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Velp, September 1944
Ik begin deze aantekeningen op
17 September, aangezien daarvoor niets bijzonders geschiedde. Op 17 sept. `44 landden de Britse parachutisten,
zodat de gevechten naar Arnhem werden verplaatst. Na enkele dagen verwoed strijden
liep alles spaak en een winter
vol angst voor koude, honger,
V.-1, granaten, 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
II De Winter 1944-1945
III De oorlogsdagen en bevrijding 12-16 April `45
IV De eerste tijd na de bevrijding. April-Juli `45
(Achter de data der zondagen Piet Binnendijk in 1946
staat een X)
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 vielen er zware bommen in de Annastraat in Velp. Drie huizen 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
Arnhem parachutisten. Ook in de Betuwe landden ze.
Zware gevechten en ook grote verwoestingen. Electrisch
licht hebben we vandaag voor het laatst.
18 Sept. De parachutisten krijgen versterking. Watervoorziening. Tegen de middag vermindert de druk op het
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leidingwater. Naderhand houdt
het op. Wij hebben natuurlijk
alles met water gevuld.
19 Sept. Gevechten duren
voort. “Dolle Dinsdag”. De
Engelsen trekken op naar Nijmegen en de Rijn.
20 Sept. Gevechten. De Tommies veroveren de Rijnbrug,
doch moeten die later weer afgeven.
21 Sept. Gevechten. De Engelsen vechten bij station en bij `t
Elisabeth-gasthuis.
Watervoorziening. Vanmiddag
is er weer enkele uren water.
22 Sept. Gevechten. Verovering van Nijmegen door de
Britten. De parachutisten in
Arnhem zijn ingesloten.
23 Sept. Gevechten. Nieuwe
daling.
24 Sept.X Gevechten. De Engelsen worden in Arnhem gevangen genomen en komen in
grote groepen hierlangs.
Evacuatie. Het bevel tot evacuatie is gegeven. Maandagavond (25 Sept.) moet de hele stad verlaten worden achtergelaten. Als er nog iemand is zal die doodgeschoten
worden.
25 Sept. Evacuatie. De eerste stromen évacuées trekken
Velp binnen. Velp krijgt er 40.000 inwoners bij. Ook wij
hebben reeds 2 évacuées.
26 Sept. Evacuatie. Wij hebben nu 6 evacuees. Theo
slaapt op de divan, ik op een matras op zolder.
27 Sept. Evacuatie. De laatste stromen evacuatiestumpers
komen binnen en worden geregistreerd. Grote rijen voor
vlees, brood enz. Bij ons in huis zijn 1 en 2, Mijnheer en
Mevr. de Kinkelder, 3,4,5,6 de Familie Derksen, 7,8 Opoe
en een andere dame. Oom Jan van Derksen wordt ziek.
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Piet en broer Theo voor het huis Hoofdstraat voor de oorlog

28 Sept. Gebrek aan groente en aardappelen. Oom Jan
wordt erger.
30 Sept. Privé Oom Jan is nog ziek. Tante Jo is erg hoofdpijnachtig. (!)
Einde van deel I
II De Winter `44-45
October `44
1 Oct.X Distributie. De gewone bonkaarten zijn uitgeschakeld. Hiervoor zijn de Noodkaarten in de plaats gekomen.`n Enorme rij bij de uitreiking.
2 Oct. Gevechten. In de winter gaan ze schijnbaar geen
grote gevechten houden, hoewel er veel Duitse TigerTanks om Arnhem zijn.
3 Oct. Gevechten door Duitse Tanks.
4 Oct. Raketbomaanval op Velp. Het doel was de Tijgertanks, die door Velp trokken. Engelse Typhoonjagers
schieten op Oost-Velp raketbommen op de tanks af. In W.
Velp was het meer mitrailleren. Papa lag daar middenin en
is wonder boven wonder gered. Theo was in de tuin en kon
door de rondvliegende boordgeschut kogels niet binnen
komen. De aanval duurde van 3.- tot 4.- uur. We hadden
allemaal gaten van 4 à 5 pannen groot in het dak
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en zeer veel ruiten kapot. In het dorp waren 17 doden.
5 Oct. Hernieuwde raketbomaanvallen.
Papa had `s morgens pannen kunnen krijgen voor het dak.
Hij was druk bezig ze op het dak te leggen en Theo en één
evacué + Ik waren op het grasveld toen: Er 2 jagers kwamen boven ons vanaf Arnhem vliegen. Opeens bogen ze
om en met de neus naar beneden begonnen ze op Velp te
schieten en te bombarderen. Onmiddellijk volgde er een
grote groep anderen. We wachtten hen niet af, maar vlogen naar binnen en met de anderen de kelder in.. Papa
durfde en kon het dak niet af, dus moest hij bovenop het
dak maar dekking zoeken.
Raketbomaanval no. I was in volle gang. Toen deze afgelopen was durfden we maar amper op straat . In `t ZuidWesten zagen we rook omhoog krinkelen. Natuurlijk zonder aan gevaar te denken liepen we er op een draf naar toe
en, ja wel, hoor. Het huis van onze groenteboer stond in
brand. (een paar honderd meter van ons huis af). We bleven niet lang kijken maar gingen terug.
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 nadien kwam de derde en laatste, de hevigste die ooit gebeurde 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.
Langzaam minderde `t en na een paar minuten was het
rustig. Een stilte die angstig aandeed na het lawaai van
zoëven. We klommen nog half beduusd de trap op. En
daar lag voor ons een intacte keuken, doch zonder ruiten
enz.
Ik liep de tuin uit en zag overal verschrikte gezichten, kapotte ruiten en het huis van onze buurman was door 3
bommen getroffen. Opeens: ik rook: Brandlucht.
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Het museum vlak voor de oorlog

Brand. 50 mtr. van ons een museum brandde op één punt.
Iedereen stond te kijken. De brandweer was in beslag genomen. Even daarna brandde het huis geheel. Een miljoen
regen van vonken daalde in de omtrek en op de gashouder
neer. Wij waren erg zenuwachtig en geloofden alles 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 Avonds voor 8 uur zijn we nog naar
de brand gaan kijken. `n Groot gedeelte was bedaard, maar
alles vlamde , vonkte smeulde en siste nog de volgenden
morgen. Na een veelbewogen dag gingen we naar bed.
Een dag één der ergste van mijn leven. Het mooiste was,
dat er vandaag geen enkele Tank in Velp was, dus deze
dag had heel gewoon kunnen zijn.
6 Oct. Bombardement `s Morgens bleef het rustig. `s Middags werd de angst ons de baas. Alle voorzorgmaatregelen
namen toe, bang dat het geval van gisteren zich zou herhalen. We zaten vlak bij de kelder, waarvan de deur losstond. Maar het bleef Goddank rustig.
Blindgangers. Van gisteren zijn enkele bommen niet ontploft. Men wil deze laten springen (zie 7 Oct.)
7 Oct. Korte Evacuatie.
Wij moesten vandaag van 2.- tot 5.- uur het dorp verlaten.
(Zie 6 Oct.). Wij zijn naar Rozendaal geweest. Ondertussen heeft de Yankee ons danig in angst laten zitten. Er
kwamen nl. eindeloze troepen Am. bommenwerpers over,
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waarvan er in de verte twee zijn neergeschoten. Bij de
grens hoorden wij bommen vallen. Later keerden wij terug.
8 Oct.X De gevolgen van 5 Oct. (rommel en glas) is nu
opgeruimd.
11 Oct. Evacuatie. Misschien kunnen de Arnhemmers
hier ook niet blijven.
13 Oct. Evacuatie. De Arnhemmers moeten de gemeente
Rheden verlaten voor 17 Oct.
14 Okt. De meeste nummers der évacuées (ik bedoel de
évacuées zelf) reageren niet op het bevel, om verder te
vluchten.
15 Oct.X Evacuatie. Opoe en die andere dame zijn per
handwagen naar Apeldoorn vertrokken. De évacuées leven in onrust door oppikken. Theo durft niet meer buiten
te komen.
20 Oct. Oppikken. Verschillende mensen worden opgepikt. Zij moeten in Arnhem werken.
25 Oct. Evacuatie. Een nieuw bevel.
31 Oct. Evacuatie. De évacuées maken zich klaar voor
hun vertrek.
November 1944
1 Nov. Evacuatie. De évacueés vertrekken uit Velp en Rozendaal. 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 ½ 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 verminderd. Dankzij het kordaat optreden van
onze burgemeester Kalhorn.
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25 Nov. Rakettenaanval.
Om 6 u. `s avonds was moeder zich in de keuken aan `t
verschonen toen plotseling enkele vliegtuigen op Velp afdoken, 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 Velperweg een grauwe stofwolk te zien. Waarvan? Aan de kant van `t station was een
erge brand.
Brand. Naar wij hoorden was het een dubbele brand nl.
een kolenloods van het station brandde geheel uit en een
hoekvilla onderaan de Havelaarstraat tegenover het Stationsgebouw.
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26 Nov.X Brand. We zijn naar de brand van gisteren wezen 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.
30 Nov. Niets bijzonders.
December 1944
1 Dec. Hongersnood. In `t Westen des lands wordt grote
honger geleden (behalve de moffen).
2 Dec. Vergeldingswapen. Wij horen voor het eerst de V.1 overkomen.
3 Dec. V.-1 wapens `s Avonds hollen wij drieën (behalve
papa) naar de voordeur en zien de uitlaat der V1 boven
ons.
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4 Dec. V.-1 wapens. Het is mooi weer, dus konden wij de
V.-1 in zijn geheel zien `n fanatiek vertolker. Hij vertolkt
de fanatiek der moffenzooi.
7 Dec. Voedselhalen. Papa met een vriendje van mij (G.
Demon, Parkstraat 67, Velp, geb. 30 april `32) zijn naar
Lathum geweest om aardappelen te halen. `s Morgens om
8 uur zijn ze gegaan.
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 Arnhem werken.
13 Dec. Fourage. Papa en ik zijn om te ruilen weer naar
Lathum gegaan. Na 53 mislukkingen kregen wij het volgende: a) Voor een trui 1 p. spek b) voor een andere trui 1
mud aardappelen of f 10.-. Morgen zouden we terugkomen 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 1½ p. vlees en 1½ 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 na 3 kwartier in de kou hadden
gewacht waren we aan de beurt. Verkleumd stapten we in
den wild steigerende 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 schepten we zowat water en hij sloeg ook zowat
om ook nog. Half dood van de kou en de honger (het was
zowat 2 u.) kwamen we aan de kant. Door een modderpoel
van kleverige kleimassa`s moesten we baggeren. Toen we
thuis waren verslonden we de boerkool, nog zonder spek.
18-19 Dec. Diversen. Het water wast nog steeds.
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20 Dec. Inkwartiering.
`s Middags na het eten werd er gebeld. Voor de deur stond
een flink gebouwde 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 gegeten. Hun namen waren Hans
(22 j. Hij was 5 j. in de oorlog) en Theofield (19 j. Hij had
“22” meisjes). Ze hadden allang genoeg ervan.
21 Dec. Inkwartiering. Die bij ons ingekwartierde soldaten hebben bij ons gegeten (hun eigen rantsoen) en zijn
toen aan de wagen gaan werken.
`s Avonds kwamen
ze terug 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. Ik zag in de verte een
vuurstraal omhoog schieten. Gelukkig kwamen ze niet
dichtbij. Toen het tegen 9 u. liep gingen we naar bed in de
kelder. Na enkele salvo`s werd het rustig.
P.s. `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 geweest, hoewel
de verwoesting nogal meeviel. Naast de smeulende puinhopen zag ik….de ineen gestrompelde lijken van 2 verbrande moffen.
Hier en daar waren nog granaten ingeslagen.
23 Dec. Fourage
Moeder ruilt 2 ons boter voor een halve mud aardappelen.
24 Dec.X Treurige Kerstmis. Nog steeds inkwartiering.
25 Dec. 2e Kerstdag Inkwartiering. Op hun proefrit naar
Arnhem brachten ze voor ons een mud kolen mee en een
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oude, wrakke fiets en een paar laarzen.
27 Dec. Inkwartiering. Vertrek.
28 Dec. Gas. De gasuren worden ingekrompen.
29 Dec. Arbeidsinzet. Zodra zij opgeroepen worden moeten alle mannen van 16-50 jaar voor de Wehrmacht werken. Misschien zelfs naar Duitsland.
30 Dec. Arbeidsinzet. Papa valt er buiten, Theo niet.
30 Dec.X Oudejaar.
Januari 1945
1 Jan. Nieuwjaar. Geen oliebollen, geen lekkernij, niets!!
Gas. Voor `t laatst gas.
We zitten `s avonds tot 8 u. bij een klein petroleumpitje.
3 Jan. Arbeidsinzet. Moeder kan nachten niet slapen, omdat Theo misschien weg moet. Ze probeert om Theo bij
een Werkstätt naast ons te krijgen.
5 Jan. Arbeidsinzet. Theo is nu bij v.d. Graaf (zie 3 Jan.)
6 Jan. Driekoningen.
Inkwartiering: 2 soldaten. `s Avonds werd er al één opgehaald, hij is niet meer teruggekomen. De ander blijft Walter Andres uit Erfurt Hij is getrouwd en heeft 1 zoon g.j.
Papa speelde 2 spelletjes 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 terug komt.

Getroffen huizen aan de Van Galenlaan
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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.
14 Jan.x `t Weer. Er ligt sneeuw.
Fourage. Het wordt hongerlijden. We eten al aardappelschillen eens in de week. Wanneer komt de bevrijding?
18 Jan. Inkwartiering. `s Avonds om 7 u. wordt er aan de
voordeur gebeld. Na even aarzelen maken moeder en ik
open. Onderwijl is onbekende en late bezoeker (s?) achterom 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 goedgevonden 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 huizen. 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 kregen 2 broden. `s Middags zou het electrisch licht
worden 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 fanatiekeling). 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 staken 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
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een voorgevoel van angst……! Wie weet komen ze nooit verdween hij. Bij `t dorp Zetten waren ze de eerste nacht
meer terug….
al dood.
20 Jan. Inkwartiering. Hedennacht zijn ze niet teruggeko- 22 Jan. Het weer. Er ligt een vreselijk pak sneeuw. (+- 17
men en ook vandaag niet. /we bidden voor hen, al zijn het cm).
vijanden. Zouden ze dood, gewond of krijgsgevangen
zijn? Misschien strijden ze nog wel.
Evacuatie
Het front De hele nacht is er activiteit der Engelse artille- Vandaag was het geen doen om te proberen die ausweiss
rie. Roermond wordt bedreigd. De Poolse steden: War- te krijgen. Er stonden 600 mensen en er zijn er 25 geholschau. Lodz, Krakau enz. zijn door de Russen genomen, pen.
die met 200 divisies naar `t Westen oprukt. Er trekken veel 23 Jan. Het weer is helder, daardoor grote activiteit der
vliegtuigen over. In de
Engelsen in de lucht. In
verte vallen bommen.
maanden is hier geen
We krijgen gebrek aan
Duitse Jager geweest.
groente en zout.
24 Jan. Evacuatie.
21 Jan X Inkwartiering.
Morgen kan papa de
Nog steeds niets wijzer
ausweiss
krijgen
geworden. Onze hoop
hoogstwaarschijnlijk.
ze ooit terug te zien,
Het weer is erg koud. `t
verminderd.
Vroor -13 gr. Celsius.
Privé. Om zo zuinig
25 Jan. Het weer. Nog
mogelijk te zijn met de
sneeuw. `t Vroor -10
aardappelen schrob ik
Celsius.
ze af en Moeder haalt
Evacuatie. Na vanmoralleen de kleine vieze
gen van 6.u tot 10 u. in
stukjes eraf. Het is lang
de rij gestaan te hebben,
zo lekker niet, maar zui- Staand vlnr: Ton Mars, P. Enting, Nico Tap, Sjaak vd Velde, met vaantje Tonnie hebben papa en Theo de
Budel, ? van Limbeek, Gerard Messelink, Wim Otten, Piet Binnendijk
nigheid gaat voor.
ausweiss gekregen. Ze
Geknield vlnr: Fons Mars, Theo Gunsing, Jan Berkhout, Jan Kamps, Jan
Evacuatie. In plaats van Tacke, Loek Brons, Hein Rood, Giel Willemsen, Theo Kamps
waren verkleumd van
évacuatie van het frontde kou.
gebied (waar wij in wonen) moet eenieder een Sonderaus- Diversen. Er was vandaag maar weinig vlees bij den slaweiss halen. Alleen personen boven de 15 jaar. Urenlang ger. Ik kreeg de laatste 4 onsjes. V-wapens. De laatste dawachten bij de Ortskommandant.
gen grote activiteit der V-1.
27 Jan. Het weer. Vannacht sneeuw. Het is niet zo erg
Inkwartiering
koud, maar er is een Oosten-Wind. Het vriest 7° C. De
We hadden net het eten op, toen (1.30) er werd gebeld wind giert om het huis rukt aan de blinden en jaagt grote
door een kameraad van Rudolf en Walter (19 Jan.). Hij zei sneeuwvlokken de lucht. Echt somber weer. Mej. Tiemedat hij hun achtergelaten bagage kwam halen. Moeder sen, mijn peettante, die bij ons op kamers is, is de laatste
vroeg onwetend: “Kunnen ze dan zelf niet komen”? Even jaren ziekelijk. Vooral de laatste dagen gaat zij hard achwas `t stil, toen klonk het : “Ze zijn dood, van de 25 zijn teruit. Vandaag moest Moeder haar helemaal aan- en uiter 3 teruggekomen. 2 gewond en 1 goed. En die ben ik”. kleden. Toen Moeder haar vandaag gedag ging zeggen,
Hij pakte zwijgend hun bagage in en na bedankt te hebben, was zij ontzettend koud. Tante vroeg M. om een extra kus,
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waarop Moeder er 2 (!) terugkreeg. Ze zal het wel niet lang
maken meer. Ze is totaal 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 bewijzen. Het was een moeilijke tocht achter `t lijk. `t Was
nog glad en het dooide en regende soms ook nog. Op de
Hoofdstraat 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. Onderaan 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.)

R.K. Begraafplaats Bergweg

28 Jan. X Het weer. Zie 27 Januari
30 Jan. V1-wapens. Telkens kwamen er weer V-1 over,
om `t halve uur. Toen hij boven ons was, hield de raketwerking op. Even daarna sloeg hij in de verte in. Weer een
nieuwe angst erbij.
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Het weer. De dooi is ingetreden. Langzaam verandert de
ruim 20 cm dikke sneeuwlaag in modder, plassen en plasjes. Het is nu ongemakkelijk lopen buiten. De barometer
wijst verdere dooi aan.
e. Februari 1945
1 Febr. Vergeldingswapenen. Om de 10 minuten komt er
laag een V-1 over. Net kwam er één heel laag over, ik
hoorde hem fluiten. Daarna een slag. Het huis rinkelde.
Hoe lang duurt dit nog.
2 Febr. Privé. Papa en Theo zijn zowat de hele dag niet
thuis geweest. Moeder en ik moesten de boel opredderen,
waar natuurlijk de laatste dagen niets aan gedaan was. Ik
heb danig wat met haar te doen gehad. Als er een deur
dicht sloeg of als er een stoffer of zoiets viel, schrok ze
zich dood. Haar zenuwgestel is totaal in de war. Ze durft
niet alleen te zijn. Dat moet langzaam slijten.
2 Febr. Moeder is erg bang in huis en durft voor geen geld
in de kamers van Tante te komen.
4 Febr. V1-wapens. Vanmorgen maakten wij ons gereed
om naar de kerk te gaan. Toen hoorden wij een V-1 aankomen. Opeens hield de motor stil en een slag volgde. We
schrokken ons dood. Ons huis had geen schade.
5 Feb. V-wapens. De laatste dagen ontzettend veel V-1.
6 Febr. Privé. De laatste week hebben we last,
dat évacuées de kamers van Tante willen huren. Dat doen
we niet, maar als de Evacuatiecommissie zich ermee gaat
bemoeien, dan krijgen we soms 8 personen.
7 Febr. Vanmorgen wilde een gezin met 8 personen in de
kamers komen. Toen Moeder weigerde, zeiden ze dat ze
dan naar de gisteren genoemde commissie zouden gaan.
Nu zijn we wel verplicht er mensen in te nemen. We nemen, nu we nog keus hebben, er 2 à 3, voordat we er 6à 7
op ons dak krijgen. Waarschijnlijk krijgen we een echtpaar. Omdat we in de kelder slapen, hebben we onze
slaapkamers boven als weer zodanig ingericht. Camouflage natuurlijk.
8 Febr. Fourage. Vroegers hadden we altijd per morgen 1
brood met ons vieren. De andere maaltijden bestonden uit
warm eten: aardappels plus schil plus groenten. Nu krijgen
we echter 5 broden per week. Zodat we 2 morgens niets
9

De Spoorburg is erg beschadigd en niet meer te gebruiken.
De verkeersbrug is nog intact.

Gezin Binnendijk

hebben. Moeder probeert 2 ons boter voor 1/2 mud aardappelen te ruilen, daar we nog maar een paar dagen aardappelen hebben.
9 Febr. De kamers zijn verhuurd aan de schoonouders van
meneer v.d. Graaf, onze buur, waar Theo is.
Diversen. De hele dagen onafgebroken trommelvuur in de
Betuwe van de Tommies. Ook `s avonds is `t gezicht
prachtig. Gisteravond kregen we water, na enkele dagen
daarvan verstoken te zijn geweest, doordat de centrale in
Arnhem door bommen beschadigd was. Vanavond gooiden Eng. Vliegtuigen bommen op een Arnhems viaduct.
10 Feb. Wapens. Er zijn en komen nog steeds V-1`s over.
14 Feb. Engelse vliegers beuken op de Westervoortse
Brug.
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III Oorlogsdagen en Bevrijding
Vanmiddag hebben de Jaboos vreselijk gebombardeerd.
Op Velp maar een beetje mitrailleren. Toen ben ik nog bij
Bisseling in de kelder geweest. Daarna hebben ze urenlang geboekst met raketbommen en boordgeschut op de
IJsellinie 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. Prachtig gezicht. Nu bij zessen houdt het op. In
de Larensteinse laan hebben de moffen ter versperring een
10 tal eeuwenoude eikenbomen omgezaagd en met mijnen
belegd. In de Kerkallée en Puin moesten vele bomen eraan
geloven. Velp is geheel geïsoleerd. Elk ogenblik kan de
bom barsten en zal de hel losbreken boven Velp en Rozendaal, waarvan vooral de eerste reeds zoveel te lijden
had.
Nu is er weer één. Bekanntmachung afgekondigd dat alle
mannen van 16-55 j. zich moeten melden. Vanmiddag
volgde een razzia. . Oom Jan en t. Elly liepen ons pad in,
toen een mof riep dat hij terug moest komen. 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 persoonsbewijzen afnam en zei, dat ze
zich morgen moesten melden voor tewerkstelling.
Tante Elly en Moeder huilden vreselijk, doch niets hielp,
en die smerige vent verdween. Daar zaten we nu.
Moeder voor een briefje naar de dokter geweest en Tante
Elly nog naar een hoge ome, doch niets hielp. Ook zei die
mof dat als er niet genoeg kwamen, zouden er morgen 50
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tegen 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…
f. Maart 1945
1 Mrt. Inkwartiering. Vanmorgen gingen ze weer vroeg
weg en vanavond komen ze weer terug.
2 Mrt. Inkwartiering. Ze aten bij ons dikke boterhammen
en dik boter met kaas en worst en lieten ons aanzien. We
hebben ons danig geërgerd. Dat dikke wijf zat maar te vreten en hij ook al.
Privé. Vanmorgen (1e Vrijdag) ging Moeder naar de kerk
om oplossing voor `t eten. Ze had niets. Ze was nog niet
thuis of ze kreeg een emmer aardappelen van de Graaff.
Wonderbaarlijk! Moeder moest van Kuster nog 10 kg
aardappelen hebben. Ze vroeg dit gisteren en hij zei:
”Neen”. Vanmorgen kreeg ze opeens, wat hij gisteren geweigerd had.
3 Mrt. De oorlog moet nu toch wel aflopen. Wanneer?
4 Mrt. V-wapens. Het was 5 min. over ½ 11. uur in de
nacht. Er kwam weer eens een V-1 aan. Opeens hield hij
op. Hij ontplofte in de lucht boven de Willem-Alexanderstraat. Ons huis had geen schade.
Granaten. Vanmiddag floten er enkele granaten (eng) en
sloegen ergens in.
Inkwartiering. Ze aten weer bij ons. Doch nu kregen we
ieder een lekkere boterham mee.
5 Mrt. `s Nachts. Om 1.40 u. schrokken we allemaal wakker door een harde knal. Verschillende ruiten bij ons in de
buurt sprongen. Ons huis echter niet. Waarschijnlijk een
bom. Er kwamen veel V-1 over.
Inkwartiering. We hebben er toch niets aan, dus laten ze
maar gauw opduvelen.
Privé. Moeder had van ruilen nog 35 kg aardappelen tegoed van Vale. Hij was toevallig bij de buren. Moeder op
hem af en vroeg hem erom. Hij zei, dat we meteen maar
moesten komen en we kregen 15 kg. Als je zulke lui niet
aanport, doen ze net of ze gek zijn.
6 Mrt. `s Nachts. Vanmorgen (5.45) viel er wéér een V-1.
Veel ruiten moesten weer eraan geloven.
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Privé. Papa en ik hebben worstennat gehaald voor soep.
Inkwartiering. Na gisteravond laat gekomen te zijn, namen ze definitief (gelukkig) afscheid. Hij had voor ons een
brood medegebracht.
7 Mrt. De oorlog. Generaal Eisenhower is een groot offensief begonnen. Er is weer een zeer zware luchtaanval
op Duitsland geweest.
9 Mrt. Privé. We zaten deze week vreselijk krap in het
brood. Papa ging ergens zagen en heeft 2 broden verdiend.
Transport uit de Betuwe. Vanmiddag zijn er 11 boerenwagens uit Buurmalsen, Zaltbommel enz. in Velp aangekomen. Ze waren bepakt met soldaten, proviand enz. der
Duitsers. Deze werd overgepakt op andere wagens. De
boeren hebben wij de weg naar andere boeren gewezen
om de nacht door te brengen en morgen terug te gaan.
10 Mrt. V-wapens. Sinds gisteren zijn er weer V-1 overgekomen. De V-2 richt sinds gisteren grote verwoestingen
in het Engelse Moederland aan.
De oorlog. Er is een groot duel ontbrandt: EisenhowerVan Rundstedt.
Privé. Maandag zijn we ergens gaan zagen voor rogge. We
kregen extra kaas op de bon deze week.
14 Mrt. Privé. Theo heeft sinds een week diarree. Hoewel
hij poeders heeft, gaat het niet over. Wat trouwens met
suikerbieten en roggepap te verwachten is. Vanmiddag
kwam er een kennis bij ons, die in Apeldoorn geëvacueerd
is. Ze ruilt een enkele keer wel eens wat. Ze bracht 4 eieren
mee en van opoe 10 p. rogge, die daar 2 paar kousen voor
gegeven had. Vanmiddag kwam het echtpaar de Kinkelder
(Sept. `44) bij ons. Ze moeten in Apeldoorn op stro slapen.
Russen. Er zijn op de Velperweg in de lege villa`s veel
Russen ingekwartierd. Tegen vijf uur werd er gebeld. Er
stonden 2 Russen, die Theo, die de deur openmaakte, opzij
duwden, en zo naar de kamer liepen. Na wat onverstaanbaar gemompel, begrepen we, dat ze moesten hebben een
groot glas water en een klein leeg glas. Ze gooiden het lege
glas vol met spiritus, dronken dit op en namen een slok
water toe. De tranen liepen over hun wangen. Toen verdwenen ze en later zag ik hoe ze met fiets en al om en op
de grond vielen.
12 Mrt. Privé. Theo is nog niets goed.
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Omdat hij voor de Wehrmacht werkt (!)
krijgt hij ook de “Verplegung”. Bestaande
uit: een stukje brood van 10 cm lang, 8 cm
breed en 7 cm hoog, een stukje boter 4 cm
dik 4 cm lang en 3 ½ breed, een eindje
worst van 3 cm lang.
Privé. Volgens afspraak zijn Papa en ik
vandaag gaan zagen bij mevr. Etman. (zie
10 Mrt. Privé). Ze zou zelf wel de rogge
brengen. Ik ben erg moe en heb pijn in den
rug.
13 Mrt. Voor `t zagen van 12 Mrt hebben
wij maar 3 p. roggebloem gekregen. Van
tante Elly kregen wij een kommetje erwtensoep voor Theo en 2 broden. Met Theo wil
het nog niet. De oudelui van Meneer v.d.
Graaff moesten eruit voor de moffen. Ze komen boven
hun zoon te wonen. Papa heeft geholpen.
14 Mrt. Diversen. Theo gaat morgen naar den dokter. Ook
heeft hij zijn 2e verpleging gekregen. Vandaag zijn we ergens gaan zagen. Papa kreeg f 10,- voor 5 uren. Ik kreeg
van Papa f 1,50 mee voor `t helpen.
De oorlog Het was prachtig weer, erg druk in de lucht.
Ook veel afweervuur. Vannacht, vandaag minderde het,
was er zwaar artillerievuur der Engelsen in de Betuwe.
Gelukkig niet op Velp. Vannacht was het opflikkeren van
het geschut in `t Z. erg zichtbaar. Naar men (?) zegt, zal er
Zondag iets gebeuren. Ieder kregen we 4 kg aardappelen
op de bon.
15 Mrt. Diversen. Papa is vandaag bij Oom Jan gaan
houzagen. Tegen drieën kwam ik helpen. Ik liep meteen
tegen een paar boterhammen met bloedworst aan.. Papa
kreeg f 10,-. Ik f 1,-. En een 1200 gr brood. Morgen eten
we knolraap, die Papa van een wagen gestolen heeft. Papa
heeft voor iemand een evacuatiewagentje gemaakt voor
f 25,-. Hij had f 2,- onkosten. Dus hij hield over f 23,-.
Daarvoor kreeg Moeder een mooie hyacint. Wat is die
Papa toch een afzetter!!! Theo is naar den dokter geweest
en heeft poeders gekregen. Morgen gaat hij weer naar de
Werkstätt. Maar hij moet zo weinig mogelijk roggepap
eten.
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Wegvoeren
Vanmorgen kwamen hier ± 2000 mannen langs uit Rotterdam, die opgepikt waren. Stumpers, een toonbeeld van ellende, langzaam sjokten ze voort. Ze kwamen nu van
Mooijland bij Heelsum gelopen. Om 5 u. waren ze vertrokken en hadden al 5 u. gelopen. Vreselijk, maar ze kregen hun trekken wel thuis. Maar wanneer???? Toch zeker
eens. Maar zo gauw mogelijk. En dan geen maandenlange
bureaucratie enz. maar handelend optreden, niet aarzelen.
Toen `n bakker op de Hoofdstraat , die treurige stoet zag
liep hij vlug naar de bakkerij en kwam terug met een arm
vol stukken brood, die hij met enkele anderen, waaronder
mijn oom, uitdeelden
Hij had de krabben op de handen. Ook wilden ze water
maar de vuile bewakers kwamen ertussen, die ze met het
geweer verder dreven en er op los sloegen.
16 Mrt. Vannacht kwamen er weer eens 2 V-1 over, waarvan de laatste neerviel.
Diversen. Vanmorgen trekken er veel keukenwagens, uitrustingen, stro, grote pakken en paardenwagens, evacuatiewagens, kinderwagens, poppenwagens, sleeën enz. de
kant van Duitsland op. Van Rosendaal in Brabant naar
Den Bosch heeft 9 Mrt. de 1e trein weer gereden. Gistermorgen zijn er in Rheden, De Steeg en in Dieren veel mensen opgepikt.
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Zo nu en dan komen er groepjes arbeiders uit D. terug (!)
28 Mrt. `s Nachts om 11.15. Er komt in de verte een V-1
aan. Wij allen, behalve Papa, zijn in diepe rust. Hij hoort
e motor afslaan. Fluitend en gierend komt de V-1 naar beneden. Wij alleen zijn wakker door dit gefluit. Nog half
slapend liggen we verlamd in bed. Een moment daarna
slaat hij met een oorverdovende slag alles verpletterend
ter aarde om met één seconde Velp zwaar te beschadigen
en veel gezinnen in diepe rouw te dompelen. Het drama
was geschied. We sprongen uit bed en trokken wat aan.
Een vliegtuig cirkelde. Glas rinkelde. Doch de eerste seconden na de slag was het doodstil alsof iedereen een moment stilte in acht nam voor de doden en achterblijvenden,
die er ongetwijfeld zouden zijn. Allen waren we er in het
begin over eens, dat de V-1 vlak voor ons huis lag en dat
ons huis boven ons verdwenen was. Wij bestegen één voor
één de trap en kwamen in een keuken waar de glasscherven her en der verspreid lagen.
In de gang lag een laagje van schilfertjes kalk, glas en
hout. Boven was `t het zelfde liedje en een groot gat in het
dak. Maar het was verderaf. Het rotding was gevallen in
de Oranjestraat, in de kom van het dorp.

Oranjestraat na de inslag van de V-1

Grote verwoestingen, veel vernielde huizen, mensen onder het puin. Tevens kwam vast te staan, dat deze V-1
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aangeschoten is door een Eng. jager, die er op vuurde met
zijn mitrailleur. Tweemaal had hij op hem gevuurd. Dit
was door verschillende mensen gehoord. Nadien zijn er
nog ± 8 overgekomen, terwijl Velp nog amper van de
schrik bekomen was, viel er nog één op Den Bruijl bij
Beekhuizen. Het is een troosteloos gezicht overal in het
dorp. We kunnen nergens bijkomen, het is afgezet. Tot nu
toe 5 kinderen dood, gestikt en hun longen gescheurd door
de ontzettende luchtdruk.
30 Mrt. V-1 wapens. Het is nog verboden om de plek des
onheils te betreden maar niettemin is eenieder bekend, dat
de verwoestingen groot zijn. Men zoekt nog naar personen
onder het puin. Deze V-1 had triplex vleugels en was verder van staal. Velp is haast onherkenbaar geworden, nu
deze ramp haar weer getroffen heeft. Duizenden pannen
zijn vernield en ook honderden ruiten tot bij Oom Fons en
Enkweg en IJselstraat toe. Vele huizen in de Frederikstraat
en omliggende straten zijn onbewoonbaar en helemaal
ontwricht en de plafonds eruit, om maar niet te spreken
van de kostbare mensenlevens, die verloren zijn.
31 Mrt. V-1 wapens. Momenteel zijn er de volgende doden: Carien, Annie, Richard en Jeanne van Remmen, resp.
19-15-14-10 jaar oud en drie dames Kortlang. Een zoon
van dominee Bosman. Totaal 8 personen. Dat hun ziel
ruste in vrede! Het huis van Delgijer is totaal onbewoonbaar en de voorgevel is naar binnen geslagen. Van het huis
van Jansen is de voor-, boven- en zijkant ingestort. De
achterkant totaal ontwricht. Dan “Slamat” moet ook voor
zover dit nog niet is gebeurd worden afgebroken. Aan de
overkant van de straat is een groot huis saam gevouwen
en ingestort. De V-1 is bovenop het huis van Kortlang gevallen. Aan deze kant staan enkele huizen erop invallen.
Er zijn een 50 tal huizen onbewoonbaar.
g. April 1945
2 April. Vanmorgen zijn de kinderen van Van Remmen
onder grote belangstelling begraven.
3 April. Granaten. Gisteravond zijn er hier en daar ingeslagen; o.a. 2 in de Emmastaat, Bergweg en Boulvard (nog
enige doden en gewonden).
4 April. De hele O. Betuwe is van Duitsers gezuiverd.
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De K. Kerk alhier is door de D. als observatiepost gekozen!! Velp ten Z. vsn de Willemstraat moet `s nachts évacueren. Geregeld slaan er granaten in. Bij Bronbeek is de
Sperre afgebroken. De D. laten overal, vooral in Arnhem,
bruggen, binkers en andere militaire doeleinden springen.
Vreselijke harde klappen.
Privé. Het loopt spaak met het brood, grote rijen.
13 April
De strijd heeft zich naar hier verplaatst. Het begon 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 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 onderscheiden, met die hel van fluiten, gieren en ontploffingen.
Het afschieten is dichtbij en het vuur ligt over heel Velp
verdeeld. Niemand voelt moeheid hoewel het al midden
op den 13e April is.
Vanmorgen om ongeveer 8 u. minderde 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. Bij
de artillerie inslagen van 4 u. is er ook een ruit der kelder
kapot gevlogen. Opeens oorden we hard water stromen:
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, mitrailleurkogels, maar vooral
met bloesem.
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?
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15 April X
Eng. Tanks rolden vanmorgen in het broek. Vanmiddag
straatgevechten in Arnhem. Ook hevig vuur en enkele
branden, doch geen last van rookleggers.
Wanneer 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 vuurmonden 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 ingeslagen. Om half zeven hield het eensklaps op. Vlakbij
knalden mitrailleurs juist toe we verlicht adem haalden.
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. 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, gejubel en gewuif. Enkele vrouwen huilden.

Bevrijding Velp Hoofdstraat
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Vlaggen werden uitgestoken, kreten vlogen door de lucht
en vreemden feliciteerden elkaar. Bevrijd van de rotmof,
een vrij onafhankelijk Velp, zo zwaar beschadigd en toch
nog fier en trots ontving en huldigde het de bevrijder.
Al het leed was vergeten en men zag geen verwoeste huizen. De angst der laatste zenuwslopende dagen was met 1
veeg van de gezichten af. Iedereen lachte of huilde. Deze
tonelen zijn met geen pen te beschrijven. Daarom schrijf
ik erg kort: Een grote macht soldaten trok door en een gedeelte bleef hier. Infanterie, artillerie, tanks, alles trok
voorbij. Later op den dag werden de huizen door gewapende soldaten doorzocht. Eén schoot voor de grap met
Theo`s tank. Iedereen droeg Oranje of zoiets. Overal hingen de vlaggen uit. Het was vandaag een rumoerige dag
en alles kan ik toch niet schrijven, dus alleen nog enkele
bijzonderheden: 1. De ondergrondse heeft duidelijk het
bestuur in handen 2. Een dikke rotmof van de S.D. moest
met de handen in de hoogte door het dorp. Nu nog 1 ding.
De Vergelding
Men is begonnen vanmorgen direct met het opbrengen van
de N.S.B.-ers, verraders, moffenmeiden en ander gespuis.
17 April De Bevrijding
Vanmorgen reden de Tommies weer vroeg door de straten
met groot oorlogsmateriaal, veel moderner dan we ooit gezien hadden, en ontelbare vrachtwagens.

Groep NSB-ers opweg naar het politie bureau
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Kaalscheren van moffenmeiden op het balkon van het politiebureau

We hebben haast de hele dag op straat gestaan. Heel het
dorp is nog in feeststemming. De Vergelding. Alles zit
nog op “De Heuvel”
18 April De Bevrijding.

Blijdschap op de Hoofdstraat
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We kunnen het haast nog niet geloven; dat we nu de rotmof kwijt zijn. Het is te hopen, dat de toestand gauw beter
wordt.
Het laatste Nieuws.
Ede, Apeldoorn, Barneveld en Harlingen bevrijd. Düsseldorf gevallen en de afstand tot Hamburg is tot op 30 km.
verkleind.
19 April De Bevrijding. Het is de laatste dagen vreselijk
druk op straat, dat ben je niet meer gewend. Je wist niet
beter meer of er bestonden alleen paard- en wagens en
évacuatiekarretjes.
21 April Voedselvoorziening. Vanmorgen was er op de
stamkaart gratis brood verkrijgbaar. Er stond een rij van
wel 2000 mensen. De 1e stonden er al om 4 uur. Wij hebben er om de beurt enige uren gestaan en kregen met ons
vieren 400 gr. wittebrood. Het was anders erg lekker.
22 April. Burgemeester Zimmerman is weer in zijn vorige
functie hersteld.
IV De eerste tijd na de Bevrijding
26 Mei Terugkomst der Pastoor.
Vandaag om 3 u. kwam Pastoor Schaars na 3 jaar weer
terug. Alles was prachtig versierd en het volk juichte.
Toen hij in het versierde rijtuig zat, hield hij een toespraak.
Hij was nog in zijn gevangeniskleren. De Mariahulde, die
morgen gehouden wordt, wordt weer door de Pastoor geleid.

Terugkomst van pastor Schaars
75 jaar Vrijheid

30 Mei Het Bevrijdingsfeest
Om 7 u. begon het met sirenegeloei. 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 deelnemen en kreeg ook geen traktaties.
De `s middags gehouden vaandeloptocht viel erg in
mijn
smaak,
daarna was er een
kranslegging op
het graf van 2 onbekende soldaten
(Eng.). In de optocht
trokken
vooral de versierde wagens de
aandacht, o.a. een
wagen die de ondergrondse
(figuurlijke)
fiets
voorstelde.
Graf van de onbekende soldaat.
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Daarna een kampvuur. `s Avonds in `t villapark vreugdevuren naast het water. Urenlang heb ik met honderden anderen door de versierde en verlichte straten gehopst.
Om 2 u. lag ik bekaf in bed en nog steeds lichtkogels en
gezang.

`t Was een mooie dag.
Het Dagboek van Piet Binnendijk is nog nooit gepubliceerd. Het is door
Fineke Burgers ingekort voor A&H 206 een special, 75 jaar vrijheid.
Hier op de website is het in zijn geheel te lezen.

75 jaar Vrijheid
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