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4 Mei herdenking bij de Hendrik Vriezenbank 
 

Gisteren heeft het 4 mei Comité Corle, rekening houdend met de 
geldende maatregelen en de adviezen van het Nationale Comité 4 en 5 
mei, de gehele dag de nationale vlag halfstok gehangen en rood-wit-
blauwe bloemen geplaatst in de vazen bij het monument. 
Rond 20.00 uur vond een korte plechtigheid plaats bij de bank, in aanwezigheid van 
Henk Lobeek. Er werd twee minuten stilte gehouden waarna Henk Lobeek als eerste 
een bloem in een vaas plaatste. 
Hierna droeg Sara Kamhi het gedicht “Eén keer vaker” voor. 
 

Eén keer vaker 
 

Eén keer vaker kijken, 
naar de foto aan de muur, 

van mijn opa in het uniform, 
strijdend voor mijn vrijheid, 

ging hij dwars door het vuur. 
 

Eén keer vaker strijden, 
dan dat je werkelijk kon, 

strijdend tot aan het einde, 
omdat je met opgeven 

de oorlog niet won. 
 

Eén keer vaker liefhebben, 
hen die ons zijn ontgaan, 

opdat de herinnering blijft leven, 
opdat we niet vergeten 

wat zij voor ons hebben gedaan. 
 

Eén keer vaker denken, 
aan die verleden tijd, 
die zelfs in het heden, 

in de wereld om ons heen 
voor altijd zichtbaar blijft. 

 
Van Maureen de Witte, 17 jaar uit Emmeloord 



 
 
Podcast onderduikers in het Korenburgerveen 
 
Astrid Dekkers houdt zich, naast Haagse verhalen, al enkele jaren bezig met de geschiedenis 
van een groep Joodse onderduikers in Winterswijk die zich schuilhielden in het 
Korenburgerveen. Hierover maakte ze vorig jaar de podcast: De mensen in het veen. Het zijn 
4 afleveringen. De podcasts werden mogelijk gemaakt door een Makerssubsidie van de 
Gemeente Den Haag. Acteur Jaap Spijkers van Het Nationale Theater sprak de stem in van de 
hoofdpersoon Hartog Meijler. Ze hoopt dit jaar meer afleveringen te realiseren.   
Op 4 mei besteedde Omroep Gelderland kort aandacht aan deze geschiedenis tijdens de 
uitzending bij de Herdenking op het Ereveld Loenen.  
  
  
Luister naar deze verhalen via https://anchor.fm/astrid-dekkers  
 

 

Mensch • A podcast on Anchor 

Onderduikverhalen uit de Tweede Wereldoorlog. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog hield een groep van 

bijna 25 joden zich schuil in het Korenburgerveen, een 

natuurgebied bij Winterswijk. 

anchor.fm 

 
  

(De podcast Mensch is ook te beluisteren via andere platforms waaronder Spotify en Apple)   
 


