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75 jaar vrij 

Wat een goed idee van de Oranjevereniging Velp voor Oranje om deze editie 
van Ambt & Heerlijkheid cadeau te doen aan kinderen in Velp en Rozendaal 
van groep 7 en 8 van de basisschool. 

75 jaar vrijheid is een hele lange tijd en de Tweede Wereldoorlog lijkt ver 
weg, zeker voor kinderen. Maar als we in de gemeenten Rheden en Rozen 
daal rondkijken, herinnert nog veel aan de tijd dat we niet vrij waren. Het is 
goed om daar af en toe eens bij stil te staan en in 2020 gaan we dat ook zeer 
zeker doen. We herdenken én vieren dat we al 75 jaar in een vrij land leven. 
Maar dat hebben we wel te danken aan mensen die voor ons gevochten heb 
ben en die dat soms met hun leven moesten bekopen. 

In deze speciale uitgave van Ambt & Heerlijkheid staan verhalen over de oor 
log en de bevrijding van Rheden en Rozendaal en worden er plekken ge 
noemd die daaraan herinneren. Zeer zeker de moeite waard om dit nummer 
te lezen en de plekken te bekijken. 

Dit hele jaar is er aandacht voor 75 jaar bevrijding maar ook na 2020 mogen 
we nooit vergeten dat het bijzonder is om in een vrij land te leven. 

Burgemeester van Rheden 
Carol van Eert 

Burgemeester van Rozendaal 
Ester Weststeijn 
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Herinneringsmonumenten 
Er zijn veel monumenten in onze gemeenten die herinne 
ren aan de tweede wereldoorlog. 

Monumenten voor mensen die actief aan de oorlog hebben 
mee edaan, zoals militairen en verzetsmensen. 
De herdachte Nederlandse militairen zijn meestal in de 
meidagen van 1940 omgekomen en de verzetsstrijders zijn 
vaak gefusilleerd. 
Op veel begraafplaatsen zijn oorlogsgraven van gealli 
eerde militairen, veelal van omgekomen vliegers, zoals de 
Schotse R.A.F.-vlieger John Brydson, die op de begraaf 
plaats aan de Reinaldstraat ligt en op 1 april 1945 op 23- 
jarige leeftijd tijdens een verkenningsvlucht door Duits af 
weergeschut is neergehaald. Zijn ouders wilden niet dat 
hun zoon werd overgebracht naar een militaire begraaf 
plaats. In de oorlog waren er veel tijdelijke begraafplaat 
sen voor omgekomen militairen. 
De meesten zijn na de oorlog overgebracht naar speciale 
begraafplaatsen, zoals de Duitsers die begraven lagen in 
Velp op de hoek van de Zutphensestraatweg en de Bil 
joenseweg. Na de oorlog zijn ze overgebracht naar de 
Duitse militaire begraafplaats in het Limburgse Yssel 
steyn waar bijna 32.000 oorlogsdoden liggen. 
In Rozendaal zijn 10 jonge mannen op 13 december 1944 
door de Duitsers gefusilleerd, dichtbij de Emma Pyra 
mide. Onderaan de Pyramide is een gedenksteen geplaatst 
met hun namen. Ze kwamen uit diverse delen van het land. 
Ze zaten gevangen in de kluis van de Rotterdamsche Bank 
in Velp en werden in opdracht van SS-generaal Rauter ge 
selecteerd om te worden doodgeschoten. Op het huidige 
ABN- bankgebouw is een kleine plaquette aangebracht. 

Monumenten voor assieve bur erslachtoffers 
Het gaat hier om slachtoffers van bombardementen en be 
schietingen, dwangarbeid en de holocaust. In onze ge 
meente zijn verschillende oorlogsgraven en op het station 
in Dieren is een NS-plaquette. In de kerk in de Emmastraat 
in Velp is een herdenkingsraam voor vier kinderen uit het 
gezin Remmen, die bij een bombardement zijn om- 

gekomen en een plaquette voor pater J.H. Campman, die 
in het verzet zat. 
In Ellecom zijn twee monumenten voor Joodse slachtof 
fers. Het eerste op de begraafplaats voor drie omgekomen 
Joodse slachtoffers, het tweede aan de Zutphensestraat 
weg voor Joodse dwangarbeiders, die o.a. sportvelden bij 
Avegoor hebben aangelegd. 

Bevrijdings-, Erkentelijkheids- en Verwoestingsmonu 
menten 
In de gemeente zijn ook monument die niet per se slacht 
offers herdenken, maar herinneren aan gebeurtenissen, zo 
als daden van burgers/ militairen, en algemenere thema's, 
zoals bevrijding, vrede en vrijheid. Voorbeelden van be 
vrijdingsmonumenten zijn het monument in Rheden in het 
Rozenbos en de bevrijdingsramen in de Grote Kerk in 
Velp. Het monument voor moedige mensen in Velp is een 
erkentelijkheidsmonument evenals de plaquette bij de 
sluis in Spankeren! Dieren. 

Locaties met een beladen verleden 
Tweehonderd locaties en gebouwen zijn geïnventariseerd 
die één ding met elkaar gemeen hebben: ze delen een be 
laden Tweede Wereldoorlog verleden. Het gaat hierbij om 
Gelderse locaties die verbonden waren met het nationaal 
socialisme of relateren aan de Duitse onderdrukking en 
bezetting tussen 1940 - 1945. Hiervan staan ook verschil 
lende in onze gemeente, zoals Avegoor en de sporthal die 
voor de SS is gebouwd is door dwangarbeiders, De Hof te 
Dieren, Badhuis Laag-Soeren, Munitiedepot De Steeg, 
Ortskommandantur Dieren, restanten van Teerose II en III 
en verschillende bunkers langs de IJssel. 

Anita Matser heeft een lijst gemaakt met 53 herinnerings 
monumenten in onze gemeenten. Deze lij st staat op onze 
website. https://www.oudheidkundigekring.nl/ln dit 
nummer van A&H wordt van elk dorp een monument be 
licht. De andere beschrijvingen staan op de website. 

Nelleke den Boer-Pinxter 

:.::. .. 
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Monument 'De J-[erdenking' in Rheden. 
Anita Matser 

Wie van Arnhem naar Dieren rijdt komt tussen Rheden en 
De Steeg het witte beeld tegen van twee vrouwen die elkaar 
omhelzen. Het staat in het grasveld aan de Arnhemsestraat 
weg bij de ingang van het Rozenbos. 

Klassiek ontwe met fakkel 
In plaats van het huidige beeld met 
de twee vrouwen, was er oor 
spronkelijk een heel ander ont 
werp. Zie de afbeelding in de Arn 
hemsche Courant van 18-12-1948. 
In het artikel 'Oorlogsmonumen 
ten in onze provincie' beschrijft de 
verslaggever de angst van de pro 
vincie voor 'wildgroei' en minder 
fraaie monumenten. De provincie 
wilde de gedenktekens die niet 
voldeden aan esthetische eisen, 
aan banden leggen en stelde hier 

z;;.; •••••• """"''''''''''''''-=...I voor verschillende criteria op. Om 
dit te beoordelen werd een provin 
ciale commissie ingesteld, die in 
eerste instantie de ontwerpen 

moest beoordelen. Het laatste woord was aan de minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. In ongeveer 10 
plaatsen in Gelderland was voor een ontwerp goedkeuring 
verkregen en oprichting te verwachten. 
Bijzondere aandacht werd geschonken aan het ontwerp van 
John Grosman voor de gemeente Rheden. Twee symbolische 
mannen figuren reiken elkaar de hand voor de fakkel, die de 
vaderlandsliefde symboliseert. De ene figuur is 'de strijd 
bare' en draagt het zwaard, de andere peinzend gebogen her 
denkt 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 ver 
slag. Over de locatie was men het snel eens. Het zou in het 
plantsoen bij het Rozenbos geplaatst worden en in zandsteen 
worden uitgevoerd. Bovendien moest het zichtbaar zijn 

Amhemsche Courant van 
18-12-1948. 

vanaf de doorgaande weg en bereikbaar voor de hele ge 
meente. In 1948 ontstond dus al het idee om een monument 
in de gemeente Rheden te plaat 
sen om alle burgerslachtoffers te 
herdenken. Toch kwam het ont 
werp, de fakkel met de twee man 
nen, er niet. Ze kregen het beno 
digde geld niet bij elkaar. Dit be 
richt staat in een artikel in de Arn 
hemsche Courant van 30-05- 
1950. Op initiatief van burge 
meester 1. de Bruin wordt bijna 2 
jaar later een nieuwe poging on 
dernomen. De burgemeester stelt 
een comité samen, dat zal trachten 
om de ontbrekende gelden bijeen 
te brengen. 

VELP 

Hernieuwde actie voor 
oorlogsmonument 

Reeds enkele jaren is men doende 
om te komen tot oprichting" van een 
monument voor de slachtortera uit de 
oorlog 1940-'45. Een prijsvraag werd 
uitgeschreven. Later werd een op 
dracht geg<:>"en aan de Arnhenl.~e 
beeldhouwer Grosman. Diens ontwerp 
kon echter door gebrek aan fondsen 
nog niet tot uttvocrtng komen. Als 
plaats, voor de hele gemeente, werd 
het grasveld aan de rijksweg bij de 
ingang van het Rozenbos aangewezen. 

Op initiatief van burgemeester de 
Bruin is thans een comité gevormd, 
dat zal trachten de ontbrekende grJ 
den bijeen te brengen, De sportorga 
nisaties zuilen een collecte houden. 

Het moderne beeld van twee vrouwen 
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 symboli 
seert het leed dat de Tweede Wereldoorlog heeft voortge 
bracht. Het is een geel/wit kalkstenen beeld en het staat op 
een stenen voet. Het beeld heet 'De Herdenking', voorstel 
lende twee vrouwen, die elkaar troosten. Een wat oudere 
vrouw met haar blik omhoog, slaat de alm om de jongere 
vrouw, terwijl de jongere vrouw haar arm legt tegen de borst 
van de oudere vrouwen als het ware steun zoekt. Ze wachten 
tevergeefs op de thuiskomst van echtgenoot 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 OVERBLINEN HERDENKEN 
GEVALLENEN EN TROOSTEN ELKAAR 1940-1945'. 
Het beeld is 2 meter hoog. 
Na eenjarenlange discussie in de gemeenteraad ging het Col 
lege van B&W-akkoord met het ontwerp. Op 9 april 1953 
werd hiervoor een bedrag van fl. 9.500, - gereserveerd. 
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Het Comité had inmiddels fl. 4.740, - aan giften opgehaald. 
Toen kon het Rhedense monument eindelijk worden ge 
plaatst. 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. 

Dodenherdenkin 
Bij dit monument 'De Herdenking' wordt op 4 mei de jaar 
lijkse gemeentelijke dodenherdenking gehouden. Dan ver 
trekken 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 herden 
ken. En wordt het Wilhelmus gezongen. De burgemeester 
houdt een toespraak en tegenwoordig lezen jongeren een 
zelfgeschreven verhaal of gedicht voor. Hierna volgt de 
krans- en bloemlegging. Bij de herdenking worden ook 
schoolklassen betrokken. Het hele jaar door worden bloemen 
neergelegd ter nagedachtenis aan overledenen. 

Beeldhouwer John Grosman 
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 Kunstoefening in 
Arnhem. Hij vervaardigde verschillende oorlogsmonumen 
ten in onze omgeving, bijvoorbeeld het oorlogsmonument 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 bronsgieterij op. In 1952 won 
John Grosman de Arnhemse Cultuurprijs, in de vorm van een 
geldbedrag. In 1955 verhuisde hij naar Amsterdam. Daar 
maakte hij ook abstracte kunst. Hij overleed op 25 aug. 1970 
door een auto-ongeluk. Hij was pas 54 jaar. 

Steeds meer edenktekens 
In de eerste decennia na de oorlog werden op veel plaatsen 
per gemeente, monumenten opgericht om oorlogsslachtof 
fers te herdenken. Veel mensen die in de oorlog waren om 
gekomen werden dus anoniem herdacht. Vanaf de jaren '60 
kwam er steeds meer aandacht voor verschillende groepen 
burgerslachtoffers. Zo kregen steeds meer slachtoffers een 
gezicht of een naam. Tegenwoordig heeft alleen de gemeente 
Rheden al ruim 45 gedenktekens. Zelfs in dit jaar, anno 2019, 
worden er nog plannen gemaakt om nieuwe monumenten te 
plaatsen, zoals het monument voor de twee Tommies in El 
lecom. De behoefte van mensen om uiting te geven aan ge 
voelens heeft het gewonnen van de wens van de provincie 
destijds. Bovendien heeft 'het verhaal' doorgeven aan de 
jeugd een belangrijke functie gekregen. 
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Velp, September 1944 
Ik begin deze aantekeningen op 
17 September, aangezien daar 
voor niets bijzonders ge 
schiedde. Op 17 sept. '44 land 
den de Britse parachutisten, zo 
dat de gevechten naar Arnhem 
werden verplaatst. Na enkele 
dagen verwoed strijden liep al 
les spaak en een winter vol angst 
voor koude, honger, V-I, grana 
ten, bommen, enz. brak voor ons 
aan. Daarna kwam op 16 april 
de bevrijding. Na de bevrijding 
heb ik nog enkele belangrijke 
feiten genoteerd. Deze maanden 
heb ik mijns inziens verdeeld in: 
I De strijd om Arnhem 17 sept. 
tot 1 Oct. '44 
11 De Winter 1944-1945 
III De oorlogsdagen en bevrij 
ding 12-16 April '45 
IV De eerste tijd na de bevrij 
ding. April-Juli '45 
(Achter de data der zondagen 
staat een X) 

Arnhem parachutisten. Ook in de 
Betuwe landden ze. Zware ge 
vechten en ook grote verwoestin 
gen. Electrisch licht hebben we 
vandaag voor het laatst. 
25 Sept. Evacuatie. De eerste 
stromen evacuees trekken Velp 
binnen. Velp krijgt er 40.000 in 
woners bij. Ook wij hebben reeds 
2 evacuees. 
26 Sept. Evacuatie. Wij hebben 
nu 6 evacuees. Theo slaapt op de 
divan, ik op een matras op zol 
der. 
27 Sept. Evacuatie. De laatste 
stromen evacuatiestumpers ko 
men binnen en worden geregi 
streerd. Grote rijen voor vlees, 
brood enz. 

11 De Winter' 44-45 
4 Oct. Raketbomaanval op Velp. 
Het doel was de Tijger-tanks, die 
door Velp trokken. Engelse Ty- 
phoonjagers schieten op Oost 
Velp raketbommen op de tanks 
af. In W.Velp was het meer mi- 

trailleren. Papa lag daar middenin en is wonder boven 
wonder gered. Theo was in de tuin en kon door de rond 
vliegende boordgeschut kogels niet binnen komen. De 
aanval duurde van 3.- tot 4.- uur. We hadden allemaal ga 
ten van 4 à 5 pannen groot in het dak en zeer veel ruiten 
kapot. In het dorp waren 17 doden. 
5 Oct. Hernieuwde raketbomaanvallen. Ik was op het gras 
veld toen: Er 2 jagers kwamen boven ons vanaf Arnhem 

Piet Binnendijk in 1946 

I De strijd om Arnhem - September '44 
17 Sept. x Bombardement. "s Morgens grote activiteit der 
Engelsen in de lucht. Van 2.- tot 2.30 groot bombardement 
op Arnhem. Doordat een vliegtuig aangeschoten was vie 
len er zware bommen in de Annastraat in Velp. Drie hui 
zen platgegooid. Nu waren we voor het eerst om ernstige 
redenen in de kelder. Na het bombardement het vertrek der 
BlitzmädeL Na de aanval landden er in Oosterbeek en 
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Piet en broer Theo voor het huis Hoofdstraat voor de oorlog 

vliegen. Opeens bogen ze om en met de neus naar benden 
begonnen ze op Velp te schieten en te bombarderen. On 
middellijk volgde er een grote groep anderen. We wachten 
hen niet af, maar vlogen naar binnen en de kelder in. Papa 
durfde en kon het dak niet af, dus moest hij bovenop het 
dak maar dekking zoeken. 
We hebben geluk gehad, want we waren nauwelijks thuis 
of de aanval no. 2 volgde. Deze was niet zo hevig als no. 
I. Na deze durfde niemand het huis te verlaten. Kort na 
dien kwam de derde en laatste, de hevigste die ooit ge 
beurde terwijl ik erbij was. Vliegtuig na vliegtuig scheerde 
over ons huis, alsmaar knetterend met zijn mitrailleurs en 
boordgeschut. Schetterend werden de bommen overal op 
afgeschoten en na enkele seconden sloegen ze in. Ruiten 
bezweken, alles kraakte, trilde en suisde. En daarboven uit 
het vreselijke afschieten en mitrailleren. Ik dacht dat er 
wel niets meer heel zou zijn. En ook dacht ik weer niets. 
Wij zaten te wachten waarop? Op het einde. Waarvan? Op 
het einde van ons leven of op het einde der aanval. 
Ik liep de tuin uit en zag overal verschrikte gezichten, ka 
potte ruiten en het huis van onze buurman was door 3 
bommen getroffen. Opeens: ik rook Brandlucht. Brand. 50 
mtr. verwijderd van ons een museum brandde op één punt. 
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Iedereen stond te kijken. De brandweer was in beslag ge 
nomen. Even daarna brandde het huis geheel. Een milli 
oenregen van vonken daalde in de omtrek en op de gas 
houder neer. Wij waren erg zenuwachtig en geloofden al 
les wat de mensen zeiden, zoals: de gashouder kan en zal 
wel in de lucht vliegen. Alle kleren brachten we in de tuin 
en later weer naar binnen. 's A vonds voor 8 uur zijn we 
nog naar de brand gaan kijken. 'n Groot gedeelte was be 
daard, maar alles vlamde, vonkte, smeulde en siste nog de 
volgenden morgen. 
11 Oct. Evacuatie. Misschien kunnen de Arnhemmers hier 
ook niet blijven. 
13 Oct. Evacuatie. De Arnhemmers moeten de gemeente 
Rheden verlaten voor 17 Oct. 
b. November 1944 
1 Nov. Evacuatie. De evacueés vertrekken uit Velp en Ro 
zendaal. Tenminste, de meesten vertrekken, er zijn er ook 
nog velen die blijven. Om 9.30 u. vertrekken mijnheer en 
mevrouw de Kinkelder. Ze nemen hun ene hond mee en 
laten de ander bij ons achter. Een Yz uur later vertrekt de 
fam. Derksen. Nu is het erg rustig. 
2 Nov. Evacuatie. Er vertrekken nog wat laatkomers. 
5 Nov. x Mijn 13e verjaardag. De treurigste van alle tot nu 
toe. Enfin. Hoe zou 't volgend jaar zijn? 
7 Nov. Evacuatie. Na Arnhem is er voor Velp nu ook kans 
op evacuatie. 
9 Nov. Diversen. Wij proberen om gaslicht te krijgen, 
maar dit is nog steeds mislukt. 
12 Nov. x Diversen. Nu hebben wij gaslicht van 8-9 uur, 
van 11-1 u. en van 5-10 uur. 
19 Nov. x Evacuatie. Het gevaar voor evacueren van Velp 
is sterk vermind. Dankzij het kordaat optreden van onze 
burgemeester Kalhorn. 
25 Nov. Rakettenaanval ..... toen plotseling enkele vlieg 
tuigen op Velp af doken, vurend met boordgeschut en 
bommen laten vallend (+- 10 stuks). Wij holden bevend 
van angst naar de kelder, want het gebeurde van 5 Oct. zat 
ons nog fris in 't geheugen. De aanval duurde slechts 2 à 
3 minuten. Toen wij buiten kwamen was er op de Velper 
weg een grauwe stofwolk te zien. Waarvan? Aan de kant 
van 't station was een erge brand. Brand. Naar wij hoorden 

• l;. •• 
I 
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was het een dubbele brand nl. een kolenloods van het sta 
tion brandde geheel uit en een hoekvilla onderaan de Ha 
velaarstraat tegenover het Stationsgebouw. 
26 Nov. x Brand. We zijn naar de brand van gisteren we 
zen kijken. Het was een troosteloze aanblik. Ook was er 
een raketbom gevallen op de liftkoker van het Parkhotel. 
Een tram (een bijwagen N.B.M.) was getroffen door 
scherven en door boordgeschut kogels. 
c. December 1944 
1 Dec. Hongersnood. In 't Westen des lands wordt grote 
hongergeleden (behalve de moffen). 
2 Dec. Vergeldingswapen. Wij horen voor het eerst de V.- 
1 overkomen. 
3 Dec. V.-l wapens. 's Avonds hollen wij drieën (behalve 
papa) naar de voordeur en zien de uitlaat der V.-l boven 
ons. 
4 Dec. V.-l wapens. Het is mooi weer, dus konden wij de 
V.-l in zijn geheel zien 'n fanatiek vertolker. Hij vertolkt 
de fanatiek der moffenzooi. 
7 Dec. Razzia. Vanmorgen om 10 u. begon er een grote 
razzia. Alles wat de moffen te pakken kregen pikten ze. 
Ruim 600 mannen. Omdat ik alleen buiten durfde komen 
ben ik 's middags op de fiets naar de IJsel gegaan om papa 
te waarschuwen. Hij is toch veilig met 1 mud aardappelen 
teruggekomen. 
8 Dec. Oppikken. Vandaag bleef 't rustig. 
9 Dec. Oppikken. De opgepikte mannen moeten in Arn 
hem werken. 
13 Dec. Fourage. Papa en ik zijn om te ruilen weer naar 
Lathum gegaan. Na 53 mislukkingen kregen wij het vol 
gende: a) Voor een trui 1 p. spek b) voor een andere trui 1 
mud aardappelen of f 10.-. Morgen zouden we terugko 
men om het te halen. 
14 Dec. Fourage. Vandaag zijn we weer voor 't laatst naar 
Lathum geweest met de fiets voor de aardappelen en een 
trui voor het pond spek l1i p. vlees en l1i p. vet. Voor 2 
lakens f 40.-. Lasten en moeiten. Op de terugweg was het 
stormweer en het was ook erg hoog water. Over de IJsel 
ging het nog wel, maar over het overgestroomde gebied, 
vreselijk. Toen wij drie kwartier later in de boot stapten 
nadat we 3 kwartier in de kou hadden gewacht waren we 
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aan de beurt. Verkleumd stapten we in den wildsteige 
rende boot. We kwamen haast niet vooruit tegen de felle 
wind in. En op het platte weiland is het toch zo koud. De 
boot was aan onze kant te zwaar geladen en telkens schep 
ten we zowat water en hij sloeg ook zowat om ook nog. 
Halfdood van de kou en de honger (het was zowat 2 u.) 
kwamen we aan de kant. Door een modderpoel van kleve 
rige kleimassa's moesten we baggeren. Toen we thuis wa 
ren verslonden we de boerkool, nog zonder spek. 
18-19 Dec. Diversen. Het water wast nog steeds. 
20 Dec. Inkwartiering. 's Middags na het eten werd er ge 
beld. Voor de deur stond een flinkgebouwde Duitser. Hij 
zei dat zijn wagen naast ons in de garage stond. Die wagen 
moest gemaakt worden en nu wilde hij met een kameraad 
graag enige nachten hier slapen. Papa vond het goed en 
nadat ze hun bepakking gehaald hadden, gingen ze weg, 
om 's middags terug te komen met een 5 weckflessen, 
maar geen aardappelen. Toch hebben we er allen van ge 
geten. Hun namen waren Hans (22 j. Hij was 5 j. in de 
oorlog) en Theofield (19 j. Hij had "22" meisjes). Ze had 
den allang genoeg ervan. 
21 Dec. Inkwartiering. Die bij ons ingekwartierde solda 
ten hebben bij ons gegeten (hun eigen rantsoen) en zijn 
toen aan de wagen gaan werken. S A vonds kwamen ze te 
rug en sliepen ze weer bij ons. Granaten. Van 4.u - +- 9. 
u. lag Velp onder granaatvuur der Engelsen d.W.Z. Oost 
Velp. Telkens met een tussenpoos van enkele minuten 
sloegen er enkele granaten in. In de verte hoorden wij 
zachtjes boemberdeboem. Dat was 't afschieten. Direct 
holden wij naar de kelder. Daarna volgde 't fluiten en de 
inslag. Een keer liepen we pas in de keuken toen de inslag 
al kwam. 's Avonds was de lucht in het N.O. van Velp 
helemaal rood en daar dreven rookslierten. Later hoorden 
we dat het een door de Duitsers gevorderde villa in de van 
Galenlaan was, die vol met kruit zat en vooral benzine. 
22 Dec. Brand. Ik ben in het gisteren beschoten gebied ge 
weest, hoewel de verwoesting nogal meeviel. Naast de 
smeulende puinhopen zag ik. .. de ineengeschrompelde lij 
ken van 2 verbrande moffen. 
6 Jan. Driekoningen. Inkwartiering: 2 soldaten. 's Avonds 
werd er al één opgehaald, hij is niet meer teruggekomen. 
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Getroffen huizen aan de Van Galenlaan 

De ander blijft: Walter Andres uit Erfurt 
Hij is getrouwd en heeft 1 zoon g.j. Papa speelde 2 spelle 
tjes dam met hem en ik 1. Papa heeft er 1 gewonnen. 
8 Jan. Inkwartiering. Walter gaat weg en belooft 3 broden 
mee te brengen, als hij terugkomt. 
9 Jan. Inkwartiering. We wachten tevergeefs op Walter. 
Of het ergens anders aan ligt, dat weten we niet, of 't weer 
kan de reden wel zijn. Er ligt een pak sneeuw. 
18 Jan. Inkwartiering. 's A vonds om 7 u. wordt er aan de 
voordeur gebeld. Na even aarzelen maken moeder en ik 
open. Onderwijl is onbekende en late bezoeker (s?) ach 
terom gegaan en schreeuwen daar in het Duits(!). Wij 
wachten tot hij weer voor was en toen liet moeder hem 
binnen. Hij vroeg om nachtverblijf en nadat dit goedge 
vonden was riep hij zijn kameraad. Samen kwamen ze met 
een berg bagage in de kamer. Ze waren drijfnat, want het 
regende, stormde en ze hadden 100 km gefietst vanaf het 
front en ze waren door een dorp gekomen van +- 300 hui 
zen. Er stond er geen een meer en hier en daar lagen de 
inwoners dood op straat. Opeens vlogen ze op en 
schreeuwden, gilden en sloegen met de armen in 't rond. 
Later kalmeerden ze. Eerst schrokken we ons dood. Na 
wat gegeten en geschreven te hebben gingen ze naar bed. 
Bij de kachel hebben we alle kleren gedroogd. 
19 Jan. Inkwartiering. Ze hebben tot elf uur in bed gelegen 
en toen gegeten en hun eten voor 's avonds gehaald. Wij 
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kregen 2 broden. 's Middags zou het electrisch licht wor 
den aangesloten, maar dat is afgeketst. Ook kregen ze 
post. Die gingen ze "s avonds beantwoorden. Om 8.15 u. 
ging Rudolf Hielmann naar bed. (Hij was een fanatieke 
ling). Om 7 min. over half negen werd er hard gebeld. Een 
onderofficier kwam zeggen dat ze om 9 u. klaar moesten 
staan bovenaan de weg, voor in een stoottroep mee te gaan 
in de Betuwe. Toen de officier weg was, bleef Walter 
Knorr heel even bleek zitten, toen sprong hij op en riep: 
"Dat is "t soldatenleven". De ander werd gewekt en ze sta 
ken zich in de camouflagejassen en zetten de helm op. 
Moeder moest even nog wat naaien aan de ene jas. Moeder 
moest 2x huilen die avond. Voor ze weggingen, zeiden ze: 
"dat ze feitelijk morgen 2 kameraden moesten begraven. 
Misschien worden we dan zelf ook wel begraven. Dat alles 
doen we voor ons vaderland". Knorr had pas een brief aan 
zijn moeder geschreven, want zijn moeder had een voor- 
gevoel van angst ! 
20 Jan. Inkwartiering. Hedennacht zijn ze niet teruggeko 
men en ook vandaag niet. We bidden voor hen, al zijn het 
vijanden. Zouden ze dood, gewond of krijgsgevangen 
zijn? Misschien strijden ze nog wel. 
21 Jan x Inkwartiering. We hadden net het eten op, toen 
(l.30) er werd gebeld door een kameraad van Rudolf en 
Walter (19 Jan.). Hij zei dat hij hun achtergelaten bagage 
kwam halen. Moeder vroeg onwetend: "Kunnen ze dan 
zelf niet komen"? Even was 't stil, toen klonk het: "Ze zijn 
dood, van de 25 zijn er 3 teruggekomen. 2 gewond en 1 
goed. En die ben ik". Hij pakte zwijgend hun bagage in en 
na bedankt te hebben, verdween hij. Bij 't dorp Zetten wa 
ren ze de eerste nacht al dood. 
22 Jan. Het weer. Er ligt een vreselijk pak sneeuw. (+- 17 
cm). Evacuatie. Vandaag was het geen doen om te probe 
ren die ausweiss te krij gen. Er stonden 600 mensen en er 
zijn er 25 geholpen. 
24 Jan. Evacuatie. Morgen kan papa de ausweiss krijgen 
hoogstwaarschijnlijk. Het weer is erg koud. 't Vroor -13 
gr. Celsius. 
25 Jan. Het weer. Nog sneeuw. 't Vroor -10 Celsius. Eva 
cuatie. Na vanmorgen van 6.u tot 10 u. in de rij gestaan te 
hebben, hebben papa en Theo de ausweiss gekregen. 
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Ze waren verkleumd van de kou. 
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111 Oorlogsdagen en Bevrijding 
Vamniddag hebben de Jaboos vreselijk gebombardeerd. 
Op Velp maar een beetje mitrailleren. Toen ben ik nog bij 
Bisseling in de kelder geweest. Daarna hebben ze uren 
lang geboekst met raketbommen en boordgeschut op de 
IJ sellinie de kant van Westervoort op. Ze willen daar zeker 
een doorgang forceren. Telkens opnieuw kwamen ze weer 
en doken met vernieuwde ijver. Terwijl de neus van het 
toestel steil naar beneden was gericht klonk onophoudelijk 
het knallen van het boordgeschut, afgewisseld met het 
schetterend afschieten der bommen die duidelijk te zien 
met drieën tegelijk naar beneden stortten. Als het vliegtuig 
zich had opgetrokken klonk de inslag der bommen. Prach 
tig gezicht. Nu bij zessen houdt het op. In de Larensteinse 
laan hebben de moffen ter versperring een 10-tal eeuwen 

oude eikenbomen omge 
zaagd en met mijnen be 
legd. In de Kerkallée en 
Puin moesten vele bomen 
eraan geloven. Velp is ge 
heel geïsoleerd. Elk ogen 
blik kan de bom barsten 
en zal de hel losbreken bo 
ven Velp en Rozendaal, 
waarvan vooral de eerste 
reeds zoveel te lij den had. 
Nu is er weer één. Be 
kanntmachung afgekon- 

. digd dat alle mannen van 
Bisschop Staalschool met o. a. Piet Binnendijk bovenste rij rechts 16 55' . h t I - J. ZIC moe en me - 

den. Vamniddag volgde een razzia. Oom Jan en t. Elly lie 
pen ons pad in, toen een mof riep dat hij terug moest ko 
men. Hij liep echter door tot achter ons huis, waardoor hij 
ook ons in gevaar bracht. 'n Mof fietste hem achterna. 
Doch Theo vluchtte naar een leegstaande school en Papa 
en Jan verborgen zich in de garage naast ons. Die mof zei 
wat tegen een andere, die de garage inging en hen beiden 
van onder 'n auto vandaan haalde en hen de persoonsbe 
wijzen afnam en zei, dat ze zich morgen moesten melden 
voor tewerkstelling. Tante Ellyen Moeder huilden vrese 
lijk, doch niets hielp, en die smerige vent verdween. 

27 Jan. Het weer. Vannacht sneeuw. Het is niet zo erg 
koud, maar er is een Oosten-Wind. Het vriest 7 gr. De 
wind giert om het huis, rukt aan de blinden en jaagt grote 
sneeuwwolken de lucht in. Echt somber weer. 
28 Jan. x Zie 27 Jan. Mej. Tiemesen, mijn peettante, die 
bij ons op kamers is, is de laatste jaren ziekelijk. Vooral 
de laatste dagen gaat zij hard achteruit. Vandaag moest 
Moeder haar helemaal aan- en uitkleden. Toen Moeder 
haar vandaag gedag ging zeggen, was zij ontzettend koud. 
Tante vroeg M. om een extra kus, waarop Moeder er 2 (!) 
terugkreeg. Ze zal het wel niet lang maken meer. Ze is to 
taal uitgeteerd en vel over been. 
29 Jan. Mej. Tiemesen overleden. 
1 Feb. Begrafenis van Mej. Tiemesen. 
Hedenmorgen hebben wij 
ons naar de kerk begeven 
om de laatste eer te bewij 
zen. Het was een moei 
lijke tocht achter "t lijk. "t 
Was nog glad en het 
dooide en regende soms 
ook nog. Op de Hoofd 
straat was de sneeuw al 
weg, maar vooral in de 
Emmastraat was het erg 
natterig. Het waaide hard, 
zodat het buiten tamelijk 
koud was. 
De uitvaartmis was niet zo 
plechtig. En er waren maar 2 misdienaars, ongeroutineerd 
ook nog. Na de Requiemmis ging 't naar 't Kerkhof. On 
deraan de Bergweg stond het water wel 20 cm? Op het 
kerkhof was er een laag van wel 7 cm. Allemaal sneeuw, 
modder in water. Dit laatste stroomde in stralen in het vers 
gedolven graf. Toen gingen de planken onder de kist weg 
en werd het stoffelijk overschot aan de schoot der aarde 
toevertrouwd. (Etc.) 
14 Feb. Engelse vliegers beuken op de Westervoortse 
Brug. De Spoorburg is erg beschadigd en niet meer te ge 
bruiken. De verkeersbrug is nog intact. 
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Daar zaten we nu. Moeder 
voor een briefje naar de dok 
ter geweest en Tante Elly nog 
naar een hoge ome, doch 
niets hielp. Ook zei die mof 
dat als er niet genoeg kwa 
men, zouden er morgen 50 te 
gen de muur gezet worden. 
Dat zal morgen wat worden 
met 2 vrouwen en Theo, die 
er goed vanaf gekomen is, en 
ik. Het zou echter niet nodig 
zijn. Als de nood het hoogst 
IS ... 

13 April De strijd heeft zich 
naar hier verplaatst. Het be 
gon met een vreselijk hevig 
trommelvuur, gisteravond 
om +- half negen. Tegen 
twaalven zijn we aangekleed 
op bed gaan liggen, doch van 
slapen kwam er niets. Het 
was een hel! Vanaf Arnhem, 
Lathum en Rheden wordt 
bijna onophoudelijk op Velp 
gevuurd. Van alle kanten 
stonden de vuurmonden der 

75 (7JAAR 
VRfJHEID 

Gezin Binnendijk 

Eng. vuur te spuwen en te braken in de vorm van granaten, 
die over ons heen gierend aan alle kanten insloegen. Hier 
en daar konden we duidelijk batterijen zwaar geschut on 
derscheiden, met die hel van fluiten, gieren en ontploffin 
gen. Het afschieten is dichtbij en het vuur ligt over heel 
Velp verdeeld. Niemand voelt moeheid hoewel het al mid 
den op den 13e April is. Vanmorgen om ongeveer 8 u. min 
derde het iets en zijn we zelfs even in de tuin geweest en 
zagen hoe het huis van ons blokhoofd verbrand was. Maar 
om 11 u. leefde het weer op en om 1.30 u. was het vreselijk 
hevig, hard en dichtbij. Nu (5 u.) duurt het nog voort. Ons 
huis is wonderlijk nog niet getroffen. Aan verschillende 
kanten brandde het (Kerkallee, Rozend. laan, Bergweg) 
hevig en vlogen de vonken metershoog de lucht in. Bij de 

artillerie inslagen van 4 u. is 
er ook een ruit der kelder ka 
pot gevlogen. Opeens hoor 
den we hard waterstromen: 
De gashouder sinds januari al 
leeg, was getroffen. Gelukkig 
kan het voor ons geen kwaad. 
Er ligt een blindganger in de 
garage naast ons. De tuin ligt 
bezaaid met hout, scherven, 
glas, takjes, mitrailleurko 
gels, maar vooral met bloe 
sem. Dit is het nieuws tot 13 
April 5 uur n. m. Nu is het 
rustig. In de tuin ligt een lege 
huls van een granaat, leeg dus 
ongevaarlijk. Wanneer is dit 
voorbij? 
15 April x Eng. tanks rolden 
vanmorgen in het broek. Van 
middag straatgevechten in 
Arnhem. Ook hevig vuur en 
enkele branden, doch geen 
last van rookleggers. Wan 
neer komt de Bevrijding? 
Waarop en waarom vuren de 
Eng.? Komen we er levend 

door? Hebben we daarna nog een huis? 

16 April 6.45 u. v. m. De Bevrijding 
Vannacht is er erg geschoten. Tegen 4.u brak er een hevig 
trommelvuur los. Tegen half zes groeide dit aan tot het 
haast niet meer uit te houden was. Honderden vuurmon 
den stonden open en braken Velp haast af. In doodsangst 
zaten we in de kelder te wachten. Vreselijk daverde het en 
de slagen volgden elkander snel op. Ze waren dichtbij in 
geslagen. Om half zeven hield het eensklaps op. Vlakbij 
knalden mitrailleurs juist toen we verlicht ademhaalden. 
Vlak daarna knalden nog enkele schoten en toen rolde de 
één na de andere tank Velp binnen op de Hoofdstraat. 
TOEN WAS HET DOODSTIL!! HET WAS DAAR. 

• !:. •• 
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Bevrijding Velp Hoofdstraat 

Na even gekeken te hebben holden we als gekken de straat 
op, waar het reeds zwart van mensen was. Overal kwamen 
de Tommies vandaan. Ze werden begroet met gezang, ge 
jubel en gewuif. Enkele vrouwen huilden. Vlaggen wer 
den uitgestoken, kreten vlogen door de lucht en vreemden 
feliciteerden elkaar. Bevrijd van de rotmof, een vrij onaf 
hankelijk Velp, zo zwaar beschadigd en toch nog fier en 
trots ontving en huldigde het de bevrijder. 

30 Mei Het Bevrijdingsfeest Om 7 u. begon het met sire 
negeloei. Maar het klokgelui is misgelopen, daar de mof 
de klokken in 1943 weghaalde. De plechtige H. Mis werd 
natuurlijk door de pastoor (Schaars) gecelebreerd. Toen 
wachtte mij een teleurstelling. Daar ik al van de Velpse 
school af ben, mocht ik niet aan de Kinderfeesten deelne 
men en kreeg ook geen tractatie. 
's Avonds in 't villapark vreugdevuren naast het water. 
Urenlang heb ik met honderden anderen door de versierde 
en verlichte straten gehopst. "t Was een mooie dag. 

Piet Binnendijk 

Het Dagboek van Piet Binnendijk is nog nooit gepubliceerd. Het is 
door Fineke Burgers ingekort voor A&H. Binnenkort verschijn het in 
zijn geheel op onze website: https://www.oudheidkundigekring.nl/ 
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·aEVRIJDING - VAN VELP EN ROZENDAAL 
" 

Dof buldert de donderende stem der kanonnen. 
Ee; . hel, is het buiten sinds enkele dagen. 
Granaten zij fluiten. hard knallen hun slagen. 
Om Arnl:i.em en omtrek de slag weer begonnen. 

Fel woedt de strijd over Geldersche gronden 
, . Gierend en brullend gelijk een orkaan . 
. Explosies .. of hemel en aarde vergaan. 
,Vragen offers van bloed, slaan héël diepe wonden. 

In de sombere kelder. lang valt het wachten. 
Het oorlogsgeweld duurt steeds nog maar' voort: 

:,;The vöice of -England":' dieliiêiî ginds hQort. 
Ot; dagen zij kruipen. zonder einde de nachten. . 

. Plots: hèt schieten wordt ~inder. nu z~ijgen kanonnen, 
'Slechts een voqel zingt trillend zijn morgengroet. 
Na anqst en verwarring geeft dit ons weer moed. 
V reerad stil is het buiten. zou de slag zijn gewonnen? 

Hëél zachtjes we fluisteren, gespannen we luisteren. 
.Dan plotsling een jubel! een snik en een lach. 
Höört I Ja! Zij komen. 't is niet dat we droomen, 
Het rollen der tanks komt steeds dichterbij. 
Na vijf jaar verdrukking eindelijk weer vrij. 
Wij/danken, U God, dat Gij geeft ons deez' dag I 

: ." ~ . 

'. Ziet I daar trekken zij binnen, onze ketenen vallen. 
. De spanning gebroken, de strijd is voorbij. . 

Voor ons recht is gestreden. ontroerd zijn we allen. 
o 'Dan plots'Iinq juicht iedereen blij I , 

o Men huldigt het leger, 't Wilhelmus weerklinkt 
Uitbundig en trouw. 
Lang leve Oranje, de. lentezon blinkt. 
In Gelderland wappert weer rood-wit en blauw! 

1 e APRIL 1945 MANON VAN SUCHTELEN 

.. ..•. . ..........•• . - 

, 
'O'p~rengst ,ten bate .•. a" het Nederlandsehe R~ode Kruis 

Het Bestuur v, d. lifdeeUng Rh._den.- 
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NS- la uette Dieren 
De geschiedenis van de gedenktekens 1940-1945 op de 
Nederlandse spoorwegstations. 
In de jaren 1947/1948 werden bij 110 Nederlandse stati 
ons, werkplaatsen of dienstgebouwen plaquettes onthuld 
ter nagedachtenis aan oorlogsslachtoffers onder het perso 
neel van de Nederlandse Spoorwegen. Het initiatief hier 
voor lag bij de directie van de Nederlandse Spoorwegen 
die middels "Dienstorder No. 774" van 2 augustus 1945 
bekendmaakte dat op alle stations en in de werkplaatsen 
waar oorlogsdoden te betreuren waren gedenktekens aan 
gebracht zouden worden "uit eerbied en dankbaarheid ten 
opzichte van de leden van ons personeel die in de oorlogs 
dagen en gedurende de bezettingsjaren ten gevolge van 
oorlogshandelingen of terreur uit ons midden zijn wegge 
nomen". De organisatie voor het vervaardigen en plaatsen 
van de gedenktekens lag in handen van de speciaal voor 
dat doel opgerichte Gedenktekencommissie. Deze com 
missie stond onder voorzitterschap van dr. F.F. de Bruijn. 
Om tot een uniform beeld voor de gedenktekens te komen 
en wildgroei in diverse uiteenlopende monumenten en ge 
denktekens te voorkomen, werd een basisontwerp ge 
maakt in de vorm van een standaard koperen plaquette met 
de namen van de slachtoffers per station of standplaats. 
Het basisontwerp voor deze plaquettes werd gemaakt door 
NS-architect ir. H. G. J. Schelling, die destijds ook lid was 

Gedenkteken station Dieren, met de naam van Hendrikus Rensen. 

van de Gedenkteken 
commissie. De pla 
quettes werden ver 
vaardigd door H. Th. 
Boemleester van de 
NV Ateliers voor 
Kunstnijverheid Win 
kelman te Amster 
dam. 
Tegenwoordig zijn 
veel van deze plaquet 
tes nog altijd aanwe 
zig op stations: som 
mige keurig onder 
houden en regelmatig 
gepoetst; andere daar 
entegen danig ver 
weerd en bekrast of 
bezoedeld. Overigens 
hoort het bij de aard 
van het materiaal dat 
de plaquettes 'verwe 
ren' door een laag pa 
tina. 

H. RENSEN, hulperbei 
der, geb. 14.12.08 te 
Dieren; overleden door 
beschieting 3 April 1945 

DIEREN 
Dit gedenkteken be 
vat de naam van Hen 
drikus Rensen. 
Het werd onthuld op 2 december 1948 op het perron van 
station Dieren, alwaar het nu nog steeds hangt. Hendrikus 
Rensen werd op 3 april 1945 tijdens gedwongen werk 
voor de o. T. getroffen door een granaat en gedood. 

Bronnen: 
H. Rensen (bron: Spoor en tramwegen 1947, blz.130) 
htlps://aanhendievielen.wordpress.com/1132-2/ 

Nelleke den Boer-Pinxter 



75C7.JAAR 
VRr.JHEID 

'Evacuees in Laag-Soeren 
Door de strijd om Arnhem kwamen er veel evacuees naar 
Laag-Soeren. Ze kwamen terecht bij particulieren en werden 
opgevangen in de school en de kerk. Het waren er ruim 900, 
en oversteeg het aantal inwoners. 

900 evacuees evoed en 0 cvan en 0 Bethesda 1944-1945 
Uit Evacuatie Lief en Leed, Samengesteld door den secreta 
ris A. Honders, met een voorwoord van Mr. JH. Smits, Pre 
sident van de Arr. Rechtbank te Arnhem en ter inleiding van: 
het hoofd der Evacuatie Commissie E. Bol 1945 

Door de landingsoperaties bij Arnhem waren de SS-troepen, 
die reeds enige jaren het Badhuis als hospitaal en herstel 
lingsoord gebruikten, met onbekende bestemming ver 
trokken. Letterlijk alles wat bij deze inrichting behoorde had 
den zij meegenomen, doch gelukkig waren de keuken met 
fornuizen en kookpotten intact gelaten. De Hollandse kok 
van dit hospitaal bood zich spontaan aan om voor de mensen 
te koken en van dit aanbod werd natuurlijk gretig gebruik ge 
maakt, evenals van de bovenbedoelde keuken. Met behulp 
van den Plaatselijke Bureau Houder te Spankeren kregen wij 
de beschikking over 200 kg aardappelen, 150 pol andijvie, 
20 kg vet, 5 kg prei, 7,5 kg zout en 20 broden. Het vuur onder 
de kookpot werd aangelegd en zo konden wij, reeds op de 
tweede dag, aan 356 mensen een warme maaltijd ver- 

Bethesda/ Soeria/ Landgoed Laag-Soeren 

strekken, welke bestond uit Stamp ot Andijvie en 352 mensen 
een rantsoen brood uitdelen .... De oprichting van de Centrale 
Keuken: De eerste dagen verliep dit naar wens, wij kookten 
op het Badhuis en deelden het eten uit in de school. Het pad 
van de C.K. verliep niet over rozen, of liever gezegd, liep 
zelden over rozen, want waar moest het voedsel vandaan 
worden gehaald? Verschillende keren moesten wij zelf de 
boer op om aardappels te vragen. Twee personen gingen er 
alle dagen op uit om de benodigdheden op te scharrelen. Dit 
was geen benijdenswaardige positie in die dagen, want niet 
alleen was de kans groot, dat hun fiets gevorderd zou worden, 
ook zijzelfliepen gevaar om opgepikt te worden ... Ook onze 
heerschappij in de keuken van het Badhuis was zeer betrek 
kelijk, want al spoedig moesten wij die delen met andere 
"moffen" die er beslag op legden en voor wie het allerklein 
ste aandeel was, is zeker niet twijfelachtig. Dankzij de voort 
varendheid en vingervlugheid van onze chef-kok had dit ook 
weer zijn voordelen, want heel wat vlees en vet van onze "be 
schermers" verdween in de kookpot van de C.K. en was het 
tenslotte zo dat in die dagen de evacués meer vlees en vet in 
hun eten kregen dan de doorsnee inwoner. Dit laatste vermel 
den wij niet omdat wij dit buitenkansje aan de evacués mis 
gunnen, maar wij willen er toch even op wijzen, omdat velen 
ontstemd waren toen "schraalhans" keukenmeester werd. 
Op een goede, ofliever, kwade dag, namen weer ander troe 
pen hun intrek in ons dorpje en werden wij prompt uit de 
keuken gesmeten. Als tegemoetkoming kregen wij van deze 
"Herren" een te kleine kookpot mede zodat wij onze capaci 
teit weer moesten uitbreiden met behulp van enige z.g. "du 
veltjes" en binnenpotten van een fornuispot. Onze C.K. werd 
verplaatst...het vlees en vet was daarmede ook ten einde en 
begonnen nu de zeven magere jaren. 
Het was soms hopeloos, daar wij de ene dag niet wisten wat 
de andere dag gekookt moest worden, totdat omstreeks 
Kerstmis de nood zo hoog gestegen was dat wij op 23 en 26 
december in het geheel geen eten konden verstrekken. Dit 
waren gelukkig ook de enigste dagen dat wij de mensen te 
leur moesten stellen en konden wij alle andere dagen toch 
nog wat ter tafel brengen, al was het, zoals wij zelf ook maar 
al te goed weten, meestal te weinig en vaak niet al te 
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smakelijk. Dit was niet onze schuld, noch de schuld van on 
zen kok, maar het kon niet anders. Wij waren niet in staat om 
voldoende levensmiddelen te bemachtigen en onze kok kon, 
met al zijn bekwaamheid, van water en wat harde bonen geen 
smakelijke soep bereiden, even min als van gort met water 
en suikerbieten. 
Dit laatste hulpmiddel, de suikerbiet, werd veel toegepast, 
doch wij denken dat alle deelnemers van de e.K. voor eeu 
wig genoeg hebben van dit voor onze maatschappij zo nut 
tige product. Neen, het was inderdaad niet smakelijk, afge 
zien nog van de voedingswaarde, maar bij gebrek aan beter 
moesten wij er wel gebruik van maken evenals van de veel 
verwenste en vervloekte "paardenbonen". 

Sinterklaas 
'Waar de groote mensen zich over het algemeen nogal wisten 
te schikken in hun lot, waren het de kinderen die het meest 
moesten missen. Zij toch hadden zelfs geen speelgoed waar 
mede zij zich konden vermaken. Ook de kinderen der inwo 
ners zouden deze winter van de "feestdagen" weinig bemer 
ken. Toen het dan ook tegen 6 december begon te lopen be 
sloten wij de kleinen enigszins tegemoet te komen en een 
Sint Nikolaasfeest te organiseren. De dames werden weer in 
het geweer geroepen om de omliggende landbouwers rond te 
gaan en van hen wat boter, suiker, meel enz. te vragen, zodat 
wij voor de kinderen ook een "echt" feest van konden maken. 
Wij kunnen niet anders zeggen dan dat er met gulle hand ge 
geven werd. Ieder kind, en er waren er meer dan 180, konden 
wij wat bruidsuikers, wat speculaas, een speculaaspop van 
100 gram, een broodje en een appel geven. Door de welwil 
lende medewerking van een evacué en onze chef-kok waren 
wij ook nog in staat om bij deze lekkernijen nog een klein 
spoor-treintje en een mooie kop met pudding te voegen. Wij 
hadden voorts een echte "Sinterklaas" op een echt paard en 
natuurlijk ook een mooi opgetuigde "Zwarte Piet" die met 
zijn ketting liep te rammelen, terwijl Sinterklaas zijn standjes 
of pluimpjes aan de kinderen uitdeelde. Het was een genot al 
die angstig-vrolijke en blijde kindergezichtjes te zien.' 

Evacuees bij wasserÏ Slijkhuis in Laa -Soeren 
Onder de evacuees bij wasserij Slijkhuis in Laag-Soeren was 
een welgesteld gezin met een dochtertje van 6 jaar en een 
kindermeisje van een jaar of 15. De mensen deden 
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afstandelijk tegen het kindermeisje en dat vond familie Slijk 
huis zielig, daarom gaven ze haar een klein kamertje dat ze 
nog over hadden. Toen hun dochtertje in de hongerwinter 
ziek werd moest de dokter meteen komen maar toen het kin 
dermeisje verschijnselen van geelzucht kreeg hoefde dat niet 
meteen en het arme kind zag er toch al niet te best uit. 
15 April kreeg de familie Slijkhuis nog Duitsers op bezoek 
en werd ze zelf buiten gezet. Ze hoorde de Duitsers straalbe 
zopen in huis te keer gaan onder gebral van 'Deutschland 
über alles '. Maar tegen 5 uur gingen de Duitsers er ineens 
vandoor en kon de familie de rommel op ruimen. 
Om 6 uur begon het langzaam licht te worden. De familie 
voelde dat er iets gaande was. Het was buiten stil je kon de 
vogeltjes horen fluiten. Om een uur of9 hoorde ze vanuit het 
bos een vreemd geluid. Het kwam steeds dichterbij enja daar 
waren de bevrijders. Vreemde mannen in uniformen die ze 
niet kende en daarachter ratelende tanks. De Tommies deel 
den chocolade uit aan de kinderen waaronder het dochtertje 
van het echtpaar dat opeens niet meer timide was. Het was 
net ofhet andere mensen waren geworden. 
Het kindermeisje liep langzaam naar twee Tommies toe en 
sloeg haar armen om ze heen. De Tommies, harde soldaten, 
stonden er een beetje verlegen bij. Opeens begreep iedereen 
het. Ze was een Joods meisje dat door haar ouders bij het 
echtpaar was achtergela 
ten. Duizenden angsten 
hadden ze jaren moeten 
doorstaan, om het kind 
zonder papieren, in leven 
te houden. Het meisje 
knipperde met haar ogen 
tegen de zon en zag in de 
verte opeens het Rood 
Wit-Blauw dat uit het 
raam werd gestoken. 

Voor wie nieuwsgierig is naar 
andere verhalen over Laag 
Soeren, kijk op onze website: 
https://www.oudheidkundi 
gekring . nl/ 

Nelleke den Boer-Pinxter 
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V ~vCVV\lT.T. 13v~ 
Vi:evew, 11 tot: 16 ApvLL 1945 

T. T. Brandsma (administrateur). A. Ligtenbelt (boekhouder). H Booy 
(houtbaas). foto uit archief T. T. Brandsma. 

TT Brandsma was pennenlikker bij houtbedrijf Hupkes te 
Dieren, EHBO-man en verloofd met Cao batje Bönker uit 
Putten waar hij regelmatig naartoe fietste. 
Gedurende de oorlog houdt hij een dagboek bij. Na zijn 
overlijden bewerkt zijn zoon, Harmen Elisa Brandsma het 
zodat het kan worden uitgegeven. Wij drukken hierbij het 
dagboek af van 11 tot en met 16 april als Dieren bevrijd 
wordt! 

11/4 '45 
Woensdag donderdag vrijdag zaterdag spoorbrug en ka 
naai bruggen laten springen 
's Nachts om 12 uur de andere dag de spoorbrug nog een 
paar keer. Vrijdag in Brummen door SS 8 man doodge 
schoten o.a. Beien, Zomers etc. 

de hele familie wakker. "Je behoeft niet bang te zijn er kon 
wel eens wat gebeuren, houd je maar gereed om dadelijk 
naar de kelder te gaan koffers moesten feitelijk ook in de 
kelder etc. maar verder konje rustig blijven liggen. Resul 
taat de hele familie het bed uit en heen en weer gesjouwd. 
Mies (evacué uit Arnhem) heeft tot 2 uur in de kamer op 
een stoel gezeten. Toen tenslotte maar weer naar bed. Dat 
heb je ervan als een lieve jongen een nare droom heeft. 
Dacht nog eens fijn uit te slapen, (de hele week was 't 
doodkalm op de zaak geweest) dus vandaag er maar eens 
van nemen. 
Om half acht stond dochtertje van hr Hupkes voor de deur. 
Of ik om acht in de zaak wou wezen voor triplex uitgifte. 
Postkantoor en de grote brug waren om 6 uur opgeblazen. 
Bij de zaak kwamen een paar D. om paarden van Horsting 
uit Olburgen te halen. (Waren bij ons gestald) Verder werd 
er hout gekaaid en hout stelling voor stelling tussen Lep 
per en ons en achter Booij. Bij de heg begonnen ze zich 
ook te nestelen. v. Veen van de Zuurstoffabriek werd het 

15/164 
Zondag gisterenavond had Wytze zeker een rare droom 
gehad, om ± 11 uur wordt hij wakker en verbeeld zich stel 
lig dat de Tomrnies op komst zijn. Springt uit bed maakt Vader T. T. Brandsma. foto: Sas van Koeveringe 
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huis uitgezet ook voor een stelling richting Koepel de 
Kaap geschut gebulder en mitrailleur. 
's Middags helemaal stil, naar de brug wezen kijken totaal 
verwoest. Postkantoor achterkant telefoon en telegraaf 
centrale alles is in spanning maar het blijft stil. Alleen veel 
burgers op straat. 'k Wou om halfvijf nog even naar de 
zaak toen gerucht ging Tomrnies in de torens allee. 
Even later schoten de moffen een paar granaten in die rich 
ting af. Maar gauw naar huis dacht minstens nu gaat het 
spel beginnen. Veldbed in de winkel op gesteld en maar 
gekleed naar bed dan konden er ze me zo te pakken ne 
men. Om 8 uur kwam een sportvliegtuigje even verkennen 
boven 't veer en bij de brug' t jonge wat vliegt zo'n ding 
langzaam net een bromtol. Vannacht nog wat ontploffin 
gen Doesburgerdijk om kwart voor acht weer naar de 
zaak, geen mof meer te zien alles was ingerukt. 
Bij de brug waren de burgers al bezig het puin aan de kant 
te gooien voor een noodbrug maar er was nog geen Tom 
mies. Naar de zaak. Paard voor de wagen, en vast hout 
opgeladen voor de veiligheid met schoppen en spijkers 

~ ~ r.L-<..~· "- •... ~ .---, 7 ..•.. --·· ... " 

~~ 
A_"-:::'. ~...r.LL._ A~~' Id<.-,_u.. c..... ~u..,._ 

Een tekeningelje uit het dagboek 

etc. even gewacht tot Tomrnies er waren. Toen vooruit 
maar jongens in 2 uur tijds hadden we een fijn bruggetje 
voor elkaar waar tot 10 ton overheen kon. Een enthousi 
asme van belang. Meisjes waren aan steen en puin door 
geven en een heel stel mannen aan 't graven. De vlaggen 
uit. Verschillende D. werden achter huizen opgepikt of 
kwamen er vandaan. Blij dat voor hem de oorlog was af 
gelopen was. Naar de zaak terug of daar kwamen tanks 
van de Tellingen laan aanzetten allemaal langs ons heen, 
't jonge wat konden die makkelijk bochtjes nemen. Nog 
een sigaret gehad en een plakchocola wat een materiaal 
geweldig. Allemaal radiografisch met elkaar verbonden 
lange staafantennes erop ging prima. Gé Hupkes is de pijp 
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nog op geweest en daar oranje aan. Verder werden de NSB 
en de moffen meiden opgehaald naar 't politiebureau later 
naar school !!! door burgers met Oranj e band om en geeer 
op schouder. De sikken Masseling werden ook opgehaald. 
Hun deur was op slot. Ingetrapt, één had zich in de schoor 
steen verstopt zo zwart als roet kwam die tevoorschijn een 
gejuich ging op werd meteen gefilmd. Moeder heeft ook 
nog even een schot opgescharreld volgens hem verwacht 
"Juliaantje" weer een baby 't werd weer een meisje zei hij. 

Naar Ellecom geweest en De Steeg. Wat zag de Middach 
terallee eruit ze waren al aan 't opruimen, waarschijnlijk 
één mijn vergeten waardoor 1 dode Tomrnie en 2 gewon 
den dus werd later afgezet. Terug in Dieren waren ze al 
een tweede brug over 't kanaal aan 't maken rolden zo van 
de ene oever naar de andere. Om zeven uur reden de tanks 
er al over. Bij school drie grote oploop om de NSB-ten 
toonstelling. Op een auto een burger met trombone en Ne 
derlandse liedjes blazen zo door Dieren heen. 
Mijnheer Hupkes had zich meteen maar gezond verklaart 
pak aangetrokken. Oranje petje op, zo zat hij aan 't raam. 

Trouwen vader en moeder staatsieportret. Foto: Sas van Koeveringe 

Nu gaat het spel beginnen. Dagboekaantekeningen T. T. Brandsma 29 
september 1944 - 18 april 1945. Harmen Elisa Brandsma (ed), Gorin 
chem Uitgeverij Narratio 20162. POF is te downloaden via de website. 
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Monumenten bij het kanaal in Dieren 
Het monument zoals op de foto bij het kanaal in Dieren is 
65 jaar na de bevrijding van Dieren, op 17 april 2010 ont 
huld. Het 'monument voor de Noodbrug' in Dieren is op 
gericht ter nagedachtenis aan de noodbrug die de bevol 
king van Dieren en Spankeren op 16 april 1945 bouwde 
over de sluis voor de bevrijders. Van groot militair belang 
was de geïmproviseerde brug over de sluis bij Dieren niet, 
het was meer een symbolische daad. En zo is het door de 
geallieerden ook opgevat. Ze noemden het in hun dagboe 
ken een 'Liberators welcome'. 
Het staat op de plek waar het Apeldoorns Kanaal in de 
IJssel uitkomt. Na de geallieerde luchtlandingen van sep 
tember 1944 hadden de Britten veel infrastructuur in Ne 
derland gebombardeerd om het de Duitsers moeilijk te 
maken troepen en materieel te verplaatsen. De weg van 
Arnhem naar Zutphen liep met een brug over de sluis bij 

Dieren. Ook die brug was gebombardeerd. 
Na aanvankelijk successen stokte de geallieerde opmars in 
de Betuwe. In april 1945 rukte de First Canadian Infantry 
Division op vanuit het oosten. Britten naderden van de 
kant van Velp. Hun opdracht was de weg tussen Arnhem 
en Zutphen veilig te stellen. Het hoofdkwartier van de Ca 
nadezen bevond zich op het landgoed De Engelenburg in 
Brummen. 
Verzetsmensen zijn vanuit Dieren over de kapotte sluis 
gekropen en naar de Engelenburg gelopen. Zij hebben de 
Canadezen overtuigd dat Dieren amper werd verdedigd 
door de Duitsers. Aan de inname hoefde dus geen beschie 
ting vooraf te gaan. Waarschijnlijk is Dieren daardoor veel 
oorlogsschade bespaard gebleven. 
Via de noodbrug konden de eenheden van de lst Canadian 
Infantry Division en de Britse 49th Polar Bear Division 
contact maken. Dieren en Spankeren werden 17 april be 
vrijd van de Duitse overheersing. Hierdoor lag de weg 
open voor de geallieerde bevrijding van de Veluwe. 
De geallieerden hebben snel een ijzeren Baileybrug ge 
plaatst. Toen de Veluwezoom bevrijd was trokken de troe 
pen verder, de Canadezen richting Apeldoorn en de En 
gelsen richting Ede. Niet lang daarna gaf Duitsland zich 
over en was de oorlog afgelopen. 
Er is sinds 5 mei 2015 ook nog een bank bij de sluis om 
te vieren dat we 70 jaar vrijheid hebben. 

•• • I I 

'Op 16 april 1945 bouwde de bevolking van Dieren en 
Spankeren op deze plek een noodbrug over de sluis. 

Daarover maakten eenheden van de I st Canadian 
Infantry Division en Britse troepen van de 49th Polar 

Bear Division contact. 

Dieren en Spankeren werden die dag bevrijd van de 
Duitse overheersing en de weg lag open voor de 

eallieerde bevrïdin van de Veluwe.' 
Nelleke den Boer-Pinxter 
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Op 14 april 2019, bij het monument voor moedige men 
sen in W02, vertelde de veertienjarige Damiaan Fuchs 
over zijn Joodse overgrootmoeder, die in Velp de oor 
log overleefde. 
Om 15.00 uur was er een eenvoudige plechtigheid bij 
het herinneringsmonument, in het plantsoen van 
Nieuw-Schoonoord (vlh Avondzon) aan de Hoofdstraat 
in Velp. Daar kon iedereen bloemen leggen ter ere van 
'de verzetsstrijders, de stille helpers en de redders die 
meer dan 600 onderduikers een schuilplaats boden van 
1940-1945', zoals de tekst op de plaquette luidt. Het 
beeld 'Het ondergedoken kind' staat symbool voor de 
onderduikers. Zes omringende bankjes stellen de Vel 
penaren en verzetsgroepen voor die hen beschermden. 

De vader van mijn betovergrootmoeder Elisabeth Ma 
ria, mr. T.M.C (Tobias) Asser (1838-1913), was jurist 
en Nobelprijswinnaar. Hij was joods, maar nam daar op Elisabeth Oorothea Furnée en haar echtgenoot Herbert Fuchs 
latere leeftijd afstand van. 

TM.Asser 

De Nobelprijs voor de 
Vrede kreeg hij in 1911 
vanwege zijn rol bij het 
tot stand komen van het 
Permanent Hof van Arbi 
trage op de eerste Haagse 
vredesconferentie in 
1899. Mijn betovergroot 
moeder Elisabeth Maria 
werd christelijk opgevoed 
en huwde een niet-joodse 
man, mijn betovergroot 
vader Hermanus Fumée. 
Maar omdat het joods 
zijn via de vrouwelijke 
lijn wordt doorgegeven, 
bleef mijn overgrootmoe 
der Elisabeth Dorothea 

Furnée joods. Zij trouwde met de joodse Herbert Fuchs. Hun 
kinderen, waaronder mijn opa Walter, moesten tijdens W02 
een ster dragen en er dreigde ook voor hen een mogelijke 
vervolging. Daarom zat het hele gezin ondergedoken. Her 
bert, mijn overgrootvader, leed voor de oorlog al aan een 
zware depressie waardoor hij in een inrichting terecht kwam 
in Bennebroek. Na een halfjaar was hij eigenlijk al genezen, 
maar ze hebben hem daar nog 2 jaar gehouden omdat ze wis 
ten dat hij daar veilig zat. Zijn 
zonen, mijn opa Walter en zijn 
broer Rein, doken eerst onder in 
Leiden en daarna in het noorden 
van Friesland. Mijn oudtante 
Liek, kwam bij een echtpaar in 
Waalwijk terecht en mijn over 
grootmoeder Elisabeth Fuchs - 
Furnée kwam hier in Velp wo 
nen bij Mies De Beer. 
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Ondergedoken als Katrien ter Kuile 
Mies werkte bij de politie. Mijn overgrootmoeder heette toen 
Katrien ter Kuile en werd geacht het huishouden te doen voor 
Mies. Elisabeth had in haar jeugd echter nooit iets geleerd 
qua huishouden, ze kwam immers uit een rijke familie waar 
ze altijd een huishoudster hadden. Het huis van Mies de Beer 
stond op de Pinkenbergseweg 7. 
Behalve Mies heeft ook Bob Straatman erg veel voor mijn 
overgrootmoeder gedaan. Hij werkte indertijd ook bij de po 
litie en kwam via Mies in contact met mijn overgrootmoeder. 
Bob regelde onder andere voedselbonnen. Elisabeth had ook 
erg veel vrienden in Velp. Jo Schuyt bijvoorbeeld, die voor 
haar oude moeder zorgde. In het huis waar Jo Schuyt met 
haar moeder woonde, woonden ook het echtpaar Mennes. 
Ook zij werden vrienden van mijn overgrootmoeder, net als 
Anna Hulsteijn, een naaister en in Arnhem de twee zusjes, 
Wies en Netje Roelofsen. Al deze mensen moesten geweten 
hebben dat Katrien ter Kuile niet degene was die ze zei dat 
ze was. 

Hereniging na de oorlog 
Na de oorlog kwam de hele familie weer bijeen in Velp. Mijn 
overgrootvader kwam vanuit concentratiekamp Theresien 
stadt, mijn opa en zijn broer uit Friesland en mijn oudtante 
Liek uit Waalwijk. Het was een enorme opluchting dat ieder 
een nog leefde. In het bijzonder mijn overgrootvader. 
Mevrouw Bicknese, de weduwe van een dansleraar, heeft 
toen haar huis op de Alteveerselaan 15 opengesteld voor het 
gezin. Het was raar om weer bij elkaar te zijn, want iedereen 
moest opnieuw aan elkaar gewend raken. Toen mijn over 
grootmoeder bijvoorbeeld haar dochter, mijn oudtante Liek, 
opzocht in Waalwijk, waren ZIJ onbekenden voor elkaar. 

Mijn oudtante 
Liek heeft later 
verteld haar niet 
te hebben her 
kend als haar 
moeder. 
Vrij snel na de 
bevrijding werd 
mijn overgroot 
moeder zwan 
ger en werd, tot Alteveerselaan 15 
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Concentratiekamp Theresienstadt 

vreugde van iedereen, baby Pau! geborenen. Omdat mijn 
overgrootmoeder toen geelzucht kreeg, heeft mijn oudtante 
Liek, ook al was ze pas 9 jaar oud, veel voor haar en de baby 
gezorgd. 
Mijn overgrootvader en -moeder hadden allebei blijvende 
schade opgelopen door de oorlog. Mijn opa en zijn broers en 
zus mochten van hun moeder bijvoorbeeld niet aan vader 
vragen stellen over Theresienstadt want dan zou hij 's nachts 
nachtmerries krijgen en gillend wakker worden. Ook mijn 
overgrootmoeder had heel veel meegemaakt en haar zenuw 
stelsel had hier erg onder geleden omdat zij tijdens de oorlog 
nooit iets gehoord had over hoe het met haar man en kinderen 
ging. En na de oorlog waren haar kinderen haar vreemd ge 
worden en had haar man hele andere dingen meegemaakt dan 
ZIJ. 

Niets was meer hetzelfde. 

Na 3 jaar in Velp gewoond te hebben - de laatste twee jaar 
in een eigen huis - is het gezin verhuisd naar Huizen. 
Hier is alles toch nog goed gekomen al hoewel ze nooit over 
de oorlog praatten. De oudste kleinzoon heeft toch nog net 
voordat Herbert begon te dementeren, een paar goede ge 
sprekken gehad over de oorlog. En ook de herinneringen van 
oudtante Liek zijn opgeschreven in een familieboekje. 
Daardoor kon ik dit verhaal schrijven over de onderduikpe 
riode van mijn overgrootmoeder in Velp en de jaren erna met 
haar hele gezin. 
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emeenten Rheden. en Rozendaai 

Vlak na de oorlog waren er overal bevrijdingsfeesten. 
In de Velpschecourant, 53e Jaargang No. 14, van VRIJDAG 
1 JUN11945,stond een groot verslag van enkele dorpsfeesten 
waar ik een paar stukjes heb uitgehaald om u een indruk te 
geven .. De andere dorpen hebben natuurlijk ook feest ge 
vierd, maar dat verslag stond niet in deze editie. 

Bevrïdin sfeest Vel -Rozen daal 
'De gehele bevolking van Velp-Rozen daal heeft meegedaan 
aan het bevrijdingsfeest wat op zichzelf het succes aangeeft. 
Gebleken is, dat Velp en Rozendaal ook in al zijn geledingen 
één feest kunnen houden. Een dames-comité van evacué's 
heeft dinsdagavond in het N .H.V. een avond gegeven, gewijd 
aan kunstzin en jolijt. De entrée was niet kunstzinnig (want 
kunst wordt niet betaald, zegt men) maar deze behoorlijke 
entree werd vroolijk betaald. Een stampvolle zaal met dank 
baar publiek. De opbrengst is bestemd voor herstel van de 
operatiekamer van het ziekenhuis, welke door het oorlogsge 
weld vernield was. Dr. van der Willigen dankte Mevr. van 
Romswinkel voor deze geste. Hij noodigde de dames niet uit 
straks gebruik van deze kamer te maken, maar hoopte van 
harte, dat de evacués weer spoedig naar huis konden. En ter 
wijl de regen gestadig viel, werd in den tuin bij de Rotterd. 
bank een vrijheidsboom geplant. De Hoofdstraatbewoners 

Zusters van het ziekenhuis onder bevrijdingsboog in de Evertselaan 

hebben hiertoe het initiatief genomen. Natuurlijk waren ve 
len van hen hierbij aanwezig en er 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. .. Maar dat was ge 
lukkig anders op den grooten dag. De "Oude Jan" trachtte 
haar klok een kathedraal-gedreun te imiteer-en. Zeer velen 
togen naar de bedehuizen om den dag aan te vangen in eer 
biedig gedenken. De kinderen uit Zuid werden in massa in de 
Hoofdstraat "overgezet" en zoo marcheerde alles naar het 
Enkplein, vanwaar de opmars eh naar den Pinkenberg begon. 
Een kleurig beeld bood het opstellen van al de schoolkin 
deren voor de tribune, met doeken, vlaggen, eerebogen en in 
fleurige kleeding. Een schouwspel om niet te vergeten. Dan 
werd de heer Koopman "per ladder" op een tafeltje geplaatst 
en begon onder zijn leiding de zang, 'meester Koopman' 
hield de bijna 3000 stemmen aardig bij elkaar. De burge 
meester sprak de jeugd toe. Er volgden volksdansen met tot 
slot een polonaise. Het was een wirwar van kleuren, bont en 
fleurig, waarbij domineerde de kleur oranje. De afmarsch 
volgde waarbij aan al die kinderen de tractatie in een zak 
werd uitgereikt. Daarna ging een comité onder leiding van 
de burgemeester door het dorp om te kijken of alles mooi 
versierd was. Van de vele opschriften trof ons vooral die bij 
het Beltjeshof was aangebracht: Veel ging verloren, weinig 
bleef gespaard, doch onze vrijheid, is 
alle offers waard. Op het van Kolplein 
nam Burgemeester Zimmerman 
plaats in een met drie paarden bespan 
nen rijtuig, waarin ook de voorz. van 
het comité, Ds. Oskamp en Zuster van 
Zwol plaats namen. Dan volgde de 
wagen waarop de andere Comitéle 
den plaats hadden genomen. Bij het 
graf van twee onbekende Engelsche 
soldaten werd haltgehouden. Den ge 
heelen dag was hier een eerewacht 
van B.S.ers opgesteld die met cere- 
monieel om het uur werd afgelost. Graf onbekende soldaat 



75 <7.JAAR 
VRT.JHEID 

75l'/'-'AAR 
VRT.JHEID 

Het comité schaarde zich rond het graf, Als de krans is neer 
gelegd spreekt de burgemeester een kort woord. Voortgaat 
de stoet, langs het Ziekenhuis, waar veel gejuich klonk. 
Overal stonden belangstellenden langs de wegen. Het was 
een drukte als in lang niet gezien. Op het feestterrein kwamen 
al spoedig de deelnemers en versierde wagens binnen. Ook 
hier sprak de burgemeester weer. Hierna werden weer volks 
dansen uitgevoerd. Jeugd-deputaties staken hierna den opge 
richten houtstapel in brand, onder de zinspreuk: Eendracht 
maakt macht. De jury, die de versierde wagens had beoor 
deeld, deelde nu den uitslag mede. De eerste prijs werd ge 
wonnen door No. 6, (Nassaustr.) De tijd verstreek en om 7 
uur volgde reeds de voetbalwedstrijd tusschen een Velpsche 
combinatie en Rheden. Dat de Velpsche combinatie met 6-1 
won, wil niet zeggen dat het een tamme vertooning is ge 
weest. Ook Rozendaal, dat den geheel en dag met Velp was 
samen geweest, vierde de bevrijding op eigen gebied verder.' 

Feestklanken in Rheden 
'Hoewel Rheden de bevrijdingsfestiviteiten al achter den rug 
heeft, draaide Woensdagavond de zweefmolen, terwijl ook 
de luchtschommel was opgesteld De schoolkinderen werden 
getracteerd, 's Avonds trokken zij achter Rhedensch Fanfare 
corps in optocht het dorp rond. 
Het was een geweldige drukte. Na den optocht werd er ge 
danst in gebouw "Ons Huis". Er heerschte in het dorp weer 
een gezellige feeststemming. ' 

'Weer feest te Rheden! Zaterdag en Pinksteren-Maandag 
was er weer volop feest in ons dorp. Een zweefmolen en een 
luchtschommel waren in liet dorp opgesteld en er heerschte 
Zaterdagavond weer een gezellige stemming onder de tal 
rijke inwoners, die naar de plaatsen van vermaak waren toe 
gestroomd. Het was dan ook heel moeilijk een plaatsje in een 
van beide gelegenheden te bemachtigen. Tweeden Pinkster 
dag werkte het weer bijzonder tegen en de voetbal-wedstrijd, 
welke gespeeld zou worden tusschen de Rhedensche slagers 
en melkboeren, kon deswege geen doorgang vinden. De wed 
strijd wordt desniettemin gespeeld en wel op Zaterdag a.s.' 

Feest voor de jeu d in Laag-Soeren 
'De Soerensche jeugd heeft haar .Bevrijdingsfeest" gevierd 
op de weide van de Wed. Bruil, welke hiervoor bereidwillig 
was afgestaan. De Oranje-Commissie, met medewerking van 
vele ingezetenen, kan op een schitterend geslaagd feest te 
rugzien. Nadat een kleurige stoet was opgesteld, bestaande 
uit versierde fietsen, wagens enz., trok deze door het dorp 
met de muziekvereeniging "Sempre Crescendo" aan het 
hoofd. De geheele bevolking sloot zich bij den stoet aan. 
Op het feestterrein aangekomen, schaarde zich jong en oud 
rond de muziektent, terwijl het corps het Wilhelmus en het 
Engelsche Volkslied speelde, door alle aanwezigen uit volle 
borst medegezongen. De Voorzitter van de Oranje-Commis 
sie, de heer H. G. Hagen, zei in het kort, dat we thans, na vijf 
jaren, eindelijk bevrijd zijn geworden van den Duitsehen 
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Tommies hebben bal in Badhuis Laag-Soeren Bevrijding Diepe Steeg 

knoet. Wij zijn blij, dat onze geëerbiedigde Koningin, Prin 
ses Juliana, Prins Bernard (eerlang ook de kleine Prinsesjes) 
weer in ons midden zijn teruggekeerd. Een luid driewerf 
hoera volgde op deze woorden. Voor alle gevallenen verzoek 
ik U een oogenblik eerbiedige stilte. Daarna richtte de heer 
Hagen zich tot allen, die het mogelijk hadden gemaakt, dit 
Kinder-Bevrijdingsfeest zoo geweldig te doen slagen, en 
dankte hartelijk voor de spontane en welwillende mede- 
werking. Vervolgens werden de kinderen rijkelijk onthaald 
op chocolademelk, bessensap, cake, gebak en belegde brood 
jes. Na afloop speelde de muziek-vereeniging nog mar 
schmuziek, waarbij jong en oud, precies zooals voorheen, om 
de muziektent hosten en dansten. Ook de Tommies die in 
Laag-Soeren gestationeerd zijn, waren van de partij en ver 
maakten zich uitstekend' 

Jeu dfeest Ellecom 
'De jeugd van Ellecom vierde zaterdagmiddag feest! In op 
tocht trok men, deels te voet, deels op versierde wagens, 
vanaf de Openbare School naar het alom bekende terrein van 
.Avegoor". De optocht zoowel als de festiviteit op zichzelf 
werd opgeluisterd door de vroolijke tonen van het populaire 
muziekkorps "Excelsior". Men moest de gezichten van de 
jeugdigen eens zien glunderen van genoegen bij het verorbe 
ren van de jaren niet gekende lekkernijen, als chocolademelk, 
witte luxebroodjes, borstplaatjes, koekjes en kruidkoek. Aan 
het eind van dezen prachtmiddag bedankte de heer A. Bos, 
namens de inmiddels opgerichte Oranjevereeniging, de da 
mes voor de organisatie en het muziekgezelschap, voor de 
medewerking; welk dankwoord werd voorafgegaan met een 

De jeugd van Ellecom 

driewerf "hoera" op ons Vorstenhuis. De afmarsch naar "de 
Friedhof", waar de stoet zich zou ontbinden, nam daarna een 
aanvang.' 

Nelleke den Boer-Pinxter 

Optocht Ellecom 

!.. •. 
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Oor{o~smonument aan de 'Eer6eelêsewe~ Rozendaai 

Niet erg bekend is het oorlogsmonument op de heide in de 
omgeving van Terlet. Het is in 1993 is opgericht om omge 
komen vliegtuigbemanningen te gedenken. Bij drie verschil 
lende incidenten in deze buurt kwamen in totaal vijftien, 
veelal jonge, mannen om het leven. 

Drie ongelukken 
- In november 1941 stortte een vliegtuig neer in het gebied 
De Kouwerik. Daarbij kwamen drie bemanningsleden om 
het leven. De vier anderen werden krijgsgevangen gemaakt. 
- In augustus 1942 werd een toestel door een Duitse nachtja 
ger neergeschoten boven de Zwarte Bulten. Alle vijfbeman 
ningsleden kwamen daarbij om. 
In de nacht van 14 op 15 juni 1943 werd een Lancaster bom 
menwerper neergeschoten. Het toestel stortte neer in de heide 
bij de Eerbeekseweg. Zeven militairen lieten het leven, 
slechts één man wist het vliegtuig op tijd te verlaten. De plek 
van het ongeluk bleef zichtbaar door het ontbreken van bo 
men uit de laan. 

De mannen uit de Lancaster zijn in Arnhem begraven, op 
Moscowa. De andere slachtoffers liggen op de begraafplaats 
van Rozendaal in het bos. Daar leggen schoolkinderen bij de 
4 mei herdenking nog altijd bloemen bij hun graven. 

Vijftig jaar later 
Vijftig jaar na het neerstorten van de Lancaster werd op die 
plek een eenvoudig monument opgericht. Het is een ontwerp 
van kunstenaar Eugène Terwindt uit Velp. Op de gedenk 
plaat staat: 

'STA EEN OGENBLIK STIL BIJ DEZE 
PLAATS WAAR IN DE NACHT VAN 14 
OP 15 JUNI 1943 EEN LANCASTER 
BOMMENWERPER NEERSTORTTE - 
DAARBIJ VERLOREN ZEVEN JONGE 
VLIEGERS HUN LEVEN - BIJ TWEE 
ANDERE ONGELUKKEN 
MET BOMMENWERPERS 
IN DE GEMEENTE ROZENDAAL 
KW AMEN NOG ACHT GEALLIEERDE 
VLIEGERS OM HET LEVEN'. 

Bronvermelding 
* Over de ondergang van de Lancaster website www.tiemensinfo en 
het artikel van W.H. Tiemens in A&H, juli 1993, nr. 105, p. 8 e.v. 
* Over Teerosen, Terlet en vliegtuigincidenten o.a. www.luchtoor 
log.net en www.dickveerman.nl 
* Over het monument: www.4en5 meLnl>oorlogsmonumenten>monu 
mentenzoeken. Hier staan ook de namen van de omgekomen militai 
ren vermeld. Cathrien van de Ree 
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Oor[ogsfierinneringen van Teunis Jacobus 'Burgers, 
boer oy de Burgershoeve in Spankeren. 

Het is nu 1982. Als ik dit opschrijf, ga ik er van uit dat wat 
de toenmalige boer op de Burgershoeve allemaal persoonlijk 
heeft meegemaakt tijdens de Duitse bezetting ook later nog 
op belangstelling kan rekenen. We hebben in Nederland eer 
der een bezetting gehad door een vreemde mogendheid, ik 
bedoel de Franse tijd, globaal genomen van 1795-1813. Toen 
was vanaf 1800 ook al een Burgers boer op de Burgershoeve. 
Het zou geweldig interessant zijn geweest, wanneer deze 
Teunis Everts Burgers zijn ervaringen had opgeschreven. 
Mijn grootmoeder wist te vertellen dat er hier op de boerderij 
een Kozak gegeseld was, men had hem daartoe aan een ap 
pelboom vastgebonden. Enfin, Teunis Burgers zal proberen 
het beter te doen dan zijn voorvaderen en daartoe het een en 
ander op papier zetten. 

Evacuees uit Arnhem 
Het gaat nu over de periode toen we vlak aan het front zaten, 
een periode die eigenlijk begon met de slag om Arnhem. De 
eerste aanwijzing, zo bleek later, was een zeer zwaar bom 
bardement op het vliegveld Deelen. De wind stond blijkbaar 
naar ons toe en ik weet nog goed dat je toen zand tussen je 
tanden kreeg, en dat dat zand afkomstig was van het vlieg 
veld. Arnhem moest op last van de Duitsers geheel worden 
ontruimd. Wij kregen in eerste instantie 42 personen. Onze 
belangrijkste gast was de eigenaar van hotel Pax in Arnhem. 
Ik ben zijn naam vergeten en zijn hotel zul je ook vergeefs 
zoeken, want het is later afgebroken, het stond aan het Vel 
perplein. Mijnheer Pax kocht een paard met een kar. Het was 
een groot paard en eveneens een grote kar, een molenaarskar. 
Zijn oude vader, zijn vrouwen een aantal schilderijen en an 
dere kostbaarheden vonden een plaats op de kar, benevens 
een schaap. Het grote probleem voor mijnheer Pax was, dat 
niemand ooit een paard had bestuurd. Maar de oberkelner 
had een zwager, Willem Brandt, die was groenteboer in Arn 
hem en reed met een hittekar. Willem had een zoon Heinz, 
18 jaar toentertijd, die zou met de hittekar rijden, waarop o.a. 
zijn moeder en een aantal kippen. Na een week is mijnheer 

Een logé met zoonlje, Hanna Uenk (hulp in de huishouding), Anna 
Burgers-Uenk, Jan Bloemen en Teunis Burgers.De naam van het 
paard is Koos. 

Pax vertrokken naar Eerbeek waar hij een leegstaande villa 
kon krijgen. De familie Brandt wilde liever op de boerderij 
blijven. Deze Willem en Heinz komen later nog eens in mijn 
verhaal voor. 

Luchtaanvallen 
We kwamen terug van het melken, Jan Bloemen en ik, Jan 
Bloemen was bij ons knecht. Er lagen zeker 25 vaten benzine 
onder de appelboom vlak bij huis. Later bleek het geen ben 
zine te zijn maar dieselolie. We waren verre van gelukkig 
met deze opslag zo dicht voor de deur, want er werden her 
haaldelijk beschietingen uitgevoerd door Engelse vliegtui 
gen. We wisten niets beters te doen dan een hoop aardappel 
loofvan het land te halen en hebben hiermee de vaten onder 
gedekt. De brandstofopslag was de voorbode van een grote 
invasie met vrachtauto's. Het hoofdkwartier was op de Bock 
horst en bij ons in de schuur was de reparatiewerkplaats. Het 
waren zeer bekwame Duitse soldaten en zij hadden het zeer 
royaal van eten en drinken. De autoreparatie inrichting is 
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Rechts de woning van de ouders van T.J. Burgers, links de boerderij 
van Klein Kranenburg 

ongeveer 11 dagen bij ons bezig geweest. Wij woonden er 
maar bij in. Dag en nacht stonden alle deuren open. Auto's 
op de deel, onder de berg, zelfs in de mestvaalt. Verder ston 
den er een aantal op reparatie te wachten onder de bomen 
langs de weg. In die dagen vond de eerste luchtaanval plaats 
op de spoorlijn. De spoorlijn was een geliefd object voor de 
Engelse vliegtuigen. De bedoeling was, dat de bommen 
schuin onder in de spoordijk zouden terechtkomen en dan 
ontploffen. In werkelijkheid gebeurde dit maar een enkele 
keer,5 à 10% van de bommen waren raak. De anderen vielen 
of in de spoorsloot of nog verder van de spoorlijn af, op ons 
bouwland en weiland en dat aan de andere kant van het spoor. 
N a de oorlog hadden we zeven bomkraters in ons land. Die 
eerste bomaanval gebeurde op een mooie middag in de peri 
ode dat de Duitsers met hun vrachtauto's bij ons waren. Wij 
hadden korrelmaïs verbouwd. We besloten het stro maar aan 
de koeien te geven. De koeien waren achterin bij de spoor 
sloot, maar kwamen heel vlug naar ons toe en begonnen aan 
de maïs te vreten. Toen gebeurde het. Vanaf Leuvenheim za 
gen we Engelse vliegtuigen dwars over de spoorbaan heen 
vliegen en bommen afgooien. Eerst één en toen nog één en 
nog één en het volgende vliegtuig kwam steeds dichter naar 
ons toe met zijn bommen. De bommen vielen achter in de 
wei, vlak bij de plaats waar even tevoren onze koeien gelo 
pen hadden. Er kwam alweer een vliegtuig aan. Ik ging in 
galop naar huis, daar stond een eenroedige zaadberg, vlak bij 
de noodwoning van Willem Brandt. Willem Brandt was een 
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bijzonder moedige man en hij hielp mij uitspannen. Het 
paard was natuurlijk vreselijk zenuwachtig, we hebben nog 
nooit zo snel uitgespannen. Toen het paard uitgespannen 
was, hebben we het paard maar losgelaten. Later hebben ze 
hem achter in Spankeren opgevangen, bij de boerderij van 
Wielheesen. Hoe was het met Jan Bloemen gegaan? Hij heeft 
doods-angsten uitgestaan. Een bom stuiterde terug en kwam 
recht op Jan Bloemen af, die daar plat op zijn buik in de wei 
lag. Dat zijn erg gevaarlijke bommen, er is maar een klein 
gat in de grond, maar een grote scherfwerking. Het is voor 
Jan Bloemen goed afgelopen. De vernielingen aan ons huis 
waren niet gering, er waren maar weinig ruiten meer heel. 
Er is nog een aangelegenheid, welke in die tijd plaats vond, 
en dat is het verhaal van de munitietrein. Het was een mooie 
middag en opeens kwam daar een heel lange goederentrein 
aan met afweergeschut erop en soldatenwagons en die reed 
heel langzaam in de richting van Dieren en toen stopte hij. 
De locomotief stond bij de overweg van de Overweg, de 
overweg van de Bockhorstweg bij Zonneberg was helemaal 
afgesloten. Wat zou er wel gebeuren, als de Engelse vliegtui 
gen zouden komen? Onze Duitse autosoldaten waren niet be 
zorgd: "Hören Sie nicht, die Deutsche Jäger sind da, wenn 
die Deutsche Jäger da sind, kommt keine Tommy in die Luft". 
Die Duitse Jäger moeten wel erg hoog zijn geweest, ik heb 
niets gehoord of gezien, maar het is een feit, dat er geen En 
gelse vliegtuigen kwamen. De familie Zonneberg was ook 
gevlucht, terwijl hun appelboom vol hing met appels. De 
Duitse soldaten hadden het ook gezien en hebben de boom 
goed geplunderd. Later klonken een paar scherpe fluitsigna 
len van de locomotief en vertrok de trein weer in de richting 
vanwaar hij gekomen was. 
De auto-Duitsers gingen plotseling weg met achterlating van 
grote hoeveelheden kapotte en versleten onderdelen. We 
hebben het paard voor de kar gespannen en alles opgeladen, 
drie karren vol. We waren nog bezig met opruimen, toen er 
nieuwe inkwartiering aankwam. Nu waren het soldaten met 
paarden en wagens en het bleek later dat zij behoorden bij 
veldartillerie, die geplaatst was bij de splitsing van de Rijn 
en IJsel. Het was een groot verschil met de vorige groep. 
Deze mensen hadden het erg sober. Ze hadden 23 paarden. 
Ze waren uit Frankrijk meegevoerd. Er gebeurde iets waar 
we geen rekening mee hadden gehouden, n.l. kwade droes. 
Kwade droes is een ernstige ziekte bij paarden, die in ons 
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land praktisch nooit voorkwam. We kennen wel goedaardige 
droes, dat is een soort verkoudheid, maar met een heel andere 
smetstof. Die Franse paarden waren smetstofdragers van 
kwade droes, ze werden er zelf niet ziek van, maar verspreid 
den de smetstof wel en op een kwade dag haalde ik ons paard 
uit de wei, met het veulen dat toen al een halfjaar oud was 
en ze waren allebei ziek. Het veulen is doodgegaan. 

Rosa 
Nu kom ik aan het verhaal van Rosa. Rosa was de hit van 
Willem Brandt. Rosa had een groot gebrek, n.l. Rosa was 
steeks. Een paard dat steeks is, kan het zo in zijn hoofd krij 
gen dat het geen poot meer wil verzetten. Willem Brandt had 
in de grensstreek gewoond bij Elten, hij kon goed Duits en 
kon goed met de Duitse soldaten opschieten. Rosa liep bij de 
Duitse paarden in de wei en Rosa stond bij de Duitse paarden 
op stal en kreeg van de Duitse haver ook haar portie. Je kon 
Rosa haast niet van de Duitse paarden onderscheiden. Bij de 
Duitse paarden was Frits. Frits was een ruin, iets groter dan 
Rosa. Willem en Heinz keken met begerige ogen naar Frits. 
Toen kwam de dag van vertrek. Het gebeurde natuurlijk ge 
heel onverwacht en 's nachts in het donker. De soldaten wa 
ren erg druk met alles inpakken. Maar Willem en Heinz zou 
den wel eventjes helpen. Ze zetten Rosa netjes bij de Duitse 
paarden buiten en Frits bleef op stal staan. Een van de solda 
ten kon nergens een trens vinden. En maar zoeken tot hij ont 
dekte dat het paard op stal een trens aanhad en toen zag hij 
meteen dat het het verkeerde paard was. Het plan was mis 
lukt. Het lijkt mij het beste het verhaal van Rosa meteen maar 
verder te vertellen. Willem had Rosa en een wagen en daar 
door was hij nogal eens op pad voor de voedselvoorziening 
in opdracht van de Plaatselijk Bureauhouder (P.B.H.) Maar 
op een kwade dag, toen hij voor de zoveelste keer naar Arn 
hem werd gestuurd, werd alles door de Duitsers in beslag ge 
nomen. Zo was Willem zonder paard. Hij ging verhuizen 
naar Dieren naar het koetshuis van Keyenheuvel, maar hij 
kwam wel elke dag melk halen. In het voorjaar besloot hij 
naar Elten te gaan naar zijn geboortestreek. Daar was juist 
het offensief begonnen vanaf het Reichswald en daar was bij 
tijd en wijle hevig artillerievuur. Op de dijk daar liep een 
Duitse boer, die Willem wel kende, naar zijn boerderij te kij 
ken in de verte, die ook al een paar treffers had opgelopen. 
In de stallen bevonden zich nog drie paarden. Hij kende de 
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onverschrokkenheid van Willem en zei: "Als je de dieren er 
uit haalt, krijg je er één van mee." Bij artilleriebeschietingen 
zijn vaak grote pauzes en Willem had geluk. Hij haalde de 
drie paarden ongeschonden uit de boerderij en kreeg er één 
cadeau. Hij vertelde 's avonds het hele verhaal toen hij bij ons 
kwam melk halen. Ik zei: "Als ze je paard zien, pakken de 
moffen je het zo af" Daar had hij nog niet aan gedacht, maar 
hij ging onmiddellijk naar huis. Toen hij bij de Dierense brug 
kwam, zag hij dat de moffen zijn paard al gepakt hadden. 
Maar Willem kreeg een ander paard van hen terug, hoog 
drachtig daardoor hadden ze met dit paard niet verder ge 
kund. Enige dagen later werd het veulen geboren. Weer enige 
tijd later kwam de bevrijding. Het was overal bekend ge 
maakt, dat alle paarden die niet op normale manier in ie 
mands bezit waren geraakt, op grote verzamelplaatsen moes 
ten worden samengebracht, opdat de werkelijke eigenaren 
hun verloren gegane paarden weer terug konden vinden. Zo'n 
verzamelpunt was de volgende dag in Apeldoorn op de 
markt. Willem en Heinz gingen met het paard naar Apel 
doorn. Ze hadden er nog niet lang gestaan of er kwam een 
boer uit Zevenaar, die zei dat het paard van hem was. De 
commissie die daar uitspraak over moest doen, wees dit toe. 
Willem en Heinz liepen daarna nog eens de markt over en 
eensklaps wat zagen ze: Rosa. 
Zo kwam Willem dus 's avonds weer met Rosa thuis. 

Razzia's 
Er waren veel Hollandse mannen bij razzia's opgepakt om in 
Duitsland te werken. In Duitsland was groot gebrek aan man 
kracht. Men kon zich vrijwillig opgeven, maar dat gebeurde 
niet. Daarna werden ze opgeroepen door de Burgerlijke 
Stand, waardoor velen gingen onderduiken, zodat tenslotte 
razzia's nog de enige manier was om mensen in Duitsland 
aan het werk te krijgen. Eenmaal in Duitsland probeerden 
sommigen terug te vluchten naar hun woonplaats of familie. 
Ze gingen bij voorkeur langs stille wegen en kwamen bijzon 
der vaak over de IJsel bij Kraaijvanger in Olburgen. De 'Kreij 
van 't Hogeland' had een boerderij aan de IJsel en daar ook 
een voetveer. Je kwam in Spankeren op de weilanden uit, te 
genover Herberg De Luchte. Kreij stuurde ze vaak naar ons 
toe. Daar kun je 's nachts wel slapen en krijg je wat te eten. 
We hebben zodoende heel wat mensen te gast gehad, in meer 
of minder goede conditie. Vanaf Spankeren gingen deze 
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mensen meestal over Laag-Soeren, Loenen, Woeste Hoeve, 
Hoenderloo naar Bameveld. Toch heb ik een keer grote 
moeilijkheden gehad door die slaap gasten. Het was wel een 
beetje mijn eigen schuld, want ik had voor een groepje een 
kaartje getekend, hoe ze moesten gaan om in Bameveld te 
komen. Deze mensen zijn in de omgeving van Apeldoom 
aangehouden en de moffen vonden het kaartje. Het was op 
oudejaarsdag 1944 en ik was 's middags met mijn dochter 
Diet naar de Hank, om haar te leren schaatsenrijden. Toen 
kwamen er twee Duitse soldaten bij mijn vrouw, die zeiden 
dat ik met hen mee moest naar Apeldoom. Ik was echter niet 
thuis en mijn vrouw was aan het oliebollen bakken. De sol 
daten hebben een poos gewacht, een aantal oliebollen gekre 
gen en zijn toen weer vertrokken. Toen ik thuiskwam was er 
groot alarm, want ze zouden terugkomen. Ik heb een paar 
nachten bij mijn vader en moeder geslapen. Want de moffen 
hadden altijd de gewoonte om de mensen, die ze hebben wil 
den, 's nachts van het bed te halen. Een paar dagen later is 
een van de twee soldaten nog weer terug geweest, maar ik 
was weer niet thuis. 

Levens evaar 
Als men mij zou vragen, was er wel eens levensgevaar, dan 
zou ik willen antwoorden, dat het nogal meeviel en dat het 
toeval daarbij een grote rol speelde. Ik wil enkele voorbeel 
den noemen: Jan Bloemen, ik heb verteld van die bom die 
recht op hem afkwam, maar halverwege ontplofte zodat alles 
goed afliep. Maar een andere keer was hij ook dicht bij de 
dood. Er was n.l. een bom gevallen midden in de beek, op de 
plaats waar hij met een duiker onder de spoorlijn doorgaat. 
Midden in de beek was een groot gat, maar daarom heen was 
door opstuwing van de grond een wal ontstaan, die de door 
stroming van het water verhinderde. Het was gemakkelijk te 
verhelpen maar je moest een paar laarzen aanhebben en een 
schop om een opening in de wal te maken. Ik had Jan Bloe 
men daamaar toegestuurd met deze opdracht. In die tijd zaten 
de Tommy's in Steenderen. Toen Jan Bloemen daar bezig 
was vielen opeens twee granaten in de wei, afkomstig van het 
geschut van de Tommy's. Jan Bloemen is meteen opgehou 
den, vlug het spoor over en weg. Vooral dat laatste was erg 
belangrijk, want wanneer hij achter de spoordijk was blijven 
liggen, was hij verongelukt. Het volgende salvo viel n.l. net 
achter de spoordijk. Ik begrijp nog steeds niet, hoe die 
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Tommy's Jan hebben opgemerkt, maar het is goed afgelopen. 
Een andere keer, dat we door het oog van de naald zijn ge 
gaan, was op 3 april 1945. Mijn dochter Tini was jarig en 
Opa en Oma waren bij ons op visite. We hadden Duitse in 
kwartiering, doortrekkers, die 's nachts op pad gingen, maar 
overdag de tijd gebruikten om alles goed te organiseren. Bij 
verschillende boeren werd wat hooi gevorderd en die kliekjes 
hooi werden bij ons achter het huis op één wagen geladen. 
Men vond het een gunstige plek, omdat de bomen langs de 
weg enige bescherming gaven tegen de Engelse vliegtuigen. 
De Duitsers waren daar mee bezig en toen kwamen er twee 
vliegtuigen aan van de kant van de boerderij van Hannsen. 
We meenden dat ze niets gezien hadden, maar dat kwam an 
ders uit, ze maakten een grote bocht en kwamen over de 
Bockhorst weer terug. De Duitse soldaten staakten hun werk 
en de wagens met de paarden werden bij ons op de deel ge 
reden. De tweede keer gebeurde er weer niets, maar de vlieg 
tuigen maakten weer een grote bocht. In die tussentijd werd 
er koortsachtig gewerkt om alles weg te krijgen. Onze deel 
stond tjokvol, maar achter het huis was alles weg. De vlieg 
tuigen vlogen zeer laag, maar er gebeurde niets. Als ze waren 
beginnen te schieten was het catastrofaal geworden. 

Het aard Emma 
In de rubriek 'levensgevaar' behoort ook het gebeuren met het 
paard Emma. Het paard Emma was een jong paard en een 
zeer lief dier en geweldig mak, ik was er erg gek mee. We 
moesten met het paard rijden voor de Todt, ook wel genaamd 
'Organisatie Todt', afgekort O.T. Het was zo geregeld, dat de 
boeren om de week moesten rijden. De andere week kon je 
het paard voor je bedrijf gebruiken. Wij hadden voor het 
paard een 'Bescheinigung', dat vermeldde, dat het paard ge 
vorderd was door de Todt en dat andere instanties er af moes 
ten blijven. Toen werd het Pasen 1945, met Pasen waren de 
Duitsers al bezig zich terug te trekken. Zo was in de omge 
ving van Zevenaar een groep Russische krijgsgevangenen te 
werk gesteld voor het maken van loopgraven en tankgrach 
ten. Die werden teruggetrokken naar Spankeren. Het was de 
bedoeling dat Spankeren se boeren ze verder moesten bren 
gen. Tegen de avond kwam er bedrijvigheid en ze wilden ons 
paard Emma ook vorderen. Ik wilde natuurlijk mijn paard 
niet afgeven met mijn 'Bescheinigung' in de hand. De man 
waar ik mee te doen had, was een Russische onderofficier, 
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De Burgershoeve in Spankeren de achterkant met hooimijt 

zodat we elkaar helemaal niet konden verstaan. 
Hij had het paard al losgemaakt, maar ik trok hem dat touw 
weer uit de handen en maakte het paard weer vast. De man 
was woedend, trok zijn revolver en wou mij ter plaatse dood 
schieten. Toen kwam er een Duitse officier aan. Deze man 
kon ik duidelijk maken waarom ik het paard niet wou afge 
ven. Hij zei dat de O.T. in Dieren was opgeheven en dat daar 
door mijn 'Bescheinigung' geen waarde meer had. We heb 
ben Emma nooit meer teruggezien. 

Voedselvoorzienin 
Het was een zeer rumoerige nacht, wat betreft de luchtaan 
vallen op het Ruhrgebied. Je kon hier altijd zoeklichten zien 
en het afweergeschut horen, maar op die bepaalde nacht was 
het wel erg rumoerig, het was half vier in de ochtend en in de 
winter. Ik ging naar buiten om eens te kijken en toen stonden 
er drie vrouwen aan de deur. Op mijn vraag wat of dat bete 
kende, zeiden zij, dat ze de eersten wilden zijn om melk te 
krijgen. Je kon maar een beperkt aantal liters verkopen, het 
mocht natuurlijk helemaal niet, maar als de koeien goed melk 
gaven, bleef er nog voldoende over om aan de fabriek te le 
veren,' zonder dat het in de gaten liep. Ik vond het echter on 
gewenst en niet nodig dat men daarvoor uren bij mij aan de 
deur moest staan. Ik heb daarom knipkaarten ingevoerd. Een 
knipkaart gaf recht op 1 liter in de week, op de dag welke op 
de kaart vermeld stond. Voor elke dag had ik 10 kaarten, dus 
70 liter melk in de week. De mensen konden op elk uur van 
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de dag komen. Ze moesten wel aantonen dat ze kleine kin 
deren hadden. 

Bevriidin 
De bevrijding geschiedde op maandag 16 april 1945. Zon 
dags waren de Canadezen al in Brummen en zijn ze ook bij 
de Gelderse Toren geweest en weer teruggegaan. Enkele 
Spankenaren zijn zondags al op de fiets naar Brummen ge 
weest, binnendoor kwamen ze niemand tegen en ze kwamen 
terug met sigaretten. Maandagmorgen gebeurde het, we 
hoorden een vreselijk lawaai in de Torense Allee (de Zut 
phensestraatweg). Het waren een aantal carriers met metalen 
rupswielen die dat lawaai veroorzaakten. Er werd niet ge 
schoten, want in de nacht van 15 op 16 april waren alle Duit 
sers uit Olburgen, Doesburg en verdere omgeving terugge 
trokken richting Apeldoorn. De Duitsers hadden de toren van 
de kerk van Doesburg de vorige dag opgeblazen, men zei la 
ter dat dit had gediend om aan alle Duitse posten te doen ver 
staan dat het uur van vertrek was aangebroken. De grote 
slanke toren was n.l. overal in de omtrek te zien. De Canade 
zen konden niet verder dan het kanaal want de brug was op 
geblazen, men heeft in korte tijd een noodbrug ge±naakt over 
de sluiskommen en toen konden de voertuigen Dieren binnen 
komen. Ondertussen was Dieren van de andere kant bevrijd. 
De Engelsen kwamen met grote tanks vanaf Arnhem maar 
niet over de weg, maar door de bossen via de Geitenberg 
kwamen ze Dieren binnen. Ik ben er natuurlijk bij geweest, 
ik heb het allemaal gezien. Het was prachtig weer en later 
stond de hele colonne langs het kanaal richting Apeldoorn. 
Terwijl ik daar bij de Dierense brug was, trof ik daar Johan 
Kip. De gebroeders Kip (Johan en Willem) hadden een sme 
derij aan de Zutphense straatweg in Dieren en wij waren daar 
al lang klant. Johan Kip zei: "Teunis ga met mij mee naar 
huis. Dan gaan we een cognacje drinken, want dat heb ik al 
tijd bewaard voor de bevrijding". Zo kwam ik dus onver 
wacht aan de cognac bij Johan Kip en ik dronk nooit alcohol. 
Maar ik kon het in dit geval niet weigeren. Ik heb er trouwens 
helemaal geen last van gehad. 

Dit is een deel van het dagboek van T eunis Burgers. Helaas konden 
we het niet helemaal in A&H plaatsen. Voor wie nieuwsgierig is naar 
de rest, kijk op onze website: https://www.oudheidkundigekring.nl/ 
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Duitse gesneuvelden van de Slag om Arnhem in Velp: september 1944 
Hans Timmerman 

Inleiding 
Van 17 tot 26 september 1944 werden door Britse en 
Duitse militaire eenheden in Arnhem en Oosterbeek zware 
gevechten geleverd die later onder de naam Slag om Arn 
help bekend zouden worden. Aan Britse zijde vocht de 1st 
British Airliome Division aangevuld met de lst Polish In 
dependent Parachute Brigade. Zij zagen zich geplaatst te 
genover de overblijfselen van de 9.SS-Panzerdivision Ho 
henstaufen en de 10.SS-Panzerdivision Frundsberg, die 
gedurende de strijd werden aangevuld met diverse eenhe 
den van de Waffen-SS, Wehrmacht, Kriegsmarine en 
Luftwaffe. Tijdens de strijd sneuvelden ongeveer 1900 ge 
allieerde militairen. Van de Duitse gesneuvelden zijn geen 
exacte aantallen bekend. Op de Duitse militaire begraaf 
plaats te Y sselsteyn bevinden zich zeker 1725 graven van 
militairen die zeer waarschijnlijk betrokken zijn geweest 
bij de strijd. Hoeveel er elders zijn begraven of worden 

I 

vermist is niet bekend. 

Duitse gesneuvelden 
De Duitse militairen die in en rond Oosterbeek en Arnhem 
tijdens de gevechten sneuvelden, werden in veel gevallen 
ter plaatse in veldgraven begraven. Deze lagen overal in 
het gevechtsgebied verspreid: in tuinen, langs wegen, in 
bossen etc. 
Grbte aantallen gesneuvelden werden afgevoerd naar de 
Duitse militaire begraafplaatsen Ehrenfriedhof Arnheim 
in Arnhem en Ehrenfriedhof Grebbeberg te Rhenen. An 
deren kwamen terecht op kerkhoven en begraafplaatsen, 
vaak in de omgeving van gebouwen waar tijdens en na de 
gevechten verbandplaatsen van eenheden waren onderge 
bracht. 
Ook namen.de Duitsers een aantal noodbegraafplaatsen in 
gebruik. Deze lagen onder meer in Arnhem aan de Weg 
achter het Bos, bij de Saksen Weimar Kazerne en in Velp 
aan de Zutphensestraatweg. 

I 

Velp 
In Velp werden aan de Zutphensestraatweg twee noodbe 
graafplaatsen ingericht: een begraafplaats tegenover het 
toenmalige Parkhotel en een naast het toenmalige Hotel 
Nederhagen. 

Bewerkte uitsnede uit de Oefence Overprint, Arnhem East, van 4 april 
1945, met daarop rood omlijnd de locatie van de begraafplaatsen bij 
het Parkhotel (links) en Nederhagen (rechts). (Uitsnede en bewerking 
door de auteur, kaart: particuliere collectie) 

De begraafplaats tegenover het Parkhotel werd aangelegd 
door het SS-Panzergrenadier Ausbildungs und Ersatz Ba 
taillon 16, een opleidingseenheid van de Waffen-SS die al 
langer in de regio gelegerd was. In Arnhem werd onder 
andere de Menno van Coehoorn Kazerne in de wijk Kla 
ren dal voor de eenheid gevorderd. In enkele huizen aan 
het Sickeszplein, vlakbij de Apeldoornseweg, werd de 
tandarts afdeling van de eenheid ondergebracht. Daar wer 
den militairen van de Waffen-SS die gelegerd waren in de 
wijde omtrek van Arnhem, waaronder in Velp en in het 
SS-Lazarett Laag-Soeren, behandeld. 



75 (7,JAAR 
VRT,JHEID 

Een keuze hadden de eigenaren niet: op basis van het (in 
ternationale) Landoorlogreglement waren de Duitsers na 
melijk bevoegd gebouwen en terreinen in beslag te nemen 
ten behoeve van het bezettingsleger. Bij de Wehrmacht 
kommandantur Arnheim werd een vorderingsbewij s op 
gesteld dat vervolgens werd afgegeven bij de gemeente. 

Commandant van 
het bataljon was de 
op 10 mei 1907 ge 
boren Sepp Krafft. 
Hij was lid van de 
NSDAP, werd op 9 
november 1941 be 
vorderd tot SS- 

Sturmbannführer 
en werd tijdens zijn 
militaire loopbaan 
onderscheiden met 
ondermeer het IJ 
zeren Kruis 1. en Il. 
klasse en diverse 
andere onderschei - 
dingen. 

In Velp werd op 20 
januari 1944 een 
deel van het Kloos 

ter Larenstein, De Goede Herder, door de 3e compagnie 
van het bataljon gevorderd. Daarbij hoorde ook de inven 
taris, die bestond uit: 160 ijzeren bedden, 119 kussens, 119 
matrassen, 68 stoelen, 35 tafels etc. etc .. De 1e compagnie 
van de eenheid nam tevens haar intrek in het klooster. Ook 
het Rectorhuis ontkwam niet aan vordering voor de admi 
nistratie van het bataljon. Het huis Sancta Maria aan de 
Laarweg, dat bij het klooster hoorde, werd ook in beslag 
genomen. De 8. Genesungs-Kompanie, nam haar intrek in 
het pand aan de Havelaarstraat 2 (nu Hoofdstraat 1). Dit 
pand werd eerder bewoond door de oud-advocaat Mr. Pie 
ter Peelen en zijn echtgenote Louise Antoinette Sethe. Een 
ander gebouw in Velp dat via de Wehrmachtkomrnandan- 

SS-Sturmbannführer Sepp Krafft 
(Collectie: Gelders Archief: 1560 - 2023) 
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tur in Arnhem, met garage en inventaris werd gevorderd 
was het Parkhotel. Dit hotel aan de Zutphensestraatweg 
werd per 20 februari in gebruik genomen voor de Trup 
penkrankenrevier van het bataljon. Deze ziekenafdeling 
was bedoeld om zieken en lichtgewonden te verzorgen en 
zonodig kleine operaties te verrichten. Voor de behande 
ling van zwaardere gevallen, waarvoor langere opname en 
meer gespecialiseerde zorg nodig was, werden de militai 
ren opgenomen in een militair hospitaal. Vier man bewa 
kingspersoneel was enkele dagen ervoor al in het hotel ge 
arriveerd. Het ziekenverblijf voor militairen stond onder 
bevel van SS-HauptsturmfUhrer der Reserve und Trup 
penarzt Dr. Fischer. 

Het Parkhotel op een in 1942 verstuurde prentbriefkaart (Collectie: de 
Gelderland Bibliotheek) 

Volgens de verzetsgroep Albrecht, die in de regio spio 
nage verrichtte, verbleven er op 15 mei 1944 in De Goede 
Herder circa 500 militairen van de eenheid van Krafft. 
Kort daarna vertrok het bataljon grotendeels naar het kust 
gebied, maar de 8. Genesungs-Kompanie bleef in Velp. 
Begin september keerde een deel van de eenheid uit de 
kuststreek terug naar Arnhem en Oosterbeek. 

De Slag Om Arnhem 
De Slag om Arnhem werd ingeleid met bombardementen 
op diverse doelen in Arnhem en omstreken. Belangrijke 



75C'i.JAAR 
VRT.JHEID 

locaties waren kazernes en gebouwen waar Duitse eenhe 
den gelegerd waren. Daaronder het Klooster Larenstein in 
Velp. De aanvallen werden uitgevoerd door tweemotorige 
Mosquito bommenwerpers van RAF 107 en 613 Squa 
dron. In Velp werd een vleugel van het Klooster Laren 
stein getroffen, maar daar waren de Duitse militairen die 
daar eerder waren ondergebracht, niet meer gelegerd. Er 
raakte niemand gewond en er vielen geen doden. 
Tijdens deze aanvallen werden twee Mosquito bommen 
werpers door de Duitse luchtafweer, die geplaatst was bij 
Fort Westervoort, neergeschoten en stortten bij Presikhaaf 
en bij het veer over de IJssel bij Rheden neer. 

De 2e en 4e compagnie van het bataljon van Krafft waren 
op zondag 17 september in Oosterbeek ondergebracht. 
Vanaf 8 september waren mannen van deze compagnieën 
gelegerd in het noorden van Oosterbeek, waar ze oefenin 
gen hielden. De 7e en ge compagnie van de eenheid lagen 
in Arnhem, de 8. Genesungs-Kompanie nog steeds in 
Velp. 
De eenheid van Krafft vormde direct na de luchtlanding 
een verdedigingslinie langs de W olfhezerweg om de naar 
Arnhem oprukkende Britten tegen te houden. Krafft ves 
tigde zijn hoofdkwartier in Hotel Wolfheze. Nadat de 
overmacht van de Britten te groot bleek, trokken de Duit 
sers zich terug. 
In de avond van de 17e september kregen een SS-Ober 
scharfuhrer en vier mans schappen, die verbonden waren 
aan de staf van de eenheid, de opdracht een vrachtwagen 
met materiaal voor de vechtende troepen van de eenheid 
in veiligheid te brengen. Een van hen was SS-Sturmmann 
Karl Hans Bangard. 
Bewapend met handgranaten en geladen geweren ver 
trokken ze vanuit het oude hoofdkwartier in de villa Wald 
friede aan de noordrand van Oosterbeek. Ze reden door 
Arnhem, waar ze brandende huizen en vluchtende burgers 
aantroffen, maar ze stootten niet op vijandelijke tegen 
stand. 

Om 23.00 uur kwamen ze in Velp aan. In de voormalige 
Truppenkrankenrevier in het Parkhotel richtten zij een 
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Larenstein na bombardement 
vooruitgeschoven commandopost in, waar gegevens over 
de vijand werden verzameld. In dezelfde nacht kwamen 
de eerste gewonden in het Parkhotel aan. Zij meldden dat 
de eenheid van Krafft omsingeld was. Karl Hans Bangard 
en de andere mannen vreesden het ergste. 
Na 17 september werd de eenheid van Kraftt ingezet bij 
gevechten in de omgeving van het landgoed Johanna 
hoeve ten noorden van Oosterbeek en aan de oostkant van 
het dorp. Tijdens de gevechten kwamen vanaf 17 septem 
ber tot en met 25 september zeker vierenvijftig militairen 
van de eenheid om het leven. 

Gesneuvelden bij het Parkhotel 
Na de gevechten zocht Krafft naar een geschikte plek om 
de doden van zijn eenheid te begraven. In zijn rapport over 
de Slag om Arnhem schreef hij hierover: 
"Om de in deze harde gevechten gesneuvelde en de aan 
hun verwondingen overleden soldaten een waardige rust 
plaats te geven, werd door het bataljon een SS-Helden 
kerkhof in Velp bij Arnhem ingericht, dat ondanks de 
korte tijd die ter beschikking stond, door hard werken een 
gedenkteken werd voor alle voorbij gangers." Dat dit harde 
werken ook onder dwang van de Duitsers door diverse 
Velpenaren werd uitgevoerd, meldde Krafft destijds niet 
in zijn rapport. De begraafplaats lag ten zuidoosten van de 
kruising Zutphensestraatweg/ Heemskerk-laan! Willem 
Honigweg, schuin tegenover het toenmalige Parkhotel. 
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De keuze voor de locatie bij het Parkhotel is niet opmer 
kelijk, want het hotel werd tot enkele maanden voor de 
Slag om Arnhem nog gebruikt als Truppenkrankenrevier 
van het bataljon en werd in de late avond van 17 septem 
ber 1944 ingericht als commandopost van de eenheid. 
Al tijdens en na de gevechten in en om Oosterbeek werden 
de gesneuvelden op het slagveld verzameld en naar Velp 
gebracht. Daar werden de stoffelijke overschotten vanaf 
21 september gewikkeld in dekens of bv. in een zeil ter 
aarde besteld, een enkele keer werd een kist gebruikt. 

"De op 17 september in regio Arnhem geslaagde luchtlan 
dingen van Britse strijdkrachten brachten ons snel in 
harde, verbitterde gevechten. Op 20.9.1944 heeft uw zoon 
als machinegeweerschutter 1, aan de leiding van zijn ka 
meraden, in een felle aanval zijn leven aan het vaderland 
geofferd. Uw zoon is op een kleine heldenbegraafplaats 
aan de oostelijke uitgang van Velp bij Arnhem/Ndl bijge 
zet en zijn persoonlijke bezittingen worden U, zodra zich 
de mogelijkheid voordoet, toegestuurd. " 
Waldemar Kreh was slechts zeventien j aar oud toen hij om 
het leven kwam. 

Op het Heldenfried 
hof werden in korte 
tijd meer dan vijftig 
militairen van de een 
heid van Krafft begra 

i ven die tijdens de ge 
vechten in Ooster 
beek en Arnhem wa 
ren omgekomen. 
Daaronder SS-Pan 
zergrenadier Walde 
mar Kreh, SS-Sturm 
mann Korbinian 
Mangold en SS-Un- 
terscharfuhrer Heinz 
Braunegger. 

Vermisten 
Het lukte Krafft 
niet al zijn ge 
sneuvelden sa 
men te brengen 
in Velp. Na de 
Slag om Arn 
hem waren er 
negenenveertig 
militairen ver 
mist. 
Nadien bleek 
dat een aantal 
van deze ge 
sneuvelden be- 

atrn t-el' ~timnt unb jeinen I'ieben \'ubt in G}utt 
uufee inlugitgelitbttr G~'fm, ullt'l'rqetU. :al'u~n, 

GJ}longtr, lil1ttl., J'U-fft uni) .ndtrr 
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l)offnnngGI'OUeG l!ebcn für @ott, ~itl)rrr, 
'13oIF nn~ [cine "bel' aUeG gelf,bfc .s;.eil11ot 

graven waren op 
diverse andere 
locaties in Arn 
hem zoals: op 
de noodbegraaf 
plaats bij het 
Duitse militaire 
hospitaal dat in 
het Gemeente 
ziekenhuis was 
gevestigd, op 
het Heldenfriedhof bij de Saksen Weimar Kazerne en op 
de Duitse militaire begraafplaats Ehrenfriedhof Arnheim. 
Gewonden van de eenheid kwamen ook elders, buiten 

De Jonge mannen 
kwamen alle drie op 
20 september 1944, 
waarschijnlijk in het 
gebied ten westen van 
de Dreyenseweg bij 
Johannahoeve om het 

leven en werden samen in één graf bij het Parkhotel ter 
aarde besteld. Ze vormden de bemanning van een machi 
negeweer, waarvan Waldemar Kreh de schutter was. De 
compagniescommandant van Waldemar Kreh, SS-Unter 
sturmfuhrer Schärfl, schreef op 1 oktober 1944 onder an 
dere het volgende aan zijn familie: 

Het graf van de op 12 februari 1945 
gesneuvelde Unteroffizier Arthur Gerlach op 
het Heldenfriedhof tegenover het Parkhotei. 
(Collectie Regionaal Archief Rivierenland 
(Tiel), Collectie W. van Veen; Foto's Tiel, 
Buren, Arnhem en Velp 1945 (Toegang 1176)) 

Bidprent van SS-Sturmmann Korbininan 
Mangold (Collectie: H. Timmerman) 
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Arnhem in Duitse militaire hospitalen, waaronder in Apel 
doorn terecht. Een aantal militairen van de eenheid zijn tot 
de dag van vandaag vermist. 

Tijdens de Slag om Arnhem werden ook enkele militairen 
van andere Duitse legeronderdelen bij het Parkhotel be 
graven. Het ging onder andere om manschappen van de 
Kriegsmarine die als infanterie werden ingezet, en moge 
lijk waren ingedeeld bij de eenheid van Krafft. 

Na de Slag om Arnhem lag de gemeente Rheden, tot de 
bevrijding in april 1945, achter het front waarvan de rivier 
de Rijn de grens vormde. Vele Duitse militairen die in 
deze maanden sneuvelden werden op de militaire begraaf 
plaats bij het Parkhotel ter aarde besteld. Uiteindelijk trof 
men na de oorlog 146 graven van Duitse militairen op het 
grafveld aan. 

Britse gesneuvelden 
Opmerkelijk genoeg werden er ook twee Britse gesneu 
velden op het Duitse Heldenfriedhofbegraven. 
Volgens verklaringen van ooggetuigen, die kort na de oor 
log werden opgemaakt, werden beide militairen rond 2 ok 
tober per jeep door de Duitsers aangevoerd. Daarna lagen 
ze ongeveer vier dagen, gedeeltelijk in grijze dekens, on 
begraven op het terrein tegenover het Parkhotel. Op het 
moment dat ze werden aangevoerd waren de lichamen al 
in verre staat van ontbinding. Daarom werd geconcludeerd 
dat ze rond 25 september gesneuveld moesten zijn. 

De Britten werden op 6 oktober 1944, afgezonderd van de 
Duitse gesneuvelden, onder dwang van de Duitsers, door 
burgers op de begraafplaats ter aarde besteld. Volgens 
twee militairen van de Waffen-SS (mogelijk van de een 
heid van Krafft) aanwezig bij de begrafenis, waren de 
Britten tijdens de gevechten in Oosterbeek gesneuveld. 
Beide Duitsers zochten nog naar identiteitsplaatjes of 
identiteitspapieren, maar deze werden niet op de lijken 
aangetroffen. Kort na de oorlog werd door burgers uit 
Velp een eenvoudige steen op het graf geplaatst met de 
tekst: Two unknown English Soldiers. Sept. 44. 
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Foto van het versierde graf van de twee onbekende Britten, gemaakt 
in 1945. (Collectie: Gelders Archief 1540-01 - 2132) 

Bij de twee Britse gesneuvelden ging het om Lieutenant 
Henry CL. Cole, die was ingedeeld bij het Glider Pilot 
Regiment, Army Air Corps en Private John E. O'Rourke 
van de lst Brigade, The Parachute Regiment. Beide mili 
tairen waren betrokken bij de gevechten bij de Arnhemse 
Rijnbrug. Van O'Rourke is bekend dat hij bij die gevech 
ten gewond raakte en als krijgsgevangene werd afgevoerd 
naar een Duitse commandopost, waar hij op 20 september 
aan zijn verwondingen overleed. Cole raakte waarschijn 
lijk tevens gewond bij de Rijnbrug en overleed op 21 sep 
tember. 
Eind november 1945 zijn de stoffelijke overschotten van 
de Britten overgebracht naar de Airborne Begraafplaats in 
Oosterbeek. Cole rust daar in graf 30.A.3, O'Rourke in 
graf30.A.7. 

Gesneuvelden bij Hotel Nederhagen 
Naast het toenmalige Hotel Nederhagen, gelegen ten 
noordoosten van de splitsing Zutphensestraatweg/ Beek 
huizenseweg in Velp, lag een kleine noodbegraafplaats 
waar elf gesneuvelden van de 10. SS-Panzerdivision 
Frundsberg begraven waren. Zij behoorden tot SS-Panzer 
grenadier Regiment 21, waarvan enkele compagnieën bij 
de strijd rond de Rijnbrug in Arnhem werden ingezet. 
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Bij deze gevechten kwam de commandant van de 3e com 
pagnie, SS-Obersturmführer Roland Vogl, om het leven. 
Op 20 september probeerde hij samen met enkele van zijn 
soldaten, via een gang tussen een paar huizen door, een 
straat te bereiken. Aan het einde van de gang was een hou 
ten deur die zij met een antitankwapen opbliezen. Nadat 
zij de straat bereikt hadden, werden zij direct getroffen 
door mitrailleurvuur, waarbij Roland Vogl om het leven 
kwam. Zijn mannen zagen hem als een goede comman 
dant, die hen al vanaf de opleiding in 1943 steeds vriende 
lijk en hulpvaardig ter zijde had gestaan. Roland Vogl 
werd 35 jaar oud. 
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front werden gebracht op de terugweg gewonde en ge 
sneuvelde kameraden meenamen. De gewonden werden 
bij een verbandplaats afgegeven, de gesneuvelden werden 
vaak in de buurt ervan begraven. Dit impliceert dat Hotel 
Nederhagen tijdens de Slag om Arnhem, mogelijk ge 
bruikt werd als opslagplaats van munitie en voedsel, of 
verbandplaats voor de vechtende troepen bij de Arnhemse 
Rijnbrug. 

Na de oorlog 
Enkele kilometers zuidwestelijk van Y sselsteyn, een 
plaats in de gemeente Venray in de provincie Limburg, 
ligt de Duitse militaire begraafplaats Y sselsteyn. Bijna 
32.000 gesneuvelde soldaten hebben hier hun laatste rust 
plaats gevonden. Nagenoeg alle in Nederland aangetrof 
fen Duitse graven zijn na de oorlog geruimd, waarna de 
stoffelijk overschotten naar deze dodenakker zijn overge 
bracht. 
Daaronder waren ook de gesneuvelden van het Helden 
friedhofbij het Parkhotel en Hotel Nederhagen. 

In de periode augustus 1947 tot in de eerste weken van 
januari 1948 werden de in Velp begraven militairen opge 
graven door de Dienst Identificatie en Berging van de Ko 
ninklijke Landmacht en naar Y sselsteyn overgebracht. 

Hotel Nederhagen (Collectie: de Gelderland Bibliotheek) 

Bij Hotel Nederhagen was ook het graf van SS-Grenadier 
Franz Schulze-Bernd te vinden die net zoals Roland Vogl 
op 20 september om het leven kwam. Tijdens een ge 
vechtsactie bij de Rijnbrug in Arnhem bestuurde Franz 
een gepantserd voertuig om personeel mee te vervoeren. 
Bij deze onderneming werd het voertuig getroffen door 
een Britse springlading. Door de explosie kwam Franz 
Schulze-Bernd om het leven. Hij werd negentien jaar oud. 

De begraafplaats bij Hotel Nederhagen, waar de mannen 
destijds begraven werden, lag een aantal kilometers achter 
het front. Het was bij de Waffen-SS destijds gebruikelijk 
dat voertuigen waarmee munitie en andere zaken naar het Duitse Militaire Begraafplaats Ysselsteyn 
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Op de Bijzondere Begraafplaats in Ellecom is een geza 
menlijk graf voor de drie Joodse Oorlogsslachtoffers, die 
in Ellecom zijn omgekomen. Op het graf staat sinds 1946 
een gedenksteen met een Davidster en tekst zowel in het 
Nederlands als Hebreeuws. De graven zijn geregistreerd 
bij de Nederlandse Oorlogsgravenstichting. 

Dit is het graf van Alfred T uvij 50 jaar, uit Rotterdam, geboren in 
Roemenië, Jacob de Lion, 40 jaar, uit Amsterdam en de 41 jarige 
Meier de Groot, uit Rotterdam. 

Bericht over de herplaatsing van het gestolen Joodse 
Monument in Ellecom 
Het bericht stond op de website van Ellecoms Belang: 
www.inellecorn.nl/ellecoms-belang/ 

Zondagmiddag 14 april 2019 om 14.00 uur zal het monu 
ment ter nagedachtenis aan 139 Joodse mensen die in EI 
lecom in opdracht van de Duitse bezetter hebben gewerkt, 
worden herplaatst. Deze herplaatsing was noodzakelijk, 
omdat het oorspronkelijke beeld, dat op 6 september 1998 
werd gerealiseerd, vorig jaar werd gestolen. 
Na deze diefstal van het Joods monument aan de Zutphen 
sestraatweg bij Villa Irene, is er een comité gevormd om 
de herplaatsing te realiseren. Kunstenaar Harry de Leeuw, 

die ook het oorspronkelijke beeld maakte, heeft een vrij 
wel identiek monument weten te realiseren. Het is bijna 
klaar. Helaas waren de oude gietmal en het tafeltje niet 
meer voorhanden, maar desondanks zal het nieuwe monu 
ment niet veel afwijken van het oude. Daarbij zal de be 
veiliging extra aandacht krijgen. 

Onthullin 
De onthulling van het monument zal een bijzonder mo 
ment worden in de historie van deze Joodse gevangenen. 
Het oorspronkelijke monument is onthuld door Max Deen, 
de laatst levende van de tragedie die zich op Villa Irene en 
Avegoor heeft afgespeeld. 
Helaas is de heer Deen inmiddels overleden, maar zijn 
dochter Sylvia Deen zal hem op deze dag vertegenwoor 
digen. Ook is onze burgemeester aanwezig en wordt de 
onthulling muzikaal omlijst door onder andere onze 
dorpsgenoot Erik Lamman (klarinet), samen met Miehiel 
Ockeloen (accordeon) en het zangkoor Sursum Corda. 
Een datum om alvast in je agenda te noteren! 

Namens het comité Joods Monument, 
Bemadette Hakken 

Het originele monument, van september 1998, voor de Joodse 
slachtoffers van SS opleidingskamp Avegoor. 

Nelleke den Boer-Pinxter 
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"Maandag 16 April - Dag der bevrijding. Overal blijd 
schap en gejuich." Dat schreef gemeentesecretaris L. Belt 
van Rozendaal in zijn oorlogslogboek'. Gefeest is er zeker 
in die dagen, op straat en overal. Volgens de Velpsche 
Courant vierde men in Rozendaal nog diezelfde avond 
feest "met een groot vreugdevuur bij het zwaargehavende 
kasteel. De burgerij schaarde zich achter de Rosendaal 
sche Kapel en burgemeester D'Yvoy kreeg bij huize Ro 
seneath een aubade voor zijn inzet." 
Maar er moest ook een groot openbaar feest komen van 
Velp en Rozendaal samen. De Velpsche Courant deed ge 
trouw verslag van de plannen en voorbereidingen. Op 30 
mei was het zover. De volgende dag schreef de krant: 
"Waar moeten we beginnen met onze indrukken weer te 
geven? Wanneer zouden we kunnen eindigen? 
Als we alles op papier zetten, wat onze oogen zagen, wat 
als een film aan ons voorbij ging, we zouden papier ver 
slinden. [ ... ] Gebleken is, dat Velp en Rozendaal ook in al 
zijn geledingen één feest kunnen houden. 

Dat deze nationale gemeenschapszin voor de toe 
komst bewaard blijft!" 

Onder ons 
In Rozendaal werd het feest daarna nog 'onder ons' voort 
gezet. "Ook Rozendaal, dat den geheelen dag met Velp 
was samen geweest, vierde de bevrijding op eigen gebied 
verder. De heer M. J. Leendertse, hoofd der school, her 
dacht in zijn openingswoord twee Rozendalers die voor 
het vaderland vielen, nl. H.v.Veelen in 1940 enJ. N. Noor 
man V.d. Dussen die in 
een concentratiekamp in 
Duitschland werd ver 
moord. Na een minuut 
van eerbiedig gedenken 
speelde de Rosendaalsche 
Kapel 'Ik had een kame 
raad'. Uit dankbaarheid 
werd de burgemeester een 

_ Feest - voorbereidingen. De voorbe- 
reiding voor het waardig vieren van een he- ~/J.. ,,' é: .. _A"__ . _., 

vrüdinqs-Ieest in Velp Rozendaal. heeft nu /. ~-r-------r 
eindelijk haar beslag gekregen. Vrijdagavond 
kwam het comité bijeen met afgevaardigden 
van Buurtcommissies. Het voorloopiq pro- 
gramma voor 30 Mei, de feestdag, luidt als ~ _,~ r(._ ~ Ç? ~ 
volgt: 71 2 uur kerkdiensten in alle kerken; / 
9 uur: optocht van schoolkinderen die van 
het Enkplein af opmarcheereu naar het sport- #".-Ae~ ar,.... ~- ~-~ 
terrein op den Ptnkenberq, Daar wordt door 
de kinderen gezongen. Burgemeester Ztmmer- k ~ 
man zal een korte toespraak houden, terwijl /e ~ #"7 g / ~<W~ 

vermoedelijk enkele volksdansen worden uit- 
gevoerd. Om 1 uur wordt de stoet in het / d""l--4-4 /, ~_ ,/ b 
dorp ontbonden. Om half drie vangt een 
vaandcloptocht aan, waaraan jeugd- ('0 an- . 
deredvlerkeenigllingen khunh~enb" deel~emden. Ver- ~ /. 
moe e ij zu en zie Ier IJ versier e wagens /' . 

Voorbereidingen bevrijdingsfeest. Velpsche 
Courant 1945 

Uitnodiging aan wethouder Gerritsen voor het 
Bevrijdingsfeest van Velp en Rozendaal. Coll. Fam. 
Gerritsen. 

Het verwoeste hotel. 
Onder Het Paviljoen. 
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oorkonde aangeboden, geteekend door Henk van Toom en 
4 wandborden. Mevrouw d'Yvoy werd een prachtige bloe 
menmand aangebodenv.? Die avond feestte men verder bij 
het Hotel op de Berg, waar nu Residence Rozendaal 
staat,hoewel het hotel en de omgeving enorme schade 
hadden opgelopen. Maar het Paviljoen stond er nog en de 
deuren naar het terras konden wij dopen. 

Bluswerkzaamheden aan het kasteel in 1943, met inzet kranten 
bericht. Website Mijn Gelderland. 

Kuteel Rozendaal door brandbomlDt"D 
getrottt'n. - Naar de Geldersche bericht. 
gever van het "Nat. Dagblad" meldt, is 
het bekende kasteel Rozendaal bij Arn 
hem op 19 November door brandbommen 
getroffen. waardoor 't ernstig geleden 
heeft. De' Arnhemsche en de Velpsche 
brandweer. die terstond ter plaatse wa 
ren, konden niet verhinderen, dat de 
bovenverdieping goeddeels uitbrandde 
terwijl de benedenetage zware water~ 
schade kreeg. Een deel van den waarde 
vollen inhoud kon gered worden. Verschil 
lende fraaie schilderstukken en oude 
wandtapijten gingen evenwel verloren. 

Krantenbericht. Website Mijn Gelderland. 
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De balans opgemaakt 
Na de vreugde van april en mei 1945 moest de balans van 
de verwoestingen opgemaakt worden. Het dorp Rozendaal 
was pas relatief laat geraakt door de oorlog. "Rozendaal 
droeg het juk dat ons land was opgelegd, niet met stille 
gedweeheid, maar toch met de verstandige berusting, die 
haar tijd afwacht."? Maar: er waren wel Engelse vliegtui 
gen neergekomen." Er vonden executies plaats op de hei 
en bij de Emmapyramide. Het kasteel was al in november 
1943 getroffen door een brandbom. 
In september 1944 kwam de oorlog ineens erg dichtbij 
toen Arnhem geëvacueerd werd. De domineesvrouw be 
schreef zondag 17 september als "een dag van verschrik 
kingen" . In Velp mochten de mensen de kerk niet eens uit 
vanwege het gevaar. 
Er ontstond vanaf 
maandag vanuit de 
Geitenkamp een run 
op de Rozendaalse 
waterpompen, die 
dat niet aankonden. 

Vanaf 19 september 
liep het dorp vol met 
vluchtelingen uit 
Arnhem, elke dag 
kwamen er meer. 
Gemeentesecretaris 
L. Belt kwam op 26 
september tot 1500 
evacuees, buiten de 
velen die meteen wa 
ren doorgegaan'. Waterpomp aan de Kerklaan, foto Wikipedia_ 

In februari 1944 kwam een VI neer achter de Schelpenga 
lerij in het park van kasteel Rozendaal. Hier en rond de 
Kerklaan werden flinke verwoestingen aangericht. In het 
bovendorp bleef vrij wel geen ruit heel en het hotel verloor 
zelfs balkons door de schokgolf. De kerk raakte zonder 
ruiten. 

! ~~. •• 



Men kerkte tijdelijk in het Paviljoen van het hotel en later 
in de hal van Klein Rosendael. 

Veel gebouwen waren al gaandeweg de oorlog geconfis 
queerd door de Duitsers. Het hotel was eerst noodzieken 
huis, tussen 1942 en 1944 "Erholungsheim" van de Duitse 
Postdienst en na de Slag om Arnhem hoofdkwartier en te 
lefooncentrale van de SS. Leidingwaterstation De Pinken 
berg was gevorderd, in Villa De Kleiberg zat de Gestapo! 
Meer grote huizen en villa's werden gevorderd, zoals Ro 
zenheuvel en Rozenhof, Klein Rozendaal, De Hut, de Me 
rel (aan de Rosendaalse beek), Casa Picola, het Huis aan 
de Poort, villa Pieper (Het Spijker) en in 1944 ook de 
dorpsschool", Vrijwel alle huizen liepen schade op door 
de ruwe bewoning, door plundering en vernieling. 

Maar de meeste ellende ontstond toch in de laatste weken 
voor de bevrijding, al was het natuurlijk niet zo erg als in 
Arnhem. Het kasteel en andere gebouwen en huizen wer 
den geraakt door geallieerd vuur vanuit de Betuwe. Vol 
gens verhalen werd dat mede veroorzaakt door een kanon 
op onderstel bij de Pinkenberg. Dat werd met paarden re 
gelmatig versleept en dan opnieuw afgevuurd. Zo leek er 
nog Duits verzet aan deze zijde van de Veluwezoom. De 
laatste klappen kwamen toen fosforbommen de 

Het molenhuis van de korenmolen, aan de zijde van de Rosendaalse 
laan, 1944. Coll. fam. Gerritsen. 

korenmolen aan de Ringallee verwoestten en de Duitsers 
op 14 april samen met het kruispunt Ringallee-Rosen 
daalse-laan ook het koetshuis van Klein Rosendael, vol 
munitie, opbliezen en een explosie aan de zogenoemde 
Bovenallee ook daar een huis verwoestte. 
De meeste Rozendalers en evacuees hadden zich toen al 
meer dan een week in de kelders verscholen. In de vroege 
ochtend van 16 april: "Toen het licht werd, was het ineens 
stil. Eerst nog even verwijderd geraas van mitrailleurs. 
Ook dat hield op. Ieder luisterde in spanning. Na een half 
uur werd het ronken van motoren gehoord. En opeens 
klonk van buiten de kreet: 'de Tomrnie's, daar zijn de Tom 
mie's,' enja, zij waren het. [ ... ] Zo werd het een blijde in 
tocht van boven af over de Ringallee" .7 

Al met al was er toch veel vernield voor een dorp met 400 
inwoners en ruim 90 woningen. Veel huisraad en voedsel 
was met de Duitsers verdwenen. "Geen huis bleef zonder 
molest", schreef gemeentesecretaris L. Belt. 

Herstel oorlogsschade 
Het dorp is de meeste vernielingen wel te boven gekomen, 
maar met het kasteel ging het moeizaam. 

Oe vernielde Oranjerie. Foto GLK. 
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Advertentie ]6 augustus, I 94 ~ 
De neergang was al eigenlijk begonnen met de vererving 
en verkoop van het grondbezit van de Van Pallandts in de 
jaren 308, Na de oorlog woonde baron W.F.T. van Pallandt 
met zijn vrouw in de zijvleugel van het kasteel, in de ver 
trekken boven de stallen. Dezelfde ruimte waar zijn groot 
vader indertijd als burgemeester zijn werkvertrekken ves 
tigde. Het kasteel werd provisorisch hersteld. In het voor 
jaar van 1949 huurde de 'Rust-Verplegings- Herstellings 
Psych.-Physico Therapeutische inrichting voor de opname 
van rust- en hulpbehoevende patiënten met chronische 
rheumatische en zenuwaandoeningen' het hoofdgebouw". 
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De uitgebrande Oranjerie werd afgebroken. De oude 'tuin 
sieraden', waaronder de Bedriegertjes en de Schelpenga 
lerij, moesten nog jaren op echt ingrijpend herstel wach 
ten, maar in juli 1946 werden de hekken van het park toch 
weer geopend voor betalende bezoekers. De inkomsten 
waren hard nodig. 
De kerk kreeg tuindersglas uit het westen van het land om 
de ramen te dichten. De schilders die het werk deden, lo 
geerden bij de burgemeester. Diverse grote en kleinere 
huizen uit het bezit van de familie Van Pallandt werden 
gaandeweg hersteld, vaak met gebruikmaking van oud 
materiaal. 
De mannen van de timmerschuur (Jannes Materman, Hent 
Gerritsen en Willem Willemse) en andere handwerkslie 
den hadden er lange tij d hun handen vol aan. 

Hotel Rosendaal 
Rozendaal bij Velp 

wordt na algehele restauratie en moderni 
sering op Vrijdag 18 Juli a.s. om 5 uur n.m, 

heropend. 
Taf elr es euver ing cl ringend. g ew e nst, 

• 
Om 8 uur 's avonds Concert 

aangeboden door de 

Rozendaalsche Kapel 
op ons uniek gelegen 

terras 

• 
TELEFOON VELP 790 

Heropening van het hotel, 

if;. •• • 



Kasteel voor de restauratie, achterzijde met droogstaande gracht 
GLK 

Vergunningen werden in die wederopbouw-tijd gemakke 
lijk afgegeven. Ook toen speelde de gemeente Rheden al 
een rol in Rozendaal'". 
Het Hotel op de Berg werd provisorisch hersteld en ging 
in de zomer van 1946 weer open. Nog een jaar later was 
het herstelde hotel klaar, naar ontwerp van architect 
Hols." 
Van de school en de leerlingen was in 1945 weinig meer 
over. De lessen vonden plaats in de raadszaal. Toen er in 
Velp al spoedig weer scholen opengingen, kwam het leer 
lingenaantal onder de tien! Er werd, net als voor de oorlog, 
gesproken over opheffing. Maar in september 1946 werd 
één lokaal weer in gebruik genomen en langzaam groeide 
de school. In 1950 kocht de gemeente de school, het 
'meestershuis' en de wei voor 11.500 gulden van de erven 
Van Pallandt. In 1954 kreeg het schoolgebouw uit erken 
telijkheid aan de stichter de naam Torckschool. 

Het oude (molen)huis op de hoek van de Kerklaan en het 
moestuinpad was zo beschadigd dat het met de grond ge 
lijk werd gemaakt. Bij een recente verbouwing werden 
zelfs geen noemenswaardige resten op het terrein gevon 
den. De korenmolen aan de Ringallee met molenhuis is 
ook afgebroken en nooit weer opgebouwd. Bij de plek van 
het opgeblazen koetshuis van Klein Rosendael werd later 

een dubbele woning gebouwd, naast de grote kuil die nu 
dient als overloop bij regen. De oorspronkelijke, op het 
zuiden gekeerde muur van de moestuin met het poortje 
staat er nog. 

Oe kuil bij het kruispunt Ringallee/Rosendaalselaan nu. Foto Cathrien 
van de Ree, 2019. 

Bijzonder aspect 
Na de oorlog werden voor dakloze Arnhemmers noodwo 
ningen gebouwd op De Geitenkamp, die tot de gemeente 
Rozendaal behoorde. 

Overzichtsfoto Geitenkamp met noodwoningen. Facebook Oud-Arnhem. 

~. !:. •• 
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De Arnhemsche Courant meldde op 1 april 1946: "Op het 
terrein tusschen Rozendaalschestraat en 'Hazenpad' wordt 
thans de laatste hand gelegd aan 82 woningen, die geheel 
zijn opgetrokken van afgebikte steen uit de Arnhemsche 
ruïnes. Hooger op den Geitenkamp wordt gebouwd aan 
186 woningen waarvan alleen de fundamenten van oude 
steen zijn". 
Zo verrezen tot 1 november 1948 bij elkaar 268 noodwo 
ningen. Het was maar een deel van de Arnhemse noodwo 
ningen, maar het leverde Rozendaal 1 080 inwoners extra. 
Volgens verhalen bleef deze wijk voor de gewone Rozen 
daler 'ver van het bed'. Waarschijnlijk speelde daarbij de 
afsnijding van de Geitenkamp door de in de oorlog aange 
legde eerste autosnelweg Emmerich-Arnhem (nu A12). In 
die jaren werd deze snelweg nog spottend "het Hazenpad" 
genoemd. 
De bewoners van de Geitenkamp bleven zich Arnhem 
mers voelen. Dat bleek bijvoorbeeld bij conflicten over de 
melkslijterij en de medische verzorging in de wijk. For 
mulieren voor de uitvoering van de Noodwet ouderdoms 
voorziening en de Noodwet kinderbijslagvoorziening ar 
beiders en kleine zelfstandigen moesten gehaald worden 
op het gemeentehuis in Rozendaal, maar de inwoners van 
de noodwoningen moesten ze in Arnhem ophalen. 

1 Logboek geciteerd in JA Siempkes, Rozendaais Rampentijd, 1946, p.11 O. 
2 Velpsche Courant, 30 mei 1945. 
3 Siempkes, p.9. 
4 Zie deze A&H, p 20. 
5 Siempkes, p.105. 
6 Gegevens Siempkes, plus verhalen. 
7 Siempkes, p.123. 
8 De versnippering van Landgoed Rosendael (1902-2017), Machiel Koman, 
scriptie RU Groningen 2017. 
9 O.a. art. Arnhemsche Courant 25-06-1949; in landelijke bladen wervende 
advertenties. 
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Noodwoningen Geitenkamp 1945. Beeldbank Gelders Archief. 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1948 fungeerde een 
speciale noodwet, waardoor de Geitenkampers in Arnhem 
naar de stembus mochten in plaats van in Rozendaal en ze 
zich ook kandidaat konden stellen voor de raad van Arn 
hem. 12 

Het complex noodwoningen voedde de annexatiegedach 
ten in Arnhem. De Arnhemsche Courant van 26-11-1949 
kopte: "Arnhem acht opheffing Rozendaal noodzakelijk". 

10 Arnh. Courant 25-11-1948: "Daar het wederopbouwbureau <van Rheden> 
ook werkzaam is voor de gemeente Rozendaal, wordt mede bepaald dat de 
werkzaamheden voor die gemeente ook door Rheden zullen worden ver 
richt". 
11 Henk van Toorn, Van Logement tot Residence. De geschiedenis an een 
gerenommeerd hotel 1838-1990, Rozendaal1999. 

12 Gegevens in deze alinea vooral gebaseerd op krantenberichten Arnhem 
sche Courant 1946-1949, Gelders Archief via Delpher. 
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Bevriidin. smonument E mondstraat 
In de Egmondstraat bevindt zich een monument dat is op 
gericht ter gelegenheid van de bevrijding van Velp. Het 
staat aan de zuidkant van het gemeentelijk plantsoen. Velp 
kent veel oorlogsmonumenten, maar deze is uniek. 
Het is het enige officiële monument, dat is opgericht voor 
de bevrijding van Velp op 16 april 1945. Meestal worden 
bij monumenten de slachtoffers herdacht. Bovendien heeft 
het de status van een gemeentelijk monument. 

Allereerst hebben wijkbewoners in 1945 een boom ge 
plant. De boom die er stond was door de Duitsers omge 
hakt. Er werd na het planten van de boom een collecte ge 
houden om er ook een gedenkteken bij te maken: een ge 
metselde ronde bloembak van bakstenen met aan de voor 
zij de een metalen oprij zende zon met de datum 16-4-1945. 
Het initiatief kwam van de familie Spohr. Het ontwerp 
was van de heer H. W. Witteveen, ook de heer Abma was 
actief betrokken bij de oprichting. Op 4 mei 1946 is het 
monument onthuld. De buurtvereniging Egmondstraat 
Torckstraat organiseerde een gezellig feest. 

De eerste kranslegging vond plaats in 1970. Vanaf die tijd 
ontstond er steeds meer belangstelling voor het monument 
en werden er jaarlijks bloemen gelegd. Verschillende her 
denkingen hebben er plaats gevonden. De huidige boom 
is de tweede boom. Een hevige storm op 1 februari 1983 

De eerste kranslegging bij monument Egmondstraat 1970 

heeft de oorspronkelijke boom op een auto doen belanden. 
Waarschijnlijk is in dat j aar een nieuwe geplant. De boom 
is een krirnlinde, de Tilia europaea 'Euchlora'. 
Het monument is tot stand gekomen ter gelegenheid van 
de bevrijding van heel Velp, maar als je weet dat veel van 
de toenmalige bewoners uit de Egmondstraat, Torckstraat 
en van Pallandtstraat onderduikers in huis hadden, geeft 
dat toch een extra dimensie. 

De indrukwekkende verhalen van deze bewoners zijn te 
lezen in het boek 'Verborgen in Velp' van Gety Henge 
veld. Meer informatie over het monument is te zien op 
www.historievandaalhuizen.nl Anita Matser 

Tekening monument 1946 Herdenking 2005 Bevrijdingsboom en smeedijzeren monument met zon 
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Verraderlijke schoonheid? De sporthal op Landgoed Avegoor 
Henk Hoogeveen 

Terug naar 2012. Wanneer ik voor de sporthal op landgoed 
Avegoor in Ellecom sta, bekruipt mij een vreemd gevoel. 
Kijkend naar het gebouw zie ik een kolossale en prachtige 
monumentale sporthal met een enorme rieten kap. Het ver 
keert in desolate staat. Zonde. Tegelijkertijd knaagt er iets, 
want in mijn achterhoofd weet ik van de beladen geschiede 
nis van deze plek. Ik denk aan de woorden van de kunstenaar 
Armando over verraderlijke schoonheid, de schoonheid van 
het kwaad, en over de bomen die er nog steeds staan toe te 
kijken als onverschillige getuigen. In Armando's werk ko 
men bomen en struiken veelvuldig voor. Ze zijn volgens hem 
"zwijgende getuigen geweest van de meest verschrikkelijke 
dingen en desondanks zijn zij onaangedaan gebleven". De 
natuur groeit door en is vaak van grote schoonheid, vredig en 
stil. Maar ook wist de natuur de sporen van gruwelijkheden 
en daders uit, en dat maakt het landschap in Annando' s ogen 
schuldig. "Ik bekijk ze, ik kijk naar ze, en dan doet zich iets 
akeligs voor: ze zijn mooi, ik vind ze mooi". Ik sta bij de 
sporthal. De grote bomen staan er nog. En de vraag die in mij 
op komt is of ik dit gebouw eigenlijk wel mooi mag vinden? 
Dat was de start van mijn onderzoek naar de sporthal op 
Avegoor in het kader van mijn masterscriptie Architectuur 
geschiedenis aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. 

Oe sporthal na de renovatie. Achter de hal een voetbalveld en links in 
de hoek Avegoor. Foto gemaakt met een drone oooüos Stöver 

"Het is een schuldig landschap, een landschap dat heeft zien 
gebeuren, want in landschappen, in de schone natuur vinden 
vaak de afgrijselijkste opvoeringen plaats. Veldslagen. 
Sluipmoorden. Man tegen man. Aanleg en onderhoud van 
kampementen. Barakken. Plekken ter kwelling van weerloze 
schepsels. Voornoemd landschap heeft zich daar nooit iets 
van aangetrokken, is zelfs zo schaamteloos geweest om ge 
woon door te groeien, het is een schande, ik raak er nooit 
over uitgesproken ". Het werk van Armando - poëzie, schil 
derijen, tekeningen, muziek en documentaires - gaat over de 
sporen die het "onuitsprekelijk afschuwelijke" heeft nagela 
ten. Met zijn werk wil hij zorgen dat de sporen niet vervagen 
en vecht hij tegen het verlies van bepaalde herinneringen. 
"Het doorgroeien en doorgaan maakt ons, en de boom en het 
landschap, schuldig aan het vergeten en het onverstoorbaar 
doorleven. " Dat ook veel Nederlandse landgoederen en bui 
tenplaatsen in Armando's ogen 'schuldige landschappen' 
zijn, is veelal onbekend en onderbelicht gebleven. Weinig 
mensen zullen bij landgoederen en buitenplaatsen direct den 
ken aan de Tweede Wereldoorlog. Toch is deze oorlog van 
grote invloed geweest en heeft vele materiële en immateriële 
sporen nagelaten op onze buitens. En dan die dikke, eeuwen 
oude bomen die er nog steeds staan en alles hebben zien ge 
beuren. Ook op Avegoor. 

Bezette buitens 
Landgoederen en buitenplaatsen (buitens) hebben het zwaar 
te verduren gekregen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Door 
oorlogsgeweld zijn er veel zwaar beschadigd geraakt of zelfs 
volledig verwoest. Vordering door de bezetter heeft even 
eens zijn sporen nagelaten. Zo werden bijvoorbeeld SS'ers 
ondergebracht in de landhuizen en bijgebouwen, werden oe 
fenterreinen aangelegd in de tuinen en parken en werd er mu 
nitie opgeslagen in de bossen, zorgvuldig verborgen onder de 
boomtoppen. Verschillende buitens functioneerden als Duits 
hoofdkwartier, feestlocatie, rust- en vakantieoord voor mili 
tairen, opleidingskarnp, noodhospitaal of zelf als bordeel. 
Sommige landhuizen werden helemaal in camouflagekleuren 



geschilderd. Een merkwaardig object is de bunker Cäsar op 
Landgoed Bomia in Driebergen, die volledig werd beschil 
derd als landhuis met ornamenten, voegen, vensters en bal 
kons. Het leek daarmee op een groot buitenhuis en viel niet 
op tussen de nabijgelegen landhuizen, terwijl het in feite 
dienstdeed als operationeel hoofdkwartier van de Luftwaffe. 
Op veel plekken werd de parkaanleg geweld aan gedaan door 
de toevoeging van hekken, wachthuisjes, barakken, tank 
grachten, loopgraven, exercitievelden, schietbanen en bun 
kers. Op enkele Wassenaarse buitens bevonden zich zelfs 
lanceringsplatforms voor V2-raketten. Landgoed Clingen 
dael werd het onderkomen van rijkscommissaris Seyss-In 
quart, waardoor hier een groot aantal bunkers verrezen, waar 
onder een enorme met zadeldak gecamoufleerde bunker voor 
Seyss- Inquart zelf. Monumentale bomen werden vaak gekapt 
om schootsveld te creëren. Stammen werden soms als spie 
sen geplaatst om luchtlandingen te verhinderen. Sommige 
buitens werden zelfs compleet opgeblazen om schootsveld te 
creëren. Dit gebeurde met name langs de kust, waar er veel 
onderdeel werden van Hitlers Atlantikwall, een 5000 kilome 
ter lange verdedigingslinie van Noorwegen tot Spanje. Het 
was een ketting van forten en bunkers, aaneengeregen door 
tankmuren, drakentanden en andere onderdelen. De zwaar 
gehavende en uitgewoonde buitens stonden er na de oorlog 
troosteloos bij. De prioriteit lag bij de snelle wederopbouw 
van 'het gewone leven'. Het duurde in de meeste gevallen 
ruim 10 jaar voordat werd aangevangen met herstel van land 
goederen en buitenplaatsen, omdat toen pas de herstelbeta 
lingen ervoor beschikbaar kwam. Voor sommige eigenaren 
was dit te laat, zij hadden noodgedwongen hun bezit al van 
de hand gedaan. 

In enkele gevallen bleven ruïnes over of werd gekozen voor 
sloop en nieuwbouw. In andere gevallen werden huizen her 
steld of gereconstrueerd: opgepoetst alsof er niets was ge 
beurd. Voor de parken lag dat anders. Niet alles lijkt er te zijn 
opgeruimd en verschillende sporen van de tijdlaag van de 
oorlog zijn nog steeds aanwezig. Zo was het opruimen van 
bunkers lastig en zeer kostbaar of bestond het gevaar dat bij 
explosie het landhuis en omgeving verder of opnieuw be 
schadigd raakten. Ook op Landgoed Avegoor heeft de 
Tweede Wereldoorlog zijn sporen nagelaten. 

Avegoor tot aan de Tweede Wereldoorlog 
Avegoor kent een lange geschiedenis sinds de veertiende 
eeuwen was door de eeuwen heen het bezit van verschillende 
adellijke families. In 1924 kwam hieraan een einde toen ba 
ron Fagel het huis met park verkocht aan de gemeente Rhe 
den. In 1927 werd het doorverkocht aan de Nederlandse 
Bond van Personeel in Overheidsdienst als vakantieoord 
voor haar leden. Avegoor kwam bekend te staan onder de 
naam Troelstra-oord. Dat veranderde toen Avegoor door de 
bezetter werd gevorderd. Eerst ten behoeve van de Duitse 
Wehrmacht en luchtdoelartillerie-eenheid en vanaf mei 1941 
om als opleidingskamp te dienen voor de SS. 

Avegoor als SS-Schule 
In Huize Avegoor werd een SS-Schule ondergebracht en het 
omliggende terrein werd hiervoor ingericht en geschikt ge 
maakt. De SS-Schule was de enige in zijn soort in Nederland 
en bedoeld als vormings- en trainingscentrum voor mannen 
van de Nederlandse SS, leden van de N.S.B., W.A. en Nati 
onale Jeugdstorm. 

• ' _ li , , . '4l.,-, -, , 
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Vakantieoord Avegoor Ellccom 

A vegoor als kasteel, vakantieoord van Bond van Personeel in Overheidsdienst, SS-Schule 
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Nederlandse en later ook Duitse jonge mannen kregen hier 
schietles, deden mee aan exercities in het kader van de lichte 
militaire training en er was veel aandacht voor sport. Naast 
fysieke vorming bestond het opleidingsprogramma uit ideo 
logische scholing in de geest van het nationaalsocialisme, 
met dagelijks een lezing door SS-officieren of andere spre 
kers. Het gehele programma met deelnemerslijsten is be 
waard gebleven. De duur van de cursussen varieerde van 1 
tot 6 weken en cursisten waren verplicht om het uniform van 
de Waffen-SS te dragen. Ook in Nederland wonende 'Rijks 
duitsers' werden verplicht tot het volgen van de cursus, met 
name zij die nog niet gediend hadden. In 1943 werd de 
nieuwe naam 'SS-Ausbildungslager Avegoor' . Sindsdien 
werden ook cursussen gegeven aan Duitse groepen, van de 
Hitlerjugend tot de Sicherheidsdienst. 

Herinrichting van het park als sportterrein en de bouw 
van de sporthal 
Deze functie als SS-Schule had ingrijpende ruimtelijke in 
grepen tot gevolg. Zo werd het park volledig omheind met 
hekken, werden er barakken geplaatst en twee nieuwe lege 
ringsgebouwen gebouwd. Er werden eveneens twee exerci 
tieplaatsen, een sportveld en een sintelbaan met gemetselde 
tribunes aangelegd. Het ene exercitieveld van grind kwam in 
plaats van het gazon aan de voorzijde van Huize Avegoor, 
het andere bevond zich aan de achterzijde van het huis. Deze 
situatie is goed zichtbaar op de RAF-luchtfoto van 14 febru 
ari 1945. Hoe dit alles op Avegoor er destij ds in gebruik heeft 
uitgezien is goed te zien in de diverse filmpjes op Y ouTube 
van o.a. de vele sportwedstrijden. 
Op het terrein achter Huize Avegoor werd een grote sporthal 
gebouwd, vermomd als boerderij. Over de bouw van deze 
turn- en exercitiehal zijn de precieze details onbekend geble 
ven. Lange tijd deed het hardnekkige verhaal de ronde dat 
deze hal gebouwd zou zijn door de 139 Joodse dwangarbei 
ders die op Avegoor tewerkgesteld waren. Onderzoek door 
Nina Wijsbek (Stichting in Arcadië) heeft echter aangetoond 
dat zij al lang vertrokken waren toen met de bouw van de 
sporthal werd begonnen. De Joodse dwangarbeiders hebben 
onder erbarmelijke omstandigheden gewerkt aan het grond 
werk voor de sportvelden en de hal. Zij zijn ingezet voor de 
aanleg van het sportterrein, het dempen en droogleggen en 
het grondwerk van het terrein voor de bouw van de sporthal. 
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Zo moest een waterpas sportveld worden aangelegd op de 
glooiende voorweide, waarvoor de Joodse mannen grond 
moesten afgraven. Dit is nog goed herkenbaar aan het steile 
talud in het park op de overgang richting de Zutphensestraat 
weg. De architect A.H. van der Waal uit Bennekom was be 
trokken als opzichter en adviseur bij de bouw, terwijl hij op 
hetzelfde moment thuis onderduikers verborgen hield. De of 
ficiële opening van de sporthal vond plaats op 11 april 1943 
tijdens een ceremonie met voordrachten van vooraanstaande 
SS-officieren en met het uitreiken van de Reichs-sport 
abzeichen aan 62 mannen. In zijn rede gaf Rauter aan dat er 
al 60 cursussen waren gegeven en ruim 2000 mannen waren 
gevormd op Avegoor. Op 15 augustus 1943 was er zelfs een 
live radio-uitzending met vraag 
gesprek met de commandant 
over het opleidingskamp 
Avegoor. Ook werden diverse 
sportwedstrijden georganiseerd 
met bezoeken van 'prominenten' 
als Seyss-Inquart en Himmler. 

Aan het eind van de oorlog werd Avegoor nog kort gebruikt 
voor het verzorgen van gewonde militairen. Rond de bevrij 
ding werd het direct omgevormd tot interneringskamp voor 
'foute' Nederlanders en bleef dat tot 1 december 1948. 

Het Avegoor van na de oorlog 
Op 1 januari 1949 kregen de graaf van Middachten en de 
ambtenarenbond hun bezittingen ter plekke van Avegoor 
weer terug. Huize Avegoor werd verbouwd en opgeknapt en 
net als voor de oorlog een conferentie- en vakantieoord voor 
ambtenaren. Op het terrein aan de Eikenstraat, dat eerder 
door de SS van Middachten was gevorderd en nu was terug 
gegeven, ston 
den inmiddels 
een sporthal 
en een kleine 
gevangenis. In 
november 
1949 vroeg de 
graaf een ver 
gunnmg aan 
om deze 



gevangenis annex paardenstal met rieten kap te verbouwen 
totjachtopzienerswoning. Ook werd op Avegoor een van de 
twee legeringsgebouwen afgebroken. De ambachtsschool 
van Ellecom was in de jaren na de oorlog ondergebracht in 
een oude barak. Verder dateren bouwaanvragen uit 1949 en 
1950 voor het verbouwen van de sporthal, de inbouw van een 
wasgelegenheid en het bouwen van een kampeergelegenheid 
en woning in de sporthal. 

Herinneringen aan de sporthal als vakantiekamp 

De sporthal kreeg een nieuwe toekomst als jeugdherberg en 
vakantiekamp en ging sindsdien verder door het leven als 
Vakantieoord Sporthal Ellecom, Vakantiekamp Middachten 
en Vakantiehuis Sporthal Nuestro Capricho. 
Menig kind en volwassene heeft hier sindsdien een vakantie, 
school- of sportkamp doorgebracht. In dagbladen duiken 
sinds 1952 ook krantenberichten op over georganiseerde va 
kantiekampen voor de Rotterdamse stadsjeugd en buurtvere 
nigingen. Tot op heden zijn vooral nare herinneringen aan de 
SS-periode op Avegoor en de interneringstijd daarna verteld. 
Daarom is het tijd om ook eens de nog vele springlevende, 
positieve en onbekende herinneringen te vertellen. Verschil 
lende personen hebben mij over hun jeugdherinneringen aan 
Avegoor verteld of deze verhalen opgestuurd. Deze geven 
een goed beeld van iedere persoonlijke beleving in die tijd. 
Ook in de jaren zeventig, tachtig en negentig behield de 
sporthal zijn functie als sporthal, kamphuis en jeugdherberg. 
Eind jaren negentig kwam aan deze periode een einde. 
Van 1997 tot 2002 verbleven in de hal, destijds Move Inn 
Avo Ellecom genaamd, ongeveer 125 asielzoekers. 

Links onder elkaar: Vakantieoord Sporthal Ellekom 1954 en 1962. Jeugdfoto 
van Kees van Dijk met zijn moeder als begeleidster van het groepje 
Rechts Rotterdamse jeugd rent uit hal, zingen na het eten, vertrek met bus 
en verhuisauto vanaf het Busken plein in Rotterdam richting Ellecom. 

Daarna is het verval ingetreden en zijn verschillende plannen 
voor een nieuwe functie voorbijgekomen en gestrand. De 
sporthal was steeds verder in verval geraakt met gaten in het 
dak en tijdelijk zeil dat steeds permanenter werd. Veel Elle 
commers spraken richting de gemeente hun zorg uit over de 
slechte onderhoudsstaat van de sporthal, die in 1999 al was 
aangewezen als gemeentelijk monument. Dankzij de jaren 
lange inspanningen van de gemeente Rheden en een subsidie 
van 350.000 euro van de Provincie Gelderland, kon in maart 
2017 eindelijk worden gestart met de casco-restauratie. De 
grootste opgave was de rieten kap van maar liefst 2300m2 
riet. In 2018 werd de sporthal verkocht aan GREEN Real Es 
tate, die reeds eigenaar was van het gedeelte van het land 
goed met het hotel. 
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Mozaïk (1978) door Hans Gorter geschiedenis Avegaar in drie delen 

Op dit moment wordt nog gewerkt aan een nieuwe toekomst 
voor dit bewogen monument vol herinneringen en verhalen. 
In het hotel werd in 1978 een mozaïek gerealiseerd door kun 
stenaar Hans Gorter over de geschiedenis van Avegoor in 
drie delen. Het zou mooi zijn als dit mozaïek bij wijze van 
spreken in de toekomst kan worden aangevuld met een nieuw 
venster in de lange geschiedenis van Avegoor. 
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Soms moeten we ook ruimte laten voor stille getuigen uit het 
verleden, die gewoon rustig en onverschillig blijven toekij 
ken. Achter de rododendrons. 

Over de auteur 
Henk Hoogeveen is werkzaam als Adviseur Architectuurhis 
torie bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Tot de 
cember 2017 was hij werkzaam als adviseur erfgoed bij de 
gemeente Rheden en begeleidde onder andere de restauratie 
van de sporthal. 

Dit artikel is gebaseerd op de masterscriptie 'Achter de rododendrons. 
Dadersporen als getuigen in een schuldig landschap. De omgang met 
dadererfgoed uit de Tweede Wereldoorlog op landgoederen en buiten 
plaatsen' (2013). Het onderzoek is te raadplegen/downloaden via de 
bibliotheek van de ReE: 
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/bibliotheek 

Erfgoed met een geheugen 
Alle perioden kennen verschillende ingrepen en gebeurtenis 
sen met bijbehorende sporen en verhalen. Samen vertellen zij 
de complete biografie van een plek, zo ook op Avegoor. 
Het laat zien dat deze plek niet heeft stilgestaan, maar een 
opeenstapeling van herinneringen herbergt, vanuit verschil 
lende perspectieven, ervaringen en belevingen. Het maakt de 
geschiedenis completer. En in dit geval ook een stuk minder 
beladen. Arrnando vocht tegen het verlies van herinneringen, 
zodat de sporen, onze laatste getuigen, niet zouden vervagen. 
Herinneringen zijn volgens hem een last en er zouden er wat 
verwijderd moeten worden om plaats te maken voor iets an 
ders, al lijkt dat volgens hem erg lastig. 
Avegoor laat zien dat er meer ruimte is voor nieuwe herinne 
ringen dan Armando veronderstelde. De laatste jaren worden 
op veel plekken de sporen van de oorlog nadrukkelijk zicht 
baar gemaakt, omdat we het belangrijk vinden dit niet te ver 
geten. In sommige gevallen werkt dit averechts, omdat een 
deel van (een pijnlijk) verleden hiermee wordt uitvergroot. De turnhal voor tijdens en na het opknappen, o.a. nieuw rieten dak. foto auteur 
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Badhuis Laag-Soeren, met schuilkelders en zwembad 
Locatie met een beladen verleden 

Laag-Soeren is het enige dorp in de gemeente Rheden 
zonder bevrijdingsmonument maar heeft wel een locatie 
met een beladen verleden en wel het Badhuis. 
De eerste jaren van de oorlog bleef het kuuroord als zoda 
nig in gebruik. In juli 1942 werd de badinrichting gevor 
derd en in gebruik genomen als SS-Erholungsheim, voor 
soldaten die aan het Oostfront gewond waren geraakt. 
In het herstellingsoord werden onder meer Nederlandse en 
Belgische vrijwilligers van de Waffen-SS verpleegd. In 
maart 1943 werd het herstellingsoord omgevormd tot SS 
Lazarett Abteilung, maar de functie bleef min of meer ge 
lijk. Er stonden rode kruizen op een wit vlak op het dak. 
De laatste dagen van de Slag om Arnhem en de maanden 
daarna deed het dienst als Hauptverbandplatz van de 9.SS 
Panzer Division 'Hohenstaufen'. De soldaten die in de ver 
bandplaats aan hun verwondingen overleden werden voor 
het gebouw op een noodbegraafplaats ter aarde besteld. 

Aan de overkant van het complex werd een openlucht 
zwembad met pomphuis gebouwd. Het zwemwater werd 
vanuit de sprengen aangevoerd naar het pomphuis, via de 
nu nog aanwezige zichtbare aftakking van de Soerense 
beek tussen de wasserij van Sluikhuis en de waterval. 
Eind twintigste eeuw is het verwaarloosde zwembad ge 
sloopt en de sauna is nu een vakantiehuisje 
Aan de westzijde achter het badhuis werden twee bunkers 
en een houten sportruimte gebouwd. De bunkers/ schuil 
kelders zijn nu afgesloten maar nog goed te herkennen in 

het landschap. Alleen de vleermuizen hebben toegang 
door het traliehek. De sportruimte, die ook voor toneel 
voorstellingen werd gebruikt, was nog voor het eind van 
de oorlog onder de ogen van de Duitsers afgebroken. 

Bevrijding 
Na de bevrijding in april 1945 betrok de 95 Company 
Pioneer Corps het gebouw. De Britse soldaten van deze 
eenheid werkten in een groot brandstoffendepot dat tussen 
Dieren en Laag-Soeren lag. 
De bevrijding werd na de oorlog ook in Laag-Soeren re 
gelmatig gevierd. Het feest werd georganiseerd door de 
Oranjecommissie. Eerst elk jaar, later alleen de kroonja 
ren. Samen met muziekvereniging Sempre Crescendo, de 
school en de inwoners werden allerlei activiteiten georga 
niseerd. Zo werd in 1955 door leden van de voetbalvere 
niging S.C.S. in estafetteloop het bevrijdingsvuur in Wa 
geningen opgehaald en naar Laag-Soeren gebracht. 
In 1970 werd het vuur door de gemeente Rheden gehaald 
en vanuit De Steeg verspreid. De voetballers haalden het 
vuur op in De Steeg en overhandigden het voor het dorps 
huis aan de Oranje/ Bevrijdingscommissie. 

Bronnen: Aris Blankenspoor, Laag-Soeren Dorp met een rijke ge 
schiedenis, 2013. 
https://mijngelderland.nl/inhoud/verhalen/het-badhuis-in-Iaag-soeren 
tekst Hans Timmerman 
htlp:llwww.laag-soeren.nl/het-dorpllandgoed-geschiedenis.html 

Nelleke den Boer-Pinxter 

Links en mid 
den: de bun 
kers en rechts 
het zwembad 
met sauna 
huisje bij het 
Badhuis van 
Laag Soeren 
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28 december 1944 
Hof te Dieren door oorlogsgeweld afgebrand 

Jeroen van Gesse! 

Inleiding 
Een van de oorlogslidtekens in Dieren is het verlies van het 
huis Hof te Dieren op 28 december 1944. Het huis en zijn 
prachtige omringende park was tot die tijd een fraai en 
beeldbepalend icoon voor Dieren aan de entree van het dorp. 

Ruine van het Hof te Dieren vanaf de achterzijde gezien gesloopt in 
1965 

Na 1965 toen de ruïne gesloopt werd en het park aan verval 
werd prijsgegeven werd het Hof te Dieren een verloederde 
plek in het dorp. Dat veranderde na 1976 toen de Stichting 
Twickel zelf weer het beheer in handen nam en startte met 
een lange termijnplan voor het herstel dat met het in 2019 
gereed gekomen Traverse plan en aanpassing van het over 
park weer een grote stap heeft genomen. Wachten is nu op 
een nieuw huis. 

Het huis Hof te Dieren 
In 1219 tijdens de kruistochten kwam het Hof te Dieren in 
bezit van de Duitse Orde. In 1647 kocht Prins Willem 11 het 
en het was een van de favoriete huizen van de koning-stad 
houder Willem III die het verbouwde tot een luxueus jacht 
slot. 

Het Huis ten tijde van de Duitse Orde 

Het landgoed was in de 17 e en 18e eeuw één van de voor 
naamste bezittingen van de Oranjes. 

Het huis rond 1700: aankomst van een jachtstoet van koning-stadhou 
der Willem 111 bij het huis 
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Het neogotische huis uit 1821 

Het Hof de Dieren brandde van 19 op 20 februari 1795, tij 
dens inkwartiering van Franse troepen, tot de grond toe af. 

Het huis voor 1944 

1 De eveneens door Hesketh ontworpen portierswoning brandde in 1964 af 
(zie met afb. H. de Wit Dieren Vroeger en Nu Dieren 1980 p. 29) 
2 Aafke Brunt, Jan Haverkate, Lucia den Ouden," Twickel ", Ambt Delden 
2013 p. 172. Ook kasteel Twickel werd in 1944 deels gevorderd en o.a. 
Seyss Inquart verbleef er verschillende keren terwijl Marie barones van Heec 
keren van Wassenaer- van Aldenburg Bentinck er bleef wonen. 
3 Wencel Maresch, Oorlog aan de Veluwezoom, Dieren, Ellecom, Laag-Soe 
ren & Spankeren 1940-1945 p. 235 
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In 1821 kwam Hof te Dieren in handen van Marie Comélie 
gravin van Wassenaer Obdam, de toenmalige eigenaresse 
van landgoed Twickel. Zij liet een nieuw landhuis in neogo 
tische stijl bouwen. 
Dit huis werd na 1847 door de Engelse architect Robert 
Hesketh ingrijpend verbouwd in eclectische stijl. 1 

Het Hof te Dieren 1940-1945 
Het Hof te Dieren werd in 1943 door de Duitsers gevorderd". 
Het werd gebruikt door de Sicherheitsdienst. 3De inventaris 
van het huis is echter grotendeels bewaard gebleven op kas 
teel Twickel. Op het moment dat het huis gevorderd werd 
beval de eigenaresse Marie barones van Heeckeren van Was 
senaer- van Aldenburg Bentinck, dat alles wat rijden kon op 
Twickel naar Dieren moest worden gestuurd om de boedel 
op te halen. Het eerste wat ingepakt moest worden was een 
kast met Meissen porselein. Deze kast is nog steeds te be 
wonderen op de overloop op de eerste verdieping van Twic 
kel" 

Een ingrijpende gebeurtenis vond in het park van het Hof te 
Dieren plaats op 5 september 1944 - dolle dinsdag- toen daar 
de verzetsheld Theodorus Dobbe werd gefusilleerd. Hij was 
overgebracht na verhoor op Avegoor naar Hof te Dieren. De 
SS had hem toegestaan een kort afscheidsbrief je aan zijn 
vrouw te schrijven. Vlak voor de fusillade overhandigde hij 
het briefje aan de SS-er Kühnert. Hij gaf de man een gewel 
dige oplawaai en trachtte diens revolver te grijpen. Maar de 
Duitsers wisten, dat ze met hun gevangene op hun qui vive 
moesten zijn. De twee begeleiders, die de executie moesten 
uitvoeren, aarzelden geen ogenblik. Theodorus Dobbe werd 
ter plekke begraven. Na de bevrijding werd zijn stoffelijk 
overschot opgegraven en op de Katholieke Begraafplaats te 
Dieren aan gewijde aarde toevertrouwd. Kort daarna werd hij 
herbegraven op de Katholieke Begraafplaats te Amsterdam. 

4 Mondelinge mededeling aan schrijver rond 1980 door toenmalige huisbe 
waarster op Twickel. Zie ook Aafke Brunt en Jan Haverkate "Tussen twee tij 
den" Het levensverhaal van Carel baron van Heeckeren 1809 -1875 p. 162 
"Een deel van de collectie (schilderijen) uit Dieren is na diens dood (dood van 
Rodolphe Frederic van Heeckeren van Wassenaaer in 1936) verkocht om de 
successierechten te voldoen. In de Tweede Wereldoorlog, toen de Duitsers 
het Huis in Dieren vorderden werd het restant van de collectie overgebracht 
naar Delden. " 
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In september 1994 is 
in het Hof te Dieren 
ter plaatse een ge 
denksteen geplaatst. 5 

Op zondag 10 decem 
ber 1944 vloog het 
koetshuis naast het 
Hof te Dieren in 
brand en er volgden 
heftige explosies. 
Ooggetuige Toon 
Vallen beschrijft dat 

als volgt: "Vanavond om 8.30 uur werden wij opgeschrikt 
door hevige explosies de een na de ander tot 10 uur aan toe. 
Op het landgoed het Hof te Dieren schijnen de Duitsers een 
ongeluk gehad te hebben met benzine. Maar er is ook heel 
veel munitie opgeslagen. Men zegt dat 200 Duitsers zijn om 
gekomen. " 6 

Freek Freriks kon in de Fraterwaard de ontploffingen ook 
goed zien. "Het leek wel vuurwerk die brand op het Hof Al 
lerlei explosies en van die lichtspoormunitie als een soort 
vuurpijlen de lucht in. ,,7 Bets Mulder schrijft in die tijd "de 
schuren waar vroeger de appels verkocht werden zaten vol 
munitie. Dat ging 's avonds de lucht in, het was een vreselijk 
kabaal '8 T.T. Brandsma schrijft erover "Om kwart voor ne 
gen een gebulder en de lucht rood, brandlucht. Even later 
ging een grote spiegelruit van Albert Lentink eraan (in de 
Kerkstraat). Lentink was er naartoe geweest. Koetshuis van 
het Hof te Dieren was in vlammen opgegaan met munitie etc. 
't Was echt een knappertjesfeest, Door de stommiteit van een 
soldaat met een benzine lamp tot tien uur geregeld geknetter. 
later zo nu en dan een slag. ,,9 

Ook Harry Leeman kan zich die gebeurtenis nog goed herin 
neren. Hij was geëvacueerd van de Zuider Parallelweg bij fa 
milie aan de Lagestraat. Het was een enorm vuurwerk en hij 

Gedenksteen voor Theo Dobbe 

5 H. Wissink Een gedreven en veelzijdig ondergronds werker: Theodorus 
Dobbe Ambt& Heerlijkheid nr. 109 (december 1994) p. 15 e.v. Foto van de 
herbegrafenis op het RK Kerkhof in Dieren in Harry Mulder, Het huis met de 
Waranda p. 123 
6 Wencel Maresch, Oorlog aan de Veluwezoom, Dieren, Ellecom, Laag-Soe 
ren & Spankeren 1940-1945 p. 334 
7 Maresch p. 334 
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moest zich aankleden om snel weg te kunnen mocht het vuur 
richting de Lagestraat gaan. Gelukkig stond de wind gunstig 
richting de uiterwaarden en niet richting het dorp. 10 

Onduidelijk is of het huis dat niet ver van het koetshuis lag 
schade heeft opgelopen. Nog altijd zichtbaar is dat een deel 
van de Koningsmuur in het park door de ontploffingen is 
weggeslagen. 

Achterzijde van het huis met links achter de Koningsmuur het 
koetshuis 

De brand die op 28 december 1944 het huis uiteindelijk in de 
as legde maakte veel minder indruk. T.T. Brandsma schrijft 
enkel "Hof te Dieren afgebrand'ï+. In veel herinneringen lo 
pen deze twee gebeurtenissen - de ontploffing van het koets 
huis op 1 0 december 1944 en de brand van het huis op 28 
december - dan ook door elkaar. 12 

Op Twickel wordt het verhaal als volgt verteld. "Op 28 de 
cember 1944 brak er in twee bovenkamers brand uit, doordat 
net aangekomen soldaten, onder wie zich veel Letlanders be 
vonden, bij gebrek aan kachels op de vloeren vuur stookten. 

8 Harry Mulder, het huis met de Waranda p. 90, p. 105 
9 Nu gaat het spel beginnen, dagboekaantekeningen T.T. Brandsma 29 sep 
tember 1944 -18 april 1945 Gorinchem 2016 p. 39 
10 Gesprek schrijver met Harry Leeman december 2019 
11 Brandsma p. 45 
12 Bijvoorbeeld Maresch p.334 
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Het huis brandde bijna geheel af " 13. 

"Bij het blussen van de brand werkten de Dierense brandlie 
den dermate tegen, dat het gehele pand afbrandde. "14 

Of het blussen wel is tegengewerkt door de Dierense brand 
weer kan zeker betwijfeld worden. Er is een briefje bewaard 
gebleven van de inzet van een groot deel van het Dierense 
brandweercorps die van 13.00 - 17.30 uur zeer actief was bij 
het blussen van de brand. 15 

Ook het verhaal dat de Letse soldaten er met opzet de hand 
in zouden hebben gehad of dat het een verzetsdaad zou zijn 
geweest lijken geruchten en onwaarschijnlijk. 16 

Harry Leeman heeft daar na de oorlog zijn oom Wim van 
Gessel, die in het verzet actief was, naar gevraagd en die 
heeft dat zeer stellig ontkend. Het lijkt ook onwaarschijnlijk 
omdat de Sicherheitsdienst er gevestigd was en het Hof 
streng werd bewaakt. 17 

In Dieren was er zeker een negatief sentiment over het Hof 
te Dieren: "het Hof' werd als pro-Duits gezien. De beheer 
der van het Hof te Dieren lW. Zomer ("baas Zomer"), 
woonachtig in de dienstwoning op de Schapenberg was een 
overtuigd NSB - er en een zoon van hem viel als "SS- 

13 Jan Haverkate Aafke Brunt Barbara Leysius Twickel bewoond en bewaard 
Waanders Zwolle ... p. 105 
14 John de Jong Hof te Dieren een cultuurhistorische wandeling Matrijs 
Utrecht p. 25 
15 Maud van Braam - Spruyt 100 jaar Brandweer Dieren 1909 - 2009 Van 
kerkklok tot pieper Dieren 2009 p. 74 
16 Maresch p.333 
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Untersturm-fuehrer" aan het Oostfront. Na de oorlog was hij 
enige tijd geïnterneerd, maar keerde terug in zijn functie als 
beheerder.If Aan dat sentiment droeg ook bij dat enige jaren 
na de oorlog door de barones bij de dodenherdenking verbo 
den werd nog een krans te leggen bij de executieplaats van 
Dobbe in het park en vond de herdenking alleen nog plaats 
bij het oorlogsgedenkteken in het Carolinapark. Ook vond 
een besmette politieagent die na de oorlog buiten het dorp 
moest wonen onderdak in de portierswoning op het Hof. 

Het Hof na de oorlog 
Anders dan Twickel dat 111 

1953 in een stichting werd 
ondergebracht bleef het Hof 
te Dieren het privé-eigendom 
van M.A.M.A.-barones van 
Heeckeren - gravin van Al 
denburg Bentinck. In 1965 
werd de ruïne gesloopt maar 
werden de Bentheimer zand 
stenen onderdelen gespaard. 
In 1968 werd het park door 
haar in erfpacht uitgegeven 19 

aan J.G. Wurfbain die samen 
met Reinbouw plannen 
maakte voor een nieuw ap 
partementengebouw op de 
plek van het oude huis. Tot 
de bouw kwam het door ge 
brek aan belangstelling niet. 
Het erfpachtrecht werd een 
speculatieobject dat tot een 
schandaal leidde bij het Bak 
kerspensioenfonds'? 
In de tussentijd werd er geen onderhoud meer gepleegd aan 
het park en het groeide helemaal dicht. 
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dag$ om 14.00 uur. 
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Het recht van ertpacht to 19 januari 2068 van 
het park met gracht. muur moestuin. huis. 
schuur en opstallen. plaatselil bekend "HET 
HOF 18 DIEREN". gelegen aan de Rijksslra t 
weg UI Dieren. kIldastraai bekend Gemeente 
Dlefen $8die 0 nummers 155 en 1 SS en sectie 
S nummers 472 en 647 
groot 17.51.91 hectare. 
Canon: thaml 14.000.· per jaar. 
~ding: in de huid'tge staal, te<stond na 
de gunning: 
Betlling: uiterlijk I me' 1976 onde< bijbetaling 
van 10" rente vanaf de gunning. 

Bezichtiging: op maandag 8 maart 1976 van .1: 
14.00 tol 16.00 uur. I i 
Nadere informatie. in het bijzonder voor wat 1,1 
betreft erfpachtsvooIWaarden en bebouwings· 
voorschriften Vllfkri gbaar ten kantore der no 
tarisllen. 

17 Gesprek schrijver met Harry Leeman december 2019 
18 Maresch p. 258 e.v. 
19 Huisarchief Twickel 8436 Akte van erfpacht door MAMA van Aldenburg 
Bentinck aan JG. Wurfbain te Worth-Rheden van hel park met grachten en 
aangrenzende moestuin, 1968. Afschrift, met dubbelen en bijlagen, 1967- 
1968 
20 Zie bijvoorbeeld Nieuwsblad van het Noorden 28 augustus 1979 
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Een van de ontwerpen voor een nieuw huis uit 2016 van KCAP 
architecten 

Na het overlijden van de barones in 1976 kwam na afwikke 
ling van het erfpachtrecht het Hof te Dieren in volledig bezit 
van de Stichting Twickel die sedertdien bezig is het park in 
oude luister te herstellen. Wachten is nu op een nieuw huis 
waarvoor inmiddels vele plannen zijn gemaakt. 
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Restanten van het huis hergebruikt 
In 1965 bij de sloop zijn Bentheimer zandsteen elementen 
van het huis gespaard en bewaard gebleven. 
Een deel van een zuil is te vinden op het plein achter de 
Dierense Toren daar geplaatst ter herinnering aan het feit dat 
de eerste kerk! kapel van Dieren gevestigd was op het Hof te 
Dieren ten tijde van de Duitse Orde. 
In het park van Twickel is bij de renovatie en vernieuwing 
van het park door landschapsarchitect Michae1 van Gessel op 
de Schneckenberg in het park een koepeltje gebouwd waar 
van de zuilen afkomstig zijn van het huis in Dieren. 21 

Op 28 december 2019, precies op de dag dat 75 haar geleden 
het Hof te Dieren afbrandde werd op het marktplein van de 
Buurtschap van Dieren op de hoek van de Hogestraat en 
Kerkstraat feestelijk een monument onthuld met een frag 
ment van de dakrand van het huis. Dammee wil de Buurt 
schap de meer dan 1 OOO-j arige verbinding verbeelden van het 
Hof te Dieren en de gemeenschap van Dieren middels sym 
bolische wortels waarop de steen rust. 
Onthulling was op 28 december 2019 door wethouder van 
Rheden Marc Budel, president buurtrneester van de Buurt 
schap van Dieren Albert Lentink en Wilke Schoemaker be 
heerder van het Hof te Dieren van de stichting Twickel 

Deel van een zuil van het Hof te Dieren naast de oude 
oocovom 00 het olein achter de Dierense Toren 

Koepel in het park van Twickel 
in Ambt Oelden 

Onthulling op 28 december 2019 door wethouder van 
Rheden Marc Budel 

21 Twickel p. 94, H. Saaltink e.a. De tuinen van Twickel, Stoer en gevoelig 
2009 
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Operatie ··ANGER .. : Bevrijding (Arnhem), Rheden en Rozendaal 
J.J. Ka teijn ' 

Het was het begin van de lenteweek: maandag de 16e april 
1945. De Bezetting naderde z 'n eerste lustrum. lnfebruari 
was het gebied tussen Maas en Rijn het strijdtoneel ge 
weest. Op 23 en 24 maart waren de geallieerden al op 5 
plaatsen de Rijn tussen Duisburg en Emmerik overgesto 
ken. 

Na operatie "Market Garden." 
Op 27 maart werden Isselborg en Bocholt veroverd. Op 
trekkend in noordelijke richting werd een wig gedreven in 
de Duitse verdedigingslinie en dit vormde het begin van 
de omsingeling van het 2Y Duitse leger in Nederland. Na 
de bevrij ding van Groningen op dezelfde 16e april, bereik 
ten de Canadezen op de 17e april de Afsluitdijk. 

Feitelijk was Arnhem al die tijd als een hete aardappel blij 
ven liggen. Na Operatie "Market Garden" die zo tragisch 
aan de Neder-Rijn in september was geëindigd, was Arn 
hem een verlaten frontstad. Die winter zou het Ardennen 
offensief van de Duitsers alle aandacht opeisen. 
Vechten in steden is altijd risicovol gebleken. In het geval 
van Arnhem, lag de stad - vanuit geallieerd oogpunt - ook 
nog eens achter twee grote rivieren: De Neder-Rijn en de 
IJssel. Vanaf de hoger gelegen delen van de stad konden 
de Duitsers de naderende geallieerden ook nog eens goed 
zien aankomen. De Duitsers hadden ten westen van Arn 
hem hun verdediging aardig voor elkaar en het wegennet 
in de Betuwe was amper geschikt voor de aanvoer van de 
grote hoeveelheid aan militair materieel (een complete di 
visie) Dit alles leidde ertoe dat op 8 april werd besloten 
om de aanval ten oosten van Arnhem plaats te laten vin 
den, vanaf Westervoort. 
Het betekende een grote logistieke uitdaging want al het 
materieel dat nodig was voor de aanval moest verzameld 
worden in het concentratiegebied bij Westervoort. Veilig 
heidshalve was het gebied oostelijk van de IJssel tot aan 
Zwolle al ingenomen door Canadese en Britse eenheden. 

Tweede slag om Arnhem 
Uiteindelijk voltrok zich van 12 tlm 15 april 1945 de 
tweede slag om Arnhem waarbij de laatste dag hoofdza 
kelijk werd besteed aan reorganisatie, consolidatie en her 
groeperen. Het gebied tussen Velp en Dieren zou op 16 
april door de 146ste Infantry Brigade gezuiverd worden 
met steun van de 56ste Infantry Brigade en Het Ontario 
Regiment uit de 1 ste Canadese Tank Brigade. De 56ste 
Infantry Brigade - gecommandeerd door Brigadier Gene 
ral R.H. Senoir - bestond weer uit 3 2nd Battalions: South 
Wales Borderers (SWB), Gloucestershire Regiment 
(Glosters) en Essex Regiment. 
De 146ste Infantry Brigade - gecommandeerd door Brig 
adier General H. Wood - bestond uit 4th Bata1ion Lin 
colns, 1/4th Battalion Kings Own Yorkshire Light Infan 
try (KOYLI) en het Hallamshire Batalion. 

De slag werd ingeleid door een zwaar artillerie bombarde 
ment. Dat was in de nacht van 15 op 16 april op Velp en 
van daaruit werd de Britse opmars voortgezet. Om 07.00 
uur precies gaf de 56ste Infantry Brigade daartoe de eerste 
stoot. De brigade maakte op haar beurt deel uit van de 49th 
British "Polar Bear" Division onder commando van Major 
General S.B. Rawlins. De Polar Bear werd aan hun naam 
toegevoegd omdat ze na inzet in Noorwegen nog 6 maan 
den op IJsland waren gestationeerd. Bij het aanbreken van 
de dag nam de herrie af en maakte plaats voor het geluid 
van naderende rupsvoertuigen. Het waren de Crocodiles 
van het A-eskadron van 1 Fife & Forfar Yeomanry en de 
Crabs (mijnenvegers) van het A-eskadron van de Lothians 
& Border Regiment. Zij forceerden de toegang tot het vil 
ladorp. Daarna kwamen de manschappen te voet of in car 
riers (kleinere rupsvoertuigen). 
In V elp- Noord ging het Essex regiment - gecommandeerd 
door Luitenant Colonel R.A.H. Butler in de aanval. Ten 
zuiden van de spoorlijn drongen de South West Borderers 
- onder commando van Lt. Col. S. Wilson de woonwijken 
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binnen. Een patrouille van de Glosters veroverde bijna ge 
lijktijdig de fabriek van De Meteoor aan de IJssel en 
maakte 50 Duitse krijgsgevangenen. Toeval wil dat de 
eerste Britse operationele straaljager - de Gloster Meteor 
- in juli 1944 voor het eerst werd ingezet 

Bevrijding Velp 
Alles bij elkaar nam de bevrijding van Velp circa 3 uur in 
beslag. Volgens een War Diary van de SWB een mooi 
voorbeeld van de "Jog of war": geheel tegen de verwach 
ting in stuitten oprukkende Britten niet op vijandelijk mi 
trailleurvuur maar werd men geconfronteerd met een 
overweldigende menigte van uitzinnige burgers. De en 
kele overgebleven Duitser hadden niet de moed om nog te 
vechten en de enige moeilijkheid die de Britten ontmoet 
ten waren de zwermen van opgewonden schreeuwende 
kinderen, die zwaaiden met vlaggen, en bloemen gooiden. 
Aan de vreugde en spontaniteit konden de Britten wel op 
maken hoe groot de opluchting van de bevolking bij deze 
bevrijding was. 

Bevrijding Hoofdstraat in Velp 

Langs de Veluwezoom 
Om 10.00 uur trok het Batalion Lincolns door richting De 
Steeg. Van de Duitsers ondervond men onderweg weinig 
last maar wel van de vele wegversperringen in de vorm 
van over de wegen getrokken bomen en ondermijnde ge 
deelten. Tegen het middaguur werd Rheden bereikt en 
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daarmee kwam er een einde aan de opmars van een van de 
twee colonnes van de 146ste Infantry Brigade. Vroeg in 
de morgen van die 16de april waren de Hallamshires en 
de KOYLI, versterkt met tanks (Sherman) van het Ontario 
Regiment naar Rozendaal opgerukt. Kort voor aankomst 
werd Rozendaal nog met raketten bestookt die in de wijde 
omgeving insloegen, met paniek en ravage tot gevolg. 
Het kostte de Brits-Canadese eenheid daarna weinig 
moeite Rozendaal in te nemen. Via Beekhuizen, over de 
Zijpenberg (Beekhuizense weg) en Posbank ratelde de co 
lonne vanuit Rozendaal naar De Steeg waar - in afwach 
ting van verdere opdrachten - werd haltgehouden. 

Na radioboodschappen te hebben uitgewisseld met het 
Lincolnshire Regiment (in Rheden), nam de B-compagnie 
(B-coy) van de Hallamshires plaats op de tanks van het 
Ontario Regiment en ging men op weg naar Dieren. Naar 
verwachting zou daar het rendez-vous plaats vinden met 
de Canadese troepen van de 2de Brigade die Dieren vanuit 
Zutphen via Spankeren naderden. 
Ook bij Laag-Soeren troffen Britten en Canadezen elkaar. 
De route naar Dieren vanuit De Steeg kon op dat moment 
nog niet via de Middachter Allee lopen. Die was door de 
Duitsers versperd en ondermijnd. Men sloeg rechtsaf de 
oprijlaan naar kasteel Middachten in en vervolgens nam 
men het eerste onverharde pad linksaf, parallel aan de 
Middachter Allee, richting Ellecom. 

!:. I. 
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Tot op dag van vandaag 75 jaar na dato is aan het plaveisel 
te zien waar de tanks, elk meer dan 31 ton zwaar, de draai 
hebben gemaakt. De stenen zijn daar anders dan in de rest 
van de oprijlaan. Aan het eind van maandag 16 april 1945 
kon provisorisch de balans opgemaakt worden: Aan de 
kant van de geallieerden telde men 62 gesneuvelde mili 
tairen en 134 gewonden. Ruim 1600 Duitsers waren 
krijgsgevangen gemaakt. 

Alle eenheden van de 146ste Infantry Brigade werden uit 
eindelijk op Arnhem teruggetrokken., evenals twee batal 
jons van de 56ste Infantry Brigade namelijk de South Wa 
les Borderers en het Essex Regiment. Het was een eerste 
aanzet tot een algehele concentratie van deze brigade. De 
KOYLI bleef na de opmars nog geruime tijd in Rozendaal 
ter beveiliging. 

Op 17 april nam het Hoofdkwartier (HQ) van Generaal 
Foulkes (commandant van het lste Canadese Legerkorps) 
haar intrek in kasteel Rozendaal, alvorens op 22 april naar 
Harskamp te vertrekken. 

In nummer 202 van Ambt & Heerlijkheid 
schreef ik over de twee sappeurs van de 
294ste Fieldcompany (Field Coy), die om 
kwamen. Deze compagnie was een van 
de 4 compagnieën van de 49ste British In 
fantry Division, Royal Engineers. Een 
van de 7 genie-eenheden binnen de 
Brits/Canadese geniecapaciteit. Het stre 
ven is om een monument voor Chisholm 
& McLaren te onthullen op 16 april 2020 

De aanwezigheid van KOYLI in De Steeg 
wordt geïllustreerd met een de iconische 
foto die gemaakt is op 16 april 1945 met 
als achtergrond het bijzondere metsel 
werk van de lagere school in De Steeg: 
De curator van het Regimentsmuseum in 
Pontefract (West Y orkshire) - Colonel 
Cowley - heeft ooit aan kunnen geven 
wie op deze foto te herkennen zijn. 
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Het betreft officieren van 1/4th Batallion Kings Own 
Yorkshire Light Infantry (KOYLI) van links naar rechts: 
- Major Godfrey Barker Harland: Commandant A-com 
pagme 
- Major Mike Singleton: Commandant C-compagnie 
- Major Barlow Poole: Plaatsvervangend Commandant 
van KOYLI 
- Major G. Willy Whitworth: Commandant D-compagnie 
- Major B. Carter (69 Field Regiment, Royal Artillery): 
Forward Ob server 
- Lieutenant Frank Firth: Inlichtingen Officier van het ba 
taljon. 
De foto komt ook voor in het boek The invasion ofHitler's 
Third Reich (Patrick Delaforce) die - de op dat moment 
Lieutenant Colonel Godfrey Barker Harland als bron ver 
meld. 

Oe tekst van dit artikel is hoofdzakelijk gebaseerd op de relevante pas 
sages uit de BEVRIJDING SA TLAS VELUWE (Van de Weerd, Veld 
heer en Crebolder, 1985) 

Oe Majoorsfoto is gemaakt tegen de gevel van de lagere school in Oe Steeg. Oe majoors 
maakten allemaal deel uit van de staf van het bevrijdende Britse legeronderdeel. 
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Mededelingen van het bestuur Nieuwe leden 

Beste leden, 

Ik wil allereerst de 72 nieuwe leden en de 3 nieuwe vrijwilligers 
voor het archief van harte welkom heten. Er is weer een aan al 
stukken voor het archief geschonken, dus werk genoeg. 

Voor u ligt het eerste nummer van Amb & eerlij heid in 2020, 
een "special", met als thema 75 jaar vrijheid vo ozendaal, 
Velp, Rheden, De Steeg, Ellecom. Die e . S a 
Laag-Soeren. 

De OKRR verleent dit jaar mede. e 
ling over de oorlogsjaren in S a 
beide in april. 
Velp voor Oranje krijg tege 0 

kinderen van groep 7 en 8 van 
Rozendaal te schenken. 

ze special om aan de 
solen in Velp en 

We hebben de sugges ie ge e 
stellingen langer dan een • eel e 
We zijn daarom op zoe 
in alle dorpen. 
Bij het opzetten van een .e . 
van vrijwilligers te kun e 
Deze vrijwilligers kunne I 

beroep doen op ons ar .: i 

e orpen. 
a ie en beeldmateriaal een 

De lezing na de alge e e ledenvergadering gaat over het ont 
staan van de Ilssel e as goed bij de vergaderlocatie aan de 
l.lssel. 

Jan Jansen, voo e . 

Nieuwe leden tussen half augustus en eind december welkom! 
De heer HA Brouwer DIEREN 
De heer P.M. Esveld VELP 
Mevrouw C.E.M. van Bennekom-Nuijten VELP 
Mevrouw WH.B. Corbeek VELP 
De heer GW Holst VELP 
Mevrouw H.T.M. Jager LAAG-KEPPEL 
De heer A.T. Scheltema RHEDEN 
Mevrouw M.F. van den Bos-Willemsen VELP 
De heer J Jansen RHEDEN 
De heer G.H.F.M. Wehkamp ELLECOM 
De heer Ir. JHAM. Heerings DIEREN 
De heer AF. Versteege BEEKBERGEN 
Mevrouw AC.M. Peppel man-Brouwer VELP 
Mevrouw E. Bertus-van Kempen ARNHEM 
De heer JJ Roelofs DRACHTEN 
De heer J.J Kapteijn DE STEEG 
De heer H. Teunissen VELP 
Mevrouw C.E.C. de Ruiter-Beukers RH EDEN 
Mevrouw H.WM. Miedema-Bosveld ARNHEM 
De heer JC.N.B. Kaal VELP 
Mevrouw C. Jansen-Bosveld RH EDEN 
Mevrouw GAM. Kouwe-Koenders RHEDEN 
De heer J.w. Kamphuis RH EDEN 
Mevrouw JB. Hagen-Smit ARNHEM 
De heer AK de Kreek RH EDEN 
Mevrouw JHA Elderman RHEDEN 
Mevrouw JE. Heinen-Bosveld APELDOORN 
De heer JC. Witt VELP 
Mevrouw AM.C. Grolle-Pijpers VELP 
De heer JW Franken VELP 
De heer E. van Rijssen DE STEEG 
De heer T. van Berkel ELLECOM 
Mevrouw A Kolkman-Jebbink ARNHEM 
De heer G.J Scholten RH EDEN 
De heer JW. Siddré DIEREN 
De heer RA van Doorn LAAG-SOEREN 
De heer W.O. Grimm HARDERWIJK 
De heer JJ Thijsse VELP 
Mevrouw J. Göbel DE STEEG 
Mevrouw Ir. M.H. Weijzen RHEDEN 
De heer AJ Kuiper ELLECOM 
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