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Geef de namen een gezicht
De 46 van het Rademakersbroek
Op 2 maart 1945 worden 46 mannen uit heel Nederland op een akker
aan de rand van Varsseveld bij het Rademakersbroek gefusilleerd.
De jongste is 18, de oudste 65 jaar. Onder hen zijn kopstukken van
het verzet uit Gelderland en Overijssel. De meeste van hen komen op
voor vrijheid, soms met kleine soms met grote verzetsdaden. Aan het
einde van de oorlog worden ze opgepakt en komen als zogenaamde
‘Todeskandidaten’ terecht in gevangenis De Kruisberg in Doetinchem.
Ze zullen de bevrijding net niet halen: slechts vier weken na hun dood
worden Aalten en omgeving bevrijd. Hun dood brengt onnoembaar
leed bij de families die zij achterlaten: (zwangere) vrouwen, kinderen,
ouders, broers en zussen. Ook voor volgende generaties blijft dit
drama traumatisch.

Op het monument Rademakersbroek, dat vanaf 1949 de plek van de
massa-executie markeert, staan de namen van de 46 mannen. Jaarlijks
worden zij daar herdacht door nazaten, de getuigen van het drama en
anderen uit de regio, jong en oud. Nu, 75 jaar na dato is er dit boekje
met een korte beschrijving van iedere man die op 2 maart 1945 in de
vroege ochtend de dood vond op de akker van landbouwer
E.J. Kraaijenbrink. Het drama van het Rademakersbroek werd tot voor
kort gezien als een ‘lokaal drama’ en kreeg nauwelijks bekendheid, in
tegenstelling tot de executie bij De Woeste Hoeve en de razzia van
Putten. Er is nooit echt onderzoek gedaan naar de slachtoffers. We wisten
tot voor kort slechts een naam, de leeftijd en de laatste woonplaats.
Als er al aandacht was ging deze vooral uit naar de aanleiding van de
represaille: het doden van vier Duitse militairen door verzetsgroep
De Bark in hun boerderij op de grens van IJzerlo en De Heurne.
De afgelopen jaren vergaarden verhalenvangers van het Nationaal
Onderduikmuseum informatie over de vermoorde mannen. In het kader
van 2018 Jaar van Verzet kwam er door steun van het vfonds en het
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ministerie van VWS de mogelijkheid om het onderzoek in samenwerking
met de Oorlogsgravenstichting steviger op te pakken. Onderzoeker en
nabestaande Kirsten Zimmerman werd gevraagd vanuit het museum het
project te leiden dat de noemer ‘Geef de namen een gezicht’ kreeg.
De afzonderlijke levensgeschiedenissen en in samenhang daarmee het
verhaal van de tragedie van de 46 mannen van het Rademakersbroek zijn
nu ook vastgelegd op de website https://de46vanhetrademakersbroek.nl
en in deze uitgave. Het is fijn dat we de informatie breed en veelomvattend beschikbaar kunnen stellen en zo de mannen een gezicht
hebben kunnen gegeven.
Een naam en een gezicht, een mens komt tot leven. Een leven dat werd
afgebroken met bruut geweld, door een bezetter die geen tegenspraak
duldde, die vrijheid en levens vertrapte. Het was nota bene een bezetter
die in Duitsland democratisch was gekozen. Dat geeft te denken over
toen en over nu, over keuzes, alert blijven en zuinig zijn op onze vrijheid.
Daarover willen we vooral met de jeugd praten.
Dit jaar maken we ook een bijzondere periode van onvrijheid mee,
waarin soms wordt verwezen naar de Tweede Wereldoorlog. Vrijheid
is niet vanzelfsprekend. Maar als het gaat om de levens van deze
gefusilleerde mannen, dan is duidelijk dat hun onvrijheid van een totaal
andere orde was. Hun wrede lot zullen we niet vergeten, het is allemaal
vastgelegd en we blijven het vertellen, vooral aan de jeugd. Ook gaan
we verder met onze zoektocht en het uitdragen van de persoonlijke
verhalen. Niet alleen elk jaar op 2 maart in Varsseveld, maar breder:
in ons museum, op basisschool De Meeander, in De Kruisberg en op
scholen in heel het land van de plaatsen waar de mannen vandaan
kwamen. Om niet te vergeten en omdat vrijheid niet vanzelfsprekend is.
Juni 2020 – Gerda Brethouwer, directeur Nationaal Onderduikmuseum
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De aanleiding:
wat er aan 2 maart voorafging
Op zondag 25 februari komen drie Duitse militairen aangelopen bij boerderij
De Bark op de grens van buurtschappen IJzerlo en De Heurne, vlakbij Dinxperlo,
in de Achterhoek. Het zijn parachutisten, elitetroepen van de Wehrmacht, die
landmetingen verrichten om te kijken waar luchtafweergeschut geplaatst kan
worden, met het oog op de opmars van de geallieerden. De boerderij, die
van buiten onbewoond lijkt, is die laatste oorlogswinter het hoofdkwartier van
een grote verzetsgroep van ongeveer 30 mensen, die zich op dat moment
schuilhouden op de zolder. De soldaten lopen naar binnen en komen even later
met een blik weer naar buiten. De kans is groot dat ze Engels voedsel hebben zien
staan of wellicht zelfs wapens. Daarom wordt er besloten de drie Duitsers terug te
halen en ook de chauffeur die in een auto even verderop staat te wachten.
Eenmaal op De Bark worden de militairen verhoord en gevraagd zich over
te geven. Dat weigeren ze: ze willen niet deserteren. Er is contact met de
geallieerden achter de linies over hoe te handelen. Uiteindelijk wordt besloten de
mannen om te brengen door ophanging en een auto-ongeluk in scene te zetten.
De wagen met de vier lijken wordt tegen een boom gereden bij een bomkrater
aan de Aaltenseweg, die tussen Varsseveld en Aalten ligt. Daarna wordt de auto
opgeblazen, maar slechts de helft van de explosieven gaat af. Het gevolg is dat de
Duitsers in de nacht van zondag op maandag hun vier vermoorde collega’s vinden,
met de striemen van het touw nog in hun nek.
De omgeving wordt die week uitgekamd. Boerderij De Bark is zo snel mogelijk
ontruimd. De verzetsgroep heeft zich opgesplitst en de leden zijn elders
ondergedoken. De bezetter besluit tot een represaille over te gaan. Aanvankelijk
is het de bedoeling om alle mannen die aan de Aaltenseweg wonen te fusilleren.
NSB-burgemeester Herman Kranen van Varsseveld weet dit ternauwernood te
voorkomen. Vervolgens valt de keuze op de 46 Todeskandidaten uit gevangenis
De Kruisberg in Doetinchem. De jongste is 18, de oudste 65 jaar. Onder hen zijn
kopstukken van het verzet in Gelderland en Overijssel.
Deze mannen zijn pas in de laatste maanden van de oorlog opgepakt, maar
zullen de bevrijding net niet halen: slechts vier weken na hun dood worden Aalten
en omgeving bevrijd. Tot onnoemelijk leed van de vrienden en familie die zij
achterlaten: (zwangere) vrouwen, verloofdes, kinderen, ouders, broers en zussen.
Ook volgende generaties zullen onder dit trauma gebukt gaan: de 46 mannen van
het Rademakersbroek, die nooit meer uit de oorlog terugkeerden.
6
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Boerderij De Bark op de
luisterplek bij het monument
(Foto: Ben Lammers)
Gevangenis De Kruisberg,
Doetinchem
Bron: Collectie Nationaal
Onderduikmuseum
Uitzicht op de fusilladeplek
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2 maart 1945
en hoe het graan hoger groeide
In de vroege ochtend van 2 maart 1945, rond 4 of 5 uur, worden 46
zogenaamde Todeskandidaten in gevangenis De Kruisberg in Doetinchem
gewekt en uit hun cellen gehaald. De gevangenen hebben al langere tijd
bedrijvigheid op de gang gehoord en nemen aan dat er weer wat aan de
hand is: waarschijnlijk een transport. Dit hebben ze al verschillende keren
meegemaakt. De mannen verlaten de cel en hun handen worden op de rug
gebonden. Ze krijgen een papiertje in hun jas- of broekzak gestopt, waarop,
naar later blijkt, hun naam en geboortedatum staat. De groep wordt het
gebouw uitgedreven en in een grote vrachtwagen gedwongen, die
afgesloten wordt.
Een militaire colonne van de SD, SS en
soldaten verlaat het terrein. De laatste
groep bestaat uit parachutisten afkomstig
uit dezelfde divisie als de vier vermoorde
Duitse militairen. Zij vormen het
executiepeleton. De weg van de 46
mannen zal uiteindelijk om 8 uur op een
akker aan het Rademakersbroek eindigen,
naast boerderij De Tol van de familie
Kraaijenbrink aan de Aaltenseweg, aan de
rand van Varsseveld. Even verderop is de
bomkrater waar de Duitsers levenloos in
hun auto zijn gevonden. Boer Evert Jan zal
na de oorlog een nauwkeurig verslag van
de ochtend van 2 maart schrijven in een
brief aan nabestaanden.
Het is de vroege morgen van een
prachtige voorjaarsdag. De vrachtwagen
met de 46 mannen stopt op een zandweg
naast De Tol: het Rademakersbroek. De
familie Kraaijenbrink – met kinderen en
een aantal onderduikers – zou na gedaan
werk net gaan ontbijten. Het gezin krijgt
het bevel binnen te blijven en houdt zich
schuil in de kelder. Ze weten niet wat er
8
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Uitzicht door tralies van De Kruisberg
(Foto: Kirsten Zimmerman)

gaat gebeuren. Er zijn Engelse jagers in de lucht en het wemelt van de Duitse en
Nederlandse SS’ers. Er staan militaire auto’s, motoren, de twee wagens van het
executiepeloton en de vrachtwagen met de gevangenen. Die worden
gedwongen aan de achterkant uit het laadruim te springen. Een oudere man –
waarschijnlijk Dionisius Dirk Bakker – durft dit niet, krijgt een klap met een
geweerkolf en valt voorover op zijn knieën.
Door het gevaar voor luchtbeschietingen staan de Duitse militairen vlak naast de
boerderij. Het verkeer in de omgeving wordt staande gehouden. Boer Bernard
Houwer, die vlakbij het spoor woont, moet zorgen dat niemand de spoorweg
passeert. Hij staat op zo’n 100 meter afstand en is ervan overtuigd dat er slechts
oefeningen plaatsvinden. De gevangenen worden het tarweveld opgedreven en
van links naar rechts opgesteld, zo’n vijftien man naast elkaar, in drie rijen, schuin
achter elkaar, hun gezicht van de boerderij afgewend. Het doodsvonnis klinkt in
het Duits wordt vervolgens vertaald door een Nederlander. Enkele mannen
smeken of ze nog een afscheidsbrief mogen schrijven. Tevergeefs. Dan klinken
de karabijnen van het executiepeloton. Met het eerste salvo valt het oostelijke
deel van de groep. Met het tweede het westelijke deel. Als alle mannen op de
grond liggen, stappen een Duitse en Nederlandse SS’er van weerskanten over
de lijken heen en geven waar nodig een genadeschot.
De Schiedamse Janny Winkelman – op dat moment veertien jaar oud – is net als
vader en moeder Kraaijenbrink getuige van delen van de executie. In de zomer
van 1943 logeert ze door een schooluitzending voor het eerst bij de familie om
aan te sterken en daarna komt ze iedere vakantie. In de Hongerwinter is haar
school dicht. Er zijn geen kolen meer om het gebouw te verwarmen en iedereen
is beroerd door het voedselgebrek. Zo komt Janny maandagochtend 26 februari
vroeg aan op De Tol, achterop de fiets bij een Rotterdamse onderduiker. Op de
Aaltenseweg ziet ze naar eigen zeggen 150 meter voor de boerderij de
gedeeltelijk uitgebrande auto en onder een deken de vier vermoorde Duitse
militairen. Iedere nacht van die week doen soldaten huiszoeking om de daders
van de aanslag te vinden.
Op 2 maart ziet Janny vanuit het zolderraam samen met de vijftienjarige
Riek Kraaijenbrink hoe de mannen uit de vrachtwagen op het zandpad worden
gejaagd. Als iedereen in de kelder zit gaat ze met een smoes een paar keer
naar boven om door het stalraam op de akker te kijken. De gezichten van een
jongeman met blond achterover gekamd haar en een oude man met een baard
blijven haar bij. Als alles stil is geworden, ziet ze hoe de mannen op de grond
liggen en een aantal een laatste schot krijgt.
Na het fusilleren gaat een deel van de SS’ers – zo’n 30 man – op De Tol ontbijten.
Dochter Aaltje moet pap maken. Een paar maken wrede grappen over wat er
De 46 van het Rademakersbroek |
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vlak daarvoor is gebeurd. Rond 10:30 moeten vier boeren uit de omgeving de
lichamen op hun wagens leggen en volgt de laatste gang van de 46 mannen naar
een massagraf op begraafplaats Rentinkkamp in Varsseveld. Ben Heusinkveld,
die aan de Burgemeester van der Zandestraat naast het kerkhof woont, ziet als
vijfjarig jongetje een platte kar met lijken voorbij komen. Een NSB’er loopt
voorop. Op het lege tarweveld moeten mannen die ter plekke worden
aangehouden de achtergebleven sjaals, brillen, petten en hoeden verzamelen.
Die worden samen met restanten van de slachtoffers begraven. Later zal boer
Kraaijenbrink op verzoek van familieleden de persoonlijke spullen weer
opgraven.
Precies 4 weken later op Goede Vrijdag 30 maart worden Aalten en omgeving
bevrijd. De lichamen van de mannen worden eind april uit het massagraf
opgedolven, waar mogelijk geïdentificeerd en apart gekist. Een verschrikkelijk
karwei, dat Wim Breukelaar uit Varsseveld nog lang zal heugen: hij moet als
22-jarige de ringen van de vingers schuiven. De meeste slachtoffers worden
uiteindelijk in hun woonplaats herbegraven, maar bij sommigen zal dat maanden
duren, omdat de familie pas in de zomer hoort dat ze zijn overleden. Een aantal
mannen vindt op Ereveld Loenen hun laatste rustplaats.

Koninging Wilhelmina bezoekt de graven van de verzetsstrijders in Varsseveld, 4 oktober 1945
(Collectie: familie Schaap-Satter).
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Monument Rademakersbroek
(Foto’s: Ben Lammers)

Op de plek waar de mannen zijn gevallen staat het koren die zomer een stuk
hoger en het is donker van kleur. Evert Jan Kraaijenbrink oogst deze halmen
apart, want “daar zal geen mens of dier van eten.” Dochter Riek bindt de
schoven. Een gedeelte van deze graankorrels komt in het monument dat op
4 mei 1949 aan het Rademakersbroek wordt onthuld. Een maand later emigreert
een groot deel van het gezin Kraaijenbrink naar Canada. Vader zal daar in
november overlijden. 2 maart is nooit meer uit hun gedachten verdwenen.
Zoals boer Kraaijenbrink in zijn verslag aan nabestaanden schreef: “Nog staat me
iederen dag voor ogen die rijen doden daar op ons veld. De wind speelde met
hun haarlokken en ik wenschte wel dat geheel ons Nederlandsche volk ze had
zien liggen opdat het niet vergeten zou wat hier geofferd is voor land en voor
volk.”

Het drama bij het Rademakersbroek wordt sindsdien elk jaar op 2 maart
herdacht. Het aantal direct betrokkenen wordt langzaam minder, maar de
aandacht voor deze tragedie groeit. Basisschool De Meeander uit Heelweg heeft
het monument voor de 46 mannen geadopteerd. Groep 7 en 8 besteden elk jaar
aandacht aan de gebeurtenis en zijn bij de herdenking aanwezig.
De 46 van het Rademakersbroek | 11
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Johannes Karel Sjouke Anema (24 jaar)
Oswald Reinhold Wilhelm Assmann (57 jaar)
Hilbrand Johannes Baar (20 jaar)
Dionisius Dirk Bakker (65 jaar)
Jan Blankestijn (30 jaar)
Franciscus Leonardus Boks Scholten (27 jaar)
Albert Bols (35 jaar)
Jacobus Franciscus Gerrit Bouwman (22 jaar)
Christiaan Lambertus Brummer (31 jaar)
Wouter van Dam (40 jaar)
IJsbrand Willem den Drijver (47 jaar)
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Jan Cornelis Hendrik Fleer (47 jaar)
Jan Cornelis Hendrik Fleer (23 jaar)
Hendrik Gerard van Geen (23 jaar)
Willem Gerritsen (24 jaar)
Mannes Grendelman (31 jaar)
Evert van Grevengoed (48 jaar)
Gerrit Griemink (27 jaar)
Jan Jacob de Groot (41 jaar)
Jan van der Haar (31 jaar)
Willebrordus Hermanus Gregorius
Cornelis van den Heuvel (26 jaar)
- Leendert Sietse Hohoff (25 jaar)
- Petrus Johannes de Kok (42 jaar)

(Foto: Ben Lammers)

-

Luther Anne Elisa Kortlang (24 jaar)
Cornelis Joan Louwerens (24 jaar)
Gerhardus Johannes Lovink (37 jaar)
Gerrit Luichies (58 jaar)
Gerrit Arend Meerhof (31 jaar)
Wolter Oordt (25 jaar)
Gerrit Jan Ormel (34 jaar)
Derk Jan te Rietstap (31 jaar)
Geert Salomons (30 jaar)
Gijs Albertus Schaftenaar (35 jaar)
Gerrit Jan Schutten (25 jaar)

-

Hermannes Schuurman (31 jaar)
Roelof Seinen (32 jaar)
Willem van der Sluis (34 jaar)
Albert Timmerman (47 jaar)
Gerrit Toerse (25 jaar)
Gerhardus Hendrikus ten Voorde (18 jaar)
Jan de Vries (24 jaar)
Hendrik van Wezel (38 jaar)
Jan Wijngaarden (24 jaar)
Abram Arie IJzerman (19 jaar)
Pieter Bastiaan Jan IJzerman (49 jaar)
Teunis van Zwetselaar (44 jaar)
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1. Johannes Karel Sjouke
Anema
Arnhem, 24 jaar
Op 25 augustus 1920 wordt Johannes Karel Sjouke
Anema in Leeuwarden geboren als oudste zoon van
Sijbout Sjouke Anema en Antje Elzinga. Hij heeft een
oudere zus en twee jongere broers. Zijn vader is
accountant bij een verzekeringsmaatschappij. Het
gezin verhuist in de zomer van 1940 naar een groot
herenhuis op Boulevard Heuvelink 122 in Arnhem.
Anema gaat studeren aan de Landbouwhogeschool
in Wageningen. In de oorlog neemt de familie
Joodse onderduikers in huis. Voorjaar 1943 weigert
Johan de loyaliteitsverklaring te tekenen en hij duikt
begin mei onder op een boerderij in het Friese
Echten. Daar sluit hij zich aan bij het gewapende
verzet. Meerdere malen doet Anema mee aan
overvallen op distributiekantoren. Ook bevrijdt hij
gevangen kameraden, saboteert spoorwegen en
helpt Engelse piloten. Als de Gestapo een premie
van 80.000 gulden op zijn hoofd zet, besluit Johan
Friesland te verlaten. Hij keert in april 1944 terug
naar Arnhem en sluit zich vervolgens aan bij een
knokploeg in Apeldoorn onder de schuilnaam Karel
Elzinga. Zo saboteert hij de spoorwegverbinding
tussen Apeldoorn en Amersfoort, doet mee aan
overvallen en is betrokken bij droppings.
Vanaf november 1944 duikt hij onder bij radiotechnicus Gerrit Meerhof en zijn
gezin, die een geheime zender heeft. Daar wordt Anema op 10 januari 1945
gearresteerd samen met in de loop van de dag elf anderen. De SD vindt
zendapparatuur, Engelse uniformen, wapens, handgranaten en patronen.
De arrestanten worden zwaar verhoord in de Willem III-kazerne en op 24 februari
belanden Meerhof en Anema als Todeskandidaten in De Kruisberg. Beiden
worden gefusilleerd. Johans familie zal pas op 2 augustus zeker weten dat hij is
omgekomen.
Begraven: Begraafplaats Moscowa in Arnhem
14
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2. Oswald Reinhold Wilhelm
Assmann
Amersfoort, 57 jaar
Oswald Reinhold Wilhelm Assmann wordt op 9 mei
1887 in het Limburgse Tegelen geboren als zoon van
de uit Duitsland afkomstige fabrikant Franz Dominicus
Oswald Assmann en Magdalena Kloeck. Hij studeert
rechten en volgt zijn in 1909 overleden vader op als
fabrikant van metaalwaren en karton in Tegelen. Met
zijn tweede echtgenote woont hij vanaf 1939 in
Amersfoort op Van Marnixlaan 41. In de oorlog
ondersteunt Assmann vanaf 1941 de gevangenen in
Kamp Amersfoort met voedselpakketten en kleding.
Ook is zijn woning een postadres voor Vrij Nederland
en koeriers- en inlichtingendienst Rolls Royce
(opgericht in september 1944). Hij verspreidt Vrij
Nederland en vanaf begin 1944 vermenigvuldigt en
distribueert hij ook het Geallieerd Nieuws. In het
voorjaar van 1945 begint Assmann zelf bulletins te
maken gebaseerd op radioberichten uit Londen en
bevrijd gebied. Zoals zijn vrouw na de oorlog schreef:
“Mijn man was idealist en beweerde dat de mensen
de Engelse berichten nodig hadden. Hij noemde het
‘de vitamientjes’.”
Begin 1945 helpt de ondergedoken student Jan de
Vries Assmann met de bulletins. De fabriek in Tegelen
Cover boekje Rolls Royce
is dan inmiddels tot de grond toe afgebrand door
granaatschoten van de Amerikanen. Op 20 februari
1945 valt de SD de woning binnen en worden Assmann en De Vries op heterdaad
betrapt bij het maken van illegale lectuur. Het is onduidelijk of er sprake is van
verraad, maar een deel van de Rolls Royce-lijn Amsterdam-Zwolle wordt in februari
1945 opgerold. Ook Rolls Royce-medewerker Leendert Hohoff wordt die dag bij
Assmann thuis gearresteerd. Hij was vanuit Amsterdam gekomen om te
waarschuwen. Alle drie worden gefusilleerd.

Begraven: Begraafplaats Rentinkkamp in Varsseveld
De 46 van het Rademakersbroek | 15

3. Hilbrand Johannes Baar
Hulshorst, 20 jaar

Op 12 augustus 1924 wordt Hilbrand Johannes Baar
in Haren geboren als zoon van seinwachter bij de
spoorwegen Arent Baar en Henderika Vrieling. Het
gezin telt drie kinderen. In de jaren dertig verhuist
de familie naar Hulshorst op de Veluwe, omdat Baars
vader daar is benoemd tot stationschef. Bram werkt
als kruideniersbediende. In de oorlog gaat het gezin
in het verzet. Hun huis grenst aan het perron en als
een trein stopt kunnen Joden en andere passagiers
zonder documenten snel ongezien verdwijnen. Het
huis is voor velen een tussenstop en onderduikplaats. Baar besluit in overleg met het verzet om
eind 1942 als infiltrant een opleiding tot politieagent
te volgen in de Westenberg Kazerne in Schalkhaar, opgezet om Duitsgezinde
Nederlandse politieagenten te kweken. Als agent in Nijmegen laat Baar op
verzoek persoonskaarten van gezochte verzetsmensen verdwijnen uit het restant
van het Haagse bevolkingsregister. In september 1944 voegt Bram zich voltijds
bij de verzetsgroep Hulshorst-Hierden van Joop Migchelsen. Hij is commandant
en instructeur. De leden verzorgen voedselbonnen voor onderduikers, vervalsen
persoonsbewijzen, verspreiden illegale kranten, geven berichten door,
transporteren wapens en springstof en verstoppen piloten. Op 30 september
wordt Baar bijna gearresteerd, maar hij weet te ontsnappen door een Duitse
politieman neer te slaan en duikt onder. Zijn verzetswerk gaat door. Uiteindelijk
wordt Bram op 13 januari 1945 samen met kameraden gearresteerd als ze bij het
spoor recht in de armen van de SD
lopen. In de Jan van Schaffelaerkazerne in Ermelo volgen zeer zware
verhoren. In februari zit Baar
gevangen in
De Kruisberg.

Begraven: Algemene Begraafplaats
Nunspeet-Oost
16
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4. Dionisius Dirk Bakker
Nunspeet, 65 jaar

Op 1 oktober 1879 wordt Dionisius Dirk Bakker in
Dubbeldam geboren als zoon van Adrianus Bakker
en Maria Leenheer. Hij trouwt in 1898 met Johanna
Willemina Kramp (Doesburg 1880) en krijgt vier
kinderen. Bakker werkt als conducteur bij de
spoorwegen en in Amsterdam wordt hij hoofdconducteur. Eind 1937 overlijdt zijn echtgenote en
komt de jongere Cornelia Johanna van Rheenen
(Haarlem 1900) het huishouden doen. Zij trouwt met
Bakker en het echtpaar verhuist eind jaren dertig
naar Albertlaan14 in Nunspeet, waar Bakker met
pensioen gaat.
Vanaf de zomer van 1940 verbergen Opa Bakker en
Tante Cor – zoals ze in de oorlog bekend staan onderduikers in en rond hun huis bij het bos. Bakker
zit in de leiding van de LO in Nunspeet en in april
1943 is het echtpaar medeoprichter van het
Verscholen Dorp: een onderduikplek in de bossen
rondom Vierhouten, die bestaat uit hutten en holen
onder de grond, waar op het hoogtepunt bijna 100
mensen wonen. Het echtpaar staat dag en nacht
klaar. Op zondag 29 oktober 1944 – Cors verjaardag
– wordt het kamp bij toeval ontdekt. Op acht Joodse
onderduikers na – die allen de dood vinden - kan
iedereen ontkomen.

Persoonsbewijs Cornelia van
Rheenen uit 1941

Tijdens de spoorwegstaking van najaar 1944 zorgt Bakker dat de salarissen
worden uitbetaald door op de verschillende onderduikadressen langs te gaan.
Op 13 februari 1945 wordt hij thuis gearresteerd, terwijl de SD eigenlijk komt voor
een tijdelijke huisgenoot, die leider is van de Rolls Royce-koerierspost in Nunspeet.
Bakker wordt zwaar verhoord in Ermelo en Apeldoorn, belandt in De Kruisberg en
wordt uiteindelijk onder zijn schuilnaam Hendrik van Rooyen gefusilleerd.
Begraven: Algemene Begraafplaats Nunspeet-Oost
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5. Jan Blankestijn

Apeldoorn, 30 jaar

Jan Blankestijn is op 11 april 1914 geboren in Nijkerk
als zoon van spoorwegarbeider Rijk Blankestijn en
Jannetje van Esveld. Zijn ouders zijn in 1901
getrouwd. Het is een groot gezin, dat onder andere
in Nijkerk en Hoogland woont. Vader Blankestijn
overlijdt eind 1918 als Jan pas 4 jaar oud is.
Moeder Jannetje zal tien jaar later in de zomer van
1928 overlijden. In de jaren dertig dient Jan als
kanonnier – soldaat bij de artillerie – 2e klasse bij het
Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL). Najaar
1934 vertrekt Blankestijn naar Indonesië.
Augustus 1939 mag hij voor eervol ontslag terug
naar Nederland. Eind oktober zet hij voet aan wal in
Amsterdam. In de oorlog woont Blankestijn in
Apeldoorn. Hij werkt daar in de Centrale Keuken en
is koopman van tweedehands goederen. Tussen
1941 en 1942 verhuist Blankestijn van Molenstraat
97 naar Stoomwezenstraat 9. Dit is ook het adres van Janna Wilhelmina Landman
(Epe 1911) en Ludovicus Kalkman en hun twee kinderen. Blankestijn krijgt een
relatie met Janna, terwijl haar echtgenoot in Duitsland tewerkgesteld is.
De verhouding en het samenwonen veroorzaken opschudding in de omgeving.
Blankestijn gaat in het verzet. Hij zit bij een knokploeg, helpt bij droppings en
verzorgt Joden. Maar hij zou een dubbelzinnige figuur zijn geweest, een
vrijbuiter. Zo zou Jan op 7 januari 1945 zijn gearresteerd, omdat hij vermomd als
politieagent met twee vrienden voor
eigen rechter speelde op boerderijen
waar zwarte handel of zwendel met
levensmiddelen was tegen woekerprijzen. Hij wordt op 29 mei in
Apeldoorn begraven. Janna wordt in
1983 bij hem begraven.

Begraven:
Begraafplaats Heidehof in Ugchelen
18
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6. Franciscus Leonardus
Boks Scholten
Olst, 27 jaar
Op 21 juli 1917 wordt Franciscus
Leonardus – Leo – Boks Scholten geboren
in Den Haag, als onecht kind van Henriëtte
Dreesens en een advocaat uit Dordrecht.
Zijn moeder trouwt in 1920 maar zal twee
jaar later alweer scheiden. In het voorjaar
van 1923 wordt Leo’s halfbroer Carel
geboren.
Henriëtte krijgt in 1928 nog een zoon,
maar zij sterft twee maanden na zijn
geboorte. Na haar dood worden Leo en Carel geadopteerd door het echtpaar
Berend Gerhardus Barthus Scholten en Cornelia Aartje Henriëtte Boks (de jongste
wordt in een ander gezin opgenomen). Scholten heeft met zijn schoonvader Gerrit
Marinus Boks een verffabriek de Hecla in Terwolde, dat uiteindelijk een
fruitteeltbedrijf wordt. Leo wordt fruitkweker en landbouwer.
In de oorlog gaat Boks Scholten in het verzet. Hij is koerier, lid van een knokploeg
in Olst en betrokken bij droppings. Hij vervoert en verbergt wapens, pleegt
aanslagen op spoorlijnen en neemt deel aan overvallen. Leo woont en werkt onder
andere op landgoed De Kranenkamp bij Diepenveen. Hij zou in 1943 zijn
gearresteerd, maar weer vrijgelaten. Als hij in oktober 1944 wordt gezocht door
de SD steekt hij de IJssel over. Hij duikt onder in
Vaassen – zijn schuilnaam is Leo Sluiters – en sluit zich
aan bij de knokploeg van politieagent Gerhardus
Johannes Lovink, ook wel bekend als de Bende van
Lovink.
Op 10 februari worden beide mannen in Vaassen
gearresteerd. Via het politiebureau in Epe en de
Willem-III kazerne in Apeldoorn belanden ze in
De Kruisberg en worden op 2 maart gefusilleerd.
Boks Scholten laat zijn verloofde Barbara van Ommen
uit Emst achter.
Boks Scholtens verloofde
Barbara van Ommen

Begraven: Nationaal Ereveld Loenen
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7. Albert Bols

Bergentheim, 35 jaar

Albert Bols wordt op 19 december 1909 geboren in
Bergentheim als zoon van arbeider Berend Bols en
Geertje Kruithof. Bols is de oudste en vernoemd naar
zijn opa aan vaders kant. Hij woont in Bergentheim en
is daar opzichter bij de plaatselijke bureauhouder van
de Landbouw Crisis Organisatie, die toezicht houdt
op de voedselproductie. Bols controleert boeren en
bestrijdt zwarte handel. In de oorlog is hij lid van de
Raad van Verzet en de Binnenlandse Strijdkrachten.
Samen met zijn collega Mans Schuurman is Bols
betrokken bij hulp aan onderduikers, de illegale
distributie van bonkaarten, wapenvervoer en
verspreiding van Trouw. Hij fietst door de omgeving
van Bergentheim, houdt in de gaten wat er gebeurt en biedt mensen hulp.
Op 11 januari 1945 wordt Bols samen met Schuurman gearresteerd. Die dag is de
SD op zoek naar de Nederlands-hervormde dominee Kees Dijkhuis uit
Bergentheim, die tijdig zijn pastorie ontvlucht. Bols besluit samen met Schuurman
gauw verdachte papieren bij Dijkhuis thuis op te ruimen. Helaas worden ze
verraden en vallen leden van het Duitse
Kontrollkommando uit Kamp Erika in
Ommen de pastorie binnen. Bols en
Schuurman weten te ontsnappen, maar
ze moeten hun fietsen met adresplaatje
achterlaten en zo worden ze gevonden.
Ze worden vastgezet in Kamp Erika en bij
verhoor zwaar mishandeld, net zolang tot
ze de namen van andere verzetslieden uit
de omgeving prijsgeven. Via het Huis van
Bewaring in Almelo, belanden Bols en
Schuurman in De Kruisberg. Twaalf mannen
uit de omgeving van Hardenberg – de
zogenaamde Trouw-groep – worden op
2 maart gefusilleerd.
Begraven: Begraafplaats Bergentheim
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8. Jacobus Franciscus Gerrit
Bouwman
Den Haag, 22 jaar
Op 9 januari 1923 wordt Jacobus Franciscus
Gerrit Bouwman geboren als zoon van
kleermaker Jacobus Franciscus Bouwman
en Maria Elisabeth van Spijk in Den Haag.
Zijn ouders zijn in 1922 getrouwd.
Voor moeder is het haar tweede huwelijk.
Bouwman wordt boomkweker. Hij volgt de
Handelsschool en daarna de Rijkstuinbouwschool in Boskoop, want hij wil in Canada
gaan werken. In de oorlog gaat Bouwman in
het verzet. Hij zit bij een knokploeg en is lid van de Binnenlandse Strijdkrachten.
Zijn ouders weten niet precies wat hij heeft gedaan, omdat hij “een erg gesloten
karakter had,” aldus zijn vader op het aanmeldformulier voor de Erelijst. “Eén doel
had hij in de oorlog en dat is iets te kunnen doen voor de Vrijheid.” Eind december
1944 besluit Bouwman naar bevrijd gebied te crossen. Hij wordt begin januari
echter gearresteerd in het dorpje Lienden in de Betuwe. Dit gebied is in het najaar
van 1944 door de bezetter onder water
gezet om de opmars van de
geallieerden tegen te houden, maar de
kern van Lienden is droog. Bouwman
wordt meegenomen naar het politiebureau in Velp, waar hij drie tot vier keer
per dag zwaar wordt verhoord, omdat
de nazi’s hem ervan verdenken een
spion voor de Engelsen te zijn. Dit is het
laatste – naast zijn doodsbericht – dat
zijn ouders van hem horen. Bouwmans
weg eindigt in De Kruisberg. Pas in de
tweede helft van juni zal zijn familie
erachter komen dat hij niet meer leeft.

Begraven: Begraafplaats Oud Eik en
Duinen in Den Haag
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9. Christiaan Lambertus
Brummer
Almelo, 31 jaar
Op 29 maart 1913 wordt Christiaan Lambertus
Brummer in Almelo geboren als jongste zoon van
opperman Christiaan Lambertus Brummer en Grietje
Kuik. Brummer is grondwerker en huwt eind 1935
Johanna – Anna – Toerse (Almelo 1916).
Het echtpaar woont aan de Vriezenveenseweg 84
in Almelo, in een groot, wit huis waar meerdere
gezinnen wonen. Ze krijgen drie kinderen: Grietje
(1936), Gerrit Jan (1937) en Lucas (1944).
Brummer werkt tijdens de bezetting als straatveger
bij de toenmalige gemeentereiniging. In het laatste
oorlogsjaar woont er een Duitse soldaat –
waarschijnlijk gedeserteerd - in hetzelfde gebouw als
de familie. Die heeft een relatie met Brummers zus Grietje. Haar verkering
vordert op straat op eigen houtje verschillende goederen, zoals een fiets die hij
aan Brummer geeft. Deze verkoopt het rijwiel door aan zijn zwager Gerrit Toerse.
Als de relatie uitraakt gaat Grietje, wellicht vanwege een verbroken trouwbelofte
of zwanger, naar de Duitse autoriteiten. Vervolgens worden Toerse en Brummer
vermoedelijk in december 1944 beiden gearresteerd: de eerste voor heling, de
tweede voor rijwieldiefstal. Als de SD
Brummers huis binnenvalt verstopt hij zich
vergeefs onder het bed. De mannen vinden
bovendien etenswaren waar Brummers moeder
zwart in handelt. Brummer en Toerse belanden
in het Huis van Bewaring in Almelo en daarna
in De Kruisberg. Beiden zouden niks met het
verzet te maken hebben gehad. De families
weten dat Grietje Brummer de aanleiding voor
de arrestaties heeft gegeven. Na de bevrijding
is Brummers dochter Grietje getuige hoe haar
tante kaalgeschoren samen met zo’n twintig
andere vrouwen op een balkon voor de
menigte moet paraderen.
Begraven: Begraafplaats ’t Groenedael in Almelo
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10. Wouter van Dam
Harderwijk, 40 jaar

Op 30 september 1904 wordt Wouter van Dam
geboren in Putten als zoon van stalhouder Jan
van Dam en Gerritje Everdina van Werkhoven.
Zijn ouders zijn in 1889 getrouwd en hebben een
groot gezin. Vader overlijdt in 1913 als Wouter
pas 8 jaar is. In 1932 trouwt Van Dam met Grietje
Gerards (Harderwijk 1905) en het echtpaar krijgt
in 1937 een zoon Jan. Het gezin woont in
Harderwijk, waar Van Dam gemeentesecretaris is.
In de oorlog behoort hij plaatselijk tot een van de
belangrijkste verzetsmensen. Van Dam is een van
de grondleggers van de LO in Harderwijk en
commandant van de Raad van Verzet. Door zijn
toegang tot het bevolkingsregister kan hij veel
persoonsbewijzen vervalsen. Ook geeft hij een
seintje als er razzia’s dreigen. Van Dam werkt nauw samen met het
distributiekantoor in Harderwijk en knokploegen in Apeldoorn. En met hulp van
het stadhuis en het verzet verstrekt het arbeidsbureau Ausweizen. Ook is Van Dam
contactpersoon en medewerker van het in 1943 opgerichte Nationaal Steun Fonds
voor het verzet. Hij reist regelmatig naar Amersfoort voor overleg en het doen van
financiële transacties. Vanaf september 1944 zit Van Dam bij de Binnenlandse
Strijdkrachten. Op vrijdagochtend
26 januari 1945 wordt hij thuis gearresteerd. Er is eerder huiszoeking
geweest, maar Wouter wil niet
onderduiken: zijn werk is te belangrijk
en hij is bang voor de gevolgen voor
zijn gezin. Hij wordt zwaar verhoord in
de Jan van Schaffelaerkazerne in
Ermelo en gaat vervolgens naar de
Willem III-kazerne in Apeldoorn.
Van Dams weg eindigt in De Kruisberg.
Begraven: Begraafplaats
Oostergaarde in Harderwijk
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11. IJsbrand Willem
den Drijver
Vriezenveen, 47 jaar
Op 21 september 1897 wordt IJsbrand Willem den
Drijver geboren in Den Haag als zoon van winkelier
Leendert Adrianus den Drijver en Alida Cornelia
Bogaards. Zijn ouders zijn in 1894 getrouwd en
krijgen een groot gezin. Den Drijver groeit op in
Loosduinen en wordt net als zijn vader tuinder en
groentehandelaar. In de Eerste Wereldoorlog wordt
hij gemobiliseerd in de buurt van Vriezenveen – ten
noorden van Almelo - en zo leert hij zijn toekomstige
echtgenote Hendrika Jansen (Vriezenveen 1904)
kennen. Het paar woont het grootste deel van hun
huwelijk in Vriezenveen. Ze krijgen elf kinderen.
In de schuren bij het huis ligt de voorraad, die wordt uitgevent in het dorp.
Den Drijver heeft ook twee vaste kramen. In de oorlog zit hij in het verzet.
Hij luistert vaak naar de radio, noteert de gecodeerde berichten van Radio
Oranje en geeft ze door. Den Drijver is veel op pad om onderduikers te helpen
en mee te doen aan sabotageacties. Zijn kinderen zien hem niet veel.
De familie heeft zelf ook onderduikers, op de zolder van de schuur. Het gezin
gaat vaak met een bakfiets vol eten richting familie in Den Haag. Den Drijver zou
via zijn buurman Derk Smoes – knokploegleider in Almelo – ook indirect
betrokken zijn geweest bij de grote bankoverval in Almelo op
15 november 1944. Op 3 februari 1945 vallen de Duitsers de woning van het
gezin binnen. De kinderen zullen hun vader nooit meer terugzien. Via het Huis
van Bewaring in Almelo belandt Den Drijver in De Kruisberg. Op 3 maart hoort
zijn gezin dat hij is gefusilleerd. Eind april wordt hij in Vriezenveen begraven.

Begraven: Algemene Begraafplaats Vriezenveen
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12. Jan Cornelis Hendrik
Fleer sr.
Amsterdam, 47 jaar
Jan Cornelis Hendrik Fleer wordt geboren op
3 juni 1897 in de Indische buurt in AmsterdamOost als oudste zoon van smid en later ketelmaker
Andries Fleer en Cornelia Reinders. Zijn vader
werkt in de locomotiefbouw bij Werkspoor op
Oostenburg. Jan wordt monteur, machinist op
de koopvaardij en chauffeur. Op 21 maart 1921
trouwt hij met Afina Trijntje van der Wal
(Groningen 1893). Zes dagen later komt hun zoon
Jan ter wereld. Het jaar daarop wordt Max
geboren. Begin jaren dertig gaat Fleer weg bij zijn
gezin. Als hij niet op zee is, woont hij in Den Haag
en Haarlem. Voorjaar 1941 gaat Jan bij het
Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps (NSKK): een
hulporganisatie van de Luftwaffe. De organisatie
telt zo’n 10.000 Nederlandse vrijwilligers.

Links Fleer sr. als jongetje

Fleer wordt in België opgeleid. Zijn sergeant noemt hem “rustig, vlijtig en
ordelijk.” Vanaf mei 1942 is hij chauffeur en monteur aan het Oostfront: eerst als
Unterführer, later als Rottenführer. Rondom Dolle Dinsdag wordt de grond Fleer
te heet onder de voeten en besluit hij te deserteren. Hij duikt zeer waarschijnlijk
onder bij zijn voormalig gezin in Amsterdam, die lid
zijn van de CPN en actief in het verzet. Zo hoopt
Fleer er wellicht na de oorlog beter vanaf te
komen. In de Hongerwinter besluit het gezin naar
een zus van Afina in Slagharen te gaan.
Daar worden ze aangegeven als communisten en
op 24 januari 1945 gearresteerd. Fleer wordt
opgepakt als deserteur. Zoon Max pleegt
zelfmoord in de gevangenis. Vader en zoon Jan
worden op 2 maart gefusilleerd.

NSKK poster

Begraven: Begraafplaats ‘Het Kerkhof’ in Lutten
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13. Jan Fleer jr.

Amsterdam, 23 jaar

Op 27 maart 1921 komt Jan Cornelis Hendrik Fleer
in Amsterdam ter wereld als oudste zoon van
machinist op de koopvaardij Jan Cornelis Hendrik
Fleer (Amsterdam 1897) en Afina Trijntje van der Wal
(Groningen 1893). In 1922 wordt zijn broer Maurits
Dirk – Max - geboren. Begin jaren dertig verlaat
vader het gezin. Hij vertrekt uit Amsterdam en
moeder Afina voedt haar zoons alleen op. Ze is
fanatiek communist en Jan en Max worden dat ook.
De jongens doen aan hardlopen en na de hbs gaan
ze beiden naar de Hervormde Kweekschool in Oost
om onderwijzer te worden. In de oorlog zijn Jan en
Max met hun moeder actief in het verzet.
Vanaf najaar 1940 vervaardigen en verspreiden ze vanuit huis De Waarheid voor
de CPN. De broers leveren kopij, stencilen en
brengen de krant rond in Amsterdam-West, waar
ze wonen. Ze helpen onderduikers, werken voor
Groep 2000 en Het Parool. Later in de oorlog
verspreiden ze ook op grote schaal Ons Volk.
Hun vader daarentegen voegt zich in het voorjaar
van 1941 bij het Nationaalsozialistisches
Kraftfahrkorps (NSKK). Als monteur en chauffeur
gaat hij naar het Oostfront en met zijn loon
ondersteunt hij het gezin. Rondom Dolle Dinsdag
deserteert Fleer senior en duikt waarschijnlijk onder
bij zijn voormalige gezin, dat in de Hongerwinter
naar een zus van Afina in Slagharen vertrekt.
Ons Volk 7 oktober 1943

Eind januari worden de Fleers daar opgepakt als
communisten; vader als deserteur. Max pleegt zelfmoord in de gevangenis in
Almelo. Jan en zijn vader worden op 2 maart gefusilleerd.
Begraven: De Eerebegraafplaats te Bloemendaal
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14. Willem Gerritsen

Leidschendam, 24 jaar

Op 18 maart 1920 wordt Willem Gerritsen in
Scheveningen geboren, als derde kind van
boekhouder Gerrit Jan Gerritsen en Heintje Goris.
Wim wordt vernoemd naar zijn opa aan vaders
kant. Hij heeft twee oudere zussen, Rie en Drea,
en een jongere broer Gert. Het gezin verhuist
geregeld. Gerritsen houdt veel van literatuur en
klassieke muziek en doorloopt de hbs. In de oorlog
werkt Wim bij de PTT en wordt zelfs adjunctcommies, maar liever gaat hij zeilen en bouwt zelf
een boot. Zijn vader assisteert op zijn werk in
Rotterdam een verzetsgroep door gegevens over
Duitse oorlogsactiviteiten in de haven te vertalen
en door te geven aan de Amerikaanse ambassade.
In mei 1941 verhuist het gezin naar Leidschendam. In januari 1942 wordt Gerritsen
senior gearresteerd en veroordeeld tot 15 jaar in een Duits tuchthuis. Daar zal hij
als vrij man in april 1945 aan vlektyfus overlijden. Eind 1944 neemt Wim het fatale
besluit om samen met zijn vriend Kees Louwerens uit Voorburg te crossen naar
bevrijd gebied om zich aan te sluiten bij de geallieerden. Op nieuwsjaarsdag
vertrekken ze richting Dordrecht.
Langs Kesteren willen ze proberen
naar Opheusden te komen. In de
nacht van 7 op 8 januari belanden de
mannen echter niet in bevrijd gebied,
maar ze worden op een boerderij
aangesproken en gearresteerd door
een Duitse wacht. Na zwaar verhoor
door de SD in Velp belanden ze op
7 februari als Todeskandidaten in
De Kruisberg. Pas in de zomer van
1945 zal de familie horen dat vader
en zoon niet meer leven.
De laatste brief van Wim aan zijn moeder

Begraven: Nationaal Ereveld Loenen
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15. Hendrik Gerard van Geen
Putten, 23 jaar

Op 15 juni 1921 wordt jonkheer Hendrik Gerard
van Geen geboren in Waardenburg (Betuwe) als zoon
van burgemeester en luitenant ter zee 1e klasse Jhr.
Mathieu Lambert van Geen en Constantia Jacoba
Van Holthe Tot Echten. In het najaar van 1927 wordt
zijn vader burgemeester van Putten en de familie
verhuist naar Huize Bijstein. In de oorlog biedt het
gezin hulp aan piloten en onderduikers. De kinderen
verrichten koeriersdiensten en later in de oorlog zijn
ze betrokken bij droppings en het vervoeren van
wapens, munitie en zenders. Daarnaast helpen ze bij
de sabotage van spoorlijnen. Op zaterdagavond
30 september 1944 pleegt Van Geens verzetsgroep
– zonder hem – een mislukte overval op een auto van
de Duitse Wehrmacht, waarbij een korporaal en een verzetsman omkomen.
Dit leidt op 1 en 2 oktober tot de razzia van Putten: zo’n 660 mannen worden
afgevoerd, waarvan er ruim 550 nooit meer zullen terugkeren. Meer dan honderd
huizen worden in brand gestoken.
Op 9 november wordt Van Geen gearresteerd,
omdat hij zich niet heeft gemeld voor de Arbeitseinsatz. Hij belandt aanvankelijk in Kamp Amersfoort,
maar moet op 31 januari 1945 terug naar de Willem
III-kazerne in Apeldoorn. De SD heeft via verzetsstrijder Luther Kortlang uit Ermelo achterhaald dat er
piloten ondergedoken hebben gezeten op Huize
Bijstein. Tijdens de autorit naar Apeldoorn proberen
Henri en zijn vriend Wiete Rengers Hora Siccama te
ontsnappen. Wiete wordt dodelijk verwond en
overlijdt de volgende dag. Van Geen belandt op
24 februari na zeer zwaar verhoor in De Kruisberg
en wordt samen met Luther Kortlang op 2 maart
gefusilleerd.
Vrouwtje van Putten
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16. Mannes Grendelman
Beerzerveld, 31 jaar

Op 16 juni 1913 wordt Mannes
Grendelman in Bruchterveld, gemeente
Hardenberg, geboren als zoon van
Gerrit Jan Grendelman en Dina
Johanna Hulzebosch. Grendelman
trouwt in 1937 met Johanna – Janna –
Bouwhuis (Hardenberg 1915) en krijgt
drie kinderen: Dina Johanna (1939),
Hermanna (1941) en Mannes, na de
dood van zijn vader geboren op 15 juli
1945. Het gezin Grendelman woont in Beerzerveld op een klein gehuurd
boerderijtje met wat grond. Mannes is boer en controleur bij de Provinciale
Voedselcommissaris in Zwolle. Hij is een van twaalf gefusilleerde mannen uit
Hardenberg en omgeving: de Trouw-groep rondom Derk te Rietstap. In de oorlog
zit Grendelman bij de Raad van Verzet en de Binnenlandse Strijdkrachten.
Begin 1943 begint hij met het verzorgen van onderduikers. Zijn boerderij is een
doorgangshuis, met plek voor twee onderduikers, zoals plaatsgenoot Wolter
Oordt. Samen zitten ze in de verzetsgroep Salland rondom het Stegerveld tussen
Ommen en Hardenberg, waar wapens, explosieven
en geheime agenten worden gedropt. Grendelmans
schuur is een opslagplaats: van daaruit verdeelt hij de
wapens over andere verzetsgroepen in de omgeving.
Ook staat er een tijdje een geheime zender bij hem in
huis. Op 12 januari 1945 wordt Mannes thuis
gearresteerd. Zijn schoonvader fietst ‘s avonds
tevergeefs naar Kamp Erika in Ommen om hem te
spreken. Janna ziet haar man nog een enkele keer in
het Huis van Bewaring in Almelo.
Op 2 maart wordt Grendelman met Wolter Oordt,
Derk te Rietstap en nog negen andere mannen uit de
omgeving gefusilleerd. Het verdriet en de onrechtvaardigheid van dit verlies zullen Grendelmans vrouw
de rest van haar leven tekenen.
Grendelmans brief uit het
Huis van Bewaring in Almelo
vlak voor zijn overplaatsing
naar De Kruisberg

Begraven: Begraafplaats Bergentheim
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17. Evert van Grevengoed
Putten, 48 jaar

Evert van Grevengoed wordt op 19 februari 1897 in
Putten geboren als zoon van arbeider Hendrik van
Grevengoed en Metje Jansen. Zijn vader overlijdt in
de zomer van 1921 en Van Grevengoed leeft als
vrijgezel samen met zijn moeder tot aan haar dood
eind 1938. Hij heeft in Putten een klein boerenbedrijf
met een paar biggen en kippen en een stukje grond
waarop hij aardappels verbouwt.
In de oorlog is Van Grevengoed lid van de Raad van
Verzet en vanaf augustus 1944 zit hij bij de
Binnenlandse Strijdkrachten, district Harderwijk.
Bij betrouwbare kennissen haalt Evert distributiebonnen op die over zijn, om
daarmee onderduikers te helpen. Ook is hij betrokken bij de wapendroppings
rondom Putten, Nijkerk en Voorthuizen. Hij is vooral actief in de buurtschap
Gerven en heeft bij zijn boerderijtje in een gat in de grond veel wapens
verborgen. Van Grevengoed eet elke dag warm bij zijn jongere broer Jan en
diens gezin, waar Joden zijn ondergedoken. Everts buurman is Piet Oosterbroek,
leidend CPN-verzetsman in Putten.
Eind januari 1945 ziet een plaatsgenoot de beruchte
SD uit Apeldoorn bij Van Grevengoeds huis, terwijl
hij naar de markt is. Hij waarschuwt Evert, maar die
ziet zelf het gevaar niet. Hij slaapt een nacht bij zijn
broer Jan, maar keert al gauw terug naar huis om de
kippen te voeren. De wapens worden weggehaald,
maar op 6 februari keert de SD terug. En ook al
vinden ze niets, Van Grevengoed wordt toch
gearresteerd. Zijn huis wordt leeggeroofd en in
brand gestoken, net als dat van Oosterbroek.
Ondanks zware mishandeling laat Van Grevengoed
tijdens verhoor niks los.

Begraven: Oude Algemene Begraafplaats in Putten
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18. Gerrit Griemink

Bergentheim, 27 jaar

Gerrit Griemink wordt op 9 november 1917 in Emmen
geboren als zoon van arbeider en later brandstoffenhandelaar Albert Griemink en Lammechien Pottgieters.
Hij werkt als opsporingsambtenaar bij het Rijkskolenbureau, sectie turf. Deze organisatie was eind jaren
dertig opgericht voor de verdeling van de beschikbare
hoeveelheid brandstof, gas en elektriciteit.
Griemink trouwt in december 1942 met Wolterdina
– Dien – Engels (Hoogeveen 1919). Zijn jongere broer
Jan is de maand ervoor in het huwelijk getreden.
Het echtpaar vestigt zich in Bergentheim en krijgt op
1 juli 1943 een zoon Albert, roepnaam Bert. Gerrit is
een van de twaalf gefusilleerde mannen uit Hardenberg en omgeving: de
zogenaamde Trouw-groep. Hij is zeer actief in het verzet. In 1943 biedt hij hulp aan
Joden en onderduikers en zorgt voor bonkaarten. Griemink is lid van de Raad van
Verzet, werkt voor de OD en verspreidt de illegale krant Trouw. Hij zit bij een
sabotageploeg en is ook betrokken bij de droppings rondom het Stegerveld.
Vanaf september 1944 is hij sectiecommandant bij de Binnenlandse Strijdkrachten,
gewest 4 Overijssel, district Salland. Door het doorslaan tijdens verhoor van
Albert Bols en Mans Schuurman wordt Gerrit op 12 januari samen met andere
verzetslieden uit de omgeving gearresteerd. Net als de rest van de groep belandt
hij eerst in Kamp Erika, vervolgens in het Huis van Bewaring in Almelo en ten slotte
in De Kruisberg.
Op 2 maart staan
Griemink, Bols en
Schuurman met nog
negen andere
mannen uit de
omgeving van
Hardenberg bij het
Rademakersbroek.

De twaalf graven vormen samen een monument

Begraven:
Begraafplaats
Bergentheim
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19. Jan de Groot

Vroomshoop, 41 jaar

Op 25 juni 1903 wordt Jan Jacob de Groot in Oude
Pekela geboren als zoon van timmerman Kornelis de
Groot en Jakobje Meijer. De Groot wordt ook
timmerman en opzichter in de bouw.
In maart 1928 trouwt hij met Eibelliena Jacoba
Westera (Den Ham 1903) en het paar vestigt zich in
Vroomshoop. Ze krijgen zeven kinderen en starten
samen een houthandel, die uitgroeit tot De Groots
Houtbouw. Jan krijgt veel opdrachten van defensie
en zo komt hij in de oorlog op een door de bezetter
gevorderde vliegbasis in Leeuwarden te werken.
Omdat zijn bedrijf doordraait wordt het personeel
behoed voor de Arbeitseinsatz. De Groot besluit in het verzet te gaan en helpt
de ondergrondse te financieren. Vrachtwagens van de zaak smokkelen eten naar
het westen en in een luxe Chevrolet op houtgas reist De Groot door heel
Nederland en vervoert onder andere piloten, wapens en munitie. Met een bordje
van de Wehrmacht mag hij overal doorrijden. Voor onderduikers bouwt hij op
eigen grond en bij de buren houten huisjes als schuilplekken. Ook is hij
betrokken bij de droppings op het Stegerveld. In november 1944 duiken drie
Belgische parachutisten onder in een grote woonwagen in De Groots appelhof.
Er is een zender en veel munitie. Ook verzetsstrijder Jan van der Haar houdt zich
daar schuil, omdat hij met zijn been in het gips herstelt van een gebroken enkel.
De plek wordt echter verraden. Op 4 december omsingelen bewakers van Kamp
Erika uit Ommen de woonwagen. De piloten ontkomen, maar De Groot – die
avondeten had gebracht
– en Van der Haar
worden gearresteerd.
Na Kamp Erika, wacht
het Huis van Bewaring in
Almelo en ten slotte
De Kruisberg.

Begraven: Begraafplaats
Dennenhof in Den Ham
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20. Jan van der Haar
Vroomshoop, 31 jaar

Op 27 december 1913 wordt Jan van der Haar in
Vroomshoop geboren als zoon van broodbakker
Willem van der Haar en Johanna Pannekoek.
Eind jaren dertig trouwt Van der Haar met Engeltje
Heijenga (Daarlerveen 1914). Hij werkt als bakker bij
zijn vader in het bedrijf. Het echtpaar krijgt drie
kinderen: Willem (1940), Geertje Johanna (1942) en
Johannes (1944).
In de oorlog gaat Jan bij de Raad van Verzet.
Zijn vrouw is koerierster. Het echtpaar helpt
mensen aan onderduikplekken en verbergt zelf ook
onderduikers, zoals Joden uit Almelo. Eind 1943
vormen Jan van der Haar en zijn vriend Jan Nieboer
een verzetsgroep in Vroomshoop. In de zomer van
1944 wordt de Kring Vroomshoop actief, met
verzetsstrijders uit het dorp en omgeving. Jan is
commandant van een eenheid, die overgaat tot
hardere actie. Zo overvallen de mannen het
distributiekantoor van Den Ham. Ook snijden ze
telefoonkabels door en saboteren het spoor. Via
zijn broers heeft Jan contact met de verzetsgroep
Salland, die zich bezighoudt met droppings op het
Stegerveld.
In november 1944 duiken drie Belgische
parachutisten onder in een grote woonwagen van
verzetsman en ondernemer Jan de Groot, met een
Engeltje Heijenga
zender en veel munitie. Van der Haar herstelt daar
met zijn been in het gips van een gebroken enkel,
die hij op 3 september in actie heeft opgelopen.
Op 4 december doen bewakers van Kamp Erika uit Ommen een inval. De piloten
ontkomen, maar Van der Haar en De Groot – die op dat moment op bezoek is –
niet. Zij worden beiden gearresteerd. Na Kamp Erika, wacht het Huis van Bewaring
in Almelo en ten slotte De Kruisberg.
Begraven: Algemene Begraafplaats in Vroomshoop
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21. Willebrordus Hermanus Gregorius
Cornelis van den Heuvel
Almelo, 26 jaar

Op 29 september 1918 wordt Willebrordus
Hermanus Gregorius Cornelis van den Heuvel –
roepnaam Wilhelm – geboren in Borne als zoon van
Hendrikus van den Heuvel en Johanna Kroeze.
Het gezin is rooms-katholiek. Hendrikus overlijdt
begin 1926 als zijn zoon 7 jaar is. Wilhelm wordt
timmerman. Voor de Nederlandse spoorwegen
onderhoudt hij treinsporen. Het grootste deel van de
oorlog woont Van den Heuvel in Borne. Begin 1944
komt hij een vriendinnetje van vroeger tegen, Grada
Johanna Kamerink (Wierden 1918). Zij werkt als
kamermeisje bij hotel De Leeuw in Almelo. Dat is
waarschijnlijk de plek waar ze Van den Heuvel weer
ontmoet. In juni 1944 – Grada is dan al in verwachting
– trouwt het paar. Ze vestigen zich in Almelo. Daar
wordt op 18 november 1944 hun dochter Grada
Johanna Hendrika geboren. Begin december woont
het gezin op de Lijsterstraat 5. Op Lijsterstraat 6 woont
bakkershulp Gerhardus Hendrikus ten Voorde.
Als Wilhelm wordt opgenomen met pleuritis in het
Diaconessenhuis in Almelo, ligt hij in een speciaal
afgeschermde tent en kan zijn dochtertje alleen van
afstand zien.
Op 2 januari 1945 worden Van den Heuvel en
Ten Voorde door de Duitse Feldgendarmerie
gearresteerd. In hun naoorlogs dossier staat dat de
laatste in het bezit van vuurwapens was en dat beide
mannen aan zwarte handel deden. Maar volgens
dochter Grada was haar vader geen zwarthandelaar.
Via het Huis van Bewaring in Almelo belanden beide
mannen in De Kruisberg. Grada is in de vijftig als ze
hoort dat Van den Heuvel niet haar biologische vader is.
Begraven: R.K. Begraafplaats in Almelo, graf reeds geruimd
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22. Leendert Sietse Hohoff
Amsterdam, 25 jaar

Op 20 mei 1919 wordt Leendert Sietse Hohoff in
Amsterdam geboren als zoon van verpleger Jan Dirk
Hohoff en Froukje van Vliet. Hij wordt vernoemd naar
zijn Friese grootvader en heeft een oudere broer
Johan Dirk (1915), met wie hij zijn verjaardag deelt.
In de oorlog woont het gezin op de Stadionweg
223hs. Leendert is boekhouder bij een bedrijf in
Amsterdam-Oost. Hij is verloofd met de Joodse
studente geschiedenis Louise – Loutje – van Raalte,
die met haar familie ook in Amsterdam-Zuid woont.
Hohoff helpt en verzorgt Joodse onderduikers:
zelfstandig en in samenwerking met kindergroepen
in Utrecht. Zijn drijfveer is “mensen helpen die in
moeilijkheden zitten,” aldus zijn broer. Hohoff werkt
ook samen met geologiestudent Karel de Vries, leider
van verzetsgroep Karel. Tragisch genoeg overlijdt
Leenderts verloofde voorjaar 1944 in haar
onderduikplek aan een hartafwijking. In september
1944 wordt de illegale koeriers- en inlichtingendienst
Rolls Royce opgezet om de spoorwegstaking te
omzeilen. De Vries is een van de drijvende krachten
en ook Hohoff sluit zich aan. Hij controleert
bijvoorbeeld regelmatig of alles nog goed gaat op
de koerierslijn Amsterdam-Amersfoort-Zwolle.
Begin 1945 rolt de SD echter een deel van deze lijn
op. Op dinsdag 20 februari doet de SD een inval bij
de koerierspost van Oswald Assmann in Amersfoort:
Assmann zelf en ondergedoken student Jan de Vries
worden op heterdaad betrapt bij het maken van
Leenderts verloofde
Louise van Raalte
verzetskranten. Ook Hohoff wordt op dit adres
gearresteerd. Hij is op maandagochtend vroeg naar
Amersfoort afgereisd om medewerkers van de dienst te waarschuwen. Alle drie de
mannen worden op 2 maart gefusilleerd.
Begraven: begraafplaats Zorgvlied in Amsterdam
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23. Petrus Johannes de Kok
Almelo, 42 jaar

Op 20 augustus 1902 wordt Petrus Johannes de
Kok in het Noord-Brabantse Wouw geboren als
zoon van timmerman Marinus Johannes de Kok
en Anna Maria van de Watering. Hij trouwt in de
jaren twintig met Maria Vieleers (Breda 1903).
Het echtpaar krijgt twee zoons: Marinus (1926)
en Bertus (1929). De Kok begint een eigen
accountantskantoor, dat in de oorlog is het
gevestigd aan de Bornsestraat 96, waar het gezin
ook woont. Hij heeft een leidende rol in het
verzet, maar is erg gesloten over zijn illegale
werk. De Kok beschikt over goede zakelijke
contacten, die hem geld geven voor onderduikers
en andere verzetsactiviteiten. Ook wordt er door het verzet bij de familie aan
huis overlegd en er zijn regelmatig logees. Door pleuritis hoeft De Kok als
notabele niet als gijzelaar naar Sint Michielsgestel. Zijn openlijk anti-Duitse
houding zorgt er wel voor dat de SD hem een keer oppakt en gijzelt in Arnhem.
Begin september 1944 moet de familie verhuizen, omdat Duitse officieren het
pand vorderen voor de Sicherheitsdienst.
Najaar ’44 werkt De Kok waarschijnlijk
achter de schermen mee aan de grote
bankroof in Almelo van 15 november 1944.
Op 25 januari 1945 wordt hij gearresteerd.
De Almelose bakker en communistisch
verzetsman Henk van Wezel is tijdens
verhoor doorgeslagen en heeft zijn naam
genoemd. Op 2 februari – de verjaardag
van zijn vrouw – wordt Piet zwaar verhoord
op de Bornsestraat 96, dat inmiddels een
beruchte plek is geworden. Daarna volgt
het Huis van Bewaring in Almelo en op 25
februari 1945 wordt De Kok overgebracht
naar De Kruisberg in Doetinchem.
Bornsestraat 96
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Begraven: R.K. Begraafplaats in Almelo

24. Luther Kortlang
Ermelo, 24 jaar

Op 21 januari 1921 wordt Luther Anne Elisa Kortlang
in Ermelo geboren als jongste zoon van architect
Johannes Evert Wilhelm Gijsbrecht Kortlang en Annie
Wilhelmina Elizabeth Mulder. Het gezin Kortlang telt
zeven kinderen. Luther gaat naar de Koloniale
Landbouwschool in Deventer, omdat hij net als zijn
oudere broer Fokko naar Indië wil. Met medeweten
van zijn vader gaat Kortlang vanaf augustus 1942 in
het verzet. Hij wil de Duitsers niet ongestraft hun
gang laten gaan, Nederland helpen bevrijden en
daarna naar Indië, waar Fokko vanaf 1942
krijgsgevangene van de Japanners is. Luther verricht
koeriersdiensten, is lid van de inlichtingendienst in
Ermelo en werkt veel samen met zijn neef en
plaatsgenoot Kees Kortlang.
Vanaf eind 1943 staat Luther onder direct gezag van
de gewestelijke commandant Piet van de Veluwe,
schuilnaam voor rijksveldwachter Berend Dijkman uit
Ermelo. Laatste wordt in november 1944 gearresteerd
en daarbij valt zijn uitgebreide archief in handen van
de bezetter. Die vindt zo het briefje met de vraag
“Waar zijn de piloten van L. Kortlang gebleven?”,
wat op 26 januari 1945 zal leiden tot een inval van de
SD bij de gezinnen van Kees en Luther.
Vader Kortlang

De jongens ontkomen, maar een deel van Kortlangs
familie wordt gearresteerd, onder andere zijn vader
en broer Joannes, die niks met het verzet te maken
hebben. Om te zorgen dat zij vrijkomen meldt Luther zich en bekent wat hij weet
aan de SD. Vader en beide zoons belandden desalniettemin in De Kruisberg.
Luther wordt op 2 maart gefusilleerd bij het Rademakersbroek, vader en Joannes
op 8 maart bij de Woeste Hoeve.
Begraven: Gemeentelijke Begraafplaats Koningsvaren in Ermelo
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25. Cornelis Joan Louwerens
Voorburg, 24 jaar

Op 19 april 1920 wordt Cornelis Joan
Louwerens in Amsterdam geboren, als
oudste zoon van koopman en handelsagent Jan Louwerens en zijn vijftien jaar
jongere, Vlaamse echtgenote Elisabeth
Gabriella Josephina Versteeg. Het gezin
beweegt zich regelmatig tussen
Nederland en België.
In Den Haag worden broer Kleis Jan
(1922) en zus Elisabeth Theodora (1925)
geboren. Eind 1926 scheiden de ouders.
In juni 1926 verhuist moeder met de
kinderen richting Bloemendaal om in
1930 weer naar Den Haag terug te keren.
Vader blijft zich in de jaren dertig tussen
Brussel en Den Haag bewegen. In de
oorlog werkt Louwerens als ambtenaar
bij het Departement van Justitie en is
bevriend met Wim Gerritsen, die ook in Den Haag woont en bij de PTT werkt.
In november 1943 verhuist de familie naar Park Leeuwestijn 57 in Voorburg,
waarschijnlijk voor de bouw van de Atlantikwall. Het gezin Gerritsen is in mei 1941
al naar Leidschendam verhuisd. In de Hongerwinter besluiten de jongens dat ze
zich bij de geallieerden willen aansluiten om Nederland te bevrijden.
Op nieuwjaarsdag vertrekken Kees en Wim op de fiets en in de nacht van 7 op 8
januari proberen de mannen langs Kesteren naar Opheusden en bevrijd gebied te
crossen. Op een boerderij aangekomen spreekt een Duitse wacht hun echter aan.
Ze worden gearresteerd en zwaar verhoord op
het politiebureau in Velp. Beiden krijgen het
stempel Todeskandidat en op 7 februari zitten
ze gescheiden van elkaar in De Kruisberg.
Hun families weten van de arrestatie, maar het
doodsbericht zal hen pas in juli 1945 bereiken.
Begraven: Nationaal Ereveld Loenen
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26. Gerhardus Johannes Lovink
Arnhem, 37 jaar

Op 19 juli 1907 wordt Gerhardus Johannes Lovink
geboren in Enschede als zoon van politieagent Jan
Willem Lovink en Grada Hendrika Everdina Boland.
Hij is de middelste van drie zoons. Net als zijn vader,
oom en oudste broer Jan gaat Lovink bij de politie.
Hij trouwt in de herfst van 1932 met Margaretha
Johanna van Oene (Deventer 1907). Het echtpaar
krijgt twee zoons: Jan (1933) en Herman (1936). In de
oorlog worden nog twee kinderen geboren, maar die
overlijden snel. Aan het begin van de oorlog woont
de familie in Vaassen. Lovink is daar hoofd van politie,
maar hij zit ook in het verzet. De telefoon (voor zijn
werk) en zijn dienstpistool komen daarbij goed van pas.
Gerhard helpt onderduikers met schuilplekken, eten, bonkaarten en valse
legitimatiebewijzen. Het gezin heeft zelf ook onderduikers in huis. Zijn zoons
fietsen met tassen vol eten naar onderduikadressen in de omgeving.
Verzetsstrijders laten Lovink uit de cel ontsnappen en hij regelt wapens voor de
ondergrondse. Ook werkt de politieagent samen met een knokploeg uit
Apeldoorn en doet mee aan sabotageacties. Als eten schaarser wordt gaat hij met
andere verzetsstrijders boeren overvallen die aan zwarte handel doen of weinig tot
geen eten afstaan aan hongerige mensen: de zogenaamde ‘Bende van Lovink.’
Knokploeg-lid en fruitkweker Leo Boks Scholten sluit zich bij hen aan.
Op 10 februari 1945 worden zij
beiden in Vaassen gearresteerd.
Na verhoor op het politiebureau
in Epe, belanden ze in de
Willem III-kazerne in Apeldoorn
en ten slotte als Todeskandidat
in De Kruisberg.

Begraven:
Nationaal Ereveld Loenen
Lovink (links) met zijn broers
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27. Gerrit Luichies
Brucht, 58 jaar

Gerrit Luichies wordt op 9 augustus 1886 geboren
in Bergentheim als zoon van landbouwer Berend Jan
Luichies en Truite Stoeten. Hij is verwant aan
Rademakersbroek-slachtoffer Willem van der Sluis.
Gerrit is opperman (metselaarsassistent) en
landbouwer. Eind juni 1929 trouwt hij met Elsje
Kelder. Zijn familie en vrouw noemen hem “ome
Gait.” Het echtpaar woont in Brucht bij Hardenberg.
Ze krijgen geen kinderen en zetten zich in op hun
werk en voor de Nederlands-hervormde kerk. In de
oorlog zit Luichies bij de Raad van Verzet. In mei
1943 begint hij met het helpen en verzorgen van
onderduikers. Ook verspreidt hij het verzetsblad
Trouw en bezit illegale wapens. Vanaf najaar 1944 is
Gerrit lid van de Binnenlandse Strijdkrachten.
Zijn vrouw weet na de oorlog niet veel van zijn
illegale activiteiten: alleen dat haar man een
wapen in huis had en op verzoek in het verzet
was gegaan om mee te helpen bij de bevrijding.
Op 12 januari wordt Luichies bij weduwe
Meilink thuis in Bergentheim gearresteerd.
Die dag worden meerdere mannen uit
Hardenberg en omgeving opgepakt, omdat
verzetsstrijders Albert Bols en Mans Schuurman
zijn doorgeslagen bij hun verhoor door de SD.
Alle arrestanten worden afgevoerd naar Kamp
Erika in Ommen. Luichies’ weg eindigt via het
Huis van Bewaring in Almelo in De Kruisberg;
net als die van elf andere mannen uit de
omgeving van Hardenberg. Deze groep krijgt
als bijnaam de Trouw-groep, omdat allen betrokken waren bij het verspreiden
van deze illegale krant en op of rond 12 januari zijn gearresteerd. Hun graven
vormen samen een monument op de begraafplaats in Bergentheim.
Begraven: Begraafplaats Bergentheim
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28. Gerrit Arend Meerhof
Apeldoorn, 31 jaar

Op 24 augustus 1913 wordt Gerrit Arend Meerhof
geboren in Apeldoorn als zoon van smid Cornelis
Meerhof en Jintje Diphooren. Zijn vader werkt bij
de gemeentewerf in Apeldoorn. Meerhof trouwt
met Dina Frederika Oosterman (Apeldoorn 1915).
Ze krijgen twee kinderen: Corrie en Lex. Een baby,
die in juni 1945 wordt geboren, overlijdt binnen
een week. In de oorlog woont het gezin op
Nijverheidstraat 7 in Apeldoorn, naast Gerrits
ouders. Meerhof werkt als technicus bij Radio
Kootwijk, door de bezetter gebruikt voor
communicatie met Duitse onderzeeboten in de
Atlantische Oceaan. Zijn huis is een centrum van
illegale activiteiten in Apeldoorn. Meerhof zit bij de OD en later bij een knokploeg.
Hij bouwt zelf zenders en ontvangers en kan door zijn zendvergunning thuis een
illegale radiopost runnen, waarmee hij droppings organiseert en vanaf najaar 1944
contact onderhoud met bevrijd gebied. Ook zijn er onderduikers in huis, zoals
knokploeglid Johan Anema uit Arnhem. Bovendien verbergt Meerhof thuis wapens
en Engelse uniformen. Maar op 10 januari 1945 valt de SD ‘s ochtends de woning
binnen. Er is zeer waarschijnlijk sprake van verraad, want ze vinden direct de
zendapparatuur die verstopt is in de kinderwagen. Een zwangere Dina en hun
twee kleine kinderen moeten angstig toekijken terwijl het hele huis wordt
doorzocht en Meerhof op grove wijze
wordt aangehouden. Ook Anema,
Gerrits vader en andere verzetsstrijders
worden gearresteerd. Ze belanden in
de Willem III-kazerne en vervolgens in
De Kruisberg. Vader Meerhof komt
nooit meer terug uit Neuengamme.
Gerrit en Johan staan op 2 maart bij het
Rademakersbroek.

Begraven:
Begraafplaats Heidehof in Ugchelen
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29. Wolter Oordt

Beerzerveld, 25 jaar

Op 27 augustus 1919 wordt Wolter Oordt geboren
in Beerzerveld bij Ommen als oudste zoon van
landbouwer Klaas Oordt en Roelfina Sloots. Hij heeft
drie broers (een broer overlijdt in 1936 op 11-jarige
leeftijd): Boelem, Johannes en Jan Willem. Oordt is
assistent bij de Rijkslandbouw-voorlichtingsdienst in
De Krim. In de oorlog helpt hij onderduikers, vervalst
persoonsbewijzen en verspreidt illegale bonkaarten.
Hij werkt samen met dominee Pieter Hendrik Wolfert
en stationschef Wicher Hento uit Mariënberg.
Oordt verlooft zich met Hento’s dochter Ida. Zij is
net als Oordt actief in het verzet. Wolter trekt voor
zijn illegale activiteiten ook veel op met plaatsgenoot Mannes Grendelman. Ze verspreiden beiden
Trouw en van tijd tot tijd duikt Oordt bij Grendelman
onder. Ze zitten samen in de verzetsgroep Salland
rondom het afwerpterrein Stegeren tussen Ommen
en Hardenberg, waar wapens, explosieven en
geheime agenten worden gedropt.
Oordt is eerst lid van de seinpost bij het
Stegerderveld. Later wordt hij sectiecommandant in
Mariënberg. Zijn schuilnaam is Kees. Op 12 januari
1945 wordt Wolter met andere mannen uit de
omgeving van Hardenberg opgepakt en afgevoerd
naar Kamp Erika. De wapens van gearresteerde
verzetsstrijders Albert Bols en Mans Schuurman
zouden van Oordt afkomstig zijn. Uiteindelijk belandt
Oordt via het Huis van Bewaring in Almelo als
Todeskandidat in De Kruisberg. Net als Grendelman
en tien andere mannen uit de omgeving van
Hardenberg: de zogenaamde Trouw-groep. Dominee
Wolfert wordt eind maart in Wierden gefusilleerd.
Begraven: Begraafplaats Bergentheim
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30. Gerrit Jan Ormel
Kloosterhaar, 34 jaar

Op 13 november 1910 wordt Gerrit Jan Ormel geboren
in Dinxperlo als zoon van landbouwer Wessel Ormel en
Berendina te Rietstap. Hij is de oudste zoon van een
groot gezin. Eind jaren tien verhuist de familie naar
Hardenberg in Overijssel. Ormel trouwt voorjaar 1938
met Ankeliena - Liny - van der Vinne (Gramsbergen
1915). Het echtpaar krijgt drie kinderen: Werner (1940),
Aaltje (1941) en Gerda Jantina, geboren na Ormels
dood in april 1945. Naast hen woont het echtpaar Te
Rietstap. Buurvrouw Pietertje is een zus van Liny en de
families Ormel en Te Rietstap zijn vanuit de Achterhoek
sowieso verwant. De twee gezinnen wonen aan de
Van Roijenswijk in Kloosterhaar. In de oorlog is de
boerderij van Derk te Rietstap een centrum van verzet voor de omgeving van
Bergentheim. Ormel werkt nauw met zijn zwager samen. Beide gezinnen
verbergen onderduikers, die ze van bonkaarten voorzien. Vanuit Te Rietstaps huis
wordt het blad Trouw verspreid. Geert Salomons en Geert Theissens zijn ook bij
hun illegale activiteiten betrokken. Bovendien werkt Ormel voor de K.P. en bereidt
sabotageacties voor. Met drie
jonge ondergedoken
verzetslieden uit Harderwijk
overvalt hij op 29 juli 1943
het bevolkingsregister in
Hellendoorn. Daarnaast doet
hij mee aan de overval op het
distributiekantoor in
Coevorden (20 juni 1944).
Op 12 januari 1945 worden
Ormel, Te Rietstap, Salomons
en verschillende andere verzetslieden uit de omgeving gearresteerd. Ormels hond
valt de patrouille uit Kamp Erika bij Ommen tevergeefs aan. De zwagers worden
bij verhoor zwaar mishandeld en na het Huis van Bewaring in Almelo wacht
De Kruisberg. Op 2 maart worden Ormel, Te Rietstap en Salomons gefusilleerd.
Begraven: Begraafplaats Bergentheim
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31. Derk Jan te Rietstap
Kloosterhaar, 31 jaar

Op 7 april 1913 wordt Derk Jan te Rietstap in Halle
in de Achterhoek geboren als zoon van landbouwer
Gerrit Jan te Rietstap en Bertha Colenbrander. In de
jaren dertig vestigt hij zich in de veenkoloniën in
Noord-Overijssel. Aanvankelijk werkt hij op de
boerderij van de familie Van der Vinne op de Krim,
waar hij zijn echtgenote Pietertje van der Vinne
(Gramsbergen 1914) leert kennen. Ze trouwen in
oktober 1938 en gaan wonen op een nieuwe
boerderij aan de Van Roijenswijk in Kloosterhaar.
Het echtpaar krijgt drie kinderen: Gerrit Jan (1940),
Aaltje (1943) en Derk Jan, geboren na de dood van
zijn vader in juli 1945. Gerrit Ormel en zijn vrouw
Liny – Pietertjes zus - wonen naast het gezin.
Vanuit zijn geloof ziet
Te Rietstap het als zijn plicht
om de medemens te helpen
en te strijden voor vrijheid.
De gezinnen van
Te Rietstap en Ormel werken
nauw samen. Ze verbergen
en helpen onderduikers en
evacués. Geert Salomons en
Geert Theissens zijn bij hun
activiteiten betrokken. Vanaf begin 1943 wordt het illegale blad Trouw verspreid
vanuit Te Rietstaps boerderij. Het huis wordt een centrum van verzet voor de
omgeving. Een onderduiker zet er een zeer groot ondergronds LKP-raderwerk op.
Op 12 januari 1945 rond het middaguur wordt Te Rietstap thuis gearresteerd.
Albert Bols en Mans Schuurman zijn de avond ervoor opgepakt en doorgeslagen.
Ook Ormel, Salomons en andere verzetslieden uit de omgeving worden die dag
gearresteerd. Op 2 maart staan 12 mannen uit Hardenberg en omgeving, de
zogenaamde Trouw-groep, bij het Rademakersbroek.
Begraven: Begraafplaats Bergentheim
44

| Nationaal Onderduikmuseum

32. Geert Salomons

Bergentheim, 30 jaar

Op 10 juni 1914 wordt Geert Salomons geboren
te Ambt Hardenberg (Slagharen) als zoon van
landbouwer Lucas Salomons en Willemina
Theisens. Hij trouwt voorjaar 1941 met Janette
Nantine Medendorp (Gramsbergen 1919). In maart
1942 krijgen ze een zoon, Lucas, die in de zomer
van 1944 overlijdt. Eind januari ‘45 wordt een
dochter – Jantina Wilhelmina – geboren, die haar
vader nooit zal zien. Salomons is boer en woont in
Bergentheim. In de oorlog zit hij met Gerrit Ormel
en Derk te Rietstap in het verzet, met wie hij ook
familiebanden heeft. De boerderij van Te Rietstap
is een centrum voor illegale activiteiten in de
omgeving. Geert Theissens werkt ook nauw met
hen samen. Salomons is iemand die altijd en overal hulp verleent. Net als Ormel en
Te Rietstap zorgt Geert voor onderduikplekken en heeft thuis onderduikers: vanaf
1942 Joden, piloten, knokploegleden en medewerkers van Trouw, waar hij ook toe
behoort. Koeriersters uit Groningen bezorgen de krant bij Te Rietstap en
verzetsstrijders verspreiden die in de omgeving van Bergentheim. Ook werkt
Salomons samen met de KP en doet mee met sabotageacties. Zo overvalt hij met
Ormel in juni 1944 een distributiekantoor in Coevorden. Na deze actie houdt de
groep zich schuil in Salomons’ landbouwschuur, die wordt gebruikt om spullen te
verbergen. In september 1944 wordt
Geert lid van de Binnenlandse
Strijdkrachten en werkt mee aan
spionage. Hij was al aangesloten bij
de RVV. Op vrijdag 12 januari 1945
wordt Salomons gearresteerd, net als
Te Rietstap, Ormel en andere
verzetsstrijders uit de omgeving van
Hardenberg. Met twaalf mannen, de
zogenaamde Trouw-groep, staan ze
op 2 maart bij het Rademakersbroek.
Begraven: Begraafplaats Bergentheim
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33. Gijs Albertus Schaftenaar
Harderwijk, 35 jaar

Op 3 oktober 1909 wordt Gijs Albertus Schaftenaar
geboren in Harderwijk als zoon van horlogemaker
Hendrik Schaftenaar en Gesina Mouw. Schaftenaar
volgt in de jaren dertig zijn vader op in de zaak. In
1937 trouwt hij met Berendina – Dini – Catharina
Jenneken ter Weer (Enschede 1914). Hun
juwelierswinkelwinkel met huis erboven is op Markt
16 in Harderwijk. In de oorlog komt Schaftenaar via
gemeentesecretaris en verzetsman Wouter van Dam
in aanraking met de illegaliteit. De goudsmid
verspreidt het blad Vrij Nederland. Markt 16 is
postadres en verzamelpunt voor berichten.
Ook wordt het een uitvalsbasis voor het verzet: de
winkel dient als dekmantel. Het echtpaar heeft veel
tijdelijke logees en onderduikers in huis. Een van
hen is Gerrit Jan Schutten uit Hengelo, die zich als
ex-militair in 1943 niet wil melden voor krijgsgevangenschap. Hij is verloofd met Dini
Schaftenaars zus Fredi – die in Hengelo woont –
en gaat deelnemen aan het verzet. Dini regelt
bonkaarten en plekken voor onderduikers
buitenshuis en ze verzorgt levensmiddelen en
verzetskranten voor het Verscholen Dorp in de
bossen bij Vierhouten. Vanaf najaar ‘44 is
Markt 16 ook postadres voor de koeriers- en
inlichtingendienst Rolls Royce, dat de randstad
met het oosten van bezet Nederland verbindt.
Schaftenaars vrouw is koerierster. Haar postadres
is het huis van Dionisius Dirk Bakker in Nunspeet
en Schaftenaar zelf kent Rolls Royce-lid Leendert Hohoff uit Amsterdam.
Begin 1945 rolt de SD de tak Amersfoort–Zwolle van de Rolls Roycelijn op.
Op 15 februari 1945 valt de SD de winkel binnen. Op 2 maart worden Schaftenaar,
Schutten, Bakker en Hohoff gefusilleerd bij het Rademakersbroek.
Begraven: Begraafplaats Oostergaarde in Harderwijk
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34. Gerrit Jan Schutten
Hengelo, 25 jaar

Op 29 december 1919 wordt Gerrit Jan Schutten
in Enschede geboren als zoon van fabrieksarbeider
Herman Schutten en Johanna Berendina Assink.
Hij heeft een oudere broer Herman. In de
meidagen van 1940 is Schutten sergeant. Na de
capitulatie heeft hij een handel in kruidenierswaren
in Enschede. In maart 1943 gaat hij werken als
ambtenaar bij de belastingen in Hengelo. Wanneer
Schutten zich als oud-militair moet melden voor
krijgsgevangenschap duikt hij onder bij goudsmid
Bert Schaftenaar en zijn vrouw Dini in Harderwijk.
Dit echtpaar heeft een juwelierswinkel en woning
op Markt 16. Schutten is een vriend van
Schaftenaar en de verloofde van Dini’s zus Fredi.
Zij woont met haar ouders in Hengelo. Via Schaftenaar raakt Jan betrokken bij het
verzet. De juwelier is al vroeg betrokken bij de verspreiding van Vrij Nederland en
de winkel is een dekmantel voor het verzet. Verzetsmensen vergaderen in de
werkplaats en logeren er voor korte of langere tijd. Schutten gebruikt de alias
Geert Assink (de achternaam van zijn moeder). Met Schaftenaar zorgt hij voor de
verspreiding van Vrij Nederland in het noordwesten van de Veluwe. Ook biedt hij
hulp aan onderduikers en is betrokken bij koerierswerk, zoals voor inlichtingen- en
koeriersdienst Rolls Royce. Dit is een landelijk netwerk dat in september 1944
wordt opgericht. Markt 16 is postadres voor deze organisatie. Begin 1945 rolt de
SD echter de Rolls Royce-lijn
Amersfoort–Zwolle op: hetzij door
verraad, hetzij door loslippige
medewerkers. Op 15 februari 1945
worden Schutten, Schaftenaar en Dini
thuis gearresteerd. Via de Willem IIIkazerne in Apeldoorn belanden ze in
De Kruisberg. De beide mannen worden
gefusilleerd.
Begraven: Westerbegraafplaats in
Enschede
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35. Hermannes Schuurman
Bergentheim, 31 jaar

Op 25 februari 1914 wordt Hermannes - Mans Schuurman geboren in Bergentheim als zoon van
landbouwer Jan Schuurman en Gesina Bolks. Mans
heeft een oudere broer Gerrit (1911) en zus Hermina
Janna (1912). Maar nog voor hij 4 jaar oud is overlijdt
zijn moeder op 33-jarige leeftijd. Ook verliest hij op
jonge leeftijd zijn broer Gerrit (13) en zus Hermina
Janna (17). Zijn vader hertrouwt.
In de oorlog is Schuurman - net als de met hem
gefusilleerde Albert Bols - controleur bij de
plaatselijke bureauhouder van de Landbouw Crisis
Organisatie. Hij is lid van de Raad van Verzet en de
Binnenlandse Strijdkrachten, groep Bergentheim/
Salland en werkt nauw samen met zijn collega Bols.
Mans biedt hulp aan onderduikers: hij verzorgt bonkaarten en regelt duikadressen.
Ook zit hij bij de Trouw-groep rondom Derk te Rietstap, vervoert wapens en is
betrokken bij de droppings bij het Stegerveld. Samen met Bols probeert hij op
11 januari in de pastorie van dominee Dijkhuis verdachte papieren op te ruimen,
maar ze worden betrapt. Beiden weten te
ontvluchten, maar ze moeten hun fiets met
adresplaatje achterlaten. Hierdoor weet de
bezetter hen te vinden. Schuurman wordt
later die dag in het huis van zijn vader
opgepakt en net als Bols vastgezet in
Kamp Erika. Het zware verhoor van de
mannen zal de volgende dag leiden tot
het oppakken van een reeks andere
verzetsstrijders. Het Huis van Bewaring in
Almelo volgt en op 21 februari
De Kruisberg. Twaalf mannen uit de
omgeving van Hardenberg staan bij het
Rademakersbroek. Schuurman laat zijn
verloofde Fenna Dorman achter.
Begraven: Begraafplaats Bergentheim
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36. Roelof Seinen

Bergentheim, 32 jaar

Op 19 september 1912 wordt Roelof Seinen geboren
in Meppel als zoon van onderwijzer en later schoolhoofd Willem Seinen en Hilligje Rumpt. Seinen wordt
opzichter bij Rijkswaterstaat. Op 5 juni 1941 treedt hij
in het huwelijk met Petronella Johanna Carolina
Spandaw (geboren in Medan, Indonesië, ca. 1916)
uit Heemstede. Het echtpaar gaat in Bergentheim
wonen en krijgt twee kinderen. Seinen zit bij de Raad
van Verzet. Vanaf november 1944 zit hij bij de
Binnenlandse Strijdkrachten, gewest 4, district Salland
en is plaatselijk commandant in Bergentheim.
Zijn verzetsgroep bestaat uit zo’n 30 man en er
wordt samengewerkt met het verzet in Beerzerveld
en Vroomshoop. Seinen biedt hulp aan piloten.
In november 1944 verblijven drie Belgische parachutisten een aantal nachten bij
hem thuis, die uiteindelijk onderdak vinden in een woonwagen van Jan de Groot in
Vroomshoop. Ze maken onderdeel uit van de geallieerden en zijn rondom de Slag
om Arnhem boven Drenthe uitgeworpen. Roelofs echtgenote weet dat haar man
in het verzet zit, maar ze is niet op de hoogte van wat hij doet. Volgens haar deed
hij zijn illegale werk uit principe. Op 19 januari 1945 wordt Seinen gearresteerd in
Junne. Hij behoort tot de groep van twaalf verzetsstrijders uit de omgeving van
Hardenberg, die allen bij het Rademakersbroek worden gefusilleerd: de zogenaamde Trouw-groep rondom Derk te Rietstap. De meeste van hen zijn al op
12 januari gearresteerd. Net als de anderen wordt Seinen gevangengezet in Kamp
Erika bij Ommen. Tijdens een
verhoor loopt hij schotwonden
op dwars door zijn linkerhand
en linkerbovenbeen.
De mannen belanden in
De Kruisberg en worden
uiteindelijk samen in
Bergentheim begraven.
Begraven: Begraafplaats
Bergentheim
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37. Willem van der Sluis
Bergentheim, 34 jaar

Willem van der Sluis wordt op 5 april 1910
geboren in Avereest als zoon van arbeider Jan
van der Sluis en Aaltje ten Hoeve. Op 7 augustus
1942 trouwt hij met Gerritdina – Dien – Huiskes
(Losser 1915). Het echtpaar vestigt zich in
Bergentheim. Van der Sluis heeft een schildersbedrijf aan huis, met voor een winkel en achter
een werkplaats met materiaal en verf. Hij is
verwant aan plaatsgenoot Gerrit Luichies, die
ook wordt gefusilleerd bij het Rademakersbroek.
In de oorlog zit Van der Sluis bij de Raad van
Verzet. Zijn vrouw en hij nemen onderduikers in
huis, zoals de joodse garagehouder uit Wierden
Sallie Lindeman, die 2,5 jaar bij het echtpaar
woont. Een andere onderduiker uit Wierden,
knokploeglid Gerhard Niezink, is af en aan bij het
stel in huis als de grond hem thuis te heet onder
de voeten wordt. Ook Engelse piloten zijn
kortere of langere tijd te gast. Van der Sluis helpt
met de droppings bij het Stegerveld en regelt
transport en opslag van wapens. Ook lakt hij
gestolen Duitse auto’s over en is met andere
verzetsstrijders betrokken bij de verspreiding
van Trouw.
Op 15 december 1944 wordt Wilna geboren:
Dien van der Sluis met
haar naam is een samentrekking van de namen
dochter Wilna
van haar ouders. Binnen een maand na haar
geboorte op 12 januari wordt Van der Sluis thuis
gearresteerd, net als Luichies en andere verzetsstrijders uit de omgeving. Via
Kamp Erika in Ommen belandt Van der Sluis in het Huis van Bewaring in Almelo
en ten slotte De Kruisberg. Op 2 maart worden twaalf mannen uit de omgeving
van Hardenberg gefusilleerd.
Begraven: Begraafplaats Bergentheim
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38. Albert Timmerman
Bergentheim, 47 jaar

Op 11 januari 1898 wordt Albert Timmerman
geboren in Gramsbergen als zoon van landbouwer
Hendrik Jan Timmerman en Jennigje Espeldoorn.
Albert is de tweede van zes kinderen, maar de
anderen overlijden of zeer jong of worden dood
geboren. Eind 1904 sterft Timmermans moeder bij de
bevalling van haar zesde, eveneens levenloze baby.
Vader hertrouwt, maar zal ook weer scheiden.
Timmerman treedt op 11 juni 1926 in het huwelijk
met Zwaantien Waterink (Hardenberg 1901). Hij is
landbouwer, het echtpaar woont in Bergentheim en
krijgt twee kinderen: Jennigje (1927) en Hendrik Jan
(1930). Albert is een lieve en zachtaardige man.
In de oorlog zit Timmerman bij de Trouw-groep
rondom Derk te Rietstap uit Kloosterhaar. Hij biedt hulp aan piloten en heeft een
depot voor de bij Stegeren gedropte wapens. Timmerman zit bij de RVV en de
Binnenlandse Strijdkrachten in Bergentheim district Salland onder leiding van
commandant Evert Schippers. Hij werkt onder andere samen met Albert Bols,
Mans Schuurman en Gerrit Griemink. Op 12 januari – de dag na zijn 47e
verjaardag – wordt Timmerman gearresteerd. Zijn kinderen zullen zich het trappen
tegen de deur en het schreeuwen en slaan een leven lang herinneren. Albert
wordt naar Kamp Erika bij Ommen gebracht, net als andere verzetsstrijders uit de
omgeving van Hardenberg. Albert
Bols en Mans Schuurman zijn de
avond ervoor doorgeslagen bij hun
verhoor. Na Ommen wacht het Huis
van Bewaring in Almelo en vervolgens
De Kruisberg. Timmerman is een van
de twaalf mannen uit de omgeving
van Hardenberg, de Trouw-groep,
die samen worden gefusilleerd bij
het Rademakersbroek.
Begraven:
Begraafplaats Bergentheim
Geboorteakte
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39. Gerrit Toerse
Almelo, 25 jaar

Gerrit Toerse wordt op 13 oktober 1919 geboren
in Almelo als zoon van arbeider, pakhuisknecht en
voerman Gerrit Jan Toerse en naaister Gezina
Hopster. Toerse is grondwerker en trouwt in 1939
met fabriekarbeidster Auwerdina – Dieni – Jacoba
Grietina Grob (Almelo 1922). Aanvankelijk woont
het echtpaar op Vriezenveenseweg 84 in Almelo,
in hetzelfde gebouw als Gerrits zus, die getrouwd
is met grondwerker en straatveger Chris Brummer.
Toerse krijgt drie kinderen: Gezina – Sientje –
Auwerdina (1940), Trientje Gerritje (1942) en Gerrit
(1945). De jongste wordt op 5 januari geboren als
Toerse al is opgepakt. Hij zal zijn zoon nooit zien.
In het laatste oorlogsjaar woont er op de
Vriezenveenseweg 84 een Duitse soldaat, die
waarschijnlijk is gedeserteerd. Deze militair heeft
een relatie met Chris Brummers jongste zus Grietje
en vordert op straat op eigen houtje goederen,
zoals een fiets die hij aan Brummer geeft. Die
verkoopt het rijwiel door aan zijn zwager Gerrit.
Als de relatie uitraakt gaat Grietje, wellicht
zwanger, naar de Duitse autoriteiten. Vervolgens
worden Toerse en Brummer vermoedelijk in
december 1944 beiden gearresteerd: de eerste
voor heling, de tweede voor rijwieldiefstal.
Echtgenote van Gerrit
Voor het huis van het gezin Toerse stopt een
zwarte auto, die vader voorgoed meeneemt.
Gerrit wordt samen met Brummer gevangengezet in het Almelose Huis van
Bewaring. Als Dieni haar echtgenoot met hun pasgeboren baby wil bezoeken zijn
de mannen al naar De Kruisberg in Doetinchem getransporteerd. Noch Toerse
noch Brummer zou in het verzet hebben gezeten. De families weten dat Grietje
Brummer ze heeft verraden. Eind april 1945 wordt Gerrit Toerse herbegraven in
Almelo. Grietje wordt na de bevrijding kaalgeschoren.
Begraven: Begraafplaats ‘t Groenedael in Almelo
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40. Gerhardus Hendrikus
ten Voorde
Almelo, 18 jaar

Op 5 juli 1926 wordt Gerhardus Bernardus
Hendrikus ten Voorde geboren in Almelo als
zoon van metaalslijper Gerhardus Bernardus
Hendrikus ten Voorde en Geesje Brinks. Zijn
ouders zijn in 1920 getrouwd, maar zullen in
1934 scheiden. Vader en moeder hertrouwen
beiden met een nieuwe partner. In de oorlog
is Ten Voorde bakkershulp en woont op
Lijsterstraat 6 in de sociale woningbouw van
de arbeiderswijk Witvoetenland. Zijn oudere
broer Johannes Hermannus Gerhardus (1921)
is tuinman en woont een paar huizen verderop.
In december 1944 vestigt timmerman en
spoorwerker Wilhelm van den Heuvel zich met
zijn jonge gezin op nummer 5. Van den Heuvel
wordt echter al snel met pleuritis opgenomen
De brief van burgemeester
in het Diaconessenhuis in Almelo. Beide
Ravesloot uit 1951
mannen worden op 2 januari 1945
gearresteerd en belanden via het Huis van Bewaring in Almelo in De Kruisberg in
Doetinchem. Ten Voorde en Van den Heuvel zouden zich samen schuldig hebben
gemaakt aan zwarte handel. Ook zou Gerhardus vuurwapens hebben gehad.
Volgens Van den Heuvels dochter Grada was zwarte handel niets voor haar vader.
Burgemeester van Almelo Jan Marie
Ravesloot schrijft in 1951 dat hij hun straf
niet in proportie vindt met de door hen
gepleegde misdaden. Met zijn 18 jaar
hoort Gerhardus samen met Bram
IJzerman uit Nunspeet tot de jongste
slachtoffers van het Rademakersbroek.
Ten Voorde wordt op 19 mei naast zijn
eveneens gefusilleerde plaatsgenoot
Christiaan Lambertus Brummer begraven.
Begraven:
Begraafplaats ‘t Groenedael in Almelo
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41. Jan de Vries

Amersfoort, 24 jaar

Op 8 augustus 1920 wordt Jan de Vries in Hoorn
geboren als zoon van leraar Jan de Vries en
onderwijzeres Henriette Wilhelmina Frederika
Hetterschij. Het gezin verhuist begin jaren twintig
naar Amersfoort, waar vader lesgeeft aan
Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt.
Daar wordt zus Trudy (1923) geboren. Eind jaren
dertig studeert Jan – de familietraditie volgend
- wis- en natuurkunde aan de Rijksuniversiteit
Utrecht en is lid van het Utrechtsch Studenten
Corps. Voorjaar 1943 tekent De Vries de
loyaliteitsverklaring aan de bezetter, omdat hij op
deze manier ondergedoken medestudenten van
collegedictaten kan voorzien. Hij is een tijd
verloofd met studente scheikunde Clara Brink,
maar hun relatie raakt eind 1943 uit. Om aan de
Arbeitseinsatz te ontkomen, geeft Jan les aan het
Stedelijk Gymnasium in Amersfoort, net als zijn
vader. Begin 1945 helpt hij plaatsgenoot en
fabrikant Oswald Reinhold Wilhelm Assmann met
het maken van verzetskranten. De fabrikant
verspreidt vanuit huis al langere tijd Vrij Nederland
en het Geallieerd Nieuws (vanaf 1944). Ook begint
Assmann zelf de bulletins ‘Goeden morgen hier is
Londen’ en ‘Goeden morgen hier is zender
herrijzend Nederland’ te maken. De Vries is op dat
moment ondergedoken.
Jan met zijn zus Trudy
Op 20 februari 1945 worden de mannen op
heterdaad betrapt. De SD doet een inval, omdat
het huis op Van Marnixlaan 41 ook een post van de koeriers- en
inlichtingendienst Rolls Royce is. Medewerker Leendert Hohoff is speciaal uit
Amsterdam gekomen om Assmann te waarschuwen en loopt zo in de val.
Alle drie worden op 2 maart gefusilleerd.
Begraven: Begraafplaats Rusthof in Leusden
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42. Hendrik van Wezel
Almelo, 38 jaar

Op 28 juni 1906 wordt Hendrik van Wezel in Almelo
geboren als zoon van Geertruida Christina Udinga.
Hij komt ter wereld als Hendrik Udinga, omdat zijn
moeder op dat moment niet getrouwd is. Ze treedt
pas 9 jaar later op 5 juni 1915 in het huwelijk met
voerman Frederik van Wezel. Haar zoon wordt dan
door hem geëcht. Van Wezel trouwt in mei 1933 met
Johanna Gezina Meintje Egbertsen (Ambt Almelo
1907). Het echtpaar krijgt twee kinderen: Frederik
(1934) en Berend Jan (1937). Ze wonen in Almelo in
de wijk Sluitersveld. Van Wezel is bakker, broodventer
en mede-eigenaar van Coöperatieve Bakkerij ‘De
Nieuwe Tijd’.
Zijn verzetsactiviteiten in de oorlog beginnen met het helpen van Joden. Hij wil
zoveel mogelijk mensen een onderduikplek geven en van eten voorzien. In 1940
begint Van Wezel met het verspreiden van De Waarheid, de illegale partijkrant van
de CPN. In de herfst van 1943 wordt hij ook lid van de CPN, zonder dat zijn
omgeving of zelfs zijn vrouw dit weet. Een partijgenoot noemt Henk zeer betrouwbaar. Tegen het einde van de oorlog duikt Van Wezel onder, maar hij wordt op
22 januari 1945 opgepakt. Een dame met wie hij een verhouding zou hebben heeft
tegenover de SD zijn schuilplek
genoemd. Van Wezel wordt
vastgezet in het Huis van Bewaring
in Almelo en bij verhoor zwaar
mishandeld. Daardoor laat hij de
naam van accountant Piet de Kok
los, die vervolgens ook wordt
gearresteerd. Beide mannen
worden overgebracht naar
De Kruisberg en op 2 maart
gefusilleerd.
Begraven: Begraafplaats
‘t Groenedael in Almelo
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43. Jan Wijngaarden
Delden, 24 jaar

Jan Wijngaarden wordt op 6 juni 1920 geboren
in Staphorst als zoon van politieagent en jager
Harm Wijngaarden en Jantje Kleine. In de oorlog
zit hij bij de marechaussee, die politietaken
uitvoert. Wijngaarden wordt wachtmeester in
Putten, waar hij zich in de loop van de oorlog
verloofd. Hij gaat daar in het verzet en zit bij een
knokploeg. Jan doet mee aan overvallen op
distributiekantoren en vervoert en begeleidt in
Nederland gestrande piloten op hun vluchtweg.
Wijngaarden werkt veel samen met zijn vriend uit
Staphorst politierechercheur Jan Boldewijn
(1920). Boldewijn is lid van de LO (Landelijke
Organisatie voor Hulp aan Onderduikers) en
beschikt voor zijn verzetswerk over meerdere
persoonsbewijzen. Hij is betrokken bij aanslagen
en net als Wijngaarden actief in de pilotenhulp.
Als hij wordt gezocht duikt hij onder in Ermelo. Wijngaarden bezorgt hem een
marechaussee-uniform als vermomming en zo kan Boldewijn verder met zijn
illegale activiteiten. Tegen het einde van de oorlog woont Jan Wijngaarden op
Molenstraat 10 in het stadje Delden bij Hengelo en zit hij bij de koeriers- en
inlichtingendienst Rolls Royce: opgericht in september 1944 om de spoorwegstaking te omzeilen en te helpen bij de bevrijding van Nederland door
bewegingen van Duitse troepen te documenteren. Ook is Wijngaarden lid van
de Binnenlandse Strijdkrachten. Begin 1945 wordt hij in Putten aan de Prins
Hendrikweg gearresteerd in het
huis waar zijn verloofde is
ondergedoken.
De SD onderwerpt hem aan zwaar
verhoor en uiteindelijk komt Jan
vast te zitten in De Kruisberg in
Doetinchem.
Begraven: Algemene
Begraafplaats in Meppel
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44. Abram Arie IJzerman
Nunspeet, 19 jaar

Op 10 juli 1925 wordt Abram Arie IJzerman in
Nunspeet geboren als oudste zoon van Pieter
Bastiaan Jan IJzerman, directeur van de Veluvineverffabriek, en Elisabeth Berendina van Waveren.
Bram heeft een oudere zus en twee jongere broers.
Hij is vrolijk, sportief en lid van de scouting. IJzerman
houdt van dieren en praktisch bezig zijn en kiest
daarom voor de lagere landbouwschool in
Geldermalsen. Zo werkt hij op verschillende
boerderijen in de Betuwe, zoals in Beesd, Deil en
Buren. In de oorlog gaat Bram met zijn vader in het
verzet. Hij helpt onderduikers in de Betuwe en is
koerier voor de kapiteins Berens en Schepman van
het Nederlandse leger. In de vakantie doet IJzerman illegaal werk voor zijn vader.
Beiden horen bij de LO in Nunspeet. Vanaf eind 1942 is IJzerman senior plaatselijk
commandant van de OD en vanaf zomer 1944 ook commandant van de RVV.
Het verzet overlegt geregeld thuis op Villa Bloemenheem. Bram helpt de
onderduikers van het Verscholen Dorp in de bossen bij Vierhouten (‘43-’44),
is koerier, saboteert kabels, blaast een spoorweg op, haalt een mitrailleur uit een
neergeschoten vliegtuig en werkt samen met de knokploeg van Lodewijk – Loet
– Creutzberg uit Doornspijk. Vanaf zomer ‘44 woont IJzerman weer officieel in
Nunspeet. Hij wordt lid van de Binnenlandse Strijdkrachten gewest 6.
Op 18 januari 1945 valt de
Sicherheitsdienst ’s ochtends
vroeg de villa binnen. Vader,
moeder en Bram worden
gearresteerd. Na de Jan van
Schaffelaerkazerne in Ermelo,
volgt de Willem III-kazerne in
Apeldoorn en ten slotte
De Kruisberg.
Begraven: Algemene
Begraafplaats Nunspeet-Oost
Bram als welp uiterst rechts (1936)
De 46 van het Rademakersbroek | 57

45. Pieter Bastiaan Jan IJzerman
Nunspeet, 49 jaar

Op 31 januari 1896 wordt Pieter Bastiaan Jan
IJzerman in Diemen geboren als zoon van
onderwijzer en schoolhoofd Arie IJzerman en
Arendje Albertina van der Esch. In 1920 trouwt
hij met Elisabeth Berendina van Waveren
(Hillegom 1897). Zij is de dochter van de
president-commissaris van de Veluvineverffabriek in Nunspeet. In 1921 wordt IJzerman
daar directeur. Hij zet zich in om de arbeidsomstandigheden van zijn werknemers te
verbeteren. Het echtpaar krijgt vier kinderen.
In de oorlog gaan Piet en zijn oudste zoon Bram
(1925) in het verzet. Om het personeel te
behoeden voor de Arbeitseinsatz houdt hij de
fabriek open. Gedwongen leveranties aan de
bezetter worden waar mogelijk gesaboteerd.
Vanaf eind 1942 is IJzerman plaatselijk commandant van de OD en vanaf zomer
‘44 ook commandant bij de Raad van Verzet. Vader en zoon horen daarnaast bij
de LO Nunspeet. Er wordt geregeld thuis op Villa Bloemenheem overlegd.
De verzetsactiviteiten bestaan uit spionage, het helpen van onderduikers en
piloten (zowel in eigen huis als de fabriek), spionage, de voorbereiding van
overvallen, het opblazen van een spoorweg, doorsnijden van kabels en steun
aan onderduikerskamp Het Verscholen Dorp. IJzerman heeft veel verschillende
contacten, zoals met het echtpaar Bakker (oprichters van het kamp), Piet van de
Veluwe uit Ermelo en leden van de KP. Ook zet hij zich in om gearresteerde
bekenden vrij te krijgen.
Op 18 januari 1945 wordt hij ‘s ochtends
vroeg thuis met zijn vrouw en zoon Bram
opgepakt en afgevoerd naar de Jan van
Schaffelaerkazerne in Ermelo. Daarna volgt de
Willem III- kazerne in Apeldoorn (13 februari)
en vervolgens De Kruisberg (26 februari).
Begraven: Algemene Begraafplaats
Nunspeet-Oost
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46. Teunis van Zwetselaar
Terschuur, 44 jaar

Op 21 januari 1901 wordt Teunis van Zwetselaar in
Renswoude geboren als zoon van arbeider Teunis
van Zwetselaar en Harmpje Bakker. Op 24 december
1924 trouwt hij met Antonia van de Pol (Barneveld
1905). In Ede krijgt het echtpaar drie kinderen:
Willem Teunis, Antoni en Nicolaas. Van Zwetselaar
heeft café/pension De Viersprong met speeltuin aan
de Hoevelakenseweg 1 in Terschuur, vlakbij
Barneveld. Hij maakt deel uit van de Raad van Verzet
en heeft een zend- en ontvangstinstallatie met de
naam Post No. 2. Voor droppings op een terrein bij
Nijkerk ontvangt Van Zwetselaar codeberichten
vanuit Engeland en hij helpt met de afwikkeling
ervan. Verzetsgroepen uit Barneveld, Nijkerk, Terschuur en Voorthuizen zijn
hierbij betrokken. De Viersprong is ook een koerierspost en de ondergrondse
vergadert er veel. Van Zwetselaar helpt onderduikers en piloten en is betrokken
bij spionage, sabotage en overvallen van
distributiekantoren en bontransporten.
Begin 1945 maakt Teunis een Duitse klant
woedend als hij laat merken dat hij de
beschieting van een trein door het verzet
niet erg vindt. Het gezin besluit daarop in de
buurt onder te duiken. Helaas verwijst een
naïeve plaatsgenoot op 7 februari de SD
regelrecht naar hun onderduikadres. Daar
worden ‘s ochtends vroeg Van Zwetselaar,
zijn echtgenote en hun oudste zoon Willem
Teunis (18 jaar) gearresteerd en vervolgens verhoord in de Willem III-kazerne in
Apeldoorn. Willem Teunis gaat via Kamp Amersfoort op transport naar
Neuengamme. Zijn ouders worden gevangengezet in De Kruisberg.
Van Zwetselaar wordt gefusilleerd. Antonia moet naar Kamp Westerbork en
wordt uiteindelijk bevrijd. Haar oudste zoon komt om bij het bombardement
op de Cap Arcona in de baai van Lübeck.
Begraven: Gem. Begraafplaats De Plantage in Barneveld
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Bronvermelding bij afbeeldingen
pag. 14 Anema
[afbeelding 1 portret]
bron: Gelders Archief: 2171-66,
collectie Boeree, CC-BY-NC-ND-4.0
licentie
[afbeelding2 grafsteen]
bron: Oorlogsgravenstichting

pag. 22 Brummer
[afbeelding 1]
bron: Collectie van de families en
Nationaal Onderduikmuseum Aalten
(Rademakersbroek)
[afbeelding 2]
bron: Kirsten Zimmerman

pag. 15 Assmann
[afbeelding 1]
bron: Gemeentearchief Venlo
[afbeelding 2
bron: Ontstaan en werken van de
koeriers- en inlichtingendienst R.R.
Amsterdam, 1945.

pag. 23 Van Dam
[afbeelding 1]
bron: Johan van Sonnen
[afbeelding 2]
bron: Collectie van de families en
Nationaal Onderduikmuseum Aalten
(Rademakersbroek)

pag. 16 Baar
[afbeelding 1]
bron: H. van der Duim, red. Wij
herdenken… Nunspeet herdenkt zijn
gevallenen. Zwolle, 1945.
[afbeelding 2 grafsteen]
bron: Kirsten Zimmerman

pag. 24 Den Drijver
[afbeelding 1]
bron: Historisch Museum
Vriezenveen
[afbeelding 2]
bron: Wikimedia Commons

pag. 17 Bakker
[afbeelding 1]
bron: C.B. Cornelissen. Onvoltooid
verleden tijd. Jodenvervolging in
Almelo. Oldenzaal, 2006.
[afbeelding 2]
bron: Streekarchivariaat
Noordwest-Veluwe 3016. Collectie C.
Bakker-van Rheenen 20e eeuw

pag. 25 Fleer sr.
[afbeelding 1]
bron: Collectie van de families en
Nationaal Onderduikmuseum Aalten
(Rademakersbroek)
[afbeelding 2]
bron: https://historiek.net/ook-gijbehoort-bij-ons-het-nskk-in-de-lagelanden/21925/

pag. 18 Blankestijn
[afbeelding 1]
bron: Trouw 28 mei 1945
[afbeelding 2]
bron: Oorlogsgravenstichting

pag. 26 Fleer jr.
[afbeelding 1]
bron: Stichting De Eerebegraafplaats
te Bloemendaal
[afbeelding 2]
bron: Wikimedia Commons

pag. 19 Boks Scholten
[afbeelding 1]
bron: Collectie van de families en
Nationaal Onderduikmuseum Aalten
(Rademakersbroek)
[afbeelding 2]
bron: Kirsten Zimmerman

pag. 27 Van Geen
[afbeelding 1]
bron: Gelders Archief: 2171-66,
collectie Boeree, CC-BY-NC-ND-4.0
licentie
[afbeelding 2]
bron: Kirsten Zimmerman

pag. 20 Bols
[afbeelding 1]
© St. Herinnering LO-LKP http://www.
lo-lkp.nl/de-zwerver/de-zwerver-1949/
de-zwerver-1949-oktober.html /
bewerkt tot portret
[afbeelding 2]
bron: Collectie van de families en
Nationaal Onderduikmuseum Aalten
(Rademakersbroek)

pag. 28 Gerritsen
[afbeelding 1]
bron: familie Biever
[afbeelding 2] bron: familie Biever

pag. 21 Bouwman
[afbeelding 1]
bron: Het Parool 20 juni 1945
[afbeelding 2]
bron: Kirsten Zimmerman
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pag. 29 Grendelman
[afbeelding 1]
bron: Collectie van de families en
Nationaal Onderduikmuseum Aalten
(Rademakersbroek)
[afbeelding 2]
bron: Collectie van de families en
Nationaal Onderduikmuseum Aalten
(Rademakersbroek)
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pag. 30 Van Grevengoed
[afbeelding 1]
bron: K. Friso. Putten 1940/1945.
Kroniek. Barneveld, 1990.
[afbeelding 2]
bron: Kirsten Zimmerman
pag. 31 Griemink
[afbeelding 1]
© St. Herinnering LO-LKP http://www.
lo-lkp.nl/de-zwerver/de-zwerver-1949/
de-zwerver-1949-november.html /
bewerkt tot portret
[afbeelding 2]
bron: Collectie van de families en
Nationaal Onderduikmuseum Aalten
(Rademakersbroek)
pag. 32 De Groot
[afbeelding 1]
bron: Collectie van de families en
Nationaal Onderduikmuseum Aalten
(Rademakersbroek)
[afbeelding 2]
bron: Collectie van de families en
Nationaal Onderduikmuseum Aalten
(Rademakersbroek)
pag. 33 Van der Haar
[afbeelding 1]
bron: Collectie van de families en
Nationaal Onderduikmuseum Aalten
(Rademakersbroek)
[afbeelding 2]
bron: Collectie van de families en
Nationaal Onderduikmuseum Aalten
(Rademakersbroek)
pag. 34 Hohoff
[afbeelding 1]
bron: Collectie Joods Historisch
Museum
[afbeelding 2]
bron: Collectie Joods Historisch
Museum
pag. 35 Van den Heuvel
[afbeelding 1]
bron: Collectie van de families en
Nationaal Onderduikmuseum Aalten
(Rademakersbroek)
[afbeelding 2]
bron: Collectie van de families en
Nationaal Onderduikmuseum Aalten
(Rademakersbroek)
pag. 36 De Kok
[afbeelding 1 en 2]
bron: C.B. Cornelissen. Sipo en SD in
Twente 1940-1945. Meppel, 2010.
pag. 37 Kortlang
[afbeelding 1]
bron: Oorlogsgravenstichting
[afbeelding 2]
bron: Oorlogsgravenstichting

pag. 38 Louwerens
[afbeelding 1]
bron: familie Biever
[afbeelding 2]
bron: Kirsten Zimmerman
pag. 39 Lovink
[afbeelding 1]
bron: Collectie van de families en
Nationaal Onderduikmuseum Aalten
(Rademakersbroek)
[afbeelding 2]
bron: Collectie van de families en
Nationaal Onderduikmuseum Aalten
(Rademakersbroek)
pag. 40 Luichies
[afbeelding 1]
© St. Herinnering LO-LKP http://www.
lo-lkp.nl/de-zwerver/de-zwerver-1949/
de-zwerver-1949-oktober.html /
bewerkt tot portret
[afbeelding 2]
bron: Collectie van de families en
Nationaal Onderduikmuseum Aalten
(Rademakersbroek)
pag. 41 Meerhof
[afbeelding 1]
bron: Gelders Archief: 2171-66,
collectie Boeree, CC-BY-NC-ND-4.0
licentie
[afbeelding 2]
bron: Oorlogsgravenstichting
pag. 42 Oordt
[afbeelding 1]
bron: Herdenkingsboekje ‘Ter
Herinnering aan de Inwoners van
Ommen die door Oorlogshandelingen
tijdens en na de Tweede Wereldoorlog
zijn omgekomen’ (Ommen 2015)
[afbeelding 2]
bron: Trouw 19 april 1945
pag. 43 Ormel
[afbeelding 1]
bron: Collectie van de families en
Nationaal Onderduikmuseum Aalten
(Rademakersbroek)
[afbeelding 2]
bron: Collectie van de families en
Nationaal Onderduikmuseum Aalten
(Rademakersbroek)
pag. 44 Te Rietstap
[afbeelding 1]
bron: Collectie van de families en
Nationaal Onderduikmuseum Aalten
(Rademakersbroek)
[afbeelding 2]
bron: Collectie van de families en
Nationaal Onderduikmuseum Aalten
(Rademakersbroek)

pag. 45 Salomons
[afbeelding 1]
bron: Collectie van de families en
Nationaal Onderduikmuseum Aalten
(Rademakersbroek)
[afbeelding 2]
bron: Collectie van de families en
Nationaal Onderduikmuseum Aalten
(Rademakersbroek)

pag. 52 Toerse
[afbeelding 1]
bron: Collectie van de families en
Nationaal Onderduikmuseum Aalten
(Rademakersbroek)
[afbeelding 2]
bron: Collectie van de families en
Nationaal Onderduikmuseum Aalten
(Rademakersbroek)

pag. 46 Schaftenaar
[afbeelding 1]
bron: Johan van Sonnen
[afbeelding 2]
bron: Wikimedia Commons

pag. 53 Ten Voorde
[afbeelding 1]
bron: Oorlogsgravenstichting
[afbeelding 2]
bron: Kirsten Zimmerman

pag. 47 Schutten
[afbeelding 1]
bron: Johan van Sonnen
[afbeelding 2]
bron: Oorlogsgravenstichting

pag. 54 De Vries
[afbeelding 1]
bron: Collectie van de families en
Nationaal Onderduikmuseum Aalten
(Rademakersbroek)
[afbeelding 2]
bron: Collectie van de families en
Nationaal Onderduikmuseum Aalten
(Rademakersbroek)

pag. 48 Schuurman
[afbeelding 1]
bron: © St. Herinnering LO-LKP
http://www.lo-lkp.nl/de-zwerver/dezwerver-1949/de-zwerver-1949-oktober.
html / bewerkt tot portret
[afbeelding 2]
bron: Collectie van de families en
Nationaal Onderduikmuseum Aalten
(Rademakersbroek)
pag. 49 Seinen
[afbeelding 1]
bron: © St. Herinnering LO-LKP
http://www.lo-lkp.nl/de-zwerver/dezwerver-1949/de-zwerver-1949-oktober.
html / bewerkt tot portret
[afbeelding 2]
bron: Collectie van de families en
Nationaal Onderduikmuseum Aalten
(Rademakersbroek)
pag. 50 Van der Sluis
[afbeelding 1]
bron: Collectie van de families en
Nationaal Onderduikmuseum Aalten
(Rademakersbroek)
[afbeelding 2]
bron: Collectie van de families en
Nationaal Onderduikmuseum Aalten
(Rademakersbroek)
pag. 51 Timmerman
[afbeelding 1]
bron: Collectie van de families en
Nationaal Onderduikmuseum Aalten
(Rademakersbroek)
[afbeelding 2]
bron: gemeentearchief Hardenberg

pag. 55 Van Wezel
[afbeelding 1]
bron: IISG Archief CPN Gedenkboek
inv.nr. 152 Twente (district)
1945-1946
[afbeelding 2]
bron: Oorlogsgravenstichting
pag. 56 Wijngaarden
[afbeelding 1]
bron: Oorlogsgravenstichting
[afbeelding 2]
bron: Oorlogsgravenstichting
pag. 57 IJzerman sr.
[afbeelding 1]
bron: Collectie van de families en
Nationaal Onderduikmuseum Aalten
(Rademakersbroek)
[afbeelding 2]
bron: Kirsten Zimmerman
pag. 58 IJzerman jr.
[afbeelding 1 portret]
bron: H. van der Duim, red. Wij
herdenken… Nunspeet herdenkt zijn
gevallenen. Zwolle, 1945.
[afbeelding 2] © scouting Nunspeet
pag. 59 Van Zwetselaar
[afbeelding 1]
bron: Collectie van de families en
Nationaal Onderduikmuseum Aalten
(Rademakersbroek)
[afbeelding 2]
bron: Collectie van de families en
Nationaal Onderduikmuseum Aalten
(Rademakersbroek)
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Algemene Bronvermelding
Archieven
CBG Centrum voor familiegeschiedenis, CODA Apeldoorn,
Burgerlijke Stand Lemsterland, CABR: dossier J.H.C. Fleer,
Delpher, Drents Archief, Erfgoedcentrum Achterhoek
Liemers, Erfgoed Leiden en Omstreken, Gelders Archief,
gemeentearchief: Almelo / Borne / Den Haag / Emmen
/ Gasselte Hardenberg / Meppel / Nunspeet / Nijkerk /
Leeuwarden / Putten / Venlo, Groninger Archieven, Historisch
Archief Westland, Historisch Centrum Overijssel, IISG: archief
CPN, Nationaal Archief: archief Binnenlandse Strijdkrachten,
Noord-Hollands Archief, Regionaal Archief Dordrecht,
Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, Regionaal
Historisch Centrum Limburg, Stadsarchief Amsterdam
/ Enschede / Rotterdam, Streekarchief Epe, Hattem en
Heerde, Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en het WestBrabants Archief.
NIOD
Opgaveformulieren Erelijst van Gevallenen 1940-1945
Archief 188 Rolls Royce
Archief 249-0225 Dossier Executie Varsseveld
Archief 249a-0684 Dossier – Rolls Royce (RR), verzetsgroep
(aanvullingen)
Archief 257 Putten
Th.A. Boeree – ‘Het verzet op de Veluwe’ deel 1-3
(7 december 1950)
Informatie database Erelijst van Gevallenen 1940-1945
Nationaal Onderduikmuseum
Collectie van de families en Nationaal Onderduikmuseum
Aalten (Rademakersbroek): documenten, foto’s, interviews.
Oorlogsgravenstichting
Dossiers van de 46 mannen en afbeeldingen
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Gemeente Oude IJsselstreek
Joods Historisch Museum
Stichting Doetinchem Herdenkt
Stichting Herdenkingsstenen Amersfoort
Stichting LO-LKP
Lokale Historische Verenigingen
Historische Kring Kesteren en Omstreken
Historische Kring Stad & Ambt Almelo
Historische Vereniging Hardenberg
Oudheidkundige Werkgemeenschap A.D.W.
(Aalten - Dinxperlo – Wisch)
Vereniging Oud Vriezenveen
Artikelen
J. Lubberts.‘“Emstermate,” de eerste zuivelfabriek
te Terwolde.’ Oudheidkundige Kring Voorst
Kroniek 4 1997 pag.8-16.
Collectie Bernard Kraaijenbrink (eigendom van Henk
en Johanna Rootmensen)
Koningsbergerschool Bergentheim. ‘Toeval en Wraak.’
pag.1-19 (www.koningsbergerschool.nl)
‘De Zwerver’ oktober en november 1949
(http://lo-lkp.nl/stichting-lo-lkp.html)
K. Zimmerman. Lemma’s Jan en Wim Gerritsen in 70 Jaar
vrede en vrijheid. Voorburg, 2015: pag.192-202.
Boeken
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H. Berends. Woeste Hoeve 8 maart 1945. Kampen, 1995.
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J.J.G. Boot. Burgemeester in bezettingstijd.
Apeldoorn, 1967.
J. Breukelaar. Halte Varsseveld. Verhalen over het
onderduiken bij de dames Jolink en hun geestverwanten.
Aalten, 2005.
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L.E. Bruil Traanboer. Wisch in bezettingstijd 1940-1945.
Aalten, 1987.
C.B. Cornelissen. Sipo en SD in Twente 1940-1945.
Meppel, 2010.
G. Crebolder en T. van den Brink. Barneveld 1939-1945:
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Barneveld, 1995.
H. van der Duim, red. Wij herdenken... Nunspeet herdenkt
zijn gevallen. Zwolle, 1945.
H. van Faassen en J. Altena. Vrijheid, het verdedigen waard.
De Krim, 1940/1945. Hardenberg, 2017.
K. Friso. Putten 1940/1945. Kroniek. Barneveld, 1990.
C. Hilbrink. De illegalen. Illegaliteit in Twente & het
aangrenzende Salland 1940-1945. Den Haag, 1989.
P.H. Heere en A. Th. Vernooij. De Eerebegraafplaats te
Bloemendaal. Den Haag, 2005.
R. Herber. Nico Bloembergen. Meester van het licht.
Delft, 2016.
H. van den Heuvel en G. Mulder. Het vrije woord.
De illegale pers in Nederland 1940-1945. Den Haag, 1990.
G. Heijink. Met onvergetelijke moed: Oorlog, verzet en
bevrijding in N.O. Overijssel en omgeving van: Hardenberg,
Gramsbergen, Lutten, Dedemsvaart, Ommen, Vroomshoop,
Mariënberg, Bergentheim, Slagharen en omgeving.
Hardenberg, 2005.
E. van der Horst en K. de Weerdt, red. Dat jullie weten
wat oorlog is. Het dagboek van verzetsweduwe Pietertje
te Rietstap. Zwolle, 2020.
M. de Keizer. Putten. De razzia en de herinnering.
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B.J. Knottnerus. Varsseveld rond de jaren 1940-1945.
Herinneringen van een domineeszoon. Ede, 1993.
L. Meerhof en G. Emadi. De oorlog was mijn erfenis.
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Hoe Achterhoek en Lijmers de Duitse bezetting doorstonden.
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J.J. Plender. Nunspeet en de Veluvine.
Geschiedenis van De Mij. “De Veluwe” in Nunspeet in de
periode 1895-1987 (2011).

G. Rouw. Twee eeuwen ‘de Kruisberg’.
Historie van het landgoed, de inrichting en de buurtschap.
Doetinchem, 1990.
J. Thijssen. Het verborgen dorp: ondergronds op de Veluwe
1943-1944 (2005)
A. Visser. Onderduikers op de Veluwe.
(Over)leven in oorlogstijd (1990)
L.E. Winkel en H. de Vries/RIOD (herzien).
De ondergrondse pers 1940-1945. Utrecht, 1989.
Onderzoek
Kirsten Zimmerman, Folkert Anders en Johan van Sonnen.
Interviews
Jetty Becking en Willem Timmerman,
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Verantwoording onderzoek – Kirsten Zimmerman
Kirsten Zimmerman studeerde Engels, genderstudies en journalistiek aan de Universiteit van
Amsterdam. Ze werkte als hoofdredacteur voor wetenschappelijk tijdschrift Historica en richt zich
sinds een paar jaar vollledig op onderzoek en schrijven. “Van jongs af aan heeft de Tweede
Wereldoorlog mijn grote belangstelling. Mijn oma aan moeders kant heeft in de oorlog haar vader
Jan Gerritsen en broer Wim verloren. Zij fascineerden me als meisje al. Voor mijn moeder en haar
broers en zussen was het zeer beladen om hun moeder naar de geschiedenis van deze familieleden
te vragen, maar als kleinkind was ik vrijer. Ik kan me nog herinneren dat mijn oma mij op een
zondagochtend de schuilplek in hun huis in Leidschendam liet zien, waar haar broer zich in de
Tweede Wereldoorlog had verborgen. Toen de Historische Vereniging Voorburg in 2014 een boek
ging maken over alle oorlogsslachtoffers uit Leidschendam-Voorburg ben ik in de geschiedenis van
mijn overgrootvader en oudoom gedoken. Wim bleek gefusilleerd te zijn bij het Rademakersbroek.
Nu ik zijn verhaal wist, wilde ik ook de geschiedenis van de andere mannen achterhalen. Toen kwam
ik in contact met het Nationaal Onderduikmuseum. De Verhalenvangers bleken al een aantal jaar
bezig om informatie over de 46 slachtoffers te verzamelen. In 2018 werd ik projectleider van Geef de
namen een gezicht en nu is er een website en deze brochure. Maar de zoektocht naar de mannen
gaat verder. Wat mij bij het onderzoek tot nu toe het meest heeft getroffen is het trauma dat in veel
gevallen van generatie op generatie wordt overgedragen.”

Kom vanavond met verhalen
hoe de oorlog is verdwenen,
en herhaal ze honderd malen:
alle malen zal ik wenen.
Leo Vroman
Bron: Vrede in De Gids Jaargang 117 (1954), pag. 6
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Met dank aan
Veel dank is verschuldigd aan alle mensen in het land die op welke manier dan
ook hebben bijgedragen aan het leveren van informatie over het drama en de
mannen. Wij hebben daar dankbaar gebruik van gemaakt voor de brochure en
de website. Een speciaal woord van dank gaat in de eerste plaats naar de
families van de mannen, getuigen en hun familieleden.
Het museum dankt samenwerkingspartner de Oorlogsgravenstichting en het
Platform Tweede Wereldoorlog en de Stichting Musea en herinneringscentra
40-45 voor de steun in 2018 Jaar van Verzet en dit project. Een bijzonder
woord van dank geldt ook voor basisschool De Meeander, locatie Heelweg,
in Varsseveld, waar al jaren door groep 7/8 aandacht wordt gegeven
aan deze tragedie. Wij noemen met name:
Kirsten Zimmerman, schrijver/journalist en projectleider
Ina Brethouwer en de verhalenvangers, Nationaal Onderduikmuseum
Hélène Briaire en medewerkers van de Oorlogsgravenstichting
Hetty Westerveld, basisschool De Meeander, Varsseveld
Otwin van Dijk en de medewerkers Gemeente Oude IJsselstreek
Karel Berkhuysen, Stichting Doetinchem Herdenkt
Els van Nieuwenhuijzen, Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe
Ageeth van der Veen, Getekend Verslag
Bennie Eenink, Halle
Fokko Spoelstra, Platform Tweede Wereldoorlog
Annet Schautt, Stichting Musea en herinneringscentra 40-45
Frank van Vree, Nationaal Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD)
Edwin Klein, Netwerk Oorlogsbronnen (NOB)
© 2020 Nationaal Onderduikmuseum / Kirsten Zimmerman.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
door middel van druk, kopie of scan of op welke andere wijze dan ook zonder
schriftelijke toestemming van de uitgever. Ondanks alle aan de samenstelling
van deze uitgave bestede zorg, kunnen noch de uitgever noch de auteurs
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die het gevolg is van
enige fouten in deze publicatie.
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Dit gedicht is in 1941 geschreven door Jan Campert (1902 - 1943).
Het gaat over achttien verzetsstrijders die in hun cel op hun executie wachten.

Een cel is maar twee meter lang
en nauw twee meter breed,
wel kleiner nog is het stuk grond
dat ik nu nog niet weet,
maar waar ik naamloos rusten zal,
mijn makkers bovendien,
wij waren achttien in getal,
geen zal den avond zien.

De Rattenvanger van Berlijn
pijpt nu zijn melodie;
zoo waar als ik straks dood zal zijn,
de liefste niet meer zie
en niet meer breken zal het brood
noch slapen mag met haar –
verwerp al wat hij biedt of bood,
die sluwe vogelaar.

O lieflijkheid van licht en land
van Hollands vrije kust –
eens door den vijand overmand
vond ik geen uur meer rust;
wat kan een man, oprecht en trouw,
nog doen in zulk een tijd?
Hij kust zijn kind, hij kust zijn vrouw
en strijdt den ijdelen strijd.

Gedenkt die deze woorden leest,
mijn makkers in den nood
en die hen nastaan ‘t allermeest
in hunnen rampspoed groot,
zoals ook wij hebben gedacht
aan eigen land en volk,
er komt een dag na elke nacht,
voorbij trekt ied’re wolk.

Ik wist de taak die ik begon,
een taak van moeiten zwaar,
maar ’t hart dat het niet laten kon
schuwt nimmer het gevaar;
het weet hoe eenmaal in dit land
de vrijheid werd geëerd,
voordat een vloekb’re schennershand
het anders heeft begeerd,

Ik zie hoe ’t eerste morgenlicht
door ‘t hooge venster draalt –
mijn God, maak mij het sterven licht
en zoo ik heb gefaald,
gelijk een elk wel falen kan,
schenk mij dan Uw genâ,
opdat ik heenga als een man
als ik voor de loopen sta.

voordat die eeden breekt en bralt
het misselijk stuk bestond
en Hollands gronden binnen valt
en brandschat zijnen grond.
voordat die aanspraak maakt op eer
en zulk germaansch gerief,
een land dwong onder zijn beheer
en plunderde als een dief.

Jan Campert
Bron: Het lied der achttien dooden,
10 februari 1943, Het Parool
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Op 2 maart 1945 worden 46 mannen uit heel Nederland op een akker aan de
rand van Varsseveld bij het Rademakersbroek gefusilleerd.
De jongste is 18, de oudste 65 jaar. Onder hen zijn kopstukken van het verzet
uit Gelderland en Overijssel. De meeste van hen komen op voor vrijheid,
soms met kleine, soms met grote verzetsdaden. Aan het einde van de oorlog
worden ze opgepakt en komen als zogenaamde ‘Todeskandidaten’ terecht in
gevangenis De Kruisberg in Doetinchem. Ze zullen de bevrijding net niet
halen: slechts vier weken na hun dood worden Aalten en omgeving bevrijd.
Hun dood brengt onnoembaar leed bij de families die zij achterlaten:
(zwangere) vrouwen, kinderen, ouders, broers en zussen. Ook voor volgende
generaties blijft dit drama traumatisch.
In dit boekje krijgen de namen van de 46 mannen een gezicht.
De afzonderlijke levensgeschiedenissen en in samenhang daarmee het
verhaal van de tragedie van de 46 mannen van het Rademakersbroek zijn
eveneens vastgelegd op de website www.de46vanhetrademakersbroek.nl.
Informatie of aanvullingen zijn zeer welkom. U kunt een e-mail sturen naar
info@onderduikmuseum.nl.
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