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Voor u ligt ons eenmalige 
glossy magazine “VRIJ”. 

Met dit magazine brengen we graag 
onder uw aandacht dat we in 2020 
75 jaar geleden werden bevrijd van 
de Duitse bezetter en dus al driekwart 
eeuw  in vrijheid mogen leven.

Op 17, 18 en 19 april 1945 kon het 
Wilhelmus weer volop klinken in de 
dorpen van onze gemeente, na een 
grauwe periode van oorlog, onderdruk-
king, onvrijheid en geweld.

Dit eenmalige magazine wordt uitge-
geven door de Stichting Vrijheid in de 
Gemeente Epe in een goede gezamen-
lijke regie met de historische vereniging 
Ampt Epe en in samenwerking met 
vele personen en partijen die aan dit 
blad een belangrijke en onmisbare 
redactionele en inhoudelijke bijdrage 
hebben verleend. 

U leest in dit magazine artikelen over 
de oorlogssituatie in en rond de ge-
meente Epe, de bevrijding in 1945 
en de acties die door de geallieerden 
werden gevoerd om de Veluwe te be-
vrijden, over mensen die in oorlogstijd 
het verzet aanvoerden en onderduikers 
hielpen, over het eeuwenoude anti-
semitisme dat in die tijd een tragisch 
hoogtepunt bereikte met de holocaust 
en ook in de huidige tijd nog steeds 
een afschuwelijk fenomeen is. Over vrij-
heid en de betekenis van vrijheid voor 
ons: jongeren en ouderen. 

Jongeren, voor wie vrijheid mis-
schien wel een heel vanzelfsprekend 
iets is omdat zij nooit anders hebben 
meegemaakt, maar de huidige tijd 
bewijst ook weer hoe fragiel die vrij-
heid kan zijn. We zijn blij dat we ook bij 
diverse scholen in het basisonderwijs 

en het voortgezet onderwijs die discus-
sie hierover op gang hebben gebracht. 
Leerlingen hebben daarmee dan ook 
een bijdrage aan dit magazine kunnen 
leveren met hun bespiegelingen over 
vrijheid en door met mensen met oor-
logsherinneringen in gesprek te gaan. 

Er zijn overal veel publicaties te vinden 
die over 75 jaar vrijheid in Nederland 
gaan. Immers, het is een landelijk 
thema. Uiteraard kunt u ook onze eigen 
website bezoeken: 
www.vrijheidgemeenteepe.nl  en ook 
de site www.75jaarvrij.nl wil ik hier 
graag genoemd hebben.

De Stichting Vrijheid in de Gemeente 
Epe heeft een programma opgezet 
waarmee we in de periode maart, april 
en mei 2020 stilstaan bij 75 
jaar bevrijding en vrijheid. 
We hebben daartoe een 
breed scala aan activiteiten. 

In dit magazine zult u meer 
lezen over de inhoud en de 
data waarop een en ander 
zal plaatsvinden. We willen 
met onze activiteiten bevrij-
ding herdenken en beleven, 
maar vooral ook beseffen 
dat het mogen leven in vrij-
heid belangrijk is, waarvoor 
we moeite moeten blijven 
doen. 
Vrijheid lijkt vanzelfsprekend 
maar is dat niet. 

We zijn heel blij, dat we dit unieke 
magazine in goede samenwerking 
hebben kunnen maken. 
Maar zonder een afdoende financiële 
dekking hadden we dit magazine en al 
onze activiteiten waarvan we van harte 
hopen dat u daarvan deelgenoot zult 
zijn uiteraard niet kunnen realiseren.

Aan al onze sponsors, de gemeente 
Epe en alle partijen die belangeloos 
medewerking verleenden aan de opzet 
van dit magazine en diverse activiteiten 
die de Stichting heeft kunnen neer-
zetten dankzij hun bijdragen, zeggen 
wij welgemeend: “HEEL VEEL DANK!”

Namen van sponsoren vindt u terug op 
de laatste pagina van dit magazine. 

We hopen dat u veel leesplezier mag 
beleven aan de diverse verhalen en ar-
tikelen en dat ons magazine nog lange 
tijd op uw leestafel blijft liggen als een 
uniek en eenmalig aandenken aan het 
leven van 75 jaar in vrijheid.

Dat we hiervan nog heel lang in de 
toekomst zullen mogen genieten.

Bestuur van de Stichting Vrijheid 
in de Gemeente Epe,
Wim Meenink, voorzitter
Peter Verstoep, secretaris
Adri Pol, penningmeester
Tony van Diepenbrugge, bestuurslid
Henny Pol, bestuurslid

En met veel onmisbare medewerking 
van Esther Bron-Raben en Jan Vos.

Wim Meenink, voorzitter 
Stichting Vrijheid in de gemeente Epe

“foto door Fotopol”
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Op de voorkant het schilderij van 
het oude gemeentehuis van Epe.

Een van de mensen die in Epe 
ondergedoken heeft gezeten, 
schilderes H.S.Gmelig, schonk 

de gemeente kort na de 
oorlog een door haar 

gemaakt olieverfschilderij 
over het bevrijdingsfeest in Epe 

op 19 april 1945. 

Het bevindt zich nu in het 
gemeentehuis van Epe. 

Foto: Martin Hogeboom Epe
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Voorwoord 

“Nu de tyrannie is verdreven, die ons ons hert doorwont” om met ons prachtig en toepasselijk volkslied te 
spreken, beleven wij inderdaad die verlossende vreugde waar wij 5 jaren lang zoo hartstochtelijk naar hebben 
verlangd. Ieder huis en iedere boerderij steekt nu werkelijk, naar ik hoop, de vlag uit en overal wordt weer het 
Wilhelmus en het Oranje Boven uit volle borst gezongen. “Leve de Koningin” is nu ons aller leus, terwijl wij 
lachen en huilen van geluk.”

Deze zinnen schreef burgemeester Diepenhorst 75 jaar geleden in zijn proclamatie in april 1945 aan de bevol-
king van de gemeente Epe. Deze toespraak hield hij op het balkon van het oude gemeentehuis. Indrukwekkende 
woorden en beladen woorden ook. De tyrannie is verdreven… verlossende vreugde… terwijl we lachen en 
huilen… Ik probeerde me tijdens het schrijven van dit voorwoord voor te stellen hoe het voor burgemeester 
Diepenhorst moet zijn geweest om de juiste woorden te vinden. Want wat zeg je op zo’n moment tegen de 
mensen?

Ondertussen is het 75 jaar geleden dat Nederland is bevrijd. Steeds minder mensen hebben daar een eigen 
herinnering aan. Ik ken natuurlijk vele verhalen over de oorlog. Van mijn ouders bijvoorbeeld. Ik ben na de oorlog 
geboren. Voor mij blijft het moeilijk me voor te stellen hoe het is om de oorlog te hebben meegemaakt. 
En vooral ook het eindigen van de oorlog. Wat een feest moet de bevrijding in april/mei van 1945 zijn geweest.

Het is belangrijk om stil te staan bij het feit dat Nederland nog steeds vrij is. En net zoals burgemeester 
Diepenhorst dat 75 jaar geleden deed, wil ik graag met u stilstaan bij dit bijzondere moment en dat u beseft  hoe 

bijzonder het blijft om ook na 75 jaar nog in vrijheid 
te mogen leven. Laten we ons blijven inzetten voor 
die vrijheid. Zodat wij, onze kinderen, de kinderen 
van onze kinderen en ga zo maar door, ook deze 
vrijheid mogen ervaren.

Als gemeente omarmen we daarom van harte alle 
initiatieven die worden genomen om onze vrijheid 
te vieren. Zo ook het initiatief van Stichting Vrijheid 
in de Gemeente Epe. De Stichting organiseert her-
denkende, vierende en educatieve activiteiten 
om gezamenlijk te vieren dat de gemeente Epe 
op 17, 18 en 19 april 1945 bevrijd is. Ga genieten 
van alle  activiteiten en vooral veel leesplezier.

Tom Horn 
Burgemeester van de gemeente Epe
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Onze bevrijding in 1945 was van een 
onvoorstelbare omvang die begon 
met operatie Overlord: de invasie 
op de Normandische stranden door 
geallieerde troepen op die beruchte 
6e juni 1944. Een dag waarop vele 
jonge mensen hun leven lieten, soms 
al direct nadat ze uit de landings-
vaartuigen in zee werden gedropt. 

De geallieerde opmars
Vele oorlogsmusea aan de Normandi-
sche kust geven een blijvende herin-
nering aan de gebeurtenissen op die 
dag en de dagen erna. 
Aan het oostfront leden de uitgeputte 
Duitsers gevoelige nederlagen tegen 
het Russische Rode Leger en in Noord-
Afrika moest veldmaarschalk Erwin 
Rommel zich gewonnen geven aan de 
Engelse en Amerikaanse legermacht. 
Het oorlogstij keerde definitief ten 
gunste van de geallieerden.

Echter, de Noordwest Europese voort-
gang van de geallieerde legers kreeg 
een gevoelige klap door de nederlaag 
van de 1e Engelse Airborn Division in
september 1944 bij Arnhem, ook wel 
bekend als operatie Market Garden. 
Door het mislukken hiervan ging
noordelijk Nederland nog een moeilijke 
winterperiode tegemoet en liet de be-
vrijding tot april 1945 op zich wachten.

Het magazine VRIJ
In dit magazine willen we met een 
aantal verhalen een stuk van de oor-
logsgeschiedenis in en rond de dorpen 
van de gemeente Epe vertellen, maar 
we willen ook graag stilstaan bij het nu. 
Wat betekent vrijheid voor ons in de 
context van de huidige tijd en wat kun-
nen we met het oog op het koesteren 
van onze vrijheid van de geschiedenis 
leren? Hoe precair was en is vrijheid en 

hoe belangrijk is het om er alles aan 
te doen vrijheid te bewaken? Welke 
signalen kunnen we om ons heen zien 
die bedreigend zijn voor onze vrijheid 
en democratie? Neigingen van macht-
hebbers om de absolute macht te 
bereiken, persvrijheid in te perken. Hoe 
gemakkelijk lijkt het om een parlement 
vijf weken naar huis te sturen en hoe 
blij moeten we zijn, dat er een rechter-
lijke macht is die daar als onafhankelijk 
instituut op ingrijpt. De werking van 
een gezonde democratie 
kan alleen maar worden gegarandeerd 
als we onze politieke machthebbers 
ter verantwoording kunnen roepen en 
we het systeem van de trias politica: de 
scheiding der machten (wetgevende, 
uitvoerende en rechtsprekende) naar 
het aloude principe van Montesquieu 
zullen handhaven. Waarin plaats is voor 
vrije pers en godsdienst los staat van 
de staat. 

De artikelen in dit magazine gaan 
dan ook over te leren lessen uit het 
verleden. Een stuk over 3.000 jaar 
wereldgeschiedenis van vrede en oor-
log. Een stuk over antisemitisme, opdat 
we ons realiseren dat haat ten opzichte 
van andere bevolkingsgroepen,
(en niet alleen in de Tweede Wereld-
oorlog) zoals Joden en mensen met 
afwijkende religies of afkomst, ver-
schrikkelijke gevolgen kan hebben. 
Dat we kritisch mogen en móeten 
blijven op de politieke machthebbers 
en dat we de kernwaarden en -princi-
pes van een op democratische leest 
geschoeide samenleving zorgvuldig 
moeten bewaken en ons niet laten 
meeslepen in populisme en soms naar 
fascisme neigende uitgangspunten.

Het belang van vrijheid
Koning Willem-Alexander gaf in zijn 
troonrede van 2019 zo treffend weer 
wat het belang van vrijheid is en waar 
we 75 jaar na het verdrijven van de 
tirannie bij stilstaan met de volgende 
woorden: “75 jaar na de bevrijding
lijken vrijheid, democratie en een sterke 
rechtstaat vanzelfsprekende waarden. 
Maar wie de wereld beschouwt, 
realiseert zich hoe bijzonder het is te 
leven in een land waar mensen zich 
veilig kunnen voelen. Waarin vrijheid 
samengaat met verdraagzaamheid en 
verantwoordelijkheidsgevoel.” 
Dit ideaal lijkt soms ver te zoeken, maar 
is wel iets waarvoor we moeten blijven 
strijden voor haar behoud.

De Stichting Coördinatie 
75 jaar Vrijheid
Deze stelt in haar kernstatement 
over verbinding door vrijheid, dat 
we - ondanks een samenleving in 
verscheidenheid te zijn - met elkaar zijn 

75 JAAR 
VRIJHEID
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Door: Wim Meenink
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verbonden doordat we in een vrij land 
wonen, waarin we binnen de regels die 
we met elkaar vaststellen vrij zijn om 
te doen en laten wat we willen, om te 
zeggen en te geloven wat we willen 
en om te zijn wie we willen zijn. Het 
algemene belang om deze vrijheden in 
stand te houden, delen we met elkaar. 

Vrijheid is altijd 
zwaarbevochten 
Onze vrijheid is door de eeuwen heen 
zwaarbevochten. En niet alleen tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. In de eeuwen 
achter ons was het zelfs levensgevaar-
lijk om je eigen mening te verkondigen 
en vooral wanneer die afweek van de 
heersende opvattingen van kerkvor-
sten en politieke machthebbers. 
Er was geen scheiding van kerk en staat 
en daarmee hadden we een situatie dat 
er geen godsdienstvrijheid bestond en 
kerkvorsten bepaalden wie wat wel en 
niet mocht. De onvrijheid en vervolging 
van hen die afwijkende levensovertuig-
ingen hadden, leidde bijvoorbeeld tot 
de vlucht van Franse Hugenoten uit 
een streng katholiek gevestigd Frans 
koninkrijk naar een liberaler Nederland. 
In het Nederland van de 17e eeuw 

verliep het proces van Verlichting 
moeizaam. Maar: er komen uitingen 
van de behoefte aan vrije meningsui-
ting en het hervormen van het staats-
bestuur naar seculiere grondslagen. 
Overigens, voor degenen die dergelijke 
gedachten verkondigden, waren het 
riskante tijden. Straffen voor dergelijke 
ongewenste publicaties - die door de 
uitvinding van de boekdrukkunst een 
gemakkelijker verspreiding begonnen 
te kennen - waren barbaars. Dergelijke 
giftige gedachten werden bestraft met 
het teisteren van de lichaamsdelen 
waarmee die werden verspreid: 
hand afhakken of tong uitrukken.
Het ontwikkelen van vrije menings-

uiting was een moeizaam en pijnlijk 
pad. Echter, er waren kenteringen met 
een grote impact. Hoewel de periode 
na de Franse revolutie van 1789 niet 
uitblonk als een voorbeeld van respect 
en verdraagzaamheid jegens kerkelijke 
instellingen en verlichtingsdenkers was 
diezelfde revolutie wel de basis voor de 
verklaring van de rechten van de mens 
en de burger.

Desondanks werd de 19e eeuw 
gekenmerkt door verstikkende cen-
suur en controle. Veel boeken werden 
verboden; de Oostenrijke keizer die 
werd geroemd om zijn harde werken 
gedurende vele uren op een dag hield 
zich voornamelijk bezig met de con-
trole op de aanstelling van personen in 
overheidsambten en onderwijs. 

Gelukkig zijn we inmiddels in een heel 
andere periode aangekomen. Een 
periode waarin wij nu leven en waarin 
we de vrijheid van het woord en de 
onafhankelijke pers mogen koesteren 
als een kernwaarde van onze samenle-
ving en van eminent belang voor de 
vooruitgang, waarheidsvinding en 
rechtvaardigheid. Hoewel dit lang niet 
overal en zelfs niet in ons hedendaagse 
Europa en binnen onze Europese Unie 
het geval is.

Onze basisvrijheden hebben we vast-
gelegd in het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden 
(EVRM). Een Europees verdrag waarin 
de mensen- en burgerrechten van alle 
inwoners van de aangesloten landen 
zijn vastgelegd. Dit verdrag is op 4 
november 1950 te Rome tot stand 
gekomen, in navolging van de in 1948 
opgestelde Universele Verklaring van 
de Rechten van de Mens.

Waarom wordt aan deze 
vrijheden geknaagd? 
We zien oprukkende religieuze intole-
rantie, Islamisme en terreur gebaseerd 
op ‘geloof’. Dergelijke aanvallen op 
onze gemeenschappelijke waarden 
vormen een bedreiging en zelfs vernie-
tiging van democratie.
We zien het ontstaan van afbreuk op 
de verkondiging van een vrije mening, 
doordat deze mensen via de sociale 
media met (soms ernstige) bedreiging-
en worden geconfronteerd.

We zien neigingen tot machtsmisbruik. 
Afbraak van onafhankelijke instituties, 
inperken van de vrije pers enz. Zodra 

de samenleving kan worden gecon-
troleerd en eerlijke informatievoorzie-
ning niet meer is gewaarborgd, neigt 
het bestel naar totalitair. Vergeet niet 
dat Adolf Hitler aan de macht kwam 
via een perfect democratisch pad om 
vervolgens meteen alle democratische 
instellingen af te schaffen en een totali-
taire staat te stichten.

Een inmiddels door minister-pres-
ident Mark Rutte vaak aangehaalde 
tekst over het één zijn in verscheiden-
heid, komt uit een oratie uit 1936 door 
de uit een Joodse familie stammende 
George van den Bergh en die mogen 
we in onze oren knopen. 

Hij signaleerde de toenmalige ontwik-
kelingen in nazi-Duitsland en het mis-
bruik van democratie om tot totalitaire 
macht te komen met de woorden: 

“Vrijheid mag géén vrijbrief zijn. 
Tolerantie is niet onverschilligheid; 
eerbied voor de ander is wederkerig 
en verdraagzaamheid brengt met zich 
mee dat onverdraagzaamheid bestre-
den moet worden. Vrijheid mag geen 
vrijbrief schenken aan hen die vrijheid 
willen ontnemen en de gelijkheid 
impliceert dat men het gelijkheidsbe-
ginsel ook zélf moet hanteren.”

Laten we dit nog maar eens goed pro-
jecteren op ons en onze samenleving.

Vrijheid mag géén vrijbrief zijn
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Door: Ben Schoenmaker (NIMH)

Toen de eerste Amerikaanse mili-
tairen op 12 september 1944 voet op 
Nederlands grondgebied zetten – zij 
bevrijdden het Limburgse plaatsje 
Mesch – was het optimisme in het 
geallieerde kamp groot. Het Duitse 
leger, dat in rap tempo uit Noord-
Frankrijk en België was verdreven, 
leek zo goed als verslagen. Ook aan 
het Oostfront kreeg het klap-op-
klap. De bevrijding van Nederland 
zou snel worden voltooid, zo was 
algemeen de verwachting. Echter, 
het zou anders lopen. 

Terwijl de geallieerden met ernstige 
logistieke problemen geconfronteerd 
werden, bleek de Wehrmacht nog tot 
een laatste krachtinspanning in staat, 
waarbij de laatste reserves werden 
aangesproken. De Duitsers hadden nu 
ook het voordeel van kortere aanvoer-
lijnen.

Het gevolg was dat de strijd in 
Zuid-Nederland uiterst moei-
zaam verliep. Daar kwam bij 
dat het slechte weer, en vooral 
de overvloedige regenval, de 
opmars van de Amerikaanse, 
Britse, Canadese en Poolse 
divisies ernstig hinderde. 
Wiel- en pantservoertuigen 
bleven geregeld in de modder 
steken. Pas begin december 
waren de Duitsers uit het 
grootste deel van de provin-
cies Zeeland, Noord-Brabant 
en Limburg verdreven. Met 
de haven van Antwerpen nu 
vol in bedrijf leken voor de 
geallieerden de ergste bevoor-
radingsperikelen verholpen. 
Echter, zij werden zeer on-
aangenaam verrast door het 
Ardennenoffensief, dat op     

16 december losbarstte. 
Het was een kansloze wanhoopsdaad 
van Hitler, maar wel één die geallieer-
den tijdelijk in het defensief drong. 
Dit had tot gevolg dat het eerstvol-
gende Brits-Canadese offensief pas 
ruim anderhalve maand later van start 
kon gaan.

Lange omweg
De geallieerde opperbevelhebber, 
generaal Eisenhower, had toen al be-
paald dat er geen militaire operatie zou 
worden ondernomen om in Nederland 

de grote rivieren over te steken. 
Hij vond deze waterhindernis-
sen die vooral in de winter erg 
breed konden zijn, te gevaarlij-
ke obstakels. De consequentie 
van dit besluit was dat het nog 
bezette deel van Nederland via 
een lange omweg zou worden 
bevrijd. De eerste stap daartoe 
werd gezet met operatie Verita-
ble, die op 8 februari begon. 
Britse en Canadese eenheden 
trokken vanuit het 
Rijk van Nijmegen oostwaarts 
het Rijnland binnen. Na weken 
van zware gevechten moesten 
de Duitsers ook hun laatste 
posities ten westen van de Rijn 
prijsgeven. 

Op 23 maart zetten de geal-
lieerden hun volgende stap. 
Ondersteund door luchtlandin-
gen, staken zij ter hoogte van 
Wesel massaal de Rijn over. 
Omdat de Duitse tegenstand 

nu goeddeels was gebroken, kwamen 
de ontwikkelingen vanaf dat moment 
in een stroomversnelling. 

Op de linkerflank maakte het 1e 
Canadese Leger zich op om in weste-
lijke richting te trekken om het nog 

Bataljonscommandant 
luitenant-kolonel C. Knulst 
begeleidt de staatssecretaris 
van Oorlog F.J. Kranenburg bij 
diens tweede bezoek aan het 
bataljon.
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bezette deel van ons land te bevrij-
den. Op 1 april passeerden de voorste 
eenheden andermaal de Nederlands-
Duitse grens en trokken zij de Achter-
hoek binnen. Plaatselijk kwam het nog 
tot felle gevechten, maar tot een goed 
georganiseerde verdediging waren de 
Duitsers niet meer in staat.

Een aantal divisies rukte nu naast elkaar 
in noordelijke richting op. Pal oost van 
de IJssel bevond zich de 1e Canadese 
Infanterie Divisie, die onlangs uit Italië 

was overgekomen. Zij had de taak 
Zutphen en Deventer van vijand te 
zuiveren om vervolgens op een plek 
tussen deze twee steden de IJssel over 
te steken en het noordelijk deel van de 
Veluwe te bevrijden. Op 8 april namen 
de Canadezen na een kort maar hevig 
gevecht Zutphen in, waarbij spijtig 
genoeg veel schade werd aangericht. 

Twee dagen later viel ook Deventer in 
hun handen. Hier hadden de Duitsers 
het sneller voor gezien gehouden.

De 1e Canadese Infanterie 
Divisie maakte zich nu op 
voor operatie Cannonshot, 
die haar naar de overzijde 
van de IJssel moest bren-
gen. De divisiestaf had 
deze operatie minutieus 
voorbereid. Om te begin-
nen hadden de Canadezen 
zorgvuldig de geschiktste 
oversteekplaats geselec-
teerd. Deze lag in de 
nabijheid van Gorssel, 
omdat daar een bijna tot 
aan de oever reikend bos 
een gedekte gereedstelling 
mogelijk maakte. Er liep 
een verharde weg naar de 
rivier en dat kwam met het 
oog op de te bouwen brug 
goed uit. Bovendien lag 
de oversteekplaats aan de 
buitenzijde van een krom-
ming in de rivier, waardoor 
de Duitse stellingen vanuit 
drie richtingen onder vuur 
konden worden genomen. 
Een ander voordeel voor 
de artillerie was dat het 
terrein op de rechteroever 
iets hoger lag dan aan de 
overzijde.

Operatie 
Cannonshot. 
Op basis van een nauw-
keurig vuurplan nam het 
Canadese geschut de 
Duitse stellingen onder 
vuur. De luchtmacht kwam 
eveneens in actie. 

Immense rookgordijnen 
onttrokken de beoogde 
oversteekplaatsen aan het 
zicht. De twee infanterie-
bataljons die als eerste de 
crossing waagden, gingen 
in Buffaloes (gepantserde, 
amfibische rupsvoertui-
gen) naar de overkant. 

De Duitsers konden ook hier geen 
weerstand van betekenis meer bieden, 
zij het dat hun artillerie nog wel enige 
tijd van zich afbeet. 
Vooral de Canadese genisten die 
onmiddellijk waren begonnen een 
brug over de IJssel te bouwen, hadden 
onder het granaatvuur te lijden. 
Op 13 april was de 1e Canadese Infan-
terie Divisie in haar geheel de rivier 
overgestoken. De bevrijding van het 
noordelijk deel van de Veluwe kon 
beginnen. 

Plattegrond bevrijding Oost- en Noord- Nederland 1945
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Nadat de IJssel op 11 april tussen 
Zutphen en Deventer (operatie Can-
nonshot) was overgestoken door de 
Canadezen en een dag later bij Velp 
(operatie Anger) door Canadezen 
en Britten, begon de bevrijding van 
de Veluwe. Na de amfibische over-
steek werd ook zo snel mogelijk een 
noodbrug gelegd, zodat de bevoor-
rading kon worden geregeld. 
De volgende morgen was deze 
brug gereed.

Ondertussen hadden de Canadezen 
om middernacht een eerste tegenaan-
val van de Duitsers afgeslagen. Deze 
trokken zich al snel terug achter de 
volgende verdedigingslinie langs het 
kanaal tussen Dieren en Zwolle. Omdat 
deze verdediging sterk was en men 
burgerslachtoffers zoveel mogelijk wil-
de voorkomen, planden de Canadezen 
de verdere aanval zodanig dat Apel-
doorn ontzien zou worden. Echter, toen 
ze van het verzet het bericht ontvingen 
dat de brug aan de Deventerstraat nog 

ongeschonden was, veranderde de 
tactiek en besloten ze de aanval daar te 
concentreren.

Echter, Apeldoorn was niet geëvacu-
eerd, waardoor luchtaanvallen en ar-
tilleriebombardementen niet geschikt 
waren en de stad dus door infanterie 
en tanks moest worden veroverd. 
Dit ging ten koste van zware gevechten 
en veel tijd.

Bevrijding van Apeldoorn
Ondertussen was op 16 april, als gevolg 
van operatie Anger, Arnhem door Britse 
en Canadese troepen veroverd. Deze 
troepen trokken nu naar het noord-
westen (operatie Cleanser) en om te 
voorkomen dat ze omsingeld werden, 
trokken de Duitse troepen zich terug 
naar het westen van het land. De verde-
diging van het zuidelijke deel van het 
kanaal verdween hiermee en daarom 
konden de Canadezen ten zuiden van 
Apeldoorn het kanaal oversteken.

BEVRIJD!

deel 2:
De Veluwe

Vrijh
eid in Epe

Vrijheid     in Epe

Vrijh
eid in Epe

VRIJHEID EPEin

Vrijheid    in Epe

Door: Wim van ‘t Einde
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De Canadezen wilden Apeldoorn aan-
vankelijk niet frontaal aanvallen, maar 
besloten de stad eerst te omsingelen 
om burgerslachtoffers te voorkomen. 
Toch konden ze op 17 april Apeldoorn 
bevrijden. De noordelijke flank werd 
door de 2nd Light Anti Aircraft 
Regiment (LAA) beveiligd. Dat betekent 
dat die flank op 17 april tot voorbij 
Vaassen werd veiliggesteld. Noordelij-
ker was voorlopig niet nodig, want de 
geallieerden wilden zo snel mogelijk 
doorstoten naar het IJsselmeer om 
de Duitse troepen op de noordelijke 
Veluwe af te snijden.

De opmars vanaf Arnhem verliep voor-
spoedig, maar kreeg te maken met veel 
tegenstand en leidde bij Otterlo tot 
een verbitterd gevecht met de over de 
Veluwe terugtrekkende Duitsers. Toen 
dat gevaar was geweken, konden ze 
snel naar het noorden doorstoten en 
daarmee de Duitsers op de noordelijke 
Veluwe de pas afsnijden. De periode 
daarna werd besteed aan het bevrijden 

van de rest van de Veluwe en zo werd 
de rest van onze gemeente op 19 april 
bevrijd. 

Bevrijding van de 
Noord-Veluwe
De bevrijding van de Veluwe was niet 
alleen een Canadese aangelegenheid, 
want er waren ook Britten van de 49th 
Infantry Division (The Polar Bears) bij 
betrokken. Na de overtocht van de 
IJssel bij Velp was een gedeelte ervan 
naar het noorden getrokken om con-
tact te maken met de Canadezen bij 
het Apeldoorn-Dierens kanaal. 
Met hen trokken ze aan beide oevers 
van het kanaal naar het noorden. 
Zij werden op 19 april ingezet om 
ten noorden van Apeldoorn richting 
Heerde te trekken en daarmee hun 
bijdrage aan de bevrijding van onze 
gemeente te leveren. 

Ze zijn herkenbaar aan het logo van 
een ijsbeer. Ze speelden een belang-
rijke rol in de bevrijding van de Noord-

Voor de bevrijding van onze gemeente hadden de Canadese 
troepen al op 15 april 1945 de Waddenzee bereikt

Veluwe en het 
ontwapenen van 
de Duitse troepen 
die daar gelegerd 
waren.

Door de noordelij-
ke opmars van de geallieerden 
via Overijssel, Drenthe, Friesland en 
Groningen was het westen van ons 
land geïsoleerd. Het opperbevel 
besloot tot de lijn Wageningen – 
Amersfoort – Spakenburg op te trekken 
en daar te stoppen. Daarvoor hadden 
ze als reden dat de Randstad drukker 
bevolkt was en dat tevens de Hollandse 
Waterlinie was geactiveerd. Verder op-
trekken zou onnodig veel levens eisen, 
terwijl de oorlog toch snel zou worden 
beslecht.

De bevrijding van de Veluwe kostte 
ruim honderd Canadese soldaten het 
leven. Daarnaast werden ruim vijfhon-
derd Canadezen gewond tijdens de 
gevechten.
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BEVRIJD!

deel 3:
De gemeente 

Epe
Vrijh

eid in Epe

Vrijheid     in Epe

Vrijh
eid in Epe

VRIJHEID EPEin

Vrijheid    in Epe

Door: Dick van der Veen

Epe behoort niet tot de gemeenten 
die het meest te lijden hadden van 
de bezetter. Toch vallen ook hier 
militaire en burgerslachtoffers te 
betreuren. De ontlading na vijf jaar 
knechting is groot op 19 april 1945 
als officieel de vlag uitgaat op het 
gemeentehuis en gemeentesecre-
taris A. van der Roest het bestuur 
van de gemeente overdraagt aan de 
teruggekeerde burgemeester I.N.Th. 
Diepenhorst, die zat ondergedoken 
in Apeldoorn. 

De gemeente Epe wordt dus op 19 april 
bevrijd, het dorp Vaassen twee dagen 
eerder, zoals blijkt uit een officiële ver-
klaring van  de burgemeester die hij  op 
20 mei 1949 op diens verzoek verstrekt  
aan de Chef van den Generalen Staf van 
het ministerie van Oorlog.   
Daar valt geen speld tussen te krijgen. 

Dat er toch tegenstrijdige meningen zijn 
over de data heeft te maken met verkla-
ringen van betrokkenen links en rechts 
zoveel jaren later. 
In de oorlog, maar zeker daarna sneu-
velt de waarheid het eerst en trekken 
herinneringen een eigen spoor door 
realisme. 
De burgemeester draagt er in 1949 
ongewild aan bij door op de vraag wat 
de Bevrijdingsdag voor zijn gemeente is 
17 april te noemen en vervolgens als of-
ficiële data 17 april Vaassen en 19 april 
Epe te verstrekken. Zijn vermelding dat  
de eerste Duitse troepen 17 juni 1945 
Epe binnentrokken is natuurlijk een 
forse schrijffout…

Op 17 april rond 11 uur rijdt de 
Canadees Roger Jean-Marie op een zij-
span Vaassen binnen. In de uren ervoor 
hebben de Duitsers  hun opgegraven 
tanks opgeblazen en bomen over de 
Emsterweg/Dorpsstraat gegooid om de 

terugtocht te dekken. Vaassenaren rui-
men in no time de boel op. ’s Middags 
gaat de jubel door het dorp. De laatste 
Duitsers zijn verdwenen.

Twijfel
Is Epe ook op 17 april bevrijd?
Daarover bestaat twijfel.
Dordtenaar luitenant Johan de Stop-
pelaar Blijdesteijn is SAS-militair binnen 
de Special Forces. Hij geeft leiding aan 
een groep verzetsmensen en de lokale 
eenheid Binnenlandse Strijdkrachten. 
Zij maken op 17 april dertig Duitsers 
krijgsgevangen, onder wie een officier.  
Auteur Van der Schouw stelt in zijn 
boek uit 2018, dat Epe daarmee officieel 
bevrijd is. Maar is dat eigenlijk wel zo?

Streekarchivaris Gerrit Kouwenhoven is 
daar duidelijk over. ,,De Stoppelaar-Blij-
desteijn kan de veiligheid niet garan-

deren, is bang dat de Duitsers 
terug zullen komen en vraagt 
de Canadezen om hulp. Die 
hulp komt twee dagen later. 
daarmee mag Epe officieel de 
bevrijding koesteren die dus 
al eerder is ingezet.”  Historicus 
Willem Veldkamp, schrijver 
van het standaardwerk ‘Verzet 
in Epe’, plaatst overigens 
vraagtekens bij het woord 
“bevrijding”. 
“De Duitsers hadden Epe niet 
aangemerkt als een plaats die 
tot de laatste man verdedigd 
moest worden. Zij trokken zich 
terug. Het is daarom ook dat 
de meesten van hen bij Nieuw 
Soerel zijn opgepakt.”

Belangrijk
Is dan  De Stoppelaar 
Blijdesteijn onrecht 
aangedaan? Hij neemt met 
het plaatselijk verzet actief 

deel aan de arrestatie van de zich te-
rugtrekkende Duitsers. Hij wordt  in 
april 1945 in de buurt van Voorthui-
zen gedropt om de opmars van het 
Canadese leger te ondersteunen. 
Undercover vervult hij ontegenzegge-
lijk een belangrijke rol bij het aansturen 
van het verzet van de Binnenlandse 
Strijdkrachten. 
Hij is ook nauw betrokken bij de 
bescherming van een viertal bruggen 
over het kanaal. De indirecte aanleiding 
tot het Drama Klementbrug. 
(Zie uitgave van Stichting Het Door-
geefluik). 

Veldkamp maant tot voorzichtigheid bij 
het verstrekken van pluimen. 
,,Een genuanceerde beschrijving van 
ieders rol is wenselijk. De komst van Jean 
Marie heeft  symbolische waarde. Op 19 
april ontstaat door de komst en aan-
wezigheid van de Canadezen zekerheid 
over de al ingezette bevrijding van Epe.” 
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Ander licht
Ter gelegenheid van zijn komst naar 
Epe voor de herdenking van 50 jaar 
bevrijding vertelt Jean Marie, die 
inmiddels in het Canadese Quebec is 
overleden, dat hij op 17 april 1945 naar 
Epe was gekomen  en daar een kleine 
groep vriendelijke mensen ontmoette. 
We volgen hem in zijn verklaring. 
“Na moeizame besprekingen, veroor-
zaakt door de taal, heb ik ingestemd 
in een ontmoeting met het gezag in 
Epe en heb dezelfde 17e april een 
bevrijdingsakte mede ondertekend. 
Gezien het kleine aantal soldaten met 

wie wij waren (3 in totaal op 2 motor-
fietsen) besloten we de terugtocht te 
aanvaarden om versterking te gaan 
halen. Vergeet niet dat de informatie 
die wij ingewonnen hadden bij onze 
aankomst in Epe, bevestigde dat de an-
dere kant van de gemeente nog steeds 
bezet was door de vijand.” In een artikel 
in de Bevrijdingskrant die verschijnt 
ter  gelegenheid van 60 jaar bevrijding 
geeft Gerrie van ’t Ende-Rozendal in 
Ampt Epe aan dat Jean Marie op de 
17e april niet verder is gekomen dan 
Emst. Er is geen bevrijdingsakte van 17 
april aanwezig. Veldkamp: “Roger geeft  

terecht aan dat de gemeente nog niet 
bevrijd is. Een eventuele onderteke-
ning komt te vroeg, zoals meer zaken 
teruggedraaid moeten worden.”

Getuigenis
Elisabeth van Lohuizen-Wielink, bij-
zonder actief in het verzet (zie boek 
‘Epenaren in de Tweede Wereldoorlog’) 
geeft in haar dagboeken die bij het 
NIOD worden bewaard, een onthul-
lende inkijk in de gebeurtenissen van 
17, 18 en 19 april. “Op 17 april heb-
ben Epenaren zich inofficieel bevrijd. 
Hoewel het in eerste instantie stroef 
en klungelig verloopt, weet de onder-
grondse tegen de avond de macht 
in handen te krijgen. Burgemeester 
Diepenhorst is aangekomen en op zijn 
bevel gaat de vlag uit. Finaal mis, er is 
geen tommy geweest. Daarop wordt 
juist door de lui (Duitsers) hier gewacht.  
De vlag in, proclamatie dat oranje ver-
boden is.” Ze verwijst naar het verzoek 
van Johan de Stoppelaar Blijdesteijn 
aan de Canadezen in Apeldoorn om 
een groep naar Epe te sturen. Op 18 
april: “De hele morgen een gejoel van 
de mensen als de NSB’ers worden 
opgebracht. Op 19 april:  “Tegen 16.00 
uur gaat de vlag officieel uit, gevolgd 
door het zingen van het Wilhelmus. 
De oorlog in de gemeente Epe is voor-
bij, maar raast verder in andere delen 
van Nederland.”

Het Veluws Nieuws van 20 april 1945 
meldt dat donderdag 19 april 1945 
tanks Epe binnenrollen waarop met 
krijtletters groeten staan van mensen 
uit dorpen die eerder werden bevrijd.  
In het Wapen van Epe krijgt iedereen 
een Oranjebitter op de goede afloop…
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DAAR
WOONDE

EEN
MEISJE

Vrijh
eid in Epe

Vrijheid     in Epe

Vrijh
eid in Epe

VRIJHEID EPEin

Vrijheid    in Epe

Door: Willem Veldkamp

De achtjarige Duitse Judith Josefine 
Rosenthal kwam eind maart 1939 
in Nederland aan. Haar ouders in 
Dortmund hoopten vurig dat zij in 
ons land veilig zou zijn. De vele anti-
Joodse maatregelen in Duitsland 
en de gruwelijke Kristallnacht van 
1938, waarin nationaalsocialisten 
hun Joodse landgenoten aanvielen 
en hun bezittingen vernielden, had-
den tot gevolg dat vele Joden ervoor 
kozen hun kind naar het buitenland 
te sturen. Duizenden kinderen 
kwamen in Nederland aan, het me-
rendeel reisde door naar Engeland. 
Ongeveer 2000 kinderen bleven in 
ons land, onder wie Judith. Volgens 
haar persoonskaart bevond zij zich 
eerst in Rotterdam. Ruim een jaar 
later verhuisde zij naar Epe.   

De geschiedenis van de Joodse in-
woners in Epe tijdens de Tweede 
Wereldoorlog laat zich niet eenvoudig 
beschrijven, omdat sommige bronnen 
niet meer voorhanden zijn. Zo ont-
breekt voor Epe de belangrijkste re-
gistratielijst, die van 1941. Op bevel van 
de bezetter moesten alle Nederlandse 
en buitenlandse Joden zich in dat jaar 
bij de gemeentebesturen melden en de 
voorgeschreven registratieformulieren 
invullen. Hiervoor betaalden zij leges 
(omgerekend: één euro per aanmel-
ding). Juist van deze registratie ont-
breken voor Epe de meeste gegevens. 
Wel is duidelijk dat 38 personen zich 

aangemeld hebben.
Bijna de helft van de Joodse ingeze-
tenen bestond uit gevluchte buiten-
landers en ook dit bemoeilijkte het 
onderzoek. Hun verblijf in Epe was 
doorgaans van korte duur en de 
meesten van hen waren na de oorlog 
niet meer in deze plaats woonachtig. 
Hun namen en hun verhalen zijn bij de 
meeste Epenaren dan ook onbekend, 
zodat de plaatselijke bevolking maar in 
beperkte mate als bron geraadpleegd 
kon worden, Vele Epenaren hebben 
juist wel herinneringen aan bekende 
Eper families als Stern, Frank en Gos-
schalk, die voor, tijdens en na de oorlog 
in Epe woonden. Over hen is dan ook 
aanzienlijk meer informatie beschik-
baar.  

Judith en Samuel
De aanwezigheid van Judith Rosenthal 
in Epe is bijna onopgemerkt gebleven. 
Haar naam komt weliswaar voor op 
een persoonskaart en een lijst, maar 
verdere gegevens ontbreken. 
Bijna niemand in Epe wist dat dit Duitse 
meisje inwoonster was van deze plaats. 
Wie was zij? Op de officiële lijsten van 
vervolgingsslachtoffers wordt haar 
naam niet genoemd. Overleefde zij de 
oorlog?

Leefde Judith nagenoeg anoniem in 
Epe, haar landgenoot Samuel Rotstein 
had meer contacten in deze plaats. 

Joodse 
inwoners 

van Epe 
tijdens de 

Tweede 
Wereldoorlog 

Samuel Rotstein tweede van rechts
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Hij kon aanvankelijk niet naar Neder-
land vluchten. Rotstein verbleef in een 
opleidingskamp voor Joodse jongeren 
die naar het toenmalige Palestina 
wilden emigreren. De Duitsers dwars-
boomden dat plan. 
“Met de Kristallnacht werd de hele zaak 
opgepakt”, aldus Rotstein. 
Hij werd opgesloten in concentratie-
kamp Sachsenhausen waar hij onge-
veer drie maanden moest verblijven. 
Ruim een jaar later, in april 1940, kwam 
hij in Epe aan, waar hij ging wonen 
en werken. Terugblikkend op de jaren 
dertig vertelde hij met gevoel voor un-
derstatement dat het “niet aangenaam” 
was om in Duitsland te leven: “Joden 
werden overal uitgesloten en overal 
geweerd”.

Samuel werkte als knecht bij smid Van 
der Baan en deze hielp hem aan een 
onderduikplek toen hij zich in 1942 
moest melden voor een werkkamp. 

Rotstein kwam terecht op een 
boerderij in Zalk, waar hij leefde 
onder de schuilnaam van Jo-
han van Dijk, een Zeelander die 
moest herstellen van gezond-
heidsproblemen. In 1987 vertelde 
Rotstein: “Er zijn lieden in Zalk die 
mij nog Johan noemen. Ja, die 
wisten niet beter.” Rotstein kreeg 
tijdens de oorlog verkering met 
de pleegdochter van zijn onder-
duikgever en in 1946 trouwden 
zij. Deze Klaasje van den Brink 
zou later als Klazien uit Zalk uit-
groeien tot een nationaal bekend 
figuur. De oorlogstijd zorgde voor 
veel verdriet. Samuel zou zijn 
ouders en nog meer familieleden 
nooit meer zien. Zijn jongere 
broer overleefde de oorlog, hij 
was een van de duizenden Duitse 
kinderen die in 1939 voet op 
Engelse bodem zetten. 

Gaandeweg de tijd kwam er 
toch informatie vrij over Judith 
Rosenthal. Archieven in Dort-

mund, Jeruzalem en Den Haag ver-
strekten ieder afzonderlijk een beperk-
te hoeveelheid gegevens die tezamen 
een beeld schetsen van Judiths leven. 
Zij kwam naar Epe omdat hier fami-
lie van haar woonde en na ruim een 
jaar keerde zij terug naar Dortmund. 
Daarbij werd zij hoogstwaarschijnlijk 
begeleid door Truus Wijsmuller, die in 
ons land en ook daarbuiten bekend 
is geworden, omdat ze duizenden 
kinderen in veiligheid heeft gebracht. 
Judith ging bij haar moeder wonen, 
zij was hertrouwd nadat haar man in 
1939 overleden was. Hij stierf vlak voor 
Judiths vertrek naar Nederland. Judiths 
moeder moest in een heel korte tijds-
spanne afscheid nemen van haar man 
en haar kind. Judith liet haar moeder 
achter en kon niet in haar nabijheid 
het verlies van haar vader verwerken. 
Een telegram van de Joodse geloofsge-
meenschap in Dortmund getuigt van 
deze intens verdrietige situatie.  

Archiefstukken tonen in voldoende 
mate aan dat Judith in Epe heeft 
gewoond, maar de zoektocht naar 
iemand die haar gekend heeft, ging 
verder. Echter, nazaten van het Joodse 
echtpaar bij wie Judith in huis woonde, 
waren niet op de hoogte van deze 
geschiedenis. Een buurtonderzoek 
in de nabijheid van de woning waar 
Judith verbleef, maakte duidelijk dat 
één persoon, die in die buurt de oorlog 
had meegemaakt, daar nog woon-
achtig was. Toen haar was verteld dat 
de onderzoeker belangstelling had 
voor het Joodse echtpaar uit de straat, 
wees ze het huis aan waar zij woonden 
en zij voegde daar ongevraagd aan toe: 
“Daar woonde ook een meisje, ze had 
lang donker haar en ik kon haar niet 
verstaan. Bovendien mocht ik niemand 
vertellen dat ik met haar speelde.”
Volgens haar familie had zij nooit 
eerder over Judith gesproken. Op haar 
vraag of Judith de oorlog overleefd 
had, moest het antwoord ontkennend 
zijn. Net als een aantal andere Joodse 
inwoners van Epe werd zij weggevoerd 
en keerde nooit terug. In Duitsland is 
een verzoek ingediend haar te vermel-
den op de officiële herdenkingslijst van 
vervolgingsslachtoffers, opdat haar 
naam gekend zal zijn.
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Het begrip gaarkeuken associëren 
we vaak met de Tweede Wereldoor-
log, maar eigenlijk is het bestaan 
ervan al eeuwen oud. Een grote keu-
ken waar armen, daklozen of slacht-
offers van oorlog of geweld terecht 
kunnen voor een warme maaltijd. 
Met de komst van voedselbanken in 
Nederland lijkt ook de gaarkeuken 
teruggekeerd te zijn.

‘’Voedselbanken vinden de gezonde 
gaarkeuken opnieuw uit.’’ (oktober 2014)

‘’Door het aangescherpte beleid van de 
voedselbanken zijn gaarkeukens weer 
nodig, zegt de gepensioneerde oprichter 
van de Voedselbank Sjaak Sies. Te veel 
mensen vallen volgens hem nu buiten de 
boot die wel voedselhulp nodig hebben.’’ 
(mei 2016)

Hoe de Eper gaarkeuken 
reilde en zeilde
In de Veluwsche Courant van zaterdag 
10 februari 1945 werd verslag 
gedaan over het functioneren 
van de centrale keuken in 
de worstmakerij van Niers’ 
vleeswarenfabriek.
Aanleiding om hier een keuken 
in te richten, was om de stroom 
van Arnhemse vluchtelingen 
in september 1944 aan eten 
te helpen. De keuken werd 
daarna enige tijd gesloten, 
maar later ten behoeve van de 
eigen bevolking weer in bedrijf 
gesteld.

Na de herstart werd met 120 afnemers
begonnen, maar in de derde week was 
het aantal van 400 al bereikt. 
In de eerste maanden van 1945 telde 
de keuken 600 gebruikers, waarvan 
ongeveer de helft uit evacués bestond. 
De laatste tijd bestond het dagelijkse 
menu driemaal per week uit soep en 

verder stamppot. Gezien het ernstige 
tekort aan groente zag het ernaar uit 
dat binnenkort alleen nog maar soep 
kon worden verstrekt. Dankzij de met 
enige regelmaat geleverde kluiven van 
vleesfabriek Niers was de kwaliteit van 
de erwtensoep goed. De hoeveelheid 
eten per persoon bedroeg driekwart 
liter.

Voor de bereiding van het eten had de 
keuken dagelijks ± 400 kg aardappelen 
en 200 kg groente nodig. Bij de stamp-
pot werd jus van goede samenstelling 
apart geleverd. De keuken beschikte 
over twee grote kookpotten. Voor het 
koken moest de laatste tijd op hout 
worden gestookt. De capaciteit van 
de keuken bedroeg met de huidige 
inrichting maximaal 750 liter per dag.

De leiding van de keuken over alleen 
mannelijk personeel was in handen van 
J. Gude (bekend van o.a. Hotel Gude 
aan de Dellenweg en Herberghe 
In ‘t Waeghuys) uit Epe. De keuken was 
vrij primitief ingericht. Het stampen 
van het eten gebeurde bijvoorbeeld 
met houten stampers.
Het uitdelen van eten gebeurde tussen 
12.00 en 13.00 uur op twee plaatsen: 
bij de fabriek van Niers en op een uit-
deelpost aan de Dellenweg.
Wanneer er eten overbleef, konden pas-
santen zich melden voor een maaltijd. 
Dagelijks waren dit er enkele tientallen.

Het artikel eindigt met de woorden:
‘’De centrale keuken bewijst inwoner 
en vreemdeling goede diensten. Men 
mag hopen, dat zij haar dagelijksche 
rantsoen van driekwart liter per per-
soon zal kunnen volhouden.’’

De voedselverstrekking vanuit de cen-
trale keuken in Epe stopte met ingang 
van maandag 6 augustus 1945. 

DE 
EPER 

GAARKEUKEN
Vrijh

eid in Epe

Vrijheid     in Epe

Vrijh
eid in Epe

VRIJHEID EPEin

Vrijheid    in Epe

Door: Frans Schumacher

Een fotokaart van de Epox-Fabrieken in 1948. 
Hier werden onder meer margarine, spijs-
vetten en vleeswaren vervaardigd.
De fabriek was van 1916 t/m 1973 in Epe 
gevestigd. Oprichter was Johan Hendrik Niers.
Op de achtergrond de Zuukerweg, 
de Diepenweg en de toegangsweg naar de 
fabriek in het verlengde van de Brinklaan. 
Op de voorgrond de spoorlijn Apeldoorn-Zwolle.

(Collectie Gert van den Esschert)
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VERZETS
HELDEN

Familie 
Van Essen 

houdt groot 
aantal mensen 

uit klauwen 
van bezetter

Vrijh
eid in Epe

Vrijheid     in Epe

Vrijh
eid in Epe

VRIJHEID EPEin

Vrijheid    in Epe

Door: Dick van der Veen

De herdenkingsplek op de plaats 
van zijn woning aan de Wachtelen-
bergweg zou voor Hermannes van 
Essen niet hebben gehoeven. Nee, 
in zijn ogen doen hij en zijn vrouw 
Johanna niets meer dan hun plicht.  
“Ze moeten met hun poten van ons 
vaderland afblijven”, is één van zijn 
uitspraken naast die van “Een mens 
in nood moet je altijd helpen”.
Hij  weigert na de oorlog vriendelijk 
maar overtuigend een gevelsteen  
in zijn woning die onderduikers hem 
willen aanbieden.

Maar de samenleving brengt ruim 70 
jaar na dato toch een eresaluut  voor 
het verborgen houden van 54 met de 
dood bedreigde joden, verzetsmensen 
en een aanzienlijk aantal onderduikers: 
Amerikaanse piloten, een Poolse ko-
lonel, zij die moesten vluchten uit 
‘Het Verscholen Dorp’ of ‘Pas-Op-Kamp’ 

in de bossen van Vierhouten  en een 
Nederlandse officier in dienst van de 
Special Air Service (SAS).
Over de laatste, luitenant Johan A. de 
Stoppelaar Blijdesteijn meer in het 
hoofdstuk Bevrijding. Voor Hermannes 
en zijn oudste zoon Mannes, nauw 
betrokken bij het verzetswerk van zijn 
ouders, is het nooit een punt geweest 
wanneer Epe werd bevrijd: 17 april, 
toen hebben de luitenant en onze 
jongens van de Binnenlandse Strijd-
krachten de laatste Duitsers op hun 
nummer gezet!  
Lang voordat de Duitsers op 10 mei 
1940 ons land binnenvielen had de 
nadenkende boer uit Epe al door dat 
een catastrofe dreigde. Hij creëert in 
het washok een schuilplaats, het begin 

van een reeks in en bij zijn boerderij 
zoals nu op de herdenkingsplek goed 
te lezen is op een infobord.  Als het 
onvoldoende blijkt om de nood te 
lenigen komen er schuilplaatsen bij 
in de Eper bossen. Moeder Van Essen 
voorziet de mensen van voedsel. De 
vaderlandsliefde en het gevecht voor 
rechtvaardigheid overwinnen de angst 
voor gevaar, dat overal loert. Tot aan 
haar dood brengen overvliegende toe-
stellen de ellende van toen bij Johanna  
terug. 

Verdriet
Groot verdriet is er als negen Joodse 
mensen, acht volwassenen en een 
kind, door verraad in De Blauwvoet, op 
loopafstand van de boerderij, worden 
weggevoerd. Zes van hen komen om in 
het vernietigingskamp Sobibór. 
Het raadsel van het verraad wordt 
recent verklaard door dr. Fons Baede. 

De resultaten van zijn 
studie staan in het boek 
‘Epenaren in de Tweede 
Wereldoorlog’ van de 
stichting 
Het Doorgeefluik. Een 
hard gelag voor Herman 
en Johanna die zich 
over De Blauwvoet  ont-
fermen. Hij timmert het 
pand dicht, zodat het 
onbewoond lijkt. Maar 
verraadt kruipt door 
de kleinste kier. Het  
verhardt de weerstand 
van zijn vader tegen 
zoveel onrecht, een 
weerloze groep mensen 
aangedaan vertelt 
Mannes ons kort voor 
zijn overlijden begin dit 
jaar. Door ambtelijk en 
bestuurlijk getreuzel 
kan hij de opening van 
de herdenkingsplek 
helaas net niet meer 

meemaken. Door die volharding lukt 
het op andere schuilplekken wèl om 
mensen een veilig heenkomen te 
bieden. De Van Essen’s varen op eigen 
inzicht, hebben voeling met het lokale 
verzet, zoals het Eper Driemanschap 
waarover ook meer in boeken als Verzet 
in Epe en  Epenaren in de Tweede 
Wereldoorlog. Ze kunnen altijd op hen 
rekenen als er nood aan de man is. Niet 
iedere onderduiker is even voorzichtig. 
Als die hun schuilplek verlaten, zich in 
het openbaar vertonen en daarmee 
velen in gevaar brengen, is Herman de 
strenge boer die zoiets niet pikt. 

Spannend
Mannes is in de oorlog op een leeftijd 
dat hij actief kan helpen bij de ver-
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zetsdaden. Hij ontkomt enkele malen 
op het nippertje aan SS’ers die in zijn 
beleving ‘schieten als gekken.’ 
Onderduikers worden van de ene naar 
de andere plek geloodst, dwars door 
een gebied waar de vijand heerst. 
De risico’s stapelen zich op als het huis 
aan de Wachtelenbergweg het zenuw-
centrum wordt van de Binnenlandse 
Strijdkrachten met daarbij inbegrepen 
opslag van wapens en belastende 
goederen. Diverse keren lijkt het erop 
dat de Duitsers voldoende bewijzen 
hebben om Hermannes op te pakken. 
Maar slim als hij is, weet ie zich er 
steeds uit te praten, waarbij opvallend 
genoeg de lokale NSB een oogje dicht- 
knijpt als ze bewijzen in handen heeft. 
Ergens is daar toch een stuk menselijk-
heid wat bij veel van hun vrienden 
ontbreekt. In een latere fase komen 
Amerikaanse piloten naar de boerderij. 
Een van hen, James Wilson, overhan-
digt Johanna een onderscheiding van 
Ronald Reagan. Eerder is die er van 

Dwight Eisenhower. Aan de Wachtelen-
bergweg stapelen de risico’s zich op 
met de komst van SAS-luitenant De 
Stoppelaar Blijdesteijn, de Poolse kolo-
nel Jan Falkowski en een aantal Russen 
plus vooraanstaande mensen uit het 
verzet. Een groep van acht joden die uit 
‘Het Verscholen Dorp’ is gevlucht, wordt 
door Van Essen samen met postbode 

Tiemen Jonker, lid van het Drieman-
schap, en Els Hendriks, dochter van 
vader Derk die het werk van hem  in dit 
gremium voortzet, naar de schuilplek 
in De Hertenkolk overgebracht. Nog 
één keer gaat het mis als één van deze 
mannen naar Elburg vertrekt, waar de 
Duitsers hem via verloren papieren in 
handen krijgen  en twee dagen voor 
de bevrijding door verdrinking om het 
leven brengen. Soms is er een vleugje 
humor, wanneer bijvoorbeeld ritse-
lende muizen de gedachte aan een 
nader sluipende vijand oproepen. 
Aan het eind van de oorlog  komt 
een partij revolvers beschikbaar. Die 
worden verborgen onder een stapel 
aardappelen. De 17-jarige Mannes  
helpt bij het schoonmaken ervan. 
,,We doen het met een man of wat. 
In één ervan zit nog een kogel. Ik schiet 
in de huiskamer dwars door een kast.  
Had mijn vader of moeder kunnen 
raken.” Hoe zoiets faliekant verkeerd 
kan aflopen, blijkt uit andere verhalen. 

Mannes vindt na de oorlog, voordat hij 
voor drie jaar naar (toen nog) Neder-
lands Indië vertrekt, een mitrailleur 
met kogels in de omgeving van de 
boerderij.  
Hij springt er dan voorzichtiger mee 
om. Mannes is het verlengstuk van zijn 
ouders. Helpt de samenleving, wordt 
Vrijwilliger van het Jaar en ontvangt 

kort voor zijn dood het Invasiekoord  
van de Koninklijke Brigade Prinses 
Irene. Hij wuift het allemaal weg vanaf 
zijn ziekbed en wijst illustratief naar de 
foto van zijn ouders. Als zijn jongste 
broer Herman hem nog kan vertellen 
dat het met de herdenkingsplek goed 
komt, brengt dat vrede in zijn hart en 
steekt hij veelbetekenend zijn duim op.

Deze twee bovenstaande foto’s horen bij 
het artikel op pagina 23 (Willie Van Essen)
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VROUWEN IN 
OORLOGSTIJD  

“Tussen 
de coulissen”

Vrijh
eid in Epe

Vrijheid     in Epe

Vrijh
eid in Epe

VRIJHEID EPEin

Vrijheid    in Epe

Door: Willy Smit-Buit

Ze landden in juni 1944 niet op de 
stranden van Normandië, ze werden 
niet met hun parachute gedropt in 
de omgeving van Arnhem en reden 
niet zegevierend over de Veluwe, 
toegejuicht door jong en oud. Ze vlo-
gen nooit naar de andere kant van de 
oceaan, ze losten geen schot en toch 
hadden de geallieerden de Tweede 
Wereldoorlog nooit kunnen winnen 
zonder hun inzet. De inzet van de 
vrouwen.    
                                                                                                                                    

Vanaf 7 december 
1941 namen de 
Amerikanen deel aan 
de militaire strijd. 

De mannen moesten 
naar het front en de 
vrouwen hebben de 
opengevallen plaat-
sen in de oorlogsin-
dustrie opgevuld. 
Een ongeëvenaarde 

reclamecampagne trok hen over de 
streep. Twintig miljoen vrouwen gingen 
aan de slag in wat voor die tijd mannen-
beroepen waren, zowel in Engeland 
als Amerika. 
Ter vergelijking: voor de oorlog be-
droeg het aandeel van de vrouwen in 
de oorlogsindustrie in de Verenigde 
Staten 1%; in 1943 ging het om 65%.                                                                             
Hun boegbeeld was Rosie the Riveter. 
De knappe klinknagelschietster stond 
op een poster: een veiligheidsbril op 
het hoofd en in plaats van een kind een 
klinkhamer op schoot. Snel een boter-
ham wegwerken en dan weer aan de 
slag.                                          

Terug naar het aanrecht                                                                                                                                         
Na de oorlog zat hun werk erop. De 
Rosies konden weer gaan, want de 
mannen kwamen terug. Hoe krijg je al 
die vrouwen terug naar het aanrecht? 
Daarvoor moest flink op hun gemoed 
gewerkt worden. Opnieuw kwam er 
een reclamecampagne. De dames-
bladen stonden vol met uitgebreide 
recepten, de zelfmaakmode legde het 
accent op borsten en heupen. 
De vrouw mocht, nee moest weer op 
en top vrouw en moeder zijn. Dr. Spock 
zag in zijn wereldberoemde boek ‘Baby 
and Child Care’ (1946) de moeder als de 
belangrijkste opvoeder van het kind. 
Dat sloot aan bij de tijdgeest, want ze 
was weer voortdurend beschikbaar.

Vrouwen om in 
ere te houden                                                                                                                                           
We gaan nogmaals 75 jaar terug in 
de tijd. De Nederlandse samenleving 
was sterk verzuild met een traditionele 
rolverdeling. De man verdiende de 

kost en de vrouw deed de huishouding. 
Bij het grote aantal kleine zelfstandigen 
en boeren kon de inbreng van de 
vrouw trouwens niet gemist worden 
op het bedrijf.                                                                                                                                         
Slechts 2% van de gehuwde vrouwen 
had een betrekking buitenshuis.                                                                                            
Ook de nazi’s hadden een traditionele 
opvatting over de rol van de vrouw: 
ze moest de huishouding doen en veel 
kinderen baren ter versterking van het 
Germaanse ras. Evenzogoed werden
op het vliegveld van de Lufwaffe in 
Deelen Blitzmädel aan het werk gezet
om de geallieerde bommenwerpers
te traceren.                                                                                                                                        
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Heel anders dan in Engeland en de 
Verenigde Staten hoefde bij ons geen 
oorlogsindustrie draaiende te blijven. 
Ons land was bezet gebied. Tijdens de 
Duitse bezetting deden veel vrouwen 
verzetswerk, meestal in een onder-
steunende rol, een enkele maal in een 
leidende rol. Sommige denkbeelden 
van de nazi’s over de rol van vrouwen 
boden onvermoede kansen. Een vrouw 
met een dikke buik? De Duitse bezet-
ter dacht: Ha, een Germaantje op 
komst, maar in werkelijkheid zaten 
er bonkaarten achter het korset. Een 
kinderwagen? Onder de baby lagen 
illegale kranten en soms zelfs wapens.                                                                                                                                          
Toen het op straat riskanter voor de 
mannen werd, kregen de vrouwen nog 
meer op hun bordje. Ze moesten erop 
uit, koerierswerk op gammele fietsen 
kwam vaak op hen neer. Door weer en 
wind. Onderduikers in huis, niet alleen 
mensen die op de vlucht waren voor de 
Arbeitseinsatz, maar ook Joden, waar-
mee ze hun leven in de waagschaal 
stelden. En niemand kan zonder eten 
en drinken.  

Sommige historici verwijten Lou de 
Jong, de auteur van het standaardwerk 
‘Het Koninkrijk der Nederlanden in de 
Tweede Wereldoorlog’, dat hij de rol van 
de dappere enkeling, die niet aanges-
loten was bij een verzetsorganisatie, 
systematisch onderschatte. Dat geldt 
ook voor de rol van vrouwen. Om dat 
scheve beeld enigszins recht 

te trekken, volgen hier de namen van 
de vrouwen uit de gemeente Epe, die 
de Yad Vashem-onderscheiding ont-
vangen hebben voor hulp aan Joden: 
Katharina Coenen-Haverkamp, Gerritje 
Geradts-Kers, Niesiena K. Hendriks-
Schoonbrood en haar dochter Elsina, 
Stina Jonker-Huiskamp, Ida Leeuwe-
Hallie en haar dochter Maria A., en 
Elisabeth J. van Lohuizen-van Wielink 
en haar schoondochter Klasina J. van 

Lohuizen-Becker dragen de titel 
Rechtvaardige onder de Volkeren. 
Vrouwen om in ere te houden.

Lady Death                                                                                                                                            
In de Sovjet-Unie golden op papier 
al gelijke rechten voor mannen en 
vrouwen. Daar werkten de vrouwen 
al voor de Tweede Wereldoorlog in 
de zware industrie. De Sovjet-Unie 
was de eerste natie die vrouwen 
toeliet in gevechtsmissies. Tijdens 
D-day maakte de Sovjet-Unie 
vorderingen met de bevrijding van 
Oost-Europa. De strijdsters waren 
infanterist, piloot of tankbestuur-
der. Lyudmila M. Pavlichenko zou 
eerst verpleegster worden, maar 
ze sloot zich liever aan bij de 
2000 vrouwelijke sluipschutters 
in het Rode Leger. Lady Death 
schakelde honderden nazi’s uit.                                                                                                                                             
De Russische dorpen kenden 
hun eigen problematiek toen de 
mannen en paarden streden aan het 
front. 
Op het platteland spanden de vrouwen 
zichzelf voor de ploeg. De man is het 
hoofd, maar de vrouw is de nek. Als de 
nek niet draaien wil, staat het hoofd 
vanzelf stil. Tegeltjeswijsheid, maar hoe 
toepasselijk tijdens de Tweede Wereld-
oorlog.

Lyudmila M. Pavlichenko, Lady Death

Rosie the Riveter
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Vrijh
eid in Epe

Vrijheid     in Epe

Vrijh
eid in Epe

VRIJHEID EPEin

Vrijheid    in Epe

Door: Gerrit Kamphuis en Willy Smit-Buit                              

OP DE 
VLUCHT

Evacuees,
voedselzoekers 

en 
friendly fire

Op 24 september 1944 vaardigde 
de Duitse Wehrmacht het volgende 
bevel uit:  “De geheele bevolking 
van Arnhem moet evacueeren, 
t.w.: beneden de spoorlijn heden 
(Zondag) en boven de spoorlijn ui-
terlijk maandagavond 25 September 
1944. Als evacuatierichting wordt 
aanbevolen richting APELDOORN 
en richting EDE.” 

De bevolking wordt aangeraden om 
zich in kleine buurtgroepen (stads-
wijken) te organiseren en voor het 
vervoer van ouden van dagen, hulpbe-
hoevenden en kinderen met eigen or-
ganisatiemiddelen zorg te dragen. Ook 
ziekenhuizen worden geëvacueerd, 
hetgeen door het Rode Kruis wordt 
verzorgd, waardoor deze organisatie 
reeds overbelast is.

De evacués moesten zichzelf maar zien 
te redden. Onderweg naar Apeldoorn 
konden ze alleen rekenen op een paar 
hulpposten van de gemeente. Het 
Rode Kruis deelde witte vlaggen uit 
om mee te zwaaien tijdens een lucht-
alarm. Apeldoorn en andere gemeen-
ten regelden transportmiddelen om de 
vluchtelingen op te halen. 

De veronderstelling was dat ze snel 
weer terug naar huis konden. Nog even 
de tanden op elkaar; de bevrijding zat 
eraan te komen. Dat zou vies tegenval-
len, want de Duitsers hielden nog een 
halfjaar stand.  

Epe op pad                                                                                                                                              
In Epe gaf de evacuatiecommissaris
H. Welling de wachtmeesters van de 
marechaussee A. Goedhart en 
J. Daamen de opdracht om vluchteling-
en op te halen. Ze moesten langs het 
Apeldoorns Kanaal rijden, want dan 
zouden ze de vluchtelingen vanzelf 
tegenkomen. J.B. Stegeman, veehande-
laar en blokhoofd luchtbescherming, 
werd aan de leiding toegevoegd. Op 
26 september vertrokken 56 bemande 
paard-en-wagens nog voor zonsop-
gang. De organisatie had ze in allerijl 

bij elkaar gekregen. Langs het 
Kanaal troffen de voerlieden 
weinig mensen aan. Het gerucht 
ging dat bij de Woeste Hoeve veel 
vluchtelingen wachtten op ver-
voer. Dus ging het konvooi daar 
naartoe.  

Onderweg onder vuur                                                                                                                                             
Bij de Woeste Hoeve was het een 
ongeorganiseerde bende. Enkele 
vluchtelingen gingen mee op de 
karren, maar na telefonisch con-
tact met Apeldoorn besloten de 
Epenaren naar Apeldoorn te gaan. 
Daar zouden ze op het Marktplein 
meer vluchtelingen voor Epe kun-
nen oppikken.                                       

Op een paar honderd meter van  
Hotel De Smittenberg begon de 
narigheid. Een Duitse militaire 
personenauto was vlak achter de 
colonne met de vluchtelingen 
gaan rijden. Door het geratel van 
de wagenwielen merkten de voer-
lieden te laat dat ze onder vuur 
genomen werden. De aanval werd 
uitgevoerd door zes Typhoons 
1B van de Britse Royal Air Force.                                                                                  
In tegenstelling tot wat vaak 
beweerd wordt, ging het niet om 
een vergissing. Als zich Duitse 
voertuigen tussen of achter een 
colonne bevonden, was alles 
daaromheen doelwit, zowel op 
de weg, het spoor als de water-
weg. Daaraan konden burgers 
te voet, witte stroken op paard-
en-wagen enz. niets veranderen.                                                                                                                                      

                                           
Het ‘friendly fire’ richtte veel leed aan: 
doden en gewonden onder mens en 
dier. Epe verloor de landbouwer 
H.J. Huiskamp; Vaassen de dienst-
bode Geertruida Wagenaar. Trui kwam 
oorspronkelijk uit Vaassen en werkte in 
Oosterbeek. Ze wilde schuilen bij haar 
familie in Vaassen, maar de beschietingen 
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werden haar fataal. Negen paarden 
uit Epe werden zwaar gewond. De 
lichtgewonde personen kregen dok-
tershulp in De Smittenberg, de ernstig 
gewonden gingen naar het ziekenhuis 
in Apeldoorn, de gewonde dieren naar 
het Gemeentelijk Slachthuis. Voed-
selverspilling was natuurlijk uit den 
boze in deze barre tijden.

Onder vuur op de
plaats van bestemming                                                                                                                                       
In de gemeente Epe heeft menigeen 
zijn huis opengesteld voor de opvang 
van evacués. De weduwe Hendrikje 
Visch-Koetsier aan de Eperweg bood 
onderdak aan het Arnhemse echtpaar 
Rulof-Gerritsen.  
Op zaterdag 3 februari 1945 nam een 
geallieerd vliegtuig een tractor-met-
aanhangwagen van de Duitse Wehr-
macht onder vuur. Drie kogels sloegen 

in het huis van Hendrikje Visch-Koetsier. 
Een kogel die door het plafond van 
de bijkeuken drong, veroorzaakte een 
ernstige wond boven de rechterheup 
van de 46-jarige Hendrika M. Rulof-
Gerritsen. Toen dokter Arend Mijs op 
de onheilsplek kwam, kon hij niets 
meer voor haar doen. Ze had veiligheid 
gezocht, maar de dood gevonden.                                                                     
Zo verging het ook de Arnhemse eva-
cuee Antonetta Osterloh, 23 jaar oud. 
Op 22 maart 1945 stond Nettie in Oene 
voor de kapperszaak van Vierwinden 
aan de Horthoekerweg op haar ver-
loofde te wachten. Daar werd ze getrof-
fen door de scherven van bommen, die 
de Amerikanen onnauwkeurig afge-
worpen hadden. Oene had veertien 
dodelijke slachtoffers en ongeveer 
vijfentwintig gewonden te betreuren, 
onder wie Nettie, die in Apeldoorn in 
het ziekenhuis is overleden. 

Brood, bed en brandhout                                                                                                                                        
Er moesten niet alleen maatregelen 
getroffen worden voor de opvang van 
evacués, ook het aantal stedelingen 
dat op de vlucht was voor honger 
en koude nam toe. Dat leidde tot de 
instelling van noodziekenhuizen, 
slaapgelegenheden, in het stro bij 
gebrek aan bedden. En voedseluitde-
lingen, meestal brood, soep of pap. 
Behalve van gemeentewege, kwam 
de hulp vooral van kerken en par-
ticuliere instellingen. De Veluwsche 
Courant wijdde op 3 februari 1945 
een artikel aan de zorg voor de pas-
santen. 300 Utrechtse kinderen waren 
onderdak gekomen, zo niet, dan waren 
ze prijsgegeven aan de hongerdood.                                                                                                                                      
                                   
In de strenge winter van 1944-1945 
leidde de brandstofnood heel vaak tot 
houtroof. Overal in de bossen werd 
clandestien gezaagd en gehakt. Nood 
breekt wet! 

Evacuatie op
boerderij De Weide                                                                                                                                           
Hoe verging het de evacués en de pas-
santen? Daar valt geen peil op te trek-
ken. Sommigen hadden het getroffen 
met hun gastgezin; anderen niet. Soms 
lag het aan de gastgever, soms aan de 
gast. Soms was er een klik, soms niet. 
In het volgende voorbeeld klikte het 
bovengemiddeld.                                     

Voor Jacob en Jannetje Nieuwenhuis-
Brummel op boerderij De Weide in 
Wissel begon het evacuatie-avontuur 
slecht, maar het eindigde goed. De 
evacuatie kostte hun paard het leven 
tijdens de beschieting bij Hotel De 
Smittenberg, maar de evacuatie be-
zorgde hun dochter Mina op termijn  
een echtgenoot: een evacué uit Ooster-
beek. Het gezin Nieuwenhuis nam ook 
vijf kinderen uit het hongerlijdende 
westen in huis. En dan raakte daar op 
de boerderij nog een man verzeild op 
zoek naar voedsel. Hij bleef tot het 
einde van de oorlog en speelde op 
de ocarina, een fluit die qua vorm wel 
wat weghad van een fietszadel. Die 
fluit had een klank, die je het best kunt 
omschrijven met ‘apart’. ‘Welluidend’ is 
te veel eer. In de familie Nieuwenhuis 
praten ze 75 jaar later nog steeds over 
die man en zijn fluit. 
 
De Duitsers zetten een vrachtwagen 
op het erf van de boerderij in de hoop 
dat de geallieerden dan zouden afzien 
van beschieting. Gerrie, een van de 
Arnhemse evacués, zag in de vracht-
wagen lappen stof liggen, geroofd uit 
Arnhem. Wat doet een mens in zo’n 
geval? Haar gastgezin huiverde, maar 
Gerrie kon het toch niet laten. 
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GASTLES VAN
JAN KELKUS, 

Evacué tijdens
Market Garden

Vrijh
eid in Epe

Vrijheid     in Epe

Vrijh
eid in Epe

VRIJHEID EPEin

Vrijheid    in Epe

Door: Leerlingen RSG Epe

Market Garden
Meneer Kelkus was 6 jaar toen Operatie 
Market Garden plaats vond. Op 17 sep-
tember hoorde Kelkus en zijn familie 
vliegtuigen over hen heen vliegen, 
later hoorden ze dat er veel geal-
lieerden waren geland met behulp van 
parachutes. Market Garden was een 
deel van een grotere operatie die was 
bedoeld om Europa te bevrijden van 
de Duitsers en om het deel van Neder-
land boven de rivieren te veroveren. 
Dat wilden ze doen door middel van 
paratroopers te droppen achter Arn-
hem, om zo de brug te veroveren en de 
andere artillerie over de rivier te krij-
gen. De paratroopers werden gedropt 

op de Ginkelse Heide en hadden als 
doel om de brug die over de Rijn liep in 
te nemen. Er werden tientallen batal-
jons gedropt maar slechts één wist de 
brug te bereiken. Het team van John 
Frost wist voor drie dagen de brug te 
behouden, maar versterking kwam te 
laat ze moesten zich overgeven. De 
operatie was mislukt. Operatie Market 
Garden wordt daarom dan ook wel 
“een brug te ver” genoemd.
(Martijn, Jip, Robbie, Pien)

Het verhaal van Jan Kelkus
Op 9 September 1944 woonde er 
in Wolfheze een man genaamd Jan 
Kelkus. De toen 6-jarige jongen 
woonde op een viersprong. Tijdens de 
oorlog kwamen er Engelse soldaten 
bij hun wonen omdat aan de overkant 
van de weg Duitse soldaten zaten. 
Regelmatig werden er schoten gelost 
aan één van deze kanten. Een van de 
herinneringen die hem erg is bijge-
bleven, was toen hij naar de wc moest. 
De voordeur die van glas was, werd 
beschoten door een van de Duitse 
soldaten aan de overkant van de weg. 
Deze zagen beweging en dachten dat 
het één van de Engelse soldaten was. 
Jan kon nog maar net op tijd wegdui-
ken. Dit moet voor hem een erg trau-
matische ervaring zijn geweest.
Na de onverwachte operatie Market 
Garden is de zwangere moeder van 
Kelkus op de fiets naar een dichtbijge-
legen dorpje gegaan om te kijken of 
hun familie ongedeerd was gebleven. 
De operatie heeft verder veel impact 
gehad op dit dorpje en er zijn ook 

gewonden en doden gevallen, maar 
hun familie was ongedeerd.  Vlak na 
deze gebeurtenis kreeg familie Kelkus 
te horen dat het te gevaarlijk was om in 
hun huis te blijven en moesten zij (net 
als vele anderen) vluchten naar Apel-
doorn om onder te duiken.
(Eline, Susanne, Carsten en Joanneke)

De reis naar Apeldoorn
Jans ouders hadden familie in Apel-
doorn wonen en dus gingen zij richting 
Apeldoorn.
Ze begonnen te fietsen richting 
Apeldoorn, maar werden onderweg 
beschoten door Engelse vliegtuigen. 
Dit gebeurde omdat er Duitse leger-
voertuigen tussen de menigte reden, 
dus dachten de jachtvliegers dat het 
Duitsers waren. De vliegtuigen schoten 
op de groep waar zijn vader ook liep, 
hij dook bovenop Kelkus zijn broertje 
om hem te beschermen tegen het 
“vijandelijke” vuur van de vliegtuigen. 
Toen werd zijn vader geraakt in zijn 
kaak en knie.
De piloten konden in deze situatie 
geen onderscheid maken tussen bur-
gers en Duitsers en dachten daardoor 
dat de niet wetende burgers Duitse sol-
daten waren, wat helaas niet het geval 
was. Door deze actie zijn hele gezinnen 
verwoest.
Ze vervolgden hun reis naar Apel-
doorn. Toen ze tegen de avond arri-
veerden brachten ze als eerste hun 
vader naar het Apeldoornse ziekenhuis. 
Meneer Kelkus kon niet bij hem blijven, 
aangezien er nog steeds oorlog was en 
ze moesten onderduiken.

Onderduiken
Meneer Kelkus en een paar andere 
mensen waren ondergedoken bij een 
stuc bedrijf. Hij en veel andere mensen 
moesten onderduiken omdat hun huis 
kapot was of omdat ze joods waren. 
Een van de bekendste onderduikplaat-
sen is Nederland is het verscholen dorp 
in Vierhouten, daar zaten mensen in 
kleine houten huisjes onder de grond. 
Er is bij meneer Kelkus een tank kogel 
in de kelder hal waar hij verscholen 
zat geschoten waardoor hij voor een 
paar dagen een piep is zijn oren had. 
Sommige mensen hadden niet zo veel 
geluk als meneer Kelkus. Sommige 
mensen die ondergedoken waren 
werden verraden door de mensen waar 
ze ondergedoken zaten en vermoord 
door de Duitsers of gevangen geno-
men en naar kampen gestuurd.
(Thijs, Ys, Boreas, Jos en Julliën)  

Epenaar Jan Kelkus  (84)
is één van de weinigen die nog 
actieve oorlogsherinnering 
hebben. Jan woonde met zijn 
ouders en broer in Wolfheze, 
vlak bij het gebied waar op 17 
september 1944 een grootscha-
lige luchtlandingsoperatie werd 
ondernomen door Engelse 
en (niet te vergeten!) Poolse 
paratroopers. Zij moesten de 
Rijnbrug bij Arnhem op de 
Duitse troepen veroveren. Een 
gewaagde operatie want de 
Duitse weerstand bleek aan-
zienlijk sterker dan verwacht en 
de geallieerde troepen moesten 
na hevige gevechten en zware 
verliezen de aftocht blazen. 
Operatie Market Garden was 
mislukt en Noord- Nederland 
kon nog niet worden bevrijd. 
Jan Kelkus heeft een gastles 
over dit onderwerp gegeven 
op de RSG voor klas 3 Ath. Een 
groepje leerlingen heeft over 
deze gastles een samenvatting 
geschreven, waarvan we hierna 
enkele passages opnemen.
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We volgen Willie aan de hand van haar 
dagboeken. Daaruit komt een stuk 
onverschrokkenheid naar voren bij 
razzia’s. Die zijn er aan de lopende 
band, want de Duitsers zijn er al lang 
achter dat zich daar in de bosrijke om-
geving heel wat afspeelt. Die zekerheid 
krijgen ze in de zomer van 1943, wan-
neer boswachter Schrijver blijkt dood-
geschoten. 
Onderduikers, die opdracht kregen een 
schuilkelder te repareren, vinden daar 
zijn lichaam. Ze rennen weg in paniek, 
laten  belastende spullen achter. 
Willie: “Binnen een uur is de Sicher-
heitsdienst er. Ik word urenlang onder-
vraagd. In een bos zie ik voortdurend 
geweren op me gericht.  Speel het 
domme dienstmeisje dat van niets 
weet. Ze trappen erin. Met hulp van 
een broer van Uelen en Cor van Dijk, 
een Amsterdamse, pakken we de draad 
op. De onderduikers komen na verloop 
van tijd terug. Alles lijkt veilig.” 

Amsterdam
Willie beschrijft haar contacten met 
betrouwbare agenten, die ‘Het gras is 
groen’ doorgeven wanneer er gevaar 
dreigt. Ze onderhoudt contact met 
mensen in schuilkelders, in de bossen 
en bij mensen thuis, zoals haar ouders.  
Het is allemaal kantje boord totdat 
een 16-jarige Joodse jongen  met grof 
geweld tot praten wordt gedwongen 
en veel mensen gevaar lopen. “Ik kan 
niet terug naar Schaveren. Waarschuw  
betrokkenen zoals Van den Boogert in 
Emst, die bonkaarten, eten en drinken 
voor zijn rekening neemt. Hij gaat tóch 
naar kantoor, waar men hem oppakt en 
afvoert. Hij komt niet terug.  Ik heb er 
mijn hele verdere leven moeite mee.” 
Het theehuis is besmet gebied. Willie  
vindt onderdak in Amsterdam,maar 
gaat terug naar Schaveren om er 
waardevolle spullen onder de ogen van 
de Duitsers weg te halen. De risico’s 
rijgen zich aaneen. In de herfst van 
1944 komt ze weer naar de Veluwe 
om zich er in een zomerhuis verstopt 
te houden.  Brengt een vliegenier in 
veiligheid, haalt regelmatig Joden op 
uit het westen om ze op de Veluwe ver-
scholen te houden. Daarbij lijkt het of 
ze een beschermengel op de bagage-
drager heeft want iedere keer als de 
nood het hoogst is, er geen ontkomen 
aan lijkt en bewijzen zich ophopen, is 
de redding nabij. De onverschrokken-
heid is daarbij van doorslaggevende 
betekenis.

Putten
Zo ook is ze met één van hen, Leen 
Quist en zijn vader, 1 oktober 1944 op 
weg naar de hoofdstad als ze in Putten 
bij de Oldenallerbrug terechtkomen 
waar kort tevoren een aanslag op een 
auto van de Wehrmacht plaatsvond. 
“We hebben geen kans weg te fietsen, 
worden tegen een boom gezet, in een 
drassig weiland gedreven, horen met 
regelmaat ‘kaput machen’ van doorge-
draaide Duitsers.” Zo raken zij en vader 
en zoon Quist nauw betrokken bij de 
razzia die erop volgt. Willie en de vader 
ontkomen. Dat wil zeggen: ze vindt 

onderdak bij een bakker, die samen met 
zijn twee zonen en een evacué is opge-
pakt. Wordt met een groep Puttenaren 
samen gedreven in een kerk, krijgt een 
geweer op zich van een NSB’er die ze 
herkent als een kwaadwillende Vaasse-
naar.  ,,Ik zat met hem op school. 
Hij voegt me toe dat er voor mij ook 
een kogel is.” Ze klimt met de dochter 
van de bakker bovenin de kerk. 
Ontkomt, ziet hoe mensen, mannen 
en jongens, sommigen nog in pyjama, 
staan opgesteld in rijen. Vindt buiten 
vader Quist terug. Leen blijkt te zijn 
opgepakt. ,,We geven  alles wat we in 
tassen hebben aan hem bij het station. 
Een afscheid voor eeuwig. Leen is één 
van de 540 slachtoffers van de razzia 
die er direct of indirect bij om het leven 
komen.  Voor hem eindigt het leven in 
concentratiekamp Neuengamme, waar 
hij vlak voor de bevrijding tijdens een 
vluchtpoging wordt gedood. Vader 
Quist moet het droeve nieuws vertel-
len aan zijn schoondochter in huisje 
‘De Kabouter’ aan de Langeweg in 
Emst. Willie gaat naar Amsterdam  om 
moeder Quist te informeren. Daarna 
met twee fietsen, naast haar eigen kar-
retje de transportfiets van Leen, naar 
De Kabouter.

Hulpvaardig
Willie heeft na de oorlog geen geld om 
het theehuis over te nemen. Ze werkt 
eerst een tijd voor de Binnenlandse 
Strijdkrachten in het café van de dames 
Boeve in Epe. Ziet dat NSB’ers worden 
opgepakt  en in de cellen bij Het Wapen 
van Epe worden opgesloten, zegt het 
met veel van wat ze ervaart niet eens 
te zijn.  Vertrekt met Marie Platenkamp 
uit Oene en een aantal andere Eper  
meisjes naar de Betuwe  om via de Unie 
Vrouwelijke Vrijwilligers te helpen bij de 
wederopbouw daar. Volgt cursussen in 
boren, timmeren en zagen, knapt een 
boerderij op. 

Het is ook dan nog gevaarlijk want 
overal liggen handgranaten en andere  
munitie.  Ze houden de overall aan als 
ze af en toe naar huis mogen. Dat levert 
hen de naam van Blauwe Vogels op. 
De schokkende ontdekkingen zijn in 
het al genoemde boek opgetekend.
Het doorstane leed, de niet verwerkte 
emoties, eisen hun tol.  Willie van Essen 
krijgt longklachten, gevolgd door een 
hartvliesontsteking en men laat haar 
weten dat er geen beterschap is. Dan is 
daar weer de beschermengel die met 
een paardenmiddel redding brengt.
“U trouwt met een heldin meneer 
Scholten”, zegt de ambtenaar van de 
burgerlijke stand in 1955 tegen bruide-
gom Herman waarmee ze dan in het 
huwelijk treedt. Ze wonen nog jaren 
aan de Wachtelenbergweg in Epe, dicht 
bij de boerderij van de andere familie 
Van Essen, waarover meer elders in dit 
magazine. Willie van Essen overlijdt 
25 mei 2013. Er volgt een indrukwek-
kende afscheidsdienst  met vele warme 
reacties van (Joodse) mensen die ze in 
veilige haven bracht. Voor haar nooit 
een onderscheiding. En zo is er na 75 
jaar nog heel wat goed te maken!

WILLIE
VAN ESSEN

betrokken 
tiener in 

verzetswerk
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Door: Dick van der Veen

Ze is nog maar 19 jaar wanneer 
Willie Van Essen uit Emst volop 
betrokken raakt in het ver-
zet. Als ze in dienst treedt van 
restaurant theehuis Schaveren 
komt ze er snel achter dat haar 
taken zich niet beperken tot 
koken en bedienen. 
Eigenaar Jo Uelen verbergt
in zijn zomerhuisjes 
onderduikers,vooral Joden 
uit Amsterdam. Hij zorgt voor 
bonkaarten. Het is mondje dicht 
voor de tiener. Als Uelen in 1943 
naar Amsterdam moet vluchten, 
staat ze er alleen voor. In het 
boek ‘Epenaren in de Tweede 
Wereldoorlog’ een schokkend 
hoofdstuk over de avonturen 
van een Emster meisje. 
Een samenvatting. 
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Door: Anouk Hagen, Emma Brouwer
en leerlingen RSG:  Bliss en Lisanne

Zesendertig Bunder
In de loop van de oorlog had het ver-
zet meer wapens nodig. Ze maakte 
gebruik van zenders en telefoons om 
de dropping te regelen. 
Dat werd steeds makkelijker toen de 
geallieerden dichterbij kwamen; de 
Veluwe was zeer geschikt hiervoor. 

Vanaf de 2e helft van 1944 had het 
verzet in de bossen ten westen van 
Vaassen telefonische verbindingen met 
posten in het Kroondomein en een 
centrale in Apeldoorn. Het telefoon-
netwerk werd gebruikt om wapendrop-
pings mogelijk te maken. 

Een beschrijving van een van die plek-
ken: Aan de weg van Vierhouten naar 
Elspeet ligt aan de linkerkant landgoed 
Noorderheide, dat in de oorlog van 
meneer Van Beuningen was. Achter dit 
landgoed ligt een punt tussen het Vier-
houterbos en het Kroondomein. Een 
heidegebied 
dat in 1911 voor 
een deel is 
afgebrand met 
een oppervlakte 
van 36 hectare 
(bunder). Het 
heet ook Zesen-
dertig Bunder. Dit 
heideveld was 
groot genoeg 
voor droppings. 
De verzets-
mensen moes-
ten via bakens 
aangeven waar de wapens moesten 
neerkomen. Eerst verbleef een aantal 
verzetsmensen in een waterpompsta-
tion op het landgoed. Later in twee 
houten hutten, die verborgen waren 
in de struiken. Toen in september 1944 
wapens op de 36 bunder werden afge-
worpen, kwam verzetsman Daamen op 
het idee om de wapens naar het verzet 
in Epe te brengen. Hij nam een collega 
in vertrouwen en er zijn toen bijv. wa-
pens verstopt op het terrein van de villa 
De Pal in Emst. De collega van meneer 
Daamen was een verrader. 

Op 18 december 1944 en de dagen 
erna arresteerde de Sicherheitsdienst 
in Apeldoorn, niet alleen bij De Pal in 
Emst, maar ook in Epe vele verzets-
mensen en onderduikers. In de loop 
van februari 1945, hoorde de Duitse 
veldpolitie in Ermelo van verraders uit 
Epe, dat vlakbij het terrein van meneer 
Van Beuningen in Vierhouten een 
droppingsterrein van wapens lag. De 
heer Van Beuningen en zijn tuinman 
zijn gearresteerd. Ze hebben de oorlog 
overleefd. Ook de heer Daamen heeft 
de oorlog overleefd; hij is ontsnapt uit 
de gevangenis.
(Anouk en Emma)

De vliegtuigcrash in Oene 
Op 22 juni 1944: het Britse vliegtuig 
heeft net een industrieterrein in 
Duitsland gebombardeerd en het 
vliegtuig wil terugkeren naar Enge-
land als het boven de gemeente Epe 
wordt geraakt door de Duitsers. 

De motor is hierdoor vernietigd. Het 
vliegtuig is hierdoor 
ook onbestuurbaar geworden. 
Het vliegt een aantal (een stuk of 3) 
rondjes boven een weiland en stort 
daar brandend neer. Shorter en Lane 
kwamen daardoor om. Zij liggen op 
het kerkhof in Epe. De twee anderen, 
Hayes en Beresford,  hadden het vlieg-
tuig al voortijdig verlaten. 
Zij werden jammergenoeg gelijk ge-
vangen genomen en naar het 
krijgsgevangenenkamp Stalag Luft in 
Polen gebracht. Vier mannen konden 
het vliegtuig net op tijd verlaten met 
behulp van een parachute. 

Dat waren: Cole Ingram Blakemore en 
Craven. Zij vluchtten snel weg en doken 
onder. Cole werd in Nijbroek al snel 
overgedragen aan de politie en krijgs-
gevangen genomen door de Duitsers. 
Ingram dook onder in Apeldoorn maar 
werd al snel verraden. En door de 
Sicherheitsdienst gefusilleerd op 
2 oktober 1944. Hij is begraven op 
Heidehof in Ugchelen. 

De twee anderen, Blakemore en 
Craven, zwierven rond over de Veluwe 
van het ene onderduikadres naar het 
andere, o.a. Het Verscholen Dorp. Zij 
kwamen via de Biesbosch in Brabant 
aan en na acht maanden werden ze 
bevrijd en keerden ze terug naar hun 
vaderland. 

Nog een leuk weetje:  
Er was door een Oenenaar een helm 
gevonden en die is aan de dochter 
teruggegeven.
(Lisanne)

(Zie site 11 op pagina 54 / 55: Lancaster)
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Familie Van Essen: 
geschiedenis
Familie Van Essen is een familie die 
in de TweedeWereldoorlog heel veel 
mensen heeft ondergebracht. 
Herman (de vader) had allemaal 
schuilkelders gebouwd waar de 
families konden overnachten. 
Ze hielpen joden, onderduikers en 
geallieerden om hen uit handen te 
houden van de Duitsers. Familie 
Van Essen riskeerde hun leven om 
anderen te redden. Want als de 
Duitsers hier achter kwamen, 
werden ze gelijk opgepakt. 

Monument
De familie Van Essen heeft een monument 
gekregen op de plek van de oude boer-
derij. In Epe aan de Wachtelenbergweg, 
18 april 2019 was er een herdenking. 

De zoon Mannes
Ze hadden drie zoons: 
de oudste zoon Mannes is twee weken 
voor de herdenking overleden dus kon 
het net niet meemaken. 

Schuilplaatsen 
Herman van Essen bouwde drie schuil-
plaatsen onder, in en om zijn woning en 
maakte ook schuilplekken op afgelegen 

plekken in de Eper bossen. 

Verzorging onderduikers
De familie Van Essen zorgde 
ook voor voldoende voedsel 
want ze leefden op een boer-
derij. 
Er was ook voldoende kleding 
en andere spullen. 

Een Eper verzetsheld: 
Aalt van Vemde
In Epe waren verschillende groepen 
actief, die ieder op eigen wijze het 
verzet tegen de Duitsers inhoud 
gaven. Zoals de verzetsgroep
‘het Driemanschap’ bestaande uit 
D. Hendriks, T. Jonker en 
E.J. van Lohuizen-van Wielink, 
de familie Van Essen en er was ook 
een groep genaamd  
“Verzet van Links”. 
Van die groep maakte naast 
A. Bruijnes en H. van Delden,
Aalt van Vemde deel uit.

In het boek door Willem Veldkamp: 
“Verzet in Epe” (ISBN 90-9008091-0) 
wordt uitvoerig  beschreven welke 
groepen en mensen het verzet vorm 
gaven.

De Stichting Vrijheid in de Gemeente 
Epe ontving van de dochter van Aalt 
van Vemde diens dagboek. Dit interes-
sante dagboek is een zeer uitvoerige 
beschrijving door Aalt van Vemde 
en daarmee te omvangrijk om op te 
nemen in dit magazine.

Er wordt door Dick van der Veen 
gewerkt aan een boek over Aalt van 
Vemde. Het boek is gebaseerd op eer-
der genoemd dagboek en zal later dit 
jaar verschijnen.
Aalt was naast verzetsstrijder ook een 
zeer verdienstelijk dichter. In het kader 
van dit magazine nemen we dan ook 
geen inhoudelijk artikel over Aalt van 

Vemde op, maar verwijzen u graag naar 
het eerder genoemde boek door 
Willem Veldkamp en het nog te ver-
schijnen boek door Dick van der Veen.

We willen wel graag één van de 
gedichten die door Aalt zijn 
geschreven opnemen.
De Verrader (april 1944):

Er lag daar in het wijde land
een mul en nietig hoopje zand;
Men kon er langs een paadje komen.

Een witte steen die lag er bij,
er groeiden struiken en wat hei,
terzij ervan daar stonden bomen.

En toen de zon ter kimme zonk
en flauw de eerste sterre blonk,
toen is een man nabij gekomen.

Hij ging bij ‘t wassend licht der maan
in ‘t midden van dat landje staan,
het landje dat daar lag te dromen.
De man, hij keek eerst scherp in ‘t rond
en toen hij niets dan stilte vond,
heeft hij een grote spa genomen.

Die stak hij driftig in de grond;
het witte zand dat vloog in ‘t rond;
het zoute zweet dat viel bij stromen.
Maar in de maanverlichte nacht,
daar staat een landgenoot die lacht
en gluurt bezij de donkre bomen.

Verrader sloop toen haastig heen
en lachte stil wat voor zich heen;
hij zal zijn judasloon bekomen.

Toen zag ik een moffenauto gaan,
die reed op ‘t stille plekje aan
en heeft de graver meegenomen.

Men smeet hem in een koud gevang,
bekneep hem met de foltertang;
weer viel het zoute zweet bij stromen.

Maar deze man, hij was een held;
hij heeft zijn beulen niet verteld
hoe hij aan wapens was gekomen.

Men deed hem gaan tot aan de muur;
het peleton, dat gaf toen vuur,toen 
werd zijn leven weggenomen.

Samengevat
In en rondom de boerderij werden 
wapens en mensen verborgen. 
Zo verbleven Joodse onderduikers in 
het zomerhuisje. 

De Van Essens bouwden ook schuil-
kelders. Op dit plaatje zie je hoe het 
ongeveer was. 
(Bliss)

(Aalt in actie tijden een oefening)

Het monument staat in Epe 
aan de Wachtelenbergweg.
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FUNNIES

Britse 
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Door: Ben Schoenmaker (NIMH)

Terwijl de Duitsers begonnen aan de 
bouw van de Atlantikwall, maakten 
de geallieerden in Engeland de eer-
ste plannen voor een grootschalige 
landing ergens op de kust van West-
Europa. Echter, premier Churchill en 
de Britse militaire leiding waren diep 
in hun hart geen voorstander van 
een dergelijke frontale aanval vanuit 
zee. Zij vonden een amfibische ope-
ratie tegen een versterkte kust erg 
riskant. 

Echter, waar zij nog meer angst voor 
hadden, was een scenario waarbij de 
troepen er weliswaar in zouden slagen 
aan land te komen, maar vervolgens 

vast zouden komen te zitten in een 
bruggenhoofd van beperkte omvang. 
Zij vreesden, anders gezegd, een repri-
se van de statische en in mensenlevens 
zeer kostbare loopgravenstrijd van de 
Eerste Wereldoorlog. Uiteindelijk gaf de 

stem van de meer optimistisch gezinde 
Amerikanen de doorslag. En zo begon 
op 6 juni 1944 operatie Overlord.

De Britse beduchtheid voor een uit-
zichtloze loopgravenstrijd prikkelde het 
innovatievermogen. In de oorlog van 
1914-1918 was de factor ‘vuur’ sterker 
geweest dan de factor ‘beweging’. De 
vraag was hoe men de manoeuvre kon 
terugbrengen in de oorlogvoering. 
De tank en het vliegtuig waren daarbij 
belangrijke hulpmiddelen, maar in 
het Britse leger leefde het besef dat 
er meer nodig was om door verdedi-
gingslinies heen te breken en kunst-
matige of natuurlijke hindernissen te 

neutraliseren. Technici en ingenieurs 
ontwikkelden in rap tempo een hele 
reeks gespecialiseerde gepantserde 
rupsvoertuigen die allemaal een bij-
drage zouden moeten leveren aan het 
doorbreken van vijandelijke stellingen 
en fortificaties. 

Bijzondere tanks
Voorbeelden van dit bijzondere ma-
terieel waren de brugleggende tank 
voor het overwinnen van sloten of 
tankgrachten; de vlegeltank die met 
een grote ronddraaiende cilinder, 
waaraan talrijke metalen kettingen 
waren bevestigd, zich een weg door 
een mijnenveld kon banen; de fasci-
netank die een grote bos takken kon 
vervoeren waarmee bijvoorbeeld een 
loopgraaf kon worden gedicht; 
de crocodile tank, die was uitgerust 
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met een vlammenwerper waarmee 
militairen die zich in stellingen of 
bunkers schuilhielden konden worden 
bestreden. Een ander bijzonder voer-
tuig was een genietank die onder meer 
beschikte over een zware mortier die 
kon worden gebruikt bij het uitschakelen 
van bunkers. Ook tanks die voorzien 
waren van een dozerblad konden een 
bijdrage leveren aan het slechten van 
obstakels of dichten van loopgraven.

Percy Hobart
Een groot deel van dit zogeheten 
special armour werd ondergebracht in 
de 79e Pantserdivisie, die onder bevel 
stond van generaal Percy Hobart. Deze 
divisie fungeerde als een ‘pool’, in die 
zin dat reguliere infanterie- en pantser-
divisies tijdelijk de beschikking konden 
krijgen over een deel van deze gespe-
cialiseerde voertuigen, als de taak 
die deze divisies moesten uitvoeren 
daarom vroeg. Commandanten keken 
aanvankelijk wel wat vreemd tegen dit 
materieel aan, maar zij zagen er al snel 
het nut van in. Hobart’s funnies, zoals 
men deze voertuigen liefkozend ging 

noemen, werden ook op grote schaal in 
het waterrijke Nederland ingezet. 

De strijd in ons land verliep moeizaam, 
maar zou zonder de steun van dit spe-
cial armour ongetwijfeld nog een stuk 
problematischer zijn geweest. En nog 
belangrijker: dankzij Hobart’s funnies 
zijn de levens van veel soldaten ge-
spaard. 
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www.bedrijvenkringgemeenteepe.nl

Bedrijvenkring  
Gemeente Epe

Meer dan 90 samenwerkende  
bedrijven in de gemeente Epe.

Lid worden is makkelijk en kost 
maar € 175,- per jaar!

Join the  
network!

Verbinden | Communiceren | Samenwerken
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De Stichting Vrijheid in de Gemeente Epe heeft een breed programma rond de thema’s herdenken, 
beseffen en beleven van 75 jaar vrijheid.

Het programma dat is opgezet in samenwerking met heel veel enthousiaste partners in de gemeente Epe 
bestaat uit lezingen, tentoonstellingen, muzikale activiteiten met een groot scala aan koren en orkesten 
onder “Epe muziekdorpen beleven de bevrijding”, diverse evenementen, sportief event voor de scholen 

en diverse tentoonstellingen. 
Voor de verdere details over het programma raden we u aan onze website te raadplegen: 

www.vrijheidgemeenteepe.nl

  
  De lezingen zijn mede gesponsord door:

2 maart: Dr. Jan Terlouw:  “75 jaar Vrijheid”
  Jan Terlouw kent een rijke loopbaan onder meer als voormalig Tweede kamerlid, minister van   
  Economische Zaken in het kabinet Van Agt en commissaris van de Koningin in Gelderland. 
  Verder  kennen wij Jan Terlouw als boekenschrijver. Zijn bekendste boek is “Oorlogswinter”.
  De lezing wordt gehouden in de Grote Kerk van Epe, aanvang 20.00 uur en inloop vanaf 19.30.

16 maart: Prof. Dr. Ben Schoenmaker: “Operatie Canonshot de bevrijding van de Veluwe in 1945” 
  Ben Schoenmaker is bijzonder hoogleraar militaire geschiedenis en directeur van het Nederlands
  Instituut voor Militaire Historie (NIMH)
  De lezing wordt gehouden in de Dorpskerk van Vaassen, aanvang 20.00 uur en inloop vanaf 19.30.

21 maart: Dicky Huiskamp: “Voedselverstrekking in WO2” 
  in het Oener Historisch Museum. Vanaf 10.00 uur.

30 maart: Prof. Dr. Marjan Schwegman: “Jodenvervolging en vrouwen in het verzet”. 
  Marjan Schwegman was universitair hoofddocent geschiedenis en tot februari 2016 directeur van  
  het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. Haar afscheidsrede bij het NIOD  
  was “Wapens van het  verzet” en is online vindbaar. 
  De lezing wordt gehouden in de Grote Kerk van Epe, aanvang 20.0 uur en inloop vanaf 19.30.

13 april: Luitenant generaal b.d. Rob Bertholee: “75 jaar vrijheid, maar hoe lang nog?”. 
  Rob Bertholee is oud commandant Landstrijdkrachten en was tot december 2018 hoofd van de  
  Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst. We kennen hem van radio en tv over de sleepwet:  
  veranderingen rond wetgeving op gebied van privacy.
  De lezing wordt gehouden in de Dorpskerk van Vaassen, aanvang 20.00 uur en inloop vanaf 19.30.
 
23 april: Willem Veldkamp uit Epe zal zijn meest recente boek presenteren dat gaat over Joodse inwoners  
  van Epe en hun lotgevallen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Willem Veldkamp is een bekende in  
  onze gemeente als het gaat over oorlogshistorie. Zijn boek “Verzet in Epe” verscheen in 1995.
  De lezing wordt gehouden in het Kulturhus van Epe, aanvang 20.00 uur en inloop vanaf 19.30.

11 mei: Prof. Dr. Mathieu Segers: “De twee zielen in de borst van Europa. Over 75 jaar bevrijding en 
  de uitdagingen voor Europa van vandaag.” 
  Mathieu Segers is hoogleraar contemporaine Europese geschiedenis aan de Universiteit van 
  Maastricht. Zijn specialismen zijn de na-oorlogse betrekkingen tussen West-Duitsland en Frankrijk  
  en de transatlantische verhoudingen in het licht van de Europese integratie.
  De lezing wordt gehouden in de Grote Kerk van Epe, aanvang 20.00 uur en inloop vanaf 19.30.

Onze lezingen zijn alle vrij toegankelijk en wij ontvangen u graag met een kop koffie of thee. 
We hebben echter wel één regel waarvan we u vragen die in acht te nemen. 
Om eventuele teleurstelling  bij de ingang te voorkomen, verzoeken wij u om u tijdig aan te melden 
via onze website www.vrijheidgemeenteepe.nl 

Wij sturen u dan digitaal een gratis entreebewijs toe. 

PROGRAMMA VAN ACTIVITEITEN ROND DE VIERING VAN 
75 JAAR VRIJHEID IN DE GEMEENTE EPE

Epe
en
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Evenementen tijdens 75 jaar vrijheid
17 april: Canadees bivak van historische legervoertuigen op de ijsbaan bij de Cannenburgh te Vaassen. 
  De voertuigen en hun bemanning bereiden zich daar voor op de volgende dag. 

17 april: Herdenkingsbijeenkomst aan de Wachtelenbergweg te Epe (monument Van Essen) om 19.00 uur.

17 april: Start allerlei muzikale activiteiten rond “Epe muziekdorpen beleven de bevrijding” in Vaassen 
  (zie programma “Epe muziekdorpen beleven de bevrijding”)

18 april: Bevrijdingsvuur wordt van Wageningen naar Epe gelopen door een aantal fakkeldragers en tijdens  
  de intocht van voertuigen in Epe wordt daarmee tijdens een ceremonie het vuur aangestoken bij  
  het monument voor Vrede en Gerechtigheid. 

18 april: Tour van historische legervoertuigen vanaf de Cannenburgh door Vaassen, Emst, Epe en Oene.
  De troepen rijden via de Oude Wisselseweg in Epe, waar inmiddels nieuwe Canadian mapleleafs  
  zijn geplant.
  Om ca. 12.50 uur arriveren de “bevrijders” voor het oude gemeentehuis van Epe waar een uit-
  voerige bevrijdingsceremonie wordt gehouden. De troepen arriveren vervolgens in Oene, alwaar  
  een vlaggenparade en ‘last post’ om 14.30 uur om daarna weer terug te keren naar bivak.
  Op het horecaplein van Epe zullen er tijdens en na vertrek van onze bevrijders diverse festiviteiten  
  plaatsvinden. Verder zijn er korenoptredens gedurende de middag en de avond. 

19 april: Taptoe op het terrein van voetbalclub KCVO te Vaassen om 13.30 uur, met onder meer medewer- 
  king van diverse korpsen uit de gemeente Epe, Showkorps Excelsior Delft en de 48th Highlanders.

26 april: Koningsnacht in Epe (programma Wilhelminavereniging)

27 april: Koningsdag in Epe, Oene, Emst en Vaassen (programma lokale Oranjecommissies en 
  Wilhelminavereniging)

4 mei:  Herdenkingsbijeenkomsten voor dodenherdenking gevolgd door stille tochten naar begraafplaat- 
  sen met geallieerde militaire gevallenen, in Epe, Oene en Vaassen

5 mei:  Nationale feestdag van de bevrijding, diverse muzikale activiteiten in Epe en Oene.
  Afsluitende lasershow in Epe op het marktplein om 21.00 uur. Feestavond in het Loeffpark in de  
  tent van de Wilhelminavereniging. 

  Vrijheidsbrunch in Oene, met een vuurwerkshow in de avond.
  Fietstocht langs een aantal sites met WO2 betekenis in Oene.

8 mei:  Vrijheidsontbijt in de tent van de Wilhelminavereniging in het Loeffpark te Epe. 
  Dit vrijheidsontbijt is bedoeld als een ontmoeting en uitwisseling tussen jongeren 
  (groepen 7/8 basisschool) en ouderen (zij die de oorlog nog hebben meegemaakt) 
  met een inleider die het  thema van oorlog, bevrijding en vrijheid bespreekt.
  Georganiseerd door Lionsclub Epe en gesponsord door JUMBO Van Andel.

Activiteiten van buurtverenigingen
Vanaf 15 april zijn diverse buurten in onze dorpen Epe, Emst, Oene en Vaassen  versierd door de verscheidene 
buurtverenigingen. 
Zij hebben hun best gedaan een feestelijke of gedenkwaardige tint te geven aan hun buurt met allerlei objecten 
van bevrijdingsbogen tot en met creaties die betrekking hebben op het bevrijdingsthema. 

U kunt de buurten die hieraan meewerkten en die hun best hebben gedaan er een mooie voorstelling van te 
maken of hun buurtversiering op te bouwen vinden op onze website: www.vrijheidgemeenteepe.nl

Aan de buurtversieringen in Epe, Vaassen, Emst en Oene is een prijs verbonden voor degene die de meeste stem-
men krijgt van het Eper publiek. 
U kunt uw stem uitbrengen via App die op onze website nader bekend zal worden gemaakt.
Verdere instructies vindt u op onze website www.vrijheidgemeenteepe.nl. 

Laat uw stem gelden !
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Van Andel, Epe
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Epe muziekdorpen beleven de bevrijding
Een grote hoeveelheid koren en muziekkorpsen werkt mee aan een fantastisch muzikaal festival in de dorpen van 
de gemeente Epe. Alle optredens zijn gratis toegankelijk.

17 april: Samenzang koren Neoni en multicultureel door Doenja, om 16.30 uur bij de Cannenburgh te Vaassen. 

17 april: Koor HOSANNA om 18.30 uur in de Dorpskerk te Vaassen.

17 april: Herdenkings- en bevrijdingsconcerten vanaf 20.00 uur aan de Stationsstraat en de Wieken/Molen  
  te Vaassen. 

18 april: Politiemannenkoor, om 16.00 uur in de Amfihal van het gemeentehuis van Epe.

18 april: Koor To-You met “Melodie van vrijheid”, om 19.00 uur in de Grote Kerk van Epe. Zie “Uitgelicht”

18 april: Jubilate Deo, om 19.30 uur in de Dorpskerk van Vaassen.

25 april: Een groot(s) orkest met méér dan 100 deelnemers op het horecaplein van Epe. Bij slecht weer   
  wordt uitgeweken naar de tent van de Wilhelminavereniging in het Eper Loeffpark. 
  Het concert wordt in de namiddag gegeven, zie website voor precies tijdstip.

2 mei:  Korendag in de Grote Kerk van Epe. Vanaf 10.30 tot 19.30 uur treden een serie koren op met eigen  
  repertoire. Tussen de optredens door zijn er korte presentaties, verhalen, dia-vertoningen van 
  fotomateriaal enz. uit Epe tijdens de oorlogsjaren.

2 mei:  Jubilate Deo, om 19.30 uur in de Grote Kerk van Epe.

2 mei:  Looft den Heere i.s.m. Prins Bernhard, om 19.30 uur in de Martinuskerk van Vaassen.

4 mei:  Herdenkingsbijeenkomst in de Grote Kerk van Epe i.s.m. Expecto om 18.00 uur gevolgd door de  
  stille tocht naar de Tongerense begraafplaats en het Beekpark voor kranslegging en herdenking. 

4 mei:  Herdenkingsbijeenkomst in de Dorpskerk van Vaassen i.s.m. Looft den Heere, om 18.00 uur.

4 mei:  Herdenkingsbijeenkomst in de Hervormde Kerk van Oene, om 18.00 uur.
 
5 mei:  Bevrijdingsconcert met als doel “Hulp voor Letland”, om 19.00 uur in de Grote Kerk van Epe.

5 mei:  In het Kulturhus van Oene treedt op Jubilate Deo, vanaf 19.30 uur.

8 mei:  Een afsluitend popconcert “Sing along for Freedom”  waarbij alle aanwezigen mee kunnen doen  
  onder de bezielende leiding van Marten van der Worp en Annet Lammers-Haak. Er is bijzondere  
  muzikale omlijsting (die houden we nog even onder de pet) en medewerking van ‘de Mannen’.
  Iedereen kan méézingen en -swingen om samen 75 jaar vrijheid te vieren. 
  Dit afsluitende evenement wordt gehouden in de Grote Kerk van Epe en begint om 19.30 uur.
  Zie “Uitgelicht”

  “Epe muziekdorpen” wordt mede gesponsord door RABOBANK Noord Veluwe

Sportieve activiteiten
17 april: Een obstacle run in Vaassen voor leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 van het basisonderwijs  
  in de gemeente Epe, aanvang 13.30 uur. Start aan de Laan van Fasna en finish bij de Wieken
  Jongelui die deelnemen, ontvangen een voedselbon die ze kunnen besteden bij een van de 
  evenementen tijdens de periode van 17 april tot 8 mei.
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Wat gebeurt er in de plaatsen om ons heen?
In diverse gemeenten rondom Epe worden ook in deze periode diverse activiteiten georganiseerd.

Het voert te ver om de volledige programma’s van Apeldoorn, Nunspeet, Ermelo, ‘t Harde/Oldebroek, Voorst, 
Heerde, Hattem en Zwolle op te nemen in ons magazine.

We verwijzen u graag naar de websites waarop de activiteiten die in deze plaatsen op touw worden gezet te 
volgen zijn, omdat we niet willen dat u iets wat u mogelijk heel interessant mag vinden, zou kunnen missen.

U kunt naast de App ook raadplegen: 
www.wo2gld.nl/gelderlandherdenkt - www.75jaarvrij.nl - www.vrijheidscolleges.nl - 

www.75jaarvrijheid.nl - www.liberationroute.nl

U vindt de verdere actuele details van ons programma in Epe op onze 
website: www.vrijheidgemeenteepe.nl

Uitgelicht:
OPENING VAN 75 JAAR VRIJHEID IN DE GEMEENTE EPE

Lezing door Jan Terlouw op 2 maart vanaf 19.30 uur in de Grote Kerk van Epe

HET EPER CARILLON SPEELT !
Klokken luiden in het spoor van de bevrijding. Op 17 en 18 april in Epe. www.erfgoedstem.nl

BEVRIJDINGSFEEST EN OBSTACLE RUN VOOR DE JEUGD OP 17 APRIL IN VAASSEN 
Aanvang om 13.30 uur.

MELODIE VAN VRIJHEID
     Door Koor ToYou op 18 april om 19.00 uur in de Grote Kerk van Epe. 
      www.koortoyouepe.nl

 
GROOTS BEVRIJDINGSFEEST OP 18 APRIL IN EPE 

vanaf 12.30 uur. Met intocht militaire voertuigen

TAPTOE IN VAASSEN
Op zondagmiddag 19 april om 13.30 uur op het KCVO-terrein.

LASERSHOW IN EPE OP 5 MEI 
Aanvang om 21.00 uur op het Marktplein

AFSLUITEND CONCERT “SING ALONG FOR FREEDOM”
Op 8 mei in de Grote Kerk van Epe, om 19.30 uur met medewerking van bijzondere gasten
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DICHTERLIJKE 
VRIJHEID 

Vrijheid 
volgens 

leerlingen 
groep 7/8 

Anne de Vries 
school

Vrijheid
Vrijheid is voor mij normaal
vrij dansen in een zaal;
met vrienden spelen op het plein
betekent voor mij vrij zijn.
Rennen door het gras
stampen in de plas
fijn slapen in mijn eigen bed
en op school heb ik pret.
Vrij zijn is fijn.

Elin Pleiter
Groep 8 Anne de Vriesschool

Vrijheid
Vrijheid betekent veel
Vrijheid betekent vrij zijn
In vrijheid met vrienden buiten spelen
In vrijheid alles samen delen
Van vrijheid ben ik een grote fan
Vrijheid maakt dat ik ‘ik’ ben

Roos Koopman
Groep 8 Anne de Vriesschool

Vrijheid
Vrijheid is fijn
je mag er blij om zijn
Ons dorp niet groot
er is geen hongersnood
niemand gaat onnodig dood

Lasse Vos
Groep 8 Anne de Vriesschool

Vrijheid
Vrijheid is fijn
Vrijheid is niet gevangen zijn
Vrijheid maakt mij blij
hoor geen bommen op een rij
Vrijheid is voor mij normaal
gold dat maar voor ons allemaal

Tim Vogtschmidt
Groep 8  Anne de VriesschoolVrijh
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Door: Groep 7/8 Anne de Vries

Vrijheid
Raar
Is het niet
Jij en ik
Hij en zij
Een ander
Is ook vrij
De oorlog is voorbij!
Sanne Pals
Groep 8 Anne de Vriesschool

Vrijheid
Voor mij is het de gewoonste zaak

rijden op mijn fiets door de straat met 

mijn zus of met mijn vriendje spelen

Je denkt er niet bij na

maar het is een wonder bijna

dat het ons is gegeven

dat wij in vrede leven.

Thijmen de Jong

Groep 8 Anne de Vriesschool

Vrijheid
Geen bommen
Samen veilig zijn
Samen buiten kunnen spelenVeilig!

Lotte Mooren
Groep 8 Anne de Vriesschool
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Lambertus Thomas van de Burgt 
(9 september 1904 – 16 april 1945), 
het laatste slachtoffer van de Duitse 
bezetting binnen de gemeente Epe 

Market Garden                                                                                                                                           
Na de invasie in Normandië hadden de 
geallieerden zich de verovering van het 
Ruhrgebied als kerndoel gesteld. De 
geallieerden wilden hierbij de zwaar 
verdedigde Siegfriedlinie omzeilen en 
de Duitse troepen in het westen van 
Nederland isoleren. Daarvoor moest 
het gebied tussen de Nederrijn en het 
IJsselmeer als bruggenhoofd dienen. 
De luchtlandingsoperatie Market zou 
het voorbereidende werk doen voor de 
grondoperatie Garden. Maar operatie 
Market Garden mislukte; de Duitsers 
boekten hun laatste grote overwinning. 
De bevrijding van heel Nederland moest 
wachten tot het voorjaar van 1945.

Vluchtelingenstroom                                                                                                                                   
Op 17 september 1944 begonnen de 
bombardementen en werden de para-
chutisten van de 1e Luchtlandingsdi-
visie van generaal Urquhart gedropt in 
de omgeving van Arnhem; een Poolse 
divisie landde een paar dagen later aan 
de zuidkant van de Rijn om contact te 
maken met de Britten die rond Ooster-
beek dringend versterking nodig had-
den. De lichtbewapende geallieerde 
luchtlandingstroepen zochten aansluit-
ing bij de troepen aan de overzijde van 
de Nederrijn. Om toegang te krijgen 
tot de drie Rijnbruggen moesten ze 
door de Duitse afweerschermen heen 
zien te komen, maar de Duitse troepen 
boden veel krachtiger tegenstand dan 
verwacht, waarvan ook de Polen geheel 
buiten hun schuld de dupe werden. 
Het parachutistenbataljon van John D. 
Frost zag nog wel kans de noordelijke 
oprit van de later naar hem genoemde 
Rijnbrug te bereiken. Echter, zijn 

bataljon werd omsingeld en moest de 
strijd na vier dagen opgeven. Slechts 
een restant van de geallieerden wist uit 
handen van de Duitsers te blijven. In de 
westelijke wijken van Arnhem bracht 
het oorlogsgeweld vanaf 17 september 
een vluchtelingenstroom op gang.

Vervolgens kwam de Britse legerleiding 
met een ander aanvalsplan: operatie 
Gatwick. Het 2e Britse leger zou vanuit 
de Over-Betuwe (tussen Waal en Neder-
rijn) bij Wesel de Rijn oversteken om 
daar een bruggenhoofd te vestigen; 
het 1e Amerikaanse leger zou vanuit 
de omgeving van Maastricht op Keulen 
afgaan. De Duitsers kregen lucht van de 
voorbereidingen, die overigens nooit 
ten uitvoer gebracht zijn. Dat kon Ge-
neralfeldmarschal Walter Model in de 
laatste week van september nog niet 
weten. Model beval op 23 september 

de evacuatie van Arnhem 
van zuid naar noord in 
drie etappes: op 23, 24 en 
25 september.  De Arn-
hemse burgers moesten 
zelf maar uitzoeken, waar 
ze naar toe gingen. Richt-
ing Ede of Apeldoorn lag 
het meest voor de hand. 

Boekhandelaar 
Van de Burgt                                                                                                                                            
Onder de evacués be-
vond zich ook Lambertus 
Thomas van de Burgt, de 
veertigjarige ongehuwde 
eigenaar van boekhan-
del Het Centrum aan de 
Steenstraat 10a in Arn-
hem. Zijn ouders hadden 
deze zaak eerder gerund 
als bijverdienste. 

De familie van Lambert was vertrouwd 
met boeken, want Stephan, een broer 
van Lambert, had boekhandel Van Ma-
strigt aan de Ketelstraat overgenomen. 
Beide boekhandels droegen een 
rooms-katholieke signatuur en waren 
gericht op de verkoop van geestelijke 
lectuur, missalen e.d.

Lambert was het derde kind van het 
gezin, dat uiteindelijk tien kinderen zou 
tellen. Zijn ouders waren Hendrikus 
Lambertus Stephanus van de Burgt, 
commies stationsdienst bij de Spoor-
wegen en Emerentiana Anna Catharina 
Boelens. Lambert kwam als evacué 
onder dak bij de familie Bosgoed in 
Teuge (gemeente Voorst). 
Blijkbaar kon hij goed overweg met 
zijn gastgezin; hij was ‘boer met 
de boeren’. Ook op godsdienstig 
gebied moet het geklikt hebben, 
want de familie Bosgoed was net als 
Van de Burgt overtuigd katholiek.                                                                                                                                       

LAMBERTUS 
VAN DE BURGT

Het laatste 
oorlogs-

slachtoffer 
in Epe 

Vrijh
eid in Epe

Vrijheid     in Epe

Vrijh
eid in Epe

VRIJHEID EPEin

Vrijheid    in Epe

Door: Willy Smit-Buit

Naast Lambertus Thomas van de 
Burgt staan v.l.n.r. Toon Bosgoed, 

Willem Bosgoed en Johan Bosgoed.

Zittend op de stoelen vader (opa) 
Bosgoed  en de oudste dochter Anna, 

later getrouwd met T. Bonekamp. 

Op de voorgrond links Dien Bosgoed  
en rechts  

Mina Bosgoed die later het 
klooster in ging en Zr. Margaretha 

werd genoemd.

In het midden ook een evacué, 
waarvan wij de naam niet kennen.
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Vaassen                                                                                                                                              
In het voorjaar van 1945 wilden de 
geallieerden via Oost-Nederland 
doorstoten naar het hart van Duitsland. 
Eerst veroverden ze de Ludendorff-
brug bij Remagen. Het 1e Canadese 
leger werd ingezet om de Veluwe te 
bevrijden. Op 11 april staken twee 
bataljons bij Gorssel de IJssel over en 
vormden op de westoever een uitvals-
basis tot aan de weg Voorst-Wilp. Vijf 
à zes dagen later waren Apeldoorn 
en de omliggende dorpen bevrijd, 
maar in het gebied tussen Vaassen 
en Deventer zaten nog Duitsers.                                                                                                                                        
Van de Burgt moet op 16 april zijn 
gastadres verlaten hebben om de mis 
bij te wonen. We weten niet in welke 
kerk, maar de Antoniuskerk in De Vecht 
ligt het meest voor de hand. Daarna 
ging hij waarschijnlijk op pad om ken-
nissen te treffen. Bosgoed 
meldde naderhand dat hij 
Van de Burgt afgeraden 
had om van huis te gaan, 
maar Van de Burgt meende 
dat het gevaar van Duitse 
zijde geweken was. In de 
late namiddag bevond hij 
zich bij de boerderij De 
Bokkerij aan de Bokkerij-
weg 11 onder Vaassen.  De 
67-jarige boer Christiaan 
Geerling en zijn gezin 
zaten al twee dagen bij de 
buren, omdat de Duitsers 
De Bokkerij gevorderd 
hadden. Op 16 april ’s 
avonds rond zeven uur zag 
Geerling een groepje van 
ongeveer vijf Duitse mili-
tairen naar zijn huis gaan. 
Ze hadden twee in burger 
geklede mannen bij zich. 
De ene zag Geerling 
later terug; de andere niet. 
Rond half negen hoorde hij een vuur-
stoot, afkomstig van een automatisch 
wapen. Hij zag ook hoe de Duitsers een 
zwaar pak over de afrastering tilden en 
daarmee in de boomgaard van zijn huis 
verdwenen. 

Schuilkelder                                                                                                                                          
De volgende dag waren de militairen 
weg en ging Geerling poolshoogte 
nemen bij zijn eigen boerderij. Tot zijn 
ontzetting vond hij het lichaam van 
een onbekende man in de schuilkelder 
die Geerling zelf gegraven had. De 
gebeurtenissen daarna laten zich als 
volgt reconstrueren. Geerling nam con-
tact op met wachtmeester Franciscus 
Cornelis Marie van Viersen, die rapport 
opmaakte. De wachtmeester beschreef 
het signalement van Lambert van de 
Burgt als volgt: ongeveer 40 jaar, iets 
kaalhoofdig, een glazen oog, gekleed 
in bruin colbertkostuum, groot pos-

tuur. De man had een bril met hoornen 
montuur, een haarkammetje, een ro-
zenkrans en een zakdoek, gemerkt J.B., 
bij zich. Hij was door een serie kogels in 
de rug getroffen.                                    
Bosgoed wist dat Clemens August 
Helmken, geboren op 24 oktober 1907, 
een neef van Lambert geëvacueerd was 
bij de familie Jochems, Krommedijk 31 
in Beekbergen. Helmken verklaarde 
zorg te willen dragen voor de be-
grafenis van zijn neef. Hij bleek ook de 
noodschadekaart en de stamkaart van 
Van de Burgt in bezit te hebben. Helm-
ken was tussen de 17 en 40 jaar oud en 
kwam zelf niet in aanmerking voor een 
noodschadekaart. De Duitsers zetten 
de voedselbonnen in als drukmid-
del bij de Arbeitseinsatz, want zonder 
noodschadekaart en persoonsbewijs 
geen voedselbonnen. Heeft Lambert 

deze kaart aan zijn neef gegeven om 
voedselbonnen in de wacht te slepen? 

Het is niet ondenkbaar, want de con-
trole liet veel te wensen over. Helmken 
had ook de stamkaart (no. 14467 afge-
geven op 20 september 1939) van zijn 
neef bij zich. Wachtmeester Van Viersen 
nam deze documenten in beslag. Dr. 
H.R. van de Molen, later bekend als fle-
boloog, verrichtte de doodsschouw en 
daarna werd het lichaam van Lambert 
van de Burgt vrijgegeven. Lambert van 
de Burgt werd op 24 april 1945 begra-
ven in Velp. 

Geen oorlogshande-
lingen, maar moord                                                                                                                                            
Het proces-verbaal dat Van Viersen 
opgemaakt had, werd overgedragen 
aan zijn groepscommandant, die 
het vervolgens doorstuurde naar de 
Officier van Justitie bij de Arrondisse-

mentsrechtbank in Zutphen. In het 
rapport wordt als officiële naam van 
Lambert de naam Lambertus Theo-
dorus genoemd; zijn neef wist blijkbaar 
niet precies hoe de tweede naam van 
Lambert luidde. Volgens het proces-
verbaal was Lambert overleden ten 
gevolge van oorlogshandelingen en 
was ieder ander misdrijf uitgesloten. 
Een ongewapende burger wordt neer-
geschoten en dat heet dan ‘oorlogshan-
delingen’. Laten we het beestje liever 
bij zijn naam noemen: moord.

Een van de daders ging er natuurlijk 
op de fiets van Lambert vandoor 
richting Duitsland. De precieze toe-
dracht van de moordpartij in Vaassen 
is nooit opgehelderd. Vaassen vierde 
op 17 april 1945 feest en dat drong 
al het andere naar de achtergrond.                                                                                                             

Tynke Straathof-van de Burgt heeft de 
brief nog in bezit die haar vader 
Stephan meekreeg van het Rode Kruis, 
toen Stephan zijn moeder in Groningen 
moest vertellen over de moord op haar 
zoon. Haar lezing van het gebeurde: 
‘’De Duitsers trokken zich terug en oom 
Lambert kruiste hun pad. Ze wilden zijn 
fiets. Lambert was dovig en hoorde de 
bevelen niet. Vandaar. Zoiets was het 
wel...”.

Lambert van de Burgt heeft zijn laatste 
rustplaats gevonden op het Nationaal 
Ereveld in Loenen. De familie Van de 
Burgt had nog een slachtoffer van de 
Tweede Wereldoorlog te betreuren, 
want Frans, een jongere broer van Lam-
bert, kwam om bij de Birma Spoorlijn.
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Canada leverde in de Tweede 
Wereldoorlog een belangrijke bij-
drage aan onze bevrijding. 
In de Eerste Wereldoorlog had ook 
Canada enorme verliezen geleden 
en daarom was de deelname van 
tevoren niet vanzelfsprekend, zeker 
niet wanneer je weet dat het leger 
op dat moment klein was en slecht 
bewapend. Toch verklaarde Canada 
op 8 september 1939 de oorlog aan 
Duitsland, een week nadat Engeland 
en Frankrijk dat deden na de Duitse 
de inval in Polen. 

Wat aan de Tweede 
Wereldoorlog voorafging
Aan het einde van de 19e eeuw kwa-
men veel immigranten naar Canada: 
170.000 Oekraïners, 35.000 Duitsers, 
65.000 Britten, 750.000 Amerikanen. 
In de twee decennia voor de Eerste 
Wereldoorlog verwelkomt Canada drie 
miljoen immigranten. In de tien jaar na 
die oorlog komen er nog anderhalf mil-
joen bij. In het eerste decennium van 
de twintigste eeuw groeit de bevolking 
van Canada met maar liefst 43 procent.
Tussen 1900 en 1920 groeit de 
Canadese economie enorm. Naast de 
groeiende industrie steunt de econo-
mie vooral op graan en natuurlijke 
bronnen als vis, ijzer, hout en kolen. 
Echter, de afzet was sterk afhankelijk 
van het buitenland. Vanaf 1920 neemt 
de groei af door de dalende graanprij-
zen en doordat de Sovjetunie graan 

gaat exporteren. Aan de vooravond 
van de crisis beschermen steeds meer 
landen hun markten en investeren 
minder in het buitenland.
In deze periode trekken steeds meer 
mensen naar de steden, waar ze zich 
aansluiten bij de slecht opgeleide en 
onderbetaalde arbeiders. De gemeen-
tebesturen houden zich vooral bezig 
met het aantrekken van investeringen; 

voor volkshuisvesting zorgen ze niet.
Wanneer op Black Thursday 1929 de 
beurzen instorten, is de Canadese eco-
nomie al ernstig verzwakt. Canadese 
aandeelhouders verkopen hun aan-
delen met zwaar verlies. De Canadese 
overheid had zware schulden en wilde 
ook niet de vrije markt verstoren door 
in te grijpen. In vijf jaar tijd halveert 
zowel het gemiddelde inkomen van 
de Canadezen als de waarde van de 
export.

Voor Canada betekent deze crisis dat 
veel mensen hun werk verliezen en 
veel Canadezen zo arm worden dat ze 
zelfs geen eten meer kunnen kopen. 
Canada kent geen sociale voorzien-
ingen, waardoor men elkaar moet 
helpen of moet worden geholpen door 
liefdadigheidsinstellingen. Wanneer de 
overheid werkkampen instelt, helpt dat 
weinig en ontstaan daar broedplaatsen 
van sociale onrust.

Bovendien zorgen natuurlijke rampen 
voor meer onheil. Zo wordt de brood-
nodige oogst van tarwe verschillende 
malen door sprinkhanen vernietigd en 
krijgen de graanvelden ook te maken 
met veel droogte. Boeren raken daar-
door bankroet en verlaten hun on-
verkoopbare boerderijen.

Ondertussen krijgt Canada meer 
autonomie. Zo tekent het land in 1919 
het Verdrag van Versailles. In 1922 
weigert Canada de Britten te helpen 
in hun strijd tegen de Turken. In 1923 
sluit Canada het Halibut-verdrag met 
de Verenigde Staten zonder goedkeu-
ring van de Britten. In 1926 is Canada 
een van de opstellers van de Balfour-
verklaring, waarin de dominions van de 
Commonwealth of Nations  (voorheen: 
Brits Gemenebest, een vrijwillig samen-
werkingsverband van 53 onafhanke-
lijke soevereine staten met de Britse 
koningin Elisabeth II als symbolisch 
hoofd) gelijkwaardige partners zijn 
van de Britten. Dit leidt in 1931 tot 
de Britse beslissing om de dominions 
juridisch onafhankelijkheid te verlenen. 
De Canadezen zijn vrij om hun eigen 
beslissingen te nemen.

Na de Eerste Wereldoorlog worden alle 
Canadese troepen gedemobiliseerd. 
Van de driehonderdduizend 
Canadezen sterven 60.000 op de 
Belgische en Franse slagvelden. 
De nationale identiteit staat door de 
spanning tussen Franse en Britse 
afstammelingen op het spel. Politici 
willen vermijden dat Canada aan de 
kant van de Britten zal gaan vechten. 

De Canadezen hadden in de Eerste Wereldoorlog
ook grote offers gebracht

CANADA 

Niet 
alleen 

bevrijder
Vrijh

eid in Epe

Vrijheid     in Epe

Vrijh
eid in Epe

VRIJHEID EPEin

Vrijheid    in Epe

Door: Wim van ‘t Einde

“Na de oorlogsverklaring 
door Canada informeren 

Minister-president W.L. Mackenzie King 
(rechts van de microfoon in het engels) 

en Minister van Justitie Justice 
Ernest Lapointe 

(links in het frans) 
het Canadese volk via de radio”.
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De uitgaven voor defensie worden mini-
maal, waardoor het leger extreem klein 
wordt en geen moderne bewapening 
heeft. Begin 1939 bestaat het leger uit 
achtduizend militairen, waarvan on-
geveer de helft niet inzetbaar is.

Canada verklaart 
Duitsland de oorlog
Ondanks het extreem kleine leger ver-
klaarde Canada op 8 september 1939 
Duitsland de oorlog. Ongetwijfeld zal 
het geholpen hebben dat Engeland en 
Frankrijk dat een week eerder hadden 
gedaan en er zo geen probleem kon 
ontstaan tussen de Britse en Franse 
afstammelingen.

Het leger moest in korte tijd enorm 
worden vergroot en het land riep vrij-
willigers op om zich te melden voor 
het verdedigen van het eigen land. 
De slechte economische toestand 
maakte dat er voldoende vrijwilligers 
waren. Het betekende dat thuis een 
mond minder gevoed hoefde te 
worden en dat er meer inkomsten 
waren. Bij een aantal vrijwilligers zal 
ook avontuur een rol hebben gespeeld.

Canada besluit al snel dat de beste 
verdediging bestaat uit het helpen van 
de Britten. Daarbij stellen ze wel de eis 
dat de Britten zorgen voor uniformen 
en bewapening. Ook de training van de 
nieuwe militairen wordt voor een be-
langrijk deel door de Britten verzorgd. 
De Canadezen werden door Britten 
thuis opgevangen. Dat de verhoudin-
gen goed waren, bleek wel uit de 
43.464 vrouwen en 20.995 kinderen die 
na afloop van de oorlog naar Canada 
kwamen.

Grote inspanningen 
Om aan het benodigde geld te komen, 
leent de Canadese regering geld van 
haar burgers door het uitgeven van Vic-
tory Bonds. Vanwege de oorlogsinspan-
ningen waren de Britten niet in staat 
Canada voor de producten en diensten 
te betalen. Daardoor was Canada voor 
financiering aangewezen op export 
naar de toen nog neutrale Verenigde 
Staten.

De Canadese industrie kreeg te maken 
met een enorme verandering. Het werd 
een oorlogsindustrie die binnen korte 
tijd moest worden opgebouwd. Aan 
het einde van de oorlog had Canada 
maar liefst 16.000 vliegtuigen, 
741 schepen, 3302 landingsvaartuigen, 

410 handelsschepen, 800.000 vracht-
wagens, 50.000 tanks, 148.000 gewe-
ren, 133 miljoen granaten en 
vijf miljard kogels geproduceerd. 

Daarnaast maakten ze de Britse unifor-
men. Naast deze enorme opschaling, 
waren er minder arbeiders voorhanden. 
Veel mannen hadden zich aangemeld 
als vrijwilliger in het leger. Daardoor 
trad een emancipatiegolf op. Vrouwen 
leverden een belangrijke bijdrage aan 
deze oorlogsproductie. De inzet van 
vrouwen betekende tevens dat voor 
kinderopvang moest worden gezorgd.
Het leger moest worden gevoed en 
dat betekende dat de thuisblijvers op 
rantsoen werden gezet. Ook zij kregen 
te maken met voedselbonnen en ze 
werden bovendien gevraagd niets weg 
te gooien, dat gerecycled kon worden 
tot iets dat voor de oorlogsvoering 
nuttig was.
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OORLOGS 
WETENSCHAP

Van Darwin 
tot massa- 

vernietiging

Vrijh
eid in Epe

Vrijheid     in Epe

Vrijh
eid in Epe

VRIJHEID EPEin

Vrijheid    in Epe

Door: Wim van ‘t Einde

De concentratiekampen en de mil-
joenen doden die er vielen, behoren 
tot de gruwelijkste aspecten van de 
Tweede Wereldoorlog. Miljoenen 
Joden, maar ook zigeuners, homo-
seksuelen en gehandicapten werden 
gedeporteerd om er te verhongeren 
en sterven. Het sociaal-darwinisme 
speelde hierin een belangrijke rol. 

Waar Charles Darwin in zijn werk 
genuanceerd sprak over evolutie van 
soorten, in gang gezet door natuurlijke 
selectie, werd het al snel survival of the 
fittest. Alfred Russel Wallace ontwik-
kelde daarna een verdergaande eigen 
interpretatie van Darwins ideeën, 

waarin de sterkste niet alleen overleeft, 
maar het zwakke ook moet uitsterven. 
De Engelse socioloog Herbert Spencer 
preekte een soort hyper-individualis-
me, dat tot vooruitgang zou leiden. 
Dit gedachtengoed van Spencer had 
vooral liberaal-economische conse-
quenties. 

Neo-darwinisme
Onder invloed van het neo-darwinisme 
van de Duitse zoöloog August Weis-
mann en Mendels erfelijkheidsleer 
leidde dit tot de eugenetica van Francis 
Galton. Bij het neodarwinisme gaat het 
om rassenverbetering, bij de erfelijk-
heidsleer om selectie van het goede 

en bij de eugenetica om verhoging 
van de kwaliteit van het nageslacht. 
Mensen met een hoge begaafdheid 
moeten voor meer nageslacht zorgen 
en mensen met een lage begaafdheid 
moeten juist worden afgeremd. 
De op natuurwetten gebaseerde logica 
genoot veel aanhang in progressieve 
kring, omdat deze daarin een bevrij-
ding van kerkelijk gezag herkenden. 
Zo vonden veel wetenschappers dat 
de ethiek van de kerk de wetenschap 
beperkte. 

Über- en untermenschen
Met de hiervoor genoemde denkwij-
ze betoogde de Fransman Vacher de 
Lapouge dat degeneratie van de Franse 
bevolking had geleid tot de pijnlijke 
nederlaag van Frankrijk in de Frans-
Duitse oorlog van 1870. Belangrijk 
onderdeel in het darwinisme is natuur-
lijke selectie. Selectie veronderstelt 
dat er wordt geselecteerd. Wanneer 
de natuur dat doet, kan het in een 
ongewenste richting gaan. Voor een 
samenleving kan de overheid daaren-
tegen een sturende invloed hebben 
door de omstandigheden te scheppen, 
die voor het verbeteren van de samen-
leving nodig zijn. Belangrijk onderdeel 
daarvan is een onderscheid te maken 
wat als gewenst wordt aangemerkt 
(de übermensch) en wat als minder 
gewenst (de untermensch). Het sterke 
moet worden geselecteerd en het 
zwakke geëlimineerd. 

Aan het einde van de 19e eeuw had de 
Duitser Otto Ammon metingen ver-
richt onder rekruten in het leger. Uit die 
metingen ontstond een beeld dat er 
op basis van de lengte twee groepen 
bestonden, de langere en de kortere 
rekruten. De lengtes daartussen kwa-
men verhoudingsgewijs minder voor. 
Hij typeerde de langere als Germanen 
(Ariërs) en de kortere als voor-Ger-
maanse bevolking. Alhoewel op zijn 
wetenschap behoorlijk wat af te dingen 
is, ontstond hier een typische tweede-
ling, die vervolgens werd getypeerd als 
de grens van de bruikbaarheid. Mensen 
waren nuttig of niet. 

Het recht van de sterkste
Doordat het darwinisme binnen de 
wetenschap steeds meer invloed kreeg, 
rechtvaardigden steeds meer partijen 
in de samenleving zich op basis van 
het ‘recht van de sterkste’ en het nut 
daarvan. Het zwakke moet namelijk het 
onderspit delven om de samenleving 
als geheel beter te maken. De droom 
van de technocraat, die de architect 
van zijn eigen lot wil worden en een 
eigen ‘Utopia’ schept, ligt daarmee voor 
het grijpen. Het enige wat nog te doen 
staat, is aan te tonen dat je de sterkste 
bent en daarmee het recht hebt op die 
bevoorrechte positie. Ook buiten de 
Duitse invloedssfeer had deze denk-
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wijze aanhang. Zo stelde Winston 
Churchill bijvoorbeeld in 1910 voor 
(hij was toen minister van binnenland-
se zaken) om 100.000 Britten met een 
lage begaafdheid te steriliseren om de 
nationale degeneratie te voorkomen. 
Hij kreeg er politiek de handen niet 
voor op elkaar en daardoor werden zijn 
plannen niet uitgevoerd. 

Gebruik van denkbeelden 
door nazi’s
Het is niet moeilijk om in de boven-
staande redenatie zaden te zien voor 
de opkomst van de ideologie van de 
nazi’s in Duitsland. Een land als Duits-
land met een enorme cultuur zag zich 
na de Eerste Wereldoorlog vernederd 
en wilde de eigen superioriteit bewij-
zen. Voor de economische rampspoed, 
die het land in de twintiger jaren trof 
door herstelbetalingen en hyperinflatie 
en de economische wereldcrisis, die 
de opkrabbelende economie weer 
terug liet vallen, moesten schuldigen 
worden gevonden. De Ariërs voelden 
zich superieur en wilden dat bewij-
zen. De nederlaag werd gewijd aan 
de minder geschikten, die het geluk 
van de rest van de samenleving in 
de weg stond. Het ideaalbeeld van 
de Ariër is nog steeds zichtbaar op 
de talrijke propagandaposters van 
de nazi’s. Ook werd dit ideaalbeeld 
door propaganda en scholing in de 
maatschappij verspreid en kreeg het 
een behoorlijke maatschappelijke 
aanhang. Sociaal-antropoloog Hans 
Günther en Alfred Rosenberg hadden 
een grote invloed op de rassentheorie 
van de nazi’s en gaven er een schijn van 
wetenschappelijkheid aan door allerlei 
pseudowetenschappelijke onderzoeks-

resultaten als wetenschappelijk 
te presenteren. In eerste instantie 
ging het erom vermenging van de 
rassen te voorkomen 
(de zogenaamde rassenhygiène),
maar allengs werden de maatrege-
len strenger door getto’s in te 
richten en de minderen (Joden, 
gehandicapten, zigeuners) af te 
voeren naar werk- en concentra-
tiekampen. Ook andersdenken-
den als politieke tegenstanders 
werden al gauw als ongewenst 
beschouwd en kregen een soort-
gelijke behandeling. Daar kon een 
aantal van hen in eerste instantie 
nuttige werkzaamheden uitvoeren. 
De nazi’s vervormen daarmee de 
theorie van Darwin nog verder. 
’Natuurlijke selectie’ en ‘survival of 
the fittest’ wordt omgevormd tot 
het recht van de fysiek sterkste 
om te doen wat hij wil met de zwakken. 
Immers, in de natuur gaat dit ook zo, zo 
redeneerden de voorstanders van de 
maatregelen.

Endlösung
Toen tijdens de Tweede Wereldoorlog 
steeds meer tekorten aan voedsel 
en andere zaken ontstond, werden 
de maatregelen, geheel in lijn met 
de voorgaande geschiedenis, draco-
nischer. Het onnutte moest worden 
geëlimineerd door middel van een 
euthanasieprogramma. Op 20 januari 
1942 kwamen in de villa aan de 
Wannsee bij Berlijn vijftien hoge nazi’s 
bijeen om een oplossing te vinden voor 
de maatschappelijke problemen, die 
een gevolg waren van de door henzelf 
gestarte oorlog. Naast het darwin-
isme en de eugenetica speelde ook 

het wijdverbreide antisemitisme een 
belangrijke rol bij de aanwezigen, de 
problemen werden dan ook Judenfrage 
genoemd. Het executeren en in vracht-
wagens vergassen bleek onvoldoende 
voortgang op te leveren voor het elimi-
natieproces en bleek te belastend voor 
degenen die het moesten uitvoeren. 
Er werden nieuwe methoden bedacht, 
waaronder het implementeren van 
gaskamers met hun dodelijke gassen. 
De resultaten zijn inmiddels bekend, 
de miljoenen doden in de concentra-
tiekampen. 
Waar sommigen een goede oplei-
ding als een bescherming zien van 
maatschappelijke excessen, blijkt dat 
hier niet op te gaan. Van de vijftien 
aanwezige nazi’s hadden tien een 
universitaire opleiding. Acht van hen 
waren zelfs gepromoveerd in hun vak. 

De denkbeelden van eugenetica waren voor      
de Tweede Wereldoorlog wijdverbreid
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ANTI- 
SEMITISME

Bron en 
geschiedenis

“Antisemitisme is een bepaald beeld 
van Joden, dat zich kan uiten als haat 
tegen Joden. Retorische en fysieke 
uitingen van antisemitisme worden 
gericht tegen Joden of niet-Joden 
en/of hun bezittingen, tegen instel-
lingen van de Joodse gemeenschap, 
en religieuze voorzieningen”. 
Definitie aangenomen door het Eu-
ropese Parlement.

Ergens is het begonnen, duizenden 
jaren geleden, ergens zei iemand tegen 
iemand anders: ‘Jij bent anders, jij bent 
een Jood en daarom mag ik jou niet’. Zo 
begon een vreselijke geschiedenis van 
haat, geweld en zelfs vernietiging, zo 
werd het antisemitisme geboren.
Wie ermee begon, weten we niet, maar 
het antisemitisme heeft oude papieren, 
het is dus geen uitvinding van het na-

tionaalsocialisme, niet van de Islam en 
niet van het Christendom, hoewel alle 
drie medeverantwoordelijk zijn voor de 
verschrikkingen van het antisemitisme. 
Het Christendom draagt medeschuld 
aan de vernietigingskampen zoals 
Auschwitz. De Islam draagt mede-
schuld aan de aanslagen in onze tijd 
op Joden en Synagogen. En het natio-
naalsocialisme sloot aan bij het anti-
semitisme dat er al in Europa was.

Echter, het antisemitisme is ouder, zoals 
bijvoorbeeld te lezen valt in het bijbel-
boek Ester (5e eeuw voor Christus). 
Haman vraagt aan de Perzische koning 
om alle Joden te mogen uitroeien. We 
lezen daar: “Daarna zei Haman tegen 
koning Ahasveros: Er is een bepaald 
volk dat over alle provincies van uw 
rijk verspreid leeft en te midden van 
de andere volken zijn eigen leven leidt. 
Hun wetten verschillen van die van 
alle andere volken en aan de wetten 
van de koning houden ze zich niet. De 
koning is er niet bij gebaat hen maar 
rustig hun gang te laten gaan. Als het 
de koning goeddunkt, laat er dan een 
bevel op schrift worden gesteld dat ze 
moeten worden uitgeroeid (Ester 3).
Het blijkt dat er altijd weer andere 
volken bezig zijn met de Joden. De 
Egyptenaren schrijven papyrusvellen 
vol over hen, de christenen zijn voort-
durend bezig met hen, houden van 
hen en haten hen, de Islam denkt na 
over de relatie tussen Mohammed en 
de Joden, in de middeleeuwen roept 
men de Joden ter verantwoording bij 
hongersnood, epidemieën en als de 
koningen te hoge belastingen heffen. 

Duizenden jaren lang
Nazi-Duitsland zette een hele ver-
nietigingsindustrie op, met in heel 
Europa kampen en spoorlijnen naar die 
kampen – in Nederland onder andere 
kamp Westerbork en kamp Amers-
foort. Ook na de Tweede Wereldoorlog 
houdt het Jodendom de wereld bezig, 
nu vooral in de gestalte van de staat 
Israël. De ene VN-resolutie na de andere 
wordt op deze kleine staat losgelaten.
Wat is het dat de wereld zich voort-
durend bezighoudt met het Jodendom, 
dat de haat tegen de te vinden is in 
democratieën en dictaturen, te vinden 
is bij Christenen en niet gelovigen, bij 
liberalen en socialisten, bij reactionaire 
nationalisten en universalisten? Het kan 
niet zijn omdat het zo’n machtig volk 
is en niet omdat ze overal in de meer-
derheid zijn en veel macht hebben. De 
feiten weerleggen de antisemiet die 
beweert dat de Joden overal aan de 
touwtjes trekken en zo machtig zijn.
Zoals eerder gezegd, het antisemitisme 
is geen uitvinding van het nationaal-
socialisme, maar bestaat al duizenden 
jaren lang en bestaat helaas nog 
steeds. In Berlijn durven Joden geen 
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keppeltje te dragen in het openbaar en 
worden synagogen en Joodse scholen 
permanent bewaakt door gewapende 
agenten. Het is niet verstandig om in 
de buitenwijken (banlieu) van Parijs 
of in sommige wijken van onze grote 
steden je als Jood te gedragen. Wie het 
Joods historisch museum in Amster-
dam bezoekt, gaat door scanpoortjes. 
De wrange werkelijkheid is dat er vanaf 
het jaar 2000 een toename is te zien 
in Europa van antisemitisme en van 
aanslagen op Joden, het meest door 
Europese islamitische extremisten of 
door rechtse extremisten (Brussel, Tou-
louse, Parijs, Halle).

Het antisemitisme wordt weer openlijk 
en schaamteloos uitgedragen. Waar dat 
toe kan leiden, hebben we gezien in de 
Tweede Wereldoorlog!

Verre van onschuldig 
Bedenk dat daar waar het in een 
samenleving wordt toegelaten niet 
alleen de Joden slachtoffer worden, 
maar ook andere minderheidsgroepen. 
We zien het gebeuren in landen als 
Polen, Hongarije of Bulgarije waar het 
antisemitisme weer opkomt en waar 
zwarten en vluchtelingen het zwaar 
hebben.
Is er een geldige reden om antisemiet 
te zijn? De antisemiet zelf vindt van 
wel. Immers, Joden zonderen zich af, 
Joden dringen zich altijd op, Joden zijn 
op geld beluste kapitalisten, Joden zijn 
communist en revolutionair. Alleen de 
antisemiet valt het niet op hoe tegen-
strijdig de typeringen zijn. De geharde 

antisemiet deinst er zelfs niet voor 
terug om al die tegenstrijdigheden 
in één adem te noemen om te bewij-
zen waarom hij Joden haat. Hij zit vol 
‘vooroordelen’ over de ‘Jood’ en laat zich 
niet overtuigen door de feiten.

Vooroordelen
Deborah Lipstadt schrijft in haar studie 
‘Antisemitisme, hier en nu’: “Het is 
belangrijk om te begrijpen dat het 
antisemitisme, zoals elk vooroordeel, 
losstaat van enige actie van een Jood. 
Antisemitisme is geen haat tegen 
mensen die toevallig Jood zijn. Het is 
haat tegen mensen omdat ze Jood zijn”. 

Het opvallende is dan dat het antise-
mitisme de Jood heeft opgeroepen. 
In Duitsland werden velen zich pas 
bewust van hun Jood zijn door de haat, 
vervolging en de achterdocht die zij 
ondervonden. De Franse filosoof Sartre 
zei het zo: “Het is ons duidelijk ge-
worden dat, in tegenstelling tot 
de algemeen verspreide opinie, 
niet het Joodse karakter het 
antisemitisme heeft uitgelokt, 
maar dat juist integen-deel het 
antisemitisme de Jood heeft 
opgeroepen”.

Het antisemitisme berust dus op 
vooroordelen, die niets zeggen 
over de Joden, dan wel over de 
antisemieten. Het maakt anti-
semitisme daardoor ook moeilijk 
te bestrijden. Alle argumenten 
om hem van zijn ongelijk te 
overtuigen, of ze nu van weten-
schappelijke, wijsgerige of 
religieuze aard zijn, overtuigen hem 
alleen maar van zijn gelijk. Hij zal al die 
pogingen onmiddellijk uitmaken voor 
‘Joods’ en dus naast zich neerleggen en 
zien als een bewijs van zijn gelijk dat 
de Joden de macht hebben.

Ergens, duizenden jaren geleden, is 
het begonnen, kwam het antisemi-
tisme op in de samenleving. Waarom? 
Er zijn vele verklaringen onder de 
wetenschappers. Volgens sommigen 
is de verklaring een sociale. In allerlei 
culturen en samenle-vingen zie je 
dat middenklas groepen, werkzaam 
in de handel, die afwijken in kleding, 
cultuur, huidskleur en achtergrond 

van de rest van de samenleving, ineens 
tot zondebok verklaard kunnen worden 
door de anderen. Het overkwam de 

Chinezen in Maleisië en Indonesië, de 
Indiërs in Uganda en Zuid-Afrika, de 
Joden in Perzië en later in het Europa 
van de middeleeuwen en nog weer 
later in Oost-Europa. Anderen wijzen 
erop dat het antisemitisme vooral een 
product is van sociale onrust. 

Een zwakke overheid, die moeite heeft 
om de wetten te handhaven, krijgt al 
gauw te maken met onvrede onder de 
bevolking. 
Er moet dan een schuldige gevonden 
worden, een zondebok die al deze 
onrust veroorzaakt, en die zondebok 
wordt dan de Jood.

Weer andere wetenschappers zoeken 
de oorzaak van het antisemitisme in 
het anders zijn van de Joden, omdat 
ze zichtbaar anders zijn, roepen ze 
afkeer en weerzin op. In al die verkla-
ringen zit wel wat. Het is zeker waar 
dat het anders zijn van de Joden leidt 
tot intolerantie en haat – toch, als dat 
de ware reden voor antisemitisme zou 
zijn, hoe kan dan dat het antisemitisme 
blijft voortwoekeren als de Joden 
onzichtbaar zijn of helemaal opgegaan 

zijn in hun omgeving. Waarom is er in 
een land als Japan antisemitisme, er 
wonen bijna geen Joden? Waarom is er 
nog antisemitisme in Oost-Europese en 
Arabische landen, waar nauwelijks nog 
Joden wonen?

De waarheid is dat Joods gedrag 
weinig van doen heeft met antisemi-
tisme; toch krijgen ze vroeg of laat te 
maken met antisemitisme. We vinden 
het antisemitisme onder liberalen en 
socialisten, bij democraten en dicta-
tors, bij nationalisten en universalisten, 
bij kapitalisten en communisten, bij 
Christenen en niet gelovigen. En voor 
al deze groepen geldt dat ze niet allen 
antisemiet zijn, maar dat bij diegenen 
in die groepen die geloven dat ze de 
absolute waarheid hebben het anti-

Het nationaalsocialisme sloot aan bij het 
antisemitisme dat er al in Europa was

Een Jood werdt op een bijzondere wijze 
opgehangen in de 15e eeuw
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semitisme een voedingsbodem vindt.
Waarom? Omdat het hen, die menen 
dat zij de absolute waarheid bezitten, 
stoort dat de Joden de vraag blijven 
stellen of de mens niet begrensd is en 
dat we die grenzen onder ogen moeten 
zien en dat we de waardigheid moe-
ten blijven respecteren van hen die 
anders denken. Die vraag stoort hen, 
want zij menen juist dat ze de abso-
lute waarheid bezitten, die waarheid 
willen ze ook aan anderen opleggen 
en ze kunnen eigenlijk niet accepteren 
dat er mensen zijn die er anders over 
denken. Die ander moet worden als 

zij, een kopie of satelliet van hen. De 
‘waarheidsbezitter ’wordt een fanaticus 
die alles wat anders is uit de weg wil 
ruimen, want ze verhinderen de weg 
naar de ‘waarheid’. Op die weg naar de 
‘waarheid’ komen ze altijd weer Israël, 
komen ze de Joden tegen, die weten 
van de begrensdheid van ons weten, 
die vragen stellen en respect vragen 
voor hen die anders zijn en denken. 

Met de woorden van de dichter 
Jehoeda Amichai:
“Op de plek waar we gelijk hebben komen 
nooit bloemen op in het voorjaar.
De plek waar we gelijk hebben is vastge-
stampt en hard als een dorsvloer.”
Ligt hier niet de wortel van het anti-
semitisme?! Ik meen van wel.

Vervolg

ANTI- 
SEMITISME

Vrijh
eid in Epe

Vrijheid     in Epe
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Vrijheid    in Epe

Door: Bas Zitman

Ontredderd sta ik op een groot veld. 
Het is stil, zelfs de vogels lijken te zwij-
gen, alsof ze zich met mij schamen over 
wat hier gebeurd is. Vanuit hier zijn 
mensen in veewagens weggesleept om 
elders vermoord te worden. Op deze 
plek werden mensen vergast omdat ze 
Jood waren, Roma of homo. Op deze 
plaats toonde het antisemitisme zijn 
ware gezicht, een hel op aarde. 
Er is niets onschuldigs aan het anti-
semitisme toen niet en nu niet. Wat 
gebeurde, kunnen wij niet meer 
ongedaan maken, wat nu gebeurt nog 
wel. Laten we waakzaam zijn en nooit 
tolereren dat het antisemitisme weer 
stem en een gezicht krijgt.

Ontredderd sta ik op het grote veld van 
Westerbork en denk aan het gedicht 
Auschwitz van Gerrit Achterberg:

“Met geblindeerde treinen meegegeven,
grauwe wagon op dood spoor afgehaakt,
ergens in barre oorden staat gij daar.

Krijtletters, door een vreemde hand ge-
schreven, bestemmen u van buiten koud 
en klaar voor deze plek, waar gij werd 
zoekgemaakt.”

Ontredderd sta ik op het grote veld van 
Birkenau en staar naar de gasovens
Ontredderd sta ik op het grote veld van 
Auschwitz-Birkenau en bedenk ‘dit zijn 
de namen’, de namen van hen die zijn 
zoekgemaakt. 

Dit is wat een antisemiet teweegbrengt 
als we hem het laatste woord geven. 
Het is opnieuw zaak om waakzaam te 
zijn en onze stem te verheffen.

Wie verder wil lezen: 

‘Antisemitisme, actualiteit van een 
historische ontwikkeling’ 
van Klaas A.D. Smelik; 

‘Antisemitisme, hier en nu’ 
van Deborah Lipstadt; 

‘In Search of Israel, the history 
of an idea’  van Michael Brenner. 

Servische spotprent 
uit WO2 waarin 
“de Jood” wordt 
voorgesteld als 
geheime wereld 
heerser
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Een boekbespreking van het werk 
door Jonathan Holslag (in 2018 in 
het Nederlands vertaald naar de titel 
‘Vrede en oorlog’)

Jonathan Holslag (1981) is Vlaams po-
liticoloog en onder andere verbonden 
aan de Vrije Universiteit van Brussel. 
Holslag is gespecialiseerd in de inter-
nationale politiek en publiceert daar 
veel over. Zijn recente boek ‘A political 
history of the world’ in het Nederlands 
vertaald naar de titel ‘Vrede en oorlog’ 
beschrijft ruim 3.000 jaar aan conflicten 
uit de wereldgeschiedenis; vanaf het 
moment dat de mens zich begon te 
vestigen in steden en rijken. Het toe-
gankelijke boek beschrijft de tragische 
boodschap dat de mensheid sindsdien 
steeds in perioden van oorlog heeft ge-
leefd, ondanks een hang naar vrede en 

stabiliteit. Hierna volgt een beschrijving 
van dit weliswaar niet vrolijk stem-
mende maar ook weer niet pessimisti-
sche boek en waarvan de boodschap 
qua inhoud past in de context van dit 
magazine.

Waarom voeren we 
oorlogen?
Op de vraag wáárom we als mensheid 
steeds weer in oorlogen verwikkeld 
raken, is geen eenduidig antwoord te 
geven. Blijkbaar is er wel degelijk een 
wens om vrede te bereiken, maar die 
weg loopt te vaak langs de weg van 
oorlog. Holslag beschrijft aan de hand 
van zijn onderzoek naar ruim 3.000 jaar 
geschiedenis en de rol van de politieke 
leiders van alle tijden welke bewegin-
gen er waren in Europa, China, het 
Midden-Oosten als gevolg waarvan 
gewapende conflicten ontstonden. 

Daaruit vallen grote lessen te leren en 
het feit is dat we in de praktijk steeds 
dezelfde platgetreden paden bewan-
delen en dus dezelfde fouten maken als 
onze voorgangers. We leren jammer 

genoeg niet van de geschiedenis en 
vervallen in hetzelfde patroon.
Op de vraag welke belangrijke les er is 
geleerd naar aanleiding van Holslag’s 
onderzoek, stelt hij in een interview in 
Vrij Nederland (januari 2019): 

VREDE EN 
OORLOG

een boek van
Jonathan 

Holslag
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Door: Wim Meenink

Perikles spreekt de volksvergadering van Athene toe (geromantiseerde voorstelling 
door Philipp von Foltz, 1877). De Atheense volksvergadering geldt in het westen als 
het oervoorbeeld van democratisch bestuur. 
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“Ik ben er heel bewust aan begonnen 
zonder theoretisch kader, om ook mijn 
eigen veronderstellingen op de proef te 
stellen. Mijn belangrijkste ontdekking is 
dat harde politieke en militaire macht 
niet bestendig is zonder zachte kern. 
Voor ik aan dit onderzoek begon, dacht 
ik: je moet eerst militair en economisch 
sterk staan voor je met je ideeën invloed-
rijk kunt zijn. Heb je geen sterke econo-
mie en geen sterk leger, dan kun je idea-
listisch zijn zoveel je wilt, maar andere 
landen nemen je niet serieus. 
Dat vind ik nog steeds.

Denkers als Sun Tzu, Kautilya en Machi-
avelli hebben de vorsten altijd voorge-
houden dat je harde economische en 
militaire macht uiteindelijk alleen in 
stand houdt als de kern deugdzaam is. 
Dat betekent dat je respectvol met bur-
gers moet omgaan, dat je bescheiden en 
voorzichtig moet zijn, dat je moet werken 
aan sociale samenhang, dat je trouw 
moet zijn aan je waarden. We kunnen wel 
muren willen bouwen om onze welvaart 
te beschermen, met Trump en Orbán 
voorop, maar als achter die muren mil-
joenen mensen nauwelijks een kans krij-
gen, als de ongelijkheid groeit, als de rijke 
elite zich met zijn miljarden onttrekt aan 
zijn verantwoordelijkheid, als de waar-
digheid uit de politiek verdwijnt, zoals 
Joe Biden het heel mooi uitdrukte bij de 
begrafenis van John McCain, dan kun je 
muren bouwen zo veel je wilt, maar dan 
gaat de samenleving uiteindelijk kapot 
door de rot van binnenin.” 

Het boek
Terug naar het boek en de analyse 
van redenen waarom oorlogen tot 
stand komen. De gruwelen van 
oorlog zijn ons natuurlijk niet al-
leen bekend uit de recente historie 
van de Eerste en Tweede Werel-
doorlog, waarvan we intussen 
de ingekleurde filmbeelden op 
ons beeldscherm kunnen vol-
gen. Oorlogen zijn op de meest 
gruwelijke en wrede manieren 
uitgevochten en bijna altijd 
ten koste van heel veel burger-
slachtoffers. 
De machthebbers vormen 
de politieke elite. De afstand 
tussen de (grote) leiders, 
koningen en het gewone volk 

is historisch gezien groot. De ontwik-
keling van de democratie is in de 
moderne geschiedenis een belangrijke 
historische gebeurtenis waarmee de 
invloed van het volk op de politiek 
toeneemt. Maar het democratisch 
principe, overigens geen garantie voor 
ultieme controle op de leiders, is geen 
wereldwijd gehanteerd uitgangspunt. 
We zien bijvoorbeeld nog steeds een 
wereldwijde strijd voortduren om het 

‘ware geloof’. Heilige oorlogen in het 
verleden, de jihad in het heden vormen 
excuses voor het voeren van gewapen-
de strijd. Holslag geeft een analyse 
van een aantal ‘lagen’ als basis van de 
historische samenhang om inzicht te 
krijgen in een rusteloze en conflictrijke 
wereld en waar ons dat mogelijk kan 
brengen. . De geschiedenis van de verdeling 
van macht. 
Macht is door Robert Dahl omschreven 
als: “het vermogen om mensen te laten 
doen, wat ze anders niet zouden heb-
ben gedaan”. Beïnvloeding dus op basis 
waarvan? Ware argumenten? Valse 
argumenten? Fake news?. De geschiedenis van de politieke 
organisatie. 
Stad, stadsstaat, natie, monarchie of 
republiek, in samenhang met invloed-
rijke actoren als religieuze leiders etc. 
We zien een actuele hang naar ‘eigen 
grenzen’, terugkerend nationalisme.. De geschiedenis van de interactie
 tussen politieke blokken. 
Gaat er onder het verkondigen van 
‘nieuwe wereldorde’ door politieke 
leiders geen persoonlijke agenda schuil 
van eigenbelang, rivaliteit en zucht naar 
macht? Kan de invloed van communi-
catie, onderlinge economische afhanke-
lijkheid en gedeelde waarden de kans 
op conflicten verminderen?. Het belang en de invloed van 
natuur en milieu en de veranderin-
gen daarin. 
Klimaatveranderingen en voedsel-
schaarste hebben door de eeuwen heen 
geleid tot grote volksverhuizingen en 
migratiestromen als gevolg waarvan 
grootse territoriale conflicten ontstonden. 
Wat is er nieuw in dit verband?. Hoe verandert ons kijken naar de 
aard van de wereldpolitiek? 
Veranderende visies op een toene-
mende onderlinge afhankelijkheid 
door handel en internationale normen 
voeren tot een neiging naar nationaal 
egoïsme en streven naar autonomie 
(America first), veiligheid (bouwen van 
muren) en macht (militaire suprematie 
en die ook gebruiken!).

Natuurlijke grenzen, de behoefte om 
juist de grenzen te verleggen, het mo-
rele gelijk, het niet naleven van verdra-
gen en het doen nakomen van ‘gerech-
tigheid’ zijn vaak argumenten om in 
conflict te raken. En laten we de mis-
schien wel belangrijkste argumenten, 
namelijk de economische, vooral niet 
uit het oog verliezen. Angst voor een te 
groot economisch succes van rivalise-
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Het boek ‘Vrede en oorlog’ 
(de Bezige Bij) is te koop 

als e-book en paperback.

vervolg

VREDE EN 
OORLOG



4145

rende landen waardoor er in eigen land 
economische zwakte ontstaat die leidt 
tot politieke zwakte. Frankrijk zag in de 
negentiende eeuw dat buurlanden als 
Engeland en Pruisen een einde maak-
ten aan zijn economische suprematie. 
Het huidige ‘Trumpiaanse’ protectio-
nisme en isolationisme zijn gebaseerd 
op de angst voor overvleugeling door 
China. Een handelsoorlog is het voorlo-
pige nog wapenvrije beeld dat we zien.

Oorzaken voor gewapende 
conflicten
Holslag analyseert in zijn werk dat in 
de geschiedenis de oorzaken voor 
gewapend conflict te zoeken zijn in 
argumenten zoals de meest simpele: 
immers, men had de macht en de am-
bitie om oorlog te voeren. En als staten 
soms dan zo zwak waren dan was het 
voor de andere een buitenkansje om 
ze binnen te vallen en te veroveren. 
Het veiligheidsdilemma is een ander 
argument. Van diverse kanten worden 
zo veel inspanningen verricht om de 
eigen 

veilig-
heid te vergroten dat het wel tot een 
gewapende confrontatie móet leiden. 
Zeker in de tijd dat de grenzen nog niet 
zo duidelijk vaststonden. De gedachte 
dat handel zou bijdragen aan de vesti-
ging van duurzame vrede is een illusie 
gebleken, hoewel de verwachting dat 
dit het geval zou zijn al millennia oud 
is. Beheersing van de zijderoute was in 
het verleden een belangrijk argument 
voor gewapende interventie. Tenslotte 
speelde religie een niet onbelangrijke 
rol. Vroeg of laat werd door elke religie 
wel een heilige oorlog uitgevochten. 
Voorwendselen om de gewapende 
strijd aan te gaan, zijn terug te vinden 
in de behoefte om vernederingen uit 

het verleden en aangedaan onrecht te 
wreken. Een ander weerkerend argu-
ment is de voorgewende behoefte om 
onderontwikkelde volken de voordelen 
van ‘onze superieure’ beschaving te wil-
len brengen, zolang je jezelf tenminste 
beschouwt als het middelpunt van de 
wereld.

De noodzaak van succes-
volle diplomatie
Hoewel de diplomatie de laatste 
decennia na de Tweede Wereldoorlog 
sterk is uitgebreid en we een in-
stituut als de Verenigde Naties en een 
Veiligheidsraad kennen, is hiermee 
desondanks nog nooit een oorlog 
voorkomen. Echter, er zijn ook suc-
cesvolle voorbeelden van diploma-
tie. Desalniettemin betoogt Holslag, 
dat de diplomatie toch steeds een 
belangrijke bijdrage zal blijven 
leveren aan het voorkomen van 
oorlogen. 

Alleen als diplomaten nederig-
heid en gevoeligheid aan de dag 
leggen en de historische en cul-
turele context begrijpen, empa-
thie hebben, is vrede haalbaar 
maar desondanks niet te garan-
deren; een bewonderenswaar-
dige en hoopvolle conclusie. 
Holslag benadrukt het belang van de 
geschiedenis als spiegel. Hij citeert 
Taizong met diens woorden: 
”Gebruik geschiedenis als een 
spiegel om zo na te gaan hoe de 
opkomst en de neergang van een 
dynastie in zijn werk gaat”. 

Door nieuwe technologie 
en vernuftig (doortrapt?) 
tactisch spel kent machts-
politiek nieuwe en steeds 
laagdrempeliger vormen. 

Echter, we zijn in de kern niet zo 
veel anders dan onze voorou-
ders ondanks een schijnbaar libe-
ralere maatschappij (althans in 
delen van de wereld) die onder-
steunend is aan voortgaande 
machtspolitiek en dat maakt de 
kans op herhaling groot.
 
In zijn interview in VN betoogt 
Holslag, dat er twee belangrijke 
gevaren zijn die het Westen op 
dit moment bedreigen: de migra-
tiecrisis die ons nog te wachten 
staat als gevolg van een demo-
grafische explosie in het Zuiden, 
in combinatie met klimaatveran-
dering en de opkomst van China 

Gebruik geschiedenis als een spiegel

Op de vraag 
wáárom we als 
mensheid steeds 
weer in 
oorlogen verwikkeld raken, is geen 

eenduidig antwoord te geven.
De ontwikkeling van 

de democratie is in de 

moderne geschiedenis 

een belangrijke 

historische gebeurtenis 

waarmee de invloed 

van het volk op de 

politiek toeneemt.

met 1,4 miljard mensen op zoek naar 
grotere welvaart en wereldmacht. 
Hij heeft daar een geheel eigen visie 
op, waarvoor ik u uitnodig in ieder 
geval het interview te lezen. 

De migratiecrisis 
als gevolg van 
bevolkingsexplosies 
in het Zuiden én 
klimaatverandering 
vormt een 
groot gevaar 
voor het Westen. 



In de meidagen van 1940 werd 
Nederland door Duitsland bezet. De 
Nederlandse regering week uit naar 
Londen. Vanaf dat moment liep ook 
de Nederlandse kolonie in Oost-Azië 
gevaar, want Duitslands bondgenoot 
Japan probeerde zijn macht uit te 
breiden over Oost-Azië. 

Na de aanval van Japan op de Ameri-
kaanse marinebasis Pearl Harbor viel 
Japan ook Nederlands-Indië aan. 
Drie maanden later gaf het Koninklijk 
Nederland Indische Leger (KNIL) zich 
over. De koloniale heerschappij van 
Nederland was voorbij en Japan be-
zette het eilandenrijk. De Japanners 
stimuleerden het Indische nationa-
lisme. Dat viel in vruchtbare aarde, 
want de zwakte van de Europeanen 
was blootgelegd. Japan deed er al-
les aan om de Nederlandse sporen 
in de samenleving weg te wissen.                                                                                                                                          
                       
Japan als bezetter                                                                                                                                         
In mei 1942 werden de Europeanen 
vastgezet in kampen, de mannen ge-
scheiden van vrouw en kinderen. Een 
deel van de Indo-Europeanen trof het-
zelfde lot. De levensomstandigheden 
in de kampen verschilden sterk. 
In sommige kampen was het overle-
vingspercentage net zo laag als in 
de Duitse vernietigingskampen.                                                                                                                             

Pit Aalhuizen-van Voss is 
geboren in Tjimahi op Java, 
maar ze woont al meer dan de 
helft van haar leven in Vaas-
sen. Als meisje van een jaar of 
twaalf kwam ze samen met 
haar moeder en zusjes terecht 
in kamp Tjihapit II in Bandoeng. 
Moeder Van Voss gaf in het 
kamp wiskundeles aan haar 
dochters. Veel meer dan een 

kommetje rijst kregen ze niet, maar 
soms wist Pit wat fruit te bemachtigen. 
Pit ging op jacht om fruit te bemachti-
gen: ze ‘gapte’ papaya’s uit de fruit-
bomen, verstopte ze onder haar oksels 
en droeg daarbij een groot overhemd 
van haar vader als ze weer terugkwam 
en op appel moest. Dit werd doorge-
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briefd aan de kampcommandant, 
maar hij nam gelukkig geen strenge 
represailles. Ze had het slechter kunnen 
treffen. De commandant was nogal een 
jandoedel. Na kamp Tjihapit II verhuis-
den ze naar kampong Makassar, een 
onderneming tussen Jakarta en Bogor. 
Corry Vonk was de officiële entertainer 
in het kamp: met haar optredens hield 
ze de moed erin. 
     
Gelukkig kwam de bevrijding op 15 
augustus. Meteen werd het rantsoen 
verhoogd, maar een dag later werd dit 
weer teruggedraaid. Pits vader was mili-
tair. Hij werd krijgsgevangen gemaakt 
en moest werken aan de Birmaspoor-
lijn. Ze zouden hem pas na drie jaar 
terugzien. Toen was hij zo mager dat 
zijn dochter hem eerst niet herkende. 
Het gezin ging eerst met vader mee 
naar Thailand, daarna naar Nederland. 
De vader van Pit moest meteen weer 
in dienst en dus terug naar Indonesië. 
Nederland zat er niet op te wachten 
om extra monden te voeden! Je kon de 
ontvangst niet bepaald hartelijk noe-
men. Op school mocht Pit een versneld 
programma volgen. Dankzij de lessen 
van haar moeder was dat goed te doen.
                                                                                           
Niet alleen de mensen van Nederlandse 
of Nederlands-Aziatische afkomst, ook 
de inlandse bevolking kreeg veel te lij-
den van de Japanse bezetting. Toen de 
levensomstandigheden verslechterden, 
paaide Japan de autochtone bevol-
king met de belofte van onafhankelijk-
heid. Nu had koningin Wilhelmina in 
december 1942 ook al zelfstandigheid 
toegezegd, maar de belofte van een 
koningin in ballingschap had weinig 
indruk gemaakt.
  
Nasleep 
overgave Japan                                                                                                                                            
Duitsland capituleerde op 5 mei 
1945. Na de atoombommen op Japan 
(6 en 9 augustus 1945) werd ook 
zijn voormalige bondgenoot Japan 
tot onvoorwaardelijke overgave 
gedwongen Op 17 augustus riep 
Soekarno de Republiek Indonesië 
uit. Ondanks verwoede pogingen 
daartoe lukte het Nederland niet zijn 
gezag te herstellen. Tussen kerst en 
oudjaar 1949 erkende Nederland de 
Verenigde Staten van Indonesië. Al in 
1945-1946 kwamen 50.000 mensen 
met een (gedeeltelijk) Nederlandse 
achtergrond naar Nederland; daar 
kwamen er vanaf 1950 nog 70.000 bij.                                                                                                                          
Tegen de afspraak in hief Soekarno op 
25 april 1950 de deelstaat Oost-Indo-
nesië op. De federalisten probeerden 
de deelstaat overeind te houden, maar 
dat mislukte. Oost-Indonesië, waarvan 
de Molukken een soort provincie 
waren, onderwierp zich aan de centrale 
regering. Als reactie op de opheffing 
van de federale structuur, riepen de 
Molukkers de Vrije Republiek der Zuid-
Molukken uit.     

Bouw woonoord Vaassen. December 1957
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Molukkers naar Nederland                                                                                                                                        
De inlandse KNIL-troepen bevonden 
zich op Java. Hun commandant ge-
lastte de 3.500 niet-gedemobiliseerde 
Molukse ex-KNIL-militairen inscheping 
voor vertrek naar Nederland. 
De alternatieven waren opgaan in 
het Indonesische leger of op Java 
blijven. Bij de beide laatste opties was 
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Dubbele blijdschap heerste er in het 
gezin Brouwers aan de Emmastraat 
in Epe, want naast het vieren van de 
bevrijding was er de vreugde van-
wege de geboorte van hun dochter 
Hiltje Wilhelma Irene op donderdag 
19 april 1945.

Een dag later vond - dankzij de 
voortvarendheid van het bestuur van 
voetbalvereniging Epe - de eerste 
wedstrijd plaats tegen een Engels 
team. Ondanks de korte voorbereiding 
en de gelegenheid om dit treffen 

aan te kondigen, was een vrij groot 
aantal belangstellenden op het sport-
terrein aan de Spoorstraat aanwezig. 
De gasten werden verwelkomd door 
voorzitter Lengton. Volgens Engelse 
gewoonte mocht de winnaar de bal in 
bezit houden. De vereniging zat slecht 
in haar materiaal en daarom was de 
overwinning met 2-1 tegen de Tom-
mies dan ook zeer welkom.
Bezoekers hoefden voor deze wedstrijd 
niet te betalen. In plaats daarvan kon 
bij de ingang geld worden gegeven 
dat bestemd was voor de mensen die 
oorlogsschade hadden geleden. 

De krant van 25 april 1945 meldde dat 
er in Vaassen sinds een paar maanden 
een noodziekenhuis was gevestigd in 
het Gebouw van Chr. Belangen aan de 
Kosterstraat. Er zou plaats zijn voor on-
geveer twaalf patiënten. Het lag in de 
bedoeling om het ziekenhuis geschikt 
te maken voor de opname van vijftig 
personen, maar met de inrichting was 
men nog niet zo ver.

Begin mei werd - in het belang van 
de wederopbouw - door de Comm. 
Venn. Cartonfabriek Jan van Delden uit 
Vaassen aan de bevolking verzocht om 
oud papier en karton zoveel mogelijk 
te bewaren. Voor de bevolking was dit 
een lastig verzoek om in te willigen 
gezien de ontstane materiaalschaarste 
voor het aanmaken van de kachel. Dit 
wetende, was het ook voor de fabrieks-
eigenaar geen gemakkelijk verzoek. 

hun veiligheid niet gewaarborgd; 
het was ook in strijd met het recht 
op demobilisatie op een plaats naar 
keuze. Het gevolg was, dat ze tijdelijk 
naar Nederland moesten. Soekarno 
tarten door ze naar de Molukken te 
laten gaan, durfde Nederland niet.                                                                                              
De militairen en hun gezinnen kwamen 
in Nederland terecht in woonoorden. 
Ze kregen ontslag uit het leger; hun 
achterstallige soldij ontvingen ze niet. 

Ten slotte kwamen ze o.a. in Vaassen 
terecht. Het tijdelijke verblijf kreeg 
gaandeweg een blijvend karakter. 
Kon Nederland geen vuist maken 
tegen Soekarno? Nee! De rivaliserende 
supermachten de Verenigde Staten en 
de Sovjetunie steunden hem. Ze ver-
dachten Nederland van neokoloniale 
bemoeizucht. In de Koude Oorlogstijd 
hielden ze Soekarno graag te vriend. 
En zo kwamen sommige inwoners van 
het voormalige Nederlands-Indië klem 
te zitten tussen de raderen van de 
geschiedenis.

Gebouw voor Christelijke Belangen 
aan de Kosterstraat in Vaassen

Door: Frans Schumacher

Bouw woonoord herfst 1957
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‘Muziekvereniging 
Prins Bernhard’ uit Emst, 
opgericht op 3 januari 1939.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
was het ‘Muziekvereeniging Emst’, 
het gebruik van de naam Prins 
Bernhard was niet toegestaan.
De foto is afkomstig uit het 
archief van Henk Kloezeman.

vervolg
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De fabriek wilde het papierafval ge-
bruiken voor de fabricage van karton-
platen. Platen die gebruikt konden 
worden voor het dichten van glasscha-
de (kapotte ramen) en het bekleden 
van binnenmuren van nieuwgebouwde 
woningen.

Daarnaast werd de bevolking verzocht 
om geen spijkertjes, glasscherven of 
ander scherp materiaal meer op de 
wegen te gooien. ‘’Voor onze gemeente 
zijn de tijden gelukkig voorbij dat 
dit strooien onder bepaalde omstan-
digheden een vaderlandschlievende 
daad kon worden genoemd: thans 
zou het alleen oponthoud en schade 
voor de auto’s der geallieerde en 
binnenlandsche strijdkrachten en 
van de voedselvoorziening kunnen 
beteekenen.’’

Eind maart vorderden de Duitsers 
woningen in het Dellenpark en omge-
ving. Na hun vertrek misten de inwo-
ners allerlei goederen, maar troffen zij 
ook voorwerpen aan die niet van hen 
waren. Het kostte de gedupeerden veel 
moeite om de weggeraakte eigendom-
men terug te vinden. Om alles weer op 
de juiste plek te krijgen, werd nu het 
advies gegeven om aan de voordeur 
bekend te maken welke voorwerpen 
men miste of over had. Het centraal 
deponeren van dergelijke gegevens bij 
bijvoorbeeld de Prins Bernhardtoren of 
vanaf 7 mei bij de heer Ketting aan de 
Dellenweg (Eperhof) leek volgens de 
krant nog het meest doeltreffend.

Ter ere van de verjaardag van Prins 
Bernhard werd op vrijdagavond 29 juni 
een geslaagd concert gegeven in het 
plantsoen van de Verbandstoffenfa-
briek Utermöhlen te Emst. 

Aan dit concert werkten mee: 
Muziekvereniging Prins Bernhard, 
Christelijk Zangkoor De Lofstem en de 
Gemengde Zangvereniging Zang en 
Vriendschap, alle uit Emst.
Tot grote vreugde van heel Oene zag 
men op dinsdag 3 juli de terugkeer 
van de kerkklok. De klok werd met een 
vrachtauto vanuit Tilburg terugge-
bracht.

Twee dagen later vertrokken oorlogs-
vrijwilligers uit Emst en Vaassen voor 
een militaire vooropleiding naar de 
Jan van Schaffelaerkazerne in Ermelo. 

Rijkswaterstaat 
was begonnen 
met de bouw van 
noodbruggen over 
het Apeldoorns 
Kanaal. Bij Jonas 
werd een schipbrug 
gelegd, terwijl aan 
de Cannenburgher-
brug nog werd 
gewerkt. Hier kwam 
een ophaalbrug 
voor verkeer met 
maximaal 5 ton 
gewicht.

Burgemeester 
Diepenhorst maakte 

eind juli bekend dat er in de maand 
augustus in Epe, Emst, Vaassen en Oene 
opnieuw gelegenheid was voor een 
gratis pokkeninenting. Bij de inen-
ting moest het trouwboekje worden 
meegenomen.

De Wilhelminavereniging in Epe 
besloot de verjaardag van koningin 
Wilhelmina niet ongemerkt voorbij te 
laten gaan. Een commissie deed een 
beroep op iedereen om het dorp een 
feestelijk aanzien te geven. 
Bewoners van buurten en straten 
werden verzocht zich vóór zaterdag 
4 augustus aan te melden bij 
secretaris Joh. H. van Vemde.
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Iedereen kijkt Starwars en allerlei 
andere science fiction films, waarin 
techniek een belangrijke rol speelt. 
Maar hoe ziet een mogelijke toekom-
stige oorlog eruit? 

In de conflicten die nu worden uit-
gevochten zien we al een aantal 
verschillen ten opzichte van die in de 
Tweede Wereldoorlog. Zo zijn kleine 
beweeglijke eenheden, die zijn uit-
gerust met geavanceerde wapens snel 
in te zetten en hebben een relatief 
hoge slagkracht. Daarnaast worden 
momenteel stealth-technieken toe-

gepast om de 
zichtbaarheid van 
het oorlogsmaterieel 
te verminderen en 
daardoor meer te 
verrassen bij een 
aanval. Daarnaast 
worden drones gea-
vanceerder en sneller 
inzetbaar. Toch blijft 
het nog steeds nodig 
om troepen in te 
zetten, waarbij indivi-
duele militairen hun 
levens op het spel 
zetten.

Maar de toekom-
stige oorlog wordt 
steeds minder op het 

slagveld uitgevochten, maar juist ook 
daarbuiten. Guerrilla-achtige tech-
nieken hebben inmiddels een lange ge-
schiedenis, maar steeds meer worden 
ook relatief weinig getrainde burgers 
ingezet voor zelfmoordaanvallen. Hier-
door wordt het verschil tussen militair 
en burger steeds moeilijker zichtbaar 
en wordt ieder individu een potentieel 
gevaar. Daarnaast gaat ook de techniek 
buiten het slagveld steeds verder. We 
herinneren de STUX-net-aanval, waarbij 
Iraanse kerncentrales met een soort 
virus werden stilgezet. 

Er wordt steeds meer intelligentie toe-
gepast en er wordt gedacht aan swar-
ming, waarbij hele zwermen relatief 
goedkope drones gezamenlijk een aan-
val uitvoeren en veel preciezer doelen 
kunnen selecteren en uitschakelen. 
Een andere ontwikkeling is dat veel 
apparaten en installaties gekoppeld 
zijn met internet. Deze kunnen op af-
stand worden bestuurd. Wanneer je de 
besturing kunt overnemen, kun je deze 
apparaten bedienen. Je kunt je voor-
stellen wat er gebeurt als de bediening 
van sluizen, elektriciteitscentrales en 
andere belangrijke voorzieningen door 
anderen kunnen worden overgenomen.

Maar op veel kleinere schaal komt het 
veel dichterbij. Vrijwel ieder van ons 
heeft een smartphone, waarin veel 
techniek is opgenomen. 

Een camera en een microfoon kunnen, 
wanneer deze niet goed zijn beveiligd, 
met een eenvoudige ingreep worden 
overgenomen en dat biedt inzicht 
in veel levens. Slimme apparaten als 
Google Home en Amazon Alexa luis-
teren de hele dag naar de gesprekken 
in hun omgeving en wachten op een 
opdracht. 
In de analoge wereld valt de impact 
daarvan nog wel mee, dan heb je veel 
mensen nodig om al die apparaten af 
te luisteren. Met de hoogontwikkelde 
technologie van nu kan dat afluisteren 
door algoritmen worden overgeno-
men, die de interessante informatie 
weten te filteren uit de gesprekken die 
ze registreren. Gesproken tekst kan 
eenvoudig in geschreven tekst worden 
omgezet en door geavanceerde syste-
men geïnterpreteerd worden. Taalbar-
rières kunnen steeds eenvoudiger 
worden geslecht.

Daarnaast is er de infrastructuur van 
netwerken als internet en telefonie, 
waarin veel netwerkcomponenten 
opgenomen zijn. Thuis kun je denken 
aan de router, die op internet is aan-
gesloten, maar in de rest van de infra-
structuur zitten soortgelijke apparaten. 
Ook deze kunnen worden gebruikt om 
informatie te verkrijgen. 
Het is de vraag of de privacy, die we 
momenteel met wetten proberen te 
waarborgen voor de toekomst is ge-
waarborgd. Veel informatie kan als 
Big Data worden ontsloten en waar 
internetalgoritmes zoekmachines 
kunnen voeden, kunnen ze ook an-

dere informatievergarende systemen 
voorzien van informatie, die voor al-
lerlei doeleinden kan worden gebruikt. 
Spioneren en ondervragingen krijgen 
daardoor een heel ander karakter.

Het is moeilijk te voorspellen hoe een 
toekomstige grootschalige oorlog 
wordt gevoerd, maar technologie zal 
daar zeker een belangrijke rol in spelen. 
De twee voorgaande wereldoorlogen 
hebben beide laten zien dat de voor-
bereiding daarop moeilijk is. Na een 
loopgravenoorlog werd een Blitzkrieg 
met snel oprukkende troepen en para-
chutistenlandingen achter de linies 
niet voorzien. Zo zullen we ook nu een 
aantal mogelijkheden over het hoofd 
zien, die ons dan zouden kunnen ver-
rassen. Laten we hopen dat het nooit 
zover komt.
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Rond de Tweede Wereldoorlog 
speelde propaganda een belangrijke 
rol. Informatie werd gebruikt om 
mensen te beïnvloeden. Journa-
listiek werd beperkt. In de bevrij-
dingskrant van 2005 schreven we 
over de journalistenkampen op 
De Cannenburgh, waar journalisten 
door de bezetter werden ‘geïnfor-
meerd’ met voor hen welgevallige 
informatie. Als tegenwicht tegen 
deze beïnvloede pers, ontstonden 
ondergronds bladen als Trouw, het 
Parool en Vrij Nederland. 

Vrijheid heeft ook betrekking op 
informatie, maar is die informatie 
tegenwoordig allemaal wel zo vrij 
als we denken? De laatste jaren zien 
we ontwikkelingen die vraagtekens 
oproepen.

Wat is waar?
Op internet kun je veel informatie vin-
den. Maar wie eens de proef op de som 
neemt om via Google dezelfde zoek-
opdracht te geven met iemand met 
een andere achtergrond zal zien dat er 
(deels) andere informatie zal worden 
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getoond. Dat komt door het 
profiel dat deze en andere 
websites aanmaken van de 
gebruikers. Op basis van 
eerdere interesses zal een an-
dere reeks worden getoond 
of in een andere volgorde. 
Op zich lijkt dit niet schok-
kend, maar het betekent wel 
dat je anders wordt geïnfor-
meerd.

Voor een willekeurige ge-
bruiker van internet is het 
lastig om de diepgang van de 
daar gepubliceerde artikelen 
te beoordelen. De laatste 
jaren lijken berichten over 
nepnieuws en alternatieve 
feiten steeds meer de aan-
dacht te krijgen. Waar het in 
deze berichten gaat om grote 
effecten als de Amerikaanse 
verkiezingen of bijvoorbeeld 
de inval in Irak, is de vraag 
gerechtvaardigd hoe vaak 
het ook in de rest van het 
nieuws voorkomt.

Beperkte budgetten 
van journalisten
Uiteraard wordt het nieuws 
dat kranten en andere media 
brengen ook geselecteerd, de 
journalisten hebben slechts 
beperkte tijd. In verschil-
lende kranten lees je ander 
nieuws en dat betekent dat je 
anders wordt geïnformeerd. 
De krant heeft een beperkte 
omvang en dat betekent dat 
deze keuzes moet maken. 
Diepgaande journalistiek kost 
tijd en daarmee ook geld. 
De budgetten van betaalde 
kranten en omroepen staan 
onder druk en dat betekent 
dat er minder diepgaande 
stukken verschijnen. 
Ook wordt steeds meer met 
beeldmateriaal als foto’s gewerkt. 
Daarbij speelt tevens een rol in hoe-
verre kranten veel gebruik maken van 
het doorplaatsen van persberichten. 
Het is een goedkope manier om de 
krant te vullen. 

Tegenwoordig wordt de complexe 
maatschappij steeds digitaler voorge-
steld. Met een referendum kun je je uit-
spreken voor of tegen een stelling, die 
zoals met de Brexit grote gevolgen kan 
hebben. Ook politici moeten met een 
korte zin hun standpunt weergeven, 
voor een broodnodige nuance is geen 
ruimte. Burgers lijken in sterke mate 
gevoelig voor oneliners, die echter niet 
uitvoerbaar zijn en alleen oppositie 
mogelijk maken. Door deze vorm van 
scoringsdrang is het binnen de politiek 
lastiger samenwerken.

Wetenschap pretendeert 
onafhankelijk te zijn
Zuivere wetenschap kan echter ook 
een belangrijke bijdrage leveren aan 
goede informatie. Maar wie naïef 
aanneemt dat de wetenschap de 
waarheid verkondigt, kan ook bedro-
gen uitkomen. Veel wetenschappelijk 
onderzoek wordt met een bepaald doel 
door bedrijven uitgevoerd en ook in de 
wetenschap is het aantrekkelijker om 
een nieuwe hypothese te introduceren 
dan er een van een ander te falsificeren. 
Ook kennen we een aantal voorbeelden 
dat onderzoeken worden beïnvloed, 
door bijvoorbeeld de tabaksindustrie. 
Ook al zal een wetenschapper die het 
niet zo nauw neemt met de waarheid 
vroeg of later door de mand vallen. 
Maar het kwaad is dan al geschied 
en deze informatie blijft vaak lang in 

het geheugen van de argeloze bur-
gers hangen. Dit heeft het vertrou-
wen in de wetenschap in de publieke 
opinie dermate ondermijnd dat zuiver 
wetenschappelijke resultaten worden 
weggezet als een mening.

De mens heeft nog nooit zoveel 
informatie ter beschikking gehad, 
maar het is bovendien nog nooit zo 
moeilijk geweest om deze goed te 
doorgronden. Mediavaardigheden zijn 
nodig om een goed beeld te kunnen 
vormen uit de grote hoeveelheid be-
schikbare informatie.
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Winter, wellness en Thermen Bussloo. Dát gaat perfect samen. Kom tot rust 
en ontspan… Drijf op het zoute water van de MEXICAANSE CENOTE, beleef 
oosterse rust in de AZIË SAUNA of ga de wereld rond in één saunagang: 
ontdek de VIER ELEMENTENSAUNA. Grenzeloos genieten, nu dubbel zo fijn 
met onze winterspecial!

Bloemenksweg 38  7383 RN Voorst (Gelderland)                                                                                                                                              www.thermenbussloo.nl   

ELKE 2e EN LAATSTE 
DINSDAG IS HET 

BADKLEDINGDAG

 Dit ga je ervaren:

Een hele dag genieten van onze sauna’s  
en baden

Deelname aan ons belevenisprogramma

Uitgebreid live cooking buffet

Entree & live cooking buffet

Reserveren en voorwaarden 
www.thermenbussloo.nl/genieten

€ 42,50
P.P.

genieten
deze winter?

Kom jij

02_TB_Adv_200x150.indd   1 14-01-20   11:27

Van Norel Bouwgroep is uw professionele partner voor 
utiliteitsbouw, woningbouw, turn-key projecten, renovatie, 
projectontwikkeling, bouwservice en onderhoud. Vertrouw en 
bouw daarom op van Norel. 

 

Bouwen voor de toekomst 

Volg ons ook op: 
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De Verenigde Naties (VN) vieren op 
24 oktober 2020 hun 75e verjaardag. 
Nederland is sinds het allereerste 
begin lid. Een beetje tegen wil en 
dank, dat wel. Echter, als voorvechter 
van het internationale recht kon de 
Nederlandse regering weinig anders 
dan lid worden van de eerste belang-
rijke naoorlogse collectieve veilig-
heidsorganisatie. 

Een warm pleitbezorger van de VN als 
handhaver van vrede en veiligheid in 
de wereld was Nederland de eerste de-
cennia nadrukkelijk niet. Dat had alles 
te maken met het koloniale verleden 
van Nederland. Ons land zag zichzelf in 
de eerste jaren na de Tweede Wereld-
oorlog als een middelgrote mogend-
heid met 80 miljoen inwoners. 
Een optelsom van de inwoners in 
Nederland en overzeese gebiedsdelen 
zoals Indonesië. 
Echter, Nederland kwam van een koude 
kermis thuis. De permanente leden van 
de Veiligheidsraad hadden geen bood-
schap aan de Nederlandse wens om 
vanwege zijn koloniën een speciale sta-
tus te krijgen. De landen die het groot-
ste aandeel hadden gehad in de strijd 
tegen Duitsland en Japan, besloten 
hun vredesdividend te verzilveren en 
zichzelf binnen de Veiligheidsraad van 
de VN het vetorecht toe te eigenen. De 
belangen van kleinere staten kwamen 
in de nieuwbakken wereldorganisatie 
op het tweede plan te staan.

VREDE EN 
VEILIGHEID

Weeskind in 
Nederland

Vrijh
eid in Epe

Vrijheid     in Epe

Vrijh
eid in Epe

VRIJHEID EPEin

Vrijheid    in Epe

Door: Richard van Gils (NIMH)

De Nederlandse regering was ook 
niet enthousiast over de verplichte 
deelname aan sancties die de Veilig-
heidsraad tegen agressieve of onwillige 
lidstaten kon afkondigen. De regering 
ondervond aan den lijve de conse-
quenties toen de Veiligheidsraad zich 
actief met de dekolonisatieoorlog in 
Indonesië ging bemoeien. In de zomer 
van 1947 en begin 1949 moesten 
Nederlandse militairen de operaties 
tegen de Republiek Indonesië na 
ingrijpen van de Veiligheidsraad staken. 
Nederland was een van de eerste lid-
staten die door de Veiligheidsraad werd 
veroordeeld. Onder druk van nota bene 
de Verenigde Staten van Amerika (VS) 
moest Nederland een staakt-het-vuren 
accepteren. Een andere optie was er 
niet. Inmiddels was klip-en-klaar dat 
alleen de VS en niet de VN garant 
zouden staan voor de veiligheid van 
Nederland. De regering kon niets an-
ders doen dan overstag gaan.

One Nation is letting 
us down
Het duurde niet lang of de VS oefenden 
opnieuw druk uit op Den Haag. 
Communistische troepen uit Noord-
Korea vielen op 25 juni 1950 Zuid-
Korea binnen. In zes weken tijd slaag-
den de Noord-Koreanen erin het slecht 
uitgeruste Zuid-Koreaanse leger en 
de in allerijl toegesnelde Amerikaanse 
eenheden terug te dringen tot de zuid-
oostelijke punt van het schiereiland. 
Ondanks een dwingende oproep van 
de VS, voelde de Nederlandse regering 
weinig voor een forse bijdrage aan een 
VN-vredesmacht. Liever richtte het 
kabinet-Drees zich op de sociaalecono-
mische wederopbouw van Nederland 
en West-Europa. Drees hoopte er met 
een symbolische bijdrage van af te 
komen. De Amerikanen reageerden 
verre van enthousiast. De druk werd 
flink opgevoerd. Slechts vijf jaar na het 
einde van de Tweede Wereldoorlog 
constateerde het Amerikaanse televi-
siestation CBS: “One nation is letting 
us down: Holland”. Het kabinet toonde 
zich onder grote Amerikaanse druk 

bereid om een infanterie-
eenheid, samengesteld uit 
vrijwilligers, beschikbaar 
te stellen: 
het Nederlands Detachement 
Verenigde Naties (NDVN).
Pas aan het einde van de 
Koude Oorlog bleek Neder-
land bereid te investeren in 
vrede en veiligheid als een 
van de hoofdtaken van de 
krijgsmacht. Tot die tijd was 
de verdediging van het eigen 
grondgebied dé hoofdtaak 
van de defensieorganisatie.

One nation is 
letting us down: 

Holland.

Koningin Juliana en 
Prins Bernhard krijgen tijdens een 

bezoek aan het VN-hoofdkwartier 
in New York in april 1952 uitleg 

over het gebouwencomplex door 
Wallace K. Harrison, hoofd van 

het United Nations Headquarters 
Planning Office. Tweede van links 

secretaris-generaal Trygve Lie, 
rechts van hem de Nederlandse 

permanente vertegenwoordiger bij 
de VN, D.J. von Balluseck.
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Crash sites in de  gemeente EpeCrash sites in de 
gemeente Epe 
met coördinaten
 
1.    Epe  52,212288 N;  5,580378 O;
        Crash Whitley bommerwerper RAF

2.    Emst   52,184606 N;  6,004998 O;
        Crash Lancaster bommenwerwerper RAF

3.    Emst 52,184771 N;  5,541554 O;
        Crash Stirling bommenwerper RAF

4.    Vaassen 52,172803 N;  6,002010 O;
        Crash Focke Wulf Duitse Luftwaffe

5.    Vaassen 52,173438 N;  5,591131 O;
        Crash Halifax RAF

6.    Epe  52,223066 N;  5,585224 O;
        Crash Boeing B17  “Vliegend Fort”  USAAF

8.    Epe  52,212802 N;  5,552104 O;
        Crash Thunderbolt jager  USAAF

9.    WVaassen 52,171849 N;  5,583076 O;
        Crash Thunderbolt jager  USAAF

10.  Epe 52,223066 N;  5,585224 O;
        Crash Lancaster bommenwerwerper RAF

11.  Oene 52,202811 N;  6,035340 O;
         Crash Lancaster bommenwerwerper RAF

12.  Vaassen 52,204069 N; 5,540594 O; 
         Crash Mustang jager USAAF

13.  Oene 52,203046 N;  6,030227 O;
         Bombardement door Amerikaanse 
         bommenwerpers

14. Epe  52,195868 N;   6,005556 O;
        Beschieting van 3 drie munitieschepen in 
        het kanaal

15.  Vaassen 52,164791N;    6,012185 O;
        Crash Wellington bommenwerper  RAF 
 

10 6

18

3

9
5

12

12



Crash sites in de  gemeente Epe

3155

6

11
13

9
5

4
15

14

2

Een verdere beschrijving van de gebeurtenissen bij 
een aantal van de hiervoor gegeven locaties.
Als u de exacte locaties wilt bezoeken, dan kunt 
u die vinden door de coördinaten in te voeren op 
www.topokaartnederland.nl   of uw route opmaken 
met behulp van: www.gps-coordinaten.nl

1. Maandagnacht 7 juli 1941 omstreeks kwart over twee 
stort een Engelse Whitney tweemotorige bommenwerper bran-
dend neer achter landgoed De Schuur in Epe. De vijf bemannings-
leden weten zich met de parachute te redden. Het toestel kwam 
terug van een bombardementsvlucht op een rangeerterrein aan 
het Dortmund-Eems kanaal. Het toestel had te kampen met een 
oververhitte linker motor en werd bovendien boven het doelge-
bied getroffen door een granaatscherf in de rechtermotor. 

2. Een Lancaster van de 44th Rhodesian RAF squadron 
crasht in de nacht van maandag 14 september 1942 achter boer-
derij ’t Hinkel aan de Nijbroekseweg in Emst. De boerderij werd 
op een haar na gemist. De bommenwerper was op de terugweg 
van een bombardementsvlucht op de Focke Wulf vliegtuigfabriek 
in Bremen en werd neergeschoten door een Duitse nachtjager 
afkomstig van de vliegbasis Twente. Van de zeven bemannings-
leden kwamen er zes om. De 22-jarige sergeant Alexander Goody-
er uit Zuid-Rhodesië wist zich met de parachute te redden. In 1995 
bij de herdenking van 50 jaar bevrijding kwam hij terug naar Emst 
om zijn kameraden ter eren.

3. De Short Stirling ‘T for Tommy’ werd op 16 december 1942 
slachtoffer van een Duitse Messerschmitt Bf-110 nachtjager van de 
Duitse luitenant Werner Rapp. Het toestel stortte brandend neer 
achter dennenbos Het Veen ten zuiden van de Oranjeweg in Emst. 
Het toestel was op de terugtocht van een bombardement op het 
vliegveld Diepholz in Duitsland. Van de zeven bemanningsleden 
kon alleen sergeant Jim Perring zich met een parachute redden. 
Dr. Mijs uit Epe behandelde Perring aan zijn verwonde knie. He-
laas waren te veel mensen getuige van het voorval en moest hij 
noodgedwongen aan de Duitsers worden overgeleverd.

4. Piloot komt om, brokstukken van het toestel raken het 
huis van bewoner Geerstraat en het huis brandt af. Bewoner licht 
gewond aan het hoofd.

5. De boerderij van de fam. Van Amersfoort aan het Molen-
pad in Vaassen (nu Laan van Fasna) ging op dinsdag 28 september 
in vlammen op. De bewoners bleven ongedeerd. Een Engelse Hali-
fax bommenwerper was op de terugweg van een bombardement 
op Hannover beschoten door het Duitse luchtafweer en uiteinde-
lijk neergestort op de boerderij. Sergeant David Griffin overleefde 
de crash en kwam met zijn parachute neer bij de Wetering in Vaas-
sen en werd krijgsgevangen genomen. Hij kwam na de oorlog nog 
diverse keren in Vaassen om zijn zes gesneuvelde vrienden op de 
algemene begraafplaats in Vaassen te bezoeken.

6. Op dinsdag 11 januari 1944 vond er in ons luchtruim een 
hevig luchtgevecht plaats tussen Duitse jagers en Amerikaanse 
bommenwerpers, die een bombardement hadden uitgevoerd op 
Junkers Flugzeug- und Motorenwerke in Halberstadt Duitsland. De 
Amerikanen verloren 13 bommenwerpers en één jager. Er kwam 
in onze omgeving een B-17 ‘Vliegend Fort’ neer in Markluiden, ge-
meente Heerde en binnen de gemeentegrenzen van Epe stortte 
een B-17 neer bij Hotel De Witte Raaf in Epe. Negen bemannings-
leden kwamen om. Tweede luitenant Lloyd Crabtree weet zich nog 
met zijn parachute in veiligheid te brengen en kwam neer boven 
op de boerderij van de fam. Eilander aan de Griftbeek D144 (Schut-
tersweg 4) in Heerde. Hij werd krijgsgevangen gemaakt.  

7. Op diverse locaties komen op 30 januari 1944 6 Duitse 
Messerschmitts 109 tijdens luchtgevechten met een Amerikaans 
jager-escorte neer.

8. Op donderdag 10 februari kregen de Amerikaanse 
Fightersquadrons opdracht voor een escortemissie van een bom-
bardementsvlucht naar Braunschweig. Tijdens luchtgevechten 
werden twee Amerikaanse P-47 Thunderbolts neergeschoten door 
Duitse jagers. Luitenant Vernon Jones kwam neer achter villa De 
Korrenberg in Tongeren en tweede luitenant William Hall 200 me-
ter ten zuiden van de katholieke kerk in Vaassen. Hier ontsnapte, 
met diverse scholen in de buurt, Vaassen aan een ramp. 
Beide piloten kwamen om.  

Vervolg op pagina 57
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Tentoonstellingen over oorlogsgeschiedenis 
Alle zijn vrij toegankelijk

Onderduiken op de boerderij – 75 jaar bevrijding – Kleding in de Tweede Wereldoorlog
Hagedoorns Plaatse, Ledderweg 11 te Epe.  Vanaf 1 april en loopt het gehele jaar.
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 11.00-17.00 uur en zaterdag van 13.30-17.00 uur.

Arbeitseinsatz en de familie Labberton tijdens de bezetting
De Cannenburch te Vaassen; (het bouwhuis)  Vanaf 1april tot en met 31 mei.
Openingstijden: zie website www.cannenburch.glk.nl

Luchtoorlog en luchtbescherming  
in Daams Molen te Vaassen.  Vanaf 1 maart tot en met 31 augustus.
Openingstijden : dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur en op zondag van 13.00-17.00 uur.

Vaassenaren van IJssel linie tot Grebbeberg
Museum Vaassen Historie.  Vanaf 1 april tot en met 31augustus.
Openingstijden: donderdag en vrijdag van 13.30–16.30 uur en op zaterdag van 11.00-16.00 uur.

Oene in de oorlogsjaren
Cultuur Historisch museum Oene. Vanaf 21 maart tot en met 31 oktober.
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 13.00-17.00 en op zaterdag van 10.00-16.00.  
Op zondag en maandag gesloten.

De oorlogsjaren op de Veluwe
Aandacht voor: Jodenvervolging, evacuees Arnhem, onderduikers, werkvernietigingskampen, 
verzet en de bevrijding door de Canadezen.
Winkelruimte ‘kijkdoos’, Hoofdstraat Vaassen.  Vanaf 17 april tot en met 16 mei.
Openingstijden: donderdag en vrijdag van 13.30–16.30 uur en op zaterdag van 11.00-16.00 uur.

Epe en zijn bezetters
Winkelruimte ‘kijkdoos’, Hoofdstraat Epe.  Vanaf 16 april tot en met 16 mei.  
Openingstijden: alleen van buitenaf te bekijken.

9. Crash van een USAAF Thunderbolt 
op 10-2-1944. Piloot gesneuveld.

10. In een bosperceel naast het Smits-
veen in Tongeren vonden dinsdagnacht 
13 juni 1944 zeven jonge vliegers de dood 
nadat hun Lancaster was gecrasht doordat 
deze was neergeschoten door een Duitse 
nachtjager. Dit gebeurde na een aanval 
op de synthetische olieraffinaderijen in 
Gelsenkirschen/Horst in het Ruhrgebied. 
Bij aankomst van de Eper brandweer bleek 
er niets over te zijn van het neergestorte 
vliegtuig. Men vond vier levenloze licha-
men in de onmiddellijke nabijheid en later 
werden de overige drie bemanningsleden 
gevonden. De zeven vliegers werden be-
graven op de algemene begraafplaats aan 
de Tongerenseweg in Epe

11. Donderdagnacht 22 juni 1944 was 
de Lancaster van Squadron Leader Cole 
slachtoffer van de Duitse luchtafweerge-
schut. Het toestel met acht bemannings-
leden aan boord werd enkele minuten na 
het verlaten van de het doel, de synthe-
tische olieraffinaderij Scholven-Bür Gelsen-
kirchen, geraakt door FLAK in beide rechter-
motoren. Ook het besturingssysteem was 
ernstig beschadigd. Eén van de motoren 
vloog uiteindelijk in de brand en de beman-
ning moest boven Oene het toestel verlaten. 
Twee vliegers kwamen niet op tijd uit de 
Lancaster en sneuvelen bij het neerkomen 
van het vliegtuig in het Oenerbroek, zo’n 
550 meter ten zuiden van de Bartjesbrug. 
De overige zes vliegers verlieten veilig het 

toestel, waarvan de eerste al in Duitsland 
sprong en de tweede in Twente. Beiden 
werden krijgsgevangen gemaakt.  
De overige vier sprongen in de omgeving 
van Oene waarvan één in handen van de 
Duitsers viel. Drie wisten te ontsnappen 
en kwamen via het verzet op onderdui-
kersadressen terecht. Eén vlieger, F/S 
Kenneth Ingram, werd op zijn onderduik-
ersadres in Apeldoorn gepakt door de SD 
en op 2 oktober 1944 door de Duitsers ge-
fusilleerd. De twee andere vliegers wisten 
via het verzet te ontkomen en veilig terug 
te keren naar eigen linies (het bevrijde 
zuidelijk deel van Nederland)

12. Op 24 februari 1945 maakte een 
Amerikaanse P-51 Mustang een nood-
landing in de nabijheid van de Koningin-
nestraat in Vaassen.  Piloot Raymond Hil-
genberg probeert zijn jager aan de grond 
te zetten nadat hij bij Zwolle door afweer-
geschut in de motor is geraakt. De nood-
landing mislukt, het toestel slaat over de 
kop en breekt in tweeën en Raymond Hil-
genberg kwam hier helaas bij om.

13. Bombardement door vijf Ameri-
kaanse B26 Marauder bommenwerpers 
met desastreuze gevolgen.  15 doden en 
meer dan 25 gewonden

14. Spitfires beschieten drie munitie-
schepen in het kanaal. Eén munitieschip 
ontploft en een nabij gelegen huis brand 
af. Ruiten van woningen in de verre omtrek 
sneuvelen.

15. Op 7 april 1945 voerde een Engelse 
Wellington, afkomstig van het vliegveld 
Melsbroek in België, een verkenningsvlucht 
uit over het gebied rond Apeldoorn. Bij 
Deventer wordt het toestel getroffen door 
Duits luchtafweergeschut en stort neer in 
de buurt van De Bokkerij in Vaassen. Van de 
zes bemanningsleden vinden vijf beman-
ningsleden onmiddellijk de dood. Boord-
schutter Peace overleeft in eerst instantie 
met ernstige brandwonden de crash maar 
overlijdt vijf dagen later in het Duitse 
‘Kriegslazarett’ in Apeldoorn. Hij werd 
begraven op begraafplaats Heidehof in 
Ugchelen. In 1948 zorgde Riekie Mulder 
ten Kate, verzetsstrijdster uit Vaassen, er-
voor dat hij overgebracht werd naar de al-
gemene begraafplaats in Vaassen, waar hij 
naast zijn makkers werd begraven.

                       

Crashende B26
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Vrijheid en oorlog, door Jesse

Ik voel me vrij omdat ik naar school 
kan en omdat ik eten kan kopen 
zonder dat ik een bon moet laten 
zien. En nu mag je kiezen welke 
sport beoefend en welke geaard-
heid bij jou past .  
Vroeger in de Tweede Wereldoor-
log hadden ze helemaal geen 
vrijheid. In de Tweede Wereldoor-
log konden ze niet naar school 
zonder het gevoel dat ze niet veilig 
waren en als ze eten wilden kopen, 
moesten ze een bon inleveren om 
bijvoorbeeld brood of aardappelen 
te krijgen.  
 
De Tweede Wereldoorlog begon 
op 1 september 1939 en op 15 
augustus 1945 was de Tweede 
Wereldoorlog echt ten einde, toen 
ook Japan zich had overgegeven.  
In Europa vielen troepen van de 
Duitse Wehrmacht op 1 september 
1939 Polen binnen. Dit leidde op 
3 september 1939 tot een oorlogs-
verklaring aan Duitsland door het 
Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. 
De meest dramatische uitbreiding 
van het conflict vond plaats op 
22 juni 1941 met de Duitse aanval 
op de Sovjet-Unie. 
 
Desondanks kon de oorlog 
op dat moment nog steeds 
worden gezien als een Europese 
oorlog, los van de Japanse 
expansie in Oost-Azië. Dit ve-
randerde toen op 7 december 
1941 Japan de Verenigde Staten  
bombardeerden;de Verenigde 
Staten verklaarden snel aan Japan 
de oorlog. Hitler verklaarde vier 
dagen later de Verenigde Staten 
de oorlog.  Bij de geallieerden 
(de geallieerden waren een aan-
tal landen die streden tegen de 
Asmogendheden) zaten onder an-
dere de landen:Verenigd Konink-
rijk, Frankrijk, Canada, Rusland, 
Nederland, België en de Verenigde 
Staten. Bij de Asmogendheden (de 
Asmogendheden waren de landen 
die streden tegen de geallieerden) 
zaten onder andere  nazi-Duits-
land, Italië en Japan. Uiteindelijk 
wonnen de geallieerden de oorlog. 
De Tweede Wereldoorlog vond 
niet alleen in Europa plaats maar 
ook in Azië, Afrika, Stille Oceaan en 
de Atlantische Oceaan.  
 
De bevrijding van de Duitse bezet-
ting in Nederland vond plaats aan  
het einde van de Tweede Wereld-
oorlog, durend vanaf eind 1944 
tot het voorjaar van 1945. In het 
najaar van 1944 werd het zuiden 
van Nederland bevrijd door het 
Engelse, Amerikaanse, Canadese 
en Poolse leger. 

DICHTERLIJKE 
VRIJHEID

Vrijheid volgens 
leerlingen uit 

klas 1 van de RSG 
Noord-Oost Veluwe 

Vrijheid, door Jelle

In vrijheid leven, 
dat is uniek.

Leven in vrijheid,
een waardig bestaan.

Vrijheid is niet voor allen.

Iedereen gun je de vrijheid. 

Vrijheid moet overal zijn,

maar of dat ooit de waarheid

zal worden, dat blijft een vraag.

Deel de vrijheid in ons

werelds bestaan!

Vrijheid, door Bengt
In Nederland hebben we veel vrijheid, 
Dat maakt voor heel veel mensen blijheid. 

Vrijheid is voor mij dat je gelukkig en vrij bent, 
Maar ook dat je aan anderen denkt. 
Pesten mag niet, En racisme is geen zwarte piet. 
Vrede is belangrijk, Niet in alle landen zijn ze rijk. 
Vrijheid is kostbaar. Het fijnste is met elkaar.

Vrijheid betekent voor mij, door Bram

Dat wij leven in een land waar we vrij kunnen leven. 

Waar geen oorlog of een dictatuur is. 

Waar we de regering kiezen door te stemmen. 

Waar iedereen een eigen mening mag hebben.  

Waar een ieder zijn eigen geloof mag hebben.  

Waar iedereen gelijk wordt behandeld.  

Waar heel veel verschillende culturen samen en naast elkaar leven. 

Waar je zelf mag kiezen met wie je omgaat. 

Waar je mag uitkomen voor je mening als je er niemand mee kwetst. 

Waar je op tv of via internet zelf mag bepalen wat je kijkt en de 

overheid dat niet voor ons bepaalt. 

Waar je eigenlijk kan gaan en staan waar je dat zelf wil. 

Waar je zelf bepaalt of je de grens over gaat voor vakantie. 

Waar je boeken leest die je zelf hebt gekozen. 

Waar je niet bang voor de politie hoeft te zijn als je de wet niet 

overtreden hebt. 
Waar je niet zo maar opgepakt kan worden op straat. 

Waar je zelf bepaalt of je met een man of een vrouw zou willen 

trouwen. 
Dit betekent vrijheid voor mij. En deze vrijheid hebben wij te 

danken aan onze bevrijders die ons land In 1945 bevrijd hebben van 

de nazi’s. Het is heel belangrijk dat wij en de volgende generaties 

dit nooit vergeten.

Beseffen, door Lynn

Vrijheid kenden we niet altijd in 

Nederland, want 75 jaar ge-

leden werden we bevrijd. 

Iedereen in ons land was blij, 

vrolijk en gelukkig. Ze konden 

weer veilig naar buiten zonder 

op te passen dat ze werden 

aangehouden en die vrijheid 

moeten we nu niet vergeten. 

We moeten niet vergeten dat 

die mensen voor ons hebben 

gevochten voor onze veiligheid. 

Daarom herdenken we die 

mensen op 4 & 5 mei. Op die 

dag [en] denken we terug wat 

er in het verleden is gebeurd. 
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Camping de Wildhoeve 
heeft dit jaar een nieuw 
boekje  “Ontdek de Kleine 
Wonderen” ontwikkeld 
met het thema “75 jaar 
vrijheid”. 

In dit boekje worden kinderen op een 
educatieve en vooral speelse manier 
bewust gemaakt over de oorlog en 
hoe de oorlog in onze gemeente een 
rol speelde. Ook in de oorlog gingen 
kinderen naar school, het leven ging 
gewoon door. Door gebruik te maken 
van beeldmateriaal, opdrachten en een 
vernieuwde App wordt dit thema onder 
de aandacht gebracht. Zo komt de 
tulpenbollensoep aan bod en weetjes 
zoals waarom onze vlag eigenlijk rood, 
wit, blauw is. Dit jaar wordt het boekje 
ook in de gemeente aan scholen 
gegeven, zodat ieder kind een boekje 
krijgt.

Veluws Museum 
Hagedoorns Plaatse 
organiseert gedurende 
het gehele jaar 2020 een 
tentoonstelling, waarbij de 
vraag centraal staat:
Waarvan zijn wij eigenlijk 
bevrijd?

Onderdrukking, angst en verzet zijn 
thema’s die de oorlogsjaren beheerst 
hebben. Hagedoorns Plaatse besteedt 
aan deze thema’s aandacht door de 
belevenissen en de verhalen te pre-
senteren van een aantal Epenaren, die 
nadrukkelijk de gevolgen van de bezet-
ting hebben ondervonden, soms ten 
koste van het allerbelangrijkste, hun 
leven. In een paar situaties wordt ge-
presenteerd hoe onderduikers werden 
ondergebracht op boerderijen op de 
Veluwe.        

DIVERSE
VRIJHEDEN

Vrijh
eid in Epe

Vrijheid     in Epe

Vrijh
eid in Epe

VRIJHEID EPEin

Vrijheid    in Epe

De tentoonstelling is te bezoeken vanaf 
1 april 2020 aan de Ledderweg in Epe 
en duurt het gehele jaar 
(www.hagedoornsplaatse.nl).

In dit kader geeft Hagedoorns Plaatse 
twee boekjes uit:

En alles stond in bloei, een bundel 
verhalen over deportaties, maar ook 
van mensen die op de vlucht waren, 
betrokken waren bij het verzet of on-
derduikers de gelegenheid gaven zich 
te verbergen.
Bijna gevangen, een boekje, speciaal 
voor de jeugd, geschreven door Yvon 
van der Meer. Het boek gaat over 
(het waar gebeurde verhaal) van een 
Amsterdams Joods jongetje, dat op zijn 
vlucht voor de vijand langs een aantal 
onderduikadressen in de omgeving 
van Epe werd gebracht om zich te 
verbergen.
Dit boekje zal aan alle leerlingen van 
alle lagere scholen in Epe ter beschik-
king worden gesteld.
Beide boekjes zullen vanaf 1 april in het 
museum verkrijgbaar zijn.
Hagedoorns Plaatse hoopt hiermee 
een bijdrage te leveren aan de bewust-
wording van de dramatische gebeurte-
nissen gedurende de Duitse bezetting, 
opdat het nooit meer zal gebeuren.

Aalt van Vemde en Wim Mulder in hun 
onderduikverblijf.

De kerken in Epe 
vieren vrijheid

De gezamenlijke kerken van Epe 
houden een viering van vrijheid op 
zondagmiddag 3 mei in de Grote kerk 
van Epe. Alle kerkgenootschappen in 
het dorp Epe doen mee. De viering is 
op zondagmiddag 3 mei en de Grote 
kerk is open vanaf 16.00 uur waar ieder 
met koffie/thee wordt ontvangen. 
De viering zal tot ca 17.45 uur duren. 
Iedereen is welkom.



60

1 2 3 4
 

5 6 7 8 9
 

10 11 12 13 14 15 16
 

17

 
18

 
19 20

 
21

 
22 23

24 25 26
 

27
 

28
 

29

30
 

31 32
  

33 34
 

35
 

36

37 38
 

39 40 41
 

42 43
 

44
 

45 46
 

47
 

48
 

49
 

50 51

 
52 53 54

  
55 56 57

 

58 59
  

60 61
 

62
 

63 64

 
65

 
66

 
67 68 69

 
70

71
 

72
 

73 74
  

75 76
 

77

78
 

79
 

80 81 82
 

83 84

85
 

86
 

87 88
 

89
 

HORIZONTAAL
  1 tafellinnen, 5 de hond van Mickey Mouse, 10 codenaam voor de invasie door de westerse geallieerden, 18 alcoholische drank,
19 dit vieren we in 2020, 21 deel van een molecule, 22 gehoororgaan, 24 salarisverhoging, 27 even (informeel), 28 begin van een brief, 
29 populair (jeugdtaal), 30 per exemplaar (afk.), 31 voornaam van een Eper verzetsstrijder, 33 bittere afgunst, 35 vaste regel,
36 soort schaatsen, 37 klein kind, 39 uitgelaten, 42 gewichtsklasse (boksen), 44 patiënt, 45 onderwerp van een artikel, 
47 nieuw (voorvoegsel), 48 resterend, 50 scheut vocht, 52 fragment, 55 diepe en harde stem, 58 schenker, 60 wankel, 62 bedorven, 
63 tegen elk aannemelijk bod (afk.), 65 Europees volk, 66 automerk, 67 suikeroom, 70 noordnoordoosten (afk.), 71 laan met bomen, 
72 duivenhok, 73 roem, 75 Duits luchtafweergeschut, 77 motorraces in Assen, 78 bijplaneet , 79 Soldaat van ..., 80 kunstgreep, 
83 loofboom, 85 Griekse letter, 86 pure jenever, 87 lid van de Eerste Kamer,  89 evenementencomplex in Amsterdam, 90 vleesgerecht, 
91 losgeraakte draad, 92 muziekstuk.

VERTICAAL
  1 uitwerping vanuit een vliegtuig, 2 mevrouw (Engels), 3 deel van een school, 4 vorm van belediging, 5 voorkeur, 6 klein lichaam,        
  7 ultrahoge frequentie (afk.), 8 deel van een voet, 9 onzes inziens (afk.), 11 wegens, 12 bedwelmend middel, 13 schoorsteenzwart,
14 eer, 15 Openbaar Ministerie (afk.), 16 er is geen ...  aan,  17 niet eruit maar ..., 20 pleger van een misdrijf, 23 dicht op elkaar, 
25 terpentine, 26 glinstering, 29 soepvlees, 32 oogje van garen, 34 vurig voorvechter, 36 op het kantje, 38 gezellige prater, 40 gesloten, 
41 een beetje scheel, 43 gezetheid, 46 sociale insecten, 49 zwoegende vrouw, 51 moedwillige beschadiging door het verzet, 
53 deel van een trap, 54 deel van de goal, 56 grond bij een boerderij, 57 lange brede sjaal, 59 Israëlische badplaats, 61 dierlijk voedsel, 
64 contra, 66 diadeem,  68 af te leggen weg, 69 computerterm, 71 einde van een gebed, 72 schop, 74 beroemde Italiaanse vulkaan, 
76 uitgebakken stuk spek, 79 loofboom, 81 Engelse luchtmacht, 82 truikraag, 84 Amerikaanse inlichtingendienst, 86 boksterm (afk.), 
88 daar.

KRUISWOORDPUZZEL

22 5 17 91 31 63 45 27 78 3 90 76 56 72 58 21 81 43 12 36

Los de puzzel op en breng de letters uit het diagram over naar de balk eronder. 
Als u de puzzel goed hebt opgelost leest u in de balk de oplossing.

Vrijh
eid in Epe

Vrijheid     in Epe

Vrijh
eid in Epe

VRIJHEID EPEin

Vrijheid    in Epe

Stuur uw oplossing met uw naam en adres op naar: 
Puzzel@vrijheidgemeenteepe.nl

We verloten onder de juiste oplossingen 10 boeken van: 
‘Mijn naam is Selma’ door Selma van de Perre. 
Zij was een joodse verzetsstrijder en belandde in concentratiekamp Ravensbruck, 
waaruit zij in april 1945 werd bevrijd.
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Dit magazine is uitgegeven door de Stichting Vrijheid in de Gemeente Epe in 
samenwerking met de Historische Vereniging Ampt Epe en met vele overige 
redacteuren, eindredacteur, vormgever, fotograaf en drukkerij.

Aan de redactie hebben meegewerkt:

Tom Horn,  burgemeester van Epe
Ben Schoenmaker, oud directeur NIMH
Richard van Gils, NIMH
Wim van ‘t Einde
Emma Brouwer en Anouk Hagen
Gerrit Kamphuis
Wim Meenink

Vormgeving en opmaak:   Wim Manuel, Vaassen
Fotografie:       Martin Hogeboom, Epe
Druk:        Koninklijke van der Most, Heerde
Puzzelpagina:       Ronald Duinstee
Eindredactie:       adpro, Annemieke van Dam, Epe
Verspreiding:       All-in verspreidingen Apeldoorn

Sponsorpagina

Wij spreken een dankwoord uit aan al onze sponsoren. 
Zonder hen zou de uitgave van dit magazine en al de programmering rond de 
viering van 75 jaar vrijheid niet mogelijk zijn. Natuurlijk denken we bij sponsors 
meteen in geld maar er zijn ook heel veel partijen die door hun inzet en 
belangeloze medewerking een onuitwisbare bijdrage hebben gegeven aan al 
dat wat tot stand is gekomen en waarop we ná de afsluiting van alle activiteiten 
rond half mei in dankbaarheid mogen terugzien.

De Stichting Vrijheid in de Gemeente Epe spreekt haar dank uit aan:

Achterkamp-AVL, Oene
Adpro Epe
Axent groen
Bedrijvenkring Gemeente Epe
BEGA Tools, Vaassen
Bouwbedrijf van Norel, Epe
Centrum Mondzorg, Epe
Dalhuisen, Epe
Dijkstra Installateurs, Epe
Episch Centrum, Epe
Jumbo van Andel, Epe
Jumbo Hamer, Vaassen
Junior Kamer, Epe - Vaassen
Poppy regeling, Erfgoed Gelderland
Gemeente Epe,
Georg Fisher, Epe
Herms, Epe
Historische Vereniging Ampt Epe

En aan al de partijen die een anonieme gift hebben gedaan, en aan degenen die 
we bij het ter perse gaan van dit magazine nog niet konden benoemen.

Esther Bron-Raben voor alle secretariële ondersteuning.

Alle koren, muziekkorpsen, de Vereniging Koren in Epe en al die partijen die 
medewerking hebben verleend aan het programma. 

In het najaar van 2019 zijn door 
Axent Groen en de Gemeente Epe 
i.s.m. de Stichting diverse veldjes 
aangelegd met de tulp 
‘Flame of Freedom’. 
U zult ze op diverse plaatsen kunnen 
zien bloeien in de maand april.

Huijssoon juweliers, Epe
Kerkrentmeesters Grote Kerk, Epe
Koninklijke van der Most, Heerde
Lionsclub Epe
Manuel Grafische Vormgeving, Vaassen
Martin Hogeboom fotografie, Epe
Oranjecommissie Vaassen
Quality Welnessresorts, Voorst
RABOBank Noord Veluwe
Rotaryclub en Innerwheel, Epe
Round Table 102, Epe
Schieven en Keizer garantiemakelaars, Epe
Stichting Broken Wings ’40-‘45
Team Slinger, Epe
VHM abc, accountants en belastingadviseurs
VMI, Epe
WIBRA, Epe
Wilhelminavereniging Epe

COLOFON
Vrijh

eid in Epe

Vrijheid     in Epe

Vrijh
eid in Epe

VRIJHEID EPEin

Vrijheid    in Epe

Frans Schumacher
Willy Smit - Buit
Dick van der Veen
Willem Veldkamp
Bas Zitman
Leerlingen RSG 
Leerlingen Anne de Vries school



(0341) 46 66 00

Onze adviseurs
altijd dichtbij!
Bel voor een afspraak 
of kom langs.

Samen voor een groeiende
Noord-Veluwe


