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Hebt u de oorlog meegemaakt? 

Uw verhaal wordt gratis geschreven 

door een professionele journalist. 

Sta me toe om als eerste mijzelf 

voor te stellen. Mijn naam is 

Doriet Begemann (1979) en ik 

ben freelance journalist,  tekst-

schrijver en webdesigner.  

Ik heb de studie Journalistiek 

succesvol afgerond. En ik studeer 

nu Communication and Multi-

media Design (CMD). Dit is een 

HBO-bachelor die ik volg bij de 

LOI Hogeschool.  

Ik werk voor mezelf onder de 

naam Bsharp Media. Momenteel 

ben ik bezig met het opschrijven 

van verhalen over mensen die de 

oorlog hebben meegemaakt. Ik 

word gedreven vanuit het idee 

dat deze verhalen niet verloren 

mogen gaan. 

Natuurlijk is er veel over de 

oorlog geschreven op het gebied 

van politieke geschiedschrijving. 

Maar de persoonlijke levensver-

halen missen in veel archieven.  

Deze verhalen wil ik heel graag 

optekenen zodat deze zullen 

voortleven in de toekomst. Uw 

verhaal is zeer waardevol voor de 

Nederlandse geschiedenis. 
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Uw verhaal wordt in ieder geval geplaatst op de website 

www.tweede-wereldoorlog.info. Bij voldoende belangstelling 

wordt uw verhaal ook uitgegeven in boekvorm en via 

publicaties in tijdschriften en kranten of exposities. Daarvan 

wordt u op de hoogte gehouden.  

De totale duur van het interview neemt ongeveer 2 uur in 

beslag. Doriet Begemann luistert nauwkeurig naar u, stelt 

vragen en anticipeert. Als u op vragen niet wilt antwoorden, 

dan heeft de interviewer daar respect voor. U bepaalt wat u 

met de lezer wilt delen. 

Alleen als u wilt, maakt kunstschilder Hanny de Beer een 

portret van u. Deze schilderijen worden, samen met de 

geschreven interviews, via exposities tentoongesteld. Ook 

worden ze gebruikt voor publicaties in boeken, tijdschriften, 

kranten en internet. Daarvan wordt u op de hoogte gehouden. 

 

U hoeft helemaal niets te betalen als u uw verhaal wilt 

vertellen of geschilderd wilt worden. Hanny de Beer en 

Doriet Begemann nemen alle kosten voor hun rekening. 

Maar de eigendoms-, auteurs- en publicatierechten liggen bij 

Hanny de Beer en Doriet Begemann. 

Aanmelden & Werkwijze 
Wilt u uw verhaal vertellen? Meld u dan nu aan bij Doriet Begemann. Zij schrijft uw 

verhaal gratis op. E-mail naar info@bsharp-media.nl of bel (038) 452 69 39. 
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Het verslag 

van ooggetuige 

Gerrit 

Bombardement 

Wolfheze 

De dreiging hangt in de lucht 
 

Het is 17 september 1944. 

Prachtig mooi weer hult het 

dorp Wolfheze in zomerse 

sferen. De 18-jarige Gerrit kan 

niet écht genieten van de 

najaarszon. Hij heeft een naar 

voorgevoel. Dat heeft te maken 

met het luchtruim boven hem. 

In het luchtruim heerst een 

dreiging alsof gevaar in de lucht 

hangt. Waarom vliegen er 

vandaag zoveel vliegtuigen bo-

ven Wolfheze? Dan is het klok-

slag 12 uur. Opeens wordt het 

pikkedonker in de zonneschijn. 

Het licht wordt tegengehouden 

door talloze vliegtuigen. 

Bommenwerpers doen hun in-

trede in het luchtruim van Wolf-

heze. Een zoemend en oorver-

dovend geluid kondigt het be-

gin aan van het bombardement.  

Op dat moment is Gerrit in het 

gebouw ‘Wolfheze 2’ dat in het 

centrum van Wolfheze staat. Dit 

is de naam voor de inrichting 

voor krankzinnigen, in de 

volksmond ook wel stichting 

genoemd. Gerrit is geen patiënt, 

maar onderduiker-verpleger.  

In februari 1944 is hij 18 jaar 

geworden. En als je 18 bent, 

moet je voor de Duitsers als 

dwangarbeider werken. Om uit 

handen van de vijand te blijven, 

moet Gerrit onderduiken. Hij 

heeft een plek gevonden in de 

stichting. Hier wordt hij, uit het 

zicht van de vijand, ingezet als 

verpleger.  

Vandaag heeft Gerrit dienst op 

de dagzaal. Hij is verantwoorde-

lijk voor 40 patiënten. Net voor 

het middaguur komt een 

collega-verpleger naar hem toe. 

Hij zegt: “Gerrit, ik neem 10 

mensen van je mee om eten te 

halen in de centrale keuken.” De 

groep loopt naar buiten richting 

de keuken. Zij zijn tijdens het 

bombardement allemaal 

omgekomen. 

lees dit portret en nog meer verhalen op www.tweede-wereldoorlog.info  
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Profiel Doriet Begemann 

De meeste mensen kijken me diepfron-

send aan als ze mijn naam horen: Doriet 

Begemann. Dat klinkt Duits, niet heel erg 

Nederlands en al helemaal niet oosters! 

Hoe kan dat?    

Als baby ben ik samen met mijn 

biologische zus geadopteerd door een 

Nederlands echtpaar. We woonden toen al 

enkele maanden in een kindertehuis in 

Jakarta (Indonesië).    

De familie van mijn adoptiefouders komen 

van oorsprong uit Duitsland. En voilá: de 

verklaring van Begemann met dubbel 'n'. 

Zo kwamen 3 culturen tot uiting in mij.  

Onze eerste woonplaats in Nederland was 

Bunschoten-Spakenburg. Daar werden we 

verwelkomd door 2 'nieuwe' broers en 1 

'nieuwe' zus.  

Mijn vader was dominee van de Gerefor-

meerde Kerk vrijgemaakt. Zij waren 

reislustige en missionaire mensen. We 

verhuisden gemiddeld 1 keer in de 4 jaar 

naar een andere plaats. Dus ik beheers 

inmiddels heel wat provinciale dialecten.    

Sinds mijn kindertijd ben ik bezeten door 

beeld, taal en piano. Elk stripboek werd door 

mij verslonden. Geen tekenfilm ging aan mij 

voorbij. Ook pingelde ik heel wat af. 

Het beeld en de taal groeiden mee met mijn 

leeftijd. En zo eindigde ik bij de Nederlandse 

literatuur en een grote liefde voor 

documentaires.  

Na mijn middelbare school had ik de keuze 

om Journalistiek of aan het Conservatorium 

(piano) te studeren. Maar het was voor mij 

min of meer vanzelfsprekend dat ik 

Journalistiek ging studeren.  

Nu jaag ik mijn droom na om te leven voor 

het schrijven en het maken van online 

multimediale producten. 
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De ‘ING Collection Netherlands’ 

heeft dit schilderij van Hanny de 

Beer aangekocht. Het is te zien 

in het hoofdkantoor van de ING-

bank. Het werk is afkoms-tig uit 

de serie 'Ik dochs net mei myn 

rimpels?' (De vertaling uit het 

Fries: 'Ik toch niet met mijn 

rimpels?') Dit zijn portretten van  

oude dames op hoge leeftijd.  

De Beer heeft de opleiding 

Autonome Beeldende Kunst 

afgerond aan de Academie 

Minerva in Groningen. Zij heeft 

de aanmoedigingsprijs ‘Coba de 

Groot’ gewonnen. Deze wordt 

uitgereikt aan talentvolle 

kunstenaars. 

Het belangrijkste onderwerp van 

De Beer is de mens. Vooral de 

oudere mens staat bij haar op 

de voorgrond. Zij is gefasci-

neerd door rimpels, vouwen en 

patronen in stoffen. Huid en stof 

zijn in haar werken belang-rijk 

en een bron van inspiratie. 

Zo wil De Beer haar kijk op 

schoonheid laten zien. Geen 

opgelegde schoonheid zoals die 

in de media wordt voorgespie-

geld. Maar de werkelijkheid 

zoals u die in het gewone 

dagelijks leven tegenkomt.  

 

78 x 200 centimeter | Olieverf op linnen 
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Het verslag 

van 

ooggetuigen 

Hattem 

 Ronny Polak 

Ab Polak  

Onderduiken op een woonark 
 

Het gereformeerde echtpaar 

Bakels en hun dochter Eelkje uit 

Hattem hebben postuum de 

Yad Vashem-onderscheiding ge-

kregen. Dit is de hoogste onder-

scheiding die de staat Israël 

geeft aan niet-Joden die tijdens 

de Tweede Wereldoorlog Joden 

hebben gered.  

De Bakels hebben de Joodse 

broertjes Ronny en Ab Polak 

laten onderduiken in hun woon-

ark die lag afgemeerd aan het 

Apeldoorns Kanaal, vlakbij de 

Hezenbergersluis. 

Het getuigt van moed om aan 

het Apeldoorns Kanaal Joden te 

verstoppen. De Bakels bevon-

den zich met hun woonark in 

het hol van de leeuw. Deze wa-

terweg werd namelijk veelvou-

dig gebruikt door Duitsers voor 

militaire transporten.  

De geallieerden probeerden zo 

nu en dan de Duitse bevoorra-

ding te frustreren. 

Als de dag van gisteren herin-

nert Ronny, inmiddels 68 jaar, 

een beschieting door de Engel-

sen.  

Op een vroege zaterdagmorgen 

hoorde Ronny vliegtuigen naar 

beneden duiken. Opeens was er 

een enorme beschieting. Het 

schip dat tegenover de woonark 

van Bakels lag, werd onder vuur 

genomen. 

Ronny: “We gooiden ons op de 

vloer en de kogels vlogen ons om 

de oren. Wat bleek nu, de 

Engelsen waren in de veronder-

stelling dat ze een Duits 

munitieschip hadden beschoten. 

Maar dat was al enkele dagen 

geleden vertrokken en daarvoor 

in de plaats lag nu een ander 

schip. Dat wisten de Engelsen 

niet. De mensen op het bescho-

ten schip raakten zwaargewond. 

Dit is een van de angstigste 

momenten die ik heb 

meegemaakt.” 

 lees dit verhaal verder op www.tweede-wereldoorlog.info  
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Bsharp Media | Doriet Begemann  

Knoppertkamp 23 | 8014 CE | Zwolle 

(038) 452 69 39 | info@bsharp-media.nl 

www.tweede-wereldoorlog.info  

www.bsharp-media.nl 

www.hannydebeer.nl 

 

 


