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De Haart in oorlogstijd.
In Aalten is de oorlog begonnen op 10 mei 1940.
’s Morgens om half 4 werd heel Aalten
gewekt door het zware gebrom van honderden
overtrekkende vliegtuigen. (Veel eenmansjagers:
een vliegtuig voor één persoon. Zo noemde mijn
vader die vliegtuigen)
Heel Aalten was in rep en roer. De mensen riepen
tegen elkaar: ‘Oorlog!”.
De oorlog begon dan wel op 10 mei 1940, maar
op woensdag 28 september 1938 werden de eerste
mannen al opgeroepen.
Deze mannen, die de Burgerlijke Oproep
Uitwendige Veiligheid (B.O.U.V.) ontvingen,
vertrokken naar allerlei bestemmingen;
ze keerden na enige tijd wel weer terug.
Op 10 april 1939 werden ze weer opgeroepen
en de personen van de grensbeveiligingstroepen
moesten ook komen.
Twee dagen later werden de eerste
wegversperringen al aan gebracht.
Deze wegversperringen werden alleen op de grote
toegangswegen geplaatst. Ze bestonden uit grote
betonnen duikers, verticaal geplaatst, met zand
erin. Ze werden zo geplaatst dat je er niet vlug
lang kon rijden.
Er stonden twee soldaten met grote geweren
op hun schouders, die persoonsbewijzen
controleerden.
Toen de Duitsers eenmaal kwamen, werden die
zware duikers met zand erin zo weggeschoven
door de tanks; het had geen enkele zin meer.
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Door Karin Harmsen en
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Karin heeft in die tijd haar
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Verwerkt in Mei 2020
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De regering vond het toch wel nodig om, door
de toegenomen spanningen in Duitsland,
maatregelen te treffen en alles in gereedheid te
brengen om een mogelijke aanval te keren.
Er hingen donkere wolken boven ons land.
Al spoedig werden enige honderden Aaltenaren
opgeroepen voor de Mobilisatie. (= De regering
riep iedereen op om bij startende dreiging, klaar
te staan om de aanvaller aan te pakken.)
Maar al gauw werd het weer rustig.
De prijzen in de winkels liepen op. B.v. spek
kostte toen al 48 cent per pond, dat voor die tijd
erg veel was.
Op de nacht van 10 en 11 november 1939 was
er groot alarm, maar er gebeurde niets. (in
Nederland)
Het werd al gauw goed koud. De temperatuur
zakte zelfs tot – 24 graden.
Maar met Achterhoekse klompen aan en gebreide
mutsen op kon men er goed tegen.
De mensen hadden geen flauw idee, wat ‘oorlog’
eigenlijk was. Ook niet toen de oorlog begonnen
was, want toen op 2 juni 1940 de eerste bommen
vielen op de Haart bij de boerderij ‘’t Heyink’’
(Men vermoedde, dat het bommen van de
Engelsen waren; ze hadden Duisland niet meer
kunnen bereiken en omdat ze als de bliksem terug
moesten, hebben ze de bommen maar zo laten
vallen), en een man een scherf vond, zeiden de
mensen: ‘Is dat nu oorlog…?’ Zij hadden het zich
helemaal niet zo voorgesteld.
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Toen de oorlog echt goed begonnen was, kwamen
er elke avond troepen vliegtuigen overvliegen. Het
waren Engelse vliegtuigen, Tommy’s (Tommies)
genaamd. Je kon ze nog horen tot in het
Ruhrgebied, waar de bommen werden losgelaten.
Je kon honderden bommen horen vallen; een
gedonder daar! De ramen hier trilden ervan.
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Altijd als er weer wat troepen vliegtuigen
overvlogen, werd het erg donker. Je kon geen zon
meer zien, zulke wolken waren er dan ontstaan
van die vieze uitlaatgassen. ’s Avonds altijd op
dezelfde tijd, net als mijn vader naar bed wilde
gaan, begon het geraas van de vliegtuigen. Er
werden vaak lichtkogels uitgegooid, zodat ze
konden zien, waar ze de bommen neergooiden.
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Het werd dan overal zo licht, dat het leek dat het
overdag was. Je kon makkelijk de krant gaan lezen!
Dat gebeurde dan ook vaak, omdat je ’s avonds
geen licht aan mocht hebben. Die lichtkogels
werden aan een parachute gemaakt, zodat ze heel
lang bleven hangen in de lucht.
Dat leek erg mooi. Het leken wel zonnen!
(vuurballen)
Achter ons huis, Haart 57 (Nu: Haartseweg 23,
23a), hadden de Duitsers een groot zoeklicht
geplaatst, waar ze vliegtuigen mee opspoorden in
de lucht.
Als ze eenmaal een vliegtuig gevonden hadden
in de lucht, bleven ze het volgen met dat
zoeklicht. Het vliegtuig kon dan niet meer uit die
lichtbundel komen. Ze bleven het maar volgen en
zo konden ze gemakkelijk het vliegtuig uit de lucht
schieten.
Zo is het een keer gebeurd bij ons in de buurt
dat er ook een vliegtuig (een éénzitter) neer werd
geschoten.
De piloot kon er nog net aan een parachute
uitspringen. De Duitsers zagen hem ook
aankomen en stonden ‘onder’ al op hem te
wachten. Beneden aangekomen, zagen ze dat hij
niet alleen was. Hij had namelijk een heel klein
hondje onder de arm. De piloot werd naar onze
buurman gebracht: ‘Dunnewold’, op de boerderij
‘Borninkhof’.
Later werd hij verder gebracht, maar het hondje
heeft hij achter gelaten. Ze hebben hem Tommy
genoemd. Het hondje is waarschijnlijk vaker
meegevlogen, want als er een auto of een tractor
aankwam, dan wilde hij altijd op de motorkap
zitten.
De ‘Dunnewolds’ waren N.S. B.‘ers, zoals er wel
meer waren in de buurt. In de gemeente Aalten
kozen 2% voor de N.S.B. ; in Bredevoort 12 ½ % .
(N.S.B. = Nationale Socialistische Beweging).
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Erg veel mensen haatten deze mensen, omdat ze
samenwerkten met de Duitsers.
In Dale b.v. bij Bulsink brandde een korenmijt
af, dat duidelijk aangestoken was, omdat zij
N.S.B.‘ers waren. ‘Dunnewold’ voelde zich aan
het einde van de oorlog niet meer veilig. Toen
de bevrijding nabij was, zijn ze met de Duitsers
mee, met paard en wagen, teruggetrokken naar
Groningen. Later hebben ze hen weer opgehaald
en zijn ze gevangen gezet in gebouw ‘Irene’
(Tijdens de oorlog heet het ‘Tivoli’) aan de
Hogestraat. Ze zijn later wel weer vrijgelaten.
Bij ons thuis zijn ook N.S.B. ‘ers geweest, erg veel.
Ze sliepen allemaal op deel. De koeien liepen in de
wei, dus zij konden mooi in de schoongemaakte
stallen slapen. Buiten stond een lange tafel,
waaraan ze moesten eten. Er kwam dan een
gaarkeuken langs, die eten bracht.
Op het laatst van de oorlog konden de Duitsers
geen benzine meer krijgen voor de auto’s, die de
keukens moesten trekken en toen namen ze veel
paarden mee van boeren, die een paard hadden.
Die namen ze gewoon mee. Ze pakten ze af. In
Aalten is er heel wat meegenomen: 207 stuks
paarden! Meer dan 800 kippen en zelfs honden en
katten begonnen ze te eten.
Fietsen zijn er ook veel gestolen ‘gevorderd’, 355
stuks in de gemeente Aalten. Bij ons is niet veel
gestolen: 1 paard en wagen en 1 fiets.
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Als er een keer een paar Duitsers aankwamen om
wat fietsen mee te nemen, dan werden die altijd
vlug achter ons huis in de rogge gestopt.
Daar zochten ze toch niet.
Ook een groot jachtgeweer is mijn vader kwijt
geraakt, die moest je namelijk voor de oorlog
op het gemeentehuis inleveren. Die hebben de
Duitsers dus niet gestolen!
Toen het winter werd en al de N.S.B.’ers niet
meer in de stallen konden slapen, omdat de koeien
er weer in moesten, werden ze verdeeld over de
boeren in de omtrek. Bij ons bleef nog 1 gezin
inwonen. Vader, moeder en drie kinderen. De
oudste was Mina, een echte N.S.B.‘er.
Zij was helemaal voor Hitler. Een keer in de week
kwamen alle kinderen van de gezinnen uit de
buurt bij haar en dan ging ze zitten vertellen over
Hitler en de Duitsers en ze leerde hen om netjes
in de houding te gaan lopen, enz.
Mijn opa was al vroeg gestorven en zodoende
moest mijn vader, die was namelijk van de
jongens de oudste thuis, verder gaan met het
bedrijf. Hij kreeg dan ook vrijstelling van
dienstplicht, omdat hij kostwinner was. Zijn
andere twee broers, Aloys en Jan, waren nog
niet zo oud, dat ze in dienst hoefden, maar zij
moesten wel in Duitsland werken. Oom Aloys
heeft dat gedaan. Hij werkte daar met erg veel
Nederlanders, vlak over de grens, zodat hij elke
avond thuiskwam. Hij moest daar bomen kappen
en loopgraven graven (schansen), waar de Duitse
militairen door moesten kruipen, als de vijand
kwam!
Mijn andere oom, Jan, is gewoon thuis gebleven.
Hij moest eigenlijk wel werken, maar hij heeft
het gewoon niet gedaan en ze hebben er niks van
gezegd.
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Op onze boerderij zijn veel ‘onderduikers’
geweest. Mannen, die niet wilden werken in
Duisland, Ze hielpen doodgewoon op de boerderij
mee. Maar toen de N.S. B.‘ers kwamen, waren
ze altijd in een geheime kamer. Mijn vader heeft
gewoon een kamertje afgetimmerd. Een grote kast
ervoor en je zag er niks van. In die kast hingen
ze wat kleren, zodat, als je in de kast keek, geen
deurtje zag, die toegang gaf naar dat kamertje.
De radio en wat spullen en rogge, enz. en spullen,
die ze niet wilden afgeven, stopten ze er ook in. Er
is nooit een onderduiker gesnapt.
Ook bij de familie Smees, Bosweg, heeft
onderduikers in huis gehad.
Elk jaar kwam er nog een onderduiker op visite
en bleef hij z’n camper op de boerderij slapen,
later met zijn vrouw. Helaas is hij nu overleden
(2014), maar zijn vrouw van 95 jaar (2015) leeft
nog en belt nog wel eens of stuurt een kaartje.
Toen haar man is overleden kreeg mijn man en
vader van Wessel, Geert Smees, 1000 euro, als
dank voor de mooie tijd op de Haart, op onze
boerderij.
Naast dit huis aan de Bosweg is op 4 februari
1945 een vliegtuig neergestort. Een tweemotorige
Mosquito.
De Mosquito stond bekend als een van de beste
vliegtuigen, die in de Tweede Wereldoorlog
werden gebouwd. Men sprak wel van ‘Het houten
Wonder’, omdat grote delen
van het toestel van hout waren gemaakt. Dit
vliegtuig was in staat om op grote hoogte te
vliegen, was zeer snel en had grote vuurkracht.
Dit vliegtuig voerde aanvallen uit op allerlei
doelen in Duitsland.
Het vliegtuig kwam van het vliegveld Hartford
bridge in Engeland.
De beide bemanningsleden kwamen bij de crash
om het leven. Het was de piloot: M. Ewaschuk
(24 jaar) uit Canada en zijn navigator: R.M.M.
Stratton (23 jaar) uit Schotland. Zij zijn in
Winterswijk begraven. Ook hebben
De buren hebben van dit vliegtuig nog een wiel
gebruikt als wiel voor de kruiwagen.
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Wij hebben nog steeds een ijzeren helm,
die mijn opa (Herman Smees) na de oorlog
gebruikte als ‘mand’ om eieren uit het
kippenhok in te doen.
Allerlei spullen uit de oorlog werden na de
oorlog hergebruikt. In Aalten in het museum
hangt b.v. nog een trouwjurk, gemaakt van
parachutestof.
Er werden in de oorlog ook pamfletten
uitgestrooid, die mijn vader heeft verzameld.
Soms pakken tegelijk, die aan elkaar bleven
zitten.

Die pamfletten werden door de Engelsen
uitgestrooid. Op de pamfletten stond nieuws
over de strijd in de het Duits, zodat de Duitse
militairen van de andere kant hoorden, hoe Hitler
ervoor stond. De moed zonk hen dan wel in de
schoenen!
Voor de Nederlanders waren dat goede berichten!
Want het ging met de opmars van de Duitsers
niet goed.

92

Ook werden illegale blaadjes rondgebracht of
verstuurd. In elke krant stond wel iets over de
oorlog. Wat was dé waarheid???
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Er waren vaak grote spanningen en als het
te gevaarlijk werd, rende de hele familie de
aardappelkelder in. Als het gevaar voorbij
was, kwamen ze er voorzichtig uit. (De
aardappelkelder is een hol dat een stukje onder
de grond ligt en waar een ronde boog over was
gebouwd van steen; daar over is weer grond
gegooid en er groeide gras op, dus lijkt het net
een heuveltje.

In die aardappelkelder hebben ze een gat
uitgehouwen, zodat ze een nooduitgang hadden.
Ook als er brandbommen vielen, renden ze de
aardappelkelder in. Op het laatst van de oorlog
werden veel brandbommen gegooid. Gelukkig
vielen ze bij ons alleen in de wei.
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In die tijd waren de kerken ook niet vol meer,
want veel mannen en jongens kwamen niet
meer, omdat er soms in de kerk razzia’s werden
gehouden. Alle mannen, die geschikt waren om te
werken moesten meewerken.
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En als de Duitsers niet genoeg mannen konden
krijgen, dan hingen ze een ‘Proclamatie’ op,
waar op stond dat de mannen van 16 jaar tot
60 jaar zich moesten melden, anders werden
andere belangrijke personen uit de gemeente
gefusilleerd. b.v. de Proclamatie van 18 oktober
1944, waar naast 10 anderen: G.H. Heersink,
Haart 102 en H. Heersink op stonden. Dit was
dan een dringend beroep van de burgemeester
van Aalten I.A. de Moor, die samenwerkte met
de Duitsers.

Op 6 februari 1945 werd nóg een oproep
gedaan om te komen werken.
Velen meldden zich om loopgraven te
graven in o.a. Zevenaar, Ulft / Gendringen,
Doesburg.
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De bevrijding kwam voor Aalten op ‘Goede
Vrijdag’ 30 maart 1945.
Heel Nederland is officieel pas bevrijd op
5 mei 1945.
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‘De Graafschapper’ opende op de voorpagina
haar eerste nummer van de 65 ste jaargang op
zaterdag 5 mei 1945:
Heden, 5 mei 1945, des morgens 8 uur.
Het uur van Neêrland’s bevrijding heeft
geslagen!
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Op 30 maart kwamen de Engelsen Aalten binnen
met voertuigen en tanks, later gevolgd door
Canadezen.
Een aantal Duitsers sloften erachter aan. Zij
waren gevangen genomen. Veel Duitsers gaven
zich over, maar er waren er ook die begonnen te
schieten. Er zijn toen nog grote, erge ongelukken
gebeurd, b.v op Plein Zuid in Aalten.

Op de dag van de bevrijding zaten er nog wat
Duitsers in ons huis.
Ze zijn toch nog gevlucht toen de Tommies eraan
kwamen. Gelukkig maar, want als ze waren
begonnen met schieten, kon ons huis nog wel eens
in brand gevlogen zijn.
Toen de Tommies er aan kwamen, is mijn vader
naar de weg gegaan, waar hij sigaretten, die
nergens meer te krijgen en te koop waren, kreeg.
Ook dozen harde biscuits kon je krijgen.
De Tommies reden aan het eind van de middag
(16.30 uur) door bevrijd Aalten.

Aloys Harmsen woonde destijds aan de Haartseweg23. Hij beschreef de gebeurtenissen zoals hij die beleefde,
tussen 23 februari 1942 en 21 november 1948, in 6 boekjes.
Hieronder een paar pagina’s waarin hij eind maart 1945 beschrijft
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Als je iets wilde kopen,
dan moest dat met een bon.
Wat er was niet veel voedsel
en dat was dan ‘op de bon’.
Je mocht pas wat halen,
als jouw bon in de krant
genoemd werd. Eerder niet!

Na de bevrijding begonnen de
bevrijdingsfeesten en ook de
bevrijdings- kerkdiensten om God te
danken, dat ze ‘vrij’ waren.
Ook grote optochten werden gehouden.
Er werden veel dingen uitgebeeld, die
in de oorlog niet mochten b.v. karnen
of dorsen of spinnen.
Er werden grote feesten gevierd,
maar zachtjes aan ging alles weer z’n
gewone gang.
Veel producten kon je weer gewoon
kopen. Overal zag je mensen bezig
hun huis op te knappen of op te
bouwen om iets dat vernield was
te maken.
Zo langzamerhand ging het leven
weer rustig en gewoon verder.
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Maar de herinneringen blijven………
‘Wij herdenken onze helden,
Hen die streden jarenlang
En vaak offerden hun leven
In de strijd voor ons belang.
Nu de vrijheid is gekomen,
Brengen wij ontroerd een groet
Aan de strijders die verbeten
Vochten voor ons hoogste goed.
Een wondere blijheid
Ontspant ons gezicht
Het is door een stralende
Vreugde verlicht.
Wij voelen ons dankbaar!
Wij voelen ons blij!
Want eindelijk, eindelijk
Zijn we weer vrij!’
Ida- Marie Kriesz.

Op de vraag: Waar is die oorlog eigenlijk goed
voor geweest?
De volgende gedachten kwamen naar boven:
Het Duitse rijk is er helemaal aan ten onder
gegaan. Het is aan twee stukken gescheurd en de
toestand na de oorlog was erg slecht.
Ook Nederland is er een stuk slechter van
geworden.
Veel is kapot en vernield; niet alleen huizen,
maar ook veel mensen, die getroffen zijn in hun
gedachten over haat, vrede en vrijheid. Vooral
hen, die afgrijselijke dingen hebben meegemaakt.
Er was nauwelijks ‘oog’ voor.
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De eerste jaren moest men zeer, zeer zuinig leven.
Ja, als je alles van te voren geweten had, was er
geen oorlog gekomen, maar Adolf Hitler was zo’n
opruier; bijna alle mensen luisterden naar hem
en liepen achter hem aan. Hij beloofde een betere
toekomst!
Hitler betekende veel voor mensen in Duitsland.
Zij meenden dat hij aan de macht kwam in heel
Europa: lees ‘Het Duitse Rijk’!
Als dát zo was gegaan, had de oorlog voor de
Dúitsers zin gehad.
Één ding is wél goed geweest van de oorlog.
Er stond in de krant (‘De Graafschapper’) van
zaterdag 5 mei 1945:
‘Wij hebben geleerd wat samenwerking en
onbaatzuchtige vriendschap betekenen.
Wij hebben gezien, dat Nederland jongens van
stavast bezit.
Met den zelfde zin van offervaardigheid zullen
wij thans in vrijheid werken om ons Vaderland er
weer boven op te krijgen.’
Gedicht: (‘De Graafschapper’ 31 maart 1945
De toekomst.
Ontworsteld aan het slavenjuk
van duistere nacht en dwingelandij,
keert zich ten goede weer het tij
en brengt ons stralend, nieuw geluk.
Bevrijd van ’s vijands zware druk
ontbloeit, als in een schone mei
de bloesem en de bloem der wei
in ons een innig, klaar geluk.
Niet langer slaat het bange hart
zijn sombere cadans,
vergeten is weer droeve smart.
De toekomst lacht ons vrolijk tegen
met schitterende glans.
De vrijheid roept met nieuwe wegen!

