Wandeling in Velp in het teken van 75 jaar vrijheid in 2020!
Het Coronavirus zorgt er voor dat we niet met een groep een wandeling kunnen
maken. Daarom heb ik een wandeling voor u op papier gezet.
Zo kunt u de wandeling met zijn tweeën of zelfs in gedachte in de regen achter de computer maken.

We beginnen de wandeling bij wat nu Nieuw-Schoonoord is. Vroeger stond hier een mooie villa die Schoonoord heette.
Daarna kwam er een bejaardenhuis Avondzon, (zie luchtfoto hierboven.) Dit gebouw stond op de monumentenlijst. Dat is de reden
waarom de voorgevel en het mooie trappenhuis bewaard zijn gebleven toen het omgebouwd werd tot wat nu Nieuw Schoonoord
heet. In de oorlog heette het nog Avondzon en hadden de Duitsers
een vleugel in gebruik als Mutterheim van de N.S.V: een door de
Nationaalsozialistische Volkswohlfahrt gestichte klinieken waar
vrouwen die een kind van een Duitse militair verwachtten (erebruiden), konden bevallen.
De noordelijke vleugel van Avondzon was hiervoor ingericht en heette “Morgensonne”.
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Monument voor moedige mensen in WO2

Het boek ‘Verborgen in Velp - nooit vertelde verhalen over moed, verzet en onderduikers’ geschreven
door Gety Hengeveld, is bedoeld als monument voor moedige Velpenaren die meer dan 600 -ook joodseonderduikers een schuilplaats boden. Naar aanleiding van dit boek bleek toch ook behoefte te zijn aan
een fysiek monument; een plaats waar men die moedige Velpenaren kan eren en waar men bloemen kan
leggen. Een herinneringsmonument dus. Een comité bestaande uit voormalige onderduikers, nabestaanden van oud-verzetsmensen en andere betrokken Velpenaren heeft zicht beijverd om dit monument
daadwerkelijk vorm te geven.
Op 16 april 2015, precies 70 jaar na de bevrijding van Velp, is het ‘Monument voor moedige mensen in
WO2’ onthuld door twee ‘Joodse meisjes’ die mede dankzij de moed van twee Velpse gezinnen, de
oorlog overleefden: Mirjam Troostwijk-Kerkoet uit Zwitserland en Evelyn Schön-Beder uit Israël.
Het Monument voor moedige mensen in WO2 staat in het plantsoen bij Nieuw Schoonoord (voorheen
Avondzon) op de hoek van de Hogeweg en de Zutphensestraat-weg.

1

De tekst op de plaquette op de sokkel naast het beeld:
“MONUMENT VOOR MOEDIGE MENSEN IN WO2
DANKBAAR GEDENKEN WIJ DE MOEDIGE
VELPENAREN
DE VERZETSSTRIJDERS, DE STILLE HELPERS EN REDDERS-DIE
MEER DAN 600 ONDERDUIKERS EEN SCHUILPLAATS BODEN VAN
1940-1945.
VOORMALIGE ONDERDUIKERS,
NABESTAANDEN VAN VERZETSMENSEN EN
ANDERE BURGERS
16 APRIL 2015.
HET BEELD ‘HET ONDERGEDOKEN KIND’ STAAT SYMBOOL VOOR
DE -OOK JOODSE- ONDERDUIKERS. DE ZES OMRINGENDE BANKJES
SYMBOLISEREN DE VELPENAREN EN VERZETSGROEPEN DIE HEN
BESCHERMDEN.”
Het Ondergedoken Kind
- bronzen beeld.
Foto Marc Pluim.

Het

hele monument inclusief de zes bankjes is ontworpen door architect Willem
Heineman (†).

Het bronzen beeld, ‘Het ondergedoken kind’ werd gemaakt door de Velpse kunstenares Yvon van Wordragen.
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Plaquette ambassadeur Z.E. Haim Divon en rabbijn Awraham Soetendorp

Een plaquette op een eenvoudig hardstenen sokkel staat bij het Monument voor moedige mensen in
WO2 sinds 21 juni 2016. De tekst memoreert dat de Israëlische ambassadeur Z.E. Haim en rabbijn
Awraham Soetendorp vijftien bomen laten planten in het Vredeswoud bij Jeruzalem ter ere van alle
moedige mensen in Velp die Joodse kinderen en volwassenen het leven hebben gered door ze te verbergen.
Tekst op plaquette:
“In het VREDESWOUD bij Jeruzalem
worden vijftien bomen geplant voor
de moedige mensen
die tussen 1940-1945
Joodse kinderen en volwassenen
verborgen in Velp.
Aangeboden door Z.E. Haim Divon,
ambassadeur van Israël & rabbijn
Shalom Awraham Soetendorp. Juni 2016.”
Plaquette ambassadeur Z.E. Haim Divon en rabbijn
Awraham Soetendorp

Op diezelfde 21ste juni 2016 werd het echtpaar Bertus en Ria van der Kemp postuum geëerd door de
staat Israël met een Yad Vashem-onderscheiding. Nabestaanden namen de oorkondes in ontvangst. De
plechtigheid – in aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur en opperrabbijn Jacobs – vond plaats in
de Grote Kerk in de Kerkstraat. In het gezin Van der Kemp hebben Joodse kinderen de oorlog overleefd.
Een van hen was Bobbie (Awraham) Soetendorp, die als baby van drie maanden in een koffer-metluchtgaten vanuit Amsterdam naar Velp werd gebracht door studente Tiny van der Bilt.
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Op de ochtend van de bevrijding van Velp,
op 16 april 1945, werd Bertus van der Kemp
dodelijk getroffen door een granaat, terwijl
Bobbie achter hem aan kroop de keldertrap
op. Bertus van der Kemp is begraven op de
R.K. begraafplaats aan de Bergweg.
Enkele maanden later werd kleine Awraham
herenigd met zijn ouders. Awraham Soetendorp werd, net als zijn vader, rabbijn van een
Liberaal Joodse Gemeente (Den Haag).

Ga langs de Hoofdstraat richting centrum tot de
Tramstraat . Aan de overkant van de weg op de hoek van de Stationsstraat en de Hoofdstraat staat een groot
flatgebouw. Hier stond vroeger op Hoofdstraat nummer 17 het huis van de Huisarts Visser ’t Hooft.
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Hoofdstraat 17

Huize Leeuwenhoek, op de hoek van de Hoofdstraat en de stationstraat met zijn koetshuis en de leeuwtjes op de hekposten

Dr. H.P.H. Visser ‘t Hooft en zijn vrouw W. Visser ’t Hooft-Scheurleer wonen in 1943 met hun kinderen
Willem (11), Clan (9), Annemarth (6), Hans (1) en baby Sander op komst in een grote 19de eeuwse villa
aan de Hoofdstraat op de hoek met de Stationstraat. Huisarts Visser ’t Hooft is voorzitter van het Rode
Kruis en net als enkele andere Velpse artsen, actief betrokken bij het Velpse verzet. Hun villa Huize
‘Leeuwenhoek’ stond in een grote tuin met een gietijzeren hek met leeuwtjes op het hek bij de ingang
Naast het huis stond een koetshuis, waar de draaischijf nog functioneerde, waarop de koetsen konden
draaien na binnenkomst.
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De kinderen brachten wel eens briefjes rond in hun klompen. Dokter Visser ’t Hooft werd door de Duitsers gezocht. Op een dag vloog hij op zijn motor de tuin in en gaf
deze aan een van zijn kinderen en zette het op een lopen.
Meteen reden er moffen het tuinhek binnen. Inmiddels
was de dokter door de achtertuin verdwenen. Na een teken
bracht zijn oudste zoon kleren en de familie stapte op de
eerste beste trein.
Aan het eind van de oorlog kregen de kastanjebomen voor
het huis gele lintjes, wat betekende dat ze omgezaagd zouden worden om de weg te blokkeren. De dokter besloot
dat het veiliger was
tijdelijk ergens anDokter Visser ’t Hooft met een bevrijder,
ders te gaan wonen.
links van de bevrijder zijn vrouw
Ze trokken in bij
twee oudere dames op Boulevard 25 met het gezin van dokter
Griethuysen en plakte een papier dat in het pand difterie heerste
op de deur. Uiteindelijk werden de kastanjes niet gekapt en keerde
het gezin vlak voor de bevrijding weer terug naar huis.
De kastanjes staan er nog. Foto rechts links voor de flat.
Links staan de kastanjebomen. Foto K. Hengeveld

Nu rechtsaf de tramstraat in, voorbij de kruising met de Evertselaan.
Rechts stond het ziekenhuis, het was een uitgestrekt terrein. Het hele stuk waar nu bungalows staan hoorde bij het
ziekenhuisterrein. Na verplaatsing van het Ziekenhuis naar Velp-zuid zijn alle villa’s die erbij hoorden evenals het
ziekenhuis afgebroken en is het gebied opnieuw verkaveld.
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Tramstraat het ziekenhuis

Ziekenhuis Velp was een
imposant gebouw dat
steeds verder uitgebreid
werd met de omringende
villa’s als kraamkliniek en
zusterhuis. De leiding was
in handen van directrice
zuster A.A. Harteveld,
huisarts Dr. A. van der
Willigen jr. was voorzitter
van het bestuur en zuster
B.W. Zwol was hoofdverpleegster.
Een centrum van illegalen
actie, noemde de Duitsers
het ziekenhuis en ze hadden niet helemaal ongelijk. Er liepen onderduikers in witte jassen rond en er lagen patiënten op zaal die helemaal niet ziek
waren. Het ziekenhuis was een vertrouwd toevluchtsoord voor allen, die bij nacht en ontij onderweg
waren om de vaderlandse zaak te dienen. Als ze ‘s avonds laat binnen vielen wachtte hun een bed,
konden ze zich wassen en kregen ze een maal, maar het belangrijkste was dat ze zich even veilig voelden.
Vooral Dr. Van der Willigen en zuster van Zwol werkten als ‘illegalen’ nauw samen. Zo liep een vluchtlijn voor joden , vanuit Amsterdam en Utrecht via het Velpse ziekenhuis naar het ‘Verscholen dorp’ in
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de bossen bij Vierhouten. Overleefde de Velps/ Joods
mevrouw Saartje Pik en echtgenoot de oorlog ondergedoken in het ziekenhuis.
Ook werden gevluchte Franse krijgsgevangenen er tijdelijk opgevangen en eventueel medisch verzorgd. Vaak
werden de onderduikers ‘onopvallend’ getransporteerd
in een lijkwagen van stalhouderij Van Middelkoop.
Aan het einde van de oorlog, lag het ziekenhuis aan de
rand van het front en in de buurt was geen ziekenhuis
meer beschikbaar. De laatste dagen voor de bevrijding
zaten ze met honderden patiënten in de kelders.
Het poortje gaf toegang tot het zusterhuis dat gevestigd Een vreselijke beschieting kondigden de bevrijding aan.
was in Villa Overbeek. Het bevatte een hek en links en Het ziekenhuis kreeg talrijke treffers, maar van patiënrechts een balustrade 1963
ten en personeel werd niemand geraakt.
Doch in de omgeving vielen tientallen slachtoffers.
Toen hebben de pseudo-verplegers als paarden gewerkt, evenals de rest van het personeel.
Linksaf het pad in dat onder het Poortje doorgaat. Linksaf langs de vijvers en dan de Vijverlaan in naar nummer 7

5

Vijverlaan 7, met gevaarlijke buren

Het pand Vijverlaan 7

Het huisartsen gezin Portheine bestond uit Dr. W.R. Portheine, mevr. M.A. Portheine-de Mooy en de
kinderen Rob (14) en Liesbeth (7), dienstmeisje Mientje Donderwinkel en twee verpleegsters. Evenals
de andere huisartsen behandelde hij onderduikers en zorgde voor voedselbonnen voor hen. Mevrouw
Portheine was aan het einde van de oorlog betrokken bij de organisatie van de gaarkeuken.
Hun huis had gevaarlijke buren. De achtertuin grensde aan de tuin van Hotel Naeff, waarin sinds 1944
het SD-hoofdkwartier gevestigd was. De zoon van de buren was lid van de Wehrmacht. Op de hoek met
de Hoofdstraat, was de gevangenis van de SD, gevestigd in het gebouw van de Rotterdamsebank.
Het huis aan de overkant van notaris Putman Kramer, werd gevorderd om daar grijze muizen in te herbergen. De notaris kwam zo lang bij Portheine wonen, hun huis werd de hoerenkast genoemd.
Ondanks dit alles hadden ze toch enige tijd een Joods jongetje Siem in huis, tot een patiënt het ontdekte
en het aan de Duitsers doorgaf dat er opeens drie kinderen woonden. Het dienstmeisje werd verhoord,
ze dachten dat het Rob was.
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Uiteindelijk gaf ze toe dat het kind Siem was, maar die was al naar een ander onderduikadres gesmokkeld. Daar heeft hij de oorlog overleefd

Dr. W. Portheinestraat
In 2019, tijdens de bijeenkomst bij het
Monument voor moedige mensen in
WO2 maakte wethouder Gea Hofstede
bekend dat binnenkort een straat wordt
genoemd naar de voormalige huisarts
Dr. W. Portheine. Hij was – samen met
zijn collega huisartsen – actief betrokken bij het verzet in Velp. In nauw
overleg met zijn collega’s, de artsen
van Het Ziekenhuis Velp en zuster van
Zwol verzorgde hij onderduikers en
hielp hen aan een schuilplaats. Soms
ook in zijn eigen huis. Zo vond de
Joodse boekhandelaar Hijman uit Arnhem daar tijdelijk onderdak (in de kelder achter een berg steenkolen) en
woonde daar – voor langere tijd – het
Joodse jongetje Simon Löbel. Kleinzoon Hans Portheine vertelde bij de
bijeenkomst ook over het moedige optreden van zijn grootvader bij de hulp
aan gewonden tijdens de Slag om Arnhem.

Velpse huisartsen v.l.n.r.: Dr. Haag, Dr. Visser 't Hooft, Dr. Op den Winkel
(zittend), Dr. Scherpenhuusen (half), Dr. Hartman (staande), Dr. A.v.d.
Willigen, Dr. Eykman, Dr. Portheine, waren een belangrijke schakel in het
Velps verzet. Op wekelijkse vergaderingen in het ziekenhuis werden ook alle
onderduikers besproken. (foto 1945)

Hans Portheine en Gea Hofstede met straatnaambordje

In 1926 werd de pas afgestudeerde Dr Willem Portheine de opvolger van gemeente-arts Dr. Gustaaf
baron van der Feltz (1870-1926) die plotseling was
overleden. Als gemeente-arts ontving hij een jaarlijkse vergoeding en verrichte daarvoor bijvoorbeeld gratis medische zorg aan ‘de armen’, voerde
de verplichte inentingen uit en adviseerde het gemeentebestuur. Dr Portheine was bijzonder geliefd Arnhemsche courant 9-1-1942
in Velp-Zuid. Hij was zo’n huisarts die nog onverwacht langs kwam om te kijken hoe het ging met zijn
patiënt. In 1951 ontving hij bij zijn 25-jarig jubileum de zilveren erepenning en in 1966, bij zijn 40-jarig
jubileum (tevens zijn afscheid), de gouden erepenning van de gemeente Rheden.
De Dr. W. Portheinestraat wordt aangelegd parallel aan de Dr. Van der Feltzlaan, als een zijstraat van
de Kerkallee.
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Loop nu weer in richting van de Vijver langs de Vijverlaan, Achtsprong, Bosweg tot u linksaf Jeruzalem in kan.
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Jeruzalem 17

De heer en mevrouw Johan en Anna
Rougoor-van Raalte woonde op Jeruzalem
met hun kinderen Gerrit (9), Anna (7) en
baby Johan. Johan had een aannemers bedrijf en een werkplaats achter het huis.
Op een dag kwam Truuske, zogenaamd een
nichtje uit Rotterdam, die kwam helpen in
het jonge gezin t omdat er niet genoeg eten
was in Rotterdam.
Ze kwam bijna niet buiten, wel in de werkplaats.
Op een ochtend was ze opeens verdwenen.
Later bleek ze bij andere gezinnen in Velp
ondergedoken te hebben gezeten. Verder
zaten oom Piet en tante Riek in een voorkamertje. Ze kregen door de kast eten op en
bord. ’s Avonds belde ze soms aan en zeiden
dan, dat ze een stukje aan het wandelen waren en even kwamen kijken hoe het met ons
was.
Toen het bij ons te gevaarlijk werd, zijn ze
ondergebracht bij het gezin van Wet van
Deventer, de fietsenmaker die ook op Jeruzalem woonde. De laatste maanden tot aan
de bevrijding woonden ze bij Van Gorcum
de groenteboer op de Hoofdstraat. Ook hadden de familie Rougoor evacuees in huis.
Gedurende de hele oorlog hebben ze korter
Het rechter deel inclusie deur is no 17 werkplaats achter huis.
of langer wel twintig verschillende onderFoto K. Hengeveld
duikers gehad.

Familie Rougaar 1945

Truus en baby Johan
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Iets verderop in de straat aan dezelfde kant vindt u nummer 31 Er staat nu een modern huis helaas.
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Jeruzalem 31

In de stoep voor het huis aan Jeruzalem 31 ligt een gedenksteen waarop staat:
“OM NOOIT TE VERGETEN
OP JERUZALEM 31 WOONDE
DE FAMILIE J. VAN DEN BERG
TIJDENS DE TWEEDE WERELDOORLOG
HEBBEN “DE BAAS EN MOEKE”
14 JOODSE ONDERDUIKERS VERBORGEN
VAN OKTOTBER 1942 16 APRIL 1945
MIRJAM KERKOET EN EDITH OBSTFELD”.
Het echtpaar Johannes en Anna van den Berg woonde met
hun vijf zonen in de helft van een dubbele woning op Jeruzalem 31.
Ruim drie jaar beschermde het gezin 14 Joodse mensen.
Allen overleefden de oorlog.
Een van de onderduikers blijkt zwanger. Dokter Portheine
neemt haar op in het ziekenhuis, maar na de bevallig kan
de baby niet in het dubbele woonhuis verstopt worden. Het
wordt in een ander gezin ondergebracht en overleeft de oorlog.
Mirjam Troostwijk-Kerkoet zat vanaf 7 maart 1943 als elfjarig meisje ruim twee jaar verborgen bij “Baas en Moeke”.
Bij herdenkingen heeft ze verschillende keren verteld over
haar onderduikperiode. Ze vond het fijn dat haar twaalfjarige vriendinnetje Edith Obstfeld bij haar was.
Samen brachten ze veel tijd door met lezen, dammen en
Joker spelen. En ze maakten het strafwerk voor de jongste
twee jongens Van den Berg, als dank omdat zij voor hen
boeken haalden bij de bibliotheek. Ook hielpen ze met het
schoonmaken van groente. Heel soms mochten ze in het
donker even naar buiten om in de tuin de konijnen eten te
geven.
Dat de tegel pas in 1997 werd geplaatst verklaart Edith Soffer-Obstfeld als volgt: ‘Ik ben het huis van Baas en Moeke
in april 1945 uitgelopen en heb nooit meer omgekeken.
Drie jaar lang zat ik er opgesloten in twee kleine kamertjes,
samen met nog 13 Joodse mensen. Nu wilde ik de frisse
lucht inademen en de hemel leren kennen. Ik wilde weer
leven.’ De TV- documentaire die haar dochter maakte over
de jeugd van haar moeder en over de onderduikperiode in
Velp, deed Edith Soffer pas goed beseffen hoe moedig het besluit van het gezin Van den Berg was om
haar en de 13 anderen te verstoppen in hun huis.
Het leven van hen zelf en dat van hun zes zonen stelden ze daarmee in de waagschaal.
Op 7 juni 1998 werd aan het echtpaar postuum een Yad Vashem-onderscheiding toegekend door de staat
Israël. Hun namen zijn in Jeruzalem in een muur gebeiteld in een park gewijd aan de "Rechtvaardigen
onder de Volkeren".
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Yad Vashem of Jad Wasjem (Hebreeuws:
 )יד ושםis de officiële staatsinstelling van Israël voor het herdenken van de Joodse
slachtoffers van de Holocaust en de redders
van Joden. De instelling is gevestigd in Jeruzalem. Yad Vashem betekent gedenkteken (lett.: hand) en naam en is ontleend aan
Jesaja 56:5 in de Bijbel.[2][3]
Het monument bestaat uit een herdenkingsruimte, een historisch museum, een "Hal
van de Namen", een archief, een bibliotheek, het "Dal van de verwoeste gemeenschappen" en een park gewijd aan de mensen die een onderscheiding van Yad
Vashem hebben ontvangen, de "Rechtvaardigen onder de Volkeren". Dat zijn allen
niet-Joden die tijdens de vervolging Joden
hebben gered.
Loop Jeruzalem uit tot aan de parkstraat en ga linksaf en loop door tot nummer 17
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Parkstraat 17
Hier woonde de Familie Driesen-den Blanken met hun vier kinderen: Lilian (24) Hans ( 14), Ank (10) en Hera (8).
Vader Johan Dries, was een man van aanzien in het dorp. Hij was
o.a. voorzitter van de geërfden van Velp. Hij handelde in kippen
en kwam zo bij alle boeren in de wijde omgeving.
Hij sprak vloeiend Duits, dat was waarschijnlijk de reden dat de
Ortscommandant van Velp, Herr Voght, graag langs kwam voor
een praatje. Op deze manier kwam hij dingen te weten voor het
verzet. Johan onderhield contacten met Paul Roelofsen, pastoor
Schaars, pater Campman, Jo Immermans , dokter van der Willigen, en de predikanten ds. Franck en ds. Oskamp.
Deze kwamen regelmatig naar Parkstraat 17 om naar Radio
Oranje te luisteren, of om zaken te bespreken.

Hans was 13 toen bakker Van
Someren hem aanschoot voor
een klusje. Hij had een bakkersbedrijf op de Achtsprong ‘De Voorzorg’ en had wel tien of meer beschilderde bakfietsen.
Er moest meteen een bestelling weggebracht worden naar een klant op
het Kerkpad, een zijstraat van de Kerkstraat. Hans vond het wel stoer
om op zo’n mooie bakkerskar te rijden.
Het was een vreselijke vracht die erin zat, vast geen luchtige broodjes.
Op het Kerkpad werd hij al door een oude dame opgewacht en hij werd
binnen geloodst voor wat lekkers. We hebben alles eruit gehaald zei ze
na een tijdje, breng de wagen maar terug. Na de oorlog hoorde hij dat
hij een Joodse man naar zijn onderduik adres gebracht had.
Tot het einde van de oorlog waren er vaak onderduikers bij de familie
Heer J. Driessen ca. 1950
Driesen verborgen: Hollandse jongens die overdag en s’ avonds op pad
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gingen. Ze sliepen op strozakken in de kistenloods achter het huis. In geval van nood was er een vluchtweg naar de buren.
In september 1944 moest heel Arnhem evacueren. Ook de Marechaussees uit de kazerne aan de Thomas
á Kempislaan. Zo’n dertig á veertig werden ondergebracht in Johan zijn kippen stallen. Sommige hielpen bij de bewaking van de gevangenen in de Rotterdamse bank. Ze
wilden de ter dood veroordeelde gevangenen bevrijden als ze daarna
zelf een onderduikadres hadden.
Zo hielp Johan indirect aan het einde
van de oorlog gevangenen bevrijden
uit de Rotterdamse bank.
De volgende dag kwam de politiecommissaris bij Johan. Enkele mannen van de Marechaussees, die hier
bij jou bivakkeerden, zijn weg. Hij
antwoorde dat hij zich nooit met de
die lui bemoeide.
Rechts op de hoek van de Vijverlaan was de Rotterdamsebank
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Emmastraat 18 A

Pastoor van aller Velpenaren

Pastoor Schaars kreeg een geweldige ontvangst toen hij op 26 mei 1945 terug keerde in
Velp en niet alleen van zijn eigen parochianen,
maar heel Velp liep uit. Pastoor Schaars stond
open voor alle mensen , van welke denkrichting ook. Hij was tegen het fascisme en liet
zich daar over uit in zijn preken.
Hij werkt met het echtpaar Timmermans samen om via kloosters een vluchtweg te zoeken
naar het vrije deel van Frankrijk.
Hij werkt samen met pater Campman om onderduik adressen te vinden voor Joodse mensen en hij verbergt zelf ook mensen en neergeschoten Engelse piloten. Bovendien roept hij parochianen op
zich te verzetten tegen de bezetters. Samen met Dirk van der Voort roept hij
de boeren op zoveel mogelijk voedsel achter te houden om de eigen bevolking
te helpen. Niet lang daarna wordt collega Oskamp opgepakt wegens ophitsing. Ds. ’t Hart van de gereformeerde gemeente besluit onder te duiken.

Pastoor Schaars op bevrijdingsraam in grote kerk
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Op 5 mei 1942 , valt de Gestapo binnen en arresteert pastoor Schaars. Tegelijkertijd wordt het echtpaar Timmermans op de Brugweg opgepakt. Na
Vugt en Amersfoort belandt hij in Dachau.
In de kampen bad en ondersteunde hij medegevangenen.
‘Ik was dan niet de Katholieke pastoor: wij waren Nederlanders die elkander
vonden in dezelfde nood. Alle grenzen waren vergeten, alle hokjes gevallen’, vertelde hij later in een interview.
Toen in September 1944 de geallieerden
onze grenzen naderden, is pater Campman
met 84 zieken in veewagons vanuit kamp
Vucht naar Duitsland vervoerd en kwam hij
terecht in concentratie-kamp Sachsenhausen
bij Berlijn. Vandaar is hij op 11 februari
weer op transport gesteld nu naar Bergen-Belsen.
Ga gerust naar binnen in het stiltecentrum, helaas kunt u de steen voor Pater
Campman van hier niet zien.

Na zijn door werd er een straat
naar hem vernoemd.

Herdenkingsraam vier kinderen van Remmen
Aan de rechterkant in het stiltecentrum van de R.K. O.L.V. Visitatiekerk
aan de Emmastraat is een herdenkingsraam geplaatst. Het is uit de Mariakapel gehaald, gerestaureerd en op 4 mei 2016 opnieuw ingewijd.
Dit raam is ongeveer twaalf jaar na de oorlog gemaakt. Het gebrandschilderde raam is door de familie Van Remmen aan de kerk geschonken ter
herinnering aan een droevige gebeurtenis.
Op 28 maart 1945, slechts twee weken voor de bevrijding, is in de Oranjestraat een V-1 neergekomen en ontploft. Daarbij zijn uit het gezin Van Remmen vier kinderen omgekomen: Carien, Anny, Richard en Jeanne. De familie Van Remmen heeft in de afbeelding van het raam ook een andere tragedie tot uitdrukking laten brengen: drie kinderen van de familie zijn op zeer
jonge leeftijd gestorven. Dat is weergegeven door de beeltenis van drie engeltjes.
De vier omgekomen kinderen liggen begraven op de R.K.-begraafplaats aan
de Bergweg.

Gedenksteen Pater Campman
Achter in de R.K. O.L.V. Visitatiekerk aan de Emmastraat is een witte marmeren gedenksteen met gouden letters voor pater J.H. Campman aangebracht. Hij was de assistent van
pastoor Schaars en actief in het verzet. In de nacht van 7 op 8 januari 1944 is hij gevangengenomen. Via
concentratiekampen Vught, Sachsenhausen is hij op transport gesteld naar Bergen-Belsen waar hij op
25 maart 1945 is overleden aan vlektyfus.
Op de gedenkplaat staat:
“IN PIAM MEMORIAM,
PATER CAMPMAN
O.S.CR.
† BERGEN BELSEN
25.3.1945.
IN HEM GEDENKEN WIJ ALLEN,
DIE ZICH VOOR ONS OFFERDEN.”
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De gedenksteen werd onthuld op Witte Donderdag 25 maart 1948: De Kerk was stampvol. De verkenners van de pater-Campman groep vormden bij de ingang een erewacht. Pastoor Schaars leidde de plechtigheid en hield een korte herdenkingsrede. Het zangkoor zong het “Ecce quomodo moritur”. De heer
J.F. Monsma verwijderde namens het kerkbestuur de Nederlandse vlag van de steen; een marmeren plaat
met vergulde letters aangebracht naast de uitgang boven het wijwaterbakje.
De heren Timmermans en Mastboom bekroonden de steen met een lauwertak met linten in de nationale
en pauselijke kleuren, als hulde van
de parochie. Mevrouw Timmermans droeg bloemen aan namens de vrouwen en meisjes, die een belangrijk aandeel hadden in de strijd voor vrijheid en recht. Het koor liet zich horen en allen zongen het 6e
couplet van het Wilhelmus. De sobere en ontroerende plechtigheid werd bijgewoond door de oude moeder van Pater Campman. (Informatie: Arnhemsche courant 27-3-1948)
Loop de straat uit en ga over het spoor linksaf de Brugweg in. Steek voorzichtig de Kennedylaan over.
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Brugweg 15

De heer en mevrouw Jo en Suzy TimmermansPasteurs wonen met hun dochter Paulette (12) op
Brugweg 15 in Velp. De heer Timmermans is
medefirmant van de wijnhandel Appeldoorn, die
hier gevestigd is.
Met pastoor Schaars zetten ze in 1940 een vluchtlijn op, waarlangs Franse krijgsgevangenen en
neergestorte Engelse piloten naar Frankrijk konden ontkomen.
Deze route ging langs trappistenkloosters over
Weerd en Stamprooy-Maaseik. Een andere over
Tilburg, Goirle, Poppel en Trurnhout.
Veel Fransen en Engelsen ontsnappen op deze
manier.
Als de militairen ziek waren, dan werden ze behandeld door huisarts Van der Willigen, die tevens
directeur was van het Velpse Ziekenhuis.
Ze konden daar dan onderduiken. Zuster van Zwol
verzon allerlei listen om hen te verstoppen.
Er wordt op een gegeven moment aangebeld, 4
SD-ers lopen brutaal de gang in. Meneer Timmermans probeert nog te ontkomen maar het hele blok
is afgezet. Ze worden opgepakt en belanden in de
gevangenis in Scheveningen. Gelukkig hebben ze
de concentratiekampen overleefd. Mevrouw Timmermans overleefde Bergen-Belsen en de heer
Timmermans overleefde Natzweiler en Dachau
net als pastoor Schaars die de zelfde dag werd geIn de tuin van de pastorie Emmastraat 18 A, najaar 1941.
arresteerd.
Staand van l.n.r. de heer Timmermans, zijn dochter Paulette,
mevrouw Timmermans, juffrouw Zita Felten (huishoudster) en
Henkie Lebbink (onderduiker). Zittend: pastoor Schaars, marcel Lemoigne (Algerijnse vluchteling) en pater Campman. Foto
plakboek Mies de Vries

Loop rechtdoor steek de Kerkstraat over, je komt nu op de kastanjelaan
12
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Kastanjelaan 13

Het distributiekantoor aan de Kastanjelaan
was een belangrijke schakel in de hulp voor
onderduikers. Overal in het land werden die
kantoren overvallen door mensen uit het verzet.
De buit: bonkaarten, blanco stamkaarten,
blanco formulieren. Deze waren nodig om onderduikers te helpen om eten te kunnen kopen.
Want ook al had men geld zonder bonnen
kreeg met niets.

Arrestaties op het Distributiekantoor en bij LO
De Heer W. van Zwet de leider van het distributiekantoor wordt samen met
zijn medewerkster Mies de Vries opgepakt.
Eerst waren bij Mies thuis al twee Joodse onderduiksters gearresteerd,
Branco Cats en haar tante mevrouw Jo de Vries-Put, die werden opgesloten
in de gevangenis op Den Heuvel. Na de arrestatie op het Distributie kantoor, op 16 juni 1944, blijkt het aantal te verstrekken bonkaarten in Velp
niet te veranderen. Het personeel en de latere nieuwe leider de heer J.C.
Levering, zet het werk van de gearresteerden onopvallend voort.
De arrestatie van de heer H. de Lange, chef op datzelfde distributie kantoor
op 13 juli, staat waarschijnlijk in verband met zijn werk voor de Landelijke
Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO). Vanaf begin juli 1944 lijkt
deze organisatie te worden opgerold. Op 13 juli volgen ook huiszoekingen
bij huisarts Oosterbrink en de predikant ds. ’t Hart en wordt H. de Lange
gearresteerd.
De volgende dag wordt manufacturier P. Zuidgeest opgepakt en zoeken de
Duitsers Kees van Keulen. Deze was ondergedoken bij de Heer A.J. den
Hartog, leraar aan de MULO. Deze waarschuwt zoveel mogelijk mensen,
maar als Kees van Keulen niet komt opdagen op zijn onderduikadres, wordt
hij gearresteerd wegens onderdak verlenen van een terrorist.
Van alle gearresteerden wordt mevrouw Jo de Vries-Put na 14 dagen vrijgelaten Branco Cats wordt op transport gezet naar Westerbork en overleeft
Auschwitz. Mies de Vries komt begin juni 1945 terug na gevangenschap in
concentratiekampen Vucht, Ravensbrück en Dachau. De heren Van Zwet,
Bosman, De Lange, Zuidgeest en Den Hartog komen nooit terug.

Boven W. van Zwet,
midden H. de Lange
onder Mies de Vries
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Kastanjelaan 12

Pater J.H. Campman werd in 1938, 41 jaar oud, benoemd tot
kapelaan in zijn geboorteplaats Velp. Meteen vanaf 1940, is hij
actief in het verzet; binnen en buiten zijn Velpse parochie. Hij
had een levensbedreigende maagoperatie ondergaan en had een
soort stoma. Dat weerhield hem er niet van om voor het verzet
door het hele land te reizen en later tijden de transporten en in
concentratiekampen, steeds andere mensen bij te staan.
Hij werd in de nacht van 7 op 8 januari 1944 met groot machtsvertoon opgehaald tot schrik
van zijn moeder, broer en
diens gezin, die alle op het
zelfde adres woonden.
Hij begon al bij de mobilisatie
Nederlandse militairen te bezoeken op zijn motorfiets
langs de IJssellinie. Daarna
ging hij in het verzet waarbij
zijn talenkennis goed van pas kwam.

Pater J.H. Campman

Na zijn arrestatie is hij via het huis van bewaring in Arnhem, een nood
hospitaal, vervoerd naar kamp Vucht. Toen in september 1944 de geallieerden ons land binnen trokken is hij met 84 zieken in veewagons
vervoerd naar Duitsland en kwam hij terecht in het concentratiekamp
Sachsenhausen bij Berijn.
Hierna wordt hij op transport gezet naar vernietigingskamp BergenBelsen. Hier overlijdt hij aan vlektyfus helemaal alleen.

Loop de straat uit en ga aan het einde links de spoorweg over. Vervolg je weg rechts via de A.G. Hofkeslaan naar
nummer 2
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A.G. Hofkenslaan 2

Op A.G. Hofkenslaan 2 woonde enige tijd de heer
C. van Leening, aan het begin van de oorlog 22
jaar en politieman in Zevenaar. Toen hij in 1943
gedwongen werd door de Duitsers om jonge mannen op te halen om in Duitsland te werken, is hij
ondergedoken en heeft zijn dienstwapen meegenomen.
Eerst zat hij bij een boer in Didam, toen het hem
daar te heet onder de voeten werd vluchtte hij
naar de IJssel en is in een roeiboot in zijn uniform
de IJssel over gezet. Zo kwam hij in de Havikerwaard, die onder water stond. Hij kwam drijfnat
aan bij een boer in Ellecom, die al vol zat met een
Waar nu het twee onder een kap huis A.G. Hofkeslaan 2, staat, stuk of dertig evacuees. Dat was handig, want zo
stond vroeger het tuinhuis. Foto K. Hengeveld
viel hij niet op en de boer kon wel een goede
kracht gebruiken.
Via het verzet in d Achterhoek werd hij gevraagd hier wat ‘klusjes’ te doen.
Zo kwam hij aan het eind van de oorlog in Velp terecht.
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Op de hoek van de A.G. Hofkeslaan en de Zutphensestraatweg stond
een grote villa met daarachter een tuinhuis. In het huis zat een verloofd stel en in het tuinhuis zaten Engelse piloten en hij moest als een
soort bediende voor ze zorgen en beschermen. Het was begin april en
de geallieerden zaten al in Arnhem, aan de andere kant van het Hazepad. Hij kreeg opdracht om de piloten en het verloofde stel bij Larenstein over de zandheuvel weg brengen, naar de Engelse legereenheden. Het was een riskante onderneming. Aan de andere kant werden
de vliegers en de gastgevers met alle egards ontvangen.
Leening zijn wapens werden afgenomen en hij werd flink ondervraagd. Na wat heen en weer bellen kreeg hij zijn wapen terug en
werd hij ondergebracht bij de gewone troepen en kwam zo de volgende dag in een van de eerste Jeeps in Velp terecht.

C. van Leening met zijn verloofde.
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We slaan links af de Zutphensestraat in. Waar nu de Essopomp staat op de
hoek van de Biljoenseweg was iaan het eind van de oorlog tegenover het
Parkhotel een tijdelijke begraafplaats.

Parkhotel met begraafplaats aan de overkant

SS-Heldenkerkhof in Velp
In Velp werden aan de Zutphensestraatweg twee noodbegraafplaatsen ingericht: een begraafplaats tegenover het toenmalige Parkhotel en een naast het toenmalige Hotel Nederhagen.
De begraafplaats tegenover het Parkhotel werd aangelegd door het SS-Panzergrenadier Ausbildungs und
Ersatz Bataillon 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 Klarendal voor de eenheid gevorderd. In enkele huizen aan het Sickeszplein, vlakbij de
Apeldoornseweg, werd de tandartsafdeling
van de eenheid ondergebracht. Daar werden 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.
Commandant van het bataljon was de op 10
mei 1907 geboren Sepp Krafft. Hij was lid van de NSDAP, werd op 9 november 1941 bevorderd tot SSSturmbannführer en werd tijdens zijn militaire loopbaan onderscheiden met onder meer het IJzeren
Kruis I. en II. klasse en diverse andere onderscheidingen.
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 rustplaats te geven, werd door het bataljon een SS-Heldenkerkhof in
Velp bij Arnhem ingericht, dat ondanks de korte tijd die
ter beschikking stond, door hard werken een gedenkteken
werd voor alle voorbijgangers." Dat dit harde werken ook
onder dwang van de Duitsers door diverse Velpenaren
werd uitgevoerd, meldde Krafft destijds niet in zijn rapDe Parkflat op staat op de plaats van het Parkhotel
port.
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De begraafplaats lag ten zuidoosten van de kruising Zutphensestraatweg/ Heemskerk-laan/ Willem Honigweg, schuin tegenover het toenmalige Parkhotel.
De keuze voor de locatie bij het Parkhotel is niet opmerkelijk, 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 september 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.
Britse gesneuvelden
Opmerkelijk genoeg werden er ook twee Britse gesneuvelden op het Duitse Heldenfriedhof begraven.
Volgens verklaringen van ooggetuigen, die kort na de oorlog werden opgemaakt, werden beide militairen rond 2 oktober per jeep door de Duitsers
aangevoerd. Daarna lagen ze ongeveer vier
dagen, gedeeltelijk in grijze dekens, onbegraven 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. Kort na de
oorlog werd door burgers uit Velp een eenvoudige steen op het graf geplaatst met de Foto van het versierde graf van de twee onbekende Britten, gemaakt
tekst: Two unknown English Soldiers. in 1945. (Collectie: Gelders Archief: 1540-01 - 2132)
Sept. 44.
Bij de bevrijdingsoptocht in Velp vlak na de oorlog ‘werd bij het graf van twee onbekende Engelsche
soldaten haltgehouden. Den geheelen dag was hier een eerewacht van B.S.ers opgesteld die met ceremonieel om het uur werd afgelost. Het comité schaarde zich rond het graf, Als de krans is neergelegd
spreekt de burgemeester een kort woord.’
Loop door en u ziet op een gegeven moment vanzelf Nieuw-Schoonoord weer aan uw rechterhand, het beginpunt
van de wandeling.
Bronnen
De meeste gegevens komen uit het boek van Gety Hengeveld, Verborgen in Velp, Nooit vertelde verhalen over
moed, verzet en onderduikers, Uitgever Stichting Velp voor Oranje. Toelichting en afbeeldingen drs. K. Hengeveld.
Verder de PDF’s van Anita Matser op de website van de Oudheidkundige Kring over de Herinneringsmonumenten
van de gemeenten Rheden en Rozendaal.
Ambt & Heerlijkheid 206, maart 2020 een special 75 jaar Vrijheid voor Rozendaal, Velp, Rheden, De Steeg,
Ellecom, Dieren, Spankeren en Laag-Soeren.

De wandeling is voor u gemaakt door Ben van Schaik en Nelleke den Boer-Pinxter gidsen
van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal. Informatie via: redactieah@gmail.com
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