
Een hachelijk avontuur in september 1944 
 
“Jan Wassink uit Doornenburg beleeft een hachelijk avontuur. Op 25 september 
1944 komen bij het ouderlijk huis van Jan in de Krakkedel te Doornenburg 
plotseling 300 Duitse soldaten, die voor inkwartiering stro en hooi moesten 
hebben. Ze halen de hele hooiberg leeg en ontdekken, dat er een Duitse motor, 
twee pistolen en munitie onder verstopt zijn. Onmiddellijk worden vader 
Wassink, Jan en zijn broer Herman meegenomen en in bewaring gesteld. Er volgt 
een voorlopig verhoor, waarin de mannen beweren van niets te weten. 
Waarschijnlijk zijn de spullen afkomstig van twee ondergedoken gendarmes, die 
op weg waren naar Nijmegen. De Duitsers nemen aan dat het Duitse gendarmes 
zijn, maar in werkelijkheid zijn het twee Nederlandse Marechaussees. Na het 
verhoor wordt Jan, samen met zijn vader en zijn broer, naar Pannerden gebracht. 
Een van de geestelijken van het dorp, Pater Wouters, krijgt nog de gelegenheid 
om hen de absolutie te geven, want iedereen gaat ervan uit dat de mannen 
geëxecuteerd zullen worden. Onderweg komen zij de kapelaan tegen, die besluit 
om me te gaan naar Pannerden waar de Duitse commandant hen moet 
berechten. De kapelaan wordt door de mannen ingelicht over het verhaal van de 
gendarmes. In Pannerden wordt eerst de kapelaan ondervraagd over de naam 
en faam van de gevangenen. Daarna worden Jan, zijn vader en broer Herman 
afzonderlijk ondervraagd, maar iedereen vertelt hetzelfde verhaal. Thuis in de 
Krakkedel gaat een Duitse officier de familieleden ondervragen en dat gebeurt 
nogal hardhandig. Want de jongste broer Alexander, 15 jaar, krijgt een klap met 
een geweer en loopt een gekneusde schouder op. Maar ook de familie is op de 
hoogte van het verhaal over de gendarmes. ’s Avonds komt het goede nieuws 
dat de mannen zijn vrijgelaten. Omdat iedereen tijdens het verhoor hetzelfde 
verhaal vertelde, komen Jan, Herman en hun vader samen met de kapelaan 
triomfantelijk weer thuis.” 
 
Bron: boekje “Johannes en Aleida, Een leven, een liefde” van Tine Leenders-
Wassink. 


