
Jaargang 51
nummer 147
nlei
2005



Doelstelling

De Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal
is opgericht 11 januari 1954 en heeft zich ten
doel gesteld:
de bevordering van de kennis van de geschie-
denis van land en volk van de Veluwezoom.
in het bijzonder van de gemeente Rheden en
Rozendaal. De Vereniging tracht dit doel te
bereiken door het houden van lezingen en
tentoonstellingen, het bewaren van histori-
sche voorwerpen en door het bevorderen van
plaatselijk onderzoek op historisch gebied
alsmede door steun van en samenwerken met
instellingen, stichtingen of verenigingen die
een soortgelijk doel nastreven.

Activiteiten

Het archief van de Kring wordt bewaard in het
Gelders Archief Arnhem en omvat een grote
verzameling boeken, dia's, foto's en andere
voorwerpen. In overleg zijn deze archiefstuk-
ken ter inzage voor de leden.

Vier maal per jaar wordt er een lezing gehou-
den door een deskundige, die een interessant
onderwerp belicht. In de zomer en winter wordt
voor de leden een excursie georganiseerd.

Het eigen periodiek verschijnt per kwartaal,
waarin onderwerpen behandeld worden die
een raakvlak hebben met zowel de locale als
de regionale geschiedenis.

De Kring is aangesloten bij het Gelders Oud-
heidkundig Contact (GOC).
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60 JAAR VRIJHEID

Laat nu al wat Neerland heet, ~/. , .-
Wat zich met die naam durft noemen,
Al die velden, geel van bloemen,
Weiden in het wit gekleed,
Waar de leeuwerik vol vuur 7
stijgende in het hemelsblauwe. . . .

Met het bovenstaande gedeelte uit de rijmprent van Bertus Aafjes, opgedragen aan de jeugd .'
kort na de oorlog, wordt een gevoel van dankbaarheid en optimisme over de herwonnen vrij- "
heid treffend weergegeven. De leeuwerik is hier de heraut met de bazuin.

In de zestig jaren die inmiddels achter ons liggen heeft deze uitbundigheid plaatsgemaakt voor meer bescheiden
reacties. Immers oorlog en vrede zijn manifest gebleven op onze planeet. Dit neemt niet weg dat het inzetten voor
vrede en veiligheid niet mag verslappen, zeker ook in de richting van de jongere generaties.
In dit kader herinner ik mij nog hoe wij als jongeren in 1952 bijeenkwamen in een stampvolle Pieterskerk in Leiden.
Wij werden toegesproken door koningin Juliana, die het thema vrede en vrijheid aan de orde stelde. De bijeenkomst
werd afgesloten met het zingen in canon van het Dona nobis Pacem (geef ons vrede).
Eveneens was 1952 het jaar waarin voor het eerst de Nobelprijs voor de vrede werd uitgereikt.De keuze viel op Albert
Schweitzer, een pacifist van het eerste uur ('Heb eerbied voor het leven').

Het zou niet moeilijk zijn om in deze periode van zestig jaar nog vele momenten te memoreren, die met dit onderwerp
te maken hebben. Talrijke monumenten en erevelden markeren deze periode, met als doelstelling ook dit historisch
erfgoed levend te houden. Historische verenigingen kunnen zo ook hun specifieke bijdragen leveren. Dus heeft de
redactiecommissie van Ambt & Heerlijkheid zich afgevraagd waar zij het áccent nu zou kunnen leggen. Zonder aan
Leo Vroman te denken (Kom vanavond met verhalen dat de oorlog. is verdwenen ... ) kwamen wij bij het verhaal uit.
Er is naar gestreefd uit de gemeente Rozendaal en de gemeente Rheden met haar verschillende kerkdorpen verhalen, te ... "
verzamelen uit de oorlogsperiode met een sterk persoonlijk element daarin. Wij denken dat dit redelijk gelukt is. .
De artikelenreeks volgt de route van onze bevrijders. Als een rode draad lopen de begrippen spanning, angst, vreugde
en verdriet, ontroering, dood en leven door deze verhalen heen. Wij hopen dat daarmee de boodschap overkomt, dat
vrede en vrijheid geen vanzelfsprekende begrippen zijn, maar betrokkenheid en inzet vereisen.

Terugkerend naar de zang van de leeuwerik in het begin, maar nu versterkt met merel, kievit en duif (met het groene
twijgje in zijn bek), vormen zij een levend kwartet, waarmee de zang over vrede en vrijheid fluitend gaande gehouden
kan worden.

Co de Bruijn
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BEVRIJDING IN ROZENDAAL

Kerklaan tussen 'de Hut' en de kerk. Mijn ouders, die in de
open voordeur hadden staan praten, zaten verdwaasd achter in
de gang op de vloer. Gelukkig mankeerden zij niets. Bij onze
buren, de familie Cees Hendriks, waren drie gewonden door

rondvliegend glas.
De burgemeester
kwam de boel in-
specteren en oor-
deelde dat het voor
ons niet veilig
meer was in het
huis. Het gedeelte
van de familie
Hendriks kon zover
opgeknapt worden,
dat zij tot na de
oorlog zijn blijven

Voor ons was de vraag: waar naar toe?
Mijn grootouders, de familie Boerstoei de smid

bovenaan de Kerklaan, hadden het huis vol met evacués. De
burgemeester, meneer d'Yvoy, zei: "Wij hebben nog wel plaats,
kom maar mee!" En zo belandden wij in huize 'Roseneath'

Mannes Drosten jr. is
geboren en getogen in
Rozendaal. Met name de
voor het gezin Drosten
zo enerverende laatste
oorlogsmaanden en de
bevrijding staan in zijn
geheugen gegrift. Mannes
was toen 1j I 12 jaar.

Mannes Drosten

Eerst een stapje terug
Voor ons gezin: vader, moeder en zoon Mannes

Drosten jr., was de 12dc februari 1945 een dag dat het
oorlogsgeweld toesloeg. Ik was naar school geweest
in het huis van de burgemeester. Meester Leendertse
was nog wat huiswerk aan het opgeven aan een
groepje kinderen, net na afloop van de lessen. Met
Etta en Louis d'Yvoy liep ik in de gang te wachten
op onze kameraadjes. Plotseling: een geweldige knal,
heel het huis trilde en door de luchtdruk vloog glas
her en der! Een V 1 was neergestort vlak achter de
Schelpen galerij .

ANI
~

Wij renden de keukendeur uit en dachten dat
het huis 'op het eiland' Kerklaan 2, 4 en 6 in puin zou
liggen. Maar het bleek ons eigen huis te zijn aan de

wonen.
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het huidige Gemeentehuis; hun eetkamer
werd onze woonkamer.

De dreiging van neerstortende
V 1's werd steeds groter en eind maart
besloot mijn vader dat wij in de grote
verwarmingskelder zouden gaan slapen.
Twee ledikanten werden er aan elkaar
geschoven, daar konden we met ons
drieën in liggen. De eerste avond werd
mij met enige hilariteit "goede nacht"
gewenst. Maar vanaf 9 april was het zo,
dat alle bewoners van het huis, 15 in getal,
in de kelder sliepen en er ook overdag
meestentijds verbleven. Aan de straatkant was een kamerscherm
geplaatst met daarachter een toiletemmer. Telkens als iemand
'met hoge nood' achter het scherm verdween, moesten wij
kinderen een liedje zingen, zodat eventuele geluiden van
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daarachter niet te horen waren.

Meester Slempkes vertelde prachtige verhalen, waar
jong en oud van genoten. Er werd ook geregeld gelachen,
bijvoorbeeld als 'Omaki' van Lynden hardop droomde in het
Frans, terwijl haar hondje op haar schoot luid snurkte. Of als
meester Slemkes eens even een kijkje wilde nemen in hun kamer
op de bovenverdieping, vanwaar hij ook uitzicht had op zijn
huis' aan de Poort', menend dat het wel kon "nu het even rustig
was". Door zijn doofheid hoorde hij niet dat er voortdurend
granaten insloegen. De burgemeester, als een waakhond op de
stenen trap gezeten, moest hem dan met zachte dwang weer
naar zijn plaats verwijzen,

Op een keer hoorden we een doffe dreun in de Raadzaal,
precies boven ons, Toen we gingen kijken bleek dat de staande
klok, hij staat nog altijd in het Gemeentehuis, door de schok
van een inslag omgevallen was, Regelmatig trilde het huis op
zijn grondvesten door de granaatinslagen; de carbidlamp die
ons tot lichtbron diende plofte daardoor regelmatig uit. Een
kaars bracht dan uitkomst.

Op een ochtend riep er iemand
aan het kelderraam. Het bleek Cor de
Gruyter, die kwam melden dat Duitsers
alle voedselvoorraad bij de boerderij van
Onstein gestolen hadden. "Als u nog wat
heeft, verberg het dan snel" was zijn advies.
En zo brachten wij alle weckflessen,
jampotten etc. naar de schuur, waar alles
onder een hoop cokes werd gestopt. Wie
schetst onze verbazing, toen mevrouw
d 'Yvoy ook nog een pot pindakaas vond,
mijn moeders lievelingsbeleg. Wat hebben
we gesmuld!

De nacht van zondag 15 op maandag 16 april was er
één van voortdurend trommelvuur en zware inslagen, Tegen
de morgen werd het opvallend stil. Buiten klonken op zeker
moment stemmen in een vreemde taal. De burgemeester ging
voorzichtig poolshoogte nemen en even later riep hij ons naar
buiten: de Tommies waren er. we waren bevrijd!
Wij haastten ons de Kerklaan op, om te zien hoe het bij opa en
oma Boerstoei was. Toen er een paar tanks stopten, klommen
wij op de rupsbanden om onze bevrijders de hand te drukken.
Zij deelden gul chocola en sigaretten uit. Maar zij hadden
haast en toen de tank zich in beweging zette, maakten wij een
noodsprong.

Tot slot vermeld ik nog het bevrijdingsfeest, dat op 30
mei 1945 in de tuin van 'het hotel' nu Résidence Rosendael
werd gehouden. Het schoolhoofd, meester Leendertse, opende
met een uitvoerige terugblik op de oorlogsjaren, waarna
meester Slempkes in een bewogen toespraak de burgemeester
en mevrouw d'Hangest d 'Yvoy bedankte voor (ik citeer): "hun
goede zorgen, trouwe hulp en prachtige leiding, die allen kracht
had gegeven om, bij zoveel leed en zorgen, staande te blijven".
Als cadeau ontvingen zij vier antieke wandschotels, een
bloemenmand en een, door Henk van Toorn gecalligrafeerde,
oorkonde.

* Illustraties bij dit artikel zijn van Henk van Toom



VREUGDE EN DIEPE DROEFENIS

, De tegenwoordig in
Drachten wonende Hans

! Roelafs bracht zijn jeugd
door in Velp. Met name

! aan het laatste jaar van
! de oorlog - hij was toen
! 9 jaar - bewaart hij
i herinneringen, die een
onuitwisbare indruk op
hem hebben achtergelaten.

De luchtlandingen bij Oosterbeek en de daarop
volgende 'Slag om Arnhem' september 1944 betekenden voor
mij het begin van de Tweede Wereldoorlog. De intocht van
het Duitse leger in de meidagen van 1940 heb ik als kleuter
gadegeslagen. Van de daarop volgende bezettingsjaren herinner
ik me slechts flarden. Natuurlijk ontging me niet de spanning
binnen ons gezin wanneer vader weer eens halsbrekende
toeren verrichtte om aan de 'Arbeitseinsatz' te ontkomen
en de daarvoor vereiste papieren (Ausweis) via relaties
probeerde te bemachtigen. Ook de razzia's op jonge mannen,
het nachtelijke vliegverkeer van Engelse bommenwerpers
en de daarmee gepaard gaande luchtgevechten, eens sloeg
een bom in bij boer Roelofsen aan de Hoofdstraat nu
juwelierszaak Aalbers, maakten op mij geen bijzondere indruk.

Natuurlijk stond ik met de neus vooraan wanneer een
orkest speelde en Duitse soldaten 'Deutsche Volkslieder'
zongen op het schoolplein in de Schoolstraat. Nog voel ik de
radeloze angst van moeder als er een vreemde meneer één of
meerdere dagen in de geblindeerde achterkamer verbleef en mij
op het hart werd gedrukt niet die kamer in te gaan. Het moment,
6 juni 1944, dat opa Gautsch, van de lederwarenzaak op de
Hoofdstraat nu het winkelcentrum De Versmarkt, overstuur en

OP 16 APRIL 1945 IN VELP

Hans Roe/ofs

half struikelend het steegje tegenover ons huis uitrende, luid
roepend: "De Tommies zijn geland" is onvergetelijk.

Maar vanaf zondag 17 september werd de oorlog een
gruwelijke realiteit. Luchtaanvallen op Velp zuid, gevechten
richting Arnhem, die we op afstand konden volgen. Stapels
gesneuvelde Duitse soldaten, die werden begraven langs
de Zutphensestraatweg, tegenover kolenhandel Huurman.
De verslagenheid van de bevolking toen Engelse para's als
krijgsgevangenen over de Hoofdstraat liepen. Horden
vluchtelingen door oorlogshandelingen, later op last van de
Duitsers uit Arnhem verdreven, zochten een goed heenkomen.
Het staat allemaal in mijn geheugen gegrift. Na het echec bij
Arnhem kreeg ons dorp alle ellende van de frontlinie over zich
heen.

Een aantal malen zaaiden bomaanvallen van geallieerde
jachtvliegtuigen dood en verderf. Gevolg: Villa Latisana, op
de hoek van de Oranjestraat werd praktisch vernield en het
Natuurhistorisch Museum op de hoek van de Ommerhofselaan/
Hoofdstraat ging in vlammen op. Overigens vele huizen in de
omgeving, waaronder mijn ouderlijk huis liepen ook schade
op. Vanaf die tijd lag Velp regelmatig onder granaatvuur.



Als gevolg van de oorlogshandelingen, het daarmee
samenvallende gebrek aan brandstof, vervielen onze school-
uren. Omdat vader allerlei dingen deed die de Duitsers niet
welgevallig waren en daardoor veel van huis was, leidde ik met
mijn schoolvriendjes een vrijgevochten leventje. We stroopten
alles af en pikten brood en boter uit de Duitse veldkeukens.

Aan de Arnhemsestraat-
weg vorderde het Duitse leger
diverse villa's. Uit de garage van
de villa Wortelboer gapten we
autobanden van het Duitse leger,
dat een pracht ruilobject was om
aan voedsel te komen bij de boeren.
In villa Nieuw ter Hom van de
familie van der Lande vernielden
we administratie van de Duitsers.
Omdat evacuatie dreigde, liet
vader bij smid Hendriks aan de
Kerkallee een stevige slee en bij
Jan Dieperink in de Willemstraat
een kar voor handbagage maken.

Hetartillerievuurnam weer
toe. We leefden op onze instincten:
hoorde je in de verte doffe dreu-
nen van kanonnen dan dook je
onmiddellijk in een schuilgat of
een kelder. De altijd behulpzame
buurman Riechelman richtte
onze kelder in tot leefruimte.
Een stevige paal als steun in het
midden, zandzakken voor de
kelderramen en een kacheltje, een
alles brandertje, gaven ons een
veilig gevoel. Vader en moeder,
vijf kinderen en een dienstmeisje
in zo'n kleine leefruimte, gebrek
aan water en goede wasmiddelen
maakte dat het met de hygiëne
weldra droevig was gesteld.

Veel mannen moesten zich melden of werden opgepakt
voor het graven van tankvallen en eenmansgaten. De VI,
een afschrikwekkend wapen, maakte de omgeving onveilig.
Door de mankementen van dit wapen, zijn we meerdere
keren opgeschrikt door inslagen in onze omgeving. Begin
maart stortte een vliegende bom neer in de Oranjestraat met

als verschrikkelijk gevolg negen
doden, waaronder vier kinderen
uit het gezin van aannemer Van
Remmen, talloze huizen werden
in één klap weggevaagd.

Door de strenge winter was
het gebrek aan brandstof extra
voelbaar. Rozendaal, voorbij de
Holleweg nu het verlengde van
de Ringallee, werd voor ons een
werkdomein. Ondanks de 'Sperr-
stunde', na zes uur mocht men niet meer op straat, pikten we
daar regelmatig bomen. De slee is ons daarbij meerdere malen
van pas gekomen. Het kostte al veel inspanning een boom op
de slee te leggen. Het gezeul tot de afslag Kerklaan naar kasteel
Rozendaal, de weg liep daar omhoog, was voor ons jongetjes
een hels karwei. De Holleweg af via de Bergweg naar huis
daarentegen een makkie. Buurman Riechelman wachtte ons
meestal op en verzaagde de stammen snel tot brandblokken.
Voor mijn gevoel stonden in die periode de frontactiviteiten op
een laag pitje. Maar in het voorjaar van 1945 veranderde alles
radicaal. Overal legden de Duitsers tank- en landmijnen.

Blije kinderen op een Canadese Jeep in de Hoofdstraat te Velp

Plotseling grote paniek vader opgepakt en afgevoerd
door de SD en niemand wist waarheen. Na een week kwam
hij totaal overstuur thuis. Inmiddels raakte het front weer in
beweging, veelluchtactiviteit van geallieerde vliegtuigen.
De Duitsers beantwoordden het Engelse granaatvuur met
verrijdbaar geschut. We hielden het in de kelder bijna niet meer
uit. Met wat roggepap, gebakken spek vulden we onze maag.
Tijdens momenten van stilte rende ik met een zakje tarwe naar
bakker Kruitwagen, om een paar broden te laten bakken.
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Op de fiets mocht niet want die werd door de Duitsers ingepikt.

Op een mooie dag waren de jachtvliegtuigen weer actief. Steeds
doken de toestellen richting Westervoortse brug wist men ons te vertellen,

het werd de inleiding tot de bevrijding van Lathum.

Door het granaatvuur nam de schade aan de huizen schrikbarende vormen aan. Hier
en daar braken branden uit. Zo ook op 14 april, het huis van notaris Kooyman aan de
Rosendaalselaan nu beddenzaak Maassen van der Brink brandde tot de grond toe af. Tijdens
een kleine adempauze hielp ik de jongens van Mars, dit gezin bestond uit tien kinderen, met
het naar beneden halen van meubilair bij de overburen aan de Enkweg. De bovenverdieping
bleek te branden. Plotseling kreeg vader Mars mij in het vizier en joeg mij letterlijk naar
huis met de woorden: "Vooruit snotjongen, wat doe je hier, het is veel te gevaarlijk". Hoe
gevaarlijk bleek twee dagen later. Na het inferno van twee dagen granaatinslagen werd het
in die vroege ochtend van 16 april plotseling onwezenlijk stil. Gespannen lagen we allen
in de kelder te luisteren naar een aanzwellend geronk. Vader hield het niet meer uit: "Ik: ga
kijken, wat er gebeurt". Zonder dat hij het merkte sloop ik achter hem aan. Voorzichtig liep
vader richting Hoofdstraat. Plotseling weerklonk een korte salvo gevolgd door een kreet,
een Duitse soldaat kreeg een treffer in zijn been. Angstig zochten we dekking tegen het huis
van sigarenwinkel Koentz. Opeens overspoelden Canadese soldaten de hele buurt. Uit alle
ramen werden vlaggen uitgestoken, iedereen was uitzinnig van blijdschap.

Alle vreugde om de bevrijding sloeg weldra om in groot verdriet. Een paar uur na de
binnenkomst van de Canadezen holde ik opgewonden naar mijn vriendjes aan de Enkweg.
Voor hun huis stonden groepjes mensen met bedroefde gezichten met elkaar te praten.
Wat bleek, nadat vader Mars mij twee dagen geleden naar huis had gestuurd zochten mijn
vriendjes dekking in een schuilkelder. Door een voltreffer kwamen daarbij Henri, Herman
en Joop om het leven. Deze gebeurtenis heeft op mijn verdere leven een traumatische
uitwerking gehad.
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OORLOGSGEWELD EN BEVRIJDING
i,
,
i Mevrouw Lidy de Bruijn-Barendregt
I in Velp heeft graag ingestemd met
het publiceren van een persoonlijke
brief, die haar moeder mevrouw
Barendregt-Aartsen op 13 mei 1945
in Velp geschreven heeft aan
haar moeder mevrouw Aartsen-
Rookhuizen - de grootmoeder van

: Lidy de Bruijn - destijds wonende in
Llsselstein.
Op 3 juni 1945 heeft haar moeder
uit l.lsselstein de ontvangst van de
brief bevestigd, De postverbindingen!
waren in die tijd nog zeer slecht, een i
opmerkelijk contact dus,
De brief is enkele maanden geleden

i tevoorschijn gekomen ui! 'oude pOSI', ;

BRIEF AAN EEN MOEDER

MPC Barendregt-Aansen. overleden 1993
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v~ 7<leY~g-epetld: ~ ~ de-
kelderdeur àt'\;,Y ~ lv1CiLCLr
't"7.iep~l,oycicu}tt-~w~ ~
~~op ~op Clhw~
je. kov» dat- ~7v horee; dat-
cicu}tt-~ w~t"~&
Toe-v w~ JJr' rnor~ 0111; e0Vl;~ of
elf het: w~op }tVaat:t"~~
hoordesv w~ 'hoe: er al. veel/ ~ WCLCl4l"VCt1IV ee-v pCiLCLr vlakbij ~ Uv
de- buurt: g,et:vo{f0vvwav0Y\;, door w~ V\ie:t~ ~ot"~ ~~0Y\;, ~
toch: w~ de. schade. al:~7v.
'}' lv1 ~ w~ ey weer lfd VlI CUït1Il.NcU,; ~ wav~ er vneev ~ op
stracd: Z~~vnet-e0Vl;cU,;dcá:ey Uv é0vv}tvaat:8 ~wavevv.
U &effvflpt"dat: w~ ~ wav~ 0111; op }tvaatt"~ ~ wa-nt"een; ~Cf.À.J

kowü ovwerwacrd; ~wCtCtY~~V\ie:t! Lid» w~oo1vlf&~ ~F"
~ viak: bij de. keldeedea« 0111; bij het: eerste. 0t0t: vu;u;;wr ~t"~
v~ Net' w~ ~w~~een;pOOY vu.M:Lfr ma.ctY pLo=t~ hoorde.
je. weer Uv de: verte. het: ~ bo-ewv. .. bo-ewv... ee-v pCtCtYtellev» ey ~
eeeviuuttoovv VCt1lV het: OVey~~ VCt1lV de.~~~ ~ daYv de. ~
lf&'h.eNftr dat: ~ ~ voored/ de-vua-~t"v~ ~ v~ VoorcU,;
VCt1lV 'Jr' CtN~ 10 lAMY tot: 2 t;UA;V}}' nacra» w~ het: eyg1t:
W~~ rtO-ff een; pCiLCLr vuu::ht-~ bo-v~ ~0Y\;, WLCLCLY'we- ko-nde.-vv
het: t"o-evvV\ie:tvneev VeyCU'11:WoordA:wv~ ~ ec-v bed. Uv de. keider
~ ~da.a-v lf&~~1v~ oo1vw~~0Y\;, ~
't:vu.M:Lfr Wcv.Y.

Op 16 april 1945, bevrijdingsdag van Velp, werd deze briefkaart
door mevrouw Barendregt-Aartsen via Het Rode Kruis naar
l.Isselstein verzonden en heeft de plaats van bestemming bereikt.



V(Vv~wee:lv ~op 10 apvw wcitYG~ [,vv
A~ ~bo-wtb-(iLHie,ey'~ ~ Velp kAr~ ook: we,ev tffvvpOYt'w
wte0.
Nu. ~ 't: ~ LcvvutrJtnee1I' cUw0YVj lf0V ~ ~ lP ~ ~
bo-wlÄn;u.ie,v0Vl/. Vo-vuiev~ ~ "het-we,ev; W(V~ VCWIVaüe«
b-ov0Vl/ de. stad: V(VvUeg;t~ v~ bij t'~ af 0Vl/ CtVVV\/ 0Vl/

7vwWJlltt0V1l [,vv fYUjv~ ~ ~ 0Vl/ dct-rv ~ "het-0V op ~!

lvfet: rakec bo-wu11.0YV 0Vl/ bo-orClwap0VW! Het: WCt{Y tö-0vv 00VV ~
~ w~"het- WCt{Y ~ op o-rw~ ~00VV ~
~iAM)jJJeL. V~ ~ W(V00VV v~dijvv~.

lvfcu;ur IDewvcLondeY~ J}' cwo-nd,y 7vwCfAl't voor ~ !! ...V0 ffV~
et.aAWCiÀI~. Wend"' ~ ~ eJV0Vl/te:pv~ [,vvde. -t~ ~
op 00VV hoUe:tj(V 7vwCtMllJ llii ~ ~ de. kelde« [,vv. Evvwat-
W(Vtö-0vv [,vv dL0 nach«: heI~ ~uuik;t W ~ ~ p0Vl/ te.
~{jV0Vl/. Tot- '}'mor~ 6 lAA.A,Y éé41J~ ~1/VUjf'.

Gv~ op ffV~ floot; 7vwCtMllJ vLcUvbij j0 of op 00VV cvvtdeY ~
t:0v0CÀ1i: of [,vvde. -t~. S~ hoord0rv W(Vde- ~0Vl/ vo-vuio-vrvof
~ oris- ~ v~. Het: WCt{Y éé41J~ ~~ "het-
~vcuvrn;pj(V wCt{Y steed« [,vv b-ew~. Vp h,e;t bed. ~ do-r:rn.wv
W(V~

W0 ~ ~ t!vv c~vieëAtv~U·o-vuiev CUlAI\I de. ~vap. Vcu;ur
~ W0 ~"het- beste. t1v~. V0 UY0Y\I kropee» voorbij) ~
tocëv 7vwCtMllJ 0V 00VV ~ CUt1'1IdL0 vuu::ht-! Het: WCt{Y lf& vv~~
~ j(V dacra: dü; moet: toci» de. b-e>vv{j~ wo-rd0rv. lvfcu;ur hoe, W0
~ ~ ~ dct-rv dat- alle. ~ vondo-wv oris- [,vvPUÁAIV
~ lf& ~ klonlv "het-~c;u;Uv. vat- viel. ecrae« ~ tö-0vv
w(VcitYv~ mor~o-rw ~we,ev ~op~.

~



lv1CLCU" ... 0\l0VVvevd,e,vJUt; het- vLUapavlv bij de. vuver, Ut;Vetp -Z ucd.
o-rtt-~~ veel/ ka:pot. WeL 40 ~ verbraeid. die. et'tet rcacrd:
lv1uv0V\lkapot; daken; vuit0V4 V(N\l~op de-w~ ffV~~
'takkes»}é~ VCiVV\l de:~ af !Vev~il<keLijlv lfd vvWCLtWrc:l0!

T0'0VVvvij~ ~ c:l0Vu.i:t'á0VYlJidv ~eec1.,;'tf!/ maken. voor de.
afto-cJtt- 0VV~ V0VV~ vne;t htNvvvev~ 130111,0Vl;
ovev de. Zutp~ }évCUA.t:wew,weL 50 .
Vef"d,e,vbij ~'t~~c:l0~ovev c:l0w~ ~'hier-
Ut;~ W~l,aa,vv ~ eerv boo-wv. Wij ~'tO'0VV ~~
schcuie. CLa1IVhet- ~ A lleevv Wcv.Yev ~'t0\lor0V\l e0VV~
door ~ ~kct#t0v ~~ 0VVvervüelde de. çp~ VCiVV\l
de- vcv.,t:f!/wcv.,t:e<feLDe. v~ vu;u:Jrtt- ~ wij cu;urdify goecl;
~et1J. Wf!/hoovd0VV'tO'0VVdat-de. E~ ~ord,e,v~ Wav0VV0V\I
OVef" de-R ij rv wav0V\l 'tot"CLa1IV13ronbeek. Ut;A vvthetrv.

Brandpotjes gevuld met fosfor

Die: ~ev~ ~ 01'1k' oolv heugew. tiet- bego-vv
0111; e0VVlA.M.Y of 11. Gvevvtat"0V\Iwevd0VV weer-
~0V4 Jt1IUïf..CLY dce. çpv~ Vlier uit
elkaar, ev kMJCLtnefV drie. brcuuipoyey uit: ferst:
dcu:J1.;t-0V\Iwe- dat- het- vtie:t lfd vv kMJ~ kovv, 0V\I
dot: het: voor e0VVvookgordijvv W% weU:da.Yv
oolvwevkelijlvo-rtt-}éo-ru;L; Vib~poyeywav0V\l
~~ me:tfo1,{or 0V\Ibij htNvvvalt ~ ~
te. ~ 0V\Ite. rokevv VCiVV\l ~ EV vîe.L0rv ev alt
veel/ U1I de. t~ Jt1IUïf..CLY ~ kovidevv op het- dak: of
ef" doorheevv vcUlerv. 13ij 01'1k' kxoaen/e« é0vv door
het- 3'ijVCUNWl;VCiVV\l de. ~ 0VVo-vuieY het-
~ijfl:;-W"ecu,v terecrd: Wo-ut: ~ alt bakkevv vne;t
~ 'fda.ay~ 0V\I~die,;~ op het-
~0', w~ het- veroorzaakte. br~

~



fv ksocon. rook: uu: et1I ee1'1Iv~ lM:.cht-! VevcKhvilGk.eUjkA
op ()-V\.,;y gev~ ~et1I W0'de: w~ fAtv~ ~ ivtCUiLY' ~

"/Gv~ W0'~ braevd: fvv fAtv~o-mge>v~}t~ fAtvee1'1l
wcp 6 ~ fAtvUcht:ev ~ A~die. ~ met: vU?t""et1Idakev»
~ er CUilAI4 13ij ()-V\.,;y viak: ~ ()-V\.,;y ook: U wecl: weL dat: ~
met:~luit1.;erl~ Wij ~e0V}tee1'1lV~op bec dok-ev»
JI\.,CVee1'1Ihcilf lA.UVWcv.Y' er éé-Yv VlA.UV~ fV Wcv.Y' ~ ve.dd,e,vvCïLCt4'1I.
tiet- Wcv.Y'leN~CUiLY'lij1v 0111.; te.~ heLpet1l 0"JIIILdat-de. g-v~et1I
l~ bleveevkomevv. 13ij ()-V\.,;y 7vwCl11ll/ ook. eew stuk: vevvvee1'1I
g-v~ door het- ~ ~0' gev~ die. ee1'1I}tulv vevvvhet-
p~ ~ Oolv werc{; ee1'1Iboek. VCU'1I ()-V\.,;y ~ door e0VVlVeffev
erua: ~ tiet- 7vwCL111/ Vliet: door et1I door, ~ het- Lat-eree-v
Ucht:0' reparcdie. Wcv.Y.

Wa:t er loet'\!fAtvVelp V0Vb-v~ W o-vtt"~~ gewOO11l.VCU'1Idce. g-vot"0'
buii:0Vl{JLctat-~ ~ de. w~ VUiUiLY Avlllh0wv. Overal; fAtvoost: et1I wea-
0V\Ivo-vut"Velp -Zucd. ~ot"0' schade, VUiUiLY ~lAIlff weL 80 p~
Ook: lifvv er veel/ ~ ffet:v~ weL 120 ~offev~ WCUiLY'VCU'1Ier
twe0 !ÁI\! ~ "lacuv v~ f0v"v vevvvhe4'1Iwevd,;het- Iacaste. lA.UVVOO1l'
de: bevvij ~ ffet:voff0vv. lv1CUiLY' bij JI\.,CVaUe,rv op }tvCUïtt' of ?J& WUïL<ït4'"

fAtvde. ~ Ivvde- kelde« W er ~ éé-Yv ffet:voff0vv. VeeJ.;CUeY0V\I
w0Vd0rv er ook: f:f0Vcu;Ü<;t

Veuv ~eviLcuJ' op ~ viel. de. vtaeht: ~ J1'Le0.WeL g-v~et1I
e-vweer vlakbij, wCL1ll.ter }to-vut" eet'\!Vuüse.lCt1'tlvte. petffe-vv,die. ~
}t~ veuv pLctat-~ ver~d0. f vv1f0 kondev» hetrv WUïL<ït4'" Vliet: te.
pakkeAtv uijfJ0YV. ti et: WOtY'et1IlI1.e:ttwe0 ~ achxe« eet'\! he1v.
ti ard. ~ et1I iedere- keer acvvvhet- ~0' ~ veuv de. llMA'v.
Z~15 cepviL-de,;~iLcuJ'vUft. Int-~wcv.Y'Av~~
fAtvf~ ~ Z~ L~ et1I ik: Ue:pet1lweer op }tvc:u;tt: ivtCUiLY' W0'
~~~ }t~~ ivtor~lifvvwlj vrij, ~~

l!!IlillI



· fvv'~cw~treVW01A.17aL· "Il0ffCVVl.i.et"op 'f:red,,~ w~v~
~ het". f vv hij bleef met" ~vv j~ CUNJItt0YV~vv hoed. op o-ruiev
CUNJIttde. keldertrcqi lJift0Y\/.

f vv 0111;!f U(MI', Y1.OU'. daar b-ego-rv het: Lieve. lev0Y\/.· V(V ~ 0111;Velp.
vat;w~ 0Ch;t 0öY~ hoor WCïUïtY wij ~ Uv ~0Y\/. f0V~
J1Il.i;tr~U(MI' lAi:t"de. vertE!/. TCJeYVt"~ ~~ Uv he{t-"LfJ€Y tempo.
f0YVop~g.y~l.M.MI') e0YV~~ J(V ko-vv
elkaar vUet- v0V~CUNJItt Uv de. 'kelder. F~ ~ ~~ ~Pcv
t"CJeYVhij vtOg-'~w% ~cl<Nvvla;t0V: JJWCLtheb-iJvhet:t"CJeYVt"odv
~(i;~ het: w~ e0/IVhel".
Todv dacht0YV W(V dat: de. g.y~0YV [e;t~ verder w~ t"0V0Ch;t 7vw~
vt,{d" m.eeY ~ vLakb-fj ~ We;[; kovv-je-horc-v dat: de. g.y~0YV g.yOC0V
WCLVet'\.;,de-~
WCLV0YV~CUiVJiclev.
Ivf CLCUI' vcvvv dat:
~0YV vcvvv dce.
~ ~CïUJ.t:j(V
ha-vt al.vcvvv ~LL
TCJeYV7vwCLt11Jhet:
~o-:e0YV
gewe:LiUfr ~0Uf1J.
W(V ~0YVt"(V~-
~ [,yv de: 'kelder.

Engelse tanks in de Hoofdstraat te Velp ter hoogte van Het Lagthuis en Nieuw Schoonoord

"VCLCUl'~dhg.yOC(Vf~t"~ W(v~VV0VJJJ tfci'Wo-ut: IvfCUiVJi
iJvhoorde- vtOg-' steed« dat: }meY'Îff0 VlAi:t"~ kott1.orv 0YVw~ 0V vtOg-'
vUet- fiJeY~ op. TCJeYV7vwtNWLet'\l0VvtOg-' drie.hele. rOC(V ~ Vcvvv
gew~ g.yOC(Vg.y~0Y\/. JJIl0ffCVVUïtCLY bo\!0YV J, tfci' W01A.17met"ee-rt;,
Jt"WV~~cL.



WLjdorsteev ~ vtiet. lvf CLCfAt" t00V\l ik:VCVY\J dce.~ pafie4F'hoorde.
lAM:"~oo-rv ~eevvUUYJ b-eg-o-vvik: ook-te. ~0VV dat-we-YUÁ/ f~
WCU'"et1/.170 dacra: dat- er ~ ~Vaat:~edli:0VV ~et'V ~
~ Wo-ut"7vwCVWllCiLÀ/~ teY~ 0VVje--hoorde. CiLÀ/~ Voep0VV:
"zLjvvwLj vvlj?, liJvv ~ eY CiLÀ/?t' Wo-ut"had,; t00V\l CiLÀ/~ ee-v f~
tCt4'll0~ op de. tlo-ofCW:v~ lvf CLCfAt" hij dorst: Vliet"verder te. ~
o-wuiat" eY ~ eerv VlAM:"j-'~o- kovv kowieev. lvf CLCfAt" dat- lGwCVWllvUcl;
~ WCU'"0VV{oe:t:~LeA!I vvVclp -Zucd. liJ vvd0laa;t~0 V lAM:"JreY'Jfer Wiet'
v~erpeYJf lAM:"geb-v~

ToewWCU'"0VVwLj vvLj ! ! feY~ ~ wLj eerv lopeecde. 'pcürouûle. de.
vCVY\JK~~~ T00V\IlGw~d0t~ h,ele;ffVo-t~
et'VaJ.10 ~ roepeev eev ~eeuw0VV0VV j~0VV met ~
~ Wiet' orCNYlje--d0t~VeY~0V4 ha-w~eervg:Lor~
iAttt"oGh.t:met ~ pvcu:Jtt:Lftweer. U ~ b-eg-rypeYVeer~ die: vv~1<.0
~~o-vuiev (,vvd0 kelde« met J!1tUïLClY ééw~e-- ~we--eY
~ LeN~ ~ f vvt00V\l CiLÀ/dat- J1tOOi0; W0 7vwCfA1lte4l\l~ 't:wCU'"e--
lAM:"de. heL (,vvde. ~ <9 ~ davik: aCVYVG~ die. ~ bewaCU'"Gt0;
~te--kor-t: tl00V0e1j0tocJvop ~~et'VG~vuxb{:iheid/'
Ie:tJf'h.e,cl;~ ~we--t0\l~ T00YV(,vvd0~e--~
het- ~ 0VV~euvv ~ b-ijvu;vte--~Lft weYcL; klonk: daar
p~ vlak: voor ~ kelderraavn; bovet'V CiLÀ/dat- b-a,vbcu:;t,v$,0uit;
e0V\.IWLeYe{;,èf.ie; hoo-t;rliJvv vno-v~ ~ lP Wl.OOV!! We--voel.derv ha-
beUierv.' het-w~ ~ eerv ~ VCVY\J God.die. ~ J)tlo-u.dt~ 170
b-erveY ook/IJ Te:voelde. je--Wiet'e0V\.Iweer ~eYk..e-vworcLevv.

Wat" eY verder p~ heeft ~ ~weL Vliet"veeLveY~ Wiet'
het-~oolv (,vvIJ~eiArvte-- ~ w~ T~cU1ew~ CUA1:o! j-'

rudeeveev roweevvoorot]. N.S.'B. -eYJfOPhctle,yv, N.S.'B. -~d0
kopp0VV kaaJlvnippeYV ~ Ij-' P. de-rvV~ et'VT. ook» op~ ?
f vvJ. StCVWll?



17 april 1945, Lidy Barendregt op
de schouders van een Canadese
soldaat tijdens een verjaardags-
feestje

Ver'der-~
W~ de. puxats.
vw-w vUet- uM:,
~er'VW-W
~~ik
V(/(.,1l\; ~ ~

t~~ .
V~ v~oor~ W vw-w vu:et: lf& heet veel/ vooruu; ~
VoorçU;he;tbr~ W vw-w ~ ~V~ Eévvkee« ~
W~ wat ~ EWlIboter ~ fét'v reeo chocolade, Lid» da"vvwat
wz.ee,y-. Wout:Wo-vtr~~ ~ geword0vv, m.aav hij heeft ook: lf&
o-vtr~~ [Atv çp~ ~ f vv met: he;t tAM:go-oi0vvV(/(.,1l\; die:
vt0vetpotj~ heeft hij vw-w ~eeÀ/ ffOW ~~ Daardoor
heeft hij e0VVweek- op bed: ~ Jtnet: bro-nchirw. lvl(ïUi(4I' 't:wcv.Y
~~bet-er'.
W~ ~ ~ çpLAll0vvweer voor de. dafr~ weLe0VV
ver'~~ voi. ~ W~ o-ruieY de- vloer ~opt. f vv vtW ik
~weer Vtetj~lÁI\;~ Al1e0vvhe;tvadiot-o-eM:-eJ.;~wy eekt
~er'C4 J!JILCU{Af dat: ikda"vvook.he: ~ dat: ?P VCl1lV 01I\{y te-
p~~~~

N Ui ~ ik: J11CUï{.,Y'. lvlet- LUiy g-aat" he;t ook. ~ V~ ~EWlI

~ hLeY CtÀ/ veel: vneeg-ewuuu<t: Ncxr steed« W er' ~ ~
fét'v Clw: Khoot iker'~ ver'woeM;, ~ LUiy' s- schoot. heeft veel/
~ das-dcc; kavv weLweer ~~

tlClA"'teLij~ g-vo-et-EWlI verder, lvlaY~ W01A.t; LUiy

~



RHEDENSE
i
I GttO Hagen was een bekende persoonlijkheid in
, dorp Rheden. Tientallen jarenwas hij
1

1

. de bewoners van dorp, Bekendheid genoot hij
I onder anderen door de jaarlijks weerkerende serie
I 'Sta eens stil' in het Dierenlkhedens weekblad,
I dat betrekking had op de periode Tweede
Wereldoorlog. HU was jarenlang lid van het Comité i

4 en 5 mei.
Daarnaast hij lange tijd de rubriek
'Willem van Rheden' in het Rhedens weekblad.
In 1991werd hij koni nklijk onderscheiden met de
zilveren medaille in de orde van Oranje Nassau.
16 apriU999 - bevrijdingsdag - de
Otto Hagen plotseling op 72 jarigeleeftijd.

Ofschoon ons dorp het er tussen 1940-1945 redelijk van
afgebracht heeft, zullen deze jaren bij allen die ze meebeleefd
hebben wel nooit uit hun herinnering verdwijnen. Het is niet
de bedoeling om alle ellende uit die jaren weer voor uw geest
te halen, maar alleen uit dankbaarheid jegens onze bevrijders
mogen we er echt wel even bij stilstaan dat het vandaag, 16
april 1970, precies 25 jaar geleden is dat de laatste bezetters
radikaal en definitief uit onze dorpen verdreven werden.

En de aprildagen daarvoor komen dan toch weer in onze
herinnering terug. De toestand was toen zo, dat de geallieerde
troepen op vele plaatsen de Rijn overgetrokken waren en de
Liemers reeds bezet hadden om naar Zutphen door te stoten
en ook in onze buurt de IJssel over te steken. Het werd steeds
spannender, vooral toen we merkten dat 'ze' in Giesbeek en
Lathum waren. Vanaf de Schietberg konden we de driekleur op
de Didamse toren zien wapperen. Dat in die dagen door onze
bevrijders fouten zijn gemaakt, valt niet te ontkennen.

OORLOGSHERINNERINGEN

OUo Hagen
Opgeschreven 16 april 1970

Per dag kwam meerdere malen een verkennings-
vliegtuigje boven ons dorp en dan begon de verschrikking
steeds weer in de vorm van granaatvuur vanuit Westervoort.

Uit overigens onjuiste inlichtingen maakten de Cana-
dezen namelijk op dat in onze scholen nog Duitsers gelegerd
waren. Behalve de Chr. School werden daardoor ook nog enige
huizen in puin geschoten, waarbij meerdere doden en gewonden
te betreuren vielen. Tot onze schrik kregen de Duitsers het
daarbij nog in hun vertwijfelde achterhoofd om ons een tankval
te laten graven van de bosrand tot de spoorbaan, even voorbij
de 'Posthoorn', alsof het voortbestaan van het Duizendjarig
Rijk daarmee nog enige dagen verlengd kon worden. De angst
kwam er pas goed in, toen we alsnog gedwongen werden per pont
de IJssel over te steken om het laatste waanzinnige bedenksel van
de bezetters uit te voeren, namelijk het in 't holst van de nacht
aanleggen van een loopgraaf bij de panoven te Giesbeek, want een
paar honderd meter verder, achter de dijk, lagen de Tommies.



PUBLICATIE
WINTER HULP NEDERLANDbrengt te Uwer kennis,
dat de sluitingsdatum voor de inlevering van
aanvraagformulieren voor de 2e uitkeering is
vastgesteld op 31 JANUARI a.s. Na dien datum
zal er beslist geen gelegenheid meer zijn
aanvragen in te dienen.De Rhede-

naren, die daar met
mij waren, hoeven
zich waarlijk niet
te schamen als
ze vandaag hun
kinderen vertellen
dat ze toen flink
'in de rats' gezeten
hebben. Maar we
kwamen heelhuids
terug en toen ein-
delijk kwam de 16de april. De zon straalde aan de hemel en
eigenlijk voelde je het: vandaag komen 'ze'. Inderdaad, bij
Westervoort was onder het moordend vuur der Duitsers een
brug geslagen en toen was elke tegenstand nutteloos: in de
kortste keren was de bezetter uit Velp verdreven. Wel waren
tussen Nederhagen en De Roskam tientallen bomen' gesprängt'
die daarbij, dwars over de weg gevallen, de doortocht moesten
belemmeren. Ook de spoorbaan was goed vernield en Rheden
was dus nog niet bevrijd. Tussen genoemde punten waren
voorts ettelijke landmijnen gelegd en voor de zoveelste keer
leek de vrijheid verre.

De stichting Winter-
hulp Nederland zoge-
naamd voor hulp aan
behoeftige Neder-
landers, gebruikt om
propaganda te voeren
voor de N.SB.
Een veel gehoorde
kreet: Nog geen
knoop van mijn gulp
voor de Winterhulp.

bevrijd!" Hij had het
niet kunnen laten
om via de spoorbaan
tussen de schie-
tende Duitsers en
Canadezen door
naar Rheden te ko-
men om als eerste
de vrijheid aan
te kondigen. Met
die bomen op de
Zuphensestraatweg

hadden de Canadezen overigens weinig moeite, want met
behulp van een op een tank bevestigde grijper werden de

Zij, die reeds een aanvraag voor de 1e uitkeering hebben inge-
diend, behoeven dit niet opnieuw te doen j dè aanvragen voor
de'teuitkeering .Ioopen automatisch door voor de 2e uitkeering.

••.. Verzoeken uitsluitend indienen op aanvraagformulieren,
verkrijgbaar bij de Buurtschapshoofden en de plaat~eliike
kantoren W. H. N. te Velp, Rheden en Dieren.

Het Bureau WINTERHULP NEDERLAND - RHEDEN.

Wie schetst echter onze verbazing toen omstreeks 11
uur 's morgens een oud Rhedenaar, de heer L. Hagen, met een
enorme oranje bloem op de jas vanuit Velp zijn geboortedorp
binnenfietste alsmaar roepend: "ze komen er aan, Velp is al

'dwarsliggers' lakoniek terzijde geschoven.

En toen kwamen ze echt aangereden over de
Arnhemseweg; de eerste tanks waren bijna potdicht en reden
voorzichtig, maar op de latere zaten de alom bejubelde
bevrijders. Door een omtrekkende beweging in bos en hei waren
andere groepen ten noorden van de straatweg naar Rheden in
opmars; zo kwamen de infanteristen vanaf Heuven over de
Schietbergseweg de Groenestraat af en de intense vreugde van
die grandioze momenten, van het eerste kontakt met hen, op
wie we 5 jaar gewacht hadden, zal nimmer uit onze herinnering
vervagen. Gelukkig waren er nog maar enkele Duitsers in ons
dorp en werd verder bloedvergieten voorkomen. Maar de
bevrijding was een feit!



Onderduikers kwamen uit hun schuilplaatsen en heel
wat zuchten van verademing zijn geslaakt. Oudere dorpelingen
moeten de bevrijders beslist met eigen ogen zien en haasten
zich dan weer naar huis om eerst het zondagse pak aan te
trekken. De menigte staat nu zelfs al in de tuinen en tot bij
bakker Kranenburg op de stoep. Bij café Bandel"! wordt bijna
een ruit ingedrukt want dat stukje Worth-Rhedenseweg staat
tjokvol en wat is er een heerlijk herrie. Iedereen wil er met
zijn enthousiast geluid bovenuit komen. 'Dan, als bij toverslag
verstomt plotseling het feestrumoer. Wat is er aan de hand?
Gebeurt daar iets?

JA, DAAR GEBEURT IETS!

De deur van dat café is opengegaan sprakeloze
omstanders geloven op dat ogenblik niet wat ze zien; het
lachen verstilt, de uitbundigste dorpenaren houden verschrikt
hun mond, vreugekreten verstommen, een vrolijk kakelende
vrouwenstem zwijgt. Iedereen zwijgt, iedereen kijkt. Daar,
op de stoep staan een oorlogsvader en een oorlogsmoeder met
vier kinderen. De zon van de zestiende april beschijnt hun
wasbleke snuitjes en doet hun ongewende ogen knipperen;
wasbleke handjes proberen dat felle licht een beetje tegen te
houden. De sprakeloosheid van de omstanders duurt maar kort
en slaat om in één hoera uit honderden kelen, waarvan een deel
het Wilhelmus probeert in te zetten; anderen heffen het "lang
zullen zij leven" aan.

Ja, inderdaad, nu bestaat er voor vier mensenkinderen
weer een kans dat ze lang zullen leven; de toeschouwers hebben
er weinig fantasie voor nodig om in te zien dat het hier om vier
joodse kinderen gaat, die jaren in het huis verborgen moeten
zijn geweest. En familie, vrienden en bekenden die daar elke
dag over de vloer kwamen, valt het nu op dat niemand van
hen in de laatste jaren boven is geweest. Wie goed nadenkt,
staat perplex, want dat huis heeft toch verschillende keren vol
Duitsers gezeten.

Een oer-Rhedenaar, Reinder Jansen kan het maar
niet verwerken. Hij holt naar huis: dit wordt zijn dag! In de

middag is hij terug bij het café. Zijn paardje is mooier bestrikt
dan tijdens het koninginnefeest en z'n wagentje is haastig
met voorjaarsbloemen versierd. Zijn dochter hijst de vier
bleekneusjes aan boord en daar gaat het in triomf het dorp door,
straat in, straat uit. Als ze terug zijn, smeert moeder Bandel
Nivea op de kindersmoeltjes die geen zonnestraaltje gewend
zijn en nu verdacht rood aanlopen: och, och, wat kunnen
mannen toch stomme dingen doen.

Bij haar zuster en zwager, de familie Peppelman''?
die op de Steenbakkersweg woont, is op die morgen ook de
deur naar de vrijheid opengezet, ook daar knipperden oogjes
tegen het felle. onbekende zonlicht. Het leven van drie joodse
kinderen en dat van de familie Peppel man hing, net als dat van
de familie Bande!. aan een zijden draadje en dat jaren lang. Pas
heel laat wordt het op straat weer rustig en zeven kindertjes
kruipen die avond doodmoe, maar veilig in hun bedjes.

Door deelname aan het verzet, tewerkstelling in het
buitenland en wegvoering zonder meer, zouden echter ook in
ons dorp meerdere inwoners niet terugkeren. Op het ogenblik
dat u dit leest is het misschien precies 25 jaar geleden dat
we aldus op de avond van de 16de april in een overvolle kerk
het Wilhemus zongen, waarbij dominee Buinink ontroerd
voorging in een dankdienst, een spontane uiting van jubelend
en vlaggend Rheden.

Jongelui. misschien kunnen jullie je dit alles moeilijk
voorstellen, omdat alleen wie iets dergelijks beleefd heeft zich
het wezen, de waarde en de weelde van de VRIJHEID kan
indenken. Mogen jullie ouders daar nog eens over napraten in
een tijd waarin in Nederland zoveel mag en kan en er voedsel
en vrijheid volop is. terwijl er in jullie ogen toch nog zoveel
aan hapert.

*) De families Peppelman en Bandel zijn later
in Den Haag door de Israëlische ambassadeur
persoonlijk onderscheiden met deYad Vashem
medaille.



OORLOGSTIJD IN DE STEEG
1939 MOBILISATIE - BEVRIJDING 1945

De heer Muller werd in
het voorjaar van /926
geboren en woonde
gedurende de oorlogs-

: jaren 1940-1945 zonder
, onderbreking in De Steeg.

Mobilisatie augustus 1939
In augustus werd het Nederlandse leger volledig

gemobiliseerd. Omdat De Steeg in de IJssellinie lag werden
ook soldaten in het dorp gelegerd, onder andere op de boerderij
van de familie Boezewinkel aan Hoofdstraat 31. Al gauw kwam
in EItheto, thans de kapel Eltheto in de Diepesteeg, een militair
tehuis waar een kop koffie verkrijgbaar was en waar gesjoeld
werd. Ik weet niet wie dit tehuis opgericht heeft: de kerk of een
groep vrijwilligers.

Veel merkten we niet van de soldaten. Zij waren druk
in de weer met het aanleggen van stellingen; zo was er een
grote met hout beschutte loopgraaf voor wel 10 à 15 man
gegraven naast de 'Eikenboom' nu bewoond door Wouter
Schaap, vanwaar men een goed schootsveld had over de
IJssel, die toen nog langs het dorp liep. De mobilisatie gaf de
nodige opwinding, maar na een paar dagen was het leven weer
genormaliseerd en waren de scholen begonnen. De meeste
onrust gaf het uitbreken van de oorlog: op 1 september 1939
vielen de Duitsers Polen binnen.

Tot mei 1940 verliep het leven rustig.

AF. Muller

De meidagen 1940
Op vrijdag 10 mei 1940 werd ik heel vroeg wakker door

overvliegende vliegtuigen en zware dreunen van explosies.
Meteen de radio aangezet en toen hoorden we berichten over het
landen van Duitse parachutisten in het westen van Nederland.
Veel commotie in de familie; we gingen niet naar school.
In de loop van de morgen kregen we bericht, hoe weet ik niet
meer, dat we moesten evacueren naar Arnhem. Deze evacuatie
was geheel voorbereid en we wisten naar welk adres we zouden
gaan. Ongeveer om 11 uur gingen we per fiets op weg. Bij het
viaduct stonden een kapitein en een paar andere militairen;
de kapitein riep ons toe dat we snel moesten wezen, omdat
het viaduct zou worden opgeblazen. We zijn doorgefietst en
na verloop van tijd hoorden we een flinke dreun achter ons.
Zonder problemen kwamen we aan op ons evacuatieadres in
Arnhem ergens op de Paasberg; straat- en familienaam zijn
verloren gegaan. Daar een rustige nacht doorgebracht.

De volgende dag zaterdag 11 mei zijn we weer
terug gefietst naar De Steeg, waar we gelukkig alles
onbeschadigd aantroffen. Er waren geen woningen vernield;
het spoorviaduct was opgeblazen en het hing aan één zijde op
de rijbaan. Van daadwerkelijke gevechten in en bij De Steeg
heb ik nooit gehoord. Toch vonden we lege hulzen op het
kruispunt Hoofdstraat-Smidsallee en was het ijzeren hek om
de wei van Middachten op diverse plaatsen doorschoten. Ik heb
nooit vernomen wat daar gebeurd is.



Een paar dagen later vernamen we op de radio dat Nederland had
gecapituleerd. Dat maakte veel indruk in onze familie, evenals
het bericht dat de Koningin en haar familie waren uitgeweken naar
Engeland.

De bezettingstijd
Nagenoeg de hele tijd was ik h.b.s.'er: van september 1939 tot

mijn eindexamen in juni 1944. Met de bus ging ik dagelijks op en neer
naar Zutphen. In het algemeen ging dat goed; soms waren er uitgevallen
bussen door benzine gebrek. Overdag was ik dus meestal niet op het
dorp.Het leven op De Steeg verliep tamelijk normaal. Levensmiddelen,
kleding, fietsbanden, enz. waren gedistribueerd, waren 'op de bon'. De
scholen draaiden normaal. Na zonsondergang moesten alle gebouwen
verduisterd zijn, hetgeen betekende dat er geen enkel licht naar buiten
mocht stralen. Dus alle gordijnen dicht en de kleinere ramen, afgedekt
met speciaal zwart papier dat toen in rollen als verduisteringspapier
werd verkocht. Straatverlichting brandde niet. Fietslantaarns werden
afgeplakt tot een nauwe spleet; een tegemoetkomende fietser zag je
wel, maar je had geen licht voor je op de weg. Alles bij elkaar was het
voor een scholier op een dorp een normaal leven.

Slag bij Arnhem en de Hongerwinter
Aan de betrekkelijke rust kwam een einde op 6 juni 1944

toen de Geallieerden in Frankrijk waren geland en we begrepen dat
de Duitsers er niet in waren geslaagd om hen terug te drijven. In het
begin van september 1944 waren er op de Hoofdstraat allerlei Duitse
troepenbewegingen richting Ellecom. De soldaten waren gehaast en
slordig gekleed; de discipline was duidelijk minder. En het gerucht
ging dat "de Tommies al in Breda waren". Al gauw bleek dat het niet
waar was en dat alleen het zuidelijk deel van Nederland bevrijd was.
Een bittere pil voor iedereen.

De Slag bij Arnhem met de luchtlandingen op 17 september
en daarna maakte alles anders. We hoopten spoedig vrij te zijn en de
teleurstelling was groot toen we hoorden dat de operatie mislukt was.
Het dorp heeft in deze slag geen rol gespeeld. Wel trokken Duitse
Tigertanks en andere troepen over de Hoofdstraat richting Arnhem.
En na een paar dagen heb ik een groep van ongeveer 50 gevangen
genomen 'rode baretten' bewaakt door een paar oudere Duitsers over
de Hoofdstraat richting Ellecom zien marcheren.

De Polltlegezagsdr

leveren van Rad-
der g-emeente I~TI EDE N, maakt bekend, dat bij de besel
!Si"herIJeitspolizei) d.d. 13 Mei 1943, alle rndio-ontvangtoeste
beurd verkleurd en deze op de hierna te noemen dataeu
11.\ ,fKKERW AARD moeten worden ingeleverd.

Voor de iulm'cring werden formulieren ter besehlkk.ing
rerpliehte personen aan de loketten del' postkantoren kunnen

Hij. op wien de inleveringsplioht rust, dient de in te leverer
groot 10 x 15 cm, te voorxiun, ouder hijvoegillg van de ingevr
CI1 het nummer del' voorwerpell, alsmede den naam, het bol'
welke gegevens met de 5':brijfmacbine of in blokletters

Ten aanzien van de inlevering door gel!vacueerden wordt hen
Het inlevennqstormuller kan door den geëvacueerd. ten post

na invulling (in drievoud) ten gemeentehuÎze ingezonden,
Tevens is hij verplicht om een door hem aan te wijzen pers

aldaar te machtiqen tot het weghalen van ziin radlo-ontvanqro
worunq. Deze schrifteliike machtiging wordt eveneens ten gemeent
polineqezaqsdraqer der vorige gemeente worden toegezonden,

Machnqinqsformuheren zijn aan het inleverinqsbureau verkrijg
Onderdeden van radiotoestellen behooren in een doos verpak

waarop alle onderdeelen zijn vermeld.
Do radio-bundelaren moeten van de In huu bexit ;lijnde r

luvcnturieatielljst opmnkon en deze lijst. binnon drie weken 11

in triplo indienen.

De tol inlevering verplichte personen worden op de hierna

RHEDEN (Vereenigings
MAANDAG 7' .JUNI t943, tusschen 8.30-12 uur v.m

Van t-S uur n.m., bewoners van: Brinkweg, Broekvel

DINSDAG 8 .JUNI 1943, tusschen 8.30-t2 uur v.m., IJ'
Van 1.••8 uur n.m~, bewoners V3lP [oh.van M~cckNelis

WOENSDAG 9 .JUN' 1943, tusschen 8.3D-t2 uur v.
Van 1-5 uur n.m •• bewoners van: deMuggenwaard. 0

DONDERDAG 10 .JUNI 1943, tusschen 8.30-12 uur v
Sehoulweg, Smidsweg.
Van 1••5 uur n.m••bewoners van: Steenbakkersweg, V

DE STEEG en HAVIKKE
VRI.JDAG 1t .JUNI 1943, tusschen 8.30-12 uur v,m'f

Van 1-5 uur n.m., bewoners van: Dntwcg, Diepeslceg

ZATERDAG 12 .JUNI 1943, tusschen •• 30.12 uur v.
Parkweg.

DINSDAG 15 .JUNI 1943. fusschen 8.30-12 uur v.m.
Lhupurglaan.
Van taS uur n.m., bewoners van: HAVIKKER

DE fS'fEEG, 20 Mei 1943.

Een aanplakbiljet van de bezetter, dat voor zichzelf spreekt,
Afmeting van het origineel 50x54 cm, kop in het rood verder zwart,



-ontvangtoestellen.
cimg van den Hëhere SS- und Poltzeittthrer (Befehlshaber der'
miet toebehooreu en eventueele reserve-enderdealen zijn vef-

tscen door Inwoners van de dorpen nllEDEN, DE STEEG en

teild, die uit d.rie stronken bestaan, die door de tot Iuleverlng
rdesn afgehaald, tegen he taling van [) eent,

rrWel'pen van een daaraan stevig bevestigd kartonnen kaartje.
neergeschreven formulieren, bevattende het fabrikaat, het tylle
em het adres VIIIl dengene. op wien de iuleveringspliolrt rust,
en, te worden ingevuld.
lqende bepaald: ,
re in de tegenwoordige woonplaats worden betrokken en wordt

woonachtig in zijn vorige woonplaats of den politieqezaqsdraçer
- I(len) en! of reserve onderdeden en toebehooren uit de ontruimde
-.1i2e ingeleverd en zal tezamen met het Inleverlnqsformulter aan den

aar.
te worden ingeleverd, onder overlegging van een Ujst in drievoud.

dto-outvengtoestellen en onderdeden (ook golfmeters e, d.) een
af kondiging dezer besehikking' ten Gemeentehuize te de Steeg

enoemde datums tot Inlovcrmg opgeroepeur

~ebouwa.d, Dorpsstraat)
• -ewoners van: Ambtsjnnkersweg, ApQllostraal. Amhcmschewcg, Amhemschesuaatweg,

eweg; Buurtweg. Daem van Heerdtpleln, Dorpssuaat.

mers van: ë_lmaweg, Groenestraat, Havelandscheweg, Heuvcnscheweg, fi()Jbankscheweg.
~ 31, JonnkW~~ Kerkstraar, Laakpad. Laakweg, Dr. Langemeijerweg.

•• bewoners van: Lëeuwerikkenwcg, Lentschesteeg, de Mars, Masscnweg, Melhorslerwcg.
'i.w.g, Para!lclweg, Pinkel"heweg. Prins Hendrikweg, Roggeweg.

In., bewoners van: S<:haarlYeg, S<:lwtpenhofschew""" Schiclbergschewcg, Schoolweg,

:<nbergerweg, Veerweg, Worth-Rhedenscheweg. Ijselweg, Zwarteweg.

RWAARD (Gemeentehuis)
ners van: Bentincklaan, Berg(lw~rsweg. Bergweg, Boecoplaan, Caroltnahoeve,

jO Hasseltweg, HoordslraaL

•• bewoners van: HuUekesbe.rgschewcg, Landgoed "Mlddachlen", Oversteeg, Paralleiweg;

- weners van: Poortslr$ll, RO.tcnbosch, Smidsatlèe, St1l1onsweg, Vingerhooo, Waldeck

AARD.

De Politiegezagsdrager der Gemeente Rheden.

Toen de slag ten einde was, lag ook het openbare leven
grotendeels stil, geen treinen, geen scholen open en later geen elektra,
gas en water. Steegse mannen/jongens werden opgeroepen om voor
de Duitse O.T. (Organisation Todt) graafwerk te doen. Met een aantal
andere Stegenaren heb ik dat 6 dagen gedaan. Met de fiets naar de
steenfabriek en daar met een roeibootje naar de overkant. We hebben
gewerkt bij 'de Zweekhorst' waar we antitankgrachten groeven. Ik
moest 'planiereri' dit is uitgegraven grond egaliseren. Toezicht werd
daar gehouden door een aantal oudere Duitsers meestal leden van de
NSDAP in hun geelbruine jassen. Er werd wat geschreeuwd, maar er
is niet geslagen of erger. We kregen slechte zure soep en prima bruin
brood, dat werd aangevoerd vanuit Doesburg, waar nog de een of
andere Duitse 'Dienststelle' fungeerde. Om een uur of 5 gingen we
weer op de fiets naar huis en 's morgens weer terug. Op een van die
dagen zijn we plat op de grond gegaan want er werd met artillerie op
kasteel Biljoen geschoten. De granaten vielen honderden meters verder
en we vonden het erg interessant. Eigenlijk vonden we het wel mooi,
want het was het bewijs dat de Tommies in de buurt waren. Na een
paar dagen werken begon ons deel van het werk gereed te komen en
vingen het gerucht op dat we verderop zouden gaan. Ook omdat we
er genoeg van hadden, was dat een goede reden om maar niet meer te
gaan. We spraken toen over "spitten bij de Todt", Ik:herinner me niet
of we ervoor betaald werden.

Later in 1944, ik denk november/december, kregen we soldaten
op het dorp. In het beukenbosje aan het eind van de Parkweg, waar nu
een wildrooster ligt, stonden enige militaire auto's met een veldkeuken
en een soort monteursauto. Daar zag ik mijn eerste jeep, die ze kennelijk
als buit uit Arnhem hadden meegebracht. Wij hadden toen twee SS-ers
ingekwartierd: ene Franz uit Silezië en Iwan, een nerveuze Oekraïner.

's Middags en 's avonds waren ze meestal thuis, want dan
moesten ze 'Nachschub' naar hun onderdeel in de buurt van Arnhem
brengen. Franz was een goede vent; hij begreep dat we in de problemen
zaten en mijn moeder vond 's morgens eens een Duits brood en een
pakje boter. De wintermaanden 1944/45 waren somber en mistroostig:
niemand deed meer dan maar wat bij huis rommelen. Het leven stond
stil en het wachten was op betere tijden. In december 1944 waren er
geruchten dat de Duitsers weer werkers nodig hadden en dat ze die
in een razzia zouden oppakken. We zijn toen het 'bos ingegaan' en



hebben ons in een zelfgegraven hol in de Weversbergen
verborgen. We, dat waren: Marius Boezewinkel later directeur
de Enk, Jan Mulder later chefmonteur van Zijl Arnhem, Klaas
Mulder broer van Jan, ene van Beek evacué uit Arnhem en
schrijver. Ons eten en brood werd door een neefje van Marius
's middags afgeleverd op een afgesproken plek in het bos ..Het
eten werd geleverd door mevrouw Boezewinkel, zij stond er op
met "juffrouw" te worden aangesproken. Na een week zijn we
teruggegaan naar het dorp: wat moest je anders.

Eerste Kerstdag 1944 was een stralende winterdag.
Ik had een trein horen stoppen en dat was iets bijzonders,
want zoveel treinen liepen er niet. Ik stond op de driesprong
Hullekesbergseweg/ParkweglDalweg, waar nu een kei ligt, en
zag plotseling een jachtvliegtuig in duikvlucht. Ik ben direct
in het 'Einmannsloch' gesprongen dat op de driesprong was
gegraven. Het vliegtuig schoot en ik hoorde een explosie,
waarna de jager verdween. Na ongeveer 10 minuten hingen er 6
à 8 jagers in de lucht en zij doken al schietend de een na de ander
naar beneden op een doel, dat zich bij of in de Middachterallee
moest bevinden. Vanaf de grond werd teruggeschoten; dat was
duidelijk te zien aan de lichtspoormunitie, die stijl omhoogging.
Op een gegeven ogenblik, de hele schietpartij duurde maar 3 à
4 minuten, zag ik een grijze rookwolk boven de huizen richting
Middachterallee. In die richting ben ik gerend en vond op de
Parallelweg hoek Waldeck Limpurglaan de brandende romp
van een klein vliegtuig met daarin een rechtopzittend stoffelijk
overschot. Overal lagen stukken en brokken van het vliegtuig;
aan de romp zaten geen vleugels meer en ook van een staartstuk
was niets te vinden. Even later kwamen twee mannen met blauwe
kielen, vermoedelijk mensen van de gemeente, met een handkar
waarop een doodskist. Kort daarna werden we weggestuurd.

Het doel is de trein geweest die even verderop richting
Ellecom stilstond. Hij kon niet verder, omdat er een bom
op de rails was geworpen. De inzittenden waren alle kanten
opgevlucht, onder andere naar de boerderij van Boezewinkel
en de boerderijen van Middachten langs de laan. Op de laatste
wagon stond Duits afweergeschut.Vanuit de richting Ellecom
duikend heeft de wel of niet geraakte jager de top van een

beukenboom geraakt; het toestel is hier kennelijk uiteengereten.
De geraakte beukenboom staat ten noorden van de spoorbaan bij
de onbewaakte spoorwegovergang die ligt in het verlengde van
de oprijlaan naar het kasteel. Nog tientallen jaren later was de
verminking van de boomtop duidelijk te zien. Pas na de oorlog
werd mij duidelijk dat de gesneuvelde piloot Pilot Officer LD.
McLeod van de Royal New Zealand Air Force was. Hij was
23 jaar en ligt begraven bij de hoofdingang van begraafplaats
'Heiderust '.

Deze hele winter stond in het teken van wachten en
nietsdoen. Meestal verbleven we met een aantal vrienden in het
bos en hebben menige boom geveld om de kachels brandende
te houden. Boswachter Brinksma van Natuurmonumenten, die
woonde op ·~laupertuis', wees de boom aan; wij velden hem
en maakten het hout klein. En op een handkar brachten wij het
hout bij de be teller. Deze periode ervaar ik nog als een van
nutteloze triestheid: de roggepap gemaakt van in de koffiemolen
gemaaIde rogge. de olielampjes elektriciteit was er niet meer
en het water uit de put van de familie Middelkoop waren de
belangrijkste elementen van dat leven. Echte honger heeft ons
gezin niet gekend. maar alles was 'weinig en karig' in deze
Hongerwinter.

De bevrijding
Eind maart 1945 hing er een merkwaardige mist over de

IJssel en in de ri hting van Velp. We vernamen, hoe weet ik niet
meer, dat er een rookgordijn was gemaakt, omdat de geallieerden
begonnen waren aan een offensief over de Rijn in de richting van
het Duitse Rees. We begrepen dat de bevrijding op komst moest
zijn. Begin april kregen we nieuwe inkwartiering in huis: een
Duitse onderofficier die ons zei dat er voorbereidingen werden
gemaakt om de bomen van de Middachterallee op te blazen over
de hoofdweg. Hij vond het "Schade, Schade". Daarna moesten
we ons huis aan de Dalweg 2 ontruimen; een hoge officier trok
er in vergezeld van een oppasser met een zenuwtik, voortdurend
slikken. Wij vertrokken naar de tuinderij van van IJzendoorn,
nu van Aalten. Daar hebben we ons geïnstalleerd in een grote
opslagkelder en de nacht doorgebracht. Het was een onrustige
nacht met hier en daar granaatinslagen in de verte.



De volgende dag 16 april
1945 was iedereen onrustig; er
broeide wat en allerlei geruchten
gingen rond. Een boswachter zou
verteld hebben dat "ze al op de
Posbank waren". Met wat andere
mensen ben ik toen de Dalweg
afgelopen richting bos. Op het eind
van de Dalweg, waar deze uitkomt
op de Diepesteeg, zagen we de
eerste Tommies. Ze kwamen uit
de richting Rouwenberg met een
paar tanks voorop en daarachter
de infanterie; ze gingen over
de Diepesteeg en bij de R.K.
Kerk sloegen ze linksaf richting
Ellecom. Bij de kerk was het een
drukte van belang; velen droegen
al oranje en probeerden op de
voertuigen te klimmen. Alles ging
rustig en vrolijk; ook de soldaten
waren erg ontspannen. Vrijwel
direct kwamen er ook troepen
uit de richting Rheden over de
Hoofdstraat en de opmars ging
direct door. De hele dag hebben Een van vele oproepen van om

te zetten bij het maken van verdedigingswerken
we ons staan vergapen aan de vele
soorten voertuigen, waarvan er toen honderden door het dorp
richting Ellecom/Dieren zijn getrokken. Bij dit alles is geen
schot gevallen en er is niet in of bij het dorp gevochten.

Men trok eenvoudig via de
Smidsallee - kantoor Middachten
- via de weg langs de boerderijen
richting Ellecom. Ik meen dat de
laan nog in de avond van 16 april
weer in gebruik was.

Nog in de middag van 16
april kwam een voorlichtingsteam
van het Canadese (Engelse?)
leger, films over de oorlog draaien.
Dit gebeurde in de grote zaal van
het toenmalige hotel Benvenuta.
Iedereen was diep onder de in-
druk en nog meer toen na afloop
Freule Henriette van Heeckeren
de Tommies in vloeiend Engels
bedankte. Op de bevrijdingsdag
was de ondergrondse in de
openbaarheid getreden. In blauwe
overalls en met Duitse geweren

liepen ze over straat. Het moeten er ongeveer 10 zijn geweest.
Van de namen herinner ik me alleen nog Wietse Weiland en
Willem van Alebeek de schoenmaker.

Maar de Middachterallee was versperd door de gevallen
bomen. Direct waren bulldozers aan het werk gegaan om de
bomen aan de kant te drukken. Om ongeveer 12 uur hoorden
we vanuit de laan een enorme knal en we zagen een grijze
rookwolk omhooggaan. Aan een van de liggende bomen was
een boobytrap bevestigd, die afging toen de bulldozer de boom
wegschoof. Hierbij kwamen twee Tommies om het leven.
Dit gebeurde op het kruispunt Middachterallee/Oprijlaan. De
versperde laan heeft de opmars niet erg vertraagd.

Dagenlang na 16 april hing er een opgewonden sfeer van
verandering. De oorlog ging immers door. Er was veel militair
vervoer op de weg. Grote vreugde was er op 8 mei 1945 toen
bekend werd dat Duitsland volledig had gecapituleerd. Een
grote groep mannen stond op de hoek bij de kerk te roepen en
te juichen. En de mannen van de ondergrondse schoten in de
lucht. De spanning was toen echt gebroken.



......••_----_._---]

j VERZET IN DE STEEG

Moeder en vader van Bussel waren jong G.G. Barends-van Bussel

gestorven, maar de kinderen redden hel om
als gezin bij elkaar te blijven. Als oudste
dochter neem Jootje jarenlang - tot aan haar
huwelijk in 1937 de raak van haar ouders
ove/: In 1939 wonen nog vier kinderen in het
ouderlijk huis aan de Boecaplaan in De Steeg
waar de jongste dochter, de negentienjarige
Truus, de zorg voor haar 3 broers op zich
heeft genomen. In de Tweede Wereldoorlog
wordt hun huis een centrum van verzet en
een veilige schuilplaats voor onderduikers,
vluchtelingen en piloten. Als blijk van
waardering voor haar inzet en moed ontvangt
Truus na de oorlog veel dankbetuigingen,
oorkonden en het verzeiskruis.

Mevrouw Barends - Truus - vertelt:
De verzorging van al die mannen was geen kleinigheid, ik

heb wel eens 24 man te eten moeten geven! Gelukkig kon ik via
een Rhedense politieman 'de Grote Man' aan extra bonkaarten
komen, van Gravin Bentinck kregen we vaak groenten uit de
moestuin en melk van Van der Ley. Dagen achtereen stond
ik achter de waskuip terwijl mijn broers hout haalden uit het
bos; de Duitsers hadden het al gezaagd en keurig opgestapeld.
De Nederlandse 'bewaker' liep altijd de andere kant uit als
hij mijn broers zag aankomen. Onderduikers hielpen met
het aanmaken van de kachels of haalden water bij de pomp.

Voor de illegale activiteiten was een fiets onontbeerlijk.
Van Straalman hoofd afdeling Bevolking van de gemeente
kreeg ik een persoonsbewijs, waarop stond vermeld dat ik
verpleegster was, en van zijn vrouw een verpleegstersuniform.

EE DAPPERE INWONER

Maar de verklaring
dat de fiet niet in
beslag mocht worden
genomen moe t on-
dertekend worden door
de Ortskommandant in Dieren, die ging pas over stag nadat
ik een schotwond van een Duitse militair had verbonden.

Ondertu en kwamen in ons huis aan de Boecoplaan
steeds meer men en uit de illegaliteit bijeen die hier hun
plannen smeedden. Een gevaarlijke situatie: aan beide uiteinden
van de straat rond namelijk een school die vol Duitsers zat en
in de pastorie achter het huis zaten ze ook. Er waren ook veel
wapens in hui verborgen. Die kwamen voor een groot deel
van Hein, die ze pikte uit een loods van de Duitsers in het bos.



Persoonsbewijs van mevrouw G.G. van Bussel, hét legitimatie bewijs
ingevoerd door de bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen reeds met
de duimafdruk. Na de oorlog moest al het geld ingeleverd worden om hier-
mede het zwartverdiende geld uit de circulatie te nemen. De inname werd
op het Persoonsbewijs aangetekend, zie notitie rechts bovenaan. Iedereen
kreeg 10 gulden, in de volksmond 'het tientje van Lieftink' de minister van
financiën.

Maar ik heb zelf ook een keer wapens opgehaald in
een biezen mandje achter op de fiets. Ze waren afkomstig
van een dropping in Apeldoorn. Bij de Roskam werd ik
aangehouden door een Duitser van de Wehrmacht. Hij zag dat
ik doodsbang was en zei: "ruhig Mädchen, ruhig", Hij pakte
mijn fiets en zette die achter een boom. Wat bleek: het was te
gevaarlijk om door te fietsen er waren artilleriebeschietingen
van de Engelsen! Toen ik eindelijk weer verder mocht gaf
hij mij mijn fiets en bij het opstappen een zetje. Nog steeds
krijg ik de kriebels als ik langs De Roskam kom. Thuis
werden de wapens gecontroleerd, maar op een keer ging er
iets mis: ineens een enorme knal! Het geweer ging af en de
kogel ging rakelings langs een aantal hoofden door de muur
naar buiten! We stonden te bibberen van angst. De trap lagvol
kalk en het hele huis stonk naar kruitdamp! We verwachtten
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elk moment 'bezoek' van de Duitsers. Maar er kwam nie-
mand, het is een wonder dat ze de knal niet gehoord hebben!

We hebben trouwens veel vaker gevaarlijke situaties
en angstige momenten meegemaakt, maar op de een of andere
manier hadden we steeds geluk. Zo had ik ook geluk toen ik
met twee revolvers op zak in de trein zat van Utrecht naar
Arnhem. De trein was stampvol. Een mevrouw zei tegen mij
"kom maar op de leuning van de bank zitten". Ik schrok me
een ongeluk toen de Duitsers binnenkwamen. Ik dacht: "waar
heb ik in hemelsnaam mijn persoonsbewijs, het zit toch niet in
mijn zak bij de revolvers?" Eén van die Duitsers pakte me bij
mijn schouders en pootte me op de leuning van de bank aan de
andere kant, vervolgens werd iedereen grondig gecontroleerd,
behalve ik! De Duitser zette me weer terug en liep rustig verder.
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We waren ook regelmatig betrokken bij het 'aanpakken'
en naar een veilige plaats brengen van Amerikanen, Engelsen en
Canadezen. Vaak heb ik alleen, of samen met anderen, ontsnapte
militairen en neergestorte piloten naar Brummen gebracht. Altijd
was het weer spannend, want je wist nooit wat je te wachten stond:
onverwachte controles, ploeteren door de weilanden. Ik ben wel
eens in zo'n eenmansgat van. de moffen gevallen. Of we moesten
over een heg en toen ben ik boven op een stel kerels gevallen. We
schrokken ons dood want we dachten dat het moffen waren, maar
gelukkig waren het de geallieerden, die we moesten wegbrengen.

Op zeker ogenblik kregen we weer eens bericht
dat er 2 Amerikanen vervoerd moesten worden van de
overkant van de IJssel naar Brummen. Over Doesburg
ging niet, want daar zaten teveel Duitsers. Dus zouden
ze met een roeibootje worden overgezet naar de
Havikerwaard, het welbekende Kippengat. Daar er
niemand thuis was om ze te begeleiden was ik weer
eens het haasje. Op de fiets richting Kippengat om
ze op te pikken. Vlakbij het Rouwenbos moesten we
langs verschillende boerderijen en die boeren hadden
aardappelen en bietengerooid, dus een ware modderpoel.
Het was een heel eind lopen en mijn fiets was dan ook een
en al modder. De twee geallieerden smoesden wat met
elkaar en commandeerden mij dat ik op de fiets moest
gaan zitten, dan zouden ze mij duwen en dat ging prima!

De laatste boerderij was in Ellecom, dicht bij
Avegoor, dat was het opleidingskamp van de SS. Daar
kwam op gezette tijden een wacht voorbij, daarna hadden
we een uur speling. We verstopten ons in een hooiberg
en hielden ons doodstil tot de wachters voorbij waren.
Mijn fiets heb ik daar achtergelaten, verstopt onder
het hooi. Lopend gingen we toen langs Avegoor, over
de Binnenweg door Ellecom naar de Ellecomse dijk.
Daar aangekomen heb ik de geallieerden overgedragen
aan 2 mannen die op ons stonden te wachten, de heren
Cornelissen en Schutte. Ik kon weer naar huis. Snel mijn
fiets opgehaald en met een krakende fiets naar huis. Ik
was 3 minuten voor 8 thuis, om acht uur moest je in die
tijd binnen zijn. Het was weer eens goed afgelopen!

Gelukkig waren er ook wel eens minder riskante
ondernemingen. Op zekere dag fietste ik naar dokter van
der Willigen in Brummen om inlichtingen in te winnen
over de zoon van gemeentesecretaris Rijnenberg, die
ik daar een tijdje terug naar toe had gebracht om aan
de 'Arbeitseinsatz' te ontsnappen. De dokter zou hem
aan een onderduikadres helpen. De ouders maakten
zich zorgen; ze vroegen zich af hoe het met hun zoon
ging en of er een veilig onderkomen voor hem was
gevonden. Ik beloofde te gaan informeren. Dus op de



fiets naar Brummen. Daar aangekomen
bleek de dokter niet thuis, maar zijn
vrouw liet mij binnen en vroeg of ik
een kopje thee wilde. Ik durfde haar
natuurlijk niets te vragen want ik wist
niet of zij op de hoogte was van de
activiteiten van haar man. Na ruim een
uur kwam de dokter thuis. Ik zei dat ik
hem graag persoonlijk wilde spreken,
maar hij liet weten dat ik rustig kon
praten waar zijn vrouw bij was. Dus
vroeg ik hoe het met de jongen ging die
ik een paar weken eerder had gebracht.
De vrouw van de dokter begon hartelijk
te lachen. "Vraag het hem zelf maar,
toen jij belde is hij als een haas naar
boven gegaan!" Bleek hij al die tijd
gewoon bij de dokter in huis te wonen

DE SYMBOLIEK VAN HET VERZETSHERDEN-
KINGSKRUIS

In de vormgeving van het Yerzetsherdenkingskruis
is het verzet tegen de bezetter van het grondgebied
van het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de
Tweede Wereldoorlog tot uitdrukking gebracht.
De achtergrond van dat verzet, in al zijn verschei-
denheid wordt weergegeven door de tekst in de
horizontale balk - de tyranny verdryven - die is
ontleend aan het zesde couplet van het Wilhel-
mus. Het vlammende zwaard in de verticale balk
verzinnebeeldt zowel de slagvaardigheid van het
gewapende verzet als het vuur van het geestelijke
verzet. De kleuren van het aan het kruis verbonden
lint symboliseren de eenheid van Nederland en het
Huis van Oranje, temidden van de duisternisen de
rouw, die de bezetters over de bevolking van het
Koninkrijk deden neerdalen.

Wie heeft het mozaïek van Avegoor gemaakt?

Sinds ruim een jaar zijn Marike Farenhorst en Willy Bosch
bezig met het opruimen, verbouwen en bewonen van het oude
'aannemerspand ' van de heer Hartog aan de Zutphensestraat
in Ellecom. Vooral dat opruimen en dat is nogal wat - vóór
de heer Hartog zaten hier al 2 generaties aannemers Troost
- brengt bijzondere verrassingen met zich mee.
Zo'n bijzondere ontdekking waren de schematische
tekeningen van het wandmozaïek in Avegoor. Van de kinderen
Hartog hoorden zij dat dit mozaïek voor de verbouwing van
Avegoor verwijderd was en dat het een hele discussie schijnt

te zijn geweest of het überhaupt weer zou worden geplaatst.
Maar gelukkig heeft de heer Hartog het mozaïek samen met
een kunstenaar gerestaureerd. Het verbeeldt de levensloop
van het pand Avegoor te Ellecom. Duidelijk herkenbaar is de
periode dat Avegoor een Duits kamp was.
Zij zijn erg benieuwd wie de ontwerper/maker van dit
mozaïek is geweest en wie geholpen heeft het te behouden.
Schrijf, bel of E-mail de redactie secretaris Co de Bruijn, zie
kaft voor gegevens



OORLOGSHERINNERINGEN UIT ELLECOM
VEEL EVACUÉS UIT ARNHEM

/

Nico de Winkel geboren op
27 februari 1932 wonende

I
' tijdens de oorlog aan de
.Kamplaan te Eliecom.
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Vrijdag 10 mei 1940
's Morgens vroeg kwam er een agent door de straat

die ons riep dat wij moesten evacueren. Ellecom lag aan de
IJssellinie. Mijn moeder was net aan het witten. Vader haalde
zijn fiets met aanhangertje en nam dekens enz. mee. Wij
moesten te voet naar Loenen. Mijn vader kwam helemaal kapot
aan, want boven op zijn kar zat een verstandelijk gehandicapte
van flink gewicht. Drie dagen zijn wij in Loenen geweest, toen
mochten wij weer naar huis. Gelukkig was er niets gebeurd.

Voorlopig bleef alles rustig totdat in de lente van 1941
Avegoor in handen kwam van de Duitse SS. Ze kregen hier
naast schietoefeningen een ideologische scholing waarin
antisemitisme werd gepropageerd. In september 1942 werden
139 joodse mannen naar Avegoor overgebracht om sportvelden
aan te leggen en een turnhal te bouwen.

Ze werden gehuisvest in villa Irene aan de Zutphense-
straatweg. De villa werd door de Duitsers omgedoopt in
'Jodenkamp Palestina'. Drie mannen stierven tijdens hun
verblijf in dit 'joodse werkkamp'. Als een voorbijganger even
bleef staan kijken naar de joodse mannen, werd hij gedwongen
een uur mee te werken of moest hij een emmer water honderd
keer boven zijn hoofd tillen.

Nico de Winkel

In het begin van de
oorlog werden huizen aan de
laan van Avegoor gevorderd
alleen van mensen zonder
kinderen. Ze moesten maar
zien waar ze bleven. In hun
huizen kwamen hoge Pieten
van de SS met hun gezin. Bij
ons in de Kamplaan kwamen
ze ook, maar wij hadden geen

plaats. Zij wezen in de kamer op de divan. Als laatste troef liet
mijn vader een bewijs zien dat hij tuberculose had gehad, de
datum was vervalst. "Du bis lungkrank" en weg waren ze.

Op 24 september 1944 werd Arnhem geëvacueerd.
Veel evacués kwamen in Ellecom terecht. Er is voor deze
mensen goed gezorgd. Veel van hen zijn later naar Friesland
vertrokken. Het werd voor ons ook steeds moeilijker om aan
voedsel te komen.

14 april 1945
Wij sliepen zoals zo veel mensen in de kelder. Vanuit

Doesburg werd er geschoten. De granaten vlogen gelukkig te
hoog. Een paar angstige Moffen schoten met karabijnen op de
laagv liegende Tommies.

16 april 1945
Dag van de bevrijding door de Canadezen.
In huize 'Bernhalde' zaten Duitse soldaten die werden

meegenomen. Een aan de wand hangend groot schilderij van
Hitier werd door een paar Ellecommers grondig bewerkt!



Harry Mulder

EN TOEN WAS HET OORLOG
EEN EERSTE CONFRONTATIE

Defamilie Mulder woonde in de oorlog
in Dieren. Zoon Harry, nu woonachtig in
Bennekom, hesloot enkele jaren geleden
zijn oortagsherinneringen vast te leggen
voor zijn kinderen en kleinkinderen.
In hef hoek dat hij schrijft zijn deze
oorlogsherinneringen verweven met het
door Zijn zus Bets in een sc/wo/schriftje
opgetekende verslag van de laatste
oorlogsmaanden en de brieven van zijn
broer Theo, die in het kader van de
'Arbeitseinsat:' in Duitsland te werk
was gesteld. De fragmenten 'Tuig' en
'Unser Hermann' maken deel uit van het
voorlopige manuscript,

we beneden komen; hij velmijdt het maken van lange zinnen
en geeft zodoende ruimte aan de nieuwslezer om de rest te ver-
tellen. Wat de nieuwsdienst echter te vertellen heeft, is meer
dan ik als tienjarige jongen kan bevatten; want met stijgende
verbazing en nauwelijks te onderdrukken woede horen we de
volgende berichten:

Tuig
Mijn broers en ik zijn al vroeg uit onze slaap gerukt die

ochtend van de tiende mei 1940. We slapen met z'n drieën op
één kamer. We zijn wakker geworden van een doordringend
brommen. "Vliegtuigen" hoor ik Henk zeggen, "zou het een
luchtmachtoefening zijn?" Maar zoveel vliegtuigen heeft Ne-
derland toch helemaal niet, misschien is het wel. " De zin
wordt niet afgemaakt. Aan de geluiden in huis horen we dat
vader ook al op is. Hoewel het pas ongeveer vijf uur in de och-
tend zal zijn, kleden we ons aan en gaan naar beneden. Daar
staat de radio al aan; er zijn voortdurend nieuwsberichten. Dat
er al uitzendingen zijn zo vroeg in de morgen, is op zich al
bijzonder, normaal begonnen de twee Hilversumse zenders die
je indertijd had, voorzover ik mij herinner, pas om zeven uur
's morgens. "Het is oorlog jongens" zegt mijn vader alleen als

Om tien over drie vanochtend zijn Duitse
troepen bij Nieuweschans en Waubach de
Nederlandse oostgrens overgetrokken. Bij
het aanbreken van de dag, om vijf minuten
voor vier hebben Duitse bommenwerpers
vliegvelden in het westen gebombardeerd.
Luchtlandingstroepen zijn neergelaten op
onder andere de vliegvelden Valken burg,
Ypenburg en Ockenburg bij den Haag, in
het gebied van de Waalhaven in Rotterdam
en bij de Moerdijkbruggen ...



Zo gaat dat nog een hele tijd door; er worden plaatsen
genoemd, waarvan ik nog nooit gehoord heb, maar waarvan ik
toch vind, dat de Moffen er weg hebben te blijven. We kunnen
ons de toestand in het land nauwelijks voorstellen en besluiten
het dorp in te gaan om te zien wat de oorlog voor ons persoon-
lijk betekende. Op straat is echter niemand te zien; de meeste
mensen liggen nog op één oor, alsof er niets aan de hand is.

Nu woonde er destijds op de hoek van de Zuider Pa-
rallelweg en de Spoorstraat de veehandelaar H. Stenfert. Daar
waren Nederlandse militairen met hun paarden ingekwartierd,
dus, zo dachten we, daar zal het nu wel een drukte van belang
zijn. Bij de bewuste boerderij aangekomen, zien we tot onze
stomme verbazing enkele soldaten in de zon zitten, druk bezig
met het poetsen van paardentuig. Mijn vader stapt als eerste
van zijn fiets en vraagt aan die mannen of ze niet wat beters te
doen hebben. "We moeten het tuig verzorgen, mijnheer" zegt
er een. "Tuig" roept mijn vader uit "wat voor tuig?" De moffen
trekken overal de grens over, doe daar maar eens wat aan. "We-
ten jullie dan niet dat het oorlog is?" Nee, daar hebben ze nog
niets van gehoord. Ze springen snel overeind en zijn in totale
verwarring. We geven ze nog de raad om de radio aan te zet-
ten om te horen wat wij gehoord hebben, maar we krijgen als
antwoord dat ze geen toestel hebben. Nou dan fietsen we maar
weer verder. Het is onze zaak immers niet, ... of toch?

Unser Hermann
Na een dag of drie krijgen we te horen dat we vanuit

ons évacuatieadres in Loenen op de Veluwe weer naar Dieren
terug kunnen wat we natuurlijk zo spoedig mogelijk doen. Va-
der is al eerder teruggegaan, zoals gezegd in verband met zijn
functie als 'pijpvoerder ' bij de vrijwillige brandweer. Hij heeft
al een paar rondjes door het dorp gemaakt, en kan ons precies
aanwijzen wat er allemaal gebeurd is tijdens onze afwezigheid.
Langs de Doesburgsedijk had hij een soldatengraf aangetrof-
fen, herkenbaar aan een houten kruis met een helm erop. Ik
ben met hem gaan kijken, het bleek een Duitse helm te zijn,
met een kogelgat er in, en op het kruis stond de naam van de

Illustratie uit
'Wij maken geschiedenis'
van Robbert Ziller 1946

jongeman, die zijn leven had
gegeven voor zijn Führer. In
de Lagestraat waren vandiver-
se gevels stukken uit de muur
geslagen door inslag van gra-
naten, en er waren nogal wat
ruiten kapot. De brug over het
kanaal bij de sluizen was door
het Nederlandse leger opge-
blazen, om de Duitse opmars
tegen te houden, maar dat had
helaas weinig geholpen. Want
overal zagen we ze staan,
groepjes zwaar bewapende
Duitse militairen, die er met
hun karakteristieke helmen
angstaanjagend uitzagen. Bij

café Pos, hoek Hogestraat-Spoorstraat, thans de Wagerij ge-
noemd, stonden een paar dorpsgenoten doodgemoedereerd met
die moffen te kletsen! Dat deed je toch zeker niet! Maar ja, we
wilden toch wel weten wat die kerels te vertellen hadden, en
bleven op gehoorsafstand staan. De IJssellinie was een peulen-
schilletje geweest zo hoorden we, ergens moet nog een brug
intact zijn geweest, ze waren de Dierense kazematten van de
achterkant genaderd en hadden de Nederlandse soldaten ge-
sommeerd er uit te komen. Wat een toestand. De Nederlandse
gesprekspartners pochten en zeiden: "maar jullie zijn er nog
niet, we hebben nog enorme verdedigingslinies." Daar moesten
die moffen hartelijk om lachen "Wenn unser Hermann kommt"
zei er een, "dann ist die ganze Luft schwarz von den Flugzeu-
gen." Gerard legde mij uit dat met "Herrnann", Göring bedoeld
werd, en dat hij het hoofd van de zo gevreesde "Luftwaffe" was
en bepaald geen lekkere jongen. Hermann is inderdaad geko-
men en wel de volgende dag al, hij bombardeerde Rotterdam
en Nederland capituleerde.

Wat zou ons nog meer te wachten staan?



BEVRIJDING VAN SPANKEREN
BIJZONDERE ENGELS-CANADESE ONTMOETING

Wellcel MareschWencel Maresen is de auteur
van het boek 'Oorlog aan de
veluwezoom' , dat een blik biedt op
het dagelijks leven in de dorpen
Dieren, Ellecom, Laag-Soeren en
Spankeren in de jaren 1940 - 1945.
Archlefonderzoek, gesprekken
met dorpsbewoners, brieven en
dagboeken vormen de basis van zijn
zojuist verschenen boek. Dit artikel
is een daghoekfragment dat ook
in 'Oorlog aan de veluwezoom' is
opgenomen.

Nadat de Canadezen bij Wilp en de Britten bij Westervoort
begin april 1945 de IJssel waren overgestoken, begonnen de
Canadese Eerste Divisie en de Britse 49de West Riding (Polar
Bear) Divisie aan de zuivering van de Veluwe. Het Apeldoorns
Kanaal van Dieren naar Apeldoorn was de scheidslijn tussen
beide strijdmachten, hun hoofddoel Apeldoorn. Op de ochtend
van de 16e april kwam het bij de sluis in Dieren tot een
ontmoeting tussen de Britsen en Canadese troepen, elk aan
een kant van het water. Door de plaatselijke bevolking werd
in allerijl een noodbrug over de sluiskolk gelegd. Het hout
daarvoor werd gepakt op de houtwerf van Groeneboom. Na
een paar uurtjes zwoegen rolde de eerste Brencarrier over de
noodbrug en konden de Britten en de Canadezen elkaar de
hand schudden.

Meester Marius Koerselman was hoofd van de openbare
school in Spankeren. Hij hield tijdens de laatste oorlogsmaanden
een dagboek bij, waaruit de volgende passage afkomstig is.

Zondagmorgen 15 April 0111 06.15 uur een hevige
knal. De ophaalbrug aan de Rijksweg rva.\'de lucht in
gegaan. Spankeren behoort nu tot niemandsland, De
Duitsers zitten aan de Kanaalweg en vier Duitsers in de
kelder van huize Maja aan de Rijksweg, Twee Engelsche
tanks zijn op de Geldersche Toren geweest, hebben daar
rond het grasperk gereden en zijn weer naar Brumnien
teruggekeerd. De Brummenaren vieren, volgens zeggen,
het bevrijdingsfeest, hoewel de stemming getemperd
wordt door de dood van acht Brummenaren. Wat zou
de nacht van Zondag op Maandag 16 April brengen?
Zo dachten de Spankernaren en Dierensen. Zouden we
onder 't granaatvuur komen te liggen? Rustig afwachten
was het enieste!

Maandagmorgen kwam het bericht dat de Duitsers
uit Dieren waren vertrokken. Om half zeven waren de
laatste 25 man de Kanaalweg in de richting Apeldoorn
gepasseerd. Daarna volgden de gebeurtenissen elkaar in



De eerste tank rijdt over de houten brug gebouwd door de inwoners van Spankeren

snel tempo op. De Engelsche en Canadese tanks" rukten
op tot bij de vernielde kanaal brug op de Rijksstraatweg,
waar vrijwilligers reeds bezig waren een noodbrug te
slaan. Langzaam aan liep de bevolking uit - naar de
Rijksweg - om de bevrijders luide te begroeten. Hier en
daar 'werd aarzelend een vlag (rood-wit-blauw en oranje
wimpel) gehesen. De eerste vlag aan de Dorpsweg
wapperde mIl 10.00 uur op ons schoolplein! Hierop
volgde de ene vlag na de andere. Toen ik om half elf op
de Rijksstraatweg verscheen, was de noodbrug bijna
klam: Enthousiast werd er gewerkt. De 'Tommies'
keken toe. De weg stond vol bevrijdende tanks, auto's,
vrachtwagens enz. De Tommies werden bestormd door
een uitbundige mensenmenigte, die juichten en zwaaiden.
Jongens en meisjes, groten, kleinen, zaten bovenop tanks
en gevechtswagens. Lachend lieten de Canadezen het
begaan en deelden ondertussen sigaretten, chocolade,
enz. uit. Dat was een verrassing' Daar gingen de eerste
tanks de pas voltooide brug over! Bravo voor de werkers!

Daar zag ik een tank langs komen, hoordevol jongens.
Mijn zoon Marius stond er ook tussen, Hij is tot Ellecom
meegereden en is achter op een Canadese motorfiets
teruggekomen. Toen ik zeilde noodbrug was gepasseerd,
zag ikin Dierenuitde richtingArnhem geweldige gevaarten
naderen. Het waren grote Engelsene tanks' Niet één, maar
tientallen. Ze schenen van alle kanten te komen! In een
oogwenk was het straatbeeld totaal veranderd. Een grote
juichende oranje dragende mensenmenigte omstuwde de
bevrijdende gevaarten, drukten de bevrijders de hand,
probeerden zich verstaanbaar te maken aan de Tontmies.
enz. Ondertussen speculeerde een ieder op het krijgen
van sigaretten of chocola. We zijn vrijt"

" Met deze 'tanks' doelde Kocrselman - na het bekijken van de foto's

die dezelfde gebeurtenis hebben vastgelegd - waarschijnlijk op Bren-

carriers, kleine lichtgepantserde open voertuigen, op rupsbanden voor

vervoer van personen en mitrailleurs.



LAAG SOEREN

l'án december 1936 tot augustus
1942 woonde Frank van Heusden
in Laag Soeren waar zijn vader
geneesheer-directeur was van de
Geneeskundige Badinrichting.
Toen de Badinrichting door de
Duitsers in de zomer van /942
werd gevorderd, verhuisde het
gezin noodgedwongen naar
Arnhem. Herinneringen van Frank
aan zijn Soerense jongensjaren
vlak vóór en in oorlogstijd.

Op 1 december 1936 zag ik Laag Soeren voor het eerst,
toen mijn ouders, zusje en broertje en ik in het huis met de naam
Vale Ouwe Zate gingen wonen. Het was oud, groot en had 4
meter hoge kamers. De twee zijkanten en de achterkant van
de tuin werden alle begrensd door het bos en aan de voorzijde
liep de Professor Stokvislaan met daarlangs het park van de
Geneeskundige Badinrichting. Daar brandde 's avonds één
lantaarn, en voor de rest was het aardedonker. Dat was voor een
jongen, die vlakbij de grote rivier van Rotterdam naar de zee op
het eiland Rozenburg had gewoond, een geweldige overgang.
In plaats van de Nieuwe Waterweg waren er nu de sprengen,
het Apeldoornskanaal en wat verder weg, bij Dieren, de IJssel.
Maar de eerste keer dat ik die zag, kwam er een glimlach over
mijn gezicht.

Maar goed, je ging de dag na aankomst naar school
en kwam bij de groten in het lokaal van meester Van Varik.
Je kreeg vrienden, bouwde hutten in het bos, ging met hen
en je modelzweefvliegtuig de hei op, kreeg een abonnement
van 1,50 voor het zwembad in Eerbeek, kortom, je leidde
een heerlijk leven. Je wist dat oorlogen bestonden. In de

JONGEKSLEVE EN OORLOG

Frank 1'011 Heusden

krant en in tijd chriften van de leesportefeuille las je over de
aanval op Ethiopië, de Spaanse burgeroorlog en de Japanse
aanval op China. In januari 1937 mocht ik met mijn ouders
mee naar de bioscoop Rembrandt in Arnhem om naar de film
over het huwelijk van Juliana en Bernhard te kijken. Bij het
journaal kon je een Japanse luchtaanval met tweedekkers
op een Chinese stad zien. "Frank, kijk maar niet", zei mijn
pacifistische moeder. Maar een liefhebber van vliegtuigen dacht
daar anders over. Kort daarvoor was in Laag Soeren tegenover
de Harmonie een Julianaboom geplant, met daaromheen een
krans van zwerfkeien, die door de jeugd in het bos gezocht
waren. Het zangkoor zong het Wilhelmus en de kinderen van
het dorp voerden een dans uit. Allemaal waren ze leuk verkleed
als boertje en boerinnetje, behalve ik, want zulke kostuums
hadden we thuis niet. Mijn pak bestond uit een overall met een
alpinopet. "Dan ben je een Spaanse republikeinse soldaat", had
mijn vader gezegd. Ik vond het een afgang.

Je zag in kranten en tijdschriften als Panorama,
De Wereldkroniek en Het Leven dus foto's van tanks,
oorlogsschepen en dito vliegtuigen. In 'Vliegwereld' stonden
maatschetsen van bommenwerpers, verkenners en jagers.
Je hoopte dat er eens een moderne Fokker G-l, D 21 of T5
zou overvliegen. maar dat is nooit gebeurd: In het bos speelde
je oorlogje met pijl en boog of de katapult, wat wel een
beetje gevaarlijk was. In 1938 werd de buitenlandse situatie
'unheimisch', vooral na de ellende met Tsjecho-Slowakije en
de Kristallnacht. In de Badinrichting kwamen enkele Joodse
patiënten uit Duitsland, die dat land ontvlucht waren.



Intussen ging ik naar een andere school, School I
aan de Jan Luykenlaan in Velp, want die leidde op voor het
toelatingsexamen HBS of Gymnasium. Dat hield dus in:
fietsen naar Dieren en dan met de GTW-bus verder. Omdat
de leerlingen, die naar de HBS of het Gym wilden, extra les
kregen, betekende dat óf om kwart over acht op school óf tot na
vieren. Hoe dan ook, je was de hele dag weg - en uiteraard was
er ook op zaterdagochtend school - zodat er van een sociaal
leven met de andere Soerense jongens niet zoveel meer terecht
kwam. Toch waren we nog wel eens in het bos en het staat me
bij dat we - het zal al in 1939 zijn geweest - bij de Hoge Hut
aankwamen. Van die plek af had je een geweldig uitzicht. Een
van ons zei: "stel je voor dat al dat land niet meer van ons is".
We dachten waarschijnlijk aan het lot van Tsjechië.

De mobilisatie kwam en de Tweede Wereldoorlog
brak uit. Ik kon niet meteen met mijn eerste schooljaar op
het Arnhemse Gymnasium beginnen, want het oude gebouw
aan de Bovenbeekstraat in de binnenstad was gevorderd door
de Koninklijke Landmacht. Toch, na enkele dagen wachten,
begonnen de reizen naar Arnhem. De school begon om 8 uur,
's winters om 8.20 uur, en dat betekende de bus van 7.05!
Vanuit die bus kon je zien dat er een klein bunkert je van hout,
zoden enz. werd gebouwd tegen de hoge oever van de IJssel
voor de Engel, dus waar nu het Gemeentehuis staat. Maar je
kende ook foto's en doorsnedentekeningen van forten van de
Franse Maginotlinie, en dat was wel wat anders! Dus gingen
we, vermoedelijk Berend Bosman, Berend Pasman, Evert
Jansen en ik, van een klein bultje ofwel miniheuveltje in het
dennenbos achter de enk een fort maken.

We groeven daarvoor een kuil van 1,5xl,5xl,5 meter
met schietgaten en te overdekken toegangssleuven, maar toen
kwam Gradus Peters, de jachtopziener, aanstappen en binnen
20 tellen was het ons duidelijk dat we alles weer moesten
dichtgooien. Toch zag je jaren later op die plek nog de sporen
van onze vestingbouwkundige arbeid. Strijd bleef fascineren.
Toen de winteroorlog tussen Rusland en Finland uitgebroken
was, voerden wij oorlog tussen Russen en Finnen. Het was
alleen moeilijk wie Rus wilde spelen in onze gevechten met
pijl en boog.

Het leven in het dorp ging nog zijn gewone gang. We
moesten het alleen zonder wegwijzers doen. Het staat nog in
mijn geheugen dat die op de viersprong van de Badhuislaan
en de Harderwijkerweg was verdwenen. Je kon de eventueel
binnenrukkende Wehrmacht toch niet zo gemakkelijk de weg
door het land laten vinden? Dat zoiets zou kunnen gebeuren,
was vanaf de Duitse aanval op Denemarken en Noorwegen
in april 1940 niet meer totaal onwaarschijnlijk. Veel mensen
zeiden nog: "Ze komen niet, want wij hebben de waterlinie".
Mijn vader zei dan: "Daar vliegen ze overheen".

In de nacht van 9 op 10 mei hoorden we echt vliegtuigen
en toen we in de heel vroege schemering de radio aanzetten,
wisten we het: oorlog. Om 6 uur liepen we met zijn allen naar
de Badinrichting, waar alles in rep en roer was. Een van de
patiënten zag ons aan komen draven, en ze kreeg daardoor een
associatie met foto's van vluchtelingen uit ver weg gelegen
oorlogsgebieden, zoals ze ons later vertelde. Ik had overigens
voor mijn vertrek nog een vel papier aan mijn boekenkast
geprikt, waarop stond: Duitsers, kom niet aan mijn boeken, ik
heb ze lief.

In de Badinrichting was het een drukte van belang.
Dieren moest evacueren en alle zieken en ouden van dagen
werden erin ondergebracht. Het waren er zoveel dat een
aantal op de gangen moest liggen. Mijn moeder hielp mee en
een patiënte, die nooit tot iets had kunnen komen, paste toen
ineens heel intens op mijn zusje en broertje. Mijn gedachten
gingen naar de bruggen over het kanaal. Zouden die echt in de
lucht zijn gevlogen? Ik haalde mijn fiets en samen met Berend
Bosman werd een onderzoekingstocht ondernomen, langs het
kanaal richting Eerbeek. Scherp hielden we de lucht in de
gaten, want als er Messerschmits aan zouden komen vliegen,
moesten we natuurlijk wegduiken in de berm! Na terugkomst
was mijn vader terecht zeer verbolgen.

Op de 14de hoorden we in het begin van de middag
Duitse vliegtuigen overkomen. Dat moeten de bommenwerpers
geweest zijn, die op weg waren naar Rotterdam vanaf hun
vliegbases in Westfalen. In de avond van die dag hoorden we
in een van de conversatiezalen het bericht van de capitulatie.



Een patiënte barstte in snikken uit en zei: "Nu hebben we geen
Holland meer". Een patiënt, oud officier, troostte haar met
de woorden: "Holland zal herrijzen!". Een paar dagen later
kreeg de Badinrichting Duits bezoek. We zaten in de eetzaal
en plotseling zagen we mijn vader met een Duitse officier in
de openstaande dubbele deuren ervan staan. Hij keek even en
verdween daarna in de hall daarachter. Thuis verbrandde mijn
vader toen enkele zwaar antinazi boeken en een kleine Brise
vlag, een Union Jack, die we het jaar daarvoor van een Engelse
patiënte gekregen hadden. De Dierensen konden na korte
tijd weer naar hun dorp en een paar weken later begon mijn
gymnasium weer. Strafwerk, dat ik op 9 mei had opgekregen,
was niet gemaakt en de lerares die het had opgegeven heeft er
ook nooit naar gevraagd.

In de zomer van 1940 konden we eerlijk gezegd een
nogal gewoon leven leiden. De Badinrichting was vol, want
buitenlandse kuuroorden kon men niet meer bezoeken en in ons
huis kwamen zo goed als alle ooms en tantes en grootouders
logeren. We woonden immers zo mooi! Ondertussen wende
ik eraan dat er in de bus naar Arnhem ook Duitse soldaten
als passagiers meereisden en dat je ze in grote aantallen
zag in de Arnhemse binnenstad; daar stond toen nog de
Willemskazerne!

Toch kwam er een begin van een 'vaderlandse houding'.
Ik kocht een rood-wit-blauw jasspeldje, droeg dat en maakte
met mijn figuurzaag het wapen van H.M. de Koningin. Het
kwam in de woonkamer te hangen. We schaften een nieuwe
radio aan, een Braun, mét ultra korte golf en dat betekende
luisteren naar Radio Oranje en de BBC. Ook herinner ik me
nog het enthousiasme in het dorp voor de Nederlandse Unie
van Linthorst Homan, De Quayen Enthoven. Daar is veel en
vaak negatief over geschreven, maar voor veel mensen was dat
toen een eigen alternatief tegen de NSB. In de herfst kwam er
Duits luchtafweergeschut bij Dieren, op een stuk hei langs de
Harderwijkerweg, daar waar nu de flats staan. Elke morgen reed
ik in de schemering of nog in het donker langs de schildwacht
die daar stond, hoe erg het hondenweer soms ook was.

De GTM ging rijden met houtgasbussen, die dan ook
nog een tweede bus als aanhangwagen trokken. Hun snelheid
bedroeg niet meer dan 30 km. En de rit van Dieren naar Arnhem
duurde een klein uur. In de winter was het dus in het donker
op weg, geen traatver lichting vanwege de verduistering en
weer in het donker naar huis. Je fietslamp mocht maar een
klein spleetje licht geven. Als het in een van de koude winters
weer eens heel erg veel gesneeuwd had, was het zinloos naar
Dieren te fietsen, want de bus reed toch niet. Dan maar de
trein geprobeerd, vanaf ons eigen Soerens station! Je kwam
in elk geval lekker te laat voor de overhoring in het eerste uur.
Ook in die jaren kwam er van een sociaal leven voor mij niet
veel terecht. Hoe kon het ook anders: vertrek ± 6.30 uur, thuis
omstreeks 5 uur. huiswerk maken, eten, nog wat huiswerk en
dan naar bed tegen negenen.

Het einde kwam. De Badinrichting werd gevorderd
door de Wehrmacht en doorgespeeld naar de SS, die er een
Erholungsheim oor frontsoldaten van maakte. Mijn vader
kreeg van de eigenaar een jaar salaris en wist in Arnhem een
huis te huren. waarin hij een praktijk voor reumatische ziekten
kon beginnen. Maar in de maand dat we nog in Vale Ouwe Zate
woonden, patrouilleerden er SS-soldaten op de Stokvis laan.
Op een avond. in de late schemering, groef ik het koperwerk,
dat we in de grond verstopt hadden omdat we die spullen niet
hadden willen inleveren, weer op om het mee te nemen naar
de stad. In de evacuatie is het merendeel ervan toch nog in
vijandelijke handen gevallen.

De verhuisauto kwam, werd volgeladen en we reisden
met de trein op 1 augustus 1942 naar Arnhem. Op de lijn
Apeldoorn-Arnhem reed de NS toen met locomotieven uit
1899 en 2-assige wagons met open balkonnetjes. Daarop stond
ik, samen met enkele SS-ers. De buitenjongen moest in de
stad gaan leven en in plaats van een echt bos naast het huis
was er het park Sonsbeek op 5 minuten afstand. Het was voor
mij een ballingschap. 25 jaar later kon ik weer in de gemeente
Rheden gaan wonen en herkende tot mijn vreugde de groene
straatnaambordjes. In andere gemeenten zijn die namelijk
meestal blauw. Bovendien begon op twee minuten van mijn
huis het echte bos, dat doorloopt tot Laag Soeren.



Eerste nooduitgave na de bevrijding van
De Velpsche Courant op maandag 16 april
1945.
Van de adventerende middenstanders is
er op de dag van vandaag nog slechts een
actief: Evers Schoenenmagazijn.




