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EEN TERUGBLIK 10 MEI 1940 - 5 MEI 1945 door A. Kolkman

AMBT EN HEERLIJKHEID MEI 1985 / NO. 81

Het voor u liggende nummer van Ambt en Heerlijkheid staat geheel in het te-
ken van de herdenking veertig jaar bevrijding.
Door verschillende oorzaken verschijnt dit nummer later dan de bedoeling
was. Het lid van de redaktiecommissie A. Kolkman heeft dit nummer samen-
gesteld. Het artikel richt zich voornamelijk op Laag Soeren omdat in enigerlei
vorm gegevens over dit dorp voorhanden waren.
Als illustraties zijn gekozen foto's van de bevrijding van Dieren. Foto's van
de bevrijding van Laag Soeren waren ons helaas niet bekend.
Het is de redaktie gebleken dat nog veel materiaal over deze periode in parti-
culiere handen is. De kring wil een beroep doen op alle leden die nog gege-
vens/foto's, films e.d. hebben zich in verbinding te stellen met W.l. Meije-
rink,archivaris van de Kring.

In het volgende nummer zal worden teruggekeken op het afscheid van onze
voorzitter drs. C.O.A. Baron Schimmelpenninck van der Oye.

Fragment uit een dagboek, bijgehouden door mej. ir. I.C.E. Bal, gewoond
hebbende te Laag Soeren:

29 juni 1940

.... Moeite benzinebons aangenomen te krijgen. Agent niet. Hoofdagent gaf
er een gemeentebon voor in de plaats waarop Remmelink benzine gaf.
's-Nachts tussen half 2 en 2 hoorden we, verweg, 2 bommen vallen, wat daar
nog nooit gehoord was.

Vrijdag 12 juli 1940

.... 's-Middags naar Dieren om goudgeld aan te geven. Beetje door Dieren ge-
lummeld. Alle bruggen over kanaal stuk, ook die bij de sluizen, behalve de
Spankersche brug.

Zaterdag 31 augustus

.... Gehoord: gisteren bij Velp een bom en bij Rheden een vliegtuig neerge-
schoten. Vrij goed weer, 's-avonds niet veel gevlieg. Leve de Koningin.

Woensdag 11 september

.... 's-avonds om Y2 12geschiet, leek mitrailleurvuur, hoorde het in bed tot ik
insliep en 's-ochtends weer toen ik wakker werd. Ze zeggen hier: oefeningen
aan 't kanaal??



Zondag 15 september
.... 's-Middags gewandeld, lange transportcolonne vrachtauto's en motorfiet-
sen langs kanaal zien trekken richting Apeldoorn. Toen we aan Kanaal kwa-
men was 't net afgelopen. Gewandeld Priesnitzlaan, Jachthuis, afgebrande
kerkje ....

Zondag 13 oktober
.... Zaterdag dreunde het huis van afweergeschut tussen Dieren en Soeren.
Daarom papier en reepjes zeil tussen de ramen gemaakt. Zondagavond weer
gedreun maar 't papier hielp wel.

Zo bewaart een ieder, die deze tijd bewust heeft meegemaakt, zijn herinnering
aan de eerste maanden van de oorlog.
Dr. E.G. van Heusden was in 1940 arts bij de Geneeskundige Badinrichting
te Laag Soeren. Ook hij kreeg te maken met de gevolgen van de oorlog. In
een persoonlijk onderhoud deelde hij het volgende mee:
Enige dagen voor dat de oorlog uitbrak was de burgemeester van onze ge-
meente persoonlijk komen mededelen dat als er oorlog zou uitbreken Dieren
helemaal geevacueerd moest worden. De patienten en de ouden van dagen
zouden dan worden opgenomen in de Badinrichting. Op mijn mededeling dat
ik niet genoeg bedden daarvoor had, werd door de burgemeester gezegd dat
met de patienten tevens bedden zouden worden meegegeven.
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1._ Poli tie Dieren waar sctruvrtde heer Groeneboom in z~n
functie als voorzitter E.E.B.O. teneinde zieken "en
hulpbehoevenden onmiddellCjk nae.r llethesda te transporteeren.

~. Wanneer de personen aldaar aangekomen zijn, wordt wanneer
er nog tijd overblijft nagggaan of er bedden zijn en zoo
niet dan worden deze uit hun huizen opgehaald met hedde-
goed.

Instructie aan Commissaris van Politie, JO april 1940
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------------------~--~--------------------------,

afgevoerde burgers weder naar hun eigen woningen terugkeer-en.
De Burgemeester van Rhcden,

ZIMMERf\-lAN.Deze kaart bewaren. Bij verhui-

Zo brak de tiende Mei aan. 's-Morgens om zes uur had ik reeds de eerste pa-
tienten. Maar er waren geen bedden meegestuurd.
Wij hebben daarop de binnengekomen mensen neergelegd in ligstoelen; op
een gegeven moment moesten wij de minst erge patienten op stro neerleggen,
omdat er verder geen mogelijkheden waren. Van de oorspronkelijk in onze
Badinrichting verblijf houdende patienten waren er nog 36 overgebleven. De
rest was reeds vertrokken naar huis. Dus deze slaapplaatsen kwamen ten goe-
de aan de evacuees. Wij hadden zelfs een paar babies, waarvan de moeders
in het westen zaten en de vaders op dat moment onbereikbaar waren. De men-
sen uit Dieren zijn er 5 à 6 dagen gebleven. Het was wel improviseren geweest,
maar toch is alles goed verlopen.

Distributie-Stamkaart J~EB.'lENGeN

~n~n:~I~~t."kl~:
de bur-gerbevo lking als tijdelijke maatregel wordt afgevoerd. dan is voor
U en de medebewoners van Uw perceel als bestemming aangewezen:=r=, & ~ LAAGSOEREN

DEZE KAART MEDENEMEN.
Alleen medenemen een deken, eenige warme kleedingstukken, eetgerei

en mondvoorraad voor twee dagen; zoo mogelijk een gevulde vcldflesch
medenemen.

Het ligt in de bedoeling. dat. nadat het gevaar geweken is. de tijdelijk

zing overgeven aan de nieuwe
bewoners van het perceel.

Instructiekaart afvoer burgerbevolking, 1940

Problemen met de voedselvoorziening zijn er niet geweest, want er waren toen
voldoende voorraden aanwezig.
(In Juli 1942 kwam een oudere SS-artz mededelen dat de Badinrichting ge-
bruikt zou worden als Erholungsheim voor de Duitse soldaten van het Ost-
front en dat was het einde van de inrichting).

Zo was in onze gemeente het begin van de oorlog op 10Mei 1940, een oorlog
die pas zou eindigen op 5 Mei 1945. Twee data, waar tussen liggen verdriet,
angst, smart, vernieling, onrecht, vernedering, zorg, vervolging, deportatie,
honger, leed, strijd, moed, wanhoop en geloof.
Als na 10Mei de worgende greep van de bezetting begint, langzaam en nauw
merkbaar, duurt het niet lang of ons land begint zijn gang door een dal, waar-
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van wij de diepten niet konden bevroeden, de tijdsduur niet konden afzien.
Terwijl maatregel na maatregel ons steeds meer deed beseffen wat wij in Mei
1940 waren verloren, begon ook steeds meer het verlangen te groeien naar de
bevrijding, het baas zijn in eigen huis, het kunnen leven zoals wij wilden leven.
Met het uitblijven van uitzicht op die bevrijding, groeide soms de vertwijfe-
ling. En de hunkering naar recht, naar eigen normbesef groeide even hard
mee.
Soms was de vertwijfeling zo groot dat men de wanhoop nabij was en geloof-
de men niet dat een betere tijd nog eens zou terugkeren. Zoals de dichteres
Rie Cramer in de oorlog reeds dichtte:

0, vrij te zijn, de nieuwe vrijheid eten
met grage beten als van gul, goed brood!
De vrijheid drinken, drinken en vergeten
het schroeien van dien dorst zoo brandend groot.

DISTRIBUTIE 1939-1948
KRING RHEDEN-ROZENDAAL

Herinneringsboekje Distributie Rheden en Rozendaai. 1984

4



In het heen en weer golven van de strijdende legers lagen hoop en wanhoop
naast elkaar. En door het geschetter van de Duitse overwinningsfanfares te-
kende zich langzaam een situatie af waarin wij konden geloven in de bevrij-
ding. Zo naderde 6 Juni 1944. De invasie! Het begin van de bevrijding! Maar
dag na dag, en week na week ging voorbij. Eindelijk Dolle Dinsdag! Nu zou-
den de bevrijders komen! Maar weer daalde de nacht over ons land en toen
eindelijk op 17 september 1944 de operatie Market Garden begon, sloeg de
stemming om. Nu zouden we bevrijd worden, nu ging het gebeuren! En bitter,
zeer bitter was de ontgoocheling en kommervol de dagen, die kwamen toen
de bevrijding uitbleef.

In al die jaren was er steeds één probleem dat iedereen bezig hield. Dat was
de distributie.
Vóór de oorlog reeds begonnen, heeft zij tot lang na de oorlog de mensen be-
zig gehouden. In totaal 9 jaar heeft de distributie geduurd. Het was een pro-
bleem dat grotendeels terecht kwam op de schouders van de huisvrouwen. Zij
moesten maar zorgen dat de bonnen werden ingewisseld. Zij hadden vaak de
taak om de distributiekaarten af te halen in de uitdeelcentra. Zij zagen direct
dat de verstrekte hoeveelheden minder waren geworden en soms zelfs hele-
maal uitvielen. Zij hadden de taak om man en kinderen aan het zonodige
voedsel te helpen en in het gezin te verdelen.

Op 12 september 1939 werd ingesteld de "Commissie ter uitvoering van de
Distributiewet 1939". Op 29 augustus 1939 waren de gemeenten Rheden en
Rozendaal aangewezen om samen één distributiekring te vormen onder het
kringnummer 471.

Haar eerste taak was het uitdelen van de distributiestamkaart. Allereerst werd
begonnen met de verdeling van suiker, peulvruchtenstamkaart. Allereerst
werd begonnen met de verdeling van suiker, peulvruchten en schoenen. Vrij
spoedig gevolgd door brood, petroleum, textiel, vlees, zeep en vaste
brandstoffen.
Wie dacht dat aan deze lijst niets meer kon worden toegevoegd had zich deer-
lijk vergist. Er volgden rijwielbanden, melk, taptemelk, jam, koffie, thee, eie-
ren, kaas, aardappelen, boter, vet, versnaperingen, tabak, enz., enz. Zelfs uit-
reikingen in natura moesten worden uitgevoerd, zoals vitamine-tabletten voor
a.s.- en jonge moeders. Ook moesten er aparte bonnen worden uitgereikt voor
ziekenvoedsel. Na september 1944 waren de contacten met de officiele instan-
ties weggevallen en daardoor konden de van overheidswege vastgestelde nood-
kaarten niet meer worden verkregen en moest onze gemeente eigen bonkaar-
ten laten drukken.
Toen na 16 april 1945 de distributie kon gaan werken onder betere omstandig-
heden, wilde dat nog niet zeggen dat er meteen voldoende voedsel was. Zeer
welkom was in die dagen de hulp in de vorm van witbrood van de de stichting
"Zuid helpt Noord". Eveneens was zeer welkom de aanvulling in de vorm van
Engelse biscuits. Deze werd met zakkenvol aangesleept.

Na de mislukte operatie van "Market Garden" bij Arnhem, moesten de inwo-
ners van deze stad hun tol daarvoor gaan betalen. Zij hadden de stad moeten
verlaten en werden her en der verspreid om elders onderdak te zoeken. Zo
kwamen zij ook in Laag Soeren.
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Laag Soeren had in 1944 ongeveer 450 inwoners. Na 23 september 1944 kwa-
men ongeveer 900 evacué's in het dorp. 2 x het aantal bewoners! Op Zondag-
morgen 24 september arriveerden de eerste verdrevenen. IJl de namiddag werd
de toevloed steeds groter. De beschikbare ruimte was te klein. Schuren, stallen
en zelfs kippenhokken werden van stro voorzien. Zo konden zij, al was het
dan niet geriefelijk, tenminste slapen. Het grote probleem waar men zich voor
gesteld zag, was de voedselvoorziening. Waar moest al dat eten vandaan ge-
haald worden?
De Badinrichting was in gebruik bij de SS-troepen. De laatste dagen waren zij
met onbekende bestemming vertrokken. In tegenstelling met elders hadden zij
in de Badinrichting de fornuizen en kookpotten achtergelaten. De Plaatselijke
Bureauhouder te Spankeren zorgde voor 200 kg. aardappelen, 150krop andij-
vie, 20 kg. vet, 5 kg. prei, 7 Y2 kg. zout en 200 broden. Daardoor kon men
op de tweede dag aan 352 vluchtelingen een warme maaltijd uitreiken van
stamppot andijvie en een rantsoen brood. De volgende dagen was het nog
steeds een komen van nieuwe evacué's en een gaan van reeds gearriveerden,
die hun heil elders trachten te zoeken. De opgerichte Centrale Keuken moest
de eerste maanden voor ongeveer 400 personen maaltijden bereiden. De overi-
ge vluchtelingen waren opgevangen door de inwoners van Laag Soeren en die
hadden deze mensen bij zich aan tafel gezet om hen te laten mee eten van hun
eigen voedsel. Ondanks dat de keuken van de Badinrichting niet alleen voor
de vluchtelingen werkte, er waren ondertussen weer Duitsers in het Badhotel
gekomen, slaagde men er toch steeds in om maaltijden te bereiden. Men voel-
de wel aan dat dit niet altijd zo door kon gaan en men bereikte dan ook het
stadium, dat men de ene dag niet wist, wat de andere dag gekookt zou moeten
worden. Tegen Kerstmis 1944 was de situatie voor de Centrale Keuken zo erg
geworden dat op 23 en 26 December in het geheel geen eten verstrekt kon wor-
den. Hoewel de maaltijdloze dagen tot deze twee beperkt zijn gebleven, was
de kwaliteit van hetgeen ter tafel gebracht werd, van dien aard, dat mede in
samenhang met de verstrekte hoeveelheid, het aantal personen dat geholpen
moest worden, daalde tot ongeveer 150. Het lukte de kok doodeenvoudig niet
meer om van water en harde bonen een smakelijke soep te bereiden, evenmin
als dat van gort met water en suikerbieten ging.
In het tijdvak van 25 september 1944 tot 25 november 1944 waren uitgereikt
28.795 porties brood en boter. Hoeveel was dat? Wel: 7063 kg. brood en 426
kg. boter.
In de periode van 25 September 1944 tot en met 10Mei 1945werden in totaal
verstrekt 63.516 porties eten. Daarvoor waren nodig:
26.688 kg. aardappelen
1.870 kg. koolrapen
1.800 kg. suikerbieten
1.443 kg. wortelen
1.410 kg. rode bieten
1.218 kg. erwten en erwtenmeel
933 kg. vlees en vet
700 kg. diverse bonen
463 kg. zout
323 kg. uien
300 kg. appels
220 kg. melkpoeder
212 kg. prei
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210 kg. gortmout
195 kg. roggemeel
148 kg. havermout
135 kg. andijvie
130 kg. raapstelen
120 kg. aardappelmeel
115 kg. puddingpoeder
105 kg. gort
83 kg. olie
70 kg. roggevlokken
60 kg. tarwemeel
55 kg. selderij
20 kg. kunsteiwit

In totaal bijna 40.000 kg. levensmiddelen. Hieruit werden de diverse menu's
samengsteld. Die bestonden uit 104 dagen stamppot met en zonder vlees, 66
dagen soep van erwten of bonen, 33 dagen soep van groenten, gort of haver-
mout enz. en 54 dagen pap, samengesteld uit de wonderlijkste middelen. Dat
een dergelijke massale toevloed voor een betrekkelijk klein dorp als Laag Soe-
ren, geen eenvoudige opgave was, viel wel op te maken aan wat voor soort
dingen aandacht geschonken moest worden. Dat waren de brandstofvoorzie-
ning, de uitkering van evacuatie-gelden, schoeisel, emaillewaren en textielgoe-
deren. Om enig idee te krijgen van de moeilijkheden waar men voor stond,
het volgende: eind november 1944 kon voor de geevacueerden, in De Steeg af-
gehaald worden 100 paar schoenen. Bij aankomst bleek dat het schoeisel
bestond uit hoofdzakelijk incourante maten dames- en kinderpantoffels.
Maar los daarvan, hoe verdeel je nu 100 paar over 900 mensen.

Ten aanzien van de emaillewaren lagen de zaken eenvoudiger. In Dieren was
gevestigd de Emailleerfabriek "De IJssel". Daar werden de aanvragen inge-
diend. Dat deed men dáár, niet alleen omdat Dieren dichtbij lag, maar ook
omdat de commissie die deze zaken behartigde geen onbekende was voor de
directie van de fabriek. Deze aanvragen om emaillewaren liepen door tot on-
geveer half November 1944. Toen waren de evacué's van het meeste nodige
voorzien en werd de distributie hiervan stop gezet, ook al omdat bleek dat bij
de evacué's de handelsgeest vaardig was geworden en er artikelen in de zwarte
handel verdwenen. Maar er waren afgeleverd: 1039 kookpannen, 548 koeke-
pannen, 172melkkokers, 373 waterketels, 624 emmers, 1148 kroesjes en kop-
jes, 983 schalen en nog vele honderden andere artikelen.
Zo zou over de distributie van textiel en brandstofvoorziening nog veel te ver-
tellen zijn, evenals over de evacuatiegelden, de registratie en de afvloeiing.
Het was niet altijd even gemakkelijk, misverstanden en onbegrip werkten daar
aan mee. Toen ten behoeve van de vluchtelingen de maaltijden in het Badhuis
werden klaargemaakt, zeiden de inwoners van Laag Soeren dat de evacué's
beter eten kregen dan zijzelf en toen omgekeerd de Centrale Keuken met kunst
en vliegwerk nog iets eetbaars trachtte te maken, waren het de vluchtelingen
die zich beklaagden over de rijkere maaltijden van de Laag Soerenaren.
Met alle vallen en opstaan, tegenspoed en teleurstelling, volhouden en zich
niet gewonnen geven, werd er door gegaan om de ontheemden een rustplaats
met wat voedsel te geven. Zo ploeterde men door. Op naar de vrijheid die eens
zou komen. Die vrijheid kwam op 16 april 1945.
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Hoe werd, militair gezien, de gemeente Rheden en dus Laag Soeren, bevrijd?

Begin April 1945bevond de 6e Duitse Fallschirmjäger Division zich op de ver-
dedigingslinie langs de spoorlijn Zevenaar-Doetinchem. Op 2 April werd
Wehl bevrijd. Een dag later waren Didam en Zevenaar vrij van de Duitse be-
zetters. Op dezelfde dag waren de geallieerde troepen eveneens via Wehl naar
Laag Keppel opgerukt. Zij hadden de bedoeling om Doesburg te bevrijden.
Op 3 April ging een onderdeel via Baak richting Zutphen. De voorgenomen
bevrijding van Doesburg kon niet worden uitgevoerd, omdat felle Duitse te-
genstand dit verhinderde. Inplaats van de bevrijding van Doesburg werd daar-
om als taak gesteld het gebied langs de IJssel, tussen Doesburg en Zutphen,
te zuiveren. De belegering van Doesburg werd door verschillende Canadese
eenheden uitgevoerd. Op 9 en 10 April werd de stad onder vuur genomen en
duizenden granaten kwamen neer op de stad. Deze beschieting werd geleid
vanuit de kerktoren te Drempt en stond onder leiding van Capt. D. Hennan.
Het Duitse garnizoen bestond aanvankelijk uit het 2e Btl-952 VO Regiment
onder commando van Oberstint Schwirkman van de 361 VOD. Dit regiment
stond onder bevel van het commando over de 346 ID, welke op terugtocht was
vanuit de sector Emmerik-Arnhem naar de Veluwe.
De 361 VOD bezette oorspronkelijke de linie Arnhem-Zutphen, maar doordat
de 346 ID zich verplaatste in de richting van de Veluwe trok de 361 VOD zich
iets verder terug in de driehoek Apeldoorn-Zutphen-Deventer.
Toen de geallieerden op 13April twee bruggehoofden bezaten op de Veluwe,
werd het bataljon van OberstInt Schwirkman afgelost door een ander en wel
het 803 Ost-Bataillon onder bevel van OberstInt Sauerbrei. In de nacht van 14
op 15April brak in dit bataljon een opstand uit, waarbij negentig Duitse sol-
daten overliepen naar de Canadezen. Deze negentig man vormden bijna een
complete compagnie. De leiding van het bataljon gaf toen bevel af te marche-
ren in de richting Dieren, voordat het overgebleven gedeelte zich ook aan de

Zutphensestraat
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Canadezen zou overgeven. Een ander argument om weg te marcheren was in-
gegeven door het bericht dat de westelijke oever van de IJssel spoedig in geal-
lieerde handen zou zijn, waardoor dit bataljon kon worden afgesneden van
de rest. Dat gevaar was reëel aanwezig, want op 15 April hadden de Britse
troepen vaste voet gekregen in Arnhem en bevond de 2e Canadeze Infanterie
Brigade zich in Brummen.
Zo was de situatie op de avond van de 15e April.
Wat waren nu de plannen van de geallieerden?
De 4ge Britse Infanterie Divisie zou de volgende dag, dus 16April, oprukken
naar Dieren.
Bijgevolg kreeg ook de 2e Canadeze Brigade opdracht naar Dieren te gaan,
in gezelschap, van het zojuist aangekomen A-squadron "The Three Rivers
Regiment". Het onderdeel LER zou ditmaal de spits afbijten en in de sector
Dieren zou zich een specifieke Brits-Canadeze ontmoeting afspelen. De Cana-
deze LER's hadden bericht ontvangen dat Dieren niet langer door de Duitsers
bezet zou zijn en die mededeling was dus een goede aanleiding om dit dorp
met spoed in bezit te nemen. De Britten hadden deze gedachte al iets eerder
gekregen en er bestond een gemoedelijke wedijver tussen deze twee partijen.
De Canadezen waren niet al te enthousiast toen zij bij aankomst in Dieren
merkten, dat er reeds pantserwagens aanwezig waren van de 49th Recce.

De vernielde Kanaalbrug

Nadat door burgers de brug zo goed mogelijk was hersteld, werd een nieuwe
verbinding en tevens een betere tot stand gebracht door de Hallamshire's van
de 146e Brigade.
De beide commandanten, te weten Lt.Col. l.R. Stone van het LER en Lt.Col.
l.P.F. Miles van het 4ge Verkenningsregiment, begroeten elkaar en werden de
nodige ervaringen uitgewisseld. Zo werd Dieren in goede harmonie gedeeld
tussen Britten en Canadezen.
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Herstel Kanaalbrug

Vanuit Dieren bereikte niet lang daarna een patrouille van de Edmontons (Ca-
nadezen) het dorp Laag Soeren en in de middag was het reeds weer op weg
langs de beide kanaaloevers in de richting Eerbeek.
Zoals gezegd waren op 15 April de Britten in Arnhem.
Die zelfde dag werden 's middags tegen drie uur de eerste patrouilles waarge-
nomen bij Bronbeek. Dat waren manschappen van het Lincolnshire Regi-
ment.
Nadat ook een tank over de weg had kunnen passeren, namen de Britten bezit
van dit tehuis voor oudstrijders. Zij installeerden zich in de omringende hui-
zen en weldra klonk zeer luide dansmuziek, die het lawaai van de strijd, nau-
welijks drie honderd meter verder, overstemde.
De 16e April werd begonnen met een zwaar artilleriebombardement op Velp.
Direct daarna werd de opmars ingezet en het grote aantal pantservoertuigen
dat hier bij betrokken was, deed Bronbeek op haar grondvesten trillen.
Om precies 10.00 uuur werd het bericht ontvangen dat de bevrijding van Velp
voltooid was.
Zoals reeds is vermeld zou de 146eBrigade het gebied zuiveren dat gelegen was
tussen Velp en Dieren. Deze brigade zou steun ontvangen van de 56e Brigade,
aangevuld met tanks van het Ontario-regiment. De bevrijding van Velp ge-
schiedde hoofdzakelijk door deze laatste brigade, die daartoe om zeven uur
in de ochtend de eerste stoot gaf.
Na de zware beschietingen in de nacht van 15 op 16April, nam in de ochtend
het lawaai af. Daarvoor in de plaats kwan het geratel van de rupsvoertuigen.
Dat waren de tanks van het Britse A-squadron F&F Yeo en het A-squadron
L +B. Direct achter deze tanks kwamen de soldaten te voet of reden zij in
carriers.
Velen hiervan droegen het insigne "Polar Bear" op de mouw.
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Zutphensestraatweg. Britse soldaten van het onderdeel 'Polar Bear' (zie em-
bleem op spatbord)
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In Velp-Noord gingen de soldaten van het onderdeel "Essex" in de aanval en
ten zuiden van de spoorlijn waren dat de manschappen van de South Borde-
rers die de woonwijken binnendrongen. Om 10.00 uur waren de soldaten van
de "Lincolns" vertrokken om door Velp in de richting van De Steeg te gaan.
De Duitse tegenstand was te verwaarlozen, hinder ondervond men van over
de weg gevallen bomen en het was oppassen bij die gedeelten welke onder-
mijnd waren. Maar om 12.00 uur waren de bevrijders in Rheden.
Op diezelfde dag, waren vroeg in de ochtend de Hallamshires en de KOYLI,
vergezeld van Shermantanks van het Ontario-regiment, opgerukt in de rich-
ting Rozendaal. Vlak voor hun komst aldaar schoten zij raketten af die in de
verre omtrek insloegen en daarbij paniek veroorzaakten en vernielingen te-
weeg brachten. Nadat Rozendaal in hun handen was gevallen, zette de kolon-
ne haar opmars voort in oostelijke richting. Zij trok via Beekhuizen, de Zy-
penberg en de Posbank naar De Steeg. In De Steeg werden radio-
boodschappen uitgewisseld met andere eenheden, zoals het Lincolnshire Regi-
ment.
Als gevolg daarvan nam de B-coy, een onderdeel van het Hallamshire Regi-
ment, plaats op de tanks en liet zich zo naar Dieren brengen, waar men vol-
gens verwachting de Canadeze troepen zou ontmoeten. In Dieren kreeg men
dus contact met de 2e Brigade. Een dergelijke ontmoeting vond ook plaats in
Laag Soeren. Vervolgens werden de beide oevers van het kanaal tussen Dieren
en Eerbeek gezuiverd. Het gehele gebied van onze gemeente was nu vrij. De
geallieerden waren zo vast overtuigd van het feit dat de Duitsers hen niet meer
konden verdrijven, dat generaal Foulkes, de geallieerde bevelhebber, zijn
hoofdkwartier liet inrichten in het kasteel Rozendaal. Van daaruit vertrok hij
op 22 April naar de Harskamp.



In dit verband is het wel aardig om te lezen wat geschreven staat in het War
Diary South Wales Borderers over de 16e April 1945. Eeen fragment: "The
'battle' of Velp was the perfect example of the 'fog of war'. A preliminary
bombardement was fired on the town and the Companies advanced supported
by tanks to be met not by Spandau fire but by an overwhelming crowd of deli-
rious citizend. The few remaining Germans showed no inclination to fight and
the only difficulty the troops encountered in advancing came from swarms of
excited children all waving flags, throwing flowers and shouting 'Good boy,
Tommy'. It appeared that the civilian population of Arnhem had been evacu-
ated to Velp. From the warm th and spontaneity of this terrific welcome can
be measured the relief the Dutch felt at their liberation".

Zo konden we weer aan de slag, weer opbouwen, vooruit zien naar een betere
toekomst. Maar wij moesten het doen, zonder hen, die het licht van de bevrij-
ding niet mochten aanschouwen. Wij konden en kunnen dat doen dankzij
hen.
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