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Voorwoord 
 

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat er in de media veel aandacht wordt besteed aan de bevrijding van 
Nederland 75 jaar geleden. Ook in de gemeente Haaksbergen zijn er tal van activiteiten georganiseerd, ook 
voor basisschoolleerlingen. Deze nieuwsbrief staat daarom geheel in het teken van 75 jaar vrijheid. 
In Haaksbergen is er gekozen voor het thema ’75 jaar vrijheid en verzoening’.  
Hieronder staat beschreven waarom er voor dit thema is gekozen.  
 

Het is op 1 april 75 jaar geleden dat Haaksbergen werd bevrijd door de geallieerden. Er zijn, naast het 
feit dat het een jubileumjaar is, diverse redenen om dit jubileum groots te vieren. Inwoners uit 
Haaksbergen, die nog kunnen getuigen over de oorlogsjaren en de bevrijding, zijn op leeftijd. In relatie 
hiermee dringt de tijd om te kijken hoe we de herdenking 40-45, en de viering van de daarna verworven 
vrijheid, kunnen doorgeven aan de jongere generatie . 
Haakbergen herdenkt al ruim 20 jaar samen met haar partnergemeente Ahaus en heeft daarom in het 
kader van 75 jaar vrijheid gekozen voor het thema Vrijheid & Verzoening. Haaksbergen grenst aan 
Duitsland en heeft al ruim 30 jaar een partnerschap met de gemeente Ahaus waar intensief vorm aan 
wordt gegeven. Na de oorlog streefden de inwoners van deze grensgemeenten naar normalisering. 
Naast het feit dat zij dit zelf wilden, was het ook een voorwaarde om met elkaar in vrijheid te leven. Het 
verzoeningsproces dat zich na de oorlog heeft ingezet, heeft tot doel om grenzen te slechten, niet alleen 
fysiek maar ook in onze gedachten. Begrip voor culturen en wederzijds respect. 

 

De activiteiten waaraan de leerlingen kunnen deelnemen zullen ook in het teken staan van begrip voor 
culturen en wederzijds respect. Alle activiteiten staan in deze nieuwbrief beschreven evenals een stukje 
geschiedenis over de gemeente Haaksbergen in de Tweede Wereldoorlog. 
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Activiteiten 
 

Lezing over Bernard Klaczynski,  
een Poolse soldaat betrokken bij de bevrijding van Nederland  
Doelgroep: groep 7 en 8 
Donderdag 7 februari vond de eerste activiteit plaats. 
Léon Klaczynski hield een lezing over zijn vader Bernard Klaczynski in het 
Haaksbergse Harmonie gebouw. 
Bernard Klaczynski is (samen met zijn broer Roman) als soldaat betrokken geweest 
bij de bevrijdingsacties. 
Léon vertelde aan de hand van origineel materiaal over de soms helse tocht die 
door de Poolse soldaten is gemaakt en hoe ook dicht bij Haaksbergen geholpen is 
met de bevrijding. 
Na de oorlog is hij als ‘stateloos burger’ in Nederland gebleven, omdat terugkeer 
naar Polen niet zomaar mogelijk was.  
Ruim 60 leerlingen waren aanwezig bij deze lezing. 

 

Expeditie Vrijheid 
Doelgroep: groep 7 en 8 
Bestond mijn school al in 1940? En mijn straat? Was er een Joodse 
gemeenschap in mijn plaats? Zijn hier razzia's geweest? En werden ook hier 
verzetskranten verspreid? Is hier gevochten, in april 1945? En wat betekent 
dat oorlogsmonument op de hoek van de straat eigenlijk?  
Ga mee op ontdekkingstocht! In Expeditie Vrijheid ontdekken kinderen de 
verhalen van de oorlog en de betekenis van vrijheid in hun eigen buurt. Zo 
krijgt de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog betekenis.  

 
Voor de groepen 7 en 8 is er een educatief project ontwikkeld door o.a. het 
Historisch Centrum Overijssel. In zes lessen gaan leerlingen op zoek naar sporen 
van de Tweede Wereldoorlog en de betekenis van vrijheid in hun omgeving. Dit 
lespakket staat vanaf januari 2020 op de website www.expeditie-vrijheid.nl. 
 
Scholen die zich vóór 1 december 2019 hebben aangemeld hebben inmiddels een 
Expeditieposter op A1 formaat ontvangen. Maar ook zonder aanmelding kun je 
gebruik maken van de lessen. 
 
Samen met de Historische Kring in Haaksbergen hebben we verder nog een 
aanvullende lesbrief en een PowerPoint over Haaksbergen gemaakt die aansluit bij 
de zes lessen. Deze ontvangen jullie eind februari / begin maart. 
 

 

Anne Frankproject  
Doelgroep: groep 7 en 8 
In week 17 kunnen alle leerlingen van de groepen 8 en combinaties 7 en 8 weer meedoen aan het Anne 
Frankproject. 
Al sinds vele jaren biedt een kleine werkgroep van (oud-)onderwijzers en vrijwilligers jaarlijks een klein project 
aan, dit jaar rondom het thema Vrijheid & Verzoening.  
 
Dit project bestaat uit bezoeken aan de verschillende kerken, synagoge en moskee in Haaksbergen en een 
rondgang door het dorp. Vrijwilligers vertellen en laten zien hoe zij vanuit hun perspectief om gaan met elkaar. 
Verschillen in gedachten vormen juist het begin voor begrip voor elkaar.  
Juist in de periode van het herdenken van de ervaringen rond de Tweede Wereldoorlog past deze thematiek heel 
goed. 

http://www.expeditie-vrijheid.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.expeditie-vrijheid.nl%2F&psig=AOvVaw1K5lC5qMNRJitrH9vEPo2j&ust=1582199259108000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNimyNjF3ecCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.sallandtv.nl%2F2020%2F01%2F15%2Flancering-expeditie-vrijheid-15-januari-1600-1700-in-goor%2F&psig=AOvVaw1K5lC5qMNRJitrH9vEPo2j&ust=1582199259108000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNimyNjF3ecCFQAAAAAdAAAAABAJ


Ook dit jaar krijgen de scholen weer een uitnodiging om mee te doen. De start wordt meestal gemaakt via de 
jaarlijks uitgegeven Anne Frank-krant. Er wordt een vertaalslag gemaakt door het leven van Betsie Frankenhuis, 
een Haaksbergs meisje dat gedeporteerd en vermoord is, in kaart te brengen en via een zelf op te bouwen 
tentoonstelling in de eigen school vorm te geven. 
Voor meer informatie kijk op: www.annefrank-project.nl. 
 
In het kader van het Anne Frankproject en 75 jaar vrijheid krijgen alle scholen een tweetal boeken. Het eerste 
boek is het boek van Johanna Reiss ‘De Schuilplaats’ en het tweede boek is een uitgave van de Historische Kring 
met de titel ‘Met een bombardement op Haaksbergen kwam de bevrijding in zicht’.  
 

Gedichtenwedstrijd  
Doelgroep: groep 4 t/m 8 
Na de voorjaarsvakantie ontvangen alle scholen in de gemeente Haaksbergen een uitnodiging om deel te nemen 
aan de gedichtenwedstrijd ‘Vrijheid & verzoening’. 
De school bepaalt zelf welke groep(en) er meedoen aan de gedichtenwedstrijd.  Elke school kan één gedicht 
nomineren bij de Culturele Commissie.  
Uit de inzendingen wordt één gedicht gekozen om te worden voorgedragen op 4 mei tijdens de herdenking, voor 
de toespraak van burgemeester Welten.  
Het winnende gedicht zal worden gepubliceerd in ‘Rond Haaksbergen’ en op sociale media. 
 

Radio Oranje  
Doelgroep: groep 7 en 8 
RTV Sternet begeleidt, in nauwe samenwerking met de verschillende basisscholen in Haaksbergen, leerlingen bij 
het maken van videoreportages ('vlogs') over de evenementen die in de gemeente Haaksbergen worden 
georganiseerd rond 75 jaar vrijheid. 
De leerlingen worden op die manier direct betrokken bij de herdenkingsactiviteiten en schrijven letterlijk hun 
eigen belevingen van de geschiedenis. RTV Sternet bundelt de vlogs en publiceert ze gedurende de maand van de 
vrijheid in de vorm van een aantal weekjournalen. 
 
RTV Sternet heeft zelf scholen benaderd die hieraan hun bijdrage gaan leveren. 
 

 

Lessuggesties 
 

Buiten de activiteiten die worden aangeboden zijn er nog vele andere mogelijkheden om aandacht te besteden 
aan de Tweede Wereldoorlog in de klas. Zie hiervoor ook onderstaande links. 
 

https://www.4en5mei.nl/educatie 
 

Jong in oorlog 
In de filmpjes van Jong in oorlog 
vertellen ooggetuigen over de 
Tweede Wereldoorlog. Als kind 
hebben zij de oorlog meegemaakt. 
 

 

https://www.tweedewereldoorlog.nl/educatie/primair-onderwijs/ 
 
 

Gastsprekers in de klas 
Sprekers vertellen een persoonlijk verhaal over de 
Tweede Wereldoorlog, een actuele vredesmissie of  
een ander gerelateerd onderwerp. 
 
 

http://www.annefrank-project.nl/
https://www.4en5mei.nl/educatie
https://www.tweedewereldoorlog.nl/educatie/primair-onderwijs/
https://www.4en5mei.nl/educatie/jong-in-oorlog


Geschiedenis van Haaksbergen 
 
Over de Tweede Wereldoorlog is ontzettend veel informatie te vinden. Maar wat weten we over de 
geschiedenis van Haaksbergen? 
Leren over de cultuurhistorie van je eigen omgeving geeft antwoord op veel vragen: 

• Wat is er gebeurd op de grond onder je voeten? 

• Welke sporen van de geschiedenis vind je terug in voorwerpen, gebouwen, verhalen en bijzondere 
plekken in Haaksbergen? 

Op de website https://www.entoen.nu/nl/overijssel/twente/haaksbergen vind je de Canon van Haaksbergen. 
Hier is ook informatie te vinden over de Tweede Wereldoorlog in Haaksbergen. 
 

Een korte samenvatting 
De intocht van de Duitse troepen op 10 mei 1940 leidde in het dorp tot grote verslagenheid. Langs de grens 
waren er ook toen veel verbindingen met het buurland. Boeren uit Buurse deden zaken met boeren uit 
Alstätte. Er werden 'grensoverschrijdende' huwelijken gesloten. Ook waren er joodse Duitsers die naar 
Nederland waren gevlucht. 
 
De oorlog verstoorde de samenleving wreed. Door 5 jaren bezetting verloren 115 Haaksbergenaren hun leven, 
onder wie 21 weggevoerde joodse mensen. 
Haaksbergen telde in 1940 een kleine 10.000 inwoners. Velen van hen verdienden hun boterham in de 
agrarische sector, in winkels en bedrijven, vooral in de textielindustrie. 
Bijna driekwart van de inwoners was katholiek. Verschillen tussen geloofsgroepen speelden een rol, maar in 
een dorp waarin iedereen elkaar kende, voelde men zich toch vooral Haaksbergenaar. Dat gold ook voor de 54 
joodse inwoners. 
 
Na de inval eisten de Duitsers tientallen openbare en andere gebouwen op en 141 particulieren moesten 
Duitse militairen bij hen in huis nemen. De joodse medeburgers werd het normale leven onmogelijk gemaakt. 
 
In april 1943 moesten alle joden Haaksbergen verlaten om op transport te worden gesteld naar 
vernietigingskampen in Duitsland. Voor 33 joodse inwoners was dit reden om onder te duiken. In het 
buitengebied was het risico om onderduikers te verbergen kleiner dan in het dorp. Van de 21 joodse 
Haaksbergenaren die naar concentratiekampen waren afgevoerd, keerde niemand levend terug. 
 
Haaksbergen werd bevrijd op 1 april 1945. Maar de uitzinnige vreugde bij het binnentrekken van de tanks en 
manschappen van de '30e Engelse Legergroep' ging hand in hand met een diep verdriet over de gevolgen van 
het bombardement op zaterdag 24 maart. Bij deze misrekening van de geallieerden vonden 57 
Haaksbergenaren de dood en raakten er tientallen gewond. Voor hen kwam de bevrijding een week te laat. 
 
 

 
 

https://www.entoen.nu/nl/overijssel/twente/haaksbergen

