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Herinneringsmonumenten dorp Rheden  
 

 

Algemeen monument bij het Rozenbos 
 

Wie van Arnhem naar 

Dieren rijdt komt tussen 

Rheden en De Steeg het 

witte beeld tegen van 

twee vrouwen die el-

kaar omhelzen. Het 

staat in het grasveld aan 

de Arnhemsestraatweg 

bij de ingang van het 

Rozenbos.  

In plaats van, het hui-

dige beeld met de twee 

vrouwen, was er oor-

spronkelijk een heel an-

der ontwerp. Zie de af-

beelding in de Arnhem-

sche Courant van 18-

12-1948.  

In het artikel “Oorlogs-

monumenten in onze provincie” beschrijft de verslaggever 

de angst van de provincie voor “wildgroei” en minder 

fraaie tekens. De provincie wilde de gedenktekens, die 

niet voldeden aan esthetische eisen, aan banden leggen en 

stelde hiervoor verschillende criteria op. Om dit te beoor-

delen werd een provinciale commissie ingesteld, die in 

eerste instantie de ontwerpen moesten beoordelen. Het 

laatste woord was aan de minister van Onderwijs, Kunst 

en Wetenschappen. In ongeveer 10 plaatsen in Gelderland 

was voor een ontwerp goedkeuring verkregen en oprich-

ting te verwachten. Bijzondere aandacht werd geschonken 

aan het ontwerp van John Grosman voor de gemeente 

Rheden.  
 

Twee symbolische mannenfiguren reiken elkaar de hand 

voor de fakkel, die de vaderlandsliefde symboliseert. De 

ene figuur is “de strijdbare” en draagt het zwaard, de an-

dere peinzend gebogen herdenkt de gevallenen. Hand in 

hand scharen zij zich om de fakkel. Dit ontwerp zou als 

het straks uitgevoerd is, blijken te behoren tot één van de 

beste der provincie, aldus het verslag.  
 

Over de locatie was men het snel eens. Het zou in het 

plantsoen bij het Rozenbos geplaatst worden en in zand-

steen worden uitgevoerd. Bovendien moest het zichtbaar 

zijn vanaf de 

doorgaande 

weg en bereik-

baar voor de 

hele ge-

meente.  

In 1948 ont-

stond dus al 

het idee om 

een monument 

in de ge-

meente Rhe-

den te plaatsen 

om alle bur-

gerslachtof-

fers te herden-

ken.  

Toch kwam 

het ontwerp, 

de fakkel met 

de twee man-

nen, er niet. Ze 

kregen het be-

nodigde geld 

niet bij elkaar. Dit bericht staat in een artikel in de Arn-

hemsche courant van 30-05-1950. Op initiatief van burge-

meester J. de Bruin wordt bijna 2 jaar later een nieuwe 

poging ondernomen. De burgemeester stelt een comité 
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samen, die de zorg kreeg om de ontbrekende gelden bijeen 

te brengen.  

Dit keer werd gekozen voor het ontwerp van de heer M. 

Kok uit De Steeg en het beeld van twee treurende vrouwen 

van beeldhouwer John Grosman uit Arnhem. Het beeld 

symboliseert het leed dat de Tweede Wereldoorlog heeft 

voortgebracht. Het is een geel/wit kalkstenen beeld en het 

staat op een stenen voet. Het beeld heet “De Herdenking” 

voorstellende twee vrouwen, die elkaar troosten. Een wat 

oudere vrouw met haar blik omhoogslaat de arm om de 

jongere vrouw, terwijl de jongere vrouw haar arm legt te-

gen de borst van de oudere vrouw en als het ware steun 

zoekt. Ze wachten tevergeefs op de thuiskomst van echt-

genoot en vader. Achter de twee vrouwen staat een 

hondje, dat vragend omhoogkijkt. De grondplaat van het 

beeld is van zwartgroene natuursteen met de inscriptie 

“ZIJ DIE OVERBLIJVEN HERDENKEN GEVALLE-

NEN EN TROOSTEN ELKAAR 1940-1945”. Het beeld 

is 2 meter hoog.  

Na een jarenlange discussie in de gemeenteraad ging het 

College van B&W-akkoord met het ontwerp. Op 9 april 

1953 werd hiervoor een bedrag van fl. 9.500, - gereser-

veerd. Het Comité had inmiddels fl. 4.740, - aan giften op-

gehaald. Toen kon het Rhedense monument eindelijk wor-

den geplaatst. Het monument werd op 31 augustus 1953 

onthuld door burgemeester J. de Bruin.  
 

Enkele jaren later is er door de heer Johan Bosveld op de 

voorkant een plaquette aangebracht met daarop: “1940 - 

1945 STA EEN OGENBLIK STIL … ”. De reden was dat 

de oorspronkelijke tekst op de grondplaat niet meer lees-

baar was.  

Later heeft de gemeente de tekst laten restaureren. 
 

Bij dit monument “De Herdenking” wordt op 4 mei de 

jaarlijkse gemeentelijke dodenherdenking gehouden. Dan 

vertrekken belangstellenden vanuit Rheden en vanuit De 

Steeg naar het monument in Rheden. Om 20.00 uur, na de 

“Last Post” is het twee minuten stil om de slachtoffers te 

herdenken. En wordt het Wilhelmus gezongen. De burge-

meester houdt een toespraak en tegenwoordig lezen 

jongeren een zelfgeschreven verhaal of gedicht voor. 

Hierna volgt de krans- en bloemlegging. Bij de herden-

king worden ook schoolklassen betrokken.  

Het hele jaar door worden bloemen neergelegd ter nage-

dachtenis aan overledenen.  
 

John (Johannes) Grosman was een jong en veelbelovend 

beeldhouwer. Hij is geboren op 2 februari 1916 in Zeist, 

maar verhuisde met zijn familie al snel naar Arnhem. Hij 

studeerde in Amsterdam en aan het Genootschap Kunst-

oefening in Arnhem. Hij vervaardigde verschillende oor-

logsmonumenten in onze omgeving, bijvoorbeeld het oor-

logsmonument in Brummen. John Grosman werkte ook 

mee aan de restauratie van de Grote Kerk in Arnhem. Hij 

werkte vooral figuratief. Met zijn broer zette hij een brons-

gieterij op. In 1952 won John Grosman de Arnhemse Cul-

tuurprijs, in de vorm van een geldbedrag. In 1955 ver-

huisde hij naar Amsterdam. Daar maakte hij ook abstracte 

kunst. Hij overleed op 25 aug. 1970 door een auto-onge-

luk. Hij was pas 54 jaar. 
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Gedenknaald voor Nederlandse Militairen 
 

Begraafplaats Heiderust aan de 

Lentesteeg kent verschillende 

oorlogsmonumenten. In mei 

1945 is op het voorplein van de 

begraafplaats een monument 

geplaatst ter nagedachtenis aan 

de gevallen Nederlandse Mili-

tairen in 1940: Vier Rhedense 

soldaten die op 10 mei 1940 in 

de strijd tegen de bezetter zijn 

gesneuveld en tien Neder-

landse soldaten die in de ge-

meente Rheden bij de verdedi-

ging van de IJssellinie het le-

ven hebben gelaten. Dit monu-

ment is geheel bekostigd door bijdragen van de inwoners 

van de gemeente Rheden, onder leiding van het comité 

“Eereplicht”.  

Het bestaat uit een gedenknaald van rode baksteen met een 

ingemetseld kruis en twee ingemetselde plaquettes van 

witte natuursteen. De naald is geplaatst op een voetstuk 

van baksteen en een witte natuursteen. Op de linker- en 

rechterhoek van het voetstuk is een wit natuurstenen reliëf 

aangebracht van een Nederlandse helm en palmtak. Hele-

maal boven in de gedenknaald staat: DEN VADERLAND 

GETROUWE. Het ontwerp is van en onder toezicht ge-

bouwd van den heer M. Wilm, directeur Gemeentewer-

ken. 

In het plantsoen voor de naald bevinden zich de graven 

van vier Rhedense soldaten. Bij elk graf is een grafzerk 

van witte natuursteen geplaatst.  

De tekst op de linker plaat:  

‘10 MEI 1940 ZIJ DIE VIELEN IN DEZE GEMEENTE 

 

RES. KAP. I. NOTEBOOM. GESN. IJSSELLINIE. 

DPL. SGT. A.J. VAN EIJK. “ “ 

DPL. L.J.G. BADART. “ “ 

DPL. G. BLANKESTIJN. “ “ 

DPL. G.J. BOOIJINK. “ “ 

DPL. T. BRAAKMAN. “ “ 

DPL. F. GELDERMANN. “ “ 

DPL. H.J. LUBBERINK. “ “ 

DPL. M. MARTENS. “ “ 

DPL. B.C. ZWARTENDIJK. “ “. 

De tekst op de rechterplaat: ‘10 MEI 1940 ZIJ DIE EL-

DERS VIELEN AFKOMSTIG UIT DEZE GEMEENTE 

DPL. KPL. H. ENKHOFF GESN. GREBBELINIE 

DPL. L. LIET GESN. TE LOON OP ZAND 

DPL. H.J. TEUNISSEN GESN. GREBBELINIE 

DPL. H. URSINUS GESN. GREBBELINIE.’ 

 

Van deze gesneuvelden zijn er vier in het plantsoen voor 

de naald begraven. Er zijn vier witte natuurstenen grafzer-

ken van drie Rhedense soldaten: “G. Blankestijn, H.J. 

Lubberink, B.C. Zwartendijk en een sergeant A.J. van 

Eijk.”  

Elk jaar op 16 april vindt hier een herdenking plaats.  

Oorspronkelijk stond op de gedenknaald ook de naam van 

sergeant Chris Meijer uit Dieren vermeld. Maar in 1948 is 

zijn naam “op last van hogerhand” weggebeiteld. In 1970 

bleek dat “De zaak sergeant Meijer” genuanceerder lag 

dan gedacht werd. Op 12 mei 2001 (precies 61 jaar na de 

executie) is in Dieren een gedenksteen onthuld ter nage-

dachtenis aan Meijer. (Zie ook Dieren) 

 

Detail van de gedenknaald: 
helm en krans 
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Britse Eregraven  
 

Aan de rechterzijde 

van het monument 

van de Nederlandse 

Militairen bevinden 

zich zes Britse eregra-

ven.  

In Velp stortte op 3 

januari 1943 een ge-

vechtsvliegtuig neer 

op de Overhagense 

weide bij Kasteel Bil-

joen. Van de zeven jonge mannen die omkwamen, liggen 

er vier hier begraven: D.H.S. Lonsdale. D.F.C., J.I. Mor-

ris, A.T. Riley, A.D. Smitherman. 

Dit vermeldt Steven Jansen in zijn dagboek “Velp en de 

oorlog 1940-1945”.  

Op elk graf is een identieke zerk van witte natuursteen ge-

plaatst met in reliëf een kruis en het embleem van de RAF 

(Royal Air Force).  

Achter de graven is een witte natuursteen geplaatst: HIER 

RUST DE BEMANNING VAN EEN BRITSCH GE-

VECHTSVLIEGTUIG NEERGESTORT TE VELP 3 

JAN. 1943 OP “OVERHAGENSCHE WEIDE” BEGRA-

VEN 7 JAN. 1943. 

 

Mc Leod 

Een ooggetuige vertelde later: 

‘Een trein met ammunitie stond 

vlak bij de Steeg. Het was Kerst 

1944. Ian McLeod kwam overge-

vlogen met 2 of 3 andere Spitfires. 

Zij schoten op de trein maar de 

Duitsers schoten terug. McLeod 

was de enige die omkeerde en 

weer aanviel totdat de trein uitein-

delijk in brand vloog. Maar zijn 

Spitfire werd ook geraakt en stortte neer’. Toen deze oog-

getuige bij het neergestortte vliegtuig kwam was Ian Mc  

 

 

Leod al stervende. Een Velpse familie legde jaarlijks bloe-

men op zijn graf op Heiderust.  Op de zerk van I.D. MC 

Leod is een embleem van Nw. Zealand afgebeeld.  

 

A.R.M. Woodhouse 

Eén van de zes zerken is opge-

richt ter nagedachtenis aan Ro-

bert A.R.M. Woodhouse. Hij 

kwam op 17 september 1943 om 

het leven. Tijdens de slag om 

Arnhem kwam een Havilland 

Mosquito jachtbommenwerper 

boven Rheden steeds lager te 

vliegen. De motor van het vlieg-

tuig werkte blijkbaar niet goed 

meer want het toestel naderde brandend de huizen, ont-

week nog net de toren van de dorpskerk, raakte bijna de 

Mul, nam een stuk dak van een huis mee en dook toen met 

een zware klap bij de veerpont de IJssel in. De tweede in-

zittende Jock Mc Phee werd weken later aan de overkant 

van de IJssel bij Olburgen gevonden en begraven.   
 

Kees Beumer vertelt in het boek “Herinneringen aan de 

bevrijding van Rheden, 16 april 1945”: 

Door de stroming van de IJssel was de piloot kennelijk uit 

het wrak gespoeld en daarbij moet zijn parachute open zijn 

gegaan, want die kwam later, toen de veerpont de over-

steek maakte, opeens tevoorschijn. De veerbaas Willem 

Bennink haalde de witte lap omhoog met daaraan het li-

chaam van de piloot. Hij haalde dr. Beumer, die de dood 

vaststelde. De veerbaas bracht de dode vlieger naar Hei-

derust.” 
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Verzetsgraven  

 
J. Tjalkens en B. Pessink 

Links naast de ere-

graven op Heide-

rust bevindt zich de 

graven van twee 

werknemers van 

Thomassen: J. Tjal-

kens en B. Pessink. 

Op het grafmonu-

ment staat: ZIJ GA-

VEN HET HOOG-

STE VOOR VRIJHEID EN RECHT  

J.TJALKENS 16 NOVEMBER 1901 B. PESSINK 8 

MAART 1905  

GEFUSSILEERD 4 MEI 1943. 

 (Zie ook plaquette Thomassenfabriek) 

 

In De Gelderlander van 30 augustus 2019 stond een inter-

view met Ine Tjalkens, de dochter van Jan en Aaltje Tjal-

kens. De uitgesproken socialist Jan Tjalkens doet op een 

mei 1943 mee met de 

landelijke staking, te-

gen de oproep van de 

bezetter aan 300.000 

Nederlandse oud-mi-

litairen, om te gaan 

werken voor de 

Duitse oorlogsindu-

strie. Hij is dan al be-

trokken bij het verzet. 

Represailles blijven 

niet uit. Twee dagen 

later rijdt de Sicher-

heitsdienst voor om 

Jan Tjalkens en twee 

andere vakbondsle-

den op te pakken.  

 

 

 

 

Jan Tjalkens is controleur bij de machinefabriek Thomas-

sen.  

De mannen worden op 4 mei om 8.00 uur in de ochtend 

doodgeschoten op de fusilladeplaats bij Waterberg.  

Op de foto rechtsboven zit dochter Ine met de vlag, Velp 

is bevrijd. Ze vertelt in het interview dat bij haar moeder 

elk voorjaar het verdriet naar boven komt.  

Bevrijdingsdag was voor haar geen feestelijke dag. “Bij 

ons werd nooit de vlag uitgehangen”, zegt Ine.  

Ze vertelt dat naar mate de jaren verstrijken, de impact van 

de oorlog groter wordt, niet kleiner. En hoe het haar leven 

heeft beïnvloed.  

 

Carel Pruis 

Op Heiderust bevindt zich ook 

het graf van Carel Pruis. Hij was 

lid van de verzetsgroep die een 

aanslag op Rauter heeft ge-

pleegd. Hij is samen met een 

Oostenrijkse deserteur genaamd 

Hermann Kampfer betrapt in 

“De Imbosch” door een Duitse 

patrouille ter ze wapens op hun 

fiets aan het vervoeren waren. 

Ze zijn vervolgens op de vlucht 

doodgeschoten, waarbij de getuige oud boswachter Leen-

dert Brunsting zag hoe hij getroffen werd. Het lichaam van 

Hermann Kampfer is nooit teruggevonden.  Op de graf-

zerk staat: GEVALLEN VOOR HET VADERLAND C. 

PRUIS 20-7-1922 15-3-1945 

 

Meerdere verzetsgraven 

Verspreid over de begraafplaats zijn ook nog verzetsmen-

sen begraven. Onopvallend in familiegraven. 

 

  

130 augustus 2019 De Gelderlander 
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Graven van Dwangarbeiders 

 
Marinus en Hendrik Kip 

Op de begraafplaats Heiderust aan de Lentesteeg bevindt 

zich ook het gezamenlijke graf van Marinus en Hendrik 

Kip. Ze kwamen om als 

dwangarbeider in Duitsland. 

De tekst op de zerk: 

HIER RUST ONZE LIEVE 

ZOON EN BROEDER 

MARINUS KIP *4-4-1919 

RHEDEN †17-2-1945 TE 

DORDMUND D 

HENDRIK KIP *28-12-1924 

RHEDEN †25-3-1945 TE  

HERDECKE D 

RUST ZACHT 

 

Barend Scheffer 

Op de Bijzondere Begraafplaats aan de Pinkelseweg ont-

dekte een vrijwilliger tijdens onderhoudswerkzaamheden 

op 12 juni 2017 een dekplaat met ronding, toen hij een graf 

van onkruid wilde ontdoen. Bij nader onderzoek bleek dat 

er een grafzerk ondersteboven op een graf was gelegd. 

Omgedraaid bleek deze in een bijna nieuwe staat: schoon 

en met duidelijk leesbare tekst. De zerk bleek toe te beho-

ren aan Barend Scheffer.  

De uit Rheden afkomstige Barend Scheffer was in de 

Tweede Wereldoorlog als dwangarbeider te werk gesteld 

in een fabriek in de buurt van Kiel, Duitsland. Hij kwam 

in een ziekenhuis terecht en overleed op 4 december 1944. 

Hij werd op een kerkhof in de buurt van Kiel begraven. In 

het kerkblad van 23 november 1951 van de Hervormde 

Kerk staat te lezen: “…woensdag 21 november woonden 

we de begrafenis bij van Barend Scheffer. Het was de stille 

wens van zijn moeder dat haar zoon in Rheden zijn laatste 

rustplaats zou mogen hebben. ….” De tekst op de graf-

zerk: RUSPLAATS VAN BAREND SCHEFFER GEB. 

1DEC. 1920 OVERL. 4 DEC. 1944 RUST-ZACHT. 

 

 

 

 

Moeder heeft het niet meer meegemaakt dat deze rust 

werd verstoord. Barend werd in 1971 opnieuw opgegra-

ven en ditmaal naar het Nationaal Ereveld in Loenen over-

gebracht. Hij zal, net als alle andere slachtoffers op het 

Ereveld, elk jaar herdacht worden. 

Ale Hartgers deed onderzoek naar Barend Scheffer en 

schreef een artikel in Ambt & Heerlijkheid (Jaargang 64, 

nr. 198, maart 2018) 
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Gedenksteen in de Christelijk Basisschool 

“De Holtbanck” 
 

De gedenksteen in de Christelijke basisschool De Holt-

banck aan de Arnhemseweg 30 is een ingemetselde steen, 

uitgevoerd in lichte natuursteen, met in reliëf een afbeel-

ding en een tekst: 

 

 “VERWOEST DOOR SNOOD GEWELD  

DOOR EENDRACHT WEER HERSTELD 

 1945 1949”.  

 

Met de bevrijders al in zicht werd de school in puin ge-

schoten. Terwijl de Duitsers al gevlucht waren verbleven 

in de school nog talrijke evacuees.  

Dokter Beekhuis, die samenwerkte met dr. Beumer ging 

ernaar toe op zijn motorfietsje. Toen hij binnen was en de 

eerste gewonden aan het helpen brak er een opnieuw een 

salvo los. Schuilen en ondertussen probeerde hij te helpen. 

Zijn motorfietsje had een voltreffer gehad en was totaal 

verdwenen.  

 

Met de bevrijders in zicht 

In de serie "Sta een ogenblik stil....'' in het Dierens/ Rhe-

dens weekblad vertelt de Nederlandse verbindingsofficier, 

toen gevoegd aan dit Canadese legercorps, daarover iets; 

niet ter verontschuldiging, maar ter verklaring. 

De toenmalige Bewaarschool aan de Veerweg (waar later 

de Rabobank zou staan) en de Christelijke School (nu De 

Holtbanck) werden praktisch geheel in puin geschoten; de 

Openbare School (nu Dienstencentrum) werd zwaar be-

schadigd. Het ergste was nog dat, toen de Duitsers al ge-

vlucht waren, er nog talrijke Arnhemsche evacuées in de 

Christelijke School verbleven. Terwijl opnieuw granaten 

insloegen werden de gewonden uit het puin gehaald door 

de legendarische dokter Beumer en zuster Tine Postma de 

latere directrice van Rhederhof; namen die onverbrekelijk 

aan Rhedens dorpsgeschiedenis verbonden zullen blijven. 

Maar rondom de scholen was de toestand nog erger: in 

meerdere huizen sloegen verdwaalde granaten in met als  

 

 

 

gevolg: doden, gewonden en voor hun leven verminkten. 

Telkens werd vanuit een verkenningsvliegtuigje boven 

Rheden gerapporteerd of de granaten voltreffers op de 

scholen geweest waren. 
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Gedenksteen moedige Rhedenaren  
 

Ter herinnering aan de drie moedige Rhedense families 

die tijdens de Tweede Wereldoorlog negen Joodse kin-

deren in hun huizen schuilhielden werd een gedenksteen 

onthuld op 16 april 2010. De onthulling vond plaats door 

een lid van de drie families, een oud-onderduiker en bur-

gemeester Petra van Wingerden-Boers. Van de negen 

Joodse onderduikertjes zijn er tijdens de onthulling zes 

naar Rheden gekomen om nogmaals bij deze gedenksteen 

hun redders te eren.  

Deze gedenksteen 

met plaquette be-

vindt zich op de 

hoek van de 

Worth Rhedense-

weg, Steenbak-

kersweg. Deze 

drie families heb-

ben in 1974 een 

Yad Vashem on-

derscheiding ge-

kregen. Tekst op het bordje:  

MET HEEL VEEL DANK 

VOOR HET REDDEN VAN ONZE LEVENS 

DOOR DE FAMILIES BANDEL-LIET, 

PEPPELMAN-LIET, 

ZWEERS-LIET 

TIJDENS DE JAREN 1942-1945 

DE OUD-ONDERDUIKERS (16 april 2010) 

 

Ook hebben zij meegewerkt aan een boek dat op dezelfde 

dag is uitgekomen. De verhalen over de fam. Peppelman-

Liet, Bandel-Liet en Zweers-Liet liggen nu vast in een 

boek, getiteld “Herinneringen aan de Bevrijding van Rhe-

den 16 april 1945”. Het gaat over de bevrijding van Rhe-

den, maar ook over de herinneringen van de onderduikers 

van 1942-1945. 

De gedenksteen is vernield en waarschijnlijk is er in 2017 

een nieuwe gemaakt.  

 

 

 

Tekst op deze plaquette:  

16 APRIL 2010 

TER HERINNERING 

AAN DE VEILIGE SCHUILPLAATS 

DIE JOODSE KINDEREN HIER VONDEN 

TIJDENS DE TWEEDE WERDELDOORLOG 

“WIE EEN MENS REDT, REDT DE HELE WERELD” 

FAM. BANDEL-LIET 

WORTH RHEDENSEWEG 2 RHEDEN, 

FAM. PEPPELMAN-LIET 

STEENBAKKERSWEG 50 RHEDEN, 

FAM. ZWEERS-LIET 

DORPSSTRAAT 2 RENSWOUDE 

12 DECEMBER1942-16 APRIL 1945. 

 

Van de drie zusters Liet uit Rheden waren Petronella 

Geertruida (Peet) en Johanna Berendina (Zus) een twee-

ling en woonde zus Geertruida Hendrika (Truus) in Rens-

woude. Samen zorgden ze voor negen jonge Joodse on-

derduikers. 

Zus Liet was getrouwd met Martinus (Tinus) Bandel en ze 

runden café Bandel aan de Worth Rhedenseweg 2. Zoon 

Jan was te werk gesteld in Duitsland, maar wist te vluch-

ten en “dook onder” in zijn ouderlijk huis. Dochter Dien 
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was in betrekking in Velp, waar een 

jongetje weg moest. Zo begon voor dit 

gezin de zorg voor vier Joodse onder-

duikers: de broers Robbie en Erick 

Kantemann, Paul Ermann (14). Heel 

spannend werd de situatie toen Duitsers 

hun café vorderden en ook een aantal 

slaapkamers boven. Het zorgen voor 

eten en het naar de w.c. gaan was een 

enorme uitdaging.  

 

Peet Liet was getrouwd met Hermanus 

(Ham) Peppelman en woonde aan de Steenbakkersweg 50. 

Van de studenten verzetsgroep “Het Utrechts Kinderco-

mité” werd hen gevraagd Joodse kinderen te willen onder-

brengen. Zo kwamen de broers Rolf (18) en Harry (15) 

Nihom bij hen. De broers hadden al op elf of twaalf ver-

schillende adressen gezeten toen ze in april 1943 bij hen 

kwamen. Enkele weken later voegde Shimon (9) Cohen 

uit Amsterdam zich ook bij hen. Hun schuilplaats was een 

klein kamertje onder het dak op de bovenverdieping. Ze 

vermaakten zich met lezen en ze stelden “studiepro-

gramma’s” op. Zoon Jan zorgde voor boeken uit de bibli-

otheek. De angst voor ontdekking en verraad altijd aanwe-

zig en werd erger toen er ook evacuees uit Arnhem in huis 

kwamen. De hele onderduikperiode liepen ze op sokken 

en na de bevrijding moesten er voor Shimon eerst schoe-

nen geregeld worden om naar buiten te kunnen.  

 

Truus en Evert Zweers-Liet kwamen uit Rheden, maar 

woonden in Renswoude. Zelf hadden ze geen kinderen. 

Hier verbleven Gary Erman (8) en Leo van Geldern (10). 

Ook zorgden ze voor onderduiker de heer W.A. Klomp. 

 

Persoonlijke verhalen van betrokkenen staan beschreven 

in het boek ‘Herinneringen aan de bevrijding van Rheden, 

16 april 1945’. 

 

  

De heer en mevr. 
Bandel-Liet 
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Beumerplantsoen en bank 
 

Dokter Beumer  
Dr. Beumer is van 1926 tot 

1960 een gewaardeerd huis-

arts geweest in het dorp Rhe-

den. Tijdens de Tweede We-

reldoorlog heeft hij veel ver-

zetswerk verricht in de regio. 

Hij schreef doktersverklarin-

gen om te voorkomen dat ge-

zonde mannen te werk wer-

den gesteld voor de Duitsers, 

hij hielp piloten en onderdui-

kers.  

Hiervoor is hem later postuum het verzetsherdenkings-

kruis verleend. In de oorlogsjaren richtte Dr. Beumer in 

Rhederoord in De Steeg een noodziekenhuis in. Dit was 

nodig omdat de weg van Rheden naar Velp geblokkeerd 

werd door een tankgracht en de gewonden niet naar het 

ziekenhuis in Velp getransporteerd konden worden. Bo-

vendien was het Velpse ziekenhuis al overvol met gewon-

den.  

Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft hij veel verzets-

werk verricht in de regio. Hiervoor is hem later postuum 

het verzetsherdenkingskruis verleend. 

 

Ter ere van de huisarts is er een plantsoen naar hem ver-

noemd. 

Ter nagedachtenis van hun vader plaatsten op 24 april 

2004 Kees en Henriëtte Beumer een bankje op de Ruiten-

berg.  

Op de bank is een bordje bevestigd met de tekst:  

BEUMER-BANK  

A. BEUMER1900-1970 

HUISARTS TE RHEDEN1926-1960 

DRAGER VERZETSHERDENKINGSKRUIS 

EN 

M.H. BEUMER-SLEMPKES 1898-1987 

 

 

 

 

 

In het boek ‘Herinneringen aan de bevrijding van Rheden, 

16 april 1945’ vertelt zoon Kees Beumer over zijn herin-

neringen aan de praktijk van zijn vader.  

 

 

 

 

 

 



 

Dorp Rheden          12 

Gedenksteen in de vm. Thomassenfabriek  

 
Op het monument op de Waterberg in Arnhem staan de 

namen vermeld van 19 mannen, die zonder vorm van pro-

ces op 4 mei 1943 op de Waterberg gefusilleerd zijn door 

de Duitsers. Onder deze mannen bevonden zich drie Tho-

massencollega’s, te weten de heren Jan Tjalkens, Jochem 

Adam Versteeg en Bartus Pessink. Na veel speurwerk 

werden hun stoffelijke resten gevonden. De heren Pessink 

en Tjalkens zijn op de Begraafplaats Heiderust in Rheden 

herbegraven. Op het Verzetsgraf is een gedenksteen van 

witte natuursteen geplaatst met:  

“ZIJ GAVEN HET HOOGSTE  

VOOR VRIJHEID EN RECHT  

J. TJALKENS B. PESSINK  

16 NOVEMBER 1901 8 MAART 1905  

GEFUSILLEERD 4 MEI 1943”. 

 

April-Mei staking 

Nadat de Duitse bezetters op 29 april 1943 bekend maak-

ten dat alle militairen van het voormalige Nederlandse le-

ger zich moesten melden om als krijgsgevangenen in 

Duitsland te gaan werken, toen braken overal in Neder-

land proteststakingen uit.  De April-Mei staking. Fabrie-

ken, kantoren, winkels, boeren, iedereen deed mee aan de 

staking. Bussen en trams reden niet meer en ook bij de 

Rhedense Machinefabriek Thomassen werd gestaakt. 

Men hoopte dat de Duitsers hun bevel zouden intrekken. 

Maar dat gebeurde niet. Iedereen moest op maandag 3 mei 

1943 weer aan het werk zijn. Deed men dat niet, dan gold 

bij arrestatie het politiestandrecht: men kon dan zonder 

proces worden doodgeschoten. De meeste arbeiders gin-

gen weer aan het werk. De heren Jan Tjalkens en Bartus 

Pessink uit Velp niet. Zij werden opgepakt en de volgende 

dag in Arnhem doodgeschoten.  

 

Plaquette in vm. Thomassenfabriek 

Plaquette voor gefusilleerde werkmensen van Thomassen- 

Rheden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Meer informatie bij Verzetsgraven) 
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Teerose II, het vergeten monument 
 

 

Goed verstopt in het bos rond Rheden zijn nog restanten 

van Duitse seintorens te vinden. Men omschrijft het wel 

als “Het vergeten monument”. Het zijn restanten van de 

verschillende Teerose stellingen. Teerose I was het eerste 

station en was operationeel in 1942. Deze bevindt zich bij 

Terlet. Teerose II was gelegen ten zuiden van de Rheder-

Worth-Rheder heide. De mysterieuze voorwerpen op de 

foto maken deel uit van Teerose II. Teerose III lag tussen 

I en II in. Alle drie de torens, radiostations bevonden zich 

op een heuvel. De Duitsers konden hiermee Engelse bom-

menwerpers, die op weg waren naar Duitsland, opsporen.  

De verzamelde gegevens van de radiopeilstations werden 

naar de commandobunker Diogenes aan de Koningsweg 

in Schaarsbergen gestuurd.   

 

De Diogenes heeft een belangrijke rol gespeeld in de voor 

de geallieerden tragische afloop van de Slag om Arnhem. 

De Duitse Luftwaffe-Generalmajor Walter Grabmann was 

commandant van de luchtwaarnemingsbunker. Hij had in 

de gaten dat de Britten een verkenningsvlucht van een 

Boeing geëscorteerd door 400 jagers, boven wat later het 

landingsterrein bleken te zijn, uitvoerden. Zo kon hij zijn 

afweer hierop aanpassen.  

 

 

 

 

Zo werd op die bewuste 17 september 1944 door de Duit-

sers volop geschoten op neerdalende Britse parachutisten. 

De Britten werden hadden zoveel tegenstand niet ver-

wacht. Op de eerste dag van de landingen vertrok de staf 

van Diogenes en gaf Grabmann opdracht de bunker te la-

ten exploderen. Interne apparatuur werd vernietigd. De 

dikke muren bleven intact.  

 


