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Ugchelen 
herdenkt en viert
Apeldoorn staat in
april en mei in het te-
ken van de viering
van 60 jaar bevrij-
ding. Binnen de ge-
meente Apeldoorn
worden volop voor-
bereidingen getroffen
om op een feestelijke
manier stil te staan
bij de bevrijding en
het einde van de
Tweede Wereldoorlog.
Het hoogtepunt van
het programma is het
Nationaal defilé van
veteranen op 8 mei.
Aan dit defilé zullen
ongeveer 1.500 veteranen deelnemen uit onder andere
Canada, Amerika, Polen en Engeland. 

In de dorpen is men ook zeer actief en worden er talloze
evenementen georganiseerd die Apeldoorners moeten
doen beseffen dat zij al 60 jaar in vrijheid leven. Ik waar-
deer deze initiatieven ten zeerste.

Zo ook in Ugchelen.
Voor u ligt de bevrijdingskrant Ugchelen. Evenals in
1990, 1995 en 2000 brengt Ugchelen een herdenkings-
krant uit en wordt er wederom een feest- en herdenkings-
week georganiseerd, deze keer met als thema 'Ik hou van
Holland'. Een speciale commissie van de Vereniging
Ugchelens Belang is volop bezig met de organisatie van
de feestweek die start op vrijdag 29 april met het ontste-
ken van de bevrijdingsvlam bij De Kei. In de dagen erna
vindt er voor jong en oud een groot scala aan evenemen-
ten plaats en wordt het dorpshuis omgedoopt tot Maple
Leaf  Club Ugchelen.

Ik dank het bestuur en alle vrijwilligers voor hun inzet en
enthousiasme om de feest- en herdenkingsweek in Ugche-
len tot een groot succes te maken.

Van harte wens ik de inwoners van Ugchelen en de Cana-
dese gasten een goede week toe.

Apeldoorn, april 2005

mr. G.J. de Graaf
burgemeester van Apeldoorn

60 jaar bevrijding! 
Voor het bestuur van de vereniging Ugchelens Belang
aanleiding om nog één keer "groot uit te pakken". In
1985 gestart met het organiseren van een week van her-
denken, gedenken en feestvieren. Daarna is dit gebeuren
herhaald in 1990, 1995 en 2000 en nu dus voor de vijfde
keer. Negen dagen lang zal Ugchelen bol staan van de ac-
tiviteiten. 
Het thema dat wij aan deze week willen meegeven luidt:
"Ik hou van Holland". Nu na 60 jaar bevrijding is dit een
prachtig thema, dat bedacht is door een lid van de revu-
ecommissie. Wij zijn verheugd dat wij het thema dat ge-
programmeerd stond voor de Revue als thema gedurende
deze hele week mogen hanteren.
Op de middenpagina's van deze krant vindt u een uitge-
breid overzicht van alle activiteiten gedurende deze week. 
Het zal niet alleen een week van feestvieren en vrolijk zijn
worden maar ook een week van bezinning en gedenken,
opdat wij niet vergeten wat onze bevrijders 60 jaar gele-
den voor ons hebben gedaan. 
Soms beangstigt het je als je ziet hoe er met vrijheid
wordt omgegaan. Daarom is het goed om momenten als
deze aan te grijpen om stil te staan bij al die soldaten van
allerlei nationaliteiten die de vrede in West-Europa heb-
ben gebracht. 
Wij hopen dat het een fantastische week zal worden met
veel mooi weer en als het kan een oranje zonnetje. Ook
wil ik hierbij alle vrijwilligers die zich al maanden en
sommige zelfs al langer dan een jaar ingezet hebben om
deze week te kunnen realiseren van harte danken.
Want zonder die tientallen vrijwilligers hadden wij niet

een dergelijke
prachtige week
kunnen organi-
seren.
Ook wil ik al
onze buiten-
landse gasten
een prachtig en
gedenkwaardig
verblijf in ons
dorp toe wen-
sen.

Namens het
bestuur van de
vereniging
Ugchelens Be-
land,

Wim Schut,
voorzitter

Ugchelen
Commemorates
and Celebrates
During the months of April and May 2005, Apeldoorn
will be celebrating its 60th Year Anniversary of the libera-
tion. Within the city of Apeldoorn, preparations are in full
motion in order to honour the liberation and the end of
World War II. The highlight of the programme will be the
National Salute for veterans that will take place on May
8th. There will be approximately 1,500 veterans partici-
pating from many countries including Canada, America,
Poland and England.

In the surrounding villages many people are busy setting
up a countless number of events to help Apeldoorn ack-
nowledge that it has lived for the past 60 years in free-
dom. I highly value these initiatives.

Thus also in Ugchelen
Before you lies the Liberation Newspaper Ugchelen (
"Bevrijdingskrant Ugchelen"). Just as in the years1990,
1995 and 2000, Ugchelen has produced a commemora-
tion newspaper and there is once more a week of festivi-
ties being organised, this time with the theme of: "I love
Holland". A special Commission from the Society Ugche-
lens Belang is thoroughly busy with the organization of
the festivities that will begin on Friday, 29 April with the
lighting of the liberation flame at De Kei. In the days that
follow, a large scale of events will take place for both
young and old and the village clubhouse will be transfor-
med into the Canadian Club Ugchelen. 

I express my sincerest thanks to the Board and the many
volunteers for their contributions and enthusiasm towards
ensuring a successful week in Ugchelen.

I send my best wishes to the residents of Ugchelen and
their Canadian guests for a enjoyable and prosperous
week. 

Apeldoorn, April 2005

Mr G.J. de Graaf
Mayor of Apeldoorn

Colofon
De Bevrijdingskrant Ugchelen is
een eenmalige speciale uitgave
van "Ugchelens Belang' ter gele-
genheid van de zestigste herden-
king van de bevrijding.

Algehele coördinatie:
Ali van den Hul

Redaktie:
Evert de Bar, Aaldert Kerssen, 
Peter Otterloo en Wilma van Wijk

Vormgeving:
Jan van  Middendorp en
Jolanda Schaake.
(Wegener Huis-aan-Huiskranten)

Acquisitie:
Ad Bakkenes, Jannie van Buren,
Ali van den Hul en Cees Hunde-
pool

Foto's 
Chris Severijnen, archief Ugche-
lens Belang, archief Brandweer
Ugchelen

Druk:
Wegener Nieuwsdruk Gelderland

Met dank aan:
De Stentor b.v.,  Victor Doorn,
Aartje Reezigt, Karen Levoleger,
Bertus Maassen, verenigingen en
de vele  vrijwilligers.

Door Peter Otterloo.

Het is oktober 2004. Op verschillende plek-
ken in Ugchelen rinkelt de telefoon. Ook bij
mij. ''Met Ali van den Hul'', hoor ik aan de
andere kant. ''Hoe gaat het?'', klinkt het op-
gewekt. ''Vermaak je je nog een beetje?'' Ja,
met mij gaat het best. Een beetje druk mis-
schien, maar ach daar komen we wel door.
Gek, maar ik voel onmiddellijk nattigheid.
Ali is een actieve vrouw. Staat snel klaar als
haar iets wordt gevraagd en zit bovendien
altijd boordevol ideeën. Leuk dat ze belt,
maar er zit ongetwijfeld een addertje onder
het gras. Mijn intuïtie laat me inderdaad niet
in de steek. Ali heeft een verzoek! 

''We willen weer een bevrijdingskrant gaan
maken in Ugchelen'', vertelt ze enthousiast.
Zo da's mooi. Maar wat heb ik daar mee te
maken? De aap komt al snel uit de mouw.
Er zijn schrijvers nodig die het blad kunnen
vullen. Een krant zonder verhalen is inder-
daad als een piano zonder toetsen. Een tim-
merman kent dat gevoel als er geklust moet
worden bij een bekende, een monteur kan
moeilijk 'nee' zeggen als de auto van zijn
beste vriend het niet doet. Zo gaat het in
driedubbel opzicht bij schrijvers. Dan ben je
heel snel de pineut. De onvermijdelijke
vraag van Ali is dan ook: ''Wil jij daar bij
helpen?'' Zie je wel, daar heb je gelazer al.
Wat moet ik zeggen?

Ali is altijd de vriendelijkheid zelve. Maakt
zich druk in en voor het dorp. Doet veel
voor oudere mensen. Het is moeilijk om
haar af te poeieren met een 'nee'. Bovendien

zo'n Bevrijdingskrant wordt graag gelezen
in het dorp. En eigenlijk streelt ze mijn ego
ook door aan mij te denken. Razendsnel
gaan mijn gedachten. 'Nee' zeggen is on-
vriendelijk en bovendien moet een mens
zich inzetten voor de gemeenschap. Althans,
dat is mijn opvatting. Anderzijds, ik heb al
zo veel te doen. Het blad De Bron, de Ver-
eniging Oud Apeldoorn, noem maar op.

Mijn kop loopt soms om. Maar voor ik het
weet heb ik het al gezegd: ''Da's goed''. En
tegelijkertijd realiseer ik me met dodelijke
zekerheid: ik kan niet meer terug. Wie a
zegt, moet b zeggen. Waar ben ik aan be-
gonnen? ,,Dank je wel, Peter'', zegt Ali. Zij
is in ieder geval blij en gooit snel de tele-
foon op de haak. Op naar het volgende
slachtoffer.

Verbijsterd blijf ik achter. Veel tijd om na te
denken is er echter niet. Er moeten onder-
werpen komen, mensen moeten worden get-
raceerd, afspraken moeten worden gemaakt.
We overleggen op een goede avond bij Ali
thuis. Wilma van Wijk, Evert de Bar, Aal-
dert Kersen, Jan van Middendorp en Ali
zelf, die direct wordt gebombardeerd tot
coördinator. We schrijven ons daarna blauw,
vergaderen ons suf, overleggen eindeloos en
drinken uit de fles van Ali het Ugchelens
Keitje waardoor het ook nog eens verdraaid
gezellig wordt. En dan blijkt dat het team el-
kaar goed verstaat, dat de afspraken worden
nagekomen en dat fotograaf Chris Severij-
nen niet te beroerd is om hier en daar wat te
flitsen. Ook hij zegt nooit 'nee'.

De klus is uiteindelijk geklaard. Zonder al te
veel pijn en moeite. Met een lach en zonder
traan. Iedereen is trots op het resultaat, ook
in commercieel opzicht. De adverteerders
lieten zich weer van de goede kant zien..
Het motto van Ugchelens Belang (Met ver-
eende hand, brengt men veel tot stand) bleek
weer eens een perfecte uitwerking te heb-
ben. Maar een volgende keer zeg ik toch
maar eens nee…

Met vereende hand...

Ali van den Hul en Evert de Bar bij de uit-
reiking van de Bevrijdingskrant editie
2000.
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De liefde voor het brand-
weervak kreeg Bart Pie-
ters (78) met de paplepel

ingegoten. Als kleine jongen luis-
terde hij gefascineerd als zijn va-
der thuiskwam na een klus. Hij
hing aan zijn lippen. Maar het
liefst ging de Ugchelenaar zelf
ook even op de brandmelding af.
Pieters junior sloot zich later, net
als zijn vader, aan bij het vrijwil-
lige brandweerkorps van Ugche-
len. Hij was lid van eind 1965 tot
januari 1982. Zijn vader, Gerrit
Pieters, heeft van 1926 (het ge-
boortejaar van Bart) tot 1954
zijn steentje bijgedragen. Dus
ook in de oorlogsperiode. Wan-
neer er een beroep werd gedaan
op de Ugchelense spuitgasten
was Gerrit vaak paraat. Dat is te
lezen in het logboek van Brand-
weer Ugchelen.

Pieters junior haalt met veel ple-
zier herinneringen op uit zijn
jeugd. "Wij woonden aan de
Ugchelseweg 249. Op die plek is
nu garagebedrijf Pieters. We had-
den telefoonnummer 5309. Dat
weet ik nog. Mijn vader was fiet-
senmaker en kachelsmid. Hij han-
delde ook in auto´s, later begon hij
een garagebedrijf." Bart ziet het ta-
fereel nog voor zich. "Als er een
brand was, vloog je als jonge jon-
gen gauw naar wasserij Quartel. Je
wilde als eerste aankomen. Daar
kreeg je een brandweerhoorn. Je
moest er op de Ugchelseweg op
fluiten tot je bij het huis van
schoenmaker Pruis was (het huidi-
ge pand van Mensink en Sijtsma
makelaars). Als je terugkwam,
kreeg je een stuiver." Die heldenrol
heeft Bart ook eens mogen vervul-
len. Op die manier werden de
brandweerlieden opgetrommeld.

"Vader had voor de oorlog al een
Fordje. Bij een brand werd de mo-
torspuit daar achter aan gehangen.
Bomhof, de kolenboer, had een
kleine vrachtwagen Die werd ook
wel gebruikt. Iedereen wilde dan
met de auto mee. Sommige man-
nen hingen buiten aan de kolenwa-
gen. Als hij hard de bocht door
ging, stoof het kolengruis op. Mijn
vader was soms pikzwart als hij
thuiskwam." 

Data
Er zijn weinig oorlogshandelingen
op Ugchelens grondgebied ge-
weest. Toch springen er enkele da-
ta in het verslag van Brandweer
Ugchelen uit. 
Bijvoorbeeld het volgende citaat:
"24-07-1942: Heidebrand door
neergestort vliegtuig. Een motor
van het 2-motorig vliegtuig viel op
het huis van Luttikhuizen, Casimir-
laan 15 en 17, waardoor een meis-
je en een jongen licht verwond
werden. Uit het vliegtuig vielen 2
personen, die den dood vonden.

Aanwezig:  E. Huttinga, A. en J.
van Houtum, H. Luttikhuizen, G.
Pieters, L.C. Quartel, M. Welgraaf.
Uitgerukt: 15.20, ingerukt 17.00
uur." Ook Bart weet zich die dag
nog te herinneren. "Ik stond er zelf
ook bij te gapen. We werden alle-
maal door de Duitsers wegge-
stuurd. De Engelse piloot hing half
uit de cockpit. Het was ook niet
zo'n leuk gezicht. Hij was dood."

Op 27 maart 1943 werden brand-
weermannen van Apeldoorn en
Ugchelen opgeroepen fosforbom-
men uit te graven. De bommen
hadden een gewicht van ongeveer
15 kg en waren de avond ervoor
uitgeworpen op een strook van de
Kooiberg, de Hoenderloseweg en
het bos bij de Wapenberg. De
bommen waren van grote hoogte
afgeworpen en één meter diep in-
geslagen. Die middag zijn er 24
uitgegraven, de volgende ochtend
nog eens zeven stuks. Ze zijn door

verbranding onschadelijk gemaakt.
Zo luidt de berichtgeving. Vanwe-
ge herhaaldelijk luchtalarm in de
nadagen van de oorlog, moesten de
spuitgasten vaak opdraven. Pieters:
"Bij school 8, nu De Steenbeek,
stond een sirene op het dak. Als je
daar dichtbij woonde, was je mooi
klaar. Wij hadden een schuilkelder
in de garage. Daar gingen we bij
een luchtalarm snel naar toe. Maar
vader was dan al naar de kazerne."

Het volgende citaat uit het verslag
van Brandweer Ugchelen is van
een gebeurtenis tijdens de bevrij-
dingsdag van Apeldoorn en om-
streken, 17 april 1945: Huisbrand
bij H. Bouman, Goudvinkweg 150.
Oorzaak: oorlogsgeweld. Melding
door A. Put aan W.J. de Bie om
13.30 uur. Aankomst om 13.40 uur,
ingerukt 16.30 uur, terug 16.40
uur. Met de motorspuit gewerkt uit
de beek met 1x straal en 10 slan-
gen. Weer: goed, helder. Verzekerd

bij de Jongh en Co. Eigenaar: Wil-
lemsbos. Aanwezig: W.J. de Bie,
H.J. Dolman, P. Geurts, G. Lekker-
kerker, H. Luttikhuizen, A. Put, M.
Welgraaf, Helpers: J. Borren en A.
van Houtum  Janzn.

Bart Pieters weet zich die laatste
schermutselingen en de plek waar
het zich afspeelde nog goed te her-
inneren. "De Goudvinkweg was
een straat in de omgeving van de
oude Veldekster, richting Hoog
Buurloseweg. In mijn jeugd heb ik
er veel gespeeld. Er zaten aan het
eind van de oorlog veel jonge
Duitsers in die omgeving in de
bossen verstopt. Er zijn daar ook
veel paarden door de Duitsers ge-
dood. Die hadden ze ingepikt. De
kadavers heb ik zien liggen. Het
bos is later uitgebrand door de Ca-
nadezen."

Voor een stuiver blazen op de brandweerhoorn

Herinneringen uit
jeugd van Bart Pieters

De ingebruikneming in 1932 van de ‘vuurvreter’, zoals de motorspuit werd genoemd.

Staatsiefoto van de Ugchelense brandweer in 1948. Omcirkeld is Gerrit Pieters.

Brandweer
Ugchelen 
tijdens de
oorlogsjaren
Goede materialen waren er tij-
dens de Tweede Wereldoorlog
niet voorhanden voor de man-
nen van Brandweer Ugchelen.
Ook aan fatsoenlijke bedrijfs-
kleding ontbrak het. In 1938
werd het korps eindelijk ver-
blijd met een rubberen jas, maar
op de broodnodige laarzen
moest nog een aantal jaren lan-
ger worden gewacht. Waar het
de Ugchelense spuitgasten niet
aan ontbrak was aan enthousias-
me en inzet. Vooral in het laat-
ste oorlogsjaar moesten de man-
nen, onder meer bij diverse
luchtalarmen, vaak komen op-
draven. Uit voorzorg ging men
alvast naar het spuithuis, mocht
er iets gebeuren, dan was men
sneller ter plaatse. Urenlang
werd gepost in "De Stroalpie-
pe". Zo werd in de volksmond
het eerste onderkomen van de
Ugchelense Brandweer ge-
noemd. Het nog bestaande ge-
bouwtje staat aan de Hoender-
loseweg naast school De Steen-
beek. 
In die periode moesten L.C.
Quartel (in oorlogstijd com-
mandant van het korps) en zijn
mannen het vuur zien te blussen
met een motorspuit die achter
de auto van een van de korpsle-
den werd bevestigd. Midden-
standers Pieters (garagebedrijf),
Quartel (wasserij), kolenboer
Bomhof en De Bie (taxibedrijf)
leenden hun wagens daarvoor.
Al met al zijn de oorlogsjaren
voor Brandweer Ugchelen be-
trekkelijk rustig verlopen.

Brandweerman Bart Pieters
haalt herinneringen op.

door Wilma van Wijk
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Door Floortje Barber

In mijn eentje maakte ik
graag lange wandelingen in
de omgeving van Beekber-

gen. Als stadsmens begon ik van
de bossen te houden en ik dacht:
''Als deze week om is, wanneer
zal ik dan ooit weer bos zien?''
Op een goede morgen liep ik
weer zo in mijn eentje te kuie-
ren, toen ik opeens voor een veld
kwam te staan. Men was daar
aan het koren maaien. Eerst wil-
de ik met-een omkeren, bang als
ik was om in de gaten te lopen,
maar het was zo'n prachtig ge-
zicht, dat ik bleef kijken.

Na een poosje hielden de maaiers
op en gingen aan de kant zitten om
wat te eten en te drinken. Een van
de boeren zag mij staan en bood
me zelfs een boterham aan. Ik kon
er nog een kroes thee bij krijgen.
Die vond ik niet lekker omdat er
melk inzat, maar ik wilde niet on-
beleefd zijn en dronk alles op. De
jongste van de vier boeren keek
mij eens aan en zei: ''Zeg, moet jij
niet werken? Schande dat zo'n jon-
ge deerne overdag loopt te luie-
ren''. 
Nu kon ik moeilijk zeggen dat ik
een ondergedoken jodinnetje was
en begon er lustig op los te fanta-
seren. Ik vertelde dat ik in Deven-
ter als dienstmeisje had gewerkt,
maar dat ik daar, aangezien het
eten opraakte, ontslagen was en nu
zolang bij een tante logeerde tot
dat ik een andere betrekking had
gevonden.
''Nou'', zei de jongste, ''dat komt
dan goed uit., want we zoeken een
meid voor de boerderij. Loop de
weg maar af, dan zie je het huis. Je
vraagt maar naar Harm en zegt dat
Hannes je heeft gestuurd.'' Dat
werd allemaal op zijn Gelders ge-
zegd en ik verstond de helft van
het verhaal niet maar ik hoorde wel
dat hij het over werk en kost had.
Naar de boerderij was misschien
nog geen vijf minuten lopen. 
Onderweg dacht ik: wat kan me
gebeuren? Laat ik het maar probe-
ren, ook al omdat ik het niet prettig
vond dat de familie waar ik logeer-
de geen geld meer kon betalen.
Niets is erger dan ergens gratis te
gast te zijn en te moeten eten van
hun rantsoenen omdat ik immers
geen bonkaarten had. Ze zeiden
wel dat ik evengoed kon blijven,
maar ik vond het heel erg. Zo ge-
zegd, zo gedaan dus. 

Worsten en spek
Ik kwam bij de boerderij aan en
klopte. Een wat dikke man deed
open en zei nogal bars: ''We heb-
ben niets te ruilen.'' Toen vertelde
ik dat Hannes me had gestuurd.
Nou dat was wat anders. Ik mocht
binnenkomen in de goede kamer.
Er stond een mooi groot kabinet
met allemaal koperen sloten en ik
zag een schoorsteen met blauwe
tegeltjes. In de gauwigheid zag ik
boven de schoorsteen worsten en
zijden spek hangen. 

De man vroeg me of ik werken en
koken kon. Ik zei dan ook volmon-

dig 'ja', niet wetende dat boerenar-
beid heel wat anders is dan de ge-
wone huishouding. Maar het voor-
uitzicht van werken voor geld en
eten toe, maakte me echt brutaal.
Wel vertelde ik eerlijk dat ik niet
in het bezit van bonkaarten was.
Tot mijn grote verbazing gaf hij
daar geen antwoord op. Ook zei ik
nog terloops dat mijn kookkunst
niet zo was om over naar huis toe
te schrijven. Maar hij liet mij
nuchter weten: ''Nou deerne, je zult
het toch zelf moeten vreten.'' En
daarmee was ik aangenomen als
meid.
Op een maandagmorgen begon ik
aan mijn nieuwe baan. Bij aan-
komst zaten twee broers en opa al
te eten. Allemaal hadden zij een
bord pap voor zich staan en ook
nog drie grote sneden roggebrood.
Even later kwam ook Harm bin-
nen. Hij had van tevoren tien koei-
en moeten melken. ''Je eet eerst
een bord pap en dan een paar sne-
den brood'', zei hij. Maar ik was zo
zenuwachtig dat ik geen brok door
mijn keel kon krijgen. Daar zat ik
dan. Op een grote boerderij met
liefst zes mannen die ik helemaal
niet kende. Ik dacht was ik maar
weer in mijn oude huis. Bij groot-
moeder of vader. Nu zit ik hier, en
ik kan wel huilen van narigheid.
Maar ja, ik moest mij er maar
doorheen zien te slaan. Even later
stonden de mannen op en namen
gereedschap mee naar buiten. ''We
gaan naar het land en je zorgt maar
dat het eten precies om twaalf uur
klaar staat''. Ik keek met grote

ogen, maar Hannes zei: ''Ik blijf
vandaag wel bij je thuis en zal je
wegwijs maken''.

Stofzuiger
Ik vroeg naar de stofzuiger. Harm
begon te lachen en vertelde dat zij
zo'n ding niet hadden. Zij gebruik-
ten gewoon de bezem. Maar eerst
moest ik melkbussen schoon ma-
ken. Hij deed het me voor. Daarna
moest ik aardappelen schillen en
andijvie uit de tuin halen. Snijden
en wassen. Ik zocht naar de kraan.
Maar die was er niet. Alleen een
pomp. Nooit had ik een pomp be-
diend en ik kreeg dan ook geen
spet water. Hoe ik de eerste dag
het eten op tafel heb gekregen,
weet ik niet. Het spek was ver-
brand, de andijvie niet gaar en de
aardappelen droog gekookt. Ik kon
wel huilen. Maar de broers waren
sportief. Ze vonden het wel lekker,
zeiden ze. Na de afwas moest ik
bedden opmaken. Ook twee bed-
steden. De broers gingen een dutje
doen in het hooi”.

En zo vond Floortje (haar onder-
duiknaam op het persoonsbewijs
was Gerda) na verloop van tijd
haar draai bij de zes mannen.
Drie jaar bleef ze op de boerderij,
tot 1945. Haar relaas krijgt een
bijzondere en bijna dramatische
wending als Duitse soldaten hun
intrek nemen bij de familie Klop-
man.

''Op een dag kwam opa me opge-
wonden tegemoet lopen. 'Dat moet

je meemaken, we hebben inkwar-
tiering. Die moffen hebben het
bakhuis en het fietsenhok in beslag
genomen.Wat moeten we nu'. Op
dat moment was ik doodkalm en
zei; 'Niets aan te doen. Dan gaan
wij wel in de goede kamer eten.
Daar stond een kachel waarop ik
zou kunnen koken. Maar wel op
één voorwaarde. Dat iedereen de
klompen zou uitdoen. Ik dacht bij
mezelf: 'Gerda, als dat maar goed
gaat. Nu zit je middenin de gevaar-
lijke zone.'

Talrijke hachelijke situaties deden
zich nog voor in de boerderij. Een
soldaat probeerde het met haar
aan te leggen. Er kwamen SS'ers
over de vloer die spullen in beslag
wilden nemen, Duitsers wilden
paarden vorderen. Ze vergelijkt
zichzelf in het boek als een kat
met zeven levens. ''Altijd als ik
schrijf, beleef ik die dagen weer.
Het is een onuitwisbare bladzijde
uit mijn levensboek. Soms be-
kruipt mij de angst dat ik het weer
allemaal moet doormaken. Dan
zie ik weer die Duitse jongens,
niet ouder dan zestien jaar. Met
een geweer in hun handen dat ze
door de angst nauwelijks goed
konden vasthouden.'' 

Bevrijding
Over de bevrijding schreef Floor-
tje: ''Er kwam iemand ons erf op-
rennen, schreeuwende: 'De Cana-
dezen zijn er, op de hoofdweg al..
Het duurde tot de middag eer ik de
moed vond om naar de grote weg

te gaan. Een van de jongens van
Klopman ging met mij mee. En ja
hoor, daar zag ik Canadezen en
Engelsen op hun tanks. Aan de
kant van de weg staande had ik het
wel kunnen uitschreeuwen tegen
die jongens. Mijn bevrijders im-
mers. Maar wat kon ik zeggen. Al-
leen maar huilen. Ik huilde om vijf
jaar van mijn jonge leven. Vijf jaar
angst en nog een angst. Er stopte
een tank vlak bij me, er sprongen
soldaten af en begonnen met mij te
dansen. Ze gaven me chocola en
sigaretten. Ik kon alleen maar sta-
melen; 'Ik ben een jodin…' Zo'n
moment vergeet je je hele leven
niet. Het is niet uit te leggen hoe je
je voelt. Ik ging met armen vol
heerlijkheden naar de boerderij te-
rug en daar heb ik toen verteld dat
ik een jodin was. Ze keken met
met open monden aan. Harm pakte
mijn arm en zei: 'Gefeliciteerd
mien deerne.' En ik begreep dat hij
het al die tijd heeft geweten”.

De broers Klopman hebben voor
hun dappere daad in 1982 de Yad
Vashem onderscheiding gekregen,
een grote Israëlische eer. Floortje
had het verhaal onder de aan-
dacht gebracht. In 1946 was ze al
getrouwd met Teun Luttikhuizen,
een jongen uit de directe omge-
ving. Hij was de enige aan wie ze
in de oorlog haar grote geheim
opbiechtte dat ze een jodin was.
Hij heeft haar in de moeilijke pe-
riode door dik en dun gesteund.
Het 'jodinnetje van Ugchelen' is
in 1996 overleden.

Passages uit een indrukwekkend verhaal

'Mijn weg was een tranendal'

Floortje Barber, een joodse vrouw uit Am-
sterdam (geboren in 1922), komt in 1942
tijdens de Tweede Wereldoorlog na een
zwerftocht door Nederland en België voor
korte tijd naar kennissen in Ugchelen (tante
Heintje en oom Frits). 
Geholpen door de Voorzienigheid en haar

eigen doortastendheid, komt ze op een goe-
de dag terecht op de Ugchelense landerijen
van vader en de vijf gebroeders Klopman
aan de zandweg achter de begraafplaats
Heidehof. Daar beleeft ze als dienstmeisje
het einde van de oorlog. 
Na de oorlog trouwde ze met Teun Luttik-

huizen, een jongen uit Ugchelen. In 1975
heeft ze haar belevenissen bij de broers
Klopman opgeschreven. 
Het verhaal is in een tweetal kleine, rood
gekafte boekjes verspreid onder familiele-
den en kennissen ''Mijn weg was een tra-
nendal'', heet het verhaal. 

Via haar dochter Frieda kreeg ik - Peter Ot-
terloo - de twee deeltjes in handen. 
Een aantal Ugchelense passages zijn - met
toestemming van Frieda -  in dit verhaal op-
genomen. 

Het gaat dus niet om het complete verhaal.

Vier broers Klopman, van links naar rechts: Teunis, Jan, Hannus en Gerard bij hun woning aan de Hoenderloseweg. Floortje was weer eens op
bezoek.

Ugchelense broers Klopman helpen joodse Floortje



Wim Schut (55) is be-
scheiden van aard.
Zelfs een beetje schuch-

ter. Op de voorgrond treden is
niet zijn meest geliefde bezig-
heid. Hij schuift liever andere
mensen naar voren. Het is een
Veluws karaktertrekje. De kat
uit de boom kijken, mond en
broek niet te groot. De dingen sa-
men doen. Zijn voornaamste ei-
genschappen zijn perfectionisme
en rust uitstralen. Hij is ook de
man van de draaiboeken. Alles
moet goed en tot in de puntjes
geregeld zijn en niets moet aan
het toeval worden overgelaten.
En zo leidt hij ook de omvangrij-
ke organisatie van het grote Be-
vrijdingsfeest in Ugchelen dat
van 29 april tot en met 8 mei
2005 wordt gehouden waarvoor
vele tientallen mensen in actie
komen.

De voorzitter van de Buurtvereni-
ging Ugchelens Belang is geboren
en getogen in Ugchelen. Weliswaar
brengt zijn baan bij het kadaster
hem op tal van plekken in Neder-
land, aan het einde van de dag
komt hij steeds terug naar het dorp
dat hem zo lief is. 'Ik zit inderdaad
aan Ugchelen gebakken', erkent hij
ruiterlijk. Overigens is dat geen
wonder want hij woont op een ver-
draaid mooi plekje daar aan de
Brouwersmolenweg. 

Perfectionist
Het werk als voorzitter van UB
zorgt er voor dat hij de laatste tijd

drie à vier dagen in de week is te
vinden in het Dorpshuis. Er moet
veel worden overlegd, het grote
feest vraagt alle aandacht. Schut
houdt niet alleen de grote lijnen in
de gaten, als perfectionist ontgaan
hem de details evenmin. 'Het is
weliswaar vrijwilligerswerk, maar
geen vrijblijvend werk. De zaken
moeten wel goed worden geregeld',
is zijn opvatting. Als hij tijdens de
vergadering weer eens een stapel
papieren op de tafel gooit, ver-
zuchten de bestuursleden wel eens:
'Tjonge jonge Schut, wat een pa-
pierwinkel heb je er weer van ge-
maakt.' Schut heeft er trouwens
een hekel aan als bestuursleden
bijvoorbeeld de bestuursagenda
vergeten of de notulen niet hebben
gelezen. 'Dat wijst op een minder
goede voorbereiding', vindt hij.
Voorzitter Schut kwam in 1989 in
het bestuur. Voor die tijd had hij
zich nooit bemoeid met het Ugche-
lense verenigingsleven. Alleen bij
de school van zijn kinderen had hij
wel eens genotuleerd.  ''Ik kreeg bij
UB te maken met coryfeeën als
Aartje Reezigt, Ali van de Hul, Ad
Bakkenes en Evert de Bar. Daar
keek ik tegen op. Die hadden al
zoveel gedaan, die wisten alles.
Het meeste wat werd besproken

ging tijdens vergaderingen langs
me heen.''  Uiteindelijk werd hij
tweede secretaris, hielp zo links en
rechts en deed pr-werkzaamheden.
Hij maakte niettemin zeer snel car-
rière en nam in 1993 de voorzit-
tershamer over van Evert de Bar. 

De UB koers veranderde niet, ge-
moedelijkheid bleef troef. Wel pro-
beerde hij wat meer structuur in de
vereniging aan te brengen. Met de
opening van het gerenoveerde ver-
enigingsgebouw in 1994 kwam de
eerste openbare krachtproef voor
Wim Schut. Spreken in het open-
baar met hoogwaardigheidsbekle-
ders in de buurt. Ondanks zijn ze-
nuwen bracht hij het er goed van
af.

Hoogtepunt
Toen ook het feest van 1995 - 50
jaar bevrijd - een hoogtepunt voor
Ugchelen werd, was de naam van
Schut gevestigd. Hij had het feest,
weliswaar met vele anderen, tot
een ongekend succes gemaakt.
''Het is toen inderdaad fantastisch
gegaan. Hoewel we er veel tijd en
energie in hebben gestoken, was
het een mooie periode. Aan dat be-
vrijdingsfeest hebben we met zijn

allen een goed gevoel over gehou-
den.'' Hoewel Schut veel plezier
bleef beleven aan zijn functie,
moest hij in 1999 zijn voorzitter-
schap om persoonlijke omstandig-
heden neerleggen. Hij kon zijn
baan en hobby niet meer combine-
ren en vond Evert de Bar weer be-
reid om in te springen. Maar al een
paar jaar later (2001) stond hij op-
nieuw aan het UB-roer.

Bijna twee jaar geleden heeft Wim
Schut het 60e bevrijdingsfeest in
Ugchelen op de agenda gezet. Met
in zijn herinneringen de schitteren-
de vorige aflevering, was hij van
mening dat ook in 2005 het dorp
de bevrijding van 1945 moest vie-
ren. Nog voor andere organisaties
zich hier mee bezighielden, wer-
den in dit dorp de eerste oriënte-
rende gesprekken al gevoerd. Ty-
pisch 'Schutiaans' zou je zeggen. 
De planner komt dan in actie. Hoe
doen we het met de centen? Wat
voor programma stellen we op?
Welke mensen moeten we benade-
ren? Het ene na het andere draai-
boek ziet dan het licht. Versies wij-
zigen herhaaldelijk. Het vergade-
ren komt op gang. Toch ligt Schut
niet wakker van de wirwar van za-
ken, daar waar anderen misschien
ten onder zouden gaan aan stress.
En thuis bij zijn vrouw Ria gaat
het gesprek eigenlijk het minst
over de UB-zaken. Voor Schut is
de dialoog het belangrijkste. El-
kaar de mond gunnen, open staan
voor ideeën. Toch kreeg hij gedu-
rende de voorbereiding op het feest
een flinke tegenslag te verwerken.

Zijn bestuurlijke steun en toever-
laat, secretaresse Rita Hagen
moest vanwege persoonlijke om-
standigheden afhaken. Wat doet
Wim Schut in zo'n geval? Hij doet
het er gewoon even bij.

Financiën
Voor het overige heeft de organisa-
tie geen tegenslagen van formaat
ondervonden. De financiën kwa-
men aardig rond. De Bevrijdings-
krant is commercieel gezien een
succes geworden. De oliebollenac-
tie heeft aan de verwachtingen be-
antwoord. Lang is gesproken over
het verpachten van het horecage-
deelte. De zaken zijn uitbesteed,
een hele zorg minder. Daarbij
kwam dat voor het eerst ook de
Apeldoornse Stichting Bevrijding
'45 een duit in het zakje deed. Bo-
vendien zorgde het Sokkenbuurt
Mannenkoor voor een aantal aan-
trekkelijke sponsoren voor hun
eindavond.
Ook de benadering van mensen die
evenementen moeten coördineren,
leverde geen noemswaardige pro-
blemen op. Veel van hen hebben al
vaker met het bevrijdingsfeestbijl-
tje gehakt. Iedereen staat zijn man-
netje. Het leverde Schut amper
kopzorgen op. Zijn grootste zorg is
natuurlijk; gaat het straks allemaal
zoals we verwachten? Zijn de
weersomstandigheden ons ter wil-
le? Raken de evenementen wel uit-
verkocht? Maar eigenlijk heeft hij
er ook wel weer vertrouwen in. ''In
Ugchelen komt alles altijd goed'',
is zijn ervaring. 

Voorzitter Wim Schut van Ugchelens Belang heeft de laatste
maanden een hectische tijd doorgemaakt. De organisatie
van het grote Bevrijdingsfeest is geen sinecure. Maar - om
het maar eens platweg te zeggen - je maakt Schut de pap
niet snel zuur. Peter Otterloo zocht hem op en signaleerde
nauwelijks een verhoging van de bloeddruk.

Het bestuur van de Buurtvereniging Ugchelens Belang dat verantwoordelijk is voor de feesttiendaagse die in het dorp wordt gehouden. Zittend van links naar rechts: Bert Veene-
man, Wilma Eikendal, voorzitter Wim Schut en Wim Lubbers. Staande van links naar rechts: Leo Kielliger, René Gruben, Lineke Bosch en Rita Hagen.

Bevrijdingskrant Ugchelen 2005 9

UB voorzitter opnieuw voor een krachtproef

Wim Schut is als de kalmte zelf



Door Peter Otterloo

Als tijdens een telefoonge-
sprek haar vaders naam
ter sprake komt, lijkt Ma-

rijke Duuring het er even moei-
lijk mee te hebben. Het verleden
speelt weer een beetje op. De nu
69-jarige dochter van dokter Gil-
les Pieter Duuring (13 februari
1907) is geboren in het dokters-
huis aan de Ugchelseweg, in het
hart van het dorp. Ze was zes
jaar toen de huisarts van het
dorp door de Duitsers werd ge-
arresteerd. Slechts vage herin-
neringen bewaart ze aan die af-
schuwelijke gebeurtenis op 21
maart 1942. Hoever gaan jeugd-
herinneringen terug? Wat blijft
je bij, na al die jaren? Bij Marij-
ke - die in Den Haag woont - is
er nauwelijks iets blijven han-
gen. Zo heel af en toe komt ze
nog wel eens in Ugchelen. Zoals
een tijdje geleden toen ze met
een kennis een kijkje heeft geno-
men in de woning waar haar va-
der zijn dokterspraktijk had.
''Wat een klein huis eigenlijk'',
schoot er door haar heen.

Haar vader is één van de vier man-
nen van wie de namen op de
Ugchelse Kei staan. Jaarlijks staat
daar een flink aantal mensen stil
tijdens de oorlogsherdenking.
Maar de mensen die hier bijeen
komen zijn doorgaans van jonge
leeftijd en weten meestal niet wie
die dokter Duuring was. Hij is ove-
rigens de enige verzetsstrijder in
Apeldoorn naar wie een straat is
vernoemd. Direct na de oorlog
werd de Koudhoornlaan omge-
doopt in G.P. Duuringlaan als
hommage aan de man die vanaf
vrijwel het eerste uur zijn afkeur
tegen de Duitse bezetter bewees in
daarom in het verzet ging.

Geliefd
Duuring was afkomstig uit Den
Haag en vestigde zich in 1934 als
dokter in Ugchelen. Hij was de
eerste huisarts in het dorp en nam
mede daardoor een zeer bijzondere
positie in. Hij was geliefd bij velen
en volgens Marijke stond (en staat

wellicht nog) bij veel oudere dor-
pelingen een foto van hem in de
huiskamer. De enige foto die van
hem bekend is. Zijn arrestatie in
1942 heeft dan ook veel indruk ge-
maakt op zijn patiënten. Vandaar
vermoedelijk ook de uitdrukkelijke
wens van veel Ugchelenaren om
een straat naar hem te vernoemen.
Aan de Ugchelseweg werden in de
jaren '30 een zoon (Gilles, nu 66
jaar) en dochter geboren. Marijke's
broer woont tegenwoordig in Aus-
tralië, ze heeft nog altijd contact
met hem.

In april 1990 verschenen boek
'Monument', dat is uitgegeven door
de 'Stichting tot Uitgifte van een
Gedenkboek', is uitgebreid be-
schreven hoe het dokter Duuring is
vergaan. De aanleiding tot het
boek was het inventariseren van de
gedenkmonumenten in Apeldoorn
en de dorpen, vijftig jaar nadat de
Tweede Wereldoorlog was uitge-
broken. De Rotaryclub Apeldoorn-
Zuid heeft destijds het initiatief ge-
nomen. Het was de hartenwens van
een andere Ugchelense verzets-

strijder, Jaap van Houtum (inmid-
dels overleden) die in 1954 door
Prins Bernhard is onderscheiden
met het Kruis van Verdienste.

Capitulatie
Het boek vermeldt dat Duuring in
mei 1940 dienst deed als officier
van gezondheid. Na de capitulatie
kwam hij terug naar zijn praktijk
in Ugchelen. De reserveofficier
richtte in het najaar van 1940 een
verzetsgroep op, die de 'Groep
Duuring' werd genoemd. Hij werk-
te samen met enkele andere man-
nen zoals kolonel Boomsma, luite-

nant-kolonel Teding van Berkhout
en jonkheer Roëll uit Apeldoorn.
De verzetsgroep werd vooral actief
in het vergaren en doorgeven van
militaire inlichtingen.

Duuring legde contacten door het
hele land en moest soms onver-
mijdbare risico's nemen. Zo
knoopte hij een relatie aan met ge-
heim agent De Graaf. Die zou met
een bijzondere opdracht als para-
chutist zijn gedropt. Hij was goed
op de hoogte van diverse illegale
zaken. In maart 1942 kwam deze
man naar Apeldoorn om te praten
over het plaatsen van een zender in

de bossen rond Ugchelen. De loca-
tie was in de omgeving van het
huidige Johnnie's Land aan de
Hoog Buurloseweg.. 
Deze De Graaf  zou bij het station
in Apeldoorn zorgen voor materia-
len voor een zender die zouden
worden afgehaald door Duuring.
Het was een noodlottige afspraak
want de dokter werd bij het station
gearresteerd, samen met twee an-
dere leden van zijn groep.
De geheim agent bleek een verra-
der te zijn. Hij werkte mee met de
SD (Sicherheits Dienst). Zijn wer-
kelijke naam was Anthonie van der
Waals die met zijn valsheid en
doortraptheid ervoor heeft gezorgd
dat tientallen Nederlandse verzets-
strijders het leven hebben verloren.
Deze man is in januari 1950 ter
dood veroordeeld, een beruchte
naam in verzetskringen...

Scheveningen
De gevangen genomen mannen
werden overgebracht naar Scheve-
ningen. Zijn vrouw Lenie heeft
nog een aantal pogingen onderno-
men om haar man vrij te pleiten,
maar de bezetter was genadeloos.
Op 26 juni 1942 werd hij ter dood
veroordeeld en op 31 juli gefusil-
leerd. Begin augustus van dat jaar
kwam in Ugchelen deze verschrik-
kelijke mededeling aan. Zijn li-
chaam werd gecremeerd en uitein-
delijk naar Duitsland overgebracht
waar de dokter een bescheiden
plaats kreeg achter een heg op het
kerkhof van Heger, nabij Osna-
bruck. Zijn Ugchelense vriend
Jaap van Houtum heeft na lang en
intensief speurwerk uiteindelijk de
laatste rustplaats van Duuring ge-
vonden. Op 7 maart 1952 zijn de
stoffelijke resten van de huisarts
onder grote belangstelling herbe-
graven op Heidehof, kort bij zijn
voormalige artsenpraktijk..
Niet veel later heeft de Apeldoorn-
se huisarts Piekema de praktijk in
Ugchelen overgenomen van Duur-
ing. Hij woonde toen aan de Em-
malaan in de Parkenbuurt, met als
gevolg dat mevrouw Duuring
(overleden in 2003) met haar twee
kinderen vanaf de Ugchelseweg
naar die straat verhuisde. 

Ugchelense huisarts 
slachtoffer verraad

Gilles Pieter Duuring
Jaarlijks staan mensen rond de Ugchelense Kei om de mannen uit het
dorp te herdenken die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gesneu-
veld. Bij de zestigste verjaardag van de bevrijding willen we in deze
Bevrijdingskrant de namen nog weer eens noemen en belichten welk
een groot offer zij hebben gebracht voor de vrijheid van ons land. 
Dit is het verhaal over Gilles Pieter Duuring, de geliefde huisarts van
Ugchelen die in 1942 werd verraden door de beruchte Anthonie van
der Waals en niet veel later is gefusilleerd. . Na veel omzwervingen
kwam zijn stoffelijk overschot terug naar Ugchelen waar hij op Heide-
hof zijn laatste rustplaats kreeg.
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Marijke Duuring (69) weet weinig van haar vader

Het huis van dokter Duuring. Dokter Duuring als officier.

De GP Duuringlaan.



Bij het vertellen van zijn verhaal
moet hij zich korte tijd veront-
schuldigen tijdens het opkomen
van de emoties. Het feit dat hij zo
weinig weet van hetgeen zich aan
het einde van de oorlogsjaren aan
de Hoog Buurloseweg 41 heeft af-
gespeeld, maakt het er niet eenvou-
diger op. Zijn moeder Riek heeft al
die jaren ook weinig kunnen ver-
tellen omdat Jan nooit veel heeft
losgelaten over hetgeen hij en an-
dere verzetsstrijders hebben ge-
daan tijdens dat dwarsbomen van
de bezetter. 

Huijgen zat diep in het verzet. Hij
was lid van een knokploeg en was
's avonds regelmatig op pad om sa-
botage te verrichten, echter het hoe
en wat is ook zijn vrouw nooit he-
lemaal duidelijk geworden. De ar-
geloosheid, het niet zien van de ge-
varen, is hem vermoedelijk nood-
lottig geworden. Voor Gerrit Huij-
gen staat het vrijwel zeker vast dat
zijn vader tenslotte is verraden.
Apeldoorner Huijgen - geboren in
1908 - was in een technisch beroep

werkzaam geweest in Curaçao.
Door omstandigheden gedwongen
streek hij in 1930 neer aan de
Hoog Buurloseweg 41 waar hij 16
hectare landbouwgrond kocht
waarop hij 16 grote kippenhokken
bouwde die hij gebruikte voor een
kippenvermeerderingsbedrijf. Het
uitvoerende deel was voornamelijk
in handen van Jan Huijgen, het za-
kelijke aspect werd doorgaans be-
heerd door zijn vrouw Riek. 

Kippenboer
De kippenboer had echter nog een
grote passie. Die werd gestuurd
door zijn kennis van elektriciteit.
Huijgen mocht graag knutselen en
pionieren op dat gebied. En zo ver-
diende hij ook nog een zakcentje
bij. Hij was regelmatig te vinden
bij zijn vriend Jonkie Geurts, eige-
naar van wasserij De Veldekster.
De techneut had daar bijvoorbeeld
gezorgd dat het stromende water
van de beek werd omgezet in elek-
trische energie zodat de bewoners
daar over licht konden beschikken.
Het was een ietwat amateuristisch
systeem en daarom moest hij re-
gelmatig worden opgetrommeld
om technische mankementen te
verhelpen. 

Slotfase
De oorlog naderde in april 1945
zijn slotfase. Vanuit het Oosten
stoomden de geallieerden op in rap
tempo en vermoedelijk heeft Jan
Huijgen halsreikend uitgezien naar
het moment dat Apeldoorn zou
worden bevrijd. Op de deel van
zijn boerderijtje stond - verstopt
onder een kleed - een zender en
ontvanger waarmee hij mogelijk
contacten heeft onderhouden met
andere verzetsgroepen of wellicht
met de geallieerden. In een oude
broedmachine was eveneens een
radiootje verborgen. 

Zijn technische kennis is hem
daarbij van pas gekomen. Alles op-
ties van mogelijke contacten staan
open. Gerrit weet beslist niet hoe
het een en ander in zijn werk is ge-
gaan. Of zijn moeder het ook niet
heeft geweten, blijft de vraag. Zij
heeft er in ieder geval nooit een
woord over losgelaten. Over ge-
suggereerde hulp aan onderduikers

weet  de zoon van Jan evenmin iets
te zeggen.

Afgevoerd
Het noodlot sloeg toe. Op 8 april
1945 stopten enkele militaire per-
sonenauto's bij de familie Huijgen.
Er volgde een inval waarbij de ra-
dio werd gevonden. Het enige dat
Gerrit nog voor ogen staat is dat
zijn vader - zittend op de motorkap
- werd afgevoerd. Hoe zijn moeder
heeft gereageerd, wat zijn vader
heeft gezegd, waarom de Duitsers
bij hem aan huis kwamen, hoe zij
Huijgen op de korrel kregen, het is
allemaal niet bekend. Moeder
Huijgen was twee maanden eerder
bevallen van een dochter die Bea
was genoemd. Uiteindelijk werd
wel bekend dat vader was afge-
voerd naar de Willem III kazerne. 

Over de angst en de spanning
waarin zijn moeder heeft verkeerd,
kan Gerrit niets zeggen. Hij weet

het eenvoudigweg niet. Zijn moe-
der heeft hetgeen zij wist, meege-
nomen in haar graf. 
De gevolgen van de overval waren
schokkend. Op 12 april en 13 april
- in het zicht van de bevrijding -
werden 16 mannen afgevoerd naar
het Kruisjesdal waar zij - in het
munitiekamp Mia - zonder enige
vorm van rechtspraak genadeloos
werden afgemaakt. Hun lijken wer-
den op laffe wijze verstopt in de
bosgrond en pas zes weken later -
reeds ver na de bevrijding - ont-
dekt door bosarbeiders. Na identi-
ficatie bleek ook Huijgen onder de
slachtoffers te zijn.

Raadsel
Waarom Huijgen is opgepakt, zal
een raadsel blijven. Toen Gerrit
ooit iemand benaderde uit het
Ugchelense verzet met de vraag of
die hem wellicht wat informatie
kon verschaffen over zijn vader,
bleven de kaken stijf op elkaar.

''We hebben elkaar beloofd dat we
daar nooit over zullen praten'',
kreeg hij te horen. Die uitlating
was een hard gelag voor Huijgen,
wiens herinneringen aan zijn vader
niet verder gaan dan een vergeeld
fotoalbum. Daarin zitten plaatjes
waarop vader en moeder Huijgen
zich aan de Hoog Buurloseweg la-
ten vereeuwigen met hun zoontje.
Vader, een stoere man met een si-
garet tussen zijn lippen die trots
zijn stamopvolger toont.

Tegenwoordig gaat hij ieder jaar
naar de herdenking in het Kruisjes-
dal. Daar in dat machtige bos staat
hij dan even stil bij de herinnering
aan zijn vader. Sinds kort nemen
hij en zijn vrouw een kleinkind
mee. Hij komt dan ook naar Apel-
doorn om de kinderen van de
adopterende school te motiveren
hun werk voort te zetten en hen te
waarschuwen tegen de gevaren van
het racisme en discriminatie.
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Zoon Gerrit weet niets over zijn vader

Het mysterie rond Jan Huijgen

Gerrit bij het Kruisjesdal waar jaarlijks een herdenking wordt gehouden.Jan Huijgen
Jaarlijks staan mensen rond de
Ugchelense Kei om de mannen
uit het dorp te herdenken die tij-
dens de Tweede Wereldoorlog
zijn gesneuveld. Bij de zestigste
verjaardag van de bevrijding
willen we in deze Bevrijdings-
krant de namen nog weer eens
noemen en belichten welk een
groot offer zij hebben gebracht
voor de vrijheid van ons land. 
Dit is het verhaal over Jan Huij-
gen. Een kippenboer van de
Hoog Buurloseweg die bij het
Kruisjesdal op laffe wijze werd
vermoord en een vrouw met
twee kinderen achterliet. Ver-
moedelijk is de argeloosheid
van Huijgen hem noodlottig ge-
worden. Want volgens zijn zoon
Gerrit uit het Noord-Hollandse
Graft is hij waarschijnlijk verra-
den voor sabotagedaden.  Hui-
gen gaat ieder jaar naar het
Kruisjesdal om zijn vader te
herdenken.

Vader Huijgen met zijn zoon Gerrit in het landelijke Ugchelen van
toen.

Gerrit Huijgen uit het Noord-Hollandse Graft is inmiddels 68
jaar. Hoewel hij in Ugchelen is opgegroeid, is hij al vele jaren
weg uit het dorp. Sinds zijn moeder in 2002 is overleden komt

hij ook steeds minder in Ugchelen. Zijn jeugdherinneringen aan het
dorp zijn langzamerhand vervaagd. Wat is overgebleven is een niet
verwerkt jeugdtrauma dat algauw opspeelt zodra de dramatische ge-
beurtenissen uit april 1945 ter sprake komen. Gerrit was acht jaar
toen zijn vader Jan Huijgen op 37-jarige leeftijd bij Kruisjesdal door
de Duitsers werd gefusilleerd. Zes weken later werd zijn stoffelijk
overschot gevonden. De begrafenis op Heidehof, enkele dagen later,
speelde zich af buiten het blikveld van Gerrit. 'Kinderen horen daar
niet bij', was toen de heersende opvatting. Hij moest het verdriet tij-
dens de teraardebestelling min of meer eenzaam verwerken bij ken-
nissen thuis.
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Tobbend en fietsend
naar de Grebbeberg
De tijd heelt bijna alle won-

den en vervaagt de herin-
neringen. De gebeurtenis-

sen die zich gedurende de oor-
logsjaren hebben afgespeeld
worden steeds meer verteld van-
uit boeken of via documentaires
op radio en televisie. De oogge-
tuigen van de dikwijls traumati-
sche belevenissen gedurende de
periode 1940-1945 zijn inmiddels
op hoge leeftijd of al overleden.
Aan de Mettaweg in Ugchelen
heeft Henk Brouwer (80) ook
moeite om de herinnering aan
het oorlogsdrama dat zich in zijn
familie heeft voorgedaan, gede-
tailleerd in zijn gedachten te
krijgen. Het is immers al 65 jaar
geleden.

Zijn broer Cor sneuvelde in 1940
op 20-jarige leeftijd als dienst-
plichtig soldaat op de Grebbeberg.
Henk was toen zelf een jongen van
bijna 16 jaar. In het arbeidersmi-
lieu van de familie Brouwer - ze
zouden nu PvdA hebben gestemd -
was het bovendien niet de gewoon-
te om kinderen in die leeftijd te be-
trekken in de huislijke problemen.
''Gaan jullie maar buiten spelen'',
werd er al snel verordonneerd als
interne problemen werden bespro-
ken of ernstige zaken aan de orde
kwamen.

Grebbeberg
De gebeurtenissen die tijdens de
Tweede Wereldoorlog afkwamen
op Cor en Mina Brouwer en hun
vier kinderen aan de Hoenderlose-
weg, zouden nu een reden zijn
voor alle Nederlandse radio- en te-
levisiestations, dag- en weekbladen
om naar Ugchelen af te reizen.
Want in die bewuste meimaand -
toen Nederland na enkele dagen
capituleerde  voor de overmacht
van de Duitse bezetter - stapte een

zeer bezorgde vader Brouwer op
zijn fiets om bij de Grebbeberg te
gaan informeren hoe het zijn zoon
vergaan was tijdens de gevechten.
Er was nauwelijks iets bekend ge-
worden over het verloop van de
strijd. De communicatiemiddelen
waren in die tijd zeer gebrekkig,
De familie Brouwer had bijvoor-
beeld zelf geen telefoonaansluiting
ondanks het feit dat vader zelfstan-
dig timmerman was... De jonge
Cor - wasserijknecht bij Kwak in
Ugchelen - was nog maar kort
dienstplichtig en moest met zijn
eenheid de beruchte linie verdedi-
gen. Henk Brouwer vertelt thuis
aan de grote tafel nadenkend het
verhaal dat zijn vader in mei 1940
nabij het slagveld te horen kreeg.
Cor was op 12 mei zwaar gewond
geraakt. Tijdens een poging om
een Duits verkenningsvliegtuig
naar beneden te halen was hij door
een kogel getroffen in zijn buik en
daarna halsoverkop per ziekenauto
naar Tiel vervoerd. Over zijn lot
was verder niets bekend. 
Hevig geschrokken besloot Brou-
wer senior - met een hoofd vol zor-
gen - onmiddellijk naar de Betuwe
te fietsen. Daar kreeg hij tot zijn

onuitsprekelijk verdriet te horen
dat zijn zoon aan de verwondingen
was overleden en inmiddels was
begraven op een kerkhof in de di-
recte omgeving. Geen officiële in-
stantie die hem daarover had geïn-
formeerd en niemand die vervol-
gens aanbood hem te vergezellen
tijdens zijn 80 kilometer lange,
zeer moeilijke terugreis naar Apel-
doorn. De persoonlijke spullen van
zijn zoon - zoals een horloge -
kreeg hij wel mee.
De klap kwam hard aan in Ugche-
len. Henk herinnert zich het grote
verdriet van zijn moeder die ge-
steund werd door haar familie Pol.
Vader Brouwer (toen 51 jaar) was
een Amsterdamse wees, van zijn
kant viel geen mentale steun te
verwachten. Op een dag hebben zij
een bezoek gebracht aan het graf
in Tiel. Dolgraag wilden de ouders
dat hun zoon op Heidehof begra-
ven werd maar het ontbrak hen
daarvoor aan de financiële midde-
len. Het was de Ugchelense ver-
zetsman Jaap van Houtum - wiens
oorlogsdagboek is opgeslagen in
het gemeentearchief - die uiteinde-
lijk er voor heeft gezorgd dat Cor
Brouwer op 26 juni 1941 zijn laat-

ste rustplaats kreeg in zijn eigen
dorp. Ook de muziekvereniging
KNA heeft - zo meent Henk Brou-
wer - een financieel steentje bijge-
dragen om hun lid naar huis te
krijgen. 

Duitsland
De bezetter had overigens niet zo
veel compassie met de familie
Brouwer. Er waren nog twee zoons
thuis. Henk en Dirk werkten des-
tijds - zoals zoveel Ugchelenaren -
bij de papierfabriek Van Gelder. Er

werkten veel jonge mannen en de
Duitsers vonden dat al die uitste-
kende werkkrachten goed van pas
kwamen bij de oorlogsindustrie in
hun eigen land. En zo werden bei-
de broers in 1942 op transport ge-
steld. Henk (in april) naar het
noorden en Dirk (in oktober) naar
Berlijn. 
Opnieuw grote zorgen bij de fami-
lie Brouwer. Met in hun achter-
hoofd de verschrikkelijke gebeur-
tenissen op de Grebbeberg, zag het
gezin spoedig na elkaar twee zo-
nen vertrekken met onbekende be-
stemming. Het noodlot trok een
zware wissel op het timmermans-
gezin. Tot hun grote opluchting za-
gen Cor en Mina in juni 1945 het
tweetal in goede gezondheid terug.
Ook vader Brouwer ontkwam er
niet aan om de laatste maanden
van de oorlog voor de Duitsers te
werken. Moeder en dochter Geur-
tje bleven toen alleen achter.

Aan de Hoenderloseweg waren die
oorlogsjaren overigens ook niet be-
paald gladjes en zonder incidenten
verlopen. De voorkamer van de fa-
milie Brouwer werd gevorderd
door de bezetter die de ruimte ge-
bruikte voor verhoren van Ugche-
lenaren die door hen niet werden
vertrouwd. Steeds vreemd volk
over de vloer. Al die gebeurtenis-
sen zijn Henk bijgebleven, hoewel
hij wel diep moet graven in zijn
geheugen. 

Geen wrok
Hij koestert geen wrok ten aanzien
van onze oosterburen maar heeft
wel een duidelijke mening: 'Ze
moeten wel wegblijven bij herden-
kingen. Tegenwoordig moeten er
ook Duitsers bij zijn, kennelijk is
dat modern. Maar als ik dat zie,
gaat mijn bloed koken. Die her-
denkingen zijn voor ons. Je moet
geen haatgevoelens oproepen.'' Ie-
der jaar is Henk Brouwer bij de
herdenkingen bij De Kei. ''Het is
voor mij een troost.  Dan denk ik
aan Cor. Had hij maar niet gescho-
ten op dat vliegtuig, dan had hij
misschien ook hier gestaan''.

Cor Brouwer
Jaarlijks staan mensen rond de Ugchelense Kei om de mannen uit het
dorp te herdenken die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gesneuveld.
Bij de zestigste verjaardag van de bevrijding willen we in deze Bevrij-
dingskrant de namen nog weer eens noemen en belichten welk een
groot offer zij hebben gebracht voor de vrijheid van ons land. 
Cor Brouwer was nog maar 20 jaar toen hij in de meidagen van 1940
als dienstplichtig militair werd ingezet bij de verdediging van de Greb-
beberg.  Het liep niet goed af. Cor raakte zwaar gewond en overleed
kort daarna in een ziekenhuis in Tiel waar zijn vader op de fiets naar
toe reisde en vernam dat hij was overleden. Hij was reeds begraven.
Een jaar later werd hij herbegraven op Heidehof. Zijn broer Henk ver-
telt in dit verhaal over het verdriet van de familie Brouwer die destijds
aan de Hoenderloseweg woonde.

Vader in meidagen van '40 op zoek naar zijn zoon

Henk Brouwer bij De Kei, de plek waar jaarlijks zijn broer wordt herdacht.

Cor Brouwer: een gewone Ugchelense jongen.
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''Volgend jaar drinken
we samen een borrel…''
Zes weken die zes jaar heb-

ben geduurd. Een ellendige
tijd. Zo is het ervaren. Een

periode van ondraaglijke span-
ning en tergende onzekerheid al-
vorens de naaste familie - eind
mei 1945 - eindelijk te horen kre-
gen dat Antoon van Velsen van
de Ugchelsegrensweg 3 de oorlog
niet had overleefd. De bevrijding
van Apeldoorn kwam voor hem
vier dagen te laat. Toen hij en
vijftien medegevangen op 12 of
13 april in het Kruisjesdal wer-
den gefusilleerd, hebben zij on-
getwijfeld in de verte de bevrij-
dende Canadese kanonnen al ho-
ren bulderen. Vier dagen voordat
Apeldoorn zich op 17 april in
een ongekende feestroes van de
bevrijding stortte, werden zij
standrechtelijk neergeschoten in
de bossen nabij Hoog Soeren.
Een lafhartige wanhoopsdaad
van de Duitsers die voelden dat
zij onvermijdelijk het onderspit
gingen delven.

In een bejaardenwoning aan de
Pieter de Hoochlaan in Orden
woont Jannie Krans-van Velsen
(79), de acht jaar jongere zuster
van Antoon. Hoewel niet dagelijks
haar gedachten zijn bij de gebeur-
tenissen van destijds, blijkt niette-
min dat zij het voorval van toen
nog haarscherp op haar netvlies
heeft staan. Het moment toen ze
hoorde hoe Antoon om het leven
was gebracht, kan ze moeiteloos
verfilmen. In het atelier waar ze
werkte, ging op een dag de deur
open. Haar zuster Ans stond hui-
lend in de opening met de afschu-
welijke mededeling: 'Antoon is ge-
vonden'.
Jannie weet nog hoe ze - hoewel
het bijna zestig jaar is geleden - in
een diepdroeve roes naar het ou-
derlijke huis aan de Beeklustweg
fietste waar inmiddels een groot
deel van de familie zich had verza-
meld. Ze weet nog van het onpeil-
bare verdriet van zijn jonge vrouw
Hennie Bolsenbroek, van haar va-
der Willem en moeder Truida. Van
de broers en zussen
De zo hechte familie Van Velsen
was door de Duitsers ineens gru-
welijk geamputeerd van een gelief-
de zoon. De vriendelijke, en vooral
sociaal voelende Antoon - die al-
tijd bereid was een ander te helpen
- was door de Duitsers vermoord
uit pure vergelding en frustraties
voor de naderende nederlaag. Hij
en zijn lotgenoten mochten het
moment van de bevrijding niet
meemaken. Bosarbeiders vonden
later de lijken. Er ging een golf
van verdriet door het relatief kleine
Apeldoorn. 

Antoon - geboren op 29 maart
1912 en het vierde kind in het ge-
zin - zat diep in het verzet. Zijn so-
ciale instelling heeft hem er waar-
schijnlijk toegebracht om vrienden
of bekenden niet te willen weige-
ren. Niemand wist wat Antoon uit-
spookte wanneer hij van huis was.
Althans Jannie kan er geen woord
over zeggen. Waarschijnlijk de eni-
ge die wisten waar Antoon zich
mee bezighield waren zijn vader
en zijn schoonvader Bart Bolsen-
broek. Maar op dat punt was de
oude Van Velsen zo gesloten als
een graf. Beducht voor het gevaar
dat zijn zoon liep, hield hij zijn
mond. Zelfs zijn vrouw Hennie
wist niet wat hij bij nacht en ontij
uitspookte. Wel hadden zij en haar
man vijf onderduikers onder dak.
Daarbij werd het echtpaar onder-

steund door Hennie's vader, Bart
Bolsenbroek.
Het heeft kennelijk lang geduurd
alvorens de Duitsers tot de conclu-
sie kwamen dat Antoon hen danig
dwarsboomde. Het was de dag na
de verjaardag van Jannie toen hij
werd opgepakt. Ze was op 10 april
1945 twintig jaar geworden. Sa-
men met hem heeft zij die dag nog
een kop surrogaat thee gedronken.
Antoon was in een goede stem-
ming en zei: ''Volgens jaar drinken
we weer een borrel op jouw ver-
jaardag''. Die dag is voor hem niet
meer aangebroken want kort daar-
na - vrijdag de dertiende april -
verdween de jonge vader voor al-
tijd uit het leven van zijn dierba-
ren. 

Getuige
Zijn toenmalige vrouw Hennie
Bolsenbroek (83), later getrouwd
met Dolf Sondag, zag die bewuste
ochtend hoe hij uit huis werd ge-
sleept. Hij was juist uit bed. Ze had
nog gewaarschuwd dat hij weg
moest gaan, maar Antoon zag het
gevaar niet aankomen ondanks het
feit dat er de vorige dag ook arres-
taties waren verricht. Hij werd
weggevoerd naar de Willem III ka-
zerne met het noodlottige gevolg
nadien. 
Jannie: ''Toen vader en moeder
eind mei hoorden dat hun zoon
was gefusilleerd, is hun wereld in-
gestort. Vooral vader heeft de dood
nooit kunnen verkroppen  en is
nooit meer de man geworden van
voorheen. Moeder kon zich iets

beter verzetten tegen het grote ver-
lies. Beiden hebben er echter nau-
welijks over gesproken in hun ver-
dere leven. Ook op verjaardagen
kwam de rol van Antoon tijdens
het verzet nauwelijks ter sprake. Er
werd wel over hem gesproken
maar dan op een meer oppervlak-
kige wijze.''

Antoon is begraven op Heidehof.
Zijn naam staat op De Kei waar
jaarlijks herdenkingen worden ge-
houden ter nagedachtenis aan de
Ugchelenaren die in de oorlog zijn
gevallen. Jannie en haar man Wim
Krans waren daar tot voor kort al-
tijd bij. Het Kruisjesdal bezochten
ze ook regelmatig. ,,Een plek die
me veel doet, omdat ik weet dat hij
hier is neergeschoten op het mo-
ment dat de bevrijding naderde.
Het valt me door mijn minder goe-
de gezondheid steeds moeilijker
om er naar toe te gaan. Maar ik
weet zeker dat ik de gebeurtenis-
sen uit april en mei 1945 nooit zal
vergeten. En in Duitsland ben ik
nooit geweest''

Beknopt
In het boek 'Apeldoorn Monument'
dat in april 1990 is uitgegeven
staat het beknopte verhaal over de
Ugchelense verzetsstrijder en de
gebeurtenissen in het Kruisjesdal.
Antoon maakte deel uit van de ver-

zetsgroep Mulder die verschillende
sabotageacties uitvoerde bij onder
andere spoorwegen en bruggen.
Ook hielpen zij neergeschoten
vliegers. Hun uitvalsbasis was een
school nabij het kanaal. Hij was al
eens tewerkgesteld geweest in
Duitsland maar dook na een kort
verlof onder. Later was hij ook lid
van andere verzetsgroepen via de
Nederlandse Binnenlandse Strijd-
krachten die als taak had de bevrij-
ding van Nederland voor te berei-
den. Hij was al eens opgepakt tij-
dens een razzia en ook had hij al
gevangen gezeten in Schevenin-
gen. Daar was hij uit gekomen
dankzij de bemiddeling van een
Apeldoornse politieman. In zijn
ouderlijke woningen heeft hij een
tijdlang geweren verborgen. 
Op 23 mei werd zijn stoffelijk
overschot gevonden en geïdentifi-
ceerd. Een bosarbeider vond het
massagraf op de plek waar nu een
herdenkingssteen herinnert aan de-
ze afschuwelijke gebeurtenis.

Noodlot trof Antoon een week voor de bevrijding:

Antoon van Velsen
Jaarlijks staan mensen rond de Ugchelense Kei om de mannen uit het
dorp te herdenken die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gesneu-
veld. Bij de zestigste verjaardag van de bevrijding willen we in deze
Bevrijdingskrant de namen nog weer eens noemen en belichten welk
een groot offer zij hebben gebracht voor de vrijheid van ons land. 
Dit is het verhaal over Antoon Van Velsen. Een man met een groot so-
ciaal hart. Hij was getrouwd en vader van twee kinderen van twee en
vier jaar. Aan het einde van de donkere oorlogstunnel mocht de ver-
zetsstrijder - juist 33 jaar - het licht niet meer zien. Op vrijdag 13 april
1945  klonken schoten in de bossen nabij Hoog Soeren en maakte de
moordenaarshand van de bezetter - juist voor hun vlucht naar Amers-
foort - tijdens een fusillade een einde aan zijn leven.

Antoon van Velsen.

Jannie bij het graf van haar broer Antoon die eind mei 1945 op Heidehof is neergelegd.



Veel grote stenen, zoge-
naamde "zwerfkeien", die
in de IJstijd vanuit het ho-

ge noorden in de lage landen te-
recht zijn gekomen, zijn vaak ge-
bruikt als afbakening van mar-
ken, bospercelen en dergelijke of
doen herinneren aan een plek of
omgeving waaraan historie is
verbonden. Ook in onze omge-
ving zijn ze te vinden. Midden in
ons dorp Ugchelen staat al meer
dan tachtig jaar een grote steen
met historische achtergronden.
Om antwoord te kunnen geven
op vragen "hoe is die kei daar
gekomen en waar komt hij van-
daan?", moeten we terug naar
lang vervlogen tijden.

In de voorlaatste IJstijd, 160.000 -
180.000 jaar geleden, kwamen
vanaf de gletsjers uit het hoge
noorden gigantische ijsmassa's
naar het zuiden waardoor de be-
staande flora en fauna werden
weggedrukt door  het ijs. Daarbij
werd heel veel zand, puin en ste-
nen meegevoerd. De topografische

kaart van Nederland, zoals we die
thans kennen, is voornamelijk ont-
staan in deze tijd., Door het enor-
me natuurgeweld van toen  zijn
heuvels en dalen ontstaan en heb-
ben  vorm gegeven aan onder meer
de Veluwe. Aan de zuidoostkant
van de Veluwe zijn door zoge-
naamde "puinwaaiers" dikke zand-
, leem- en grindlagen ontstaan. De
winning hiervan, door afgravingen
ook in onze omgeving, zijn hier-
van een bewijs. 
De naam "Keienbergweg" is dus
alleszins verklaarbaar. De veel
zwaardere keien zakten weg in de
bodem, werden bedolven door
dek/stuifzanden en voor duizenden
jaren aan het oog onttrokken. Bij
ontginningen en afgravingen zijn
sommige ontdekt zoals in "Berg en
Bos', waarbij voor het graven van
de bosvijver in de jaren dertig van
vorige eeuw een reusachtige kei
werd blootgelegd die bekend is ge-
worden als "De stenen man".

Oranje bond
Onze Ugchelense kei is ook bij
ontginning naar boven gekomen,
zo blijkt uit een jaarverslag uit
1903 van de Oranje Bond van Or-
de. Daarin wordt opgemerkt dat bij
ontginning van heidevelden in de
omgeving van de Hoog Buurlose-
weg een naar schatting 2.000 kg
zware kei is ontdekt die door ossen
naar een 'vrije plek" naar de weg is
gesleept. Ook veel kleinere veld-
keien zijn toen gevonden die onder
meer gebruikt zijn voor het metse-
len van stenen banken en gedenk-
zuilen die nog aanwezig zijn in het
Van der Hucht en Willemsbos ter
ere aan de ontginners van de hei-
develden.
Hoe de kei naar het hartje van

Ugchelen is gekomen is een ver-
haal apart. Na een tip kwam ik op
de Soos 55+  in Ugchelen in ge-
sprek met de dames Tonie en Berta
Klopman-Bijsterbosch, die zich
herinnerden dat hun zwager Gerrit
Jan Klopman meermalen op
smeuïge wijze verteld heeft dat hij
omstreeks de jaren 1920 toeschou-
wer en helper is geweest bij het
verslepen van de kei. Jan - dat was
zijn roepnaam - werkte  in ploe-
gendienst bij Papierfabriek van
Gelder en Zn. 
Ook toen was een extra centje zeer
welkom en in de vrije uren ging hij
voor 15 cent per stuk dennen plan-
ten op de ontgonnen heidevelden,
waaruit de latere bossen rondom
Ugchelen zijn ontstaan. Op zekere
dag verscheen Hendrik Jansen van
de Prinsenberg met twee grote Bel-
gische paarden,  zogenoemde
"Belzen", en zware kettingen op de
"aanplant" om de zware kei te ver-
slepen naar hartje Ugchelen . Jan-
sen was daarvoor de aangewezen
man, het was zijn beroep om dage-
lijks zware machines te vervoeren
voor de machinefabriek van Land-
aal uit Apeldoorn naar klanten in
de wijde omgeving. Een werktuig
om de zware kei op een wagen te
hijsen was ter plekke niet voorhan-
den. Slepen was dus de enigste
mogelijkheid. 
Die dag zijn weinig dennen ge-
poot, De poters hebben geholpen
om de kei in de kettingen te krij-
gen. Door middel van hevelen met
stammetjes kon de kei in de goede
richting worden gemanoeuvreerd.
Dit niet alledaagse spektakel verg-
de nogal wat tijd, waardoor Jan
geen tijd meer had om thuis te
eten, de ploegendienst wachtte im-
mers. Zijn moeder heeft gezorgd
dat zijn 'schafje" op het werk
kwam. Tonie en Berta konden niet
bevestigen of Herman Boot de op-
drachtgever is geweest voor het
transport..

Herman Boot
Boot had een kruidenierszaak op
de hoek van de Hoenderloseweg en
Ugchelseweg en was begin twinti-
ger jaren in het bezit gekomen van
de kei en plaatste die in de voor-
tuin voor de kruidenierszaak, mo-
gelijk dat hij hiermee aandacht
vroeg voor z'n bedrijf. Van Herman
Boot is verder bekend dat hij van
1922 tot 1931 bestuurslid is ge-
weest van de Vereniging  "Ugche-
lens Belang". Of deze relatie aan-
leiding is geweest om de Ugche-
lense kei in 1937 aan U.B. te
schenken, staat in de notulen niet
vermeld, evenmin of het toen zit-
tende bestuur dit zwaargewicht
met open armen heeft ontvangen
of dat hij zwaar op de maag  lag.
Hoe het ook is geweest, de kei
bleef hieronder ongeroerd en jaren
staan en werd een begrip in
Ugchelen.
De status van de steen veranderde
toen op 28 maart 1947 een steen-
houwer uit Apeldoorn een koperen
plaat bevestigde aan de kei, dit in
opdracht van het bestuur van U. B.
Vanaf dat moment wordt de steen
min of meer officieel De Kei. Op
de gedenkplaat staan vermeld de
namen van inwoners uit Ugchelen
die in de Tweede Wereldoorlog zijn
gevallen in hun strijd tegen de
Duitse bezetting. Van enige offi-
ciële inwijding is indertijd geen

sprake geweest.

Herdenking
Sinds april 1985 neemt de Ugchel-
se Kei als monument een belang-
rijke plaats in bij het jaarlijks her-
denken  van de gevallenen en de
bevrijding van Apeldoorn en
Ugchelen. De basisschool "De
Steenbeek" heeft het monument
geadopteerd en elk jaar wordt op
17 april met leerlingen van de
groepen 7 en 8  een herdenking ge-
houden en bloemen gelegd. Bij het
nationaal  herdenken van de bevrij-
ding van Nederland vinden bij De
Kei allerlei activiteiten plaats, zo-
als dodenherdenking, het ontsteken
van de bevrijdingsvlam en het ge-
zamenlijk herdenken met en vooral

van de Canadese oorlogsveteranen
die tijdens de bevrijding van ons
land grote offers hebben gebracht.
Met de renovatie van de Ugchelse-
weg in 1997 is uit oogpunt van
verkeersveiligheid De Kei ver-
plaatst en is rondom  een klein-
schalig parkje aangelegd, een mo-
nument waardig. 

Op 15 november 1997 heeft het
bestuur van U.B. en Dorpsraad bij
de Ugchelense Kei een korte bij-
eenkomst gehouden toen de reno-
vatie was voltooid en waarbij een
glaasje "Ugchelens Keitje´niet ont-
brak. De zwerfkei is niet alleen een
markant punt in Ugchelen gewor-
den maar bovendien een oorlogs-
monument.
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Bekendste monument van Ugchelen

Simpele zwerfkei tot
monument gepromoveerd

De Kei in Ugchelen - op de
splitsing van Ugchelseweg en
Hoenderloseweg - is sinds
1947 de plaats waar het
dorp zijn slachtoffers eert
die zijn omgekomen tijdens
de Tweede Wereldoorlog.
Aaldert Kerssen - medewer-
ker aan deze Bevrijdings-
krant - dook in de geschiede-
nis van de zwerfkei en zette
de feiten op een rijtje.

door Aaldert Kerssen

Kranslegging in 2004 door leerlingen van basisschool ‘De Steenbeek’.

Ugchelense Kei in 1947.
De Ugchelense kunstenaar Maris legde De Kei in een mozaiek vast.
Hij is ernaar benieuwd waar het kunstwerk zich nu bevindt.



Een greep uit het feestprogramma

Saamhorigheid van generaties
vormt de basis van feestweek
De meerderheid van de hui-

dige inwoners van ons
dorp heeft de bevrijding

en intocht van de bevrijders op
17 april 1945 niet meegemaakt.
De kinderen van toen hebben
misschien nog vage herinnerin-
gen aan die tijd  zonder te besef-
fen waar het om ging. Onder de
ouderen die de WO II en de be-
vrijding wel bewust hebben be-
leefd, komen de herinneringen
naar boven zodra  de onderwer-
pen oorlog en bevrijding worden
besproken. Uit die verhalen,
soms vol emotie, blijkt hoe nauw
sommigen betrokken zijn ge-
weest bij wat zich toen heeft af-
gespeeld en hun leven lang met
zich meedragen.

Ondanks  de verschillende  grada-
ties in betrokkenheid zijn de be-
vrijdingsfeesten in 1985, 1990,
1995 en 2000 in Ugchelen steeds
op grootse wijze gevierd. De alge-
mene opinie was dat na 2000 geen
grote feestelijkheden meer zouden
plaatsvinden. Niets blijkt echter
minder waar. Na een oproep hier-
toe blijkt dat de verschillende ge-
neraties en alle gezindten de
krachten weer willen bundelen als
het gaat om gezamenlijk de ver-
worven vrijheid te vieren. Er ont-
stond weer een saamhorigheidsge-
voel waar Ugchelen trots op kan
zijn. 
In 1985 werd geschreven "Samen
zullen we als Ugchelenaren laten
zien en beleven dat we onze vrij-
heid waard zijn". Voor 2005 leek
ons dit een goed uitgangspunt en
gaan we feestvieren onder het mot-
to 'Ik hou van Holland'. Verenigin-
gen, buurten en scholen verlenen
hun medewerking. Dat blijkt uit
deze bescheiden, enigszins wille-
keurige greep uit het feestprogram-
ma.

Showavond
In het feestprogramma 2005 van
U.B. vormt amusement met  veel

zang en muziek de hoofdmoot. Het
begint op zaterdagavond met een
showavond die door Willem de Bie
wordt georganiseerd en gepresen-
teerd. Zaterdag 30 april wordt de
Ugchelense playbackshow gehou-
den met als rode draad een surpris-
eshow waaraan medewerking
wordt verleend door diverse zan-
gers, zangeressen, een showballet
en ook trompettiste Jacqueline zal
u verbazen.
De nog verborgen talenten uit
Ugchelen komen uiteraard aan bod
om hun kunnen te tonen in de
playbackshow en dingen mee naar
een van de prijzen, of misschien
nog meer? Het bijzondere van deze
avond is dat de artiesten het pu-
bliek op een aparte wijze betrek-
ken in hun optredens. De fans van
Jacqueline, Antonie, Jeremy, Ed
Possemis en de anderen artiesten
zullen  zeker belangstelling tonen
voor hun optredens en aangezien
de toegang vrij is, kan het wel eens
druk en oergezellig worden in de
tent. U bent gewaarschuwd.

'Ik hou van Holland'
Een feestweek zonder toneel, zang
en dans is in Ugchelen ondenkbaar
en zou bovendien de betrokken-
heid van velen bij dit feest schade
aan doen. Daarom alle waardering
voor de mannen van het eerste uur
Frits van Bemmel en Wim Haf-
kamp, die met steun van de overige
vijf commissieleden zich opnieuw
gaan inzetten voor het maken van
een revue met de titel "Ik hou van
Holland", waaraan  spontaan veel
inwoners van Ugchelen deelne-
men.
''In 2003 zijn de besprekingen hier-
voor gestart. De  revuecommissie
weet uit ervaring dat een ruime
voorbereidingstijd nodig is'', aldus
Wim Hafkamp. Als toelichting op
het thema zegt Wim: "De bevrij-
dingsroute van 2000 had betrek-
king op landen die een positieve
bijdrage hadden geleverd aan de
vrede. De route van nu is een an-

dere en gaat door Nederland waar-
bij verschillende provincie worden
aangedaan hetgeen uit de acts zal
blijken. Het programma is een af-
spiegeling van het amusement in
de jaren na de oorlog. Dit wordt af-
gewisseld met optredens die niet
provincie gebonden zijn. Zoals het
programma op maandag 2 en dins-
da 3 mei er nu uitziet, telt het ruim
20 optredens waarbij 150 deelne-
mers zijn betrokken, voortkomen-
de uit verenigingen, clubs, buurten
etc."
Een kijkje achter de schermen van
de organisatie maakt duidelijk dat
tijd een belangrijke factor is en
veel dingen de revue moeten pas-
seren zoals het bezoeken van groe-
pen, beoordelen en adviseren, za-
ken als toneelaankleding, teksten
uitwerken, verlichting, geluid,
kleedruimtes, etcetera. Bij het af-
werken van de actielijst wordt ge-
holpen door door de overige com-
missieleden Gerard Nieuwenhuis,
Conja v.d. Heuvel, Plonie Ooster-
kamp, Marjan Meijer en Ronald
van Straten, die ook al de nodige
ervaring hebben opgedaan in voor-

gaande revues. Een drukke tijd
voor de producenten maar ze gaan
er voor.
De commissie wil verder geen ont-
hullingen doen over de inhoud van
het programma, wel dat u het niet

mag missen en moet zorgen voor
een kaartje voor een van de voor-
stellingen op 2 of 3 mei.

Nadere informatie: zie het pro-
gramma in het hart van deze krant.
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Het defilé door de straten van Ugchelen is een van de hoogtepunten van het Bevrijdingsfeest.

Net als vijf jaar geleden, staan ook nu tal van buurten, clubs en ver-
enigingen op het podium in de revue ‘Ik hou van Holland’.)

Jeremy en Jacqueline luisteren de playbackshow op.
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Zaterdag 23 april
Vanaf 13.30 uur
Vogelschieten voor de 56ste keer.
Het Vogelschieten vindt plaats achter het
Dorpshuis, Bogaardslaan 81, Ugchelen.

Het inschrijven voor dit festijn, dat zal
plaatsvinden op zaterdag 23 april, kan vanaf
13.30 uur, zowel voor de senioren als voor de
jeugd. Wat de senioren betreft, wordt er voor
het 56e jaar geschoten. Bij de senioren wordt
het openingsschot rond 14.05 uur gelost door
wethouder J.A.C.M. van Beckhoven in zijn
functie van loco-burgemeester. Het tweede
zal worden gelost door de schutterskoning
van 2004, Erik van Galen, en het derde schot
door Wim Schut, voorzitter van de vereni-
ging Ugchelens Belang. Daarna volgen alle
schutters na volgorde van inschrijving. Het
inschrijfgeld bij de senioren bedraagt € 8,-
De schutterskoning(in) van 2005 zal, nadat
de vogel gevallen is op het terrein worden ge-
huldigd. Het bestuur van de vereniging
Ugchelens Belang zal hem/haar een vat bier
aanbieden 

Om 14.00 uur wordt begonnen met het
jeugdvogelschieten. Het inschrijfgeld bij de
jeugd bedraagt € 2,- Het jeugdschieten vindt
plaats voor de 19e keer en het eerste schot
wordt gelost door Isabella Altink, Jeugd-
schutterskoningin 2004. De andere deelne-
mers volgen na volgorde van inschrijving. 
Tijdens de optocht op 5 mei zal zowel de
Schutterskoning(in) bij de senioren als bij de
jeugd meerijden in de grote bevrijdingsop-
tocht in een speciale auto. 

Vrijdag 29 april
Vanaf 20.15 uur
's Avonds de officiële start van de feest-
week 
met o.a. een fakkeltocht door Ugchelen. 
Op het grasveld voor het dorpshuis zal om
20.15 uur door de heer Wim de Haas,
voorzitter van de dorpsraad en mevrouw
Wilma Pothoven, initiatiefneemster voor het
planten van de vijf rode beuken, een pla-
quette worden onthuld bij de eerder ge-
plante rode beuk op het grasveld. De onthul-
ling van de plaquettes bij de andere vier beu-
ken zal plaatsvinden op 2 en 3 mei 2005.
Aansluitend vertrekken we gezamenlijk naar
De Kei, waar, om 21.25 uur door burge-
meester mr. G.J. de Graaf de bevrijdings-
vlam zal worden ontstoken. Er zullen toe-
spraken volgen van de burgemeester en de
voorzitter van de vereniging Ugchelens Be-
lang. De vlaggen van diverse landen worden
gehesen door vertegenwoordigers van diver-
se verenigingen etc. in Ugchelen. Er zullen
volksliederen worden gespeeld en oud-Hol-
landse liederen worden gezongen. Daarna
volgt de fakkeltocht, achter de vuurwagen,
door Ugchelen naar het dorpshuis. Daar zal
dan, rond 22.00 uur, de expositie "60 jaar
bevrijding", worden geopend.

Zaterdag 30 april 
Overdag viering tradionele Koninginnedag. 
09.00 uur kinderen ontbijten met de vete-

ranen
09.45 uur officiële opening met spelen van

het volkslied en het hijsen van de
vlaggen

10.00 uur aanvang kinderspelen
12.30 uur ballonnen oplaten

12.30 uur Big Pancake Party

13.30 uur start kinderkleedjesmarkt
14.00 uur aanvang schaakwedstrijden
15.00 uur Spuitvoetbalwedstrijd

Het grandioze kinderontbijt zal om 09.00

uur plaatsvinden in de grote tent, dit jaar zul-
len naast de kinderen ook een aantal Canade-
se veteranen gezellig mee ontbijten. 
De feestelijke opening van deze Koningin-
nedag is om 09.45 uur op de Bogaardslaan
voor het dorpshuis. Hier zal onder het spelen
van het volkslied door Muziekvereniging
Ugchelen onze nationale driekleur worden
gehesen. Waarna ook de vlaggen van Canada
en Ugchelen zullen worden gehesen onder
het spelen en hopelijk meezingen door velen
van het Ugchelse volkslied.

10.00 uur-12.30 uur
Jeugdprogramma 
Op het veld achter C.B.S. de Touwladder: di-
verse kinderspelletjes, brandweerspel en
schminken. Op het schoolplein diverse peu-
terspelletjes. Meedoen aan al deze spelletjes
is gratis voor de Ugchelense kinderen.

Vanaf 12.00 uur
Ballonnenwedstrijd.
Vanaf 12.00 uur kunnen de ballonnen afge-
haald worden in de schuur naast het dorps-
huis aan de Bogaardslaan. Om 12.30 uur
worden deze ballonnen gezamenlijk opgela-
ten voor het dorpshuis. Voor de ballonnen die
het verste komen, zijn leuke prijzen beschik-
baar. De uitslag zal t.z.t. in De Bron bekend
worden gemaakt.

Hele dag
Reuzensjoelbak
Op een sjoelbak van 25 meter lang kan jong
en oud de kunst beoefenen van dit Oudhol-
landse spel. Voor de beste 'schuiver' is er een
prachtige wisselbeker.

10.00 uur -13.00 uur
Caviabaan 
Er zijn leuke prijzen te winnen met de cavia-
baan.

Vanaf 12.30 uur
Vanaf 12.30 uur is er een "Big Pancake Par-
ty", er zullen dan in reuzenkoekenpannen,
pannenkoeken worden gebakken, waarvan
men een gedeelte kan kopen. 
Wij gaan uit van 500 pancake eters!! Kom
met uw hele straat!!

13.30 uur-16.30 uur
Kinderkleedjesmarkt
Op het schoolplein van de Touwladder of in
de grote tent is er een kleedjesmarkt voor de
jeugd.

14.00- 16.30 uur
Schaakvereniging Ugchelen organiseert een
leuke schaakmiddag voor jong en oud in het
dorpshuis

15.00 uur
Spuitvoetbalwedstrijd tussen Brandweer
Ugchelen en een gelegenheidselftal van de
voetbalvereniging Albatross, aanvang 15.00
uur, eveneens op het grasveld achter de
Touwladder.

Hele dag
De hele dag is er een kermis voor de kinde-
ren op het terrein voor het dorpshuis, een
reuzensjoelbak, Bungy-run, diverse kramen,
een grabbelton en voldoende voor de inwen-
dige mens, zowel warm als koud.

Hele middag
Gedurende de middag zal er muziek zijn van
de Streetband "Splash", onderdeel van de
grote DAP-Apeldoorn familie. Ook zullen de
"South Park Line-dancers" voor u optreden.

19.30 uur
Om 19.30 uur gevolgd door een grandioze
Surprise-/ playback show. Deze avond staat
in het teken van Hollandse artiesten en wordt
gepresenteerd door Willem de Bie. Iedereen
kan zich aanmelden om een leuk optreden te
verzorgen op deze avond. 
Het is niet gebonden aan leeftijd. Men kan
individueel of in een groep optreden.
Het hele gebeuren vindt plaats in de grote
feesttent (600 zitplaatsen) achter het dorps-
huis Ugchelens Belang.
Deze avond is het gratis entree!
Laten we er met z'n allen een spetterende
avond van maken en laat je "andere ik" zien. 

Zondag 1 mei 
10.30 uur
Oecumenische kerkdienst in de tent achter
het dorpshuis. 
Het thema is "Vrijheid moet je delen". De
dienst zal geleid worden door Ds. Anton Ver-
beek en Pastor mevr. Toos Starmans, verder
werken aan de dienst mee een muziekgroep
en een combinatie van koren. De dienst zal

tweetalig zijn i.v.m. de aanwezigheid van on-
ze Canadese veteranen.

11.30 uur
Na afloop van de kerkdienst, koffie met
cake in de Maple Leaf Club.

12.00 uur
Aansluitend aan het koffiedrinken, kennis-
makingsinstuif met de Ugchelense Cana-
dezen en hun gastgezinnen. Welkomst-
woord door de voorzitter van Ugchelens Be-
lang en tevens uitreiking van een attentie.

13.00 uur
Motortoertocht opstellen bij Safe Motors
Een motortoertocht waarbij het de bedoeling
is dat Canadese veteranen in de zijspan zul-
len plaats nemen om een tochtje mee te ma-
ken. 

14.00 uur
Vertrek van de stoet bij Safe Motors.

16.00 uur
Aankomst bij Dorpshuis Ugchelens Belang

13.30 uur
Gezinsfietstocht. Start bij de feesttent

16.30 uur
Terugkomst fietstocht bij feesttent

Koninginnedag begint in Ugchelen om
09.45 uur met het hijsen van de vlag en het
zingen van het Wilhelmus.

Willem de Bie presenteert de Playback-
show. Behalve aanstormend Ugchelens ta-
lent mag hij ook Jacqueline aankondigen.
Ze zingt en speelt trompet.

Net als vorige keer is ook nu veel werk gemaakt van de bevrijding gewijde tentoontstelling in Ugchelens Belang.

Programma Feestweek 2005
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Maandag 2 mei
11.00 uur tot 16.30 uur
Kunst- creativiteit- en verzamelbeurs.
Ugchelense kunstenaars en verzamelaars
kunnen daar hun werk ten toon stellen en
verkopen. Of het nu gaat om mensen die
schilderen, beeldhouwen, met keramiek,
lood of zink werken, poppen maken of wat
dan ook, iedereen is welkom. Ook mensen
die verzamelingen hebben aangelegd of zich
op een of andere manier willen presenteren
zijn welkom. Het geheel vindt overdag
plaats in de grote tent achter het dorpshuis. 
De opening van de beurs is om 11.00 uur en
zal worden verricht door mevrouw mr. Me-
dy van der Laan, staatssecretaris van Onder-
wijs, Cultuur en Wetenschappen. 

Onthulling plaquette  bevrijdingsbomen.
14.00 uur
Bij de eerder geplante boom aan de Hulkes-
tein doorde heren E. Veeneman en P.van den
Brink. 
15.00 uur
Bij de eerder geplante boom aan de Ugchel-
segrensweg door de heer W.C.V. Coppens en
mevr. R. Brink.
Bij deze onthullingen zijn o.a. aanwezig de
voorzitters van de dorpsraad en de vereni-
ging Ugchelens Belang.

20.00 uur
Eerste revueavond
Veel verenigingen, buurten en individuele
personen hebben zich al maanden voorbe-
reid om zich nu eindelijk te mogen presente-
ren. 
Het thema van de revue is "Ik hou van Hol-
land". De toegangsprijs voor deze avond is
€ 3,50

Dinsdag 3 mei 
12.00 tot 16.30 uur 
Consumentenbeurs georganiseerd door
Ugchelenplaza. 

Onthulling plaquette bevrijdingsbomen.
11.00 uur
Bij de eerder geplante boom aan de Wyen-
burg door de heer W. Jakobs en Nathan en
Carlotte Zeldenrijk.
15.00 uur
Bij de eerder geplante boom aan de Cloese
door de heren W. Kers en H.J. Jansen 
Ook bij deze onthullingen zijn o.a. aanwezig
de voorzitters van de dorpsraad en de ver-
eniging Ugchelens Belang.

20.00 uur
Tweede revueavond.
In de feesttent. Voor meer informatie zie
maandag 2 mei.

Woensdag 4 mei 
10.30 tot 11.30 uur
Een openbare gymles onder het motto
"Ugchelen in beweging". 

14.00 uur
start van de feestmiddag voor de ouderen
uit Ugchelen, georganiseerd door de SOOS
55+ van UB met o.a. bingo en een optreden
van het Groot Apeldoorns Smartlappenkoor.
Einde rond 16.30 uur.

19.00 uur
de herdenkingsdienst in de tent met als
thema "Vrijheid delen is de kunst", gevolgd
door de kranslegging bij De Kei. 19.45
uur:Vertrek naar De Kei. 19.55 uur: Spelen
"Last Post" door de heer Wim Vlug.
20.00 uur: 2 minuten stilte. 20.02 uur: Spe-
len Wilhelmus/Oh Canada en de vlaggen in
top hijssen. 20.08 uur: Kranslegging.

20.15 uur: Toespraak en voorlezen gedicht.
Aansluitend gezamenlijk terug naar de Map-
le Leaf Club voor koffie met cake.

Donderdag 5 mei

Hemelvaartsdag 
In de middag de tradionele optocht waar-
bij wij hopen dat er veel Canadese veteranen
zullen meerijden. "Keep them rolling",  zal
met veel- en groots materiaal aanwezig zijn.
Diverse muziekkorpsen zullen deelnemen,
waaronder Muziekvereniging Eendracht,
Show- & marchingband DAP, Showband
Jong DAP, Dweilorkest "Noe dat weer", Mu-
ziekvereniging Ugchelen en de 48th High-
landers of Holland Pipes and Drums. Ook
zullen veel Ugchelense buurten zich van hun
beste en mooiste kant laten zien evenals de
leden van Ugchelenplaza en de bedrijven die
in Ugchelen vertegenwoordigd zijn.

14.30 uur
Vertrek van de optocht vanaf Albatross. 
De route is: Hoenderloseweg, Ugchelse-
weg,Derk Kamphuisweg, Methusalemlaan,
Marten Orgeslaan, Bazemolenweg, Moleca-
tenlaan, Bogaardslaan, einde bij de Maple
Leaf Club.

17.00 uur
Prijsuitreiking in de feesttent.

20.00 uur:
Bevrijdingsbal in de feesttent met een op-
treden van "Silk".
Entree voor deze avond € 2,50.

Vrijdag 6 mei
Een dag van en voor de jeugd van Ugche-
len.

10.00 tot 12.00 uur
Een showprogramma met Ton Laroche.

14.00 tot 15.30 uur
Een sponsorloop op wielen in het kader van
War Child.

19.00 uur
Start van een disco voor het hele gezin.
Men begint de disco met muziek voor de al-
lerjongsten en naarmate de avond vordert
wordt de muziek aangepast aan het publiek
dus ook zeker gezellig voor de ouderen wat
later op de avond. Kortom een disco van "8
tot 80".
Het is een dag en avond voor de Ugchelse
jeugd die wordt ingevuld door de jeugdcom-
missie van de vereniging Ugchelens Belang.

Zaterdag 7 mei
11.00 tot 13.30 uur
Bevrijdingsconcert door Muziekvereniging
Ugchelen. Wij hopen naast vele Ugchelena-
ren, ook veel Canadese veteranen te mogen
verwelkomen op dit speciale concert. 

20.00 uur 
Grandioze showavond georganiseerd door
het Sokkenbuurt Mannenkoor. Met mede-
werking van: Marianne Weber, George Ba-

ker, Havenzangers, Adri van Asselt, 48th
Highlanders of Holland en Het Sokken-
buurt Mannenkoor. De presentatie is in
handen van Aernout Pleket en Renate
Sonneveld.
Zaal open 19.15 uur. Toegangsprijs  € 7,50
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Jeugd Ugchelens Belang (kortweg JUB) heeft als thema tijdens de feestweek 2005
gekozen voor War Child. In die week vraagt zij de aandacht voor het goede werk
van War Child Nederland voor kinde-

ren in oorlogsgebieden.

Waarom War Child? De link is gauw gelegd.
Ugchelen viert het bevrijdingsfeest van de
oorlog van '40-'45. Hier leven de kinderen in
vrijheid, kennen niet de problemen die oorlog
met zich mee brengt. En daar zijn we natuur-
lijk erg dankbaar voor. Maar wat gebeurt er
met de kinderen in Afghanistan of Tsjetsje-
nië? En wat denkt u van Kongo of dichter bij
huis in Bosnië? Al deze kinderen moeten
weer kunnen gaan spelen en hun emoties kun-
nen uiten. War Child is gespecialiseerd in de-
ze hulpverlening.

Hoe?
Hoe pakt het JUB dat aan? Tijdens de feest-
week wordt een verloting georganiseerd. Van-
af Koninginnedag t/m zondag 8 mei zijn er mensen van het JUB aanwezig om loten te
verkopen, met natuurlijk kans op hele leuke prijzen. Wilt u niet eenmalig iets geven maar
donateur worden van War Child dan kan dat natuurlijk ook. Kijk dan op www.warchild.nl.
En dan komt de grote klapper. Op vrijdag 6 mei wordt een 'Sponsorloop op wielen' ge-
houden. Alle kinderen uit Ugchelen krijgen via hun school een aanmeldingsformulier
waarop ze kunnen aangeven met welke "wielen" (fiets, skelter, skates , step, driewieler,
enz.) ze willen deelnemen aan deze "loop". Kinderen die elders op school gaan, kunnen
op Koninginnedag bij de stand van War Child een inschrijfformulier afhalen. De Bogaard-
slaan vormt het parcours van 14.00 tot 16.00 uur. Het is de bedoeling dat de kinderen ge-
sponsord worden door familie, vrienden, buren en dergelijke.
De opbrengst van deze loop en de verloting komt voor 50% ten goede aan voor War
Child. De andere 50% is voor Jeugd Ugchelens Belang, waarmee weer activiteiten voor
de jeugd worden georganiseerd. Als afsluiting organiseert het JUB vrijdagsavonds 6 mei
een knallende disco in de grote feesttent achter UB waar de kinderen hun benen weer los
kunnen dansen na de inspanningen van die middag.
De uitslag van de verloting komt in De Bron te staan.

JUB steunt werk van 
War Child tijdens feest



Sokkenbuurt
Mannenkoor
avondvullend
Het bestuur van het Sokken-
buurt Mannenkoor had geen
twee seconden nodig om te be-
sluiten mee te doen, toen voor-
jaar 2004 werd gevraagd in de
feestweek 2005 een avondvullend
programma te verzorgen in de
feesttent.

Het geheime wapen het SMOC
(Sokkenbuurt Mannenkoor Orga-
nisatie Comité) werd in stelling ge-
bracht die  een programma in el-
kaar heeft gezet dat past in het the-
ma "Ik hou van Holland". Het
wordt zeker een voltreffer op zater-
dagavond 7 mei. Hard is gewerkt
om het programma muzikaal in el-
kaar te zetten, speciale effecten te
bedenken en de liedjes en muziek
af te stemmen op die van de gast-
artiesten en begeleiders. 

Contracten zijn afgesloten met
Marianne Weber,  die destijds
door de Zangeres Zonder Naam als
haar opvolgster werd voorgesteld
en met recht de titel heeft 'Konin-
gin van het levenslied'. Wie kent
niet haar hits "Huil maar niet om
mij"en  "Schrijf me nooit mooie
brieven meer" U komt tranen te-
kort.

George Baker vierde triomfen
met zijn "Una paloma blanca", de
single waarvan ruim 7 miljoen
exemplaren zijn verkocht. "Little
green bag" is al even beroemd. De
feesttent zal op zijn grondvesten
schudden..

De Havenzangers,  heb je nodig
om een feestje te bouwen. Als zij
dat gaan verzorgen is succes verze-

kerd en zal het lang heugen.. Aan
het strand stil en verlaten, Oh hei-
deroosje en Daar bij de waterkant,
zijn formidabele meezingers die in
een feesttent niet mogen ontbre-
ken.

The 48th Highlanders of
Holland, alleen het geluid van de
pipes en het zien van hun outfit
brengt  velen in een bepaalde
stemming. Prachtig om te horen en
te zien en misschien samen met het
SBMK. Dit mag je niet missen. 

Het Sokkenbuurt mannenkoor
zingt die avond samen met de ster-
ren maar daarnaast zijn er ook
zelfstandige optredend. In ieder
geval een programma dat klinkt als
een klok.Voor meer informatie zie:
programma van deze krant.

Marianne Weber, George Baker (boven) en De Havenzangers zingen met Sokkenbuurt Mannenkoor.

Zaterdag 7 mei 
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The 48th Highlanders of Holland op 7 mei in de feesttent.
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Linksboven: Motortoertocht met de veteranen in 2000.
Boven: Kranslegging bij Oorlogsmonument op ‘Heidehof’.
Links: De voorbereidingen voor de gezamenlijke lunch in de feest-
tent.
Onder: Veteranen poseren voor de Maple Leaf Club.
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Foto boven: 
De 48th Highlanders in de optocht door
Ugchelen.
Links: De bejaarde Canadese veteraan Piks
rijdt mee in de paradejeep.
Linksonder: 
Burgemeester De Graaf en genodigden
gaan langs de oorlogsgraven.
Onder: 
Bloemlegging in april 2003 door een leer-
ling van basisschool ‘De Steenbeek’.
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Eerst als HBS leerling en later als
werknemer in zijn vaders fabriek
maakte Van Houtum de oorlogsja-
ren mee. "Ik was onder de indruk
van de vorderingen van de tech-
niek. Ik ging voor de oorlog al
naar tentoonstellingen. Ook in
Düsseldorf. Ze hadden daar spe-
ciale machines. Ik zag een machi-
ne waarmee bijvoorbeeld grote
hoeveelheden spijkers tegelijk wer-
den ingeslagen. Als kind was ik er
al van onder de indruk. Je zag toen
al dat de techniek in Duitsland een
grote vlucht nam." De oud-Ugche-
lenaar noemt het een van de rede-
nen dat hij zo uitvoerig die onze-

kere periode ging verslaan. Het op-
schrijven kostte hem veel tijd. "Ik
werkte toen in de nachtdienst en
schreef meestal na het werk. Ik
verstopte de dagnotities thuis met
de bedoeling deze later over te
schrijven. De eerste jaren hield ik
het geheim om niet in Duitse han-
den te vallen. Om niet verraden te
worden. Mensen kletsen graag." 

Informatie
Voor ongecensureerde informatie
over het verloop van de oorlog kon
Van Houtum aankloppen bij Frans
Preller, die ook aan de Hoenderlo-
seweg woonde. "Preller woonde bij
wasserij Altena, naast De Hamer-
molen. Hij was een knutselaar. Hij
had een soort versterker gemaakt
van 65 volt, de stroom werd opge-
wekt door het water. Daar luisterde
ik naar de radio, in de wasserij."
Heel veel belangrijke gebeurtenis-
sen uit die tijd staan hem nog bij.
"Het belangrijkste voor ons per-
soonlijk gebeurde eind april  '43.
Een vliegtuig moest een lading la-
ten vallen. En de laatste bom viel
in onze tuin. Dat was een heel ge-
doe. Er ontstond een groot gat. Het
zand was niet meer te vinden." Een
ingekorte versie van het voorval is
elders op deze pagina te lezen. 
De mislukte overval op een vracht-
wagen bij de Woeste Hoeve, in de
nacht van 6 en 7 maart 1945, heeft
destijds veel indruk op de toen be-
gin twintigjarige fabrikantzoon ge-
maakt. Dat blijkt ook uit het uit-
voerige relaas dat de jonge Wim
een dag later, op donderdag 8
maart heeft opgetekend. Bij die

plaatselijke verzetsdaad raakte de
Duitse politiebaas Rauter zwaar
gewond. Twee officieren waren op
slag dood. Als represaille werden
117 onschuldige mensen zonder
een vorm van proces op de bewus-
te plek, tussen Apeldoorn en Arn-
hem, omgebracht. "De luxe auto is
doorzeefd met kogels. Er is waar-
schijnlijk met een mitrailleur op
geschoten. De aanslag op Rauter
was het gesprek van de dag. We
horen 's middags dat om drie uur
een vrachtauto met lijken op het
kerkhof in Ugchelen is aangeko-
men. Twee uur later vertelt een
buurman dat ruim 20 gemeentear-
beiders bezig zijn een massagraf te
graven". Het is een kort dagboek-
fragment van die zwarte dag. 

Wim van Houtum stroopte in oor-
logstijd regelmatig de bosrijke om-
geving af op zoek naar strooibiljet-
ten, zoals pamfletten van de Vlie-
gende Hollander (een krantje dat
verspreid werd door de R.A.F. op
weg naar Duitsland). Hij was met
het verzamelvirus besmet en be-
waarde zijn buit bij de dagboeken.
"Ik ging op de fiets de bossen door
om te zoeken. Je moest altijd goed
opletten of er geen Duitsers waren.
Sommige boswachters wisten dat
ik strooibiljetten verzamelde en
bewaarden ze voor mij. Maar ze
wisten niet dat ik met een dagboek
bezig was." 

De onderwerpen in zijn boeken va-
riëren: van de voedselvoorraden
tot een nauwgezette telling van het
aantal bommenwerpers dat over-
vloog richting Duitsland. "Het was
een samenvatting van gebeurtenis-
sen die er toen waren", noemt de
tegenwoordig in Oosterbeek woon-

achtige Van Houtum zijn gedetail-
leerde verslagen.

Eind jaren veertig verdween bij de
oud-Ugchelenaar de belangstelling
voor oorlogszaken naar de achter-
grond. ‘In 1950 kocht ik een auto.
De historische interesse voor de
oorlogshandelingen maakte plaats
voor mijn echte hobby: geologie.
Naast de aanleg van een stenenver-
zameling nam de kennis van de
aardkorst snel toe.’ Dat zijn levens-
werk later onder de aandacht
kwam van de samenstellers van de
kroniek "Apeldoorn in de Tweede
Wereldoorlog" was voor hem een
verrassing. 
"Ik was het als het ware al verge-
ten. Ik gaf er direct toestemming
voor. Vind het wel eervol dat ze
mij erbij hebben gehaald. Lou de
Jong (historicus en schrijver van
de boeken Het Koninkrijk der Ne-

derlanden in de Tweede Wereldoor-
log, red.) wilde de dagboeken des-
tijds ook graag hebben. Maar ik
wou ze voor het nageslacht bewa-
ren. Toen heb ik ze aan de gemeen-
te Apeldoorn gegeven."

Geschiedschrijven met gevaar voor eigen leven

Ugchelense dagboeken
met historische waarde

Vierduizend pagina's met de hand
geschreven tekst, verdeeld over
vier boeken. Die erfenis laat oud-
Ugchelenaar Wim van Houtum
(84) de gemeenschap na. Zijn no-
tities, in dagboekvorm, over de
oorlogshandelingen in de tweede
wereldoorlog worden in het ge-
meentearchief voor het nage-
slacht bewaard. Daarnaast heeft
hij een groot aantal plakboeken
samengesteld met pamfletten,
krantenartikelen en complete se-
ries voedsel- en kledingbonnen.
Van Houtum beschrijft de situatie
in Apeldoorn en zijn directe
woonomgeving vanaf de achtste
dag, nadat de Duitsers ons land
binnenvielen. Maar hij vertelt ook
wat er zich verder in de wereld af-
speelde. Van dag tot dag.
Bij toeval werden de dagboeken
een paar jaar geleden in een depot

van het Historisch Museum ont-
dekt. Dat was net op tijd om de
samenstellers van de kroniek
"Apeldoorn in de Tweede Wereld-
oorlog", de heren C. Tijink en P.
Rouwenhorst , van de nodige aan-
vullingen te voorzien. Voor de tot-
standkoming van de kroniek is
verder onder meer geput uit dag-
boeken van R. Hardonk (na de
oorlog de stadsgeschiedschrijver
van de gemeente Apeldoorn) en
NSB burgemeester Pont. Het na-
slagwerk is twee jaar geleden uit-
gebracht en was in korte tijd uit-
verkocht. In de bibliotheek is de
kroniek te leen. Dezer dagen
komt er een herziene tweede
druk. Ook een cd-rom met foto’s
dan het boek bevat. Het originele
werk van Van Houtum is te bekij-
ken in het gemeentearchief van
Apeldoorn (CODA).

Wim van Houtum met zijn handgeschreven dagboeken en plakboe-
ken met krantenartikelen, strooibiljetten en distributiebonnen.

Wim van Houtum bladert in zijn
verzamelwerk.

De erfenis van Wim van Houtum

De dagboeken van Wim (of Willem) van Houtum, zoon van een
papierfabrikant en destijds woonachtig tegenover de fabriek,
aan de Hoenderloseweg 165, zijn lange tijd verborgen geble-

ven. In de eerste oorlogsjaren mocht zijn naaste omgeving, zelfs zijn
vader Arnold van Houtum, niets van de verslaglegging weten. De
angst om verraden te worden lag immers op de loer. In het geheim
hield Van Houtum dagelijks nauwgezet de oorlogshandelingen in de
Tweede Wereldoorlog bij. Ook artikelen uit kranten en bijvoorbeeld
pamfletten bewaarde hij in plakboeken. In 1945 heeft Van Houtum
zijn gehele werk in het net overgeschreven. Dat werkje duurde twee
jaar. Het resultaat was een uniek document, dat hij enige jaren gele-
den schonk aan de gemeente Apeldoorn. Het raakte in de vergetel-
heid en leidde weer een verborgen bestaan, nu in een depot van het
Apeldoorns museum.

Wim van Houtum, tweede van rechts, met zijn geologievrienden begin
jaren vijftig in het Zuid-Duitse Ulm.

Citaat uit het dagboek van Van
Houtum, 27 april 1943: "'s
Nachts om twee uur word ik
wakker. Grote formaties Britse
vliegtuigen komen in richting
Duitsland over……Om 2.20 uur
is boven het zware geronk een
eigenaardig geluid te horen.
Daarna weerklinkt de ene na de
andere ontploffing. Ik lig te
schudden in bed. De dakpannen
naast mij vallen van het dak.
Gerinkel van ruiten vergroot de
angst voor een voltreffer nog
meer. Ik blijf liggen met de ge-
dachte dat het huis spoedig in-
eenstort. Zover komt het geluk-
kig niet.. …… Ik schuif mijn
gordijn opzij en kijk in een
vlammenzee. Het lijkt of het na-
bij zijnde bos geheel zal afbran-
den. Ook op ons terrein verlich-
ten vlammen de omgeving. Wij
staan allen direct op en zijn ge-
lukkig ongedeerd….. De ver-
duisteringsgordijnen zijn naar
beneden gevallen. De sponnin-
gen zijn van de ramen wegge-
rukt. Naast glasscherven ligt er
veel zand in de kamers. In het
huis hangt een fosforlucht. Mijn
vader en ik gaan alle vertrekken
rond. Er zijn gelukkig geen
brandbommen in ons huis ge-
vallen. Aan de voorkant van ons
huis zijn alle schilderijen en an-
dere wandversiering naar bene-
den gevallen…..  Even later
gaan we samen naar buiten. We
willen naar het brandende bos
lopen, maar mijn neef Jan roept
ons. Deze is plotseling in een
grote krater gevallen, terwijl hij
naar ons huis wilde lopen…..
Hierna vinden we een tweede
krater. Deze is het dichtst bij
ons huis en beslaat driekwart
van onze voortuin. Naar schat-
ting zijn deze kraters negen me-
ter breed en drie meter diep. De
tuin- en gasleiding zijn ge-
sprongen. De gehele weg is ver-
sperd. Eerst nu beseft mijn va-
der aan welk gevaar hij ont-
snapt is. Even voordat de bom-
men vielen liep vader nog bui-
ten…….."

door Wilma van Wijk



Door Aartje Reezigt

Het is zondag 16 mei 2004
als wij onze caravans een
plaatsje geven op de ge-

meentelijke  camping van het
dorpje Arromanches in het Fran-
se Normandië. Wij, Jan en Hen-
ny de Witte en Herman en Aartje
Reezigt, zijn geboren tijdens de
Tweede Wereldoorlog en juist
daarom zijn wij hier op deze
plaats om met eigen ogen te zien
en te horen hoe de invasie op 6
juni 1944 heeft plaatsgevonden.
Die heeft ertoe geleid dat Europa
werd bevrijd en wij, als kleuters
bij papa voorop op de stang van
de fiets, op 5 mei 1945 de bevrij-
ders mochten begroeten. In
Friesland, Zeeland en Gelder-
land.

De opzet van ons verblijf in Nor-
mandië is om de invasiestranden,
musea en begraafplaatsen te be-
zoeken en daar alle tijd voor te ne-
men. Het is een zeer interessante
belevenis geworden. De eerste
avond lopen we naar de haven van
Arromanches en zien daar in een
halvemaanvorm de caissons lig-
gen, de oplopende rotsen langs de
kust. Met de film "De langste dag"
in ons achterhoofd, begint de inva-
sie vorm te krijgen. Vervolgens
zien wij in het ronde museum een
zeer realistische film en ook weer
de haven met de caissons. Er is in
Engeland twee jaar aan de caissons

gewerkt door 20.000 arbeiders. In
dit havenstadje kwamen na 18 juni
1944 220.000 soldaten, 39.000 mi-
litaire voertuigen en 110.000 goe-
deren aan land. Een megaoperatie
die nauwelijks zijn weerga kent.

Zonder woorden
Ons volgende bezoek is aan de
Amerikaanse begraafplaats in Col-
leville-sur-Mer waar bijna 10.000
jonge mensen zijn begraven en nog
1500 mensen zonder identiteit uit
de regio. Indrukwekkend, al die
witte kruisen. We lopen daar zon-
der woorden. In gedachten zijn we
in Ugchelen en zien we de 53 na-
men op Heidehof. Er is maar één
woord dat we opschrijven: dank.
Vol van alles wat we gezien heb-
ben, gaan we terug naar onze tijde-
lijke behuizing.
Tijdens onze omzwervingen zien
we dat de Franse regering alles in
gereedheid brengt voor de feeste-
lijke 60-jarige herdenking. Ook de
bevolking is druk bezig met schil-
deren, het opknappen van tuinen,
verlichting, versieringen en tal van
andere zaken. Ook dat doet ons
aan Ugchelen denken, waar in
2005 voor de vijfde maal de bevri-
ijding herdacht en gevierd wordt.
Ouderwetse saamhorigheid die
vroeger zo gewoon was.

We hebben ook een bezoek ge-
bracht aan het "Memorial van Ca-
en". De geschiedenis vanaf de Eer-

ste Wereldoorlog tot aan het einde
van de twintigste eeuw, in films,
dia's, kunstuitingen en het geschre-
ven woord. Wat hier te zien is, is
haast niet uit te leggen, overweldi-
gend. Een tuin van 35 hectaren no-
digt ten slotte uit tot nadenken. 

Onze grijze cellen moesten al deze
indrukken verwerken, dus was het
campingleven en even een totaal
andere dagindeling, heel nodig.
Daarom gaan we naar de stad Bay-
eux die wonder boven wonder ge-
spaard is gebleven. Er staat een
prachtige kathedraal en er is de be-
roemde tapisserie, een geweven
wandtapijt, van 70 meter lang en
0,5 meter breed. Met koptelefoon
kunnen we de geschiedenis hier-
van in het Nederlands beluisteren.

Het Normandische platteland is
licht heuvelachtig en in mei bloei-
en de vele appelbomen (calvados).
Langs de smalle wegen staan de
witte meidoornhagen in bloei. De
weggetjes liggen iets dieper dan
het land. Tijdens de opmars heb-
ben de oprukkende tanks veel last
gehad van deze meidoornhagen.
Ook de parachutisten, met zware
bepakking, kwamen in het moeras-
sige land niet uit de voeten. Wij
bezoeken ook een Duits kerkhof
met 21.000 graven. Studenten zijn
bezig om de stenen schoon te boe-
nen. In de aula staat de tekst:
"Durch Krieg gewinnt man keinen
Frieden".

Wij verplaatsen onze sleurhutten
naar een zeer oude Franse boerde-
rij, iets onder Bayeux. Daar staan
we in een oase van rust onder de
appelbomen. Van daaruit maken
we ook tochtjes het binnenland in,
bijvoorbeeld naar Saint-Lo, de stad
die voor 80% werd geruïneerd,
maar later ook heel mooi is geres-
taureerd. We hebben ook een bal-
lonvaartmuseum bekeken. Wist u
dat de eerste ballon al in 1793 de
lucht in ging? Ook de stokoude
"Abbaye de Cerisy La Forêt" heb-
ben wij op ons laten inwerken.

Reispech
Enige "reispech" is niet aan ons
voorbijgegaan, stoelen en achter-
lichten werden vakkundig door Jan
de Witte gerepareerd. Maar toen
zijn fietsketting brak, moest hij
toch met een donkere blik en tan-
denknarsend op een collega van
fietsendokter Bart Bessels wach-
ten. Deze kon echter beslist niet
eerder dan om drie uur beginnen.
Dan nadert D-day. Op zaterdag 5
juni gaan wij naar het dorp Saint-
Mere-Eglise waar 600 Amerikaan-
se en Franse parachutisten werden
gedropt door oude vliegtuigen. Er
zijn enorm veel mensen op de
been, het is echt een feest. 'Avonds
rijden we naar Arromanches waar
artiesten optreden met songs en
muziek, speciaal gemaakt voor de-
ze happening.
Om middernacht ontbranden op 22
plaatsen langs de hele invasiekust

de vuurwerken. Geweldig om dit te
mogen meemaken.
Er verplaatsen zich in deze dagen
heel veel mensen in oude militaire
voertuigen. Ook heel wat landge-
noten zijn naar Normandië geko-
men. D-day, 6 juni 2004, hebben
de wereldleiders en vele hoge gas-
ten, waaronder koningin Beatrix,
de herdenkingen bijgewoond. De
extreme veiligheidsmaatregelen
waren de reden dat wij die dag rus-
tig op de camping zijn gebleven.
Deze dag is vooral bedoeld voor
de Franse bevolking, die enorm
heeft geleden onder het oorlogsge-
weld, voordat Parijs was bereikt.

Bepalend
Twee dagen later hebben wij Nor-
mandië weer verlaten, ons realise-
rend dat deze invasie zeer bepa-
lend is geweest voor onze levens.
In vrijheid groot geworden en nog
steeds kunnen denken en zeggen
wat we willen. Uiteraard hebben
wij op deze reis ook Canadese en
Engelse begraafplaatsen bezocht
en talloze andere locaties. Maar
om dit allemaal te beschrijven, zou
het verhaal te lang worden.
Tegen Jan en Henny De Witte zeg-
gen wij: "Tot mei  in het gezellige
Ugchelen. Dan komen we de be-
vrijdingsweek meemaken en staan
we op camping De Wapenberg".
Tot slot: Deze reis is zeker de
moeite waard en we kunnen ieder-
een aanbevelen om hem te onder-
nemen.
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Bezoek aan invasiestranden 
Een bezoek aan de Franse invasiestranden is zeer de moeite
waard. Twee Ugchelense echtparen hebben in het voorjaar van
2004 een bezoek gebracht aan Normandië en daar de feestelijkhe-
den bijgewoond ter gelegenheid van de 60e verjaardag van deze
grootscheepse militaire operatie. Aartje Reezigt - voormalig se-
cretaresse van de Buurtvereniging Ugchelens Belang - heeft van-
uit haar huidige woonplaats Havelte in Drenthe haar belevenissen
van toen voor deze bevrijdingskrant geschreven,

'Geweldig dit te mogen meemaken'
De families Reezigt en De Witte ergens onderweg in Normandië.

Veteranen op bezoek tijdens de herdenking in juni 2004 in Frankrijk.

Emoties spelen hoog 
op tijdens vakantietrip:
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Dick en Joke van Mourik
Mike en Mary Garagan komen uit Halifax (Nova Scotia),
een grote havenstad aan de oostkust van Canada. In 1995
waren zij voor de eerste maal in Apeldoorn om de feestelijk-
heden in april en mei mee te maken. Een erg leuk echtpaar,
dat met dankbaarheid terugkijkt op datgene wat hun werd
aangeboden aan feesten en herdenkingen. 
Na aankomst bij Orpheus stonden ze een beetje verloren
rond te kijken. Dick en Joke legden contact, wat leidde tot
een warme vriendschap!
Vol enthousiasme ondergingn zij het grote defilé, de Taptoe
op het Loo, de festiviteiten in Ugchelen, waarvan het grote
gezamenlijke ontbijt in de feesttent achter UB veel indruk
maakte. 
Mike was commandant van de brandweer in Halifax en
heeft via Dick nog gesproken met de heer Boersma, hoofd
van de brandweer Apeldoorn. Hij kreeg een speciale rond-
leiding in de Apeldoornse brandweerkazerne.
Dit jaar zijn Mike en Mary er weer bij en verblijven ze bij
de familie Van Mourik, die ervoor zorgt dat het ze aan niets
zal ontbreken!

Henrie en Rieneke Beekman
John en Tinie Gollup uit Etobiouke (Toronto, Ontario) wa-
ren voor de eerste maal in 1990 bij de herdenkingen en fees-
ten in Apeldoorn. Zij kwamen in contact met de familie
Beekman en hebben gezamenlijk veel evenementen bezocht.
Niet alleen in en rond Apeldoorn maar ook bezienswaardig-
heden in andere delen van Nederland. Zij huurden altijd een
huisje in Beekbergen. Helaas overleed John Gollup in 2001.
John ontmoette Tinie in Amsterdam, waar zij in het verzet
had gezeten. Zij huwden eind 1945 en in 1946 voegde Tinie
zich in Canada bij John. Haar werk in het verzet zal een
vraag bij u oproepen. Het antwoord is erg eenvoudig: zij is
in Nederland geboren en heeft een echt Hollandse achter-
naam: Kleijer! Zij liepen gezamenlijk in het defilé, zij als
verzettstrijdster en hij als ex-Service-man.
Ook nu komt Tinie weer naar Apeldoorn en Ugchelen en
hoopt op fantastische dagen.

Anne en Carla Siersma
Donald en Corinne Hamstock uit Ennismore (Ontario) zijn
in 1985, 1990 en 2000 in Ugchelen geweest, dus om het
maar eens te zeggen: het zijn ‘oude bekenden in Ugchelen’.
Anne en Carla zijn ook in Canada bij hen op bezoek ge-
weest en kunnen er wel een boek over schrijven: leuke wel-
komsparty's in de veteranenclubs, varen met een speedboot
en dan ontbijten op een eilandje.
Ook het Indian Summer Festival heeft veel indruk gemaakt.
Een leuk voorval was toen ze daar in Canada tijdens een au-
totocht moesten tanken. Donald en Anne wilden beiden af-
rekenen en hielden allebei vol. Tot de benzinepompbediende
in onvervalst Nederlands tegen Anne zei: ‘Als hij wìl beta-
len, lààt hem dan toch betalen man!’ Zo zie je maar weer,
Hollanders kom je overal tegen.
De kinderen van Carla en Anne waren in 1985 en 1990 nog
thuis en op hen heeft het verblijf van Donald en Corinne een
grote indruk gemaakt en interesse gewekt in de geschiedenis
van de Tweede Wereldoorlog. Donald was als verkenner al
voor 17 april 1945 (de Apeldoornse bevrijdingsdag)  in de
buurt geweest van Apeldoorn en wel bij het Spelderholt. 
Aan alle evenementen hebben Donald en Corinne zowel in
Apeldoorn als in Ugchelen zoveel mogelijk deelgenomen.
Zij zien er met trots en dankbaarheid op terug!
Ook dit jaar zullen ze weer aanwezig zijn en daar zijn we
erg blij mee. 

Old soldiers never die,
these two don’t even fade away!

Voor het eerst in 1985 ging
Jurrie zich bezighouden
met de huisvesting van de

veteranen, na een oproep in de
Apeldoornse Courant namens
het "We do remember"-comité,
waar ook Jan Koorenhof aan
was verbonden.

Het was een enorme klus waar Jur-
rie met hart en ziel indook. Voor
hem was het pionierswerk met een
fantastisch resultaat, onderstreept
door het feit dat ook in de jaren
1990, 1995, 2000 en ook in 2005
weer een beroep werd gedaan op
zijn onmisbare medewerking!
Door al zijn activiteiten heeft hij
veel vrienden gemaakt zowel in
Nederland als aan de overzijde van

de "grote plas". In totaal is Jurrie
al veertien maal in Canada ge-
weest. Hij kan daar zo enthousiast
over vertellen, dat je de indruk
krijgt dat je er zelf bij bent. Hij
heeft steeds veel steun en mede-
werking gekregen van de chefs van
het Kabinet van de Burgemeester,
respectievelijk de heer Klaas Huis-
man, inmiddels met pensioen, en
momenteel de heer Karel Meurs.
Jurrie is een kerel waar je op kunt
bouwen en vindt het de normaalste
zaak van de wereld dat hij doet wat
hij meent te moeten doen.

Met Ugchelen heeft hij toch een
speciale band en Ugchelens Be-
lang is blij met de optimale samen-
werking met hem.

Jurrie Hulzebos, 
de kwartiermaker

Twee in Ugchelen zeer bekende veteranen zijn Don
Graham en Wally B. Moore. In 1995 en 2000 waren
zij hier. Wally was in 1995 "ingekwartierd" in Hotel
Prinsen met nog meer veteranen. Een prachtig initia-
tief van de Middenstandsvereniging Ugchelen! In
2000 was hij met zijn partner Marlene te gast bij
Raymond en Elize Visser. Don was beide malen te
gast bij Bep en Evert de Bar. 
Beide heren hebben de mooiste herinneringen aan
Ugchelen en Apeldoorn. Aan alle feesten, evene-
menten en herdenkingen namen zij met hart en ziel
deel. Aan beide defilés namen zij deel en te voet
kwamen ze opgewekt en met bloemen beladen aan
de finish. Beiden zijn nog steeds verbaasd en ont-
roerd door de dankbaarheid van de Nederlanders.
Speciaal voor het huwelijk van Elize de Bar en Ray-
mond Visser in 1997 kwam Don over uit Canada.
Het jaar daarop zijn Elize en Raymond met Bep en

Evert naar Canada geweest, op bezoek bij Don in
London, Ontario. Wally woont in Toronto.  We heb-
ben met zijn allen veel gezien en genoten. Het was
onvergetelijk. Elize was al in verwachting en Don en
Wally konden in 2000 de 1,5 jarige Mick bewonde-
ren. 
Helaas komen beide trouwe Canadese Ugchelen-
gangers (Oekelen op zijn Canadees) dit jaar niet hier
naartoe om medische redenen. Zij maken het overi-
gens goed, maar hun artsen vinden het beter dat zij
de inspannende reis niet maken.

Namens Don en Wally hierbij de hartelijke groeten
aan alle bekenden in Ugchelen en Apeldoorn. Ze
wensen ons gedurende de feest- en herdenkingsweek
van 29 april tot en met 7 mei 2005 bijzonder veel
plezier toe.
We will miss you guys!

Weerzien en herinneringen 
aan onze Canadese veteranen

door Evert de Bar



B
ev

ri
jd

in
gs

kr
an

t
U

gc
he

le
n

De 17e april 1945 - als ik me
goed herinner een dinsdag
- was een stralende voor-

jaarsdag. De bevrijding van het
Duitse juk zat in de lucht. Ook
rond mijn geboortehuis aan de
Hoog Buurloseweg in Ugchelen
was het onrustig. Dagenlang
hadden we in de kelder gebivak-
keerd. Tegen over ons huis stond
zwaar Duits geschut, dat de Ca-
nadezen aan de andere kant van
het Apeldoorns kanaal  bestook-
te. Al dagen trokken over de
grindweg Duitse troepen, of res-
tanten ervan, westwaarts en in
eerste instantie naar Hoog Buur-
lo en Kootwijk. De vluchtende
militairen maakten gebruik van
alles wat maar wielen had. Vanaf
het tuinhek zagen we met enig
leedvermaak handkarren, boe-
renwagens, fietsen en andere
vervoermiddelen voorbij schui-
ven.

Op die bewuste aprilmorgen was
de vluchtelingenstroom opge-
droogd en de weg lag er verlaten
bij. In de verte hoorden we geratel

van wat later Canadese Sherman
tanks bleken te zijn. Plotseling vul-
de de keuken zich met aan de
dichtbij gelegen ouderlijke woning
ontsnapte zussen van mijn vader.
De jonge dames hadden zich met
oranjesjerpen getooid. Dat tot gro-
te woede van hun oudere broer,
mijn vader. Hij had niets met dit
provocerend gedrag en eiste de
oranje uitmonstering op. Weg er
mee. 

De dames, onder wie ook mijn
moeder, trokken in de richting van-
waar het tankgeratel kwam. Mijn
vader bleef achter. Tot m'n grote
ergernis kreeg ik huisarrest. Maar
ook daar zou het spannend wor-
den. Wij kozen een overzichtelijke
positie op het hek. Plotseling na-
derde er vanuit Ugchelen een don-
kere gedaante op een, zo te zien,
splinternieuwe damesfiets, een in
die tijd fel begeerd artikel, ook in
de ogen van m'n vader. De zwarte
gestalte bleek een SS-er te zijn.
Met een stafkaart in z'n hand en
een voet op het hek vroeg hij de
weg naar Hoog Buurlo, waar zich,
naar zijn zeggen, zijn onderdeel
zou bevinden. 

Mijn vader kon nauwelijks zijn in-
teresse voor het glimmende ver-

voersmiddel verbergen. Vanuit die
belangstelling adviseerde hij de fa-
natieke drager van pet met doods-
kop te luisteren naar het geluid van
de naderende tanks en zich over te
geven. Zelfs een wit beddenlaken,
als teken van overgave, kon er nog
wel af. Dit gebaar werd niet ge-
waardeerd en na de uitroep "Lieber
tod als Sklave" jakkerde de SS-er,
richting Hoog Buurlo. Hij was
nauwelijks uit zicht of onze aan-
dacht werd getrokken door een
deels ratelend, deels grommend
geluid. Om de bocht, 100 meter
van onze woning, nadert een mo-
torrijder, gehelmd, met stofbril en
een stengun dwars over de benzi-
netank. Deze Canadese verkenner
manoeuvreerde heel voorzichtig en
keerde terug. Even later verscheen
hij opnieuw nu gevolgd door een
colonne Sherman tanks, waarvan
de eerste zoekend en dreigend met
de loop van het kanon heen en
weer zwaaide. De koploper stopt
piepend en knarsend voor ons. 
Er volgen enkele spannende mo-
menten. Dan wordt de geschuts-
koepel geopend en een grijzende
kop steekt eruit. De tankcomman-
dant zakt terug en lijkt iets te zoe-
ken. Plotseling rollen een aantal
voorwerpen voor onze voeten. Na-
dere inspectie leert dat het hier
gaat om een reep chocolade en een
tinnetje sigaretten. "Beng". De
koepel klapt dicht en in een stof-
wolk vervolgt de tank zijn route.
Ons verbijsterend achterlatend.   
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'Plotseling ging 

de geschutskoepel open…'

Voor de ogen van een zevenjarig jongetje

Berthus Maassen vertelt
Als jongen van zeven jaar heeft Berthus Maassen uit Ugchelen de be-
vrijding meegemaakt. Enkele gebeurtenissen zijn hem altijd bij ge-
bleven. Met zijn vlotte hand van schrijven is hij er in geslaagd wat in-
drukken op papier te zetten. Het verhaal over die 17e april 1945 dat
zich afspeelde aan de Hoog Buurloseweg.

De kleine Berthus met zijn fietsje op de Hoog Buurloseweg.

Dank zij...
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