden
gemaakt in de pijpenfabriek van
Becking & Vaags in Aalten.
Schenker: mevrouw Classen-Vaags.

Mevrouw E. Bottema schonk een
aantal voorwerpen gemaakt van
zilveren munten met de zo geheten
‘Wilhelminakopjes’, waaronder een
suikerschep, gemaakt van een zilveren
gulden en een reversspeldje met een
uitgesneden Wilhelminakopje van
10 cent. Deze waren eigendom van
haar moeder, telg van een fabrikanten
familie Poesse, De Eerste Geldersche
Vleeschwarenfabriek in Vorden.

Het dagboek van Piet Bloot, dat hij
heeft bijgehouden vanaf 14 mei 1944
tot en met maart 1945.
Schenker: Mw. A. de Ridder-Bloot.
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Oud Aalten

Wie kent het onderduikadres
van Pieter Goedhart?

Voor bezoekers én inwoners blijkt het nog altijd weer leuk en
interessant om een blik terug in de tijd te werpen: ‘Maar hoe
ging dat vroeger nu eigenlijk?’. Binnen het museum is hier in de
Freriksschure permanente aandacht voor. Maar er is meer.
Zo is er het Wakel Slat, een boerderijmuseum op de Haart.
En haakte de VVV in augustus tijdens de derde Aaltendag
-vanzelfsprekend- aan op het thema ‘Oud-Aalten’.

Pieter Goedhart (1946) wil graag weten waar zijn vader Pieter Johannes
Goedhart (1911) zat ondergedoken tijdens de Tweede Wereldoorlog.
André Fukkink, verhalenvanger/lid van het onderzoeksteam van het Nationaal
Onderduikmuseum, is namens Pieter Goedhart jr. al enige tijd op zoek naar het
onderduikadres. Helaas nog zonder resultaat, maar de zoektocht gaat verder.
Pieter Johannes Goedhart is geboren op 9 juli 1911 in Arnhem en gehuwd op
11 oktober 1945 in Rotterdam met Neeltje Monteban. Na de bevrijding van
Aalten heeft Pieter Goedhart sr. zich aangesloten bij het Dutch National Battalion.
Deze groep van circa 300 mannen (vooral verzetsmensen en onderduikers uit
Aalten, Varsseveld, Dinxperlo, Lichtenvoorde en Winterswijk) trokken vanaf medio
april 1945 een aantal maanden met de Engelse en Canadese bevrijders op om de
rest van Nederland te helpen bevrijden.

Op vier donderdagen in de vakantie
periode vinden de Aaltendagen plaats;
vier verschillende themadagen met als
vaste onderdelen een zomermarkt,
restantenmarkt, een speciaal kinder
programma en volop muziek.
Op 4 augustus was het thema ‘Oud
Aalten’. Natuurlijk leende dit zich uit
stekend voor het museum, waar al gauw
allerlei ideeën opborrelden om hier op
een leuke manier invulling aan te geven.
Zo liepen vrijwilligers in ‘oude kleding’ en
met een kinderwagen uit vervlogen tijden
over de markt om te flyeren.

Als 10-jarige is Pieter Goedhart jr. in de jaren vijftig in Aalten geweest. Het was op
een boerderij in de buurt van een molen en de familie zou Kemink/Kämink/
Kaemingk heten, maar mogelijk klopt deze naam niet.
Herkent u mensen op de foto’s, weet u het onderduikadres of heeft u meer
informatie? Dan vernemen wij dit graag! U kunt contact opnemen met André
Fukkink: 06-19518779 / andre@fukkink.nl of met het Nationaal Onderduikmuseum:
0543-471797 / info@onderduikmuseum.nl.
Pieter Goedhart met op de
voorgrond een nog onbekende
jongen. (foto Pieter Goedhart jr.)

Op het pleintje bij het museum konden
mensen zelf op de foto bij het speciale
fotobord, was er een fotopresentatie van
‘Historisch Centrum Aalten’, waren er
Oudhollandse spelletjes om te doen of
kon men genieten van een kopje koffie
met een echte ouderwetse lekkernij;
arretjescake. Kortom, het was een
succesvolle middag ‘terug in de tijd’.

Wakel Slat
Op de Haart, een buurtschap van Aalten,
ligt een ander verborgen stukje Oud Aalten:
Wakel Slat. Dit is een particulier boerderij
museum, vanaf 1972 eigenhandig opgebouwd
door de inmiddels 90-jarige heer Henk te
Bokkel en vernoemd naar de jeneverbes
struiken (Wakels) die op dit lage, moerassige
gebied (Slat) te vinden zijn.
Te Bokkel herbouwde hier dertien gebouwen
en bouwwerken die het verhaal van 150 jaar
boerengeschiedenis in beeld brengen.
De bakovens, kar- en ploegloodsen, klompenen radmakerij, put, het bakhuis en alle andere
bouwwerken zijn door Henk te Bokkel zelf
elders afgebroken en op het ‘Wakel Slat’
eigenhandig weer opgebouwd. Vrijwel alles is
weer volledig ingericht met alle voorkomende
elementen uit de oude tijd. Zo staan de
loodsen vol met verzamelde karren, ploegen,

22

| De Panne 2-2022 | VVV

wagens, dorsmachines en diverse
handgereedschappen. En in de
Schoppe zijn meerdere oogstverwerkings-’machines’ te
bewonderen.
In mei vertrokken een aantal VVVbaliemedewerkers naar Wakel Slat
om zelf een goed beeld te krijgen
van wat bezoekers kunnen
verwachten. En wat bleek:
onverdeeld was men van mening dat
Wakel Slat een echt pareltje is en
zeker een aanrader om eens te
bezoeken. Wakel Slat is alleen op
afspraak, onder leiding van een gids
en als groep te bezoeken (ongeveer
10 personen).
Meer informatie?
Neem contact op met VVV Aalten via
0543 473 052, info@vvvaalten.nl of
loop even binnen bij Markt 14.

Links op de foto staat Pieter Goedhart sr. voor de woning van het onderduikadres.
Mevrouw Goedhart, in lichte jurk, staat gearmd met de bewoners van het
onderduikadres. Graag willen we weten wie de bewoners en het meisje op de voorgrond
zijn. Deze foto is gemaakt in de jaren ’50. (foto Pieter Goedhart jr.)

Onderduikplek gevonden
Tijdens de zoektocht van André Fukkink meldde zich in het museum Bettie Koers
die op zoek was naar het onderduikadres van haar vader Johan van der Perk. Ze
noemde hierbij de naam Kemink en werd daarom direct doorverwezen naar André.
Misschien ging het wel om hetzelfde adres? Dit was niet het geval, maar gelukkig
heeft hij mevrouw Koers - uit Didam maar oorspronkelijk uit Scheveningen - wel
kunnen helpen met haar zoektocht. In juli bezochten ze Han Rensink aan de
Jurdensdijk in De Heurne. Dit was de onderduikplek, bij de grootouders van Han,
waar Johan van der Perk destijds zat ondergedoken.
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Frank Dell
(Collectie Nationaal Onderduikmuseum)

Frank Dell
4 juli 1923 - 30 mei 2022
door Gerrit Nijman
Toen eind mei het bericht kwam dat
Frank Dell op 98-jarige leeftijd was
overleden ging er een schok door de
vele volgers van het Aaltens
oorlogsverleden. Het Nationaal
Onderduikmuseum beschouwt hem
als een icoon van verzet, onderduik
en vrijheid.
De Britse RAF-piloot Frank Dell wordt
in oktober 1944 bij Münster (D) in zijn
Mosquito neergehaald en komt veilig
aan de grond, dit in tegenstelling tot
zijn navigator Ron Naiff die hierbij om
het leven komt. In vijf nachten loopt hij
naar Aalten en wordt daar slapend in
de hooiberg van de familie Breukelaar
in Lintelo gevonden. Na enkele weken
bij de verzetsfamilie Diepenbroek aan
de Pasdijk ondergedoken te hebben
gezeten, komt hij terecht bij Bernard
en Dora Prinzen van Somsenhuus in
IJzerlo. Om de familie Prinzen met hun
tien kinderen niet verder in gevaar te
brengen, gaat hij naar de Viersprong in
IJzerlo, waar het gezin van Daatje en
Willem Hoftijzer woont.

Het verzet
Bij Hoftijzer ontmoet hij verschillende
lokale verzetsmensen en gaat deel
uitmaken van de Aaltens/Varsseveldse
Knokploeg (KP) in de nabij gelegen
onbewoonde boerderij De Bark. Eind
februari 1945 raakt hij betrokken bij
een mislukte verzetsactie, waarna ter
vergelding de executie van 46 mannen
plaatsvindt op het Rademakersbroek
bij Varsseveld. Over dit drama is
momenteel de expositie ‘Geef de
namen een gezicht’ te zien in het
Nationaal Onderduikmuseum.

Bezoek landwachters
Bij de familie Hoftijzer van de
Viersprong zat Frank Dell onder
gedoken met een Amerikaanse piloot.
De Engelse krant schrijft: ‘De twee
vliegers begonnen te oefenen met de
mannen van de ondergrondse en hun
werd speciaal toevertrouwd het
onderhoud der wapens.’
“Op een dag toen wij bezig waren in
een schuur met de reparatie van een
Bren”, aldus verklaarde mr. Dell
tegenover de verslaggever van de
Herald, “hoorden we buiten een
geweldig lawaai. We keken naar buiten
en zagen een troep Landwachters.
De heer Hoftijzer probeerde één van
hen te ‘worgen’, terwijl zijn vrouw de
man op het hoofd sloeg met zijn eigen
geweer. Zij deden dit kennelijk met het
doel ons te waarschuwen en dus
maakten wij ons uit de voeten.”
De heer Hoftijzer kwam in een Duits
concentratiekamp terecht, maar omdat
de Duitsers dachten dat hij de
Landwachter enkel en alleen had
aangevallen in een vlaag van woede en
zij er niet hem van verdachten piloten
te verbergen, lieten zij hem na korte
tijd vrij.

Leven op de hooizolder
De heer Dell ging terug naar de
boerderij van Prinzen, waar hij meer
dan vier maanden verborgen bleef.
Andere vliegeniers die werden

Frank Dell
Geboren op 4 juli 1923 en
opgegroeid in Southwick, in de
buurt van Brighton aan de Engelse
zuidkust. Na terugkeer in Engeland
vliegt hij nog een tijdje voor de
R.A.F. in oorlogsgebieden in het
verre Oosten. Nadien wil hij nog
graag bij de Royal Air Force blijven
vliegen, maar het aanbod van
vliegers is zo groot dat hij buiten
de boot valt. Hij gaat vliegen voor
British Airways. Tot aan zijn
pensioen in 1976 bleef hij
verkeersvlieger. Een van zijn laatste
dagen als piloot had hij de eer om
Queen Elisabeth te mogen vliegen
tijdens een staatsbezoek. Na zijn
pensionering emigreerde Frank
met zijn vrouw naar Australië om
daar dichter bij zijn kinderen te
zijn. Als British Airways honderd
jaar bestaat wordt hij als 96-jarige
uitgenodigd in de cockpit van een
supermoderne Boeing 777. Op 30
mei 2022 is Frank Dell overleden.

Overleden
neergeschoten, kwamen ook hier
terecht. En zo waren er ineens buiten
hemzelf en Dick Lemcke, vier
Amerikanen, een Australiër en een
Canadees. Allen leefden op de
hooizolder boven een schuur en deden
hun uiterste best de verzetsbeweging
van dienst te zijn. Hun voornaamste
taak bestond uit het verzamelen en
verdelen van per parachute
neergelaten wapens en het onderhoud
daarvan.

Eindelijk bevrijd!
Door de voorbereidingen van de
geallieerden om de Rijn over te steken,
werd het leven van de vliegers uiterst
gecompliceerd. Er kwamen namelijk
veel meer troepen in de omgeving, en
tenslotte werden 16 Duitse
parachutisten ingekwartierd in de
schuur onder de zolder waar zij
vertoefden. “Het was een
buitengewoon groot risico dat Prinzen
en zijn gezin liepen”, aldus mr. Dell,
“temeer zij tien kinderen hadden, maar
zij hielden zich prachtig. Altijd zagen ze
wel kans om ons op de één of andere
manier een maaltijd te bezorgen. En
toen op Goede Vrijdag 1945 - de
mooiste Goede Vrijdag die ik ooit heb
gekend - was er een enorme
beroering: Het Tweede Britse Leger
was er en wij werden bevrijd!”
‘Nu,’ aldus besluit de Brighton Herald,
‘zijn de zes Nederlanders de gast van
mr. Dell en zijn bruid en brengen zij
een korte vakantie door in Engeland,
waar deze stoere en opgeruimde
Nederlanders de bruiloft meemaken
van de R.A.F. piloot, wiens leven zij
eens redden.’
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Bert Nijman
Op 31 maart is Bert Nijman overleden. Bert was oprichter van
reclamebureau Frappant en de man van Marian Nijman; zij nam dit
jaar afscheid als bestuurslid van het Nationaal Onderduikmuseum.
Bert was via de Raad van Advies betrokken bij het museum en was
onderdeel van de Vrienden van het museum. Daarnaast heeft hij op
grafisch gebied veel voor het museum betekend. De laatste jaren
verbleef hij in een verpleeghuis, waar hij op 75-jarige leeftijd is
overleden.

Bernard Harfsterkamp
Op 6 juni, Tweede Pinksterdag, is oud-redactielid van De Panne
Bernard Harfsterkamp overleden. Hij was een bekende regionale
schrijver en journalist en woonde in Winterswijk. Hij schreef onder
andere voor Achterhoeks Nieuws en de Aalten Vooruit. De natuur
en geschiedenis hadden zijn interesse en daar schreef hij graag
over. Vanuit zijn interesse voor geschiedenis kwam hij begin 2018
als redactielid bij De Panne. Hij besloot in 2019 te stoppen als
redactielid in verband met zijn gezondheid en tijdgebrek, maar ook
omdat zijn interesse voor geschiedenis breder lag dan de onder
werpen van het museum. Bernard was al enige tijd ziek en overleed
op 62-jarige leeftijd.

Anneke de Winter
Ruim een jaar na het overlijden van haar man Frits (8 mei 2021), is
op 14 juli 2022 oud-vrijwilliger Anneke de Winter overleden. Zij was
81 jaar oud. Van 2007 tot 2017 heeft Anneke samen met haar man
vele baliediensten gedraaid in het museum. Vanwege de verhuizing
van de Achterhoek naar Oegstgeest stopten ze met het
vrijwilligerswerk bij het museum. Velen zullen hen beide herinneren
als een aardig en enthousiast stel.

Heleen Stevenson-Kuipers

Huwelijk in Engeland
De avonturen van Frank Dell in Aalten
zijn al vaak verteld in verschillende
publicaties. Wat niet zo bekend is,
is dat bij zijn huwelijk in Engeland in
1947 zes personen uit Aalten uitge
nodigd waren. In de Brighton and
Hove Herald – destijds de wekelijkse
krant van het zuidoosten van Engeland
- stond een artikel over de beleve
nissen van Dell en de Aaltenaren die
op zijn bruiloft waren uitgenodigd.
Die bruiloftsgasten waren Bernard en
Dora Prinzen, Willem en Daatje
Hoftijzer en onderduiker Dick Lemcke
met zijn verloofde Tineke Krekel.

Afgelopen jaar overleden onderstaande (oud) vrijwilligers van
het museum. Wij wensen alle nabestaanden veel sterkte toe
bij dit verlies.

Op 11 augustus overleed op 87-jarige leeftijd Heleen StevensonKuipers. Zij was de dochter van Heleen Kuipers-Rietberg, alias
Tante Riek, mede-oprichter van de Landelijk Organisatie voor Hulp
aan Onderduikers (LO). Een paar jaar geleden schonk Heleen de
laatste brief die haar ouders aan de kinderen schreef aan het
museum. Een bijzondere schenking met een emotionele lading en
een aanwinst voor het museum. We hebben Heleen leren kennen
als gedreven en vastberaden om het verhaal van haar jeugd, de
moed van haar ouders, het verlies van haar moeder maar ook dat
van de rechtvaardigheid door te geven. Wij danken haar voor haar
vertrouwen in ons en blijven het verhaal van haar en haar ouders
uitdragen.
Het huwelijk van echtpaar Dell in Engeland. Van links naar rechts: Willem Hoftijzer,
Daatje Hoftijzer, Frank Dell, Isabel Dell, Dora Prinzen, Bernard Prinzen, Tineke Krekel en
Dick Lemcke (Foto Nationaal Onderduikmuseum)
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Frank Dell op 96-jarige leeftijd bij het
100-jarig bestaan van British Airways
(foto Frank Dell jr.)
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ADVERTENTIE

Het Nationaal Onderduikmuseum maakt deel uit van de
landelijke Stichting Musea en Herinneringscentra ’40-’45
(SMH) en is aangesloten bij Erfgoed Gelderland.

Vacature: vrijwilliger Educatie

Vacature: medewerker Office Manager

Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers om ons gezellige
educatieteam te versterken. Heb jij affiniteit en ervaring met het
begeleiden van (school-)groepen? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Ben je daar nog niet zeker van maar vind je het leuk om te
ontdekken of het wat voor je is, reageer dan ook. Wij zijn
nieuwsgierig naar jou!
Lees de volledige vacaturetekst op
nationaalonderduikmuseum.nl/vacatureeducatievrijwilliger-onbezoldigd/
of scan de QR-code.

Het Nationaal Onderduikmuseum is op zoek naar een
Office Manager voor 24 uur per week. Je komt te werken
bij een bijzondere culturele instelling die draaiende wordt
gehouden met een kleine staf en een team van 140
vrijwilligers.

Vacature: vrijwilliger Collectiemedewerker
We zoeken uitbreiding van onze groep collectiemedewerkers.
Vrijwilligers die een of meerdere onderdelen willen oppakken,
het bijvoorbeeld leuk vinden te informeren, het materiaal te
inventariseren, te registreren, de spullen verantwoord op te
ruimen, af te stemmen met andere musea, de informatie vast te
leggen of onderzoekers te helpen met het vinden van informatie.
De dagindeling kan naar eigen inzicht worden besteed in het
museum. De registratie gebeurt in een geautomatiseerd
systeem. Je krijgt hiervoor instructie en begeleiding.
Spreekt een van de activiteiten je aan en ben je minimaal een
dagdeel per week beschikbaar, dan nodigen wij je uit een mail
te sturen naar info@onderduikmuseum.nl.
Voor meer informatie of vragen, mail naar
info@onderduikmuseum.nl of neem contact
op met Karin Nauta via het museum.
Lees de volledige vacaturetekst op
nationaalonderduikmuseum.nl/vacaturecollectiemedewerker-onbezoldigd/ of scan de QR-code.

Wat ga je doen?
• Je coördineert administratieve taken voor de
medewerkers front- & backoffice
• Je handelt in- en uitgaande communicatie af
(brieven, mails, etc.) en archiveert
• Je plant bijeenkomsten en presentaties
• Je coördineert en stuurt de PR aan
• Je bent en fungeert voor de interne bedrijfsvoering
als aanspreekpunt voor de organisatie
Je bent representatief, makkelijk in de omgang, je neemt
initiatief, werkt accuraat en kunt goed plannen en
organiseren. We bieden je een zelfstandige, maar vooral
uitdagende functie. Je komt terecht in een fijn team met
een plezierige werksfeer in een inspirerende, informele
organisatie. Je hebt mogelijkheden voor eigen initiatief
en ontplooiing van je talenten.
Lees de volledige vacaturetekst voor
deze betaalde functie op
nationaalonderduikmuseum.nl/vacatureoffice-manager/ of scan de QR-code.

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

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

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

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

Stuur je motivatie en cv naar
beheer@onderduikmuseum.nl
ter attentie van het bestuur. Heb je nog vragen? Mail ons
of neem contact op met Karin Nauta via het museum.

Agenda:
Exposities

Tot begin 2023

Geef de namen een gezicht
Rademakersbroek

Vanaf 14 oktober 2022

1572 en de kracht van Gertrud

Diversen
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Zondag 13 november
13-17 uur

Intocht Sinterklaas
VVV open

Woensdag 7 december

Nationale Vrijwilligersdag

Zaterdag 10 december

Adventsmarkt Restauratiefonds

Zondag 18 december
13-17 uur

Kerstkoopdag
VVV open

Maandag 24 april 2023

Algemene Ledenvergadering

31 maart t/m 7 april 2023

Nationale Museumweek

2023

Themajaar 2023 WOII: Leven met oorlog
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Hoornindustrie
onderdeel van
internationale
industrieroute
Naar aanleiding van twee schenkingen
voor de hoorncollectie, plaatsten we in
de vorige Panne een artikel over de
hoornindustrie in Aalten.
Een speciaal ingerichte kamer in het
Nationaal Onderduikmuseum herinnert
aan deze unieke industrie. De geschiedenis
van deze hoornindustrie in Aalten is sinds
kort ook opgenomen in een internationale
industrieroute. Op het museumplein is
hiervan een informatiepaneel geplaatst.

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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en de kracht
van Gertrud

Vanaf 15 oktober 2022

