
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Het is vandaag exact 75 jaar geleden dat  de 
gemeenten Rheden en Rozendaal werden bevrijd.  
Daar wil de Oudheidkundige Kring  Rheden-
Rozendaal middels dit extra schrijven bij stilstaan. 
 
U vindt op de volgende pagina’s: 
 

1. Een deel van een handgeschreven brief vanuit Velp 
vlak na de bevrijding. En wel vanuit een huis net om 
de hoek van de Kerkstraat. Op die plek zijn op 16 
april 1945 twee foto’s gemaakt. We zoeken nog 
steeds naar namen van de afgebeelde personen. 
De bijdrage is van Arend Bulder. 

 
2. Daarna een verhaal over het dorp Rheden en de 

herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog door 
Wim van Giesen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. De bevrijding van Dieren. Zoals de foto’s in Velp al 
laten zien, het was een stralende maandagochtend! 
Wencel Maresch beschrijft in alle details hoe, 
vandaag 75 jaar geleden, de bevrijding van Dieren 
en omgeving verliep. 
 

4. In het spoor van de bevrijders. Studio-uitzending op 
donderdag 23 april; Omroep Gelderland. 
 

5. Een boekbespreking: “Sta een ogenblik stil.” Ook   
door Wencel Maresch.



1. Velp: Ooggetuigenverslag van P.A. Weise, bewoner Brugweg 1b in Velp. Zijn laatste uren voor de bevrijding en de bevrijding zelf. 

P.A. Weise, Duits van geboorte, kreeg in 1917 de Nederlandse nationaliteit. Bij de bevrijding was hij 74 jaar oud. Is hij de man die met z’n hoed zwaait? 
 

 
 

.....Zondag de 15. ’s morgens tegen 9 uur worden wij bestookt met nevelgranaten, 

die vlogen voor en achter ons huis en zetten alles in een dikken mist, welke echter 
spoedig weer optrok, maar waardoor op eenige plaatsen toch ook weer brand uit-

brak, achter ons en neven ons hadden wij 4 van die granaten. Toen bleef het tamelijk 
rustigen vele menschen waagden zich weer naar buiten, en wij vleiden ons al met 

de hoop, dat het afgelopen was, en waren blij dat wij tenminste nog 2 vertrekken, 

benevens de zolder onbeschadigd hadden. 
Zoo gingen wij dan de nacht in van zondag op maandag, met z’n vieren weer in de 

kelder en Oop [= Opa] in een hoek van de woonkamer op de divan met de kleeren 
aan. Zoo af en toe en granaat, maar … dat telde ik niet. Ik lag meest klaar wakker en 
hoorde van lieverleede al maar meer dat geluid in de lucht en het bersten der grana-

ten, dan rechts dan links, veraf. Dan plotseling achter en dichtbij en tegen 4 uur een 

vreezelijke slag achter. Ik spring op, de stukken vlogen om mij heen en als de weerga 
naar de kelder, en het eerste wat ik zei was: “Nu moeten wij helemaal kapot”. En 

jawel bij het lichter worden toen zagen wij de ravage, tuindeur 12 ruiten kapot van 

de 16, granaatsplinters door het deurkozijn, het pluche tafelkleed en tafelpoot en 
steken gebleven in de suitedeur. Vitrage en voorgordijnen doorboort, in de voorka- 

 
 

mer hadden we voor Paschen juist nieuwe opgehangen die ik in Augustus l.l. gekocht 
had, aan vlam. Van mijn slaapkamer geen raam meer heel, in mijn ledikant een gra-

naatscherf,6 gaten in het plafond en alles onder scherven en kapot. Een granaat was 

achter neergekomen in de tuin bij mijn buurlui naast de schutting bij mijn schuurtje. 

Nee als je dit gezien had, het was bar, de deur aan splinters, alles wat ik aan de 

wanden hat opgehangen rondgeslingerd gaten in het dak en zijwanden. Alle zorgzaam 
bewaarde spijkers enz rondgeslingerd, potjes met verf, fleschjes met smeerolie een 

dito met ietsje benzin alles kapot en bedekt met houtsplinters en tuinaarde, want 
ook mijn tuintje, waar ik groente ingezaaid had was vol gaten. Daar stonden wij nu 

en hadden geen direct bewoonbare ruimte meer, gelukkig was het echt zomerweer 

en behoeften niet dadelijk aan een ander onderkomen te denken. 
Tegen 7 ½ uur, wij zaten juist een bord roggepap met water gekookt en zonder suiker 

te eten, toen op de straat geroepen werd: De Tommy’s zijn er. En jawel daar kwamen 

zij ook al door de Brugweg met hun Tanks, vrachtwagens enz. en stopten hier 
voor ons huis. Schitterend materiaal hadden de engelschen, en flinke forsche kerels 

waren het, onmiddellijk waren zij het middelpunt van alles. Zeer gul waren ze met 
sigaretten en chocolade, ook ik kreeg een paar saviaantjes........ 



2. BEVRIJDING RHEDEN 
 
 
16 april, een bijzondere dag in Rheden, Op de toren en bij vele huizen zal 
de driekleur hangen. Op 4 mei wordt door het “Nationaal Comité 4 en 5 
mei” geadviseerd om dan de vlag ook hele dag uit te hangen. Theo 
Hillebrand uit Rheden werd op 16 april 1945 geboren, 1 uur na de 
bevrijding en wordt nu dus 75 jaar. Als kind dacht hij altijd dat de vlag voor 
hem uithing.  
 

Als je door het dorp Rheden rijdt zijn er nogal wat plaatsen die ons doen 
herinneren aan de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding. Want bij elk 
gedenkteken hoort een verhaal. 
Het meest valt op het gemeentelijke monument “ De Herdenking”. Twee 
vrouwen die elkaar troosten en een hondje dat vragend naar hen opkijkt. 
Altijd weer kijk je er naar als je er langskomt en er zijn altijd bloemen. 

Verder zijn herinneringsplaatsen in het dorp : 

 De plaquette bij basisschool De Holtbanck, die aangeeft “verwoest 
door snood geweld”. (Bombardementen door de Geallieerden) 

 Het Beumerplantsoen en de Beumerbank in de bosrand, genoemd 
naar de huisarts/verzetsman.  
 

Op Heiderust zijn de volgende graven: 

 De gedenknaald op Heiderust, ter herinnering aan de 4(5?) 
militairen uit Rheden die omkwamen in de meidagen van 1940. 

 De eregraven van de Britse omgekomen vliegers 

 De verzetsgraven, van o.a. de drie werknemers van Thomassen 

 Graven van de dwangarbeiders en burgerslachtoffers 

 De plaquette in de vm. Thomassenfabriek waarop de namen van 6 
personeelsleden  die omgekomen zijn in de periode 1943-1945 

 Het vergeten monument van Teerose ll, restanten van het 
radiopeilstation. 

 Het onderduikersmonument, met 2 plaquettes, waar op 16 april 
altijd bloemen worden neergelegd door de scholen of Rhedens 
Dorpsbelang.  
Het onderduikersmonument staat op het kruispunt Worth-
Rhedenseweg/ Steenbakkersweg. 
 

Het “Comité viering 75 jaar vrijheid in het dorp Rheden” zal samen met de 
bewoners van IJsclusief een plaquette plaatsen op het pand Groenestraat 
69,waar de familie van Geldern woonde. Deze gedenkplaat vertelt ons dat 
de heer Heiman van Geldern  en mevrouw Sophie van Geldern-Cohen 
(resp.44 en 41 jaar in 1940) daar woonden met hun kinderen Nettie (14 ) 
en Leo (9).  Alleen Leo werd een van de 9 onderduikers van de gezusters 
Liet en overleefde de 2e W.O. 
 
Tot slot : als ik naar Dieren ga, kijk ik ook altijd naar het pad dat naar De 
Valkenberg loopt. Het eerste huis aan dat pad is het Rentmeesterhuis een 
belangrijk huis. In het mooie archief van de Oudheidkundige Kring 
Rheden/Rozendaal ontdekte ik de onderzoekstukken van Cor 
Janse.(Schrijver van de boeken “Blik Omhoog” 
Hij ontdekte dat dit huis een belangrijke plaats was van het landelijke 
verzet, de Groep Albrecht. Cor Janse interviewde een “evacué”, Jan van 



der Have. Veel gegevens over de groep Albrecht zijn in het archief te 
vinden en zijn door mij overgenomen. 
De bundel oorlogsgebeurtenissen kon niet afgemaakt worden, omdat  Cor 
Janse twee jaar geleden overleed. Met mevrouw Janse is afgesproken dat 
t.z.t. deze bundel in het blad van de OKRR wordt opgenomen. 
 
 

 
                                 
 
 
 
                  
 
 
 
 

 
Rheden; Wim van Giesen 
 
 

3. De bevrijding kwam op een stralende maandagochtend 

 

In het oorlogsdagboek van de 147ste brigade – onderdeel van de 49ste 

West Riding ‘Polar Bear’ Infantry Division - staat de opdracht die ze op 16 

april 1945 moesten vervullen als volgt omschreven: ‘The task for the day 

was to clear the main road running parallel with the river from Arnhem to 

Dieren. Hallamshires, with 11 CAR under command, was to make across 

country to De Steegh. 4 Lincolns were to clear the road from Arnhem to 

De Steegh and the ¼ KCYLI were to take the tanks over from Hallams and 

clear the road from De Steegh to Dieren’. 

 

Samengevat staat daar dat ze opdracht kregen die dag kregen de 

doorgaande weg evenwijdig aan de IJssel te veroveren. Het Hallamshire-

bataljon, met het 11 Canadese Pantser Regiment (The Ontario’s, WM) 

onder bevel, trok op naar De Steeg (ze schrijven ‘De Steegh’, met gh, 

WM). Het was bekend dat de doorgaande weg was versperd met bomen 

en mijnen. Om 06.00 uur gingen ze op pad. De opmars ging zo snel dat, 

nog voordat De Steeg werd bereikt, toestemming werd gevraagd naar 

Dieren door te stoten door het bos, in plaats van over de versperde weg. 

Dat werd toegestaan, terwijl de C-Compagnie en een half eskadron tanks 

naar De Steeg trok om daar het opruimen van de obstakels te beginnen. 

 

Intussen was een 

verkenning te voet 

uitgevoerd en de S-

Compagnie en een 

eskadron van de Ontario’s 

bereikten op die wijze de 

rand van Dieren. Na een 

korte schermutseling met 

wat de Britten in hun 

dagboek ‘een stel Russen’ 

noemen – dat waren in 

werkelijkheid Berg 

Kaukasiërs, waarvan een 

compleet bataljon in en 

rond Dieren lag - bereikten ze hun doel door de bossen, met de rest van 

het bataljon in hun kielzog. De hele eenheid trok via de Kolonieweg verder 

Dieren binnen en trof daar de Canadezen aan, die juist vanuit Brummen 

waren gearriveerd en via een door de bevolking gebouwde noodbrug over 

de sluis in Dieren terecht waren gekomen. Na een paar uur van 

‘bevrijdingswelkom’, zoals ze dat in hun war diary noemen, stelde het 

bataljon zich op langs de weg om de bossen in noordelijke richting schoon 

te vegen. Spankeren werd dus officieel bevrijd door Canadezen van het 

Loyal Edmonton regiment, de rest van de gemeente door infanteristen van 

de Polar Bear Division. Wel ondersteund door Canadeze tanks. 

 

Herinneringen op de ochtend van 16 april 1945.  

Want ineens waren ze er, de geallieerden. En ze kwamen van alle kanten: 

over de Rijksweg, vanuit het bos bij de Geitenberg, over de sluis vanuit 

Brummen. De vlaggen gingen uit, de mensen stroomden de straat op. Vrij! 



Eindelijk bevrijd, na bijna vijf jaar bezetting en onderdrukking. Bij de 

bevrijding van Dieren, Ellecom, Laag-Soeren en Spankeren werd 

bovendien amper een schot gelost en dat was mooi meegenomen na een 

periode waarin helaas de nodige slachtoffers te betreuren waren. 

Dierenaar Toon Vallen is zoals steeds opmerkelijk goed geïnformeerd, hij 

schrijft op 11 en 12 april in zijn dagboek: “In de richting van Zutphen en 

Deventer een geweldig rookgordijn en trommelvuur. Wij hoorden steeds 

mitrailleurvuur. Vannacht werden wij opgeschrikt door hevige explosies. 

De Duitsers bliezen de spoorbrug en alle verkeersbruggen over het 

Apeldoorns kanaal op. Verder een rustige nacht. Vanmorgen op straat 

direct al sensatie. De Tommy’s zijn de IJssel over! De aanval op Midden-

Nederland is begonnen. De Duitsers trekken terug uit Doesburg en ook bij 

ons trekken ze uit de stellingen weg. Wij geloven niet dat Dieren 

strijdtoneel wordt. 

Alles blazen ze op, 

soldaten zijn er 

praktisch niet en 

grote wapens zien wij 

hier helemaal niet. De 

Duitsers trekken weg 

in de richting 

Apeldoorn en ze 

zullen nog moeten 

opschieten om daar 

eerder te zijn dan de 

Tommy’s.”      

 

Tonny Maresch, woonachtig aan de Zutphensestraatweg. Naast de 

Gereformeerde Kerk, vertelde over de op handen zijnde bevrijding: “Op 15 

april liepen we aan het eind van de middag een eindje om. Niet ver, maar 

we wilden toch een luchtje scheppen, ondanks de spanning die in de lucht 

hing. We kwamen op de Zutphensestraatweg een vrouw uit Leuvenheim 

tegen die ons opgewonden wist te vertellen dat bij de Gelderse Toren al 

Canadezen waren.” 

 

De ondergrondse soldaten van de Nederlandse Binnenlandse 

Strijdkrachten maakten zich intussen klaar om het machtsvacuüm, dat zou 

ontstaan na het terugtrekken of de vernietiging van de Duitse soldaten, in 

te vullen. De Duitsers maakten zich op om zich verder terug te trekken 

naar het Westen, om zich daar te  

verschansen achter de vroegere Hollandse Waterlinie in de Vesting 

Holland. Het signaal voor terugtocht was het vallen van de hoge kerktoren 

van Doesburg en zo gebeurde het ook, op de 15e april. 

 

Dode Duitsers     

Freek Frederiks woonde in de Fraterwaard, tussen Dieren, Ellecom en 

Doesburg. Hij vertelt: “De nacht voor de bevrijding klonk overal in de 

‘waard’ geweervuur. Pas de volgende dag bleek dat de Georgiërs (In 

werkelijkheid Berg Kaukasiërs, WM) in opstand waren gekomen. Dat 

waren volgens mij mannen die hulpjes van de Duitsers waren. Ze hadden 

wel 

uniformen aan, maar vochten niet echt mee. Ze moesten de klusjes 

opknappen. Op maandagochtend stonden twee van die kerels op het erf. 

‘De Duitsers waren kaput’, legden ze onze knecht uit, die dat moest 



vertalen. Die mannen, kerels met verweerde koppen en een jaar of 35, 40 

oud, waren in opstand gekomen. Ze hadden de Duitsers ’s nachts 

overvallen en er vier gedood en ze keurig op een rijtje klaargelegd voor de 

bevrijders. Mijn oudste broer heeft ze met een platte wagen naar het 

kerkhof 

gebracht. 

Toen de 

mannen van 

de BS 

kwamen 

waren de 

Duitsers dus 

al weg of 

dood. Maar 

wij wisten er 

nog wel een 

te zitten en 

leidden de 

mannen van de BS naar hem toe. Daar zat een knaap van een jaar of 

achttien zielig in een z’n schuttersputje te bibberen. ‘Alle Freunde sind 

Tot’, zei hij.” 

 

Meester Marius Koerselman van de school in Spankeren, beschrijft in zijn 

dagboek de 

bevrijding: 

“Zondagmorgen 

15 April om 06.15 

uur een hevige 

knal. De 

ophaalbrug aan 

de Rijksweg was 

de lucht in 

gegaan. 

Spankeren 

behoort nu tot 

niemandsland. De Duitsers zitten aan de Kanaalweg en vier Duitsers in de 

kelder van huize Maja aan de Rijksweg 2. Engelsche tanks zijn op de 

Geldersche Toren geweest, hebben daar rond het grasperk gereden en 

zijn weer naar Brummen teruggekeerd. De Brummenaren vieren, volgens 

zeggen, het bevrijdingsfeest, hoewel de stemming getemperd wordt door 

de dood van acht Brummenaren. Wat zou de nacht van Zondag op 

Maandag 16 April brengen? Zo dachten de Spankernaren en Dierensen. 

Zouden we onder ’t granaatvuur komen te liggen? Rustig afwachten was 

het enigste!” 

 

Koerselman vervolgt: “Maandagmorgen kwam het bericht dat de Duitsers 

uit Dieren waren vertrokken. Om half zeven waren de laatste 25 man de 

Kanaalweg in de richting Apeldoorn gepasseerd. Daarna volgden de 

gebeurtenissen elkaar in snel tempo op. De Engelsche en Canadese 

tanks rukten op tot bij de vernielde kanaalbrug op de Rijksstraatweg, waar 

vrijwilligers reeds bezig waren een noodbrug te slaan. Langzaam aan liep 

de bevolking uit – naar de Rijksweg – om de bevrijders luide te begroeten. 

Hier en daar werd aarzelend een vlag (rood-wit-blauw en oranje wimpel) 

gehesen. De eerste vlag aan de Dorpsweg wapperde om 10.00 uur op het 

schoolplein! Hierop volgde de ene vlag na de andere. Toen ik om half elf 

op de Rijksstraatweg verscheen, was de noodbrug bijna klaar. Enthousiast 

werd er gewerkt. De ‘Tommies’ keken toe. De weg stond vol bevrijdende 

tanks, auto’s, vrachtwagens enz. De Tommies werden bestormd door een 

uitbundige mensenmenigte, die juichten en zwaaiden. Jongens en 

meisjes, groten, kleinen, zaten bovenop tanks en gevechtswagens. 

Lachend lieten de Canadezen het begaan en deelden ondertussen 

sigaretten, chocolade, enz. uit. Dat was een verrassing! Daar gingen de 

eerste tanks de pas voltooide brug over! Bravo voor de werkers!“                                   

  

Chris Thijssen woonde aan de Verlengde Tellegenlaan – ‘op de hei’- in 

Dieren, toen de eerste Canadezen zich aandienden bij de sluis. “Ineens 

liepen ’s ochtends allemaal mensen in de richting van de sluis. Alle 

bruggen waren kapot. Opgeblazen door de Moffen. Aan de Spankerense 

kant stonden Canadese militairen. Ze maakten zich niet echt druk en 

wachtten redelijk rustig op de acties van de Dierense bevolking. Een 



aantal mensen had bij Groeneboom of Hupkes houten balken gepakt om 

die over het smalste deel van de sluis te leggen. Daar overheen legden ze 

dwarsbalken en daarover heen liep de eerste Canadees. Hij had een grote 

revolver in de hand. Kort na hem reden de eerste voertuigen, ik denk van 

die brencarriers, over die noodbrug. Niet veel later werd die 

geïmproviseerde brug overigens vervangen door een soort Baileybrug van 

de Canadezen. Of de Engelsen, dat weet ik niet precies. Ik weet wel dat er 

vrijwel gelijktijdig met de Canadezen uit de richting Spankeren, tanks door 

het bos naar Dieren kwamen. Ze kwamen vanaf de Posbank bij de 

Geitenberg het bos weer uit gereden.” 

 

Wilhelmina Stavast hield sinds 17 september 1944 een dagboek bij, dat ze 

op de dag van de bevrijding eindigt: “Na een angstige nacht, kwam 

eindelijk bevrijdingsdag, de 16e april. ’t Was een stralende zonnige 

morgen om half negen, toen de eerste patrouilles ons dorp in kwamen. 

Tonnie (haar zoon, WM) is vol verwondering over de Tommies die erg 

rustig door ’t dorp wandelen en alles controleren. De eerste Tommie heeft 

bloemen van ons gekregen en onze Tonnie mocht zelfs op een Engelse 

tank een stukje meerijden.” 

 

Portret Hitler vertrapt 

De jonge Harry Mulder komt in dit verhaal als laatste aan het woord over 

de bevrijding op 16 april 1945. Hij rende vanaf zijn huis aan de Zuider 

Parallelweg in Dieren naar de sluis, omdat het had gehoord daar al de 

Canadezen waren. Hij trof ze daar inderdaad aan, terwijl ze via een 

geïmproviseerde brug vanaf Spankeren richting Dieren optrokken. De 

brencarriers zetten iedere honderd meter een soldaat af langs hun route 

over de Zutphensestraatweg. Nieuwsgierige Dierenaren, de jeugd voorop, 

trokken met de soldaten mee op over de belangrijkste weg van het dorp 

Dieren. Mulder: “Ik rende achter de colonne aan. Er hadden nog best 

achtergebleven Duitsers kunnen gaan schieten - de Canadezen liepen 

met de vinger aan de trekker door het dorp - maar als je jong bent denk je 

daar niet aan. Voor Accaciahof aan de Zutphensestraatweg hield de stoet 

halt. Op de gevel stond met koeienletters ‘Ortskommandantur’, maar de 

hakenkruisvlag was verdwenen, evenals de Duitsers. Het gebouw werd 

omsingeld door de soldaten en de voordeur ingetrapt, maar het gebouw 

bleek helemaal leeg. Na een minuut of tien kwam een soldaat naar buiten. 

In zijn handen had hij een groot portret van Adolf Hitler, dat hij als een 

trofee boven zijn hoofd hield. Iedereen schreeuwde en joelde. Dat had 

niemand vijf jaar lang gedurfd. Voor mij was dat hét bewijs: we waren vrij! 

Hij maakte er intussen een echte show van, met dat portret van de Führer. 

Hij liet het iedereen zien, gooide het vervolgens op de grond en begon het 

te vertrappen. Hij nodigde iedereen uit het zelfde te doen en daar maakte 

iedereen dankbaar gebruik van. Ook ik wurmde me naar voren en stampte 

op het portret, voordat de colonne weer verder trok richting Hogestraat. 

Daar, ter hoogte van het politiebureau, hielden ze halt en was er ook voor 

ons omstanders druk radioverkeer te horen, omdat ze de motoren van hun 

carriers hadden uitgezet. Plotseling hoorden we in de verte zware motoren 

en trilde de grond. Vanaf de hoek met de Arnhemsestraatweg en 

Koningsmuur kwamen grote tanks aanrollen. De soldaten van beide 

colonnes omhelsden elkaar hartelijk en begonnen vrijwel direct kwartier te 

maken en thee te zetten. Dieren was vrij.” 

 

4.  In het spoor van de bevrijders - Studio-TV-uitzendingen 
  

De route die de geallieerden in 1945 kozen is gekoppeld aan vijftien 

Gelderse plaatsen. Diverse ooggetuigen en kenners van de plaatselijke 

oorlogshistorie komen aan het woord, en in de eregalerij worden de 

helden-bevrijders in het zonnetje gezet. 

 

Donderdag 23 april  17.35 uur:  

WO2-kenner Wencel Maresch blikt in 

de uitzending terug op de dag van de 

bevrijding van Velp. Ineke van 

Griethuysen vertelt over hoe zij de 

bevrijding heeft meegemaakt. Er is een 

portret te zien van een soldaat die het 

leven liet voor onze 

vrijheid. Verzamelaar René Broere schuift aan met een bijzonder 

voorwerp.   



5.  Boek met oorlogsverhalen uit de Rhedense dorpen 

 
‘Sta een ogenblik stil’ is het boek dat 25 jaar 

geleden had zullen verschijnen. In dat boek 

zouden herinneringen uit de oorlogsjaren van 

Rhedenaar Ot Hagen gebundeld worden. Het 

kwam er helaas niet van, want op 16 april 1994, 

de dag waarop de zeven dorpen van de 

gemeente Rheden jaarlijks de bevrijding in 1945 

herdenken, overleed hij op 72-jarige leeftijd. 

 

Otto (Ot) Hagen was 

een bekende 

persoonlijkheid in het 

dorp Rheden. Tientallen jaren was hij actief 

voor de bewoners van die plaats. Bekendheid 

genoot hij in de hele gemeente door de jaarlijks 

weerkerende serie  'Sta een ogenblik stil' in het 

Dierens/Rhedens Weekblad. Daarin haalde hij 

herinneringen op aan de oorlogsjaren, maar 

vergaarde en publiceerde hij ook ervaringen 

van andere betrokkenen uit die inktzwarte 

periode. Hij was ook jarenlang lid van het 

Comité 4 en 5 mei en daarnaast verzorgde hij 

lange tijd de rubriek 'Willem van Rheden' in het 

Rhedens Weekblad. In 1991 werd hij koninklijk 

onderscheiden met de zilveren medaille in de 

orde van Oranje Nassau. 

 

Het boek ‘Sta een ogenblik stil’ – Hagen startte voor zijn dood nog zelf met 

het selecteren van artikelen - bevat een selectie van verhalen die tussen 

1969 en 1993 verschenen en die zich afspelen in alle dorpen van de 

gemeente Rheden. Daarin gaf Hagen niet alleen blijk van een grote 

feitenkennis en een vlotte pen, maar ook van een ongezouten mening 

over de schuldigen aan de volgens hem grootste misdaad van de 

twintigste eeuw. En het is goed, ook 75 jaar de bevrijding, nog eens een 

ogenblik stil te staan bij de verschrikkingen van die oorlog. 

Hagen sprak voor zijn bijdragen in kranten en speciale uitgaven met vele 

ooggetuigen, zoals de beroemde verzetsman Nico de Bode, de Velpse 

mevrouw Burgers die verzetsman Theo Dobbe een schuilplaats bood, 

Adriaan Dijxhoorn, tijdens de mobilisatie en de Duitse inval Minister van 

Defensie. Die kwam na de oorlog in De Steeg wonen en daar interviewde 

Hagen hem. In totaal 48 boeiende verhalen in een 172 pagina’s tellend 

boek. Wencel Maresch voorzag het boek van een groot aantal voetnoten 

en een aantal foto’s uit verschillende archieven.  

 

In het voorwoord schrijft Hagens dochter Eugenie: “In de krantenstukken 

lag de nadruk op het menselijke aspect: de nood en het lijden, de moed en 

de wanhoop, het grote en het kleine verzet, uitmondend in de uitbundige 

vreugde van de bevrijding van onze dorpen op 16 april 1945. Mede dankzij 

de vele verhalen van bewoners uit onze zeven dorpen ontstond een 

levendig en indringend beeld van die tijd. De Duitsers, onze vijand in die 

tijd, kregen er flink van langs in niet mis te verstane bewoordingen. Dat 

had voor een deel te maken met de tijd waarin de stukken verschenen, 

maar zeker ook met de persoonlijkheid van mijn vader, Otto Hagen en zijn 

bloemrijke taalgebruik.” 

 

Sta een ogenblik stil is vanaf 16 april te koop bij de firma Elderman aan de 

Groenestraat 54 in Rheden, Bij de Readshop aan Diderna in Dieren en bij 

Jansen & de Feijter aan de Emmstraat in Velp. Het boek is ook te 

bestellen door een e-mail te sturen naar: staeenogenblikstil@gmail.com. 

 
Sta een ogenblik stil, 172 pagina’s, paperback. Prijs: € 14,-. Uitgever: WMJP; 

e-mail: staeenogenblikstil@gmail.com. ISBN 9789 08088 38  



 


