
Van overtuiging naar een rotsvast geloof. Die weg legt het 
nationaalsocialisme tussen 1933 en 1945 af. Maar ondertussen 
loopt het enorm uit de hand. Hitler gebruikt het nazisme als 
legitimering van gruwelijke misdaden. Grote groepen 
onschuldige mensen worden op onmenselijke wijze onderdrukt 
en vermoord. De gevolgen zijn wereldwijd ingrijpend. 

Ook in de Achterhoek heeft de Tweede Wereldoorlog 
onuitwisbare sporen nagelaten. Elk spoor heeft zijn eigen 
verhaal. Soms groot en soms klein. De hoofdrollen zijn voor de 
slachtoffers en helden van toen. U leert de mensen en hun 
verhalen kennen in deze 11 indrukwekkende routes. Opdat we 
niet vergeten… En opdat we blijven leren van het verleden.

Voordat u op pad gaat, downloadt u de routes met 

de vouchercode. Hoe?

1  ga op uw smartphone naar www.AbelLife.nl

2  klik op ‘activeer code’

3  maak een account aan en activeer de vouchercode

4  download de gratis AbelLife app in de appstore

5  ga in de app naar ‘instellingen’ en link uw account
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Via de Achterhoek de rest van Noord- en Oost-Nederland 4

   Route 1 Scherven zonder geluk 52 km 6
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   Route 4 Vijf lange jaren 53 km 14
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Langs onverwachte weg… 
Onder de rivieren wapperen de vlaggen al 
sinds september 1944. Het lukt de 
geallieerden niet om door te trekken naar 
Noord-Nederland. De brug over de Rijn bij 
Arnhem is er letterlijk een te ver. Een winter 
gaat voorbij, maar dan naderen de 
geallieerden alsnog. Vanuit onverwachte 
hoek, namelijk vanuit het oosten, via 
vijandelijk grondgebied. Dat voorjaar op 23 
maart 1945 betreden de eerste geallieerde 
eenheden Nederland in… de Achterhoek.  

Een Pasen om nooit te vergeten
Het is een paar dagen voor Pasen 1945. Toch 
zijn er weinig Achterhoekers bezig met de 
lokale tradities rondom dit feest. Op 
woensdag 28 maart vallen de Engelsen het 
dorpje Megchelen binnen. Een dag later 
volgen de Canadezen en wordt het dorp, als 
eerste plaats boven de Rijn, bevrijd. Op 2e 
Paasdag, na een heftig weekeinde, bevrijden 
de geallieerden het grootste deel van de 
Achterhoek. Daarmee is de weg vrij richting 
de IJssel… en volgt de bevrijding van 
Noord-Nederland en de rest van Oost-
Nederland. 

Dolle Dinsdag 
Het lijkt een kwestie van rekenen. Op zondag 
3 september 1944 is Brussel bevrijd, op 4 
september Antwerpen. Optimistische 
Nederlanders rekenen in dit tempo door… 
Dat betekent dat Rotterdam op dinsdag 5 
september bevrijd zou worden en Utrecht en 
Amsterdam op 6 september! Rood-wit-
blauwe vlaggen en oranje vaandels worden 
alvast tevoorschijn gehaald. Bedrijven lopen 
leeg omdat iedereen de geallieerden op 
straat wil opwachten. Helaas volgt nog een 
lange en zware winter die de geschiedenis 
ingaat als de hongerwinter. 

Da bunt ze! 
De bevrijding van een dorp verloopt meestal 
volgens een vast patroon: het schieten dat 
steeds dichterbij komt, soms voorafgegaan 
door zwaardere beschietingen. Een vliegtuig 
dat de omgeving even verkent en weer 
teruggaat. Een dorpsgenoot die al bevrijders 
ontmoet heeft en als bewijs sigaretten en 
chocola meebrengt. Het spannende wachten 
in kelders vol met opeengepakte families en 
onderduikers, totdat ‘Da bunt ze’ kon worden 
geroepen! En dan is er de ontlading! 

5 mei Bevrijdingsdag 
Zuid-Nederland was al bevrijd in 1944, de 
Achterhoek begin april en Amsterdam pas op 
8 mei 1945. Waarom vieren we 
Bevrijdingsdag dan op 5 mei? Op die dag in 
1945 biedt de Duitse generaal Blaskowitz de 

overgave aan van de Duitse bezettings macht 
aan de Canadese generaal Foulkes. Dat 
gebeurt op neutrale grond in hotel De Wereld 
in Wageningen. De dag erna op 6 mei 1945 
wordt de overgave offi cieel ondertekend.

Via
DE

Achterhoek

Op 2e Paasdag, na een heftig weekeinde, bevrijden 
de geallieerden het grootste deel van de Achterhoek.
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de rest 
van Noor
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land 
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Route  1 
Hotel Doppeladler, Haldern
Heeft u even? Binnen herleeft het verleden met de honderden historische foto’s op de muur. 
Buiten op het terras blijft u lekker in het heden. Het Duitse dorpsleven trekt zich aan u voorbij. 
www.hoteldoppeladler.de

Op de poort, Rees
Is het al lunchtijd? Fantastische plek in Rees (D) met een fascinerend 
uitzicht over de Rijn. Ook het huisgemaakte gebak smaakt naar meer.
www.opdepoort.de

Strandbad Millingermeer, Millingen
Wegdromen op de steiger bij het Millingermeer. Mooi uitzicht, lekkere koffi e. 
www.strandbadmillingermeer.de 

Meer adressen in de app.

Lengte
52 km 

Begin- en eindpunt
Megchelen, Oranjeplein 1

De jodenvervolging in nazi-Duitsland begint in de 

nacht van 9 op 10 november 1938. In heel Duitsland 

worden joden aangevallen, synagogen in brand 

gestoken en winkels en bedrijven van joden vernield. 

Ook joodse huizen, scholen, begraafplaatsen en 

ziekenhuizen moeten het ontgelden. Die nacht, die 

de geschiedenis in gaat als de Kristalnacht, is het 

feitelijke begin van de jodenvervolging in Europa. 

Scherven zonder 
geluk

De nacht van het gebroken glas

Route  1
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Een joods meisje van toen 8
‘Iemand kwam naar ons huis om ons te waarschuwen. Samen met mijn moeder 
ging ik naar een tante. De nacht was afschuwelijk. Het gemarcheer van de 
soldaten. De verschrikkelijke liederen die ze zongen. De volgende dag gingen we 
terug naar huis. Je kunt het je niet voorstellen wat we aantroffen. Alles was kort 
en klein geslagen. Lampen van het plafond gerukt, de piano was in tweeën 
gehakt. De winkel van mijn ouders was totaal overhoop gehaald.’

Een diepe buiging  
Ze heten Stolpersteine (struikelstenen) omdat je er over struikelt met je hoofd 
en je hart. De tekst is zo klein, dat je eerst een buiging moet maken om hem te 
kunnen lezen. De Duitse kunstenaar Gunter Demnig, zoon van nazi-ouders, 
heeft de stenen, als een soort boetedoening, ontworpen. Op de kleine stenen is 
een messing plaatje aangebracht met de persoonlijke gegevens van 
nazislachtoffers. In heel Europa liggen al zo’n 48.000 stenen (2014). Dat aantal 
groeit nog steeds. Het bedrijf dat ze maakt, heeft wachtlijsten. 

Route 1

Tip: u kunt de route 
ook starten in Rees. 
Begin- en eindpunt: 

 hoek Westring / 
Wardstraße in Rees.

Tip Tip 
Wegdromen op de steiger bij het Millingermeer. Mooi uitzicht, lekkere koffi e. 

Horeca onde
rweg

Onderweg in
 de app

6  |  Bevrijdingsroutes Ontdek de Achterhoek met uw smartphone  |  7 



Grandcafé De Snor, ’s-Heerenberg
Dat noemen we een beschut terras. Een Canadees kanon voor de deur. www.grandcafedesnor.nl

‘t Peeske, Beek
Op een vlonder… aan de vijver… midden in de bossen. Verse muntthee, koele wijn en knapperige broodjes.
www.peeske.nl

Brinks Pannenkoeken, Zeddam
De naam Brinks stamt al van voor het jaar 1630. Pannenkoeken worden 
er wel ambachtelijk gebakken maar pas sinds 2011. Mooi terras. 
Lekkere lattes. Ook als u niet van pannenkoeken houdt! 
www.brinkspannenkoeken.nl  

Meer adressen in de app.

Mensenlevens gaan voorbij maar hun namen 

blijven… Steeds minder mensen kunnen het 

navertellen. Hoe het echt was, hun leven in de 

oorlog. Een leven vol angst, onrecht en onzekerheid. 

Deze route gaat langs de boerderijen van de helden 

van toen. Langs monumenten waarop de namen 

van slachtoffers geschreven zijn, langs plekken waar 

mensen het verschil maakten. 

Namen 
dieblij ve n

Over helden en slachtoffers 

Route  2 Lengte
33 km

Begin- en eindpunt
Zeddam, Kerkweg 36 

 bij Brinks PannenkoekenRoute  2

0

1,6 km
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De Snor
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Beek

Op een vlonder… aan de vijver… midden in de bossen. Verse muntthee, koele wijn en knapperige broodjes.

Betty Straus 
In de nacht voor de bevrijding sluipt een aantal Duitse soldaten rondom 
de kerk. Zoeken ze beschutting of… zo vlak voor het einde, misschien wel vergiffenis? 
Niets van dat alles: Kort daarna slaan de vlammen uit de kerk. Een laatste laffe daad… 
Gelukkig hebben de Duitsers geen idee van wat zich dichtbij in Azewijn afspeelt. 
De boerderij van de familie Garben is een tijdelijk onderkomen van gewonde 
geallieerden. Op de hooizolder, boven de koeien, zit al anderhalf jaar lang de joodse 
Betty Straus ondergedoken, samen met haar broer en zus.

Kapelaan Hegge 
Kapelaan Hegge steekt, net als zijn pastoor Galama en mede-kapelaan Van Rooijen, 
zijn afkeer over de nazi’s niet onder stoelen of banken. Tijdens een dienst in 1941 
lezen ze een protestbrief voor. Daarna laten ze de brief in de parochie verspreiden. 
Dit blijkt voldoende voor de Gestapo om het drietal gevangen te nemen. Via Arnhem, 
Amersfoort en Vught worden ze naar Duitsland gebracht. Van Rooijen en Galama 
overleven kamp Dachau niet. Kapelaan Hegge gaat via Sachsenhausen naar Bergen-
Belsen. Als één van de weinigen keert hij na de bevrijding terug. 

Route 2

Horeca onde
rweg

Dit is het kaartje van 
21 november 2015 uit de 

Dropbox van Henk

Onderweg in
 de app
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Markant, Lichtenvoorde
Gezellig terras, maar binnen zitten is zeker geen straf! 
www.markantlichtenvoorde.com

Markt, Aalten
Mmm uw neus achterna… Geurende koffi e of worden het toch de bitterballen? 
Schuif maar aan. Op de Markt in Aalten is altijd plek!

Berenschot’s Watermolen, Winterswijk
Een koel drankje in de schaduw van een oude boom. Sprookjesachtige omgeving. 
www.rest-berenschot.nl

Meer adressen in de app.

Tijdens de oorlog storten in Nederland zo’n 6.500 

vliegtuigen neer. Vierhonderd daarvan boven de 

Achterhoek. De bemanning heeft het toestel dan 

al in paniek verlaten: een spannende sprong in het 

duister. Eerst de vrije val, dan 

zwevend zoeken naar een voor 

het oog veilige landingsplek. 

Maar dan begint het overleven 

pas echt…

Overleven 

Route  3 Lengte
56 km

Begin- en eindpunt
Lievelde, AVOG’s Crash museum, Europaweg 34Route  3

0

2,4 km
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orde

Lievelde

Winterswijk

Niemand vertrouwen 
Het is de nacht van 7 op 8 februari 1945 als de Duitsers een Engels Lancastervliegtuig 
raken. De zes bemanningsleden springen in het donker overboord. Twee van hen, Stan 
Hanson en Geoff Cheeseman, worden via via ondergebracht bij de familie Te Lindert op 
boerderij ‘Bosman’. Daar gaan op 31 maart de vlaggen uit én is er een feestontbijt in de 
boerenkeuken. Pas op dat moment ontdekken ze dat ze niet de enige onderduikers zijn. 
Onwetend van elkaars aanwezigheid zaten ze al die tijd gezamenlijk op en rond het 
boerenerf. Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn!

Crash plek 
Hier crasht op 4 februari 1944 een Amerikaanse bommenwerper. Het boven Duitsland 
geraakte en inmiddels brandende toestel wordt door de piloot in Nederland aan de 
grond gezet. De rest van de bemanning is in Duitsland al overboord gesprongen. 
Kort na de crash arriveert de lokale brandweer. Een van hen ontdekt een tas die door 
de Amerikanen in het toestel is achtergelaten. Omdat er, voor de Duitsers, cruciale 
informatie in de tas kan zitten, neemt hij ‘m mee naar huis. Op dat moment niet 
wetend, dat de eigenaar zich 40 jaar later zal melden! 

Route 3

SPRONG
in het

duister

Horeca onde
rweg

Onderweg in
 de app
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Oorlogsvrijwilligers 
hier melden
Vanaf 1942 wordt dit bord 
gebruikt om Nederlandse 
SS-vrijwilligers te werven: 
mannen die aan Duitse zijde 
willen vechten aan het oostfront. 
Na de bevrijding wordt er een 
stuk van het bord afgezaagd om 
Nederlandse vrijwilligers te 
werven voor de oorlog in 
Nederlands-Indië, dat bezet 
is door de Japanners.

Tijdens de bezetting gaat het normale leven zo 

lang mogelijk gewoon door. Naar het werk, de 

boodschappen, hobby’s, een praatje op straat en 

een sigaretje. Voor de één is het gemakkelijker dan 

voor de ander. Wat alledaagse voorbeelden van 

gevolgen van de bezetting. 

All edaa gs
IN DE

oorlog
Vervalst persoonsbewijs
Nadat de joodse Salli Schwarz op 
8 oktober 1941 ternauwernood 
ontsnapt aan een razzia in 
Winterswijk, gaat hij samen met zijn 
vrouw Bettie en dochtertje Ria van 
het ene naar het andere onderduik-
adres. Verzetsmensen zorgen onder 
meer voor vervalste persoons-
bewijzen. Salli krijgt dit identiteits-
bewijs op naam van Pieter de Graaf. 
Het hele gezin overleeft de oorlog.  
www.markt12.nl

Vervalst persoonsbewijs van Salli Schwartz. 
Te zien in: Onderduik museum Markt 12.

De Nederlandse 
vlag die de 
familie Gans in 
bewaring geeft 
bij de buren.
Te zien in: 
de Synagoge in 
Winterswijk.

WOII weetjes

Vlag in bewaring
De avond voordat de joodse familie 
Gans – Josef, Marthe en vier 
kinderen – zich in 1943 moet melden 
in kamp Vught, neemt ze afscheid 
van haar dierbare buren in 
Winterswijk. Josef Gans geeft 
buurmeisje Henny deze grote 
Nederlandse vlag en zegt: ‘Je krijgt 
de vlag om te bewaren voor betere 
tijden, en om uit te hangen bij onze 
terugkeer.’ De hele familie Gans 
wordt vermoord in concentratie-
kampen in Polen. Het is niet bekend 
of er nog familieleden van de familie 
Gans in leven zijn.  
www.synagogewinterswijk.nl

Kapje waarmee Gerrit Hoopman tijdens 
een razzia weet te ontsnappen. 
Te zien in: Onderduikmuseum Markt 12.

Ontsnapt met Scheveningse kap
In Aalten loert de bezetter voortdurend 
op mannen die zich aan de arbeidsinzet 
onttrekken. Op zondag 30 januari 1944 
houden de Duitsers razzia’s in twee 
kerken tegelijk en arresteren 48 mannen. 
Gerrit Hoopman (19) weet te ontkomen 
door de hulp van mevrouw Visser-Taal, 
een evacuee uit Scheveningen. Zij geeft 
hem snel haar cape, haar overrok en dit 
kapje. Als vissersvrouw vermomd loopt 
Gerrit ongezien de kerk uit. 
www.markt12.nl

Sigaret uit eigen doos
In mei 1942 gaat tabak op de bon: mensen 
hebben behalve geld ook een distributie-
bon nodig om sigaretten te kopen. Veel 
Nederlanders proberen met eigen teelt 
voldoende tabak te produceren, die de nog 
draaiende fabrieken tot ‘amateurtabak’ en 
‘amateursigaretten’ omtoveren. In 1944 
maakt de Persoonsbewijzencentrale, 
gespecialiseerd in vervalsingen, 16.000 
neptabaksbonnen. Door de spanning van 
de oorlog is roken voor velen een 
noodzaak. 
www.achterhoeksmuseum1940-1945.nl

Trompet jeugdstorm 
Naar het voorbeeld van de Hitlerjugend in 
Duitsland richt de NSB in Nederland voor 
10- tot 18-jarigen de Jeugdstorm op. 
De nationaalsocialistische beginselen en 
bewondering van Mussert en Hitler staan 
centraal. Ook muziek speelt een belangrijke 
rol, vooral om de vele parades en marsen 
op te luisteren. Vrijwel elke afdeling 
beschikt over een eigen muziekkorps. 
De trompet wordt tevens gebruikt voor 
strenge orders: Jeugdstormers moeten 
direct gehoor geven aan de signalen voor 
opstaan, verzamelen en brand! 
www.achterhoeksmuseum1940-1945.nl

Tabaksbladerensnijder en een 
pakje amateursigaretten. Te zien in: 
Achterhoeks Museum 1940-1945.

In mei 1942 gaat tabak op de bon: mensen 

voldoende tabak te produceren, die de nog 
Koperen trompet van de Nationale 
Jeugdstorm, de jeugdbeweging van de 
Nationaalsocialistische Beweging (NSB). 
Te zien in: Achterhoeks Museum.  

www.achterhoeksmuseum1940-1945.nl
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Route  4 
Eetcafé ‘t Proathuus, Vorden 
Tijd voor een twaalfuurtje? Authentiek dorpscafé, populair bij `Pieterpadlopers`. 
www.proathuusvorden.nl

Café Heezen, Steenderen
Wat u ziet is wat u krijgt: Authentiek en bruin eetcafé. www.hotelheezen.nl 

Het Wapen van Baak, Baak
Het dorpscafé staat in Baak nog altijd tegenover de kerk. www.debierkaai.nl

Eetcafé Jansen & Jansen, Hengelo Gld.
Vader en zoon Jansen. Twee generaties gastvrij. Verse fruitsappen en prima koffi es. 
www.hetcafejansenjansen.nl 

Meer adressen in de app.

Lengte
53 km 

Begin- en eindpunt
Hengelo (Gld), Achterhoeks Museum 
1940-1945, Marktstraat 6 

Vijf jaren leven in oorlog. Hoe beklemmend is dat? 

En hoe geïsoleerd voelt het zo ver weg van thuis? 

Bijvoorbeeld omdat je moet vluchten, onderduiken 

of gedeporteerd bent. Bovenaan in je agenda staan 

maar twee dingen: overleven en thuiskomen. 

Dat geldt ook voor de soldaten 

die vrijwillig deelnemen aan de 

oorlog. Zeker als de missie 

anders loopt dan gepland… 

Als thuiskomen een obsessie wordt

Route  4
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8 September 1941 
Het is vroeg in de ochtend. Vanuit Duitsland maakt een Engelse bommenwerper zich klaar 
voor een noodlanding. Twee van de vier motoren zijn door Duits luchtafweergeschut geraakt. 
Opgelucht dat ze de Nederlandse grens over zijn, zoeken ze de eerste de beste geschikte 
landingsplaats. Het toestel wordt in het weiland achter De Rustenberg succesvol aan de grond 
gezet. De bemanning verspreidt zich snel. Helaas pakken de Duitsers zes van hen binnen 24 uur 
op. Alleen navigator Richard Pape en boordwerktuigkundige engineer Jock Moir overleven. 
En de bommenwerper? Die namen de Duitsers maar al te graag in beslag. 

September - november 1941 
Hier woonde Jan Agterkamp, toen 33 jaar oud, met zijn ouders. Hij is leraar en journalist en 
één van de weinigen in de buurt die Engels spreekt. Met de contacten van Agterkamp 
vertrekken de piloten een paar dagen later via Zutphen met de trein naar Amsterdam. 
In Leiden worden de vliegeniers toch nog opgepakt en gevangen genomen. Door verraad 
binnen de verzetsgroep worden ook Besselink en Agterkamp gearresteerd. Beiden worden 
ter dood veroordeeld en op 17 november 1941 gefusilleerd in de duinen bij Bloemendaal. 

Route 4

Vij f   
langejare n

Horeca onde
rweg

Onderweg in
 de app
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Route  5 
Strandbad Millingermeer, Millingen
De voeten omhoog of liever in het water? 
Aan de oever van het Millingermeer.
www.strandbadmillingermeer.de 

Café - Restaurant Jan ter Voert, Megchelen
Waar een klein dorp groot in kan zijn. 
De saamhorigheid is nog steeds voelbaar. 
www.jantervoert.nl

Meer adressen in de app.

Lengte
21 km 

Begin- en eindpunt
Megchelen, Oranjeplein 1

Overlevenden en redders, familieleden en 

schoolkinderen. Sinds 2009 lopen tientallen mensen 

elk jaar de route die de dwangarbeiders in 1945 

afl eggen tussen Rees (D) en Megchelen. Om in stilte 

samen te herdenken maar ook om naar elkaars 

lang verzwegen verhalen te luisteren. Deze warme 

deken van verbondenheid tussen toen en nu, tussen 

Duitsland en Nederland verzacht de pijn van de 

verschrikkingen van ooit. 

Gedenken en herdenken 

Route  5

0

1,2 km

Strandbad

Millingermeer
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Millingen

Grootscheepse reddingsactie 
De meest spectaculaire bevrijdingsactie begint op 11 februari 1945. 
Al vroeg in de ochtend dringt Theo Venhorst, gecamoufl eerd als Duitse offi cier, 
het kamp binnen. Zonder dat de bewakers het merken, weet hij, gedekt door de 
diepe duisternis, 300 Nederlandse dwangarbeiders in kleine groepen uit het kamp 
te laten vertrekken. De mannen verzamelen op afgesproken plaatsen. Daar 
worden ze opgevangen door andere vrijwilligers en richting Megchelen begeleid.

Geheim noodhospitaal 
Als de 300 mannen in Megchelen aankomen, staat de bevolking al klaar. Iedereen 
helpt mee. Massaal wordt gekookt, gewassen en kleding ingezameld. De zieken 
worden opgevangen in een, in het geheim opgericht, noodhospitaal in de school. 
Daar is plek om wel 140 mannen per dag te behandelen. Bedden en beddengoed, 
servies en andere huisraad worden door de hele bevolking afgestaan. Dat alles 
onder leiding van Mies Neuhaus. 

Route 5

EENdeken
VAN

warmte

De offi ciële 
herdenkingsroute 
wordt elke 2e zondag 
in maart gelopen. 
Met de app loopt u de 
route wanneer u wilt. 

Tip 

Horeca onde
rweg

Onderweg in
 de app
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Route  6 
Drucultuurfabriek, Ulft
Veel sfeer en véél smaak in het Schaftlokaal van de DRU-Cultuurfabriek. 
Alle gerechten worden geserveerd in de wereldberoemde ‘huisgegoten’, geëmailleerde pannen. 
www.drucultuurfabriek.nl

Groot Nibbelink, Sinderen
Altijd wat te doen op de boerderij van Groot Nibbelink. 
www.koffi eboerderij.nl 

Theetuin Vitaverde, Megchelen
Kijk voor actuele openingstijden op de website. Kies uw plekje: aan het water, 
in de bloemenwei of in de schaduw van de boomgaard. Met landwinkel. 
www.vitaverde.nl

Meer adressen in de app.

Lengte
53 km  

Begin- en eindpunt
Megchelen, Oranjeplein 1

Tijdens de bezettingsjaren neemt het verzet toe. 

‘De ondergrondse’ pleegt aanslagen op nazi’s en 

collaborateurs. Ze overvallen distributiekantoren, 

helpen onderduikers en verspreiden ongecensureerd 

nieuws. Achteraf klinkt dat gemakkelijk maar hun 

acties waren vaak ongelofelijk spannend. Er was 

veel moed nodig én je moest bereid zijn om je leven 

te geven. Of misschien nog wel erger, dat van vele 

onschuldige anderen.  

Soms gaat het anders 

Route  6

0

2,4 km

Vita Verde

Dru Cultuur-
fabriek

Groot-
Nibbelink

Dinxperlo

Ulft

Silvolde
Terborg

Gendringe
n

Varssevel
d

Verzetsgroep De Bark  
Het is eind februari 1945. Per toeval stuiten drie Duitse offi cieren op de vervallen 
boerderij De Bark. De offi cieren gaan de boerderij binnen, niet wetende dat er dertig 
verzetsstrijders wonen. Die hebben weinig keus: Ze proberen de Duitsers nog over te 
halen om te deserteren, omdat de oorlog niet lang meer zal duren. Als de Duitsers 
weigeren, besluit de verzetsgroep de offi cieren én hun chauffeur op te hangen. 
Om een wraakactie te voorkomen, wordt een auto-ongeluk in scene gezet. 

De oogst  
De bezetter heeft al snel door dat het geen ongeluk is. Ze zijn woedend en eisen dat 
de NSB-burgemeester vijftig mensen aanwijst om gefusilleerd te worden. Op 2 maart 
worden op deze akker zes en veertig mensen doodgeschoten. Als de boer later dat 
jaar het graan oogst, valt hem op dat het graan op de plek van de executie hoger is 
dan het andere graan. Hij oogst het gescheiden van de rest en bewaart het in een 
glazen stolp. De stolp maakt onderdeel uit van het huidige monument.  

de NSB-burgemeester vijftig mensen aanwijst om gefusilleerd te worden. Op 2 maart 

Route 6

Fataal
verzet

Alle gerechten worden geserveerd in de wereldberoemde ‘huisgegoten’, geëmailleerde pannen. 

Kijk voor actuele openingstijden op de website. Kies uw plekje: aan het water, 

Horeca onde
rweg

Onderweg in
 de app

Vita Verde
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Dat kan in de diverse musea op en rond 

de routes. Check voor uw bezoek de 

actuele openingstijden en prijzen via 

de vermelde websites. 

MEER  
 weten,

MEER be leve n?
Meer weten, meer beleven

 
Aalten, Markt 12

Goed of fout? 
In het hol van de leeuw zaten ze…, 
de onderduikers op de zolder van Markt 12, 
een monumentaal pand in het centrum van 
Aalten. Beneden in de grote voor kamer is 
namelijk het bureau van de Duitse 
Ortskommandant gevestigd. 
Het monumentale pand is in 2004 
om gebouwd tot museum waarin de zolder 
en voorkamer weer ingericht zijn zoals toen. 
Op zolder is de benauwdheid van toen nog 
voelbaar. Eenmaal weer buiten realiseert u 
zich hoeveel nuances er zijn tussen goed en 
fout. 

Nederlands record? 
In het laatste bezettingsjaar vonden zo’n 
2500 onderduikers een onderdak in Aalten 
en omgeving. Onderduikers waren mannen 
die de verplichte Arbeitseinsatz in Duitsland 
wilden ontlopen, maar ook joden en 
verzetsmensen. Een indruk wekkend aantal 
voor een dorp met zo’n 13.000 inwoners, 
waarschijnlijk zelfs een Nederlands record.
www.markt12.nl

AVOG’S CRASH MUSEUM  
Lievelde, Europaweg 34

AVOG?  
AVOG is een afkorting van: Achterhoekse 
Vliegtuigwrak Opgravers Groep. Deze 
groep vrijwilligers heeft 90% van wat er in 
het museum te zien is gedetecteerd en 
opgegraven. Maar het werk is nog niet 
klaar. Veel crashplaatsen zijn nog steeds 
onbekend en er missen nog altijd 
bemanningsleden. De AVOG zet zich in 
om de vermistenlijst in te korten en de 
geschiedenis te bewaren.  

Een eerbetoon  
Een eerbetoon aan de geallieerde vliegers. 
Circa 400 geallieerde en Duitse vliegtuigen 
zijn neergestort in de Achterhoek. 
In het museum ziet u veel technisch 
bewijsmateriaal dat in de loop der jaren 
door vrijwilligers is opgegraven: motoren, 
propellers en landingsgestellen maar ook 
delen van de vlieguitrusting, kaartmateriaal, 
boord wapens, munitie en radio’s. 
www.crashmuseum.nl

STADSMUSEUM DOETINCHEM     
Doetinchem, 
Burgemeester van Nispenstraat 2 

Angstaanjagend dichtbij  
Tot maart 1945, een paar weken voor 
de bevrijding, ziet de binnenstad van 
Doetinchem er heel anders uit. Hoe? 
Dat ziet u op de maquette in het museum. 
De verwoesting komt angstaanjagend 
dichtbij in de zogenaamde luisterstoel. 
Bommen en granaatinslagen links en 
rechts van u.
www.stadsmuseumdoetinchem.nl

GRENSLANDMUSEUM     
Dinxperlo, Markt 1b 

Tweeling  
De twee grensdorpen Dinxperlo (NL) 
en Suderwick (D) vormen een soort 
onaf scheidelijke tweeling. Toch worden 
ze in de oorlog wreed van elkaar 
gescheiden door prikkeldraad. Maar het 
eenheids gevoel overwint. In het 
Grensland museum is te zien hoe creatief 
de dorpelingen waren en hoe ze de 
regels van de bezetter omzeilden. 
www.grenslandmuseum.nl

DE MOEZEKÖTTEL     
Gendringen, kruising Asbroek 
en Nieuweweg 

Wederopbouw  
Bevrijd! De bezetting overleefd! Maar nu? 
Veel huizen en boerderijen zijn verwoest 
bij de laatste bombardementen en 
beschietingen. De pijn van gesneuvelde 
familieleden en dorpsgenoten is nog vers. 
En toch moeten ze door. Bovenaan de lijst 
staat een dak boven je hoofd. En zo 
worden uit het overgebleven puin in 
een mum van tijd, overal tijdelijke 
nood woningen opgetrokken. Zo tijdelijk, 
dat er in de omgeving nog maar eentje 
over is met de bijzondere naam: 
De Moezeköttel. Deze piepkleine 
noodwoning is dankzij vrijwilligers weer in 
de oorspronkelijke staat te bewonderen. 
www.moezekottel.nl

ACHTERHOEKS MUSEUM 
1940-1945       
Hengelo (Gld), Marktstraat 6 

Net als toen…   
Hoe zag de plaatselijke kroeg of de 
dorpswinkel er uit in oorlogstijd? En wat 
was het straatbeeld destijds? 
Een aan rader om na de route even binnen 
te kijken. De indrukken van onderweg 
krijgen zo nog meer betekenis. 
www.achterhoeksmuseum1940-1945.nl

 Route 3 
& 8  Route 3 

 Route 7 
& 9 

 Route 8 

 Route 1,
 6 & 10 

Tip : Check Achterhoek.nl en www.bevrijdingsroute.nl 
voor actuele evenementen en speciale arrangementen 
rondom de Bevrijding.

 Route 4 

ONDERDUIKMUSEUM MARKT 12

be leve n? om gebouwd tot museum waarin de zolder 
en voorkamer weer ingericht zijn zoals toen. 
Op zolder is de benauwdheid van toen nog 
voelbaar. Eenmaal weer buiten realiseert u 
zich hoeveel nuances er zijn tussen goed en 
fout. 

Nederlands record? 
In het laatste bezettingsjaar vonden zo’n 
2500 onderduikers een onderdak in Aalten 
en omgeving. Onderduikers waren mannen 
die de verplichte Arbeitseinsatz in Duitsland 
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Route  7 
Het Borghuis
Het is altijd gezellig in dit bijzondere restaurant. In hetzelfde pand als het Stadsmuseum. 
www.hetborghuis.nl 

Simonsplein
Echt uitrusten is bij deze route niet nodig. Maar weersta al die uitnodigende terrasjes 
onderweg maar eens! Bijvoorbeeld op het Simonsplein. 

Meer adressen in de app.

Lengte
2 km  

Begin- en eindpunt
Stadsmuseum, 
Burgemeester van Nispenstraat 2 

Doetinchem lijkt de bezetting redelijk ongeschonden 

door te komen. De fraaie koopmanswoningen, 

de sfeervolle winkelpanden en de monumentale 

kerk staan te pronken in de vroege voorjaarszon van 

1945. Maar dan gaat het mis. Op 19, 21 en 23 maart 

wordt de stad getroffen vanuit de lucht. 

De Duitsers? Nee de geallieerden! Het noodlot of 

toch strategie? 

Verzet in de binnenstad

Route  7

0

0,32 km

Doetinche
m

Het Borghuis

Oude

IJssel

De overval  
Aan het eind van een warme middag in augustus 1944 stappen zes gewapende verzetsmensen het 
hier gevestigde distributiekantoor binnen. Ze sluiten het personeel en de bewakers op in de kelder 
en verzamelen zo snel als ze kunnen distributie bonnen. Hoewel ze de actie zorgvuldig hebben 
voorbereid, zien ze een kelderraampje over het hoofd. Een bewaker weet via dat raampje te 
ontsnappen en waarschuwt de politie. Als die arriveert, ontstaat er een vuurgevecht. De overvallers 
weten echter te ontsnappen mét zakken vol bonnen. Agent Dirk van de Horst, die goede contacten 
heeft met het verzet, wist hun sporen uit. Ze worden dan ook niet opgespoord. 

Het geheimzinnige busje  
Begin 1945 plaatsen de Duitsers een groen busje in de tuin van Misset en spannen er een 
camoufl agenet over. Dat ontgaat verzetsmensen niet. Ze denken dat het een radiowagen is die 
signalen opvangt via boxen die aan de toren van de Catharinakerk hangen. Deze informatie geven 
ze via de PGEM-telefoon door aan de geallieerden in het inmiddels bevrijde Nijmegen. Als Britse 
vliegtuigen op 21 maart de eerste bommen in de tuin van Kees Misset laten vallen, is het verzet er 
dan ook van overtuigd dat het een doelbewuste aanval is. Uit vluchtrapporten van de vliegtuigen 
blijkt echter dat de piloten dachten dat ze boven het Duitse Isselburg vlogen. 

Route 7

Onve rwacht
slot

akkoord
vliegtuigen op 21 maart de eerste bommen in de tuin van Kees Misset laten vallen, is het verzet er 

Tip : Bekijk na de route de vooroorlogse maquette in het Stadsmuseum. 
Herkent u panden, straatjes en verhalen uit de app? Het entreekaartje 
is goed voor een lekkere kop koffi e in Het Borghuis.

Horeca onde
rweg

Onderweg in
 de app
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Route  8 
Markt Aalten
En ook na 70 jaar doen ze nog steeds niet fl auw in Aalten. Op de 
terrasjes en in de cafés aan de Markt bent u meer dan welkom! 

Theetuin Rensink, Aalten
Omfi etsplekje: Heel veel passie bij Henk en Josien te Lindert. Voor de 
eeuwenoude boerderij, voor de tuin en voor uw kopje thee. Maar ze 
schenken ook andere drankjes natuurlijk!
www.theetuinrensink.nl

Meer adressen in de app.
 

Lengte
34 km  

Begin- en eindpunt
Aalten, Markt 12 

Al voor de oorlog zijn joodse mensen uit Duitsland 

hier welkom. En als in 1940 het oorlogsgeweld echt 

uitbarst, stijgt het inwonertal van Aalten nog sneller. 

Buitenproportioneel snel zelfs. Want waar in de rest 

van Nederland gemiddeld 5% van de bevolking zit 

ondergedoken, is dat in Aalten vier keer zo veel: 

per vijf inwoners is er één onderduiker! 

Explosief inwonertal

Route  8

0

2 km

Theetuin Rensink

Aalten

Dinxperlo

Varssevel
d

Markt
Aalten

Ome Jan   
Jan Wikkerink staat vooral bekend om zijn hulp aan onderduikers. 
Leeftijd speelt daarbij geen rol. De jongste wordt in september 1943 in een doos 
voor zijn deur gelegd. De ouders van het nog maar net geboren joodse jongetje 
zijn ondergedoken en een baby is te riskant. Ome Jan regelt een ‘zuiver arisch’ 
verklaring en geeft hem de naam Willem (naar koningin Wilhelmina) Herfstink. 
Na de oorlog wordt het kind opnieuw ingeschreven, nu onder zijn echte naam. 
Wikkerink zelf wordt een jaar later door de SS gearresteerd maar weet te 
ontvluchten. Tot de bevrijding heeft hij zelf ondergedoken gezeten. 

Slim koopmanschap   
Slimme handelaren spelen, ook in de oorlog, in op de behoefte. Zo biedt het 
Gorinchemse staalconstructiebedrijf De Vries, Robbé en Co kant-en-klare 
schuilkelders aan. De familie van der Kamp op nummer 7 bestelt ‘Eén 
gezinsschuilplaats, type B4’. Het inbouwmodel is gemaakt van staal en moet 
bedekt worden met een dikke laag aarde. Je zorgt zelf voor de matrassen en 
voorraden. De meeste gezinnen schuilen overigens ‘gewoon’ in hun kelder.

Route 8

MET 

dank
AAN

Ome Jan

Horeca onde
rweg

Onderweg in
 de app
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Route  9 
De Gouden Karper, Hummelo
Als je maar lang genoeg gewoon blijft, word je vanzelf bijzonder. 
www.degoudenkarperhummelo.nl

Centrum Doetinchem
Volop terrassen in het heropgebouwde centrum van Doetinchem. 
Een Italiaans ijsje? Een koel glas Chardonnay kan ook… 
U bent bijna weer bij het eindpunt. 

Volop gezelligheid
In Doesburg zijn volop gezellige cafeetjes, eetwinkels en terrasjes te vinden. 
www.achterhoek.nl 

Meer adressen in de app.

Lengte
55 km  

 Begin- en eindpunt
  bij Brinks Pannenkoeken  

Relaties die vanzelfsprekend waren, zijn dat in 

oorlogstijd plotseling niet meer. Wie vertrouw je en 

wie niet? Iedereen wordt opnieuw beoordeeld. 

Zelfs partners weten niet van elkaars verzetswerk. 

Verliefd worden hoort er bij, maar… ook op de 

vijand? De behoefte aan geborgenheid en hoop is 

groter dan ooit. Hoe pijnlijk is dat voor families die 

wreed uiteen gerukt worden? 

Gemengde gevoelens

Route  9

0

2,8 km

Doetinche
m

Wehl

Didam

Zeddam

Doesburg De Gouden Karper

Vriend én vijand    
Erna Hermanns is 15 als de oorlog begint. Haar hartsvriendin is Pineke Misset. 
Al in de zomer van 1940 krijgt Pineke een relatie met de Duitse Rolf von 
Westernhagen. Ze verloven zich maar verliezen elkaar door de oorlog uit het oog. 
Erna ontmoet net na de bevrijding de Britse Bill Cole. Ze worden verliefd en 
trouwen. Jaren later vinden ook Pineke en Rolf elkaar terug en trouwen. 
De liefdes blijven, de vriendschap groeit. En wat blijkt? Bill en Rolf hebben 
zowel in Normandië als in de Ardennen tegen elkaar gevochten! 

Roggestraat 12    
De razzia’s in Doesburg vinden plaats in het najaar van 1941 en 1942. 
De Duitsers slepen joodse bewoners hardhandig uit hun huizen en vervoeren ze 
op onmenselijke wijze naar concentratiekampen. Ook hier op nummer 12. 
Abraham Meijers overlijdt vrij snel na zijn aankomst in Mauthausen in oktober 1941. 
Zijn vrouw heeft de ontberingen langer moeten doorstaan. Zij overlijdt in mei 1943 
in Sobibor. De struikelstenen liggen op adressen waar nazislachtoffers woonden. 

Route 9

Verlief d
IN DE

oorlog

Horeca onde
rweg

Onderweg in
 de app
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Route  1 0 
Hof Mäteling, Anholt
Zo gaat dat op de boerderij: Alles wat u hier eet, drinkt of koopt is kakelvers of rasecht! 
In de huisgemaakte ‘Kuchen’ van Boerin Monika proeft u haar passie. 
www.maeteling.de

Wasserschloss Anholt
Groot, groter, grootst. En het terras ligt midden in het water. De eendjes zwemmen vanzelf voorbij.
www.schloss-anholt.de

Theetuin Vitaverde, Megchelen
Kijk voor actuele openingstijden op de website.
www.vitaverde.nl 

Meer adressen in de app.

Lengte
17 km  

Begin- en eindpunt
Megchelen, Oranjeplein 1  

Als op 1 april 1945 de kruitdampen boven 

Megchelen weer optrekken, blijkt dat veel huizen 

en boerderijen onherstelbaar beschadigd zijn. 

Met frisse moed worden er tal van noodwoningen 

gebouwd met de aanwezige puinresten. De één 

wat sterker of groter dan de ander. Bijna al die 

noodwoningen zijn inmiddels weer verdwenen. 

Maar één piepklein exemplaar, is recent 

gerestaureerd: ‘De Moezeköttel’. 

De wederopbouw 

Route  1 0

0

0,8 km

Vita Verde

Slot
AnholtHof Mäteling

Megchelen

Anholt

De oude Moezeköttel    
In 1940 ziet een 7-jarig jongetje de Duitse soldaten op De Zwanenburg langskomen. 
Dat de oorlog begonnen is, realiseert hij zich nog niet. In maart 1945 is het jongetje 12. 
Op het boerderijtje ‘De Moezeköttel’ van zijn oom en tante hebben zo’n tien Duitse 
soldaten hun intrek genomen. Ze zijn er nooit allemaal tegelijk, maar ze rouleren. 
De soldaten horen bij twee kanonnen, die aan de westkant van het boerderijtje staan 
opgesteld. 

Onder vuur     
Als de geallieerden in maart 1945 hun verkenningsvliegtuigen vooruit sturen, worden 
de Duitse soldaten bij De Moezeköttel onrustig. De kanonnen staan opgesteld onder 
wat populieren maar die hebben eind maart nog geen blad. De kanonnen zijn dus open 
doelen. En dan begint op vrijdag 23 maart het schieten. Elk schot van de Duitsers 
wordt beantwoord door de Canadezen en Engelsen. Granaten ontploffen en 
fosforpatronen zetten boerderijen in brand. De rust keert pas terug na de bevrijding 
op 28 maart. Van de oude ‘Moezeköttel’ resteren alleen nog wat stenen. 

Route 10

EEN 

dak
BOVEN JEhoo fd

Zo gaat dat op de boerderij: Alles wat u hier eet, drinkt of koopt is kakelvers of rasecht! 

 De Moezeköttel is 
in het voorjaar en in 
de zomer dagelijks 
geopend tussen 
10.00-18.00 uur. 
De toegang is gratis. 

Tip 

Horeca onde
rweg

Onderweg in
 de app
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Route  1 1 

De adressen vindt u in de app.  

Lengte: U bepaalt zelf de lengte van de route. Die is 
afhankelijk van het aantal luisterplekken dat u aandoet. 

Een oorlog is geen voetbalwedstrijd die eindigt met een 

eenduidig fl uitsignaal. De dagen voor en na de bevrijding 

zijn de verwarrendste uit de geschiedenis. Steden die vijf jaar 

lang ongeschonden blijven, worden in de laatste dagen plat 

gebombardeerd. Gezinnen, die samen uitkijken naar de vrijheid, 

worden op het allerlaatst nog wreed uiteen gescheurd. Bij de 

8 luisterplekken van de Liberation Route in de regio herbeleeft 

u de momenten rondom de bevrijding aan de hand van 

persoonlijke verhalen gekoppeld aan bijzondere locaties en 

levensechte geluiden. U voelt de angst, de blijdschap, de woede, 

de hoop, de zorgen en het verdriet van toen. Iedere luisterplek is 

te herkennen aan een grote veldkei met een informatiepaneel.

Vreugde en verdriet 

Op de trap was nog plek     
Het is de nacht van 31 maart op 1 april 1945. De familie ligt, met zoveel 
onderduikers en evacués als maar mogelijk is, schouder aan schouder in de kleine 
kelder van hun oude dorpsboerderij. Slechts enkele meters boven hun breekt de 
hel los… Bij de Torenmolen, stond het afweergeschut van de Duitsers opgesteld. 
De molen werd gebruikt als zendmast. 

Massa-executie uit wraak     
In de vroege ochtend van 2 maart 1945 was Varsseveld getuige van een massa-
executie. Als represaillemaatregel voor de dood van vier Duitse soldaten werden 
zesenveertig gevangenen op een tarweveld net buiten Varsseveld geëxecuteerd. 
Het graan dat die zomer op de executieplek werd geoogst, 
groeide hoger dan elders in het veld.

Van luisterplek naar luisterplek
In de app ziet u alle locaties en bijbehorende adressen van de Liberation 
Route luisterplekken in de Achterhoek. Per plek vindt u in de app ook de 
geluidsfragmenten. 

Begin- en eindpunt
U kiest zelf bij welke luisterplek u start. Van daaruit kiest u de volgende. 
In de app ziet u uzelf bewegen op de kaart. Het adres van de volgende 
luisterplek gebruikt u voor uw navigatie. Gaat u langs alle 11 luisterplekken, 
houd dan rekening met ca. 100 km.   

Route 10

Bevrijd
MAARve rward

Route 10

Route  1 1
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Late bevrijding

Markt 7 
Doesburg

Op de trap was nog plek
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Reddingsactie dwangarbeiders

Dorpsplein 
Megchelen

Bombardementen
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AVOG's Crash Museum

Europaweg 34 
Lievelde

Massa-executie uit wraak

Rademakersbroek
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Onderduikmuseum Markt 12
Markt 14 
Aalten

Granaatinslag na de bevrijding

Zutphen-Emmerikseweg 64 Baak

Horeca onde
rweg

Het graan dat die zomer op de executieplek werd geoogst, Het graan dat die zomer op de executieplek werd geoogst, Het graan dat die zomer op de executieplek werd geoogst, 

Onderweg in
 de app

Ga voor nog meer 
luisterplekken naar  
www.liberationroute.nl 
of download de app 
Liberation Route Europe 
in de Play Store of 
App Store.

Tip 
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Leuklogere n
De kans is groot dat u na één 

route meer wilt. Meer wandelen, 

meer fi etsen, meer Achterhoek.

Bronkhorst
‘Een kar die ratelt op de keien, het raadhuis met een pomp ervoor… 
’Het kleinste stadje van Nederland voelt als ‘Ons Dorp’ van Wim Sonneveld. 
www.herbergdegoudenleeuw.com

Lengel 
De gastvrijheid is niet nieuw. In de oorlog is iedereen welkom op de 
grote boerderij: Joodse onderduikers, verzetsstrijders en evacués. 
En ondertussen worden in de kelder volop vrijstellings documenten, 
persoonsbewijzen en andere waardepapieren vervalst. Het was één van 
de belangrijkste verzetscentra in de Achterhoek. www.dekorenhorst.nl 

‘s-Heerenbergh
Evacués, onderduikers, vluchtelingen, gewonden en zieken. Niemand klopte 
tevergeefs aan voor hulp in oorlogstijd. Nu is dat niet anders, maar wel een 
stuk comfortabeler. De  twee oorspronkelijke verdedigingstorens op de 
voorburcht zijn namelijk ingericht als luxueuze suites. www.huisbergh.nl

Doetinchem 
In het toenmalige schoolgebouw ‘Ruimzicht’ is in de oorlog een regionaal 
centrum van de Luftwaffe gevestigd. Het is een belangrijk communicatie-
knooppunt omdat de Luftwaffe vaak als eerste weet wat er waar speelt. 
Vanuit Ruimzicht is er een direct lijntje met de Duitse generaal Bittrich in het 
nabijgelegen kasteel Slangenburg. Juist die verbinding zou een belangrijke 
laatste schakel zijn geweest bij het mislukken van de operatie Market 
Garden. Detail: De kinderen uit het joodse gezin Mogendorff (route 7) 
vinden hier na de oorlog hun piano terug! www.villaruimzicht.nl

Lievelde 
Terug in de tijd in een oud-Saksische herberg, maar dan wel met alle luxe 
van nu! De plek heeft historische waarde, maar wel om een andere oorlog, 
namelijk de 80-jarige. Toen stond op deze plek de keuken van het leger van 
de Prins. De bijzondere naam heeft te maken met de laatste bewoner: 
boer Kots. Hij woonde er tot 1934. www.ervekots.nl

Megchelen 
Tijdens de bezetting is op dit terrein een clandestiene winkel gevestigd. 
De klantenkring bestaat uit Nederlandse en Duitse buurtbewoners. 
Spannend al die mensen op het erf want in de kelder zitten onderduikers. 
Sporen van toen en een deel van het winkelinterieur zijn nog steeds 
zichtbaar. De familie Tenbult laat u het graag zien. 
Ook B&B. www.campingdebosrand.eu

Meer prettige overnachtingsadressen vindt u via www.achterhoek.nl 
en www.bevrijdingsroute.nl  

’Het kleinste stadje van Nederland voelt als ‘Ons Dorp’ van Wim Sonneveld. 
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