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Almeloër Aptul K. (35) stak dit
jaar in paniek zijn eigen huis in
brand. De woning aan de Joost
van den Vondelstraat brandde
volledig uit, de buren kwamen
nog met net met de schrik vrij.
De Almeloër heeft de rotsvaste
overtuiging dat hij ‘zeker niet
dom’ is maar gedragsdeskundi-
gen die hem onderzochten con-
cludeerden als snel dat hij „geen
hoogvlieger” is. K. is verstande-
lijk beperkt en beïnvloedbaar.
Tegen de Almeloër is gisteren
twee jaar cel geëist.

ALMELO

Celstraf geëist voor
brand in eigen woning

Een perceel aan de Genselerweg
in Ambt Delden is afgelopen week-
end het toneel geweest van een il-
legaal georganiseerd tentfeest.
Hoewel de gemeente Hof van
Twente geen vergunning afgaf
voor het feest van een piratenzen-
der, ging het feest in de nacht van
zaterdag op zondag toch door. Het
tentfeest werd georganiseerd door
geheime zender Brekdeer FM. De
gemeente legt een dwangsom van
10.000 euro op aan de eigenaar en
huurder van het perceel aan de
Genselerweg in Ambt Delden.

DELDEN

Illegaal tentfeest, boete
van 10.000 euro

Studenten vinden de Universi-
teit Twente in Enschede de op
twee na beste universiteit van
het land. Dat blijkt uit resulta-
ten de nieuwste Nationale Stu-
denten Enquête (NSE). De Uni-
versiteit Twente eindigt op plek
drie, een plek hoger ten op-
zichte van het onderzoek van
vorig jaar. Alleen Wageningen
en de Open Universiteit staan
nog boven de Universiteit
Twente. De enquête werd maar-
liefst ingevuld door 94.000 stu-
denten. Aan de enquête doen

alle veertien universiteiten van
Nederland mee. De Twentse
Universiteit kreeg 4,2 van de
maximale 5 punten. De resulta-
ten vormen van de basis van de
Keuzegids Universiteiten, die
eind november verschijnt. Op
alle drie de hoofdvragen scoort
de UT dit jaar beter dan in 2018,
toen de vierde plek op de lijst
werd gehaald. 
In de Keuzegids voor bachelor-
opleidingen neemt de Universi-
teit Twente inmiddels al de
tweede plek in. 

ENSCHEDE

UT op twee na beste universiteit
van Nederland volgens studenten

In ongekend korte tijd
schreef Miriam
Guensberg de biografie
van haar vader, een Poolse
Jood en bevrijder die arts
werd in Twente. Tijdens
een reis naar Polen stuitte
ze op een dramatisch
verhaal over haar
grootouders. 

Theo Hakkert
Oosterbeek

Hoe een interview een schrijver
op een ander spoor kan zetten. In
maart van dit jaar verscheen
Vrachtbrief van Miriam Guens-
berg, een roman deels gebaseerd
op het leven van haar vader, Do-
lek Guensberg. Deze Jood van
Poolse komaf zou na de oorlog de
eerste anesthesist van Twente
worden.

Tijdens het interview hoorde
Miriam Guensberg - ze werd ge-
boren in Losser in 1950 - zichzelf
zeggen dat ze in dat boek voor het
eerst over de moord op haar
grootouders kon schrijven.
Grootouders, het woord had ze
nooit eerder in deze zin gebruikt.
,,Ik heb altijd gezegd: de ouders
van mijn vader zijn vermoord”,
zei ze.

Die middag kondigde ze aan
dat ze na de roman over haar va-
der ook met zijn biografie zou ko-
men. Het is ongekend snel ge-
gaan: het boek werd gisteren in
Breda gepresenteerd. Titel: Held
zonder vaderland.

„Mijn opmerking over mijn
grootouders heeft heel wat in
gang gezet”, zegt de schrijfster

nu. Ze reisde naar Nowy Targ, de
plaats in Polen waar de ouders
van haar vader hebben gewoond,
en waar ze in 1942 zijn vermoord.
„Ik heb hun graf bezocht. Het
werd een heftig bezoek.”

Onderhandelen
Onderzoek ter plaatste leverde op
dat haar grootvader in die tijd de
voornaamste man was binnen de
Joodse gemeenschap. Hij moest
onderhandelen met de nazi’s,
voor zover daar sprake van kon
zijn. „Ze zijn dramatisch aan hun
einde gekomen. Op een dag in
1942 zijn alle Joden naar het kerk-

hof gedreven. Daar moesten ze
zich uitkleden. Daarna werden ze
allemaal doodgeschoten. Voor de
ogen van mijn grootouders. Hij
werd als laatste vermoord.”

Het was maar goed, zegt ze, dat
ze al aan de biografie van haar va-
der was begonnen. „Was ik eerst
naar Nowy Targ gereisd, dan weet
ik niet of ik wel door had gekund.
Maar ik wist dat ik voort moest.”

De reis verschafte haar extra in-
zicht in de zwijgzaamheid van
haar vader. De gruwelen waren te
erg. Eerder vertelde ze dat ze, om-
dat hij nooit iets vertelde, zelf de
verhalen ging invullen. „Maar dat
wilde ik niet meer. Dat was de re-

strictie die ik me heb opgelegd bij
zijn biografie. Zoek het bij de fei-
ten, al heb ik ze wel vanuit mijn
gevoel geduid.”

Dolek Guensberg zweeg over
de oorlog. Dat hij later anesthesist
werd, een dokter die mensen tij-
delijk laat zwijgen, is literair na-
tuurlijk een prachtig gegeven.
„Maar hij werd anesthesist omdat
hij de taal niet sprak.” 

Zoals in Vrachtbrief is beschre-
ven, werd hij eerst chirurg in Ita-
lië. „Eigenlijk wilde hij gynaeco-
loog worden, maar dat gaat moei-
lijk als je de taal niet beheerst.
Wat ik wel weet is dat hij altijd
heel aimabel was richting zijn pa-
tiënten.”

Het was de bedoeling dat Held
zonder vaderland gisteren zou
worden aangeboden aan Frans
Timmermans, de Eurocommissa-
ris die zich in 2005 sterk had ge-
maakt voor de erkenning van de
Polen als mede-bevrijders van
Nederland. Maar Timmermans is
door zijn rug gegaan. Met hem
wordt een nieuwe bijeenkomst
gepland en Miriam Guensberg
wil het boek ook in Twente nog
ten doop houden. 

En is ze dan klaar met haar va-
der?

„Nou, met mijn vader mis-
schien wel, maar in mijn Poolse
familie sluimert nog wel een ver-
haal. Ik ga nog terug naar Nowy
Targ. Maar eerst wil ik, na al deze
ellende, een vrolijk liefdesverhaal
schrijven. Daar heb ik zin in! Mis-
schien wordt het wel een Twents
liefdesverhaal, wie weet.”

nMiriam Guensberg: Held zonder
vaderland. Mijn vader: Pools,
Joods en bevrijder. 19,99 euro.
Uitgeverij De Kring. 

Miriam Guensberg eert haar
vader, held zonder vaderland

▲ Miriam Guensberg: „Na al deze ellende wil ik eerst een vrolijk liefdesverhaal schrijven. Daar heb ik
zin in!” FOTO ERIK VAN 'T HULLENAAR 

Met mijn vader ben ik
misschien klaar, maar
in mijn Poolse familie 
sluimert nog een
verhaal
– Miriam Guensberg


