
 

 

 

Indrukwekkende 4 mei herdenking in Barchem 
door Jan Hendriksen 
 
Onthulling van herdenkingsbord voor gesneuvelde Barchemers in de Tweede Wereldoorlog 
 
BARCHEM – “Een vrolijk slot van een indrukwekkende en zware avond.” Met deze woorden besloot 
Henny Wildschut woensdagavond 4 mei de ceremonie in de Barchkerk waar onder meer de onthulling 
van het herdenkingsbord waarop de acht Barchemse slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog een 
gezicht hebben gekregen en beschreven worden. 
 
“Er is voor Anneke Koeleman, Anne Kok en Roel Bannink een lang intensief traject voorafgegaan voor 
de uiteindelijke realisatie van dit herdenkingsbord. Maar het is een kostbare herinnering en een 
eerbetoon aan deze gesneuvelde Barchemers geworden”, aldus Henny Wildschut nadat Anneke 
Koeleman en Anne Kok in een volle Barchkerk het herdenkingsbord hadden onthuld. Het bord krijgt 
een plek naast het oorlogsmonument bij de Barchkerk.  
 
Daarvoor hadden leerlingen van de Barchschole (Harmke Sven, Bo Oplaat, Myrthe Haijtink en Jolijn 
Lieven) de levensloop van negen Barchemers beschreven, te weten Mr. Arnoud Cornelis van Dam, 
Martinus Jacob van Doorn, J.C.E. van Doorn – Vermeulen, Jan Kessler, Frits Johan Nijhof, Steven Hendrik 
Schutte, Willem Schutte, Michiel de Wit en Henk Reudink. (toelichting zie onderaan dit artikel) 
 
Vóór de onthulling las Anneke Koeleman het krantenartikel uit de Gelderse- Overijsselse Courant van 
vrijdag 5 mei 1950 voor waarin was beschreven hoe op 4 mei 1950 de herdenkingszuil met daarop de 
acht namen destijds nabij de Barchemse kerk was onthuld. Enkelen van de acht omgekomen 
Barchemers waren  in de oorlog gevangen genomen door de Sicherheitsdienst, gemarteld en 
vermoord. Een ander op transport gezet zonder eten en drinken, Maar ook gesneuveld door 
explosieven, granaatscherven of een mijn. Enkele familieleden van de acht omgekomen Barchemers 
waren bij de ceremonie aanwezig zoals onder meer van de familie Van Dam, De Wit, Kessler, Schutte, 
Nijhof en Reudink. 
 
Voorafgaande aan de ceremonie was een groot aantal aanwezigen in een Stille tocht langs de 25 
oorlogsgraven van het Gemenebest en langs de graven van gevallen dorpsgenoten op de algemene 
begraafplaats gelopen. Voor een ieder was er gelegenheid om bloemen bij de graven te leggen.  
Vervolgens verzamelde men zich bij de Barchkerk waar een kranslegging bij het herdenkingsmoment 
plaatsvond en Gert Tessemaker, voorzitter van Vereniging Contact en raadslid Marja Eggink een 
toespraak hielden.  
De Last Post werd gespeeld door de leider van muziekvereniging Crescendo en vervolgens werd er 
twee minuten stilte in acht genomen. Aansluitend werd het Wilhelmus gezongen met medewerking 
van Crescendo.  
Tijdens de ceremonie in de Barchkerk zongen Manon Braakhekke en Esther Wiegerinck het lied 
‘Morgen zal het vrede zijn’ van Marco Borsata, vertelde Leonie Bannink de geschiedenis van de 
verzetsbank die voor de Barchkerk staat en werden er enkele interviews vertoond met familieleden van 
de omgekomen Barchemers. En er werd een zeer actueel gedicht voorgedragen waarin de huidige 
oorlog tussen Rusland en Oekraïne centraal stond.. Kortom een indrukwekkende 
herdenkingsbijeenkomst waarover in Barchem nog lang zal worden nagepraat.  
 
 
 




