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Het herdenkingsmonument in het Villapark  
 

Een burgercomité, dat al in de oorlog politieke gevange-

nen en hun gezinnen ondersteunde (later Stichting 1940-

1945), begon direct na de bevrijding een collecte voor ‘het 

stichten en instandhouden van een gedenkteeken voor de 

gevallen illegale strijders in Velp en Rozendaal’. Als 

plaats voor het monument werd een plantsoen in het Vil-

lapark gekozen, aan de Vijverlaan. Op 4 mei 1950 ont-

hulde pastoor Schaars (verzetsman en overlevende van 

concentratiekamp Dachau) de gedenkplaten met de tek-

sten:  
‘AAN DE SLACHTOFFERS UIT ONS MIDDEN 1940-45’ 

‘UW OFFER ZAL NIET VRUCHTELOOS ZIJN.’ 

Het monument bestond verder uit een paar hele grote en 

een groot aantal wat kleinere veldkeien (symbool voor de 

verzetsmensen), waartussen een houten vlaggenmast was 

geplaatst. 

 De Stichting 1940-1945 

droeg het Herdenkings-

monument over aan de 

gemeente Rheden.  

Omstreeks 1970 werd een 

permanente vlaggenmast 

geplaatst met op de na-

tuurstenen sokkel de tekst 

in gesmede letters  

 

“VOOR HEN DIE VIELEN”. 
 

De gedenkplaten waren 

inmiddels verdwenen.  

In 1981 werd de (ook lan-

delijke) Stichting 1940-

1945 opgeheven en werd 

in Velp het nog steeds be-

staande 4 Mei Comité 

Velp opgericht, inmid-

dels nauw samenwerkend 

met Oranjevereniging 

‘Velp voor Oranje’.  

 

Limburgsch Dagblad 6-5-1950 

Herdenkingsmonument mei 1950 

Herdenkingsmonument ca. 1970, villapark 
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Het was op initiatief van de Oranjevereniging dat in 1992 

een klokkenstoel met Vredesklok werd toegevoegd aan 

het monument. De bestaande vlaggenmast werd geïnte-

greerd in het nieuwe ontwerp van Eugène Terwindt. 

Tevens werd er een Vredesvlam toegevoegd die op 4 mei 

brandde tussen de stenen.  

Op 16 april 1992 om 18.12 werd de klok officieel ingeluid 

door burgemeester Koek. Eigenlijk had dit moeten gebeu-

ren om 6.12 uur ’s morgens want toen arriveerden in 1945 

de eerste geallieerde tanks. De klok wordt sindsdien jaar-

lijks geluid op 16 april om 9.00 uur.  

In 2010 bood de scheidend voorzitter van Velp voor 

Oranje, de heer J.C. (Hans) Driessen een gesmede schaal 

De voorzitter van het 4 mei Comité J.C. Driessen luidt de klok op 16 
april 1970 samen met J. Bosnak. 

Uitvoering van het ontwerp van Eugene Terwindt 

Dodenherdenking voor het eerst met de vlam op een schaal 2010 
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aan, waarin de Vredesvlam opvallend en fier kan branden 

tijdens de jaarlijkse Dodenherdenking op 4 mei.  

 

In datzelfde jaar adopteerde de Roncallischool het Her-

denkingsmonument.  

 

Tot 2020 organiseerde het 4 Mei comité Velp, vooraf-

gaand aan de Stille Tocht naar het Herdenkingsmonument, 

een bijeenkomst in de Parkstraatkerk met muziek, een 

voordracht door een ‘prominente spreker’ en een declama-

tie door een Velpse scholier. Aangezien de Parkstraatkerk 

gaat verdwijnen is besloten om deze programmaonderde-

len te verplaatsen naar de bijeenkomst bij het Herden-

kingsmonument. 

 

 

Ingaande 4 mei 2020 vertrekt de Stille Tocht vanaf het 

Monument voor Moedige Mensen in WO, gelegen in het 

plantsoen van Nieuw-Schoonoord (v/h Avondzon). De 

stoet wordt traditioneel voorafgegaan door tamboers van 

Drum- en Showfanfare Mr. H.M. van der Zandt.   

 

 

Aansteken vrijheidsvlam in Velp 3-5-2010 door de heer H. Driesen 

De Roncallischool adopteerde monument in het Villapark. De kinderen 
van de school zijn druk bezig met plantjes en het schoonmaken. 

Piet den Hartog spreekt op 16 april 2010 schoolkinderen toe 
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Bevrijdingsboom en monument Egmondstraat  
 

In de Egmondstraat, aan de zuidkant van het plantsoen dat 

de straat in tweeën deelt, bevindt zich het enige officiële  

Bevrijdingsmonument van Velp. Het is in 1946 opgericht 

op initiatief en op kosten van de omwonenden en heeft 

sinds 2012 de officiële status van Gemeentelijk Monu-

ment. 

Op 16 april 1945 kwamen de bevrijders ’s ochtends vroeg 

vanaf de Ringallee de Egmondstraat (en Bergweg) bin-

nenlopen. Ze werden juichend en met bloemen begroet 

door de bewoners van deze wijk. Ook de onderduikers die 

in grote getale in de omliggende straten waren verstopt, 

konden weer tevoorschijn komen.  

De wijkbewoners plantten in het voorjaar van 1945 met-

een weer een boom in het plantsoen, omdat de vorige door 

de bezetters was omgehakt. Toen ontstond ook meteen het 

idee om in dat plantsoen een blijvend aandenken aan de 

bevrijding op te richten. Op initiatief van de familie Spohr 

werd een collecte georganiseerd en maakte architect H.W. 

Witteveen een ontwerp, waarbij ook de heer Abma actief 

betrokken was. Het werd een gemetselde ronde bloembak 

van bakstenen met aan de voorzijde een metalen oprij-

zende zon met de datum 16-4-1945.  

Een jaar later, op 4 mei 1946 werd het monument onthuld. 

Buurtvereniging Egmondstraat-Torckstraat organiseerde 

daarvoor een gezellig buurtfeest. 

De eerste officiële bloemlegging vond plaats in 1970. 

Vanaf die tijd ontstond er steeds meer belangstelling voor 

het monument en werden er jaarlijks bloemen gelegd door 

bewoners, de buurtvereniging en door Oranjevereniging 

Velp voor Oranje.  

Tijdens een hevige storm op 1 februari 1983 waaide de in 

1945 geplante boom om. Waarschijnlijk heeft de ge-

meente in datzelfde een nieuwe boom geplant.  
april-mei 1946  vlnr dochter van vml. onderduikster mevrouw Sterke 
en buurkinderen Kees Benink, Menno en Els Zwart. 

Voorzitter van wijkvereniging Daalhuizen-Oost Regina Jansen. 16 
april 2018 
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Het monument is tot stand gekomen op initiatief van de 

bewoners rondom de Egmondstraat en is bedoeld als her-

innering aan de bevrijding van heel Velp. Maar wellicht 

heeft ook een rol gespeeld dat men op die 16e april 1945 

ontdekte dat juist in deze buurt zoveel (ook Joodse) onder-

duikers een veilige schuilplaats hadden gevonden: in de 

Egmondstraat, de Torckstraat en de Van Pallandtstraat.  

De indrukwekkende verhalen hierover zijn te lezen in het 

boek ‘Verborgen in Velp – nooit vertelde verhalen over 

moed, verzet en onderduikers’ van Gety Hengeveld.  

 
Meer informatie over het monument is te vinden op www.historievan-
daalhuizen.nl 

 

  

Zonnetje Egmondstraat Velp 
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Plaquette ABN-AMRO bank 
 

Deze natuurstenen 

plaquette is te vinden 

aan de gevel van 

ABN-AMRO bank 

aan de Hoofdstraat, te-

genover het postkan-

toor. De gedenkplaat 

is op 4 mei 2000 ge-

plaatst ter nagedachte-

nis aan alle gevange-

nen die tijdens de Tweede Wereldoorlog lange of kortere 

tijd waren opgesloten in de toenmalige Rotterdamsche 

Bank.  

Begin november 1944 werd het gebouw als gevangenis in 

gebruik genomen door de Duitse Sicherheitsdienst. Arres-

tanten van de Wehrmacht (Feldgendarmerie) en van de 

Sichterheitspolizei  werden hier ondergebracht toen, na de 

Slag om Arnhem, de Strafgevangenis van Arnhem niet 

meer bruikbaar was en toen ook de cellen van het Velpse 

politiebureau Woudoord (Stationsstraat) overvol raakten. 

Ondanks speurwerk van de heer J.O. van der Wal, auteur 

van het boek ‘Slachtoffers van de Rozendaalse Emmapy-

ramide’ (uitg. Fagus 1997), zijn er geen Dag- en Nacht-

rapporten gevonden. Daardoor is niet na te gaan hoeveel 

mensen hier gevangen hebben gezeten. 

 

 

Er zijn diverse ontsnappingen geweest. Maar er zijn – als 

represaille – ook gevangenen gefusilleerd. Bijvoorbeeld 

bij de Emmapyramide en bij de Geërfdenbank aan de Pin-

kenbergseweg. 

De tekst op de plaquette:  

 

“TER HERINNERING AAN 

ALLE GEVANGENEN VAN  

DE DUITSE BEZETTER  

IN DE 

ROTTERDAMSCHE BANK 

NOVEMBER 1944 - APRIL 1945”. 

 

 

De Velpse grafisch ontwerper Arend Bulder heeft de pla-

quette in samenwerking met steenhouwerij Speklé ont-

worpen. 

 

 

 

 

 

 

Over de herdenkings- en bevrijdingsbijeenkomsten eind 

mei 1945 schreef de Velpsche Courant op 1 juni 1945:  

 

Krantenbericht uit Velpsche courant van 1-6-1945. 

Rotterdamsche Bank Velp,  omstr. 1938 



 

75 jaar vrijheid          8 

En terwijl de regen gestadig viel, werd  

in den tuin bij de Rotterd. bank 

een vrijheidsboom geplant. De Hoofdstraat- 

bewoners hebben hiertoe het initiatief genomen. 

Natuurlijk waren velen van hen hierbij 

aanwezig en, zooals gebruikelijk, werd een 

oorkonde bij den boom begraven. Enkele 

Hoofdstraat-bewoners, die tijdens den oorlog 

hun leven lieten voor het vaderland, werden 

in het bijzonder herdacht. 

De regen gutste door... 

 

Bevrijdingsboom 

Bij de bevrijdingsfeesten in 1945 werd een boom geplant 

in de tuin van de bank. Aan de wortels bevond zich een 

loden koker met een oorkonde: “Dat deze boom een blij-

vende getuige moge zijn van de verknochtheid der Velpse  

Bevolking aan ons Bevrijde vaderland, is de wensch der 

planters.” De boom is eind 1960 gekapt en de koker is  

nooit meer teruggevonden.  

Eén van de voornaamste strijders in het ondergrondse ver-

zet “Groote Gijs” werd gegrepen door de Duitsers en ter 

dood veroordeeld. Hij en zijn vrienden slaagden er echter 

in uit te breken uit het zwaarbewaakte gebouw van de Rot-

terdamsche Bank, één dag voor het doodvonnis zou wor-

den voltrokken … . Gijs Numan werd een jaar na de oor-

log burgemeester van Harderwijk.   

In het licht van het bericht in dagblad Trouw van 3-4-

1947, waarin een onderzoek naar een massagraf in de Rot-

terdamsche Bank en in villa “De Kleiberg” werd aange-

kondigd, hebben “Groote Gijs” en zijn vrienden veel ge-

luk gehad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst krantenartikel: ONDERZOEK naar MASSAGRAF 

“Dinsdagmiddag heeft de procureur-fiscaal van het Bij-

zonder Gerechtshof te Arnhem te zamen met politieauto-

riteiten en den burgemeester van Rozendaal een onder-

zoek ingesteld op de plaatsen waar volgens aanwijzingen 

van den S.D.er Huhn slachtoffers van de Duitsche terreur 

zijn begraven. Huhn en twee andere S.D.-ers gaven ter 

plaatse aanwijzingen. Zooals wij reeds meldden werd door 

de P.R.A. te Velp eenige dagen geleden een lijk geborgen, 

waarna de Dienst Identificatie en Berging nog zeven lijken 

opgroef. Men vermoedt dat hier nog meer personen begra-

ven liggen, voornamelijk slachtoffers van de S.D.-Dienst-

stelle Velp, die gevestigd was in ‘De Kleiberg’ en het  

gebouw van de Rotterdamsche Bank.” 

 

Er is een boekje uitgebracht ‘Slachtoffers van de Rozendaalse Emma-
pyramide, Velps gevangenisleven in de winter van ’44 ’45 en de naoor-
logse speurtocht naar vermisten.’ Het is geschreven door J.O. van der 
Wal. 

Trouw 3-4-1947 
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Gedenksteen aan de Mauritsstraat 
 

“De buurtvereniging ‘Beltjeshof” heeft in de gevel van het 

herbouwde pand Mauritsstraat 38 waar in september 1944 

de eerste drie oorlogsslachtoffers het leven verloren, een 

gedenksteen doen aanbrengen,” zo staat in de Arnhemsche 

courant van 2-7-1947. Dit geschiedde door burgemeester 

W.T.C. Zimmerman, die een vlag wegtrok en de steen 

aanvaardde namens de gemeente.   

De wijk Beltjeshof, waaronder de Mauritsstraat, is on-

langs geheel vernieuwd, maar de gedenksteen bevindt zich 

nog tussen de huizen van Mauritsstraat 36 en 38. 

Op de plaquette staat de tekst: 

 

“TER NAGEDACHTENIS 

AAN DE 

OORLOGSGETROFFENEN 

VAN BELTJESHOF 

1940   1945”. 

 

Uit een anoniem dagboek: “Op die zondagmorgen, 17 sep-

tember 1944 vielen er ook bommen in de gemeente Rhe-

den en in Velp. Het gebombardeerde gedeelte omvatte de 

straten Annastraat, Waterstraat, Looierstraat, Maurits-

straat en Jacobastraat. De huizen van de gezinnen De Haas 

en Schuurman kregen een voltreffer in het voorhuis. De 

heer Schuurman werd ernstig aan het hoofd gewond.  

 

 

Ook de huizen in 

de Mauritsstraat 

34, 36 en 38 kre-

gen een bomin-

slag en hierbij 

waren vier men-

senlevens te be-

treuren waarvan 

één in de Looier-

straat.” 

 

Eén van de latere 

slachtoffers uit 

de Mauritsstraat 

was de 17-jarige 

Piet Jansen. Hij 

ging na het eten 

naar boven om in de vensterbank van zijn slaapkamer een 

sigaretje te roken, toen een verdwaalde kogel hem trof. 

Twee maanden later kreeg Piet gezelschap van zijn moe-

der. Zij kon het verdriet over de ruwe dood van haar zoon 

niet de baas worden. Piet Jansen geb. 18 juli 1927- †25 

maart 1945.  

 
Dit staat beschreven in het boek ‘Tot het einde der tijden, Een kleine 
geschiedenis van de begraafplaats aan de Bergweg’, geschreven door 
Herman Staring. 

  

Arnhemsche courant 2-7-1947 
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Gedenksteen voor de familie Van den Berg 
 

In de stoep voor het huis aan Jeruzalem 31 ligt een ge-

denksteen waarop staat:  

 

“OM NOOIT TE VERGETEN 

OP JERUZALEM 31 WOONDE 

DE FAMILIE J. VAN DEN BERG 

TIJDENS DE TWEEDE WERELDOORLOG 

HEBBEN “DE BAAS EN MOEKE” 

14 JOODSE ONDERDUIKERS VERBORGEN 

VAN OKTOTBER 1942   16 APRIL 1945 

MIRJAM KERKOET EN EDITH OBSTFELD”. 
 

Het echtpaar Johannes en Anna van den Berg woonde met 

hun vijf zonen in de helft van een dubbele woning op Je-

ruzalem 31. Ruim drie jaar beschermde het gezin 14 

Joodse mensen. Allen overleefden de oorlog.  
 

Mirjam Troostwijk-Kerkoet zat vanaf 7 maart 1943 als 

elfjarig meisje ruim twee jaar verborgen bij “Baas en 

Moeke”. Bij herdenkingen heeft ze verschillende keren 

verteld over haar onderduikperiode. Ze vond het fijn dat 

haar twaalfjarige vriendinnetje Edith Obstfeld bij haar 

was.  

 

Samen brachten ze veel tijd door met lezen, dammen en 

Joker spelen. En ze maakten het strafwerk voor de jongste 

twee jongens Van den Berg, als dank omdat zij voor hen 

boeken haalden bij de bibliotheek. Ook hielpen ze met het 

schoonmaken van groente. Heel soms mochten ze in het 

donker even naar buiten om in de tuin de konijnen eten te 

geven.  

 

 

Baas en Moeke Van den Berg, Jeruzalem 31 

Jeruzalem 31 omstreeks 1945 



 

75 jaar vrijheid          11 

Dat de tegel pas in 1997 werd geplaatst verklaart Edith 

Soffer-Obstfeld als volgt: ‘Ik ben het huis van Baas en 

Moeke in april 1945 uitgelopen en heb nooit meer omge-

keken. Drie jaar lang zat ik er opgesloten in twee kleine 

kamertjes, samen met nog 13 Joodse mensen. Nu wilde ik 

de frisse lucht inademen en de hemel leren kennen. Ik 

wilde weer leven.’ De TV-documentaire die haar dochter 

maakte over de jeugd van haar moeder en over de onder-

duikperiode in Velp, deed Edith Soffer pas goed beseffen 

hoe moedig het besluit van het gezin Van den Berg was 

om haar en de 13 anderen te verstoppen in hun huis.  

Het leven van henzelf en dat van hun zes zonen stelden ze 

daarmee in de waagschaal. 

Op 7 juni 1998 werd aan het echtpaar postuum een Yad 

Vashem-onderscheiding toegekend door de staat Israël. 

Hun namen zijn in Jeruzalem in een muur gebeiteld in een 

park gewijd aan de "Rechtvaardigen onder de Volkeren".  

 
Yad Vashem of Jad Wasjem (Hebreeuws: ושם יד ) is de of-

ficiële staatsinstelling van Israël voor het herdenken van 

de Joodse slachtoffers van de Holocaust en de redders van 

Joden. De instelling is gevestigd in Jeruzalem. Yad 

Vashem betekent gedenkteken (lett.: hand) en naam en is 

ontleend aan Jesaja 56:5 in de Bijbel.[2][3] 

 

Het monument bestaat uit een herdenkingsruimte, een his-

torisch museum, een "Hal van de Namen", een archief, een 

bibliotheek, het "Dal van de verwoeste gemeenschappen" 

en een park gewijd aan de mensen die een onderscheiding 

van Yad Vashem hebben ontvangen, de "Rechtvaardigen 

onder de Volkeren". Dat zijn allen niet-Joden die tijdens 

de vervolging Joden hebben gered. 

 
Meer informatie is te lezen in het boek ‘Verborgen in Velp – nooit ver-
telde verhalen over moed, verzet en onderduikers’ van Gety Henge-
veld (Uitg. Velp voor Oranje  2013/2014). 

  

Israel-Yad Vashem Garden of righteous 
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Plaquette in de Parkstraatkerk 
 

Achter in de kerkzaal van de kerk aan de 

Parkstraat 3 bevindt zich een plaquette voor 

de gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog 

die lid waren van de Gereformeerde kerk:  

 

“1940  -  1945 
 

TER HERINNERING 

AAN HEN DIE VIELEN 

 

IN HET VERZET:  

W.W.A. BOSMAN, 

A.J. DEN HARTOG, 

H. DE LANGE, 

P. ZUIDGEEST 

 

DOOR OORLOGSGEWELD:  

E.G. BOSMAN, 

A. EELTINK, 

G.C.M. GERRITSE-JANSONIUS, 

G. GERRITSEN, 

M. GERRETSEN, 

E. HASELHOFF, 

A. SCHIMMEL, 

G. DE WINKEL 

 

OOK ZIJ VERWACHTEN NAAR ZIJN 

BELOFTE NIEUWE HEMELEN EN EEN 

NIEUWE AARDE WAAR GERECHTIG-

HEID WOONT”. 

 

Binnenkort wordt de plaquette overgebracht 

naar de Grote Kerk in de Kerkstraat, waar 

de samengevoegde Protestantse Gemeente 

Velp is gehuisvest. 

 

 

 

 

 

Bij de door oorlogsgeweld omge-

komen slachtoffers staat vermeld, 

G. Gerritsen. Hij woonde in de Ko-

ningstraat en was bakkersknecht 

bij bakkerij Meeuwissen. Het win-

kelpand en woonhuis van de bak-

ker Meeuwissen werden in okto-

ber 1944 door een bom verwoest. 

Gerrit Gerritsen is slachtoffer ge-

worden van dit geweld omdat hij 

een kind wilde redden.  

Hij stierf op 5 oktober 1944, nog 

maar 19 jaar. 

 

In het boek ‘Jongens achter de 

frontlijn, opgroeien in oorlogstijd’ 

van Jan Meijer staat: “Ook bakke-

rij Meeuwissen op de hoek van de 

Enkweg en de Koningstraat werd 

bij die luchtaanval door een bom 

getroffen. De voorgevel van de 

zaak werd totaal weggeslagen. Na-

dien werd de bakkersknecht Gerrit 

Gerritsen uit de Koningstraat ver-

mist. Na enig zoeken vond met 

hem op de zolderverdieping. Zijn 

beide benen waren weggeslagen. 

Snel transport naar het ziekenhuis 

mocht niet meer baten: onderweg 

overleed hij.” 

  

Parkstraatkerk 1950 
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Gedenksteen Oranjestraat 
 

Aan de voormalige Oranje MAVO, Christelijke MULO 

aan de Oranjestraat, is een gedenksteen geplaatst voor de 

heer A.J. (Aart Jacob) den Hartog. Hij heeft in 1943 een 

heel belangrijke verzetsman van de LO, Warner van Keu-

len (schuilnaam Kees), bij zich thuis laten onderduiken. 

Vader den Hartog wordt gearresteerd “wegens onderdak 

verlenen aan een terrorist”. Hij is naar concentratiekamp 

Neuengamme gebracht en daar omgekomen. De heer Den 

Hartog was onderwijzer/boekhoudleraar aan de ULO 

Oranje School, de latere ‘Oranje Mavo‘. 

De tekst op de gedenksteen:  
 

“DEN VADERLANT GHETROUWE 

AART JACOB den HARTOG 

* 

4 DEC 1898 TE LENT 

+ 

† 7 JAN 1945 IN HET CONCENTRATIE 

KAMP TE NEUENGAMME - DEUTSCHL.” 
 

De heer den Hartog woonde met zijn vrouw Lijna van der 

Vaart en hun vier kinderen in de Van Pallandtstraat 10. 

Samen met zijn vrouw was hij actief in het verzet. Van het 

Velpse verzet kregen ze de vraag of ze de organisatie van 

distributiebonnen op zich wilden nemen. Van Keulen die 

afwisselend bij Dr. Oostenbrink en de heer en mevrouw  

 
 

den Hartog onderdook, komt vanaf dat moment helemaal 

bij hen in huis. Na verraad en een huiszoeking op 14 juli 

1944 wordt de belangrijke verzetsman Kees niet gevon-

den, maar de heer Den Hartog wordt wel opgepakt.  

Van Keulen, gewaarschuwd door dichte vitrage, vluchtte 

naar Arnhem. Na de slag om Arnhem, op 17 september 

1944, als de stad moet evacueren besluit mevrouw Den 

Hartog Van Keulen opnieuw in huis te nemen. De verzets-

man Van Keulen heeft de oorlog overleefd. Hij zorgde 

voor de verdeling van bonnen voor bijna 600 ook Joodse 

onderduikers. Op 30 mei 1976 ontvangt hij voor het red-

den van Joodse onderduikers een Yad Vashem-onder-

scheiding van de staat Israël. De heer Den Hartog werd 

opgepakt, kwam op 14-10-1944 in Neuengamme aan en is 

daar op 7-1-1945 vermoord. Hij werd 46 jaar. 
 

A. J. den Hartog staat ook vermeld op de plaquette ter na-

gedachtenis van gemeenteambtenaren in het gemeente-

huis Hoofdstraat 3 in De Steeg en op de plaquette in de 

Parkstraatkerk te Velp. 

Zijn zoon, Piet den Hartog werd na de oorlog gevraagd 

zitting te nemen in het bestuur van Stichting 1940-1945, 

later omgevormd tot het 4 Mei Comité Velp en zette zich 

in om de jeugd ‘het verhaal over de oorlog’ te vertellen. 

Hij sprak op scholen en bij herdenkingen..  
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Graf van J.A. Brydson 

 

Op de besloten Hervormde Begraafplaats aan de Reinald-

straat bevindt zich het graf van John Alexander Brydson, 

een Schotse vlieger die op 23-jarige leeftijd verongelukte 

na het neerschieten van zijn vliegtuig.  

 
Hij werd door de Duitsers op 1 april 1945 neergehaald bo-

ven Velp en stortte neer achter kasteel Biljoen (waar nu 

het stoomgemaal staat). In afwachting van zijn identifica-

tie werd hij begraven op de Hervormde Begraafplaats. Via 

het Rode Kruis in Schotland is de naam van de piloot ach-

terhaald. In 1947 kwam het echtpaar Brydson naar Neder-

land. Ze kochten het stukje grond waarop het graf gelegen 

is en plaatsten een steen. Ook gaven ze de heer A.C. Wij-

nands toestemming het graf te onderhouden. Na zijn over-

lijden hebben zijn dochter en schoonzoon, de heer en 

mevr. J. Boxman-Wijnands deze taak overgenomen. De 

Velpse familie adopteerde het graf, waardoor het stoffe-

lijke overschot niet herbegraven werd op een militaire be-

graafplaats. In 1985 en in 1995 hebben Johns moeder en 

een broer en zuster het graf bezocht. In 2005 is de zuster 

van John alleen naar Velp gekomen. Burgemeester P. van 

Wingerden-Boers hield een toespraak. Namens het Rode  

 

 

Kruis was mevrouw B. Heling aanwezig, bijgestaan door 

haar man, die vertelde over zijn herinneringen aan de oor-

log.  

Tekst op graf:  

“HIER RUST 

PILOT OFFICER JOHN A. BRYDSON 

ROYAL AIR FORCE 

AGED 23 YEARS 

OF BOWHOUSE, TERREGLES, 

DUMFRIES, SCOTLAND, 

KILLED IN ACTION, 1STE APRIL, 1945. 

RUST ZACHT” 

 

Tekst uit een verslag van H. Wenting, periode 1940-1945, 

van het Rode Kruis: 

“Het was op zondag 1 april, 1e Paasdag. 

Des namiddags te ongeveer één uur werden de Duitse stel-

lingen nabij de Westervoortse brug door laagvliegende 

vliegtuigen beschoten. De bedreigde soldaten lieten zich 

natuurlijk niet onbetuigd en vuurden terug waardoor een 

Engels vliegtuig geraakt werd en terecht kwam in een wei-

land nabij Biljoen. De ene inzittende, een jonge moedige 

soldaat van ongeveer 21 jaar, kreeg geen gelegenheid het 

toestel tijdig te verlaten en vond een onmiddellijke dood. 

Omdat de machine zich diep in de grond had geboord 

moest eerst veel zand worden weggegraven alvorens het 

lichaam kon worden geborgen. Met hulp van enige Blok-

leden en een paar helpers was te ongeveer ?? het doel be-

reikt en zou het slachtoffer vervoerd kunnen worden. Tij-

dens de hiervoren genoemde werkzaamheden was op er-

gerlijke en onmenselijke wijze door inmiddels gearri-

veerde Duitse soldaten “geaasd” op diverse eigendommen 

van de piloot. Een hunner had kans gezien het polshorloge 

te verduisteren. Het leken wel hyena’s. Door een ander 

was het vlieger-embleem van de jas gehaald om als sou-

venir mee te nemen, maar een onzer mensen moffelde dit 

bij het bekijken ongezien in een smal overallzakje, waarna 

het later aan de familie kon worden ter hand gesteld. Wel 

is door onze colonne ter verdere doorzending naar het 
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Rode Kruis opgezonden een sigarettenkoker en een de-

fecte vulpen, welke beiden door een der helpende burgers 

aan ons waren toevertrouwd.  Overige bezittingen werden 

meegenomen door een “knechtje” van de Ortscomman-

dant. Of deze artikelen ooit in rechtmatig bezit zijn geko-

men is ons niet bekend geworden. Op last van de Ortscom-

mandant moest en zou het stoffelijk overschot van de pi-

loot worden overgebracht naar het bureau waar zijn zetel 

was gevestigd, hoewel onzerzijds was aangeboden voor 

alles, ook de ter aardebestelling, te zorgen. In zijn villa 

was toch geen geschikte plaats voor opberging! Want wij 

zagen in de gevallene een dapper strijder voor onze bevrij-

ding die een eervolle begrafenis verdiende, wat niet te 

voorzien was bij de bezettende macht. Buiten verwachting 

verliep het korte onderhoud met de Nederlandssprekende 

commandant in voor ons gunstige zin en werd opbaren en 

begrafenis opgedragen aan ons. Het zal niet zo bedoeld 

zijn, maar wij gevoelden het als een eervolle opdracht 

welke gaarne zou worden uitgevoerd.” 

 

“We naderen zaterdag 7 april 1945, de dag welke was be-

paald voor de ter aardebestelling van de op 1 april omge-

komen piloot. In overleg met de Burgemeester was de be-

grafenis vastgesteld te half tien op de Oude Begraafplaats 

in de Reinaldstraat, omdat in verband met de gevaarlijke 

toestand op Heiderust niet was aan te bevelen.  

De Ortscommandant eiste dat een vertegenwoordiger van 

de Duitse Wehrmacht daarbij aanwezig moest zijn. Nadat 

er tweemaal bericht was gezonden en niemand van die 

zijde verscheen, werd onzerzijds order gegeven tot neer-

lating in het graf over te gaan. Het werd een zeer eenvou-

dige plechtigheid zonder familie of kennissen.  

Een vertegenwoordiging van onze Transportcolonne was 

officieel aanwezig en een aantal belangstellenden die toe-

valligerwijze getuige waren. Enige ogenblikken na dit mo-

ment prijkte er een kleine bloemenhulde …  .” 

 

 

  

Begraafplaats Reinaldstraat Velp 
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Straatnaam Theodorus Dobbeweg 
 

Theo Dobbe werd geboren op 19 maart 1901 in Amster-

dam en was van katholieke huize. Hij leefde naar het ge-

bod “Gij zult uw naaste liefhebben als u zelve”. Hij had 

een enorme werklust, een gezond verstand en gevoel voor 

humor. Hij vond de bezetting van zijn vaderland onuit-

staanbaar. Al voor de oorlog uitbrak was hij actief en in 

de oorlog zette hij zich buitengewoon in, hij werd lid van 

de Landelijke Knokploeg.  

 

Theo Dobbe was actief in het verzet: hij overmeesterde 

distributiekantoren, hielp verzetsvrienden uit de gevange-

nis ontsnappen en zorgde voor onderduikadressen. Menig-

maal redde hij zich uit benarde situaties en wist zelfs te 

ontsnappen uit de gevangenis in Scheveningen. Hij dook 

onder in Friesland. Dat weerhield hem er niet van zijn 

werk voort te zetten. Zie het artikel uit de Leeuwarder 

Courant van 13-10-1942: “Distributiekraak in Joure het 

heldenstuk van Theo Dobbe”. Theo Dobben werd in juli 

1944 zelfs leider van de L.K.P. in Zuid Nederland. Hij 

werkte nauw samen met leden van L.K.P. in Arnhem en 

het Velpse verzet. 

 

Begin 1943 klopte Theo Dobbe voor zijn gezin aan bij me-

vrouw A. Burgers-Koens. Hij zocht een onderduikadres. 

Mevrouw Burgers bood aan dat hijzelf ook mocht blijven,  

 

 

hoewel ze wist dat hij gezocht werd. Samen met haar man 

dreef ze wasserij ‘De Hoop’ aan de Waschweg. Als Theo 

Dobbe op een zondagmorgen gezocht wordt, is hij met 

zijn gezin naar de kerk. Mevr. Burgers gaat snel met vrou-

wen-kleren naar de kerk en zo weet hij te ontsnappen. In 

september 1944 werd hij toch opgepakt. Zijn vrouw en 

kinderen bleven aan de Waschweg tot de bevrijding.  

 

Op 5 september 1944 (Dolle Dinsdag) liep hij in een val 

toen hij probeerde een collaborateur te liquideren. Hij 

werd in Arnhem gearresteerd en naar Avegoor gebracht, 

waar hij aan een zwaar verhoor werd onderworpen. Nog 

diezelfde dag wordt hij naar landgoed Hof te Dieren ge-

bracht om te worden geëxecuteerd. Vlak voor hij gefusil-

leerd zou worden, overhandigde Dobbe een afscheids-

briefje dat hij mocht schrijven aan zijn bewaker. Tegelij-

kertijd gaf hij een SS-er een geweldige oplawaai en 

trachtte hij de revolver van zijn bewaker te grijpen. Maar 

tijd om te schieten had hij niet meer; de twee andere be-

wakers van de Sicherheitsdienst openden het vuur. Dobbe 

werd dodelijk getroffen en op de fusilladeplaats begraven. 

Er is op de plaats van de executie een gedenksteen ge-

plaatst, zodat de verzetsman Dobbe niet in de vergetelheid 

zou raken.  

Na de bevrijding werd Theo Dobbe herbegraven op het 

Katholieke Kerkhof van Dieren en op 10-7-1945 herbe-

graven op Katholieke Begraafplaats in Amsterdam. 

In 1951 werd door Koningin Juliana aan deze verzetsstrij-

der postuum de Militaire Willemsorde toegekend en hij 

kreeg bovendien nog een hoge Amerikaanse en een En-

gelse onderscheiding.  

 

Het Gemeentearchief 

bewaart knipsels van 

kranten uit maart 1983 

waarin het verhaal van 

mevrouw Burgers staat. 

Ze dreef met haar man 

destijds een wasserij aan 
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de Waschweg. Als er huiszoeking dreigde, sliep Dobbe in 

een auto van de wasserij. Deze auto was op zijn beurt weer 

“ondergedoken” op het terrein van een familielid.  

De zoon van de gefusilleerde verzetsman vroeg het ver-

zetskruis aan voor mevrouw Burgers, toen zij tachtig 

werd. Op haar verjaardag werd dit verzetskruis door bur-

gemeester van Walsum uitgereikt. Bij die gelegenheid 

haalde mevrouw Burgers nog herinneringen op.  

De naam van de Waschweg is in april/mei 1946 veranderd 

in de Theodorus Dobbeweg. In 1994 is in Dieren een ge-

denksteen geplaatst.  

 
Zie bij Dieren ook informatie over verzetsheld Theo Dobbe.  
En in het boek ‘Verborgen in Velp’.  
Ook in Ambt & Heerlijkheid, het blad van de Oudheidkundige Kring 
Rheden Rozendaal staat een artikel over Theo Dobbe (dec. 1994 nr. 
109). 

 

  

Monument Hof te Dieren Deze foto van Theodorus Dobbe stond ingelijst op het dressoir van 
de Velpse verzetsman Paul Roelofsen in de Graaf Ottostraat. 
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Een plein voor Dirk van der Voort 
 

Een plein als eerbetoon van 

Stichting Velp voor Oranje 

voor verzetsstrijder Dirk van 

der Voort. Wethouder Nicole 

Olland heeft op 16 april 2015 

twee straatnaamborden ont-

huld bij buurthuis ‘De Poort’ 

aan de Van Heeckerenstraat.  

Dirk van der Voort woonde 

met zijn vrouw Dina Schuur-

man en zoon Lambert aan de 

Beltjeshofstraat 20. Hij was 

39 toen de Tweede Wereld-

oorlog uitbrak. Al voor het 

uitbreken van de oorlog ver-

zette hij tegen het dreigende 

fascisme. Hij hielp Joodse 

vluchtelingen en nam hen 

soms tijdelijk op in zijn huis. 

Hij schreef pamfletten, hielp 

gevangenen bevrijden en 

sloot zich aan bij een verzets-

groep. Vervolgens richtte hij 

zelf een groep op en werd lei-

der van de L.K.P., de Lande-

lijke Knok Ploeg van de Gel-

derse Vallei. Hij leefde in 

bossen en onderduikadressen. Uiteindelijk is Dirk van der 

Voort gearresteerd, kreeg de doodstraf, maar werd uit ge-

vangenschap bevrijd door zijn vrouw en een paar vrien-

den.  

 

In de jaren zestig schreef Van der Voort, op aandringen 

van verzetsmensen uit de communistische partij, zijn be-

levenissen op. Het boek werd gepubliceerd onder de titel: 

“De Commandant”. 

 
 
Meer informatie in het boek ‘Verborgen in Velp’ van Gety Hengeveld. 

  

De Waarheid 20-2-1967 

Zoon Lambert, Dirk van der Voort en zijn vrouw Dina Schuurman 
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Bevrijdingsramen Grote Kerk  
 

In 2011 besloten de papiermeesters 

van de Grote Kerk om de opbrengst 

van het oud papier de komende ja-

ren te bestemmen voor twee ge-

brandschilderde ramen met als 

thema: de Bevrijding van Velp. Het 

initiatief voor de ramen kwam van 

papiermeester Dick Juijn. “Het 

moeten ramen worden van en voor 

alle Velpenaren”, vond hij.  

Na een lang proces van geld inza-

melen, ontwerpen en vervolgens 

ontwerpers kiezen, werden op 12 

september 2015 in de Grote Kerk 

aan de Kerkstraat 32 beide ramen 

onthuld. Een bijzonder staaltje van 

oude traditionele glasraamkunst. 

Twee foto’s uit 1945 zijn verwerkt 

in de ramen: de beroemde foto van 

Velpse meisjes op een Engelse Jeep 

in de Hoofdstraat tijdens de bevrij-

ding en de foto waarop Nederlands 

Hervormd predikant ds. Oskamp op 

26 mei 1945 zijn katholieke collega 

pastoor Schaars bij diens terugkeer 

uit het concentratiekamp Dachau 

verwelkomt.  

Ook het IJssellandschap en de Veluwezoom vormen be-

langrijke elementen in de ramen, evenals de bloesems van 

de Japanse kers, die uitbundig bloeide op 16 april 1945 en 

de goudgele narcissen die bloeiden toen pastoor Schaars 

terugkwam.  

De ramen zijn gemaakt door de jonge Duitse ontwerper en 

glazenier Berthold Janke. Het uitvoerende glasatelier 

Derix uit Kevelaer maakte voor de oorlog ook het raam 

voor het R.K.-zusterhuis in de Emmastraat. 

 
Gety Hengeveld, Bevrijding van Velp vereeuwigd in glas, Stichting Be-
vrijdingsramen Velp, Velp 2016. http://www.bevrijdingsramenvelp.nl 

  

Foto’s van de ramen zijn van Marc Pluim 
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Monument voor moedige mensen in WO2 
 

Het boek ‘Verborgen in Velp - nooit vertelde verhalen 

over moed, verzet en onderduikers’ geschreven door Gety 

Hengeveld, is bedoeld als monument voor moedige Vel-

penaren die meer dan 600 -ook joodse- onderduikers een 

schuilplaats boden. Naar aanleiding van dit boek bleek 

toch ook behoefte te zijn aan een fysiek monument; een 

plaats waar men die moedige Velpenaren kan eren en waar 

men bloemen kan leggen. Een herinneringsmonument 

dus. Een comité bestaande uit voormalige onderduikers, 

nabestaanden van oud-verzetsmensen en andere betrok-

ken Velpenaren heeft zicht beijverd om dit monument 

daadwerkelijk vorm te geven.  

Op 16 april 2015, precies 70 jaar na de bevrijding van 

Velp, is het ‘Monument voor moedige mensen in WO2’ 

onthuld door twee ‘Joodse meisjes’ die mede dankzij de 

moed van twee Velpse gezinnen, de oorlog overleefden: 

Mirjam Troostwijk-Kerkoet uit Zwitserland en Evelyn 

Schön-Beder uit Israël.  

Het Monument voor moedige mensen in WO2de staat in 

het plantsoen bij Nieuw Schoonoord (voorheen Avond-

zon) op de hoek van de Hogeweg en de Zutphensestraat-

weg.  

 

 

De tekst op de plaquette op de sokkel naast het beeld:  
 

“MONUMENT VOOR MOEDIGE MENSEN IN WO2 

DANKBAAR GEDENKEN WIJ DE MOEDIGE 

VELPENAREN 

DE VERZETSSTRIJDERS, DE STILLE HELPERS EN 

REDDERS-DIE MEER DAN 600 ONDERDUIKERS 

EEN SCHUILPLAATS BODEN VAN 1940-1945. 

VOORMALIGE ONDERDUIKERS, 

NABESTAANDEN VAN VERZETSMENSEN EN 

ANDERE BURGERS 

16 APRIL 2015. 

 

HET BEELD ‘HET ONDERGEDOKEN KIND’ STAAT 

SYMBOOL VOOR DE -OOK JOODSE- ONDERDUI-

KERS. DE ZES OMRINGENDE BANKJES SYMBOLI-

SEREN DE VELPENAREN EN VERZETSGROEPEN 

DIE HEN BESCHERMDEN.” 

 

Het hele monument inclusief de 

zes bankjes is ontworpen door ar-

chitect Willem Heineman (†). 

 

Het bronzen beeld, ‘Het onderge-

doken kind’ werd gemaakt door de 

Velpse kunstenares Yvon van 

Wordragen.  

  Monument onthuld -   Mirjam Troostwijk en Evelyn Schön.             
foto Marc Pluim 

Het Ondergedoken Kind - 
bronzen beeld.          
Foto Marc Pluim. 
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Plaquette ambassadeur Z.E. Haim Divon en rabbijn Awraham Soetendorp 
 

Een plaquette op een eenvoudig hardstenen sokkel staat 

bij het Monument voor moedige mensen in WO2  sinds 21 

juni 2016. De tekst memoreert dat de Israëlische ambas-

sadeur Z.E. Haim en rabbijn Awraham Soetendorp vijftien 

bomen laten planten in het Vredeswoud bij Jeruzalem ter 

ere van alle moedige mensen in Velp die Joodse kinderen 

en volwassenen het leven hebben gered door ze te verber-

gen.  
 

Tekst op plaquette: 
 

 “In het VREDESWOUD bij Jeruzalem 

worden vijftien bomen geplant voor 

de moedige mensen 

die tussen 1940-1945 

Joodse kinderen en volwassenen 

verborgen in Velp. 

 

Aangeboden door Z.E. Haim Divon, 

ambassadeur van Israël & rabbijn 

Shalom Awraham Soetendorp. Juni 2016.” 

 

 
Op diezelfde 21ste juni 2016 werd het echtpaar Bertus en 

Ria van der Kemp postuum geëerd door de staat Israël met 

een Yad Vashem-onderscheiding. Nabestaanden namen 

de oorkondes in ontvangst. De plechtigheid – in aanwe-

zigheid van de Israëlische ambassadeur en opperrabbijn 

Jacobs – vond plaats in de Grote Kerk in de Kerkstraat. In 

het gezin Van der Kemp hebben Joodse kinderen de oor-

log overleefd. Een van hen was Bobbie (Awraham) Soe-

tendorp, die als baby van drie maanden in een koffer-met-

luchtgaten vanuit Amsterdam naar Velp werd gebracht 

door studente Tiny van der Bilt.   

 

Op de ochtend van de bevrijding van Velp, op 16 april 

1945, werd Bertus van der Kemp dodelijk getroffen door 

een granaat, terwijl Bobbie achter hem aan kroop de kel-

dertrap op. Bertus van der Kemp is begraven op de R.K. 

begraafplaats aan de Bergweg.  

 

Enkele maanden later werd kleine Awraham herenigd met 

zijn ouders. Awraham Soetendorp werd, net als zijn vader, 

rabbijn van een Liberaal Joodse Gemeente (Den Haag). 

 
 

Plaquette wordt onthuld door ambassadeur Z.E. Haim Divon, rabbijn 
Awraham Soetendorp en Yvonne Roselaar. 

Plaquette ambassadeur Z.E. Haim Divon en rabbijn Awraham 
Soetendorp 
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Commissaris van de Koning Clemens Cornielje en burgemeester 
Petra van Wingerden-Boers na de bloemlegging bij het Monument 
voor moedige mensen in WO2 
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Pastoor Schaarsstraat 
 

Pastoor Schaars waar-

schuwde in zijn preken al 

vanaf 1938 voor het fas-

cisme, net als de Her-

vormde predikant ds. Os-

kamp en communist Dirk 

van der Voort. Daarmee 

schiepen ze een atmosfeer 

in hun gemeenschappen die 

uiteindelijk leidde tot ver-

zet en gastvrije onderduik-

adressen in Velp. Ook huis-

artsen, artsen en verpleeg-

kundigen van Het Zieken-

huis Velp, gemeenteambte-

naren en vele andere bur-

gers hebben later – met ge-

vaar voor hun leven – moe-

dige verzetsdaden uitgevoerd. In Velp hebben meer dan 

600 (ook Joodse) onderduikers de oorlog overleefd.  
 

Antonius Schaars was van 1937 tot 1956 pastoor van Onze 

Lieve Vrouwe Visitatieparochie in Velp. en beschouwde 

zichzelf als ‘een pastoor van alle Velpenaren’. 

In 1940 zette hij, samen met de bevriende wijnhandelaar 

Timmermans, een vluchtroute op naar Frankrijk voor uit 

Duitse kampen gevluchte Franse krijgsgevangenen. Sa-

men met pater Campman zocht hij schuilplaatsen voor 

Joodse vluchtelingen uit Duitsland en neergeschoten 

Britse piloten. 

Hij negeerde waarschuwingen om in zijn preken voorzich-

tiger te zijn met aanmerkingen op de Duitse bezetters of 

zelfs het aanzetten tot verzet tegen Duitse maatregelen. 
 

Op 5 mei 1942 werd hij gearresteerd door de Gestapo. Via 

de Nederlandse concentratiekampen Vught en Amersfoort 

belandde hij in concentratiekamp Dachau, Natzweiler en 

weer in Dachau. In de kampen bad en ondersteunde hij  
 

medegevangenen. ‘Ik was dan niet de Katholieke pastoor: 

wij waren Nederlanders die elkander vonden in dezelfde 

nood. Alle grenzen waren vergeten, alle hokjes gevallen’, 

vertelde hij later in een interview. 

Op 26 mei 1945 werd pastoor Schaars in een open rijtuig, 

gehuld in zijn kampkleding, feestelijk ingehaald in zijn 

dorp. Een foto van deze gebeurtenis is te zien op de Be-

vrijdingramen in de Grote Kerk in de Kerkstraat. In de 

Velpsche Courant van 29 mei 1945 beloofde burgemees-

ter Zimmerman dat als er een straat naar hem zal worden 

vernoemd. Dat gebeurde echter pas na zijn dood in 1964. 

De Pastoor Schaarsstraat is een zijstraat van de Water-

straat en grenst aan de katholieke Roncallischool. 
 

Op 4 februari 1964 over-

leed de pastoor en werd 

begraven op begraafplaats 

Heiderust in Rheden om-

dat er op de Katholieke be-

graafplaats in Velp geen 

plaats meer was. Inmid-

dels is de pastoor herbe-

graven in zijn geliefde 

Velp. Sinds 2 november 2016 ligt hij tussen zijn parochi-

anen op de Katholieke Begraafplaats aan de Bergweg.  
 
Meer informatie in het boek ‘Verborgen in Velp’ van Gety Hengeveld 

Pastoor Schaars, 1937 

Pastoor Schaars op 26 mei 1945 bij de feestelijke ontvangst in Velp 
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Herdenkingsbank Van Kolplein 
 

In een speels zitelement, opgebouwd uit stenen, bevinden 

zich verschillende plaquettes, waaronder een plaquette ter 

nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers rond het Van 

Kolplein. De tekst luidt:  

 

“1940 VOOR HEN DIE VIELEN 1945”. 

 

Het bankje is onthuld op 30 november 2017 door wethou-

der Olland ter gelegenheid van een feestelijke afsluiting 

van de wijkvernieuwing in dit gedeelte van Velp-Zuid.  

De oorspronkelijke plaquette ter nagedachtenis aan de 

oorlogsslachtoffers rond het Van Kolplein was aange-

bracht onder een ingemetselde steen van Ons Belang in de 

Thorbeckestraat tussen huisnummers 19 en 21. Deze hui-

zen raakten tijdens het einde van de oorlog zwaar bescha-

digd. Achter in de tuin zijn tijdelijke houten noodwonin-

gen gezet, zodat de mensen bij hun huis konden blijven 

wonen.  

 

De steen van Ons Belang dateert van 1928. Hoogstwaar-

schijnlijk zijn beide stenen verloren gegaan tijdens de 

sloop van de huizen.  

Een oud-wijkbewoonster kon zich nog herinneren dat er 

op 16 april onder de plaquettes weleens een krans werd 

opgehangen.  

 

 

Eén van de slachtoffers was de heer Gerritsen, hij woonde 

aan het Van Kolplein. Hij werd door een granaat getrof-

fen. Zijn zoon Gerrit Gerritsen maakte een verslag van zijn 

ervaringen in de oorlog. Het laatste deel van dit verslag 

staat in het boek ‘Herinneringen aan de bevrijding van 

Velp’.
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Herdenkingsraam vier kinderen van Remmen  
 

Achter in het stiltecentrum van de R.K. O.L.V. Visitatie-

kerk aan de Emmastraat is een herdenkingsraam geplaatst. 

Het is uit de Mariakapel gehaald, gerestaureerd en op 4 

mei 2016 opnieuw ingewijd. 

Dit raam is ongeveer twaalf jaar na de oorlog gemaakt. 

Het gebrandschilderde raam is door de familie Van Rem-

men aan de kerk geschonken ter herinnering aan een droe-

vige gebeurtenis.  

Op 28 maart 1945, slechts twee weken voor de bevrijding, 

is in de Oranjestraat een V-1 neergekomen en ontploft. 

Daarbij zijn uit het gezin Van Remmen vier kinderen om-

gekomen: Carien, Anny, Richard en Jeanne. De familie 

Van Remmen heeft in de afbeelding van het raam ook een 

andere tragedie tot uitdrukking laten brengen: drie kin-

deren van de familie zijn op zeer jonge leeftijd gestorven. 

Dat is weergegeven door de beeltenis van drie engeltjes.  

De vier omgekomen kinderen liggen begraven op de R.K.-

begraafplaats aan de Bergweg.  

Zie ook: R.K. Oorlogsgraven Bergweg. 

 
Nelleke den Boer-Pinxter schreef een artikel in Ambt & Heerlijkheid, 
het blad van de Oudheidkundige Kring Rheden en Rozendaal. (Jaar-
gang 62, nr. 192, sept. 2016) 
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Gedenksteen Pater Campman 
 

Achter in de R.K. 

O.L.V. Visitatie-

kerk aan de Emma-

straat is een witte 

marmeren gedenk-

steen met gouden 

letters voor pater 

J.H. Campman aan-

gebracht. Hij was de 

assistent van pas-

toor Schaars en ac-

tief in het verzet. In 

de nacht van 7 op 8 

januari 1944 is hij 

gevangengenomen. 

Via concentratiekampen Vught, Sachsenhausen is hij op 

transport gesteld naar Bergen-Belsen waar hij op 25 maart 

1945 is overleden aan vlektyfus.  

Op de gedenkplaat staat:  
 

“IN PIAM MEMORIAM, 

PATER      CAMPMAN  

O.S.CR. 

† BERGEN BELSEN  

25.3.1945. 

 

IN HEM GEDENKEN WIJ ALLEN, 

DIE ZICH VOOR ONS OFFERDEN.” 
 

De gedenksteen werd onthuld op Witte Donderdag 25 

maart 1948: 

De Kerk was stampvol. De verkenners van de pater-

Campman groep vormden bij de ingang een erewacht. 

Pastoor Schaars leidde de plechtigheid en hield een korte 

herdenkingsrede. Het zangkoor zong het “Ecce quomodo 

moritur”. De heer J.F. Monsma verwijderde namens het 

kerkbestuur de Nederlandse vlag van de steen; een mar-

meren plaat met vergulde letters aangebracht naast de uit-

gang boven het wijwaterbakje.  

 

 

De heren Timmer-

mans en Mastboom 

bekroonden de steen 

met een lauwertak met 

linten in de nationale 

en pauselijke kleuren, 

als hulde van  

de parochie. Mevrouw 

Timmermans droeg 

bloemen aan namens 

de vrouwen en meis-

jes, die een belangrijk 

aandeel hadden in de 

strijd voor vrijheid en 

recht. Het koor liet 

zich horen en allen 

zongen het 6e couplet van het Wilhelmus. De sobere en 

ontroerende plechtigheid werd bijgewoond door de oude 

moeder van Pater Campman. (Informatie: Arnhemsche 

courant 27-3-1948) 

 

Levensloop van Pater Campman: 

Ter gelegenheid van een familiebijeenkomst in 2008 in 

Sint Agatha in het land van Cuijk is een boekje gemaakt. 

Herman Campman stelde zijn gegevens ter beschikking: 

Johannes Hermanus Campman is geboren in Arnhem op 

22 april 1897. Enkele jaren daarna verhuisden zijn ouders 

naar Velp en werd Jantje leerling van de Openbare School 

in de Tramstraat. Hij voelde roeping voor het priester-

schap en werd geplaatst op het Gymnasium der paters 

Franciscanen in Megen (Noord-Brabant). Het was zijn 

verlangen om Jezuïet te worden en met dat doel ging hij 

naar het college der Jezuïeten in Turnhout België. De inval 

van de Duitsers verdreef de Jezuïeten en Jan Campman 

kwam terug naar Nederland. Ook hier bleef het zijn wens 

om Jezuïet te worden, maar een maagoperatie waarvan hij 

de gevolgen in zijn hele leven bleef houden, verstoorden 

deze wens. In 1918 deed hij zijn intrede in het klooster 

Sint Agatha in Cuijk, als postulant/pater van de roemrijke 
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Orde der Kruisheren. Negen jaar lang was hij als leraar 

verbonden aan het College der Kruisleden in Uden. Ook 

daar bleven fysieke moeilijkheden hem achtervolgen. De 

kloostercel werd afgewisseld met ziekenhuis en operatie-

tafel.  

En daardoor ontving hij pas op 31-jarige leeftijd op 13, 14 

en 15 juni 1928 de heilige wijdingen van subdiaken, dia-

ken en priester uit handen van Mgr. Diepen, bisschop van 

Den Bosch.  

Johannes is werkzaam geweest als plaatsvervangend pas-

toor in Odiliapeel en als assistent in het Belgische Maas-

eik, voordat hij assistent werd van Pastoor A.J. Schaars.  

 

 

Samen met ds. Oskamp en het echtpaar Timmermans bo-

den zij in de oorlog onderduikadressen voor vluchtelingen 

en neergeschoten Engelse piloten. Kruisheer Pater 

Campman was zeven jaar als assistent verbonden aan de 

parochie Velp, toen hij in de nacht van 7 op 8 januari 1944 

gevangen is genomen. Via verschillende concentratie-

kampen is hij in Bergen-Belsen overleden.  

Hij was 47 jaar. 

 

 

In de Arnhemsche Courant van 28-11-1939 werd melding gemaakt 
van een aanklacht door de leider van de N.S.B. tegen pater Camp-
man. 

Bidprentje pater Campman 
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Oorlogsgraven R.K.-begraafplaats Bergweg 
 

Op deze begraafplaats zijn drie oorlogsgraven, waar de 

Oorlogsgravenstichting bijzondere belangstelling voor 

toont. Het gaat om Theo Polman, Fred Kramerbeek en Jo-

hannes Rutten. De 43 jarige Theo Polman overleed op 23 

maart 1944 in Oberhausen. Hij werd 

eerst in Oberhausen begraven. Op 18 

januari 1947 werd hij naar Velp over-

gebracht. Hij werd daar verenigd met 

zijn zoontje Henk, die op 28 januari 

1942 in de leeftijd van 11 maanden 

op de begraafplaats werd begraven. 

Johannes Antonius Rutten, die als ar-

beider in Duitsland tewerk was ge-

steld is overleden in Rumeln, Land-

kreis Moers op 9 februari 1945, 24 

jaar oud. Tekst: 

“GEVALLEN VOOR HET VADERLAND 

J.A. RUTTEN” 

Kamerbeek was militair. Hij zat bij het eerste batalion 6 

Veld in de Peel-Raamstelling in het oosten van Noord-

Brabant. Zijn eenheid bediende kanonnen van het type 6 

Veld, ouderwets geschut dat op 10 en 11 mei 1940 niet 

tegen het moderne geweld van de binnengevallen Duitsers 

bestand bleek. De 28-jarige Fred Kamerbeek overleed op 

23 mei in Cuijk aan de verwondingen die hij in de bittere, 

maar ongelijke strijd had opgelopen. 
 

Het graf van de broers Mars die om-

kwamen op 14 april vlak voor de be-

vrijding van Velp. Deze jongens za-

ten achter in de tuin bij hun ouderlijk 

huis aan de Enkweg in hun zelfge-

maakte schuilplaats. Zij zochten dek-

king uit angst voor een Engelse artil-

lerieaanval op Velp. Hun schuil-

plaats werd getroffen door een vol-

treffer waarbij alle drie de broers 

Henri, Joop en Herman resp. 17, 16 

en 14 jaar, omkwamen.  

Tekst:  

“R. I. P. 

HENRI    JOOP    HERMAN     MARS 

ZIJ VIELEN ALS SLACHTOFFER VD OORLOG 

TE VELP 

OP DEN VOORAVOND DER BEVRIJDING 

DEN 14-4-’45 

HEER GEEF HUN DE EEUWIGE RUST”. 

 
Meer informatie over de broers is te vinden op  
www.historievandaalhuizen.nl 

 

En het graf van Carien, Anny, Richard en Jeanne. Vier 

kinderen uit het gezin Van Remmen kwamen om op 28 

maart 1945. Slechts twee weken voor de bevrijding, is in 

de Oranjestraat een V-1 neergekomen en ontploft. Ze heb-

ben een heel bijzonder grafmonument gekregen, vier zuil-

tjes van verschillende lengtes met hun namen erop.  

Onderaan op de sokkel staat:  
 

“STIL ZE SLAPEN! 

VIER ENGELEN WAKEN 

T’ EERSTE LICHTEN 

VAN DEN EEUWIGEN 

MORGEN.” 

 

Voor de kinderen Van Rem-

men is achter in de R.K. 

O.L.V. Visitatiekerk aan de 

Emmastraat een herden-

kingsraam geplaatst.  
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Dr. W. Portheinestraat 
 

In 2019, tijdens de bij-

eenkomst bij het Monu-

ment voor moedige 

mensen in WO2 maakte 

wethouder Gea Hofstede 

bekend dat binnenkort 

een straat wordt ge-

noemd naar de voorma-

lige huisarts Dr. W. 

Portheine. Dr Portheine 

was – samen met zijn 

collega huisartsen – ac-

tief betrokken bij het 

verzet in Velp. In nauw 

overleg met zijn col-

lega’s, de artsen van Het 

Ziekenhuis Velp en zus-

ter van Zwol verzorgde 

hij onderduikers en hielp 

hen aan een schuilplaats. 

Soms ook in zijn eigen 

huis. Zo vond de Joodse 

boekhandelaar Hijman uit Arnhem daar tijdelijk onderdak 

(in de kelder achter een berg steenkolen) en woonde daar 

– voor langere tijd – het Joodse jongetje Simon Löbel. 

Kleinzoon Hans Portheine vertelde bij de bijeenkomst ook 

over het moedige optreden van zijn grootvader bij de hulp 

aan gewonden tijdens de Slag om Arnhem.  

 

In 1926 werd de pas afgestudeerde Dr Willem Portheine 

de opvolger van gemeentearts Dr. Gustaaf baron van der 

Feltz (1870-1926) die plotseling was overleden. Als ge-

meentearts ontving hij een jaarlijkse vergoeding en ver-

richte daarvoor bijvoorbeeld gratis medische zorg aan ‘de 

armen’, voerde de verplichte inentingen uit en adviseerde 

het gemeentebestuur. Dr Portheine was bijzonder geliefd 

in Velp-Zuid. Hij was zo’n huisarts die nog onverwacht 

langskwam om te kijken hoe het ging met zijn patiënt.  

In 1951 ontving hij bij zijn 25-jarig jubileum de zilveren  

erepenning en in 1966, bij zijn 40-jarig jubileum (tevens 

zijn afscheid), de gouden erepenning van de gemeente 

Rheden.  

De Dr. W. Portheinestraat wordt aangelegd parallel aan de 

Dr. Van der Feltzlaan, als een zijstraat van de Kerkallee.  

Arnhemsche courant 9-1-1942 

De heer en mevr. Dr. W.R. Portheine 

Hans Portheine en Gea Hofstede met straatnaambordje 
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Velpse huisartsen v.l.n.r.: Dr. Haag, Dr. Visser 't Hooft, Dr. Op den Winkel (zittend), Dr. Scherpenhuusen (half), Dr. Hartman 
(staande), Dr. A.v.d. Willigen, Dr. Eykman, Dr. Portheine, waren een belangrijke schakel in het Velps verzet. Op wekelijkse 
vergaderingen in het ziekenhuis werden ook alle onderduikers besproken. (foto 1945) 



 

75 jaar vrijheid          31 

Kazemat  
 

Er zijn nog verschillende kazematten (bunkers) in de ge-

meente Rheden. In de Velpse uiterwaarden bevinden zich 

drie kazematten. Twee liggen in het Velperbroek. Deze 

staan op gronden in eigendom van Natuurmonumenten en 

zijn beschreven als ‘zeer kwetsbaar’ en ‘niet betreden’. 

Eén ervan ligt langs de Struinroute Velperwaarden.  

De meeste kaze-

matten langs de 

IJssel zijn nauwe-

lijks bereikbaar.  

Wel bereikbaar is 

de kazemat vlak-

bij de Velpse 

steenfabriek aan 

de Lathumseveer-

weg. Dit is een 

smalle weg langs 

de IJssel  en bij voorkeur per fiets te bereiken.  

Deze kazemat was onderdeel van de eerste IJssellinie ter 

verdediging van Nederland en staat omschreven als type 

S3a, ook wel ‘Stekelvarken’ genoemd. Deze kazemat 

heeft drie schietgaten en een ingang. De bouw werd uitge-

voerd door het bureau ‘Bureau Stellingbouw’ opgericht op 

1 februari 1939. De betonnen bouwwerken worden vaak 

bunkers genoemd, maar die benaming is van Duitse oor-

sprong. De Nederlandse benaming is kazemat.  

In de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog leek de IJs-

sellinie aanvankelijk meer betekenis te krijgen als verde-

digingswerk. Deze ‘eilandjes’ moesten de gemechani-

seerde legermacht van Duitsland stoppen en de opmars 

minimaal enige tijd vertragen. In 1940 werd de IJssellinie 

uitgekleed toen alle kanonnen die langs de linie werden 

gebruikt, moesten worden ingeleverd bij de Duitse bezet-

ter.  

 

 

 
 

In 1996 heeft het leger de kazematten afgestoten en sinds-

dien is niet bekend wie de eigenaar is.  

Deze kazemat is een historisch monument dat een beeld 

geeft van de dreiging van de oorlogsjaren en hoe men daar 

toen mee om ging.  

 
‘Museum Velp’, in de persoon van Jan Withaar, bekom-

mert zich samen met anderen om de kazemat. Inmiddels 

is het puin grotendeels uit de kazemat verwijderd.  

Hoewel het geen officieel monument is, zijn alle Tweede 

Wereldoorlog-objecten inmiddels opgenomen op de ar-

cheologische verwachtingskaart van de Gemeente Rhe-

den. Hierdoor hebben de objecten en het omliggende ter-

rein een enigszins beschermde status gekregen. Deze 

Velpse kazemat is ook opgenomen in een gemeentelijke 

toeristische route. 

 

Kazematten in Rheden 

Toen de oorlogsdreiging vanuit Duitsland groter werd, 

werd er in de zomer van 1939 een groep Nederlandse mi-

litairen ondergebracht in een oude schuur bij ‘de Mul’ in 

Rheden. Ze kregen de opdracht twee kazematten te bou-

wen ter verdediging van de IJssellinie. Eén direct achter 

‘de Ouwe Mul’ en één in de bocht van de oude Laakweg. 

Deze kazematten werden gemaakt van meteoorblokken. 

Ze wilden hiermee de oversteek van de Duitsers voorko-

men. Om de kazemat werd aan de Laakweg nog een hou-

ten huisje gebouwd om deze het aanzicht van een zomer-

huisje te geven. Waarschijnlijk zijn op vergelijkbare ma-

nier de andere kazematten in gemeente Rheden tot stand 

gekomen. 
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Voormalige graf van “De Onbekende Soldaat” 
 

Eind september 1944 legden de Duitsers twee militaire be-

graafplaatsen aan. Eén op de hoek van de Zutphensestraat-

weg en de Willem Honigweg (ter hoogte van het huidige 

Esso pompstation) en de andere in een akker op de hoek 

van de Zutphensestraatweg en de Beekhuizenseweg.  

De lijken werden vanuit Arnhem met vrachtwagens aan-

gevoerd. Waarschijnlijk allemaal slachtoffers van operatie 

‘Market Garden’. Aan de Zutphensestraatweg werden 

Duitse soldaten begraven en aan de Willem Honigweg.  

Er werd gesproken over honderden doden. Deze zijn na de 

oorlog overgebracht naar Ysselsteyn. 

 

Opmerkelijk genoeg werden er ook twee Britse gesneu-

velden op het Duitse Heldenfriedhof begraven, op een ap-

parte hoek.  

 

Burgers werden gedwongen te helpen bij het delven van 

hun graven. Deze werd aangeduid als het graf van ‘De On-

bekende Soldaat’. Na de oorlog zijn de Britse gesneuvel-

den overgebracht naar Airborne Begraafplaats Ooster-

beek. 

 

 

In het Gelders Archief zijn 

twee foto’s gevonden: Eén 

met groot wit kruis en één 

met de dames A. (Aaltje, 

1887-1966) en J. Zeewus-

ter.  

 
Uit de Velpsche Courant 

van 1-6-1945 over de be-

vrijdingsstoet: ‘Bij het graf 

van de onbekende Engel-

sche soldaten werd halt ge-

houden. Den geheelen dag 

was hier een eerewacht 

van B.S.ers opgesteld die 

met ceremonieel om het uur werd afgelost. Het comité 

schaarde zich rond het graf, het detachement van de 

N.B.S. evenzoo. De Heeren Knap en Hartman, de leiders 

van de B.S. in dit ‘gewest zagen we bij vele andere auto-

riteiten. De padvinders stelden zich op, terwijl de vlaggen 

het saluut brachten. Als de krans is neergelegd spreekt de 

burgemeester een kort woord, daarbij een Engelsch ge-

dicht aanhalend, dat in den vorigen oorlog groote bekend-

heid heeft gekregen. En terwijl plechtig het Wilhelmus 

wordt ingezet, vuurt het B.S. detachement drie salvo s over 

het graf. Vele jeugd-deputaties leggen bloemen, welke 

hulde door zeer velen gevolgd wordt als de stoet zich weer 

in beweging heeft gezet. Het was een plechtig oogenblik.’ 

 
Jan Meijer schrijft over de begraafplaatsen in zijn boek ‘Jongens achter 
de frontlijn, opgroeien in oorlogstijd’. 
  



 

75 jaar vrijheid          33 

 
 

Oorlogsbegraafplaats van het Gemenebest Arnhem Oosterbeek 


