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Boekennieuws A&H 74, 1982 
 

 

Oorlog, vervolging en verzet in Rheden en omgeving 

door W.H. Heitling 

Een verzetsmoeder, ing. E. Kiestra, Th. Peelen, Simon 

Carrniggelt en J.O. Hagen, eigen uitgave van het Comité 

Voormalig Verzet in de gemeente Rheden, niet in de han-

del. Deze bundel, waaraan, naar ik meen, ons Kringlid 

J.O. Hagen de meeste energie heeft besteed, verscheen ter 

gelegenheid van de tentoonstelling "Oorlog, vervolging, 

verzet 1940-1945" van 27 april t/m 2 mei 1982 in De 

Schaerweide te Rheden.  

Burgemeester mr. H.V. van Walsum schreef een voor-

woord, J.H.F. van Langen, voorzitter van het genoemd 

comité, een inleiding. Willy H. Heitling haalt wat herin-

neringen op. Een verzetsmoeder (vanwaar die anonimi-

teit?) schreef het gedicht "Grebbeberg, 17 mei 1940", ing. 

E. Kiestra tekende het oorlogsmonument in het Rozenbos, 

Th. Peelen en J.O. Hagen zorgden voor de hoofdmoot, Si-

mon Carmiggelt stond een gedichtje af.  

Foto's uit de oorlogstijd verluchten het boekje dat, wat mij 

betreft, best in duurdere vorm uitgegeven had mogen wor-

den. Want het is een welkom bijdrage tot de kennis van de 

jaren 40-45 in onze gemeente, er worden dingen vermeld 

die ik nog niet elders tegenkwam! 
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50 JAAR VRIJ 1995 
Boekbespreking door H.M. Bosland 

 

Voor het formaat lijkt Ambt en Heerlijkheid model te heb-

ben gestaan. Overigens heeft er geen relatie bestaan tussen 

ons kringblad en de samenstellers van "50 jaar vrij", de 

uitgave van de Gemeente Rheden bij de herdenking in mei 

van dit jaar voor de Rhedense schooljeugd. Ware dit wel 

het geval geweest, dan had onze redactie hieraan vanzelf-

sprekend in een eerder stadium aandacht gewijd. Wij heb-

ben er te bestemder plaatse op aangedrongen bij een vol-

gend evenement op lokaal-historisch gebied wèl tijdig ge-

informeerd te worden, in het belang vooral ook van u, 

onze lezers! 

In nu dan wat beknopter zin dan anders het geval zou zijn 

geweest willen we hier toch gaarne nog uw aandacht ves-

tigen op dit boekje, dat in paperback-uitvoering op de 

scholen is verspreid en verder - in een fraai in linnen ge-

bonden uitvoering - via de plaatselijke boekhandel, bij het 

Gemeentehuis Rheden (Publieksbureau) of de hulpsecre-

tarieën nog verkrijgbaar is (maar de restant-oplage slinkt 

allengs, zoals u begrijpt). 

Na het welgekozen voorwoord van burgemeester T.J. 

Koek wordt - op voor de jeugd - goed begrijpelijke wijze 

in tekst en beeld de geschiedenis van Rhedens bevrijding 

op 16 april 1945 ontrold.  

Na een tweetal algemene hoofdstukken ("Rheden vlak 

voor de bevrijding", "Herdenken" en "Monumenten en ge-

denktekens") wordt afzonderlijk op de bevrijding in elk 

van onze dorpen ingegaan. Het boekje is rijk geïllustreerd. 

Wij telden op de 44 pagina's druks niet minder dan 65 gro-

tere en kleinere foto's, waarbij vooral opvallen de talrijke 

opnamen uit de rijke Gemeentearchiefcollectie van P.J. de 

Booys sr. (nu we dit schrijven 94 jaar oud). Ook van A. 

Bouvet stammen verscheidene karakteristieke momenten. 

In het hoofdstuk "Monumenten en gedenktekens in de 

Gemeente Rheden" - waarin Wissinks artikel over Theo-

dorus Dobbe, uit Ambt en Heerlijlkheid van december 

1994, onder meer gegevens opleverde - misten we node 

een beschrijving en foto van het graf van de jonge Engelse 

piloot op het kerkhof in de Velpse Reinaldstraat, (dat daar-

toe tot militaire begraafplaats is verklaard). Dat had toch 

niet mogen ontbreken! 

Gereproduceerde documenten en gedichten van J.O. Ha-

gen, Edwin de Jongh en Geert Pen completeren deze ver-

der waardige en goedgeschreven publicatie. 

 

Gepantserd verkenningsvoertuig op de Velper Hoofdstraat bij het 
postkantoor (foto A. Bouvet). 

Binnenkomst van de eerste Britse tank op de Diepesteeg (collectie 
I.Kruk). 
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De mensen achter de uitgave  

De herdenkingsuitgave werd samengesteld door Wim van 

Giesen, Wim Meijerink en Henk Vrernan, respectievelijk 

voorzitter Comité 4/5 mei en Voormalig Verzet 1940-45in 

de Gemeente Rheden e.o. gemeentearchivaris en bestuurs-

lid van "The Escape". 

 

Voor de uitstekende vormgeving en de druk droeg het bu-

reau Coers en Roest te Arnhem zorg. 

 

De prijs bedraagt slechts f 15.-. Naast de hoofddoelgroep 

- de schooljeugd - biedt "50jaar vrij" over gebeurtenissen 

en monumenten rond Rhedens bevrijding een treffend 

beeld, niet enkel verder voor onze oudere inwoners, maar 

ook voor de talrijke die zich sindsdien in de gemeente 

Rheden vestigden. En daarmee is dit boekje ook zelf een 

klein monument. 

  
Militaire verkeersregeling Hoofdstraat-hoek Rozendaalselaan te Velp 
(foto Pl. de Booys sr.). 
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Boekbesprekingen uit Ambt & Heerlijkheid 152, 2006 
Walter Jansen 

 

Velp en de oorlog 1940-1945 Steven Jansen 

In 1946 verscheen "Velp 

en de oorlog 1940-1945". 

Het is geschreven door 

Steven Jansen aan de 

hand van een dagboek, 

dat hij heeft bijgehouden 

van april 1939 tot mei 

1945.  

De twee oplages 1.000 en 

500 stuks waren snel uit-

verkocht. Stichting Velp 

voor Oranje brengt nu, in 

samenwerking met boek-

handel Jansen & de Feij-

ter in Velp, een derde 

druk in een oplage van 

750 stuks. Deze derde druk is nagenoeg identiek aan de 

eerdere uitgave, alleen het formaat is iets royaler en er zijn 

extra foto’s toegevoegd. Daarnaast zijn annotaties opge-

nomen door drs. K. Hengeveld, waardoor de tekst op bijna 

70 punten van een toelichting kon worden voorzien, die 

voor de lezer van nu een welkome aanvulling zal zijn. 

Doordat Steven Jansen werkzaam was als gemeenteamb-

tenaar en verloofd met een verpleegkundige uit het Velpse 

ziekenhuis, dat was een goed georganiseerd onderduik-

adres, was de auteur beter geïnformeerd dan de gemid-

delde Velpenaar. 

Meestal beschrijven dagboeken vooral eigen ervaringen, 

in dit dagboek worden de feiten uit deze uitzonderlijke pe-

riode en soms vrijwel dagelijks genoteerd. Het is daardoor 

een dagboek geworden van alle Velpenaren. Het is goed 

geschreven. Zakelijk, zonder cliché of heroïek. Men ver-

plaatst zich hiermee in het Velp van die dagen, dat men 

het boek in één ruk wil uitlezen.  
De prijs is dankzij sponsoring van diverse instellingen slechts 9,50 pa-
perback of 13,50 gebonden. 

 

Herinneringen aan de bevrijding van Velp 

 

"Herinneringen aan de bevrijding van Velp" is een unieke 

uitgave met meer dan 90 foto' s, waarvan een 50-tal voor 

het eerst uit familiealbums en schoenendozen te voor-

schijn is gekomen. De foto's gaan vergezeld van opgete-

kende herinneringen en dagboekfragmenten. 

Door deze combinatie kon een aangrijpend en vrij volledig 

beeld ontstaan van de gebeurtenissen rond de bevrijding 

van Velp, 16 april 1945. Die herinneringen waren deels 

schokkend: in die laatste dagen voor de bevrijding vielen 

12 doden en vele gewonden. De 70.000 granaten die toen 

werden afgevuurd op Velp beschadigden en verwoestten 

ook nog eens honderden huizen.  
 
 
 
 
 

Dankzij sponsoring van diverse instellingen is de prijs slechts 12 euro 
per exemplaar. 
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BOEKBESPREKINGEN 2007 
Walter de Wit 

 

Twee vliegvelden in één klap 

Dit jaar zijn er twee verschillende boeken verschenen over 

vliegveld Deelen. Het eerste boek is een afstudeeronder-

zoek historische geografie van D. Veerman uit Arnhem 

met de titel: Vliegveld Deelen, van last tot lust? 

De laatste jaren vin-

den veranderingen in 

het landschap op 

steeds snellere en in-

grijpender wijze 

plaats en gaan de 

landschappen steeds 

meer op elkaar lijken. 

Hoewel het gebied 

ten noorden van Arn-

hem al rijk was aan 

cultuurhistorische 

elementen, zijn er 

hiervan tijdens de 

Tweede Wereldoor-

log veel van verloren 

gegaan maar ook weer nieuwe bijgekomen. Het gebied 

onderging in die periode een transformatie met de enorme 

uitbreiding van het vliegveld Deelen, dat als één van de 

grootste van Europa gold. 
 

Om het personeel te huisvesten werden er legering plaat-

sen gebouwd in de vorm van kleine boerendorpen en tech-

nische complexen aangelegd die uniek zijn in Nederland 

en daarbuiten. De onderkomens zagen eruit als boerde-

rijen maar in feite waren het gecamoufleerde bunkers. Het 

vliegveld is een gaaf voorbeeld van de wijze waarop de 

Duitsers gecamoufleerde vliegbases bouwden en nergens 

anders komt het voor dat een vliegveld uit de periode van 

de Tweede Wereldoorlog nog compleet met voorzienin-

gen en infrastructuur in originele staat aanwezig is. Het 

vliegveld heeft hierdoor een grote waarde op het gebied 

van de geschiedenis van de luchtvaartinfrastructuur en het 

belang voor de krijgs- cultuurhistorie is groot. 

Doordat het gebied niet vrij toegankelijk was is het be-

staan van deze objecten tamelijk onbekend gebleven bij 

het grote publiek en met deze uitgave hoopt de auteur een 

bijdrage te leveren aan de kennis van cultuurhistorische 

elementen die aanwezig waren in de periode van voor de 

Tweede Wereldoorlog, de elementen die door de bouw 

van het vliegveld verloren zijn gegaan en wordt er aan-

dacht geschonken aan de elementen die er door de bouw 

zijn bijgekomen. Met zeer veel foto' s en kaartmateriaal 

geeft het 269 pagina tellende boek een belangrijk histo-

risch overzicht over de geschiedenis van het oorspronke-

lijke heide ontginningsgebied tot een belangrijk militair 

vliegveld in de Tweede Wereldoorlog. 
 

Het boek is een privé-uitgave en te verkrijgen bij de au-

teur. U kunt dit boek bestellen door te bellen: 06-

16889766. Ook kan het worden opgehaald op het adres: 

Noorder Parallelweg 137, 6813 De Arnhem Tel: 026-

3510729 of via het E-mailadres: d.veerman2@chello.nl 

 

Het tweede boek is verschenen in 

Juni 2007 van de hand van lneke 

Beltman met de titel: 

Duits Deelen. Van vliegbasis tot 

jeugdzorg 

 

Lag het gehucht Deelen in de 

middeleeuwen al op een kruis-

punt van handelswegen, ook in de 

meer recente geschiedenis was 

Deelen een centrum, maar dan 

voor militair luchtverkeer. 

'Fiegerhorst Deelen' werd in 

1940, direct na de Duitse inval, 

aangelegd op de vliegroute naar 
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Engeland. Weinig Nederlanders weten dat hier tussen 

1940 en 1945 een hevige luchtoorlog tussen Engeland en 

Duitsland is uitgevochten. Over die recente Duitse lucht-

vaartgeschiedenis is weinig gepubliceerd.  

Het aantal publicaties over de Slag om Arnhem - 'Market 

Garden' vooral bekend vanwege de dropping van duizen-

den parachutisten - is vele malen groter. Deelen was onder 

andere de thuisbasis van de Duitse Nachtjagd onder com-

mando van Wolfgang Falck. In Deelen kreeg hij destijds 

als 30-jarige officier en piloot de kans zijn ideeën over sa-

menwerking van de verschillende krijgsmachtonderdelen 

uit te werken en te testen. In de strategie van een moderne 

luchtoorlog bleek deze teambuilding voor piloten van le-

vensbelang. Het boek gaat over het dagelijks leven van die 

jonge Duitse soldaten in de oorlogsjaren. Verhalen uit de 

eerste hand maar ook van Arnhemmers die contacten had-

den met deze bewoners van het vliegveld ten noorden van 

de stad. 'Fliegerhorst Deelen' is met zijn 600 gebouwen 

sinds kort een Rijksmonument. 

Het voormalige vluchtleidingscentrum, met zijn 30 cm 

dikke muren en stalen luiken voor de ramen, is nu in ge-

bruik als woon- en leefruimte van jongeren. Mogelijk zul-

len zij later, net als Wolfgang Falck, zeggen: Deelen heeft 

een bijzonder plekje in mijn hart, hier is mijn leven veran-

derd. Aan de hand van diverse interviews wordt een, soms 

zeer persoonlijk beeld geschetst, van de oorlogshistorie 

van het vliegveld en zijn bewoners.  
 
In 143 pagina's met veel zfw foto's en kaarten, die helaas door de ge-
kozen papiersoort niet altijd even helder zijn, wordt het dagelijks leven 
op de vliegbasis in oorlogstijd over het voetlicht gebracht. Het boek is 
een uitgave van de Walburg Pers en te verkrijgen bij de reguliere boek-
handel met ISBN nr. 90.5730.405.8 
 
Deze boekbesprekingen hebben in A&H 156 uit 2007 gestaan. 
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Jongens achter de frontlijn boek van Jan Meijer 
 

 

Boekbespreking 

Jongens achter de frontlijn,op-

groeien in oorlogstijd van de auteur: 

Jan Meijer. Vormgever: Peter Kam-

per sr 

“Jongens achter de frontlijn” is een 

bijzonder boek dat geschreven is 

door Jan Meijer. Hij woonde tijdens 

de 2de Wereldoorlog in Velp aan de 

Wildbaan 29. Aan het begin van de 

oorlog was hij 10 jaar. Eind jaren 

zestig van de vorige eeuw, dus bijna 

25 jaar na de oorlog, heeft hij zijn 

jeugdherinneringen opgeschreven 

aan de hand van pamfletten en an-

dere documenten die hij bewaard 

had en nu in 2008, 63 jaar na de oor-

log, is zijn boek eindelijk uitgege-

ven. 

Het is verbazingwekkend dat Jan 

Meijer 25 jaar na de oorlog nog zo-

veel details weet van de gebeurtenissen uit die tijd. De 

oorlog moet erg veel indruk op hem hebben gemaakt. Om 

het boek niet te laten bestaan uit een verzameling van 

losse anekdotes heeft hij zijn verhaal in een historische 

context geplaatst. Voor de duidelijkheid is deze context 

cursief gedrukt en beslist een waardevolle aanvulling.  

Jan was de jongste van een gezin met zes kinderen. Zijn 

vader, Geert Meijer, was belastingambtenaar, wat gedu-

rende de oorlog voordelen opleverde. Zo kregen ze elke 

dag een liter melk van een paar boeren en als het nodig 

was hout van de heer de Roo van landgoed Daalhuizen. 

Hij werkte van huis uit en kon zijn eigen tijd indelen. Zijn 

moeder, Trijntje Eefting, deed het huishouden. Zijn broer 

Eildert was gedurende de oorlog ondergedoken op de 

boerderij van de familie Van Binsbergen vlak bij de Oude 

Jan.  

 

Het verhaal speelt zich voorname-

lijk af in Velp, Rozendaal, Arnhem 

en de directe omgeving van deze 

plaatsen. De gevechten aan het be-

gin van de oorlog waren kort en 

werden gevolgd door de capitulatie. 

Hierna kwam een langdurige bezet-

ting. Al gauw begon er een te kort 

te komen aan verschillende levens-

middelen, tabak, brandstof, schoei-

sel en kleding. Het duurde niet lang 

of Jan Meijer had nog maar één paar 

schoenen. Wel baalden hij en zijn 

vrienden dat de Duitsers hun spel 

inperkten. Zo werd vliegeren per 

verordening verboden. Maar hier-

voor in de plaats kwamen nieuwe 

gevaarlijker spelletjes, zoals het be-

spieden van de Duitse soldaten en 

het ontvreemden van hun spullen. 

 

Gezin Meijer met Jan en zijn drie broers en 2 zussen 
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Jan is een echte waaghals die het liefst met zijn vrienden 

in een hoge boom zit op de Koningsberg in Rozendaal, 

vanwaar ze een prachtig uitzicht hadden over Velp en aan 

het eind van de oorlog over het frontgebied. 
 

Jan krijgt ook te maken met mensen uit zijn omgeving die 

worden gearresteerd en weggevoerd, zoals de heer Den 

Hartog van wie hij les had op de Mulo. Hij heeft een uit-

gebreid verhaal over een Joodse vrouw, die later ook 

wordt opgehaald, maar waarvan hij niet zeker weet of zij 

Katz heette. Ook vallen er in zijn omgeving doden, vooral 

aan het eind van de oorlog, zoals een goede vriend van zijn 

vader, Eltjo Haselhoff, die vlak voor de bevrijding door 

een granaatscherf omkwam. Zijn vader vertelde het hem 

huilend en kon het verlies moeilijk verwerken. 
 

Na de evacuatie van Arnhem krijgt het gezin Meijer voor 

een tijdje 7 personen extra in huis, vanaf september 1944 

bovendien regelmatig inkwartiering van Duitse soldaten. 

Soms leverde dat wat voordeel op, omdat ze voedsel of 

vetpotjes meenamen. Ook krijgt Jan van Werner Muller 

en Hans  

Urnau als ze vertrekken een (gestolen?) fiets cadeau, die 

ze niet konden meenemen. Op een gegeven moment zegt 

een van deze soldaten tegen Jans ouders: “Ja, u hebt nog 

een zoon!” “Die is niet thuis. Die zit op de boerderij”. 

Toch blijft zijn broer Eildert op hetzelfde onderduikadres 

zitten. De schrijver geeft hiervoor geen verklaring. Op een 

avond komen twee soldaten aan de deur om zijn broer 

Harm op te halen. Die is er niet en daarom willen ze zijn 

vader meenemen. Door tussenkomst van de ingekwar-

tierde soldaten wordt dat voorkomen, tot opluchting van 

Jan. 
 

Tegen het eind van het boek, als Velp in de frontlinies ligt, 

wordt het steeds spannender. Jan boft dat hij tegen die tijd 

niet meer naar school kan en zo niets hoeft te missen. Maar 

zijn ouders heeft hij beslist grijze haren bezorgd. De oor-

logstijd was volgens Jan een avontuurlijke en spannende 

tijd om nooit te vergeten. 
Deze boekbespreking van Nelleke den Boer heeft in A&H 161 gestaan. 

De lay-out van het boek en de vele mooie foto’s en afbeel-

dingen, van allerlei zaken die met de oorlog te maken had-

den, zijn prachtig. De oude foto’s uit de oorlogstijd, ko-

men goed uit de verf, en worden aangevuld met eigen re-

levante opnames van Peter Kamper sr. De plaatjes zijn een 

onmisbare aanvulling op de tekst, zeker voor mensen die 

de oorlog zelf niet meegemaakt hebben. Het is heel prettig 

dat de afbeeldingen meestal vlak bij de bijbehorende tekst 

staan en zo nodig van duidelijke onderschriften zijn voor-

zien. 
 

Het is een zeer informatief en makkelijk leesbaar boek 

voor jong en oud. Mensen die de omgeving waar de ge-

beurtenissen plaatsvinden kennen, zullen extra plezier aan 

dit boek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Boom op de Koningsberg met Jan Meijer 

Opgroeien in oorlogstijd is 
uitgegeven door Boekhandel 

Jansen & de Feijter, 
november 2008.  

ISBN 978-90-804188-6-8. 
prijs € 24,95 

Afmeting:26,5 x 20 cm 
Pagina’s: 144 
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Bevrijding van Rheden te boek 2010 
door Hans Rijnbende 

 

Op 16 april herdacht Rheden voor de 65e keer de bevrijd 

ing van de oorlog. In het dorp Rheden werd bij die gele-

genheid een plaquette onthuld ter nagedachtenis van drie 

families: Bandel, Peppelman en Zweers, die met gevaar 

voor eigen leven 9 Joodse kinderen het leven redden. 

 

In Ons Huis werd die dag het boek 'De bevrijding van 

Rheden' gepresenteerd, waarbij de burgemeester een 

exemplaar kreeg uitgereikt. 

 

Het boek werd samengesteld door ons redactielid Hans 

Rijnbende en bevat o.a. de ervaringen van de onderdui-

kers, het verzet in Rheden en het verhaal van de Rhedense 

dorpsarts en verzetsman dokter Beumer, opgeschreven 

door diens zoon Cees Beumer. 

 

Het boek is voor 12,50 te verkrijgen bij de Readshop in 

Rheden, Bruna in Dieren en Jansen en de Feijter in Velp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Op 16 april werd een gedenksteen onthuld ter nagedachtenis aan 
drie Rhedense families, die in de oorlog 9 Joodse kinderen het leven 
redden (foto: Martin de Jongh) 

Cover boekje 
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Verborgen in Velp 1940-1945, 

Nooit vertelde verhalen over moed,verzet en onderduikers 
Gety Hengeveld 

 

"Nu het nog kan". 

Dankzij een goed initiatief van de auteur is er een bijzon-

der boek uitgekomen over een periode in onze geschiede-

nis waarover men in het algemeen weinig spraakzaam is 

geweest. Van de mensen die de 2e wereldoorlog bewust 

hebben meegemaakt zijn er niet veel meer die nog kunnen 

verhalen over hun belevenissen en ervaringen tijdens deze 

donkere periode. Nu zijn er meer dan 60 verhalen verza-

meld en opgeschreven die een indrukwekkende inkijk ge-

ven op de grote en kleine daden van verzet die zich op 49 

adressen in Velp hebben 

voorgedaan.  

Hoewel de oorlog inmiddels 

ver achter ons ligt en de hui-

dige generatie geen weet 

heeft wat er zich zoal afge-

speeld heeft worden we toch 

dagelijks geconfronteerd met 

de gevolgen van oorlogen en 

wat het voor een invloed 

heeft op de betrokkenen. Bij 

het lezen van de oorlogserva-

ringen van mensen uit Velp 

die het aan den lijve hebben 

ondervonden word je getrof-

fen door hetzelfde beklem-

mende gevoel dat zij onder-

vonden moeten hebben tij-

dens hun heldhaftige optre-

den. Het verbergen van Joden 

of andere door de Duitsers 

gezochte Nederlanders was 

geen avontuur maar een le-

vensbedreigende verzetsdaad 

die na ontdekking vaak 

bestraft werd met deportatie, gevangenisstraf of nog erger 

voor de betrokkenen. Wat vooral opvalt is hoe goed het 

verblijf van de onderduikers verzwegen werd voor de be-

zetter en eventuele verraders. Vooral waar het gastgezin-

nen betrof die zelf nog kleine e schoolgaande kinderen 

hadden, moeten het zeer spannende tijden geweest zijn. 

Tijdens de presentatie van het boek was zelfs een van de 

onderduikers, de 83-jarige Mirjam Troostwijk-Kerkoet uit 

Zwitserland aanwezig. Zij had ondergedoken gezeten op 

de zolder in het huis van de familie Van den Berg op Je-

ruzalem. Deze familie heeft bijna 

drie jaren lang veertien Joodse 

mensen verborgen weten te hou-

den. Alleen het feit dat deze onder-

duikers ook dagelijks van voedsel 

moesten worden voorzien was al 

een helse opgave.  

 

Het boek brengt de 2e wereldoor-

log indringend voor het voetlicht 

maar geeft vooral een goed beeld 

van de vindingrijkheid en moed die 

ervoor nodig was om, op deze zelf-

opofferende manier, de gevluchte 

medeburgers te helpen. 

 

Het boek is bij alle Nederlandse 

boekhandels te verkrijgen en na-

tuurlijk ook bij uw plaatselijke 

boekwinkel. (ISBN: 978 9081058 

209). De prijs is slechts € 14,95. 

Een echte aanrader.  
 
Besproken door Walter de Wit in A&H 182 
2014  
  



 

75 jaar vrijheid          12 

  

Als laatste activiteit van Stichting Bevrijdingsramen Velp 

was er een bijeenkomst op Tweede Paasdag 2016 in de 

Grote Kerk, waarbij Dr. Zsuzsanna van Ruyven-Zeman 

een lezing hield getiteld: 'De Velpse Bevrijdingsramen 

in de 1200 jaar oude traditie van glasschilderkunst. 

 

Verder werd er het boek gepresenteerd: 'Bevrijding Velp 

vereeuwigd in glas', waarvoor zij de inleiding schreef ge-

titeld: 'De Bevrijding verbeeld; van Goudse glazen (1596) 

tot Velpse vensters (2015)'. 

Het boekje beschrijft verder in teksten en meer dan 100 

kleurenfoto's het ontstaan van de Velpse ramen, inclusief 

de werkwijze van de ontwerper en glazenier. Ook vindt u 

in het boekje de toespraken van de heren Anton Oskamp 

en ds. Frans Ort uitgesproken bij de onthulling van de ra-

men in 2015.  

Tot slot beschrijft Michael Heymann, directeur van Glas-

atelier Derix te Kevelaar, zijn ervaring met deze bijzon-

dere opdracht. 

Het is een prachtig kleurrijk boek geworden en Gety Hen-

geveld, verdient veel lof voor tekst en vormgeving. 

 

Gety Hengeveld, Bevrijding van Velp vereeuwigd in glas, 

Stichting Bevrijdingsramen Velp, Velp 2016  

Te koop boekwinkels in omgeving. € 4,95  
Nelleke den Boer-Pinxter 

Deze bespreking heeft eerder in A&H 191 gestaan, 2016 
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Flying Forts and Dutch Tulips: 

A Year at War 

Jill Bateman 
 

Dat Ellecom bij de 2e WO werd betrokken, door de aan-

wezigheid van vele Duitse SS-ers op Avegoor, is inmid-

dels voor de meeste mensen wel bekend. Dat er ondanks 

die aanwezigheid en de daarvan uitgaande dreiging toch 

ook heldendaden zijn gepleegd, (vaak uiteraard in het ver-

borgene verricht) daarover vertelt de Amerikaanse onder-

wijzeres Jill Bateman in haar boek "Flying Forts and 

Dutch Tulips: A Year at War." De Dutch Tulips in de titel 

is een metafoor voor de verzetshelden uit Elecom. 

De presentatie van dit boek vond plaats op woensdag 27 

mei in de grote zaal van kasteel Middachten, in het bijzijn 

van Graaf F. zu Orthenburg en burgemeester Mevrouw P. 

van Wingerden van de Gemeente Rheden, aan wie uit eer-

betoon de eerste twee exemplaren door de schrijfster wer-

den uitgereikt. Het is een Engelstalig boek. Mrs. Bateman 

heeft het boek geschreven na jarenlang onderzoek naar de 

geschiedenis van haar vader als bommenwerperpiloot op 

een viermotorige B 17 Flying Fortress. Er was haar niet 

veel door haar vader verteld over zijn "raids" naar Berlijn, 

het hoofddoel van de nachtelijke tochten over bezet ge-

bied. Daarom moest zij diep graven in de archieven. Ze 

wilde meer te weten komen van zijn korte verblijf op Ne-

derlands grondgebied nadat zijn vliegtuig was 

neergeschoten en de voltallige bemanning boven de Ve-

luwe het stuurloze vliegtuig had verlaten. Het riep bij haar 

veel vragen op. Dankzij internet kwam zij in contact met 

personen in Nederland die veel wisten van de historie. Op 

basis van een briefwisseling tussen haar vader en zijn red-

ders, een familie in Ellecom, besloot zij in 2013 naar Ne-

derland te gaan om daar het onderzoek voort te zetten. Zij 

kwam in Ellecom terecht. Daar wist ondergetekende haar 

in contact te brengen met de laatste nog in leven zijnde 

getuige, de dochter van de ouders die Jill's vader uit de 

bossen boven Ellecom in hun huis, pension Benvenuto, 

hadden verborgen. Zij kon Jill veel feiten en achtergrond-

informatie geven. Het bezoek in 2013 werd gevolgd door 

nog twee bezoeken aan Ellecom en omgeving. Veel vra-

gen konden worden beantwoord, maar er was geen ophel-

dering te krijgen over de vraag wie en waarom mensen uit 

het verzet Bateman adviseerden zich aan de SS op 

Avegoor over te geven, om in krijgsgevangenschap het 

einde van de oorlog af te wachten. Niemand wist toen toch 

hoe lang dit nog zou duren? Jill weet met haar bijzondere 

stijl in korte zinnen, niet alleen een boek voor de jeugd 

vanaf 10 jaar te schrijven, maar ze weet ook de sinistere 

sfeer op te roepen van een familie die onder voortdurende 

dreiging voor ontdekking stond. Want niet alleen werd 

deze piloot verborgen gehouden boven de hoofden van en-

kele Duitse artsen, die op de benedenverdieping hun ver-

blijf en slaapplaats hadden, er zat op een ander deel van 

de zolder van dit grote huis ook nog een Joodse familie 

ondergedoken. Bovendien werd er nog gezorgd voor pro-

viand, melk en water voor onderduikers in een hol in het 

Middachterbos. In het boek houdt zij jong en oud een spie-

gel voor. Wat zou jouw luw houding zijn, iets doen of niets 

doen in oorlogssituaties? 
 

Jill Bateman, Flying Forts and Tall Dutch Tulips: A Year at War, Maple 
Avenue Press, US, 2016. 180 blz., veel beeldmateriaal. Verkrijgbaar 
via Boekhandel Dieren en Bakker Samberg Ellecom.       John Striker 


