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HEERDE REMEMBERS
75 jaar vrijheid in Heerde

2020: 75 jaar vrijheid in Nederland
Op 5 mei 1945 werd de Tweede Wereldoorlog in Nederland beëindigd met de capitulatie 
van de Duitse bezetters. Om 16.00 uur gaf de Duitse hoofd-commandant in Nederland, 
Johannes Blaskowitz, zich over aan de Canadese generaal Charles Foulkes in Hotel De 
Wereld in Wageningen.

Enkele weken eerder, op 17 april, werd Heerde bevrijd. Een feestelijke gebeurtenis. Toen de 
eerste geallieerde tanks onze gemeente binnenreden, werden ze met veel enthousiasme 
onthaald, zoals op onderstaande foto is te zien.

Nog altijd wordt vanuit Wageningen, de plaats waar de capitulatie werd ondertekend, het 
bevrijdingsvuur verspreid op 5 mei. Ook in de gemeente Heerde ontsteken we op die dag 
altijd het bevrijdingsvuur. Vuur dat de vrijheid symboliseert. Een vrijheid die we dit jaar al 75 
jaar lang kennen. Vrijheid die we moeten koesteren. Vrijheid die we moeten vieren. Want 
vrijheid is niet vanzelfsprekend. 

In heel Nederland worden vele activiteiten georganiseerd om 75 jaar vrijheid te vieren. Ook 
in Heerde kennen we vele activiteiten. Deze krant vertelt u hier meer over. Zoals u zult zien, 
hebben we een gevarieerd programma samengesteld met voor elk wat wils. We hopen, dat 
velen van u aan de activiteiten mee zullen doen, hiervan zullen genieten en beseffen wat 
een groot goed het is dat we in Nederland in vrijheid kunnen leven.

Werkgroep ‘Heerde Remembers’

Colofon

De werkgroep Heerde 
Remembers bestaat:
• Rinette van der Vliet
• Henk Osinga
• Arjan van Apeldoorn
• Roelof Speckmann
• Peter van der Togt
• Jan Nitrauw
• Sjaak Weststrate
• Georg van der Most
• Gert van Norel
• Erica Hottinga
• Lijndert Liefers
• Marten Venema

Deze kant wordt uitge-
geven als katern in de 
Schaapskooi van 
17 maart 2020.

De foto’s uit de oor-
logstijd en van het 
bevrijdingsfeest zijn 
beschikbaar gesteld door 
de Heerder Historische 
Vereniging.
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Overzicht activiteiten

Dit  zijn de eerste Canadezen die via de 
Kerkdijk Heerde binnen kwamen lopen.

 
 
 
 

Wat Wanneer Waar Toelichting 
Expositie  
‘Dienst-plicht’ 

20 februari – 6 juni Heerder Historisch 
Museum, Dorpsstraat 55 
te Heerde 

Jaarlijks organiseert het Comité 4en5 mei Heerde samen met de Historische Vereniging 
een expositie in het kader van dodenherdenking en bevrijding. Het thema is dit jaar  
‘Dienst-plicht’. 

Project Helden van 
Heerde 

Februari – april 
Opening expositie 
16 april, 11.00 uur 

De Heerd, Grifstraat 8 te 
Heerde 

Een project van Cultuurplein en de Noordgouw waarbij  leerlingen hun held of heldin van 
nu verbeelden in woord, rap of beeld. De verbeeldingen vormen samen de expositie 
‘Helden van Heerde’. 

Halifax herdenking 3 april, 15.00 uur Vriezes Erfgoed, Grote-
weg 54  te Wapenveld 

Herdenking voor Halifax DT 795 die op 3 april 1943 is neergestort. 

Expositie ‘Uitgelicht uit 
oorlogstijd’ 

3 april tot en met 12 
september 

Vrieze’s Erfgoed, Grote-
weg 54 te Wapenveld 

In de molenboerderij worden de levens van Herman en Eduard Snatager, verzetsman 
Albert Marskamp en NSB-veldwachter J.H. Buyink uitgelicht, evenals de toekenning van 
drie Yad Vashem onderscheidingen. Dit samen met schilderijen van Cees Graswinckel.  

Voorstelling ‘Vannacht 
naar dag’ 

5 april, 07.00 uur Landgoedhoeve 
Vosbergen, 
Vosbergerweg 34 

Terwijl het licht wordt, beleeft het publiek van Vannacht naar Dag aan de hand van 
verhalen en liederen hoe oorlog doorwerkt in de generaties erna. Het is een voorstelling 
over keuzes maken. 

Herdenking bij de 
Klementbrug 

13 april, 07.00 uur Klementbrug te Heerde Deze bijeenkomst wordt jaarlijks georganiseerd door de Stichting Vriendenkring, om de 
mensen te herdenken die op 13 april 1945 op deze locatie zijn gefusilleerd. 

Programma ‘Vrij’ voor 
middelbare scholieren 

15 t/m 17 april De Noordgouw te Heerde De leerlingen van de Noordgouw krijgen het lesprogramma ‘Vrij’. Drie dagen lang 
besteedt de hele school aandacht aan de oorlog, met onder meer een bezoek aan een 
concentratiekamp en een bevrijdingsfestival. 

Het verhaal van een 
Joodse onderduikbaby 

17 april, 14.00 uur Hof van Cramer, 
Putterweg 2d te 
Wapenveld 

Franklin de Liefer vertelt ’s ochtends op de basisscholen in Wapenveld zijn 
onderduikersverhaal. ’s Middags om 14.00 uur vertelt hij zijn verhaal in een openbare 
bijeenkomst in de Hof van Cramer. 

75 jaar bevrijding 
Veessen 

17 april, 19.00 uur Hervormde Kerk Veessen Presentatie boek: Veessen Verzet en Kerk, opening tentoonstelling Veessen in de 
Tweede Wereldoorlog en onthulling Monument ter herinnering aan de gevallen 
Veessenaren. 

Bevrijdingsconcert 18 april, 19.45 uur Faberhal, Postweg  37a te 
Heerde 

Op de datum dat Heerde werd bevrijd brengen locale zang- en muziekverenigingen een 
bevrijdingsconcert. Ter voorbereiding wordt op de scholen een lied ingestudeerd over 75 
jaar bevrijding. Presentatie door Henk Mouwe. 

Bevrijdingsfietstocht Tweede helft april Gemeente Heerde Deze fietstocht, af te halen bij onder andere de TIP’s, voert langs gedenkwaardige 
locaties uit WOII.  

Verhalenroute 8 en 15 april, 
09.00-11.30 uur 

Basisscholen in de 
gemeente Heerde 
(groepen 7 en 8) 

Scholieren fietsen langs herdenkingsplaatsen van WOII. Op een aantal plaatsen wordt 
verteld over de gedenkplaats door een betrokken Heerdenaar.  

Bevrijdingsoptreden 
‘Coba bevrijdt’  

2 mei, 20.15 uur De Heerd, Griftstraat 8 te 
Heerde 

Liedjes uit roerige tijden die wat lucht brachten in alle onzekerheid en verdriet. 
Swingende jazz, nostalgie en prachtige nummers vol melancholie. Entree € 12,50. 

Dodenherdenking 4 mei, 19.45 uur Oorlogsmonument bij het 
Raadhuis, Dorpsstraat 1 
te Heerde 

’s Avonds is het nationale herdenkingsmoment om 20.00 uur, het programma hiervoor 
begint om 19.45 uur. ’s Middags zijn er herdenkingen om 16.00 uur (begraafplaats 
Wapenveld) en 18.00 uur (begraafplaats Heerde), gevolgd door een herdenkingsdienst 
in de Johanneskerk. 

Dodenherdenking 
Veessen 

4 mei 18.45 uur Hervormde Kerk Veessen Om 20.00 uur, bij het  herdenkingsmonument op de begraafplaats. Voorafgaand (19.45 
u) is er in de kerk een concert met  medewerking van o.a. Trio Locale en Esther 
Kouwenhoven, sopraan. 

Ontsteken 
bevrijdingsvuur 

5 mei, 09.45 uur Raadhuis, Dorpsstraat 1 
te Heerde 

Het bevrijdingsvuur dat ’s nachts uit Wageningen wordt gehaald door Atletiekvereniging 
De Gemzen, wordt ontstoken door burgemeester Koops-Scheele. 

Bevrijdingsconcert 5 mei, 19.30 uur Johanneskerk, 
Dorpsstraat 31 Heerde 

Meezing bevrijdingsconcert met oude en nieuwe liederen over vrijheid, gezongen door 
twee koren. Collecte voor de onkosten. 

Openluchtspel ‘Zo gaan 
we allemaal’ 

8 mei, 20 u 
9  mei, 15 en 20 u 
11 mei scholen 

Vriezes Erfgoed, Grote-
weg 54  te Wapenveld 

Een openluchtspel op basis van de brieven van de broers Snatager over hun leven als 
onderduikers in Wapenveld. Entree € 7,50. Schoolvoorstellingen op 11 mei om 10.30 en 
13.00 uur, inschrijven via onderwijs@cultuurpleinnoordveluwe.nl. € 3 per leerling. 

Lezing Vorchten Vertelt: 
‘75 jaar vrijheid’ 

10 mei,  
15.00 uur 

MFC De Verbinding, 
Kerkweg 19a te Vorchten 

In het kader van ‘Vorchten Vertelt’ houdt Henk Dijkslag deze dag een lezing over 75 jaar 
vrijheid. Hij heeft veel verhalen over de oorlog die hijzelf nog bewust heeft meegemaakt. 

 
 

Uitgesteld tot in het najaar 2020
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Heerde Remembers gestart op 11 januari

De activiteiten in het kader van Heerde Remembers 
zijn gestart op 11 januari, met een bijzondere avond 
in De Heerd. Tijdens deze avond werd aan de gasten 
een maaltijd uit grootmoeders tijd geserveerd, onder 
het genot van pianomuziek. Daarna volgde een lezing 
door Hans van Ark over het thema bevrijding, waarna 
om 19.30 de film Oorlogswinter werd vertoond. Deze 
bekende film naar het boek van Jan Terlouw speelt 
zich af op de Noord Veluwe en de IJssel.
Deze geslaagde avond was een mooie start van alle 
activiteiten rondom 75 jaar bevrijding van Heerde.

Expositie Dienst–Plicht in Nederland, 
tot en met 6 juni

De expositie Dienst-Plicht laat vooral het thema 
Vrijheid zien. De Dienst-Plicht is door Nederlandse 
militairen verricht in de 2e Wereldoorlog door de 
Irene Brigade in 1944, in Nederlands Indië vanaf 
1945, in Korea van 1950 tot 1954, in 1962 in Nieuw 
Guinea, in Libanon van 1979 tot 1985 en in Bosnië 
van 1992 tot 1996. De militairen moesten zorgen 
voor Vrijheid in Nederland of in de andere streken 
en vaak in samenwerking met militaire eenheden uit 
andere landen. 

De expositie staat stil bij het herdenken van de 
oorlog en de offers die zijn gebracht voor het 
Vaderland. Centraal staan Bevrijding en Vrijheid en 
de tentoonstelling geeft een beeld over de genoemde 
periodes door middel van uniformen, diverse materi-
alen, documenten en veel foto’s. Naast de grote zaal 
zijn ook andere ruimtes van de Villa ingericht met 
veel Bevrijdingsfoto’s uit Heerde en spullen uit de 
nalatenschap van Nederlands - Indië militair 
dhr. H. van Lohuizen.

Het Heerder Historisch Museum hoopt u allen in Villa 
Jacoba te begroeten. Toegang is gratis. 
Bezoekadres: Villa Jacoba Dorpsstaat 55 te Heerde. 
Openingstijden:
Dinsdag 10-12u en 14-16 uur
Donderdag 10-12 uur
Vrijdag 14-16 uur
Zaterdag 14-16 uur

Meer info op: 
www.heerderhistorischevereniging.nl

Concerten en voorstellingen
'Zo gaan we allemaal......' op 8, 9 en 11 mei

“Zo gaan we allemaal' is een openluchtvoorstelling gebaseerd op de historische brieven uit het gelijknamige 
boek over de Joodse broers Herman en Eduard Snatager (foto). Als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt zijn 
beide vertegenwoordiger in textiel en aanverwante producten die stad en land afreizen om hun handel te 
verkopen. 

Hun leven neemt een plotselinge wending als in oktober 1941 in hun woonplaats Zutphen door de Duitsers 
een eerste razzia wordt gehouden. De broers duiken onder bij Anna Visser die een winkeltje in textiel runt in 
Wapenveld. Als de situatie in Zutphen weer rustig wordt, gaat Herman naar huis om zijn leven weer op te pak-
ken. Eduard blijft ondergedoken in Wapenveld. 

Dan ontstaat een briefwisseling waarin Herman tot in detail verslag doet van het Joodse leven in Zutphen. Als 
begin 1943 de situatie steeds dreigender wordt, onderneemt Eduard een laatste wanhopige poging om zijn 
familie in Zutphen te redden......

De première vindt plaats op vrijdag 8 mei om 20.00 uur. Verder zijn er voorstellingen op zaterdag 9 mei om 
15.00 en 20.00 uur en schoolvoorstellingen op maandag 11 mei. De online kaartverkoop loopt via de site  van 
Visit Heerde: www.visitheerde.com. 

De organisatie is in handen van Cultuurplein Noord 
Veluwe, HemmenHem Producties en Vriezes Erfgoed. 
Financieel is de productie mogelijk gemaakt door bijdra-
gen uit het provinciale programma Veluwe Remembers, 
de gemeente Heerde, het Cultuur- en Erfgoedpact, de 
vereniging Jan Nienhuis, de E.W. Langenbergstichting, 
de H. Matenstichting, de Adriana Hoogenboomstichting 
en het Ondernemersfonds Heerde.

Hoe viert uw straat 75 jaar bevrijding?

De werkgroep Heerde Remembers roept u op om 
vanaf 17 april (de bevrijding van Heerde) uw straat of 
buurt op een passende manier te versieren. 

In Heerde willen we de bevrijding graag groot vieren en 
het is mooi om, vanaf de datum waarop Heerde werd 
bevrijd, uw straat of buurt passend te versieren. Denk 
bijvoorbeeld aan het zagen van een mooi tafereel van 
triplex, of het plaatsen van bloembollen die rond die tijd 
gaan bloeien. U kunt het initiatief nemen met uw eigen 
straat of buurt, en ook wijk- of buurtverenigingen roe-
pen we van harte op om dit op te pakken. Gezamenlijk 
kunnen we er een groot feest van maken!

Foto: archief Vakfotografie Henri van der Beek

Expositie 'Uitgelicht uit oorlogstijd', 
3 april tot en met 12 september 

Op bezoekerscentrum Vrieze's Erfgoed aan de Grote-
weg 54 zijn exposities ingericht onder de titel 'Uitgelicht 
uit oorlogstijd'. In de vitrinewand van de kapschuur 
gaat het om de geborgen resten van de op 3 april 1943 
neergestorte bommenwerper Halifax DT 795. 
In de de molenboerderij zijn een aantal onderwerpen 
uitgelicht uit het boek 'Vertel mie oe verhaal'. In foto's 
en documenten wordt een beeld gegeven over de 
Joodse broers Herman en Eduard Snatager. De eerste 
werd met zijn vrouw Bettie omgebracht in Sobibor, 
Eduard overleefde de oorlog op zijn onderduikadres 
in Wapenveld. Ook worden de levens van verzetsman 
Albert Marskamp en de NSB-veldwachter J.H. Buyink 
naast elkaar gezet. Bijzonder is het onderdeel over de 
toekenning van de Yad Vashem onderscheiding aan 
Anna Visser, het gezin Liefers en het echtpaar Cor en 
Riek Docter. Dit alles in combinatie met schilderijen 
van Cees Graswinckel.

Foto: uitreiking Yad Vashem aan Cornelis Docter 
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Heerde geeft vrijheid door – bevrijdingsconcert op 18 april

Op 17 april 1945 werd Heerde bevrijd. Op zaterdag 18 april wordt dit heugelijke feit groots gevierd in de 
burgemeester Faberhal in Heerde. Om 19.45 uur wordt daar het muzikale project ‘Heerde Geeft Vrijheid Door’ 
uitgevoerd. Het belooft een bijzondere avond te worden, die ons met muziek, liederen, gesproken tekst en 
beelden door de jaren van de oorlog naar het moment van de bevrijding voert. Oud-Heerdenaar Henk Mouwe, 
bekend van radio en televisie, verzorgt de presentatie.
De uitvoering vind plaats door:
 - Koninklijk Fanfarekorps Wilhelmina
 - Christelijke muziekvereniging Soli Deo Gloria
 - Muziekvereniging V.I.V.O. Veessen 
 - Christelijk Mannenkoor De Lofzang
 - Gemengd koor Arioso
 - Interkerkelijk gospelkoor Ichthus 

Ruim 850 mensen kunnen dit concert bijwonen door een gratis toegangskaart (maximaal vier per persoon) te 
halen bij één van de drie Toeristen Informatie Punten (TIP) van Visit Heerde: 
         TIP Heerde  | Bonenburgerlaan 6  | 8181 HE Heerde  | 0578-617094
         TIP Veessen  | IJsseldijk 67   | 8194 LB Veessen  | 06-52355070
         TIP Wapenveld  | Klapperdijk 36B  | 8191 AE Wapenveld  | 038-4479870

Eén van de deelnemende verenigingen schrijft:
“We nemen samen met onze muzikale zusterverenigingen en een aantal koren graag deel aan het bijzondere 
muzikale project om de bevrijding van Heerde op 17 april 1945 samen met u te herdenken en te vieren. Dat 
we hierbij betrokken mogen zijn, ervaren wij als een grote eer. Vooral omdat tijdens de oorlogsjaren de moge-
lijkheden voor verenigingen erg beperkt waren.

 

Bevrijdingsconcert 5 mei

Op 5 mei vindt in de Johanneskerk een Meezingconcert plaats. De bezoekers kunnen een aantal bevrijdings-
liederen van vroeger en nu meezingen. Het is dus niet alleen maar luisteren. 
Het concert wordt gegeven door twee grote koren onder leiding van dirigent Jenny van Ark: een speciaal pro-
jectkoor en het Heerder koor Arioso. Solisten zijn de bekende sopraan Clara de Vries (die liederen van Vera 
Lynn zingt) en Freek van der Heide, organist Gerwin van der Plaats en pianist Wilco Veldkamp. 
Ds. Hans van Ark zal stil staan bij het thema: Bevrijding, wat betekent dat nu eigenlijk nog? Heerdenaar Her-
man Visser haalt enkele herinneringen op aan de oorlogstijd.
Locatie: Johanneskerk, Dorpsplein Heerde, aanvang 20.00 uur. De toegang is gratis, wel is er een collecte 
voor de onkosten.

Voorstellling ‘Coba bevrijdt’ op 2 mei

‘Coba bevrijdt’ is een liedjesprogramma bij de viering van 75 jaar Bevrijding van Nederland in 2020.
Met: Coba (zang), Rik Fennis (gitaar, arrangementen, composities), Rob Sprinkhuizen (drums en liedteksten) 
en Evert Willemstijn (contrabas).
In ‘Coba Bevrijdt!’ brengt Haagse Coba haar publiek in de stemming met liedjes over de Mobilisatie, de Oor-
logsjaren, de Bevrijding en de Wederopbouw. Liedjes uit roerige tijden die wat lucht brachten in alle onzeker-
heid en verdriet en die zorgden voor de nodige afleiding, plezier en optimisme.
Verwacht van Coba; swingende jazz, nostalgie en prachtige nummers vol melancholie. Ook Marlène Dietrich 
ontbreekt niet in dit nieuwe liedjesprogramma dat bovenal een vrolijke insteek heeft. Coba viert tussen de 
bedrijven door namelijk ook haar eigen vrijheid.
Coba bezoekt Heerde op 2 mei. Locatie: De Heerd, toegang € 12,50 (inclusief consumptie). Tickets zijn te 
bestellen via www.dorpshuisheerde.nl > theateragenda.

Voorstelling ‘Vannacht naar Dag’ op 5 april
van donker naar licht, van oorlog naar 75 jaar vrede

Tussen alle grote evenementen rond 75 Jaar Bevrijding, is er gelukkig ook ruimte voor een pareltje als Van-
nacht naar Dag. De voorstelling van actrice-zangeres Quirine Melssen, met begeleiding van pianist en cellist, 
is door haar speciaal gemaakt voor het thema Bevrijding en Vrijheid. De titel van deze bijzonder mooie en 
'kleine' voorstelling is niet zomaar gekozen. Vannacht naar Dag begint letterlijk voor dag en dauw, zodat het 
tijdens de performance langzaam licht kan worden. Het publiek beleeft aan de hand van een aantal door Quiri-
ne vertelde verhalen en gezongen liederen hoe oorlog doorwerkt in de generaties erna. Het is een voorstelling 
over keuzes maken, niet alleen in oorlogssituaties, maar ook in het nu. Waarbij de klassiek geschoolde stem 
van Quirine Melssen zowel in zang als parlando excelleert.
Datum: 5 april, 07.00 uur
Locatie: Landgoedhoeve Vosbergen (Vosbergerweg 34, Heerde)
Tickets via info@landgoedhoevevosbergen (€ 10, inclusief ontbijt)

Toen op 5 mei 1945 het ‘Wilhelmus’ voor het raad-
huis van Heerde in alle vroegte ten gehore werd 
gebracht, waarbij zich ondanks de slechte weers-
omstandigheden een grote menigte had verzameld, 
waren de mensen verheugd en ontroerd dat deze 
lange periode van onderdrukking voorbij was.
Wij hopen u graag te verwelkomen op zaterdag 18 
april in de Faberhal om ons na 75 jaar Vrijheid op-
nieuw te kunnen verheugen en dankbaar te zijn.”

Uitgesteld tot in het najaar 2020
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Oorlogsverhalen
Het drama van de Klementbrug, herdenking op 13 april

Ieder jaar wordt op 13 april in Heerde het drama Klementbrug herdacht. Hierbij werden 12 personen (7 ver-
zetsmensen en 5 mensen uit de omgeving) gedood door de Duitse bezetters. De herdenking vindt ’s morgens 
om 07.00 uur plaats bij het monument op de plek van het drama. Hier zijn nog altijd de kogelgaten in de muur 
te zien. Het monument zelf is een kruis, maar is tegelijkertijd een zwaard dat in de grond is gestoken.
Het zwaard verwijst naar de legende van King Arthur, die als rechtvaardige koning de enige was die dat 
zwaard kon gebruiken. Vijf jaar lang was die rechtvaardige koning er niet geweest. De kruisvorm staat voor 
verzoening en verantwoordelijkheid voor vrede.

Wat er op 13 april 1945 gebeurde
Verzetsgroepen op de Oost-Veluwe waren 
in april vanuit Londen gevraagd de bruggen 
over het Apeldoorns Kanaal te bewaken, 
zodat Duitsers ze niet konden vernielen om 
de intocht van geallieerden te vertragen. De 
Klementbrug in Heerde werd bewaakt door 
groepen uit Heerde, Elburg en Doornspijk, 
andere bruggen door verzetsgroepen uit 
Doornspijk en Oene.

In de vroege ochtend van 13 april, wat 
uiteindelijk slechts vier dagen voor de bevrij-
ding van Heerde bleek te zijn, waren zo’n 40 
Duitse parachutisten in aantocht, op de vlucht 

voor de geallieerden. Juist in de schuur waar het verzet zat, wilden ze pauzeren. Bé van Dijk, de comman-
dant van het verzet, zag het gevaar en beval zijn mannen te vluchten, terwijl hijzelf voor de deuropening bleef 
staan. Dankzij de dichte mist konden de meesten via de boomgaard ontkomen aan het spervuur van de Duit-
sers. Van de 20 verzetsmensen die hier waakten, werden er vier gedood. Maar de Duitsers, die door het dolle 
heen waren, vuurden op iedereen met een blauwe overall: niet alleen de kleding van het verzet, maar ook de 
gebruikelijke boerenkleding in die tijd. Hierdoor werden toevallige voorbijgangers ook getroffen. Daarnaast 
werd een aantal mensen gefusilleerd als vergelding.
Daarnaast werden nog drie verzetsmensen later op de dag gefusilleerd. De eerste had wacht gestaan bij de 
Vemderbrug en kwam op het schieten af. Hij werd door een Duitse patrouille overrompeld en doodgeslagen 
met veldschoppen. Een ander stond als gids bij de brug Epe/Oene. Toen hij naar huis ging, werd hij tegenge-
houden. Hij probeerde te vluchten maar werd daarbij neergeschoten. De laatste werd gepakt als gids van twee 
Canadezen en neergeschoten. 

Ieder jaar wordt aan groepen scholieren het verhaal verteld op de plek waar dit gebeurde. In de afgelopen 15 
jaar hebben ongeveer 5000 scholieren dit verhaal gehoord.

Joodse onderduikbaby terug 
naar Wapenveld op 17 april

Op de datum dat Wapenveld 75 jaar geleden op 17 
april werd bevrijd, keert onderduikbaby Franklin de 
Liever terug naar het dorp. Hij maakt in de ochtend-
uren een rondgang langs de basisscholen om over 
zijn leven te vertellen. 's Middags is iedereen welkom 
bij een openbare bijeenkomst in de Hof van Cramer. 

Franklin werd geboren op 14 augustus 1944, maar 
van zijn geboorte werd pas na de bevrijding op 20 
april 1945 aangifte gedaan op het Heerder gemeen-
tehuis. De reden: Franklin was een kind van Joodse 
ouders. Moeder Heintje de Liever-van Gelderen zat 
bij zijn geboorte ondergedoken bij Cornelis en Riek 
Docter aan de Kade in Wapenveld. Pas na de bevrij-
ding zag Philip de Liever zijn zoon Franklin voor de 
eerste keer.

Vrijdagmiddag 17 april is er in samenwerking met 
de Hof van Cramer van 14.00 tot 16.00 uur een voor 
iedereen toegankelijke bijeenkomst in het gemeen-
schapscentrum aan de Putterweg in Wapenveld. Die 
begint met de vertoning van een film van B. Cramer, 
gemaakt in de oorlogsjaren. Jan Nitrauw geeft ver-
volgens een toelichting op de herziene uitgave van 
'Vertel mie oe verhaal' over de oorlogsjaren in Wa-
penveld. Dan zal ook Franklin de Liever zijn verhaal 
vertellen. De toegang is gratis.

Vorchten Vertelt, een verhaal over een puber in oorlogstijd, voorlopige datum 10 mei

Vorchten Vertelt staat zondag 10 mei in het teken van 75 jaar vrijheid herdenken en vieren. Het Multifunctio-
neel Centrum (MFC) De Verbinding in Vorchten sluit hierbij aan bij de activiteiten van Heerde Remembers.

Heerdenaar Henk Dijkslag was 12 jaar toen de oorlog in Nederland uitbrak. Hij woonde toen in Hoorn aan het 
kanaal. Later schreef hij het boek “Hoe was ’t ok al weer. Een puber in oorlogstied”.
De reden waarom Henk dit boek schreef is dat er gedurende de afgelopen 75 jaar veel geschreven en gezegd 
over de bezetting en de bevrijding. Alles daarover kan men via boeken, films documentaires en dergelijke er-
varen. Tijdens de oorlog draaide daarnaast het gewone leven ook door, met alle spanningen die de bezetting 
teweeg bracht. Het is goed om ook eens kennis te maken met die kant van de oorlog.

Uit het boek van Henk Dijkslag “Hoe was ’t ok al weer. Een puber in oorlogstied”:
Het verhael wat ik vertelle is het verhael van een puber die in dit gezin opegruujd is in de oorlog. In de meidae-
gn van 1940 leup de spânning op. In- en rondum kasteel Vosbêrgn waern saldaotn inekwartierd. In de nach 
van 9 op 10 mei was ’t onrusteg buutn ewes um te kiekn en ik heurn mien vaer en moer met mekaere praotn 
in de berrestèè. Toe ’t een bettien luch wordn, kwamp iederiene naor buutn um te kiekn naor de Duitse Stuka’s 
met kruuzn an de onderkante van de vleugels. ’t Was oorlog en wuule mossn verhuuzn naor de andre kante 
van de vaort. 
Noa vief daegn kow naor huus want de oorlog was ofeloopm. Ik was twaalf jaor en ik vuuln woede en verzet. 
Oonze olders zult vaeke doodsangstn uutestaon hemm, mâr ik denke dât ’t veur oons ok vaeke een spânnen-
de tied was vol avontuur.

Kristalontvanger
Der kwamm steeds meer illegale blaechies en berichn wordn ok van mond tut mond deuregeevm. Radios 
mossn inelèèverd wordn bie de Duitsers, uutzendingn uut Engeland wordn esteurd en luustern naor de Engel-
se zender kon oe de kop kossn. In de loop van de tied wordn ’t steeds muujleker um berichn uut Engeland te 
kriegn, umdât dr gien stroom meer was. Ik had een kristalontvanger op de kop etik van iene die bange wordn 
en ‘m kwiet wol. Der was ien naodeel an, der mos een heel lange antenne an zittn en der mos een aarde an 
zittn. En atennes waern verbeun…

Hoe het verhaal met de lange antenne van de kristalontvanger afloopt hoor je  op 10 mei! Ook neemt Henk 
Dijkslag zijn kristalontvanger mee, want hij heeft die al die jaren bewaard. Henk Dijkslag vertelt in het Neder-
lands. Er zal ruimte zijn voor vragen! 

Aanvang 15.00 uur in het Mulitfunctioneel centrum ‘De Verbinding’ (Kerkweg 19A, Vorchten). Entree is 2 euro 
en daar krijgt u ook een kop koffie of thee bij! Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor deze middag 
daarom vragen wij u om zich aan te melden bij hesterwoutersen@hotmail.com.  
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‘Veteraan voor de klas’ in februari

Het Comité 4 en 5 mei Heerde heeft in februari een 
programma verzorgd voor de groepen 7-8 van de 
lagere scholen in de gemeente Heerde. Dit had als 
thema “Herdenken en vieren van de Vrijheid”. 
Met behulp van foto’s van recente missies heeft vete-
raan Georg uitgelegd, dat vrede niet vanzelfsprekend 
is en herdenken waardevol.
Kinderen zijn hierbij ook aangespoord om mee te 
doen aan de gedichtenwedstrijd die het Comité heeft 
uitgeschreven over dit thema. Het winnende gedicht 
wordt voorgelezen tijdens de offi ciële Dodenherden-
king op 4 mei bij het monument bij het Raadhuis in 
Heerde. 

Activiteiten op en met scholen
Mavo 3-leerlingen maken expositie ‘Helden van Heerde’, opening op 16 april

Al jaren horen leerlingen van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs in Heerde de verhalen die horen bij 
het monument bij de Klementbrug en de Pilotengraven. De verhalen van de helden van toen maken indruk. 
Hoe zou je zelf gehandeld hebben in tijden van oorlog? Wat maakt iemand een held in tijden van oorlog? Kun 
je in tijden van vrede ook een held zijn? Kennen we nu ook helden in onze omgeving? Op 10 februari zijn de 
mavo-3 leerlingen van de Noordgouw met deze vragen aan de slag gegaan in het bijzondere CKV-project 
‘Helden van Heerde’. 

De leerlingen maken een eerbetoon, reactie of monument voor een held uit de gemeente Heerde die zij zelf 
hebben uitgekozen. Vanaf 16 april is de expositie van deze helden te zien in MFA de Heerd. Het project is een 
nauwe samenwerking tussen de school en Cultuurplein Noord Veluwe en wordt mede mogelijk gemaakt door 
Visit Heerde, Gelderland Herdenkt en de gemeente Heerde. 

Militair Georg leidde het project in. Hij vertelde de leerlingen over dapperheidsmedailles binnen defensie. 
Welke militairen hebben bijvoorbeeld een bronzen kruis ontvangen na de oorlog? En waarom? Hoe kun je ie-
mand eren die iets dappers heeft gedaan? En krijgen alle mensen die dapper zijn een medaille? De leerlingen 
concludeerden dat lang niet iedereen die een medaille verdiend er ook één heeft gekregen. 

Vervolgens maakte Pieter Lammens, beter bekend als Young Teach, met de leerlingen de stap naar het he-
den: wie is er op dit moment een held in jouw omgeving? De rapper vertelde over zijn voorbeeld rapper Snelle, 
die een held voor hem is binnen de muziekwereld. Daarna vertelde hij ook over een held die veel dichterbij 
hem staat: zijn eigen opa, die zo goed voor zijn oma heeft gezorgd in de laatste periode van haar leven. 

Aan de leerlingen de taak om voor dit project ook een lokale held te kiezen: de sportcoach die altijd voor 
je klaarstaat, de buurvrouw die opnieuw het gevecht aangaat tegen ziekte of dat meisje die een geweldige 
prestatie heeft geleverd. De helden worden geïnterviewd en zijn of haar verhaal wordt de aanleiding voor een 
verwerking. Op 18 februari hebben de leerlingen deelgenomen aan allerlei workshops, waaronder beeldend, 
fotografi e en tekstschrijven om inspiratie op te doen. 

De expositie wordt geopend in De Heerd op 16 april om 11.00 uur. Iedereen is daarbij van harte welkom.

Project ’75 jaar Bevrijding/Vrijheid’ op De Noordgouw, van 15-17 april

De Noordgouw organiseert, in het kader van 75 Bevrijding/Vrijheid, een driedaags project op 15, 16 en 17 
april. De hele school (950 leerlingen) doet hieraan mee. 

Na een verleden van onvrijheid, fascisme, discriminatie en de Holocaust leven we nu 75 jaar in vrijheid. Met 
het programma wil de school met de leerlingen nadenken over hoe we met deze vrijheid omgaan - Welke keu-
zes, dilemma’s en verantwoordelijkheden brengt dat met zich mee? Hoe gaan we daar als individu, school en 
samenleving mee om? En natuurlijk willen we de vrijheid ook vieren want dat mag (moet?) ook.

In grote lijnen is het programma als volgt:
Op woensdag 15 april staat de historische context centraal, met onder meer bezoeken aan musea en voorma-
lige kampen (zoals Overloon, Amsterdam, Vught, Amersfoort, Bergen Belsen). Op donderdag 16 april wordt 
het thema ‘Vrijheid nu’ verder uitgewerkt. Zo wordt er nagedacht over hoe wij omgaan met de vrijheid, wat be-
tekent het voor ons, met welke dilemma’s worden wij geconfronteerd en wat zijn onze verantwoordelijkheden 
op dit terrein. En hoe gaan we verder met het herdenken?
Ten slotte wordt op 17 april de vrijheid gevierd in de vorm van een mini-bevrijdingsfestival met dans, theater, 
muziek, toneel, workshops enz.

Verhalenroute Heerde 2020, begin april

Cultuurplein Noord Veluwe organiseert ook in 2020 de Verhalenroute over de Tweede Wereldoorlog voor 
leerlingen van groep 7 en 8. In deze les horen de leerlingen verhalen over mensen die een gevaarlijke keuze 
maakten. Wie koos ervoor zich te verzetten tegen de Duitse bezetter? Wie koos ervoor om te vechten voor 
vrijheid? De leerlingen bezoeken met de fi ets plekken in Heerde waar deze verhalen zich afspeelden en den-
ken na over de keuzes die deze mensen in oorlogstijd maakten. 

In totaal nemen 127 leerlingen uit groep 7/8 van verschillende basisscholen in Heerde in het begin van april 
2020 deel aan de Verhalenroute. Tijdens de route bezoeken ze vier locaties.

Bij de Klementbrug vertellen Arjan van Apeldoorn en Herman Visser over het drama dat zich daar op 13 april 
1945 heeft afgespeeld. U kunt het verhaal elders in deze krant lezen.
Bij de begraafplaats aan de Meester Nijhoffstraat vertelt Dick de Witte aan de hand van fotomateriaal de ver-
halen van de vaak jonge mannen die daar begraven liggen. Dit zijn vliegeniers die zijn omgekomen bij vlieg-
tuigcrashes op 12 juli 1944 (Heerderstrand) en 6 november 1944 (Koerberg).
Bij MFA De Heerd vertoont Carel van der Giessen een gedeelte van de fi lm ‘Kiezen voor Verzet in Heerde’, 
waarna hij met de leerlingen nadenkt over keuzes maken in tijden van oorlog. 
Tenslotte vertelt één van de wethouder bij het monument naast het raadhuis over dit bijzondere jubileumjaar. 
De leerlingen planten samen met de wethouder (en een medewerker van de gemeente) een boom om stil te 
staan bij het kiezen voor vrijheid. Deze boom zal een herinnering zijn om iedere dag voor vrijheid te blijven 
kiezen.
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Herdenkingen
17 april: 75 Jaar Bevrijding in Veessen

Op 17 april 1945 kwamen de eerste geallieerden 
Veessen binnen. Dit herdenken we precies 75 jaar 
later, op 17 april 2020.
In Veessen was er in de oorlogsjaren volop verzet. 
De afgelopen periode is de voorbereidingscommissie 
voor de herdenking in Veessen actief op zoek ge-
gaan om de geschiedenis van het verzet nog breder 
in beeld te kunnen brengen. Er zijn contacten gelegd 
met personen die informatie konden geven vanuit 
hun familie, of die mensen van het verzet hebben 
gekend. Foto's werden aan hen ter beschikking 
gesteld en er werd medewerking toegezegd om mee 
te werken aan de opmaak van het boekje: “Veessen 
Verzet en Kerk”. 
Naast de uitgave van het boekje komt er ook een 
tentoonstelling in De Boerbrink om een en ander in 
woord en beeld dichterbij te brengen. Tenslotte komt 
er ook een monument.
De bijeenkomst met de presentatie van het boekje en 
de tentoonstelling, en de onthulling van het monu-
ment, vindt plaats op 17 april om 19.00 uur in de 
Hervormde Kerk.

Herdenking Halifax DT 795, 3 april

Het comité molen de Vlijt nodigt iedereen uit voor een herdenking op vrijdagmiddag 3 april van de beman-
ningsleden die omkwamen bij het neerstorten van de bommenwerper Halifax DT 795. Dat vliegtuig stortte op 
3 april 1943 brandend neer op de grens van Vrieze's Erfgoed en het Apeldoorns Kanaal. Daarbij kwamen alle 
zeven bemanningsleden om het leven. 
De lichamen van drie van hen zijn meteen geborgen en begraven op de begraafplaats in Leusden. Enkele 
werken later werden ook stoffelijke resten begraven op de begraafplaats in Wapenveld in een graf met het 
opschrift 'Voor de onbekende Engelsche vlieger'. Pas in 2014 werden bij een omvangrijke berging van de 
resten van het vliegtuig, de lichamelijke resten gevonden van aantoonbaar vier bemanningsleden. In overleg 
met de nabestaanden werden deze op 28 juni 2016 tijdens een indrukwekkende plechtigheid met militaire eer 
begraven in Wapenveld.

De bijeenkomst op vrijdagmiddag 3 april begint om 15.00 uur en is voor iedereen toegankelijk. Na een pre-
sentatie en een film over de berging in 2014, gaan de aanwezigheden naar het monument op de dijk langs 
het Apeldoorns kanaal. Daar worden bloemen gelegd en wordt de Last Post geblazen. Iedereen wordt in de 
gelegenheid gesteld om bloemen te leggen bij het door Henk Vels gemaakte kunstwerk. Na afloop kan men 
de expositie met onderdelen van de Halifax en een expositie over de oorlogstijd in Wapenveld bezichtigen.

Dodenherdenkingen 4 mei

Op 4 mei herdenken we elk jaar alle mensen (burgers en militairen) die zijn omgekomen sinds het uitbreken 
van de Tweede Wereldoorlog; mensen die zijn omgekomen in oorlogssituaties of bij vredesoperaties. We hou-
den hiervoor altijd twee minuten stilte. Naast de Nationale Dodenherdenking om 20.00 uur bij het monument 
naast het Raadhuis in Heerde organiseert de gemeente Heerde ook herdenkingen op de begraafplaatsen in 
Wapenveld en Heerde, waar geallieerde vliegeniers liggen begraven.
Daarnaast wordt dit jaar in Veessen ook een dodenherdenking om 20.00 uur georganiseerd.

In Heerde wordt de herdenking al jarenlang bijgewoond door een vertegenwoordiging uit onze Duitse partner-
gemeente Balve. Dit jaar zal de burgemeester van Balve ook een toespraak houden. Dit doet hij ieder jubileum-
jaar. Er is medewerking van muziekvereniging Soli Deo Gloria en scouting Buys Ballot Epe-Heerde.

Oorlogsgraven
Verspreid over de kerkhoven in de gemeente Heerde liggen meerdere oorlogsgraven. Dit zijn graven die be-
kend zijn bij de Oorlogsgravenstichting. Op deze graven wordt op 4 mei een bloemstuk gelegd.

Vlag uitsteken?
Als u op 4 mei de vlag wilt uithangen, dan doet u dit halfstok. U hangt de vlag om 18.00 uur op, tot zonsonder-
gang (rond 21.10 uur).

Programma gemeentebrede herdenkingen
16.00 uur Herdenking bij het monument van de vier Britse vliegers op de begraafplaats in Wapenveld  
  (Kwartelweg 2).
18.15 uur Herdenking bij de graven van de geallieerde vliegers op de begraafplaats aan de Meester  
  Nijhoffstraat in Heerde.
18.25 uur Stille tocht naar de Hervormde Kerk, Dorpsstraat in Heerde.
19.00 uur Herdenkingssamenkomst van de gezamenlijke kerken in de Hervormde Kerk, Dorpsstraat in  
  Heerde.
19.45 uur Stille tocht naar het oorlogsmonument bij het raadhuis. 
19.45 uur Herdenking bij het oorlogsmonument bij het raadhuis (Dorpsstraat 1 in Heerde)

Programma Veessen
Op 4 mei wordt er in het kader van de Nationale Dodenherdenking een ook een herdenking gehouden in 
Veessen. De herdenking begint met een bijeenkomst in de Hervormde Kerk van Veessen, die begint om 18.45 
uur, met onder meer een muzikale bijdrage van Trio Locale. Daarna volgt een stille tocht naar de begraafplaats. 
Daar volgen de twee minuten stilte en leggen kinderen van de basisschool kransen op de graven van de 
gevallenen.
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GELDERLAND
HERDENKT
 75 JAAR VRIJHEID

Heerder bevrijdingsfietstocht, vanaf eind april

Ook dit jaar geeft het Comité 4 en 5 mei Heerde weer de ‘Heerder bevrij-
dingsfietstocht’ uit. Deze fietstocht leidt langs plaatsen en monumenten die te 
maken hebben met de Tweede Wereldoorlog. 

Het boekje met de beschrijving van deze fietstocht en de plaatsen waar de fiet-
stocht langs voert, is gratis en onder meer te halen bij de TIP’s in de gemeente 
Heerde, bij de bibliotheken en bij de Heerder Historische Vereniging (Villa 
Jacoba). Ook kunt u de fietstocht downloaden via www.heerde.nl. De route is 
ongeveer 24,5 kilometer lang.

De fietstocht voert bijvoorbeeld langs diverse locaties waar vliegtuigen van 
geallieerden zijn neergestort, het monument bij de Klementbrug en het monu-
ment bij het Raadhuis van de gemeente.

Vrijheid vieren!
Bevrijdingsvuur 5 mei

In Heerde vieren we de bevrijding jaarlijks met de 
ontsteking van het bevrijdingsvuur. Dit jaar worden, 
omdat we 75 jaar vrijheid herdenken, alle vier de 
dorpen betrokken bij het bevrijdingsvuur.

’s Nachts om 00.01 uur halen lopers van Atletiek-
vereniging de Gemzen  en de Nordic Walking groep 
Heerde-Wapenveld het bevrijdingsvuur op vanuit Wa-
geningen en brengen dit naar de vier dorpen in onze 
gemeente. Vanuit de dorpen wordt het vuur door 
inwoners naar het raadhuis in Heerde wordt gebracht 
– lopend, fietsend, te paard of op een andere manier. 
 
Bij het raadhuis ontsteekt burgemeester Jacqueline 
Koops – Scheele het bevrijdingsvuur om 09.45 uur. 
Tijdens de ceremonie worden de vlaggen gehesen 
en twee coupletten van het Wilhelmus gespeeld. 
Muziekvereniging Soli Deo Gloria en scouting Buys 
Ballot Epe-Heerde verlenen hun medewerking.

Vlag uitsteken
U kunt de vlag (zonder wimpel) uitsteken tussen 
zonsopgang en zonsondergang.

Heruitgave 'Vertel mie oe verhaal'

“Het was meteen na de bevrijding ook bijltjesdag in de gemeente Heerde. Er moest een uitlaatklep komen 
voor alle woede en frustratie voor de jaren van onderdrukking door de nazi's. 'Foute' Nederlanders werden 
heel snel opgepakt en opgesloten in de 'Lakfabriek' in Wapenveld. 

Dat zegt auteur Jan Nitrauw bij het verschijnen van de herziene uitgave van 'Vertel mie oe verhaal', eerder 
uitgegeven in 1995 met 122 pagina's. Met de ondertitel 'De oorlog en de afrekening' is de omvang nu 208 
pagina's. Nieuw is het verhaal van Jan Rorije, de enige Wapenvelder die, veroordeeld voor wapenbezit, in het 
Oranjehotel in Scheveningen zat. Heel bijzonder is het verhaal van Albert Marskamp die in Wapenveld bij zijn 
schoonouders werd gearresteerd. Hij ging door een hel en overleefde, na veel verschrikkingen in Vught en 

Sachsenhausen, ternauwernood de oorlog. Maar ook 
een kerkdienst met onderduikers en het leven in het 
interneringskamp 'Lakfabriek Wapenveld' zijn nieuwe 
onderwerpen. Nitrauw gaat ook uitgebreid in op het 
leven van de Heerder veldwachter Johannes Hendrikus 
Buyink die in 1949 tot negen jaar werd veroordeeld 
vanwege oorlogsmisdaden die hij onder andere in 
Heerde pleegde. Ook zijn alle namen van de leden van 
de BS (Binnenlandse Strijdkrachten) in Heerde (150) 
en Wapenveld (60) opgenomen. De uitgave kost 28,50 
euro en is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage 
van 'Heerde 75 jaar bevrijding'. Het is in de boekhandel 
verkrijgbaar. 

Foto: Jan Nitrauw ontrafelde ook het leven van de NSB-veldwachter 
Johannes Hendrikus Buyink (foto Gelders Archief)


