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Inleiding 
 
“Gaan we het alweer over de Tweede Wereldoorlog hebben?” was een vraag van een 
leerling uit jullie klas, voordat wij aan de tweede periode zijn begonnen. De Tweede 
Wereldoorlog is een onderwerp waar jullie ook vorig jaar al les over hebben gehad. 
Hierdoor was de basiskennis groot en heeft onder andere deze opmerking ervoor 
gezorgd dat jullie heel hard bezig zijn geweest met het nieuwe project: Apeldoorn en de 
Tweede Wereldoorlog.  
Het project werd uitgevoerd voor de vakken; beeldende vorming en geschiedenis. Bij 
beeldende vorming zijn jullie bezig geweest om een passend oorlogsmonument te 
maken naar aanleiding van een gebeurtenis in Apeldoorn tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Bij geschiedenis hebben jullie onderzoek gedaan naar een gebeurtenis 
uit de Tweede Wereldoorlog in Apeldoorn. Ik had een aantal boeken over de 
verschillende gebeurtenissen en tot mijn grote vreugd doken een heel aantal leerlingen 
gelijk de boeken in. Elke groep of individu moest een artikel over een gebeurtenis in 
Apeldoorn bij mij inleveren, zodat wij aan het eind van de periode een boek zouden 
kunnen maken met alle verschillende artikelen erin.  
Zoals ik al zei jullie hebben hard gewerkt en ik ben als docent ook zeer blij met het 
resultaat.  
 
Veel leesplezier! 
 
Meneer Hurenkamp. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ik, Zoe van Dijk, zit nu in de derde klas van het Gymnasium. Zoals de meeste andere kinderen 

van mijn leeftijd heb ook ik dit jaar weer geschiedenis. Elke periode hebben wij een andere & 

nieuwe opdracht, de ene keer moeten we een presentatie geven en de ander keer een artikel 

schrijven.  

Deze periode hebben wij het over de Tweede Wereldoorlog gehad en moesten wij een van de 

onderwerpen kiezen die een belangrijke rol in deze oorlog speelde. Van het gekozen 

onderwerp moesten wij daarna zo veel mogelijk onderzoek doen en zo veel mogelijk erover 

vinden. Hiervan moest dan uiteindelijk een artikel van gemaakt worden, maar eerst moesten we 

nog een paar andere stappen volgen. We begonnen met primaire bronnen zoeken en daarna 

vooral onderzoeken of de informatie, die wij gevonden hadden, wel betrouwbaar was. Als we 

daarmee klaar waren mochten wij met de deelvragen beginnen.  

Ik zelf heb het onderwerp van de rol van paleis het Loo tijdens de Tweede Wereldoorlog 

gekozen. Hier heb ik 6 verschillende deelvragen bij gemaakt en zo goed mogelijk geprobeerd 

te beantwoorden. Ik ben achter veel nieuwe informatie gekomen en was uiteindelijk ook erg blij 

met mijn gekozen onderwerp.  

Paleis het Loo was meteen vanaf het begin, 2 dagen na de inval, geconfisqueerd en dat bleef 

zo tot het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het onderwerp is erg belangrijk vanwege dat er 

veel SS-ers verbleven en hun het tot veel verschillende functies maakten. Ook was het het 

zomerpaleis van koningin Wilhelmina en moest zij helaas haar zomerpaleis verlaten toen de 

Duitsers van plan waren het te confisqueren.   

 

Wie??? Wat??? Waar??? 

Twee dagen na de Duitse inval in 1940 werd paleis het Loo door de Nazi’s geconfisqueerd. 

Gelukkig was koningin Wilhelmina met haar familie toen al vertrokken, want die woonden op 

dat moment in het zomerpaleis. Wat er daarna met paleis het Loo gebeurde was heel wat. Er 

werden veranderingen in gebracht, zoals de inrichting, en werd het voor veel verschillende 

redens en functies gebruikt. Uiteindelijk werden soms ook kleine stukken omgebouwd.  

Uit deze bezettingstijd zijn niet veel voorwerpen bewaard gebleven of teruggevonden. Iets wat 

wel bewaart is gebleven en een van de tekens is dat de SS-ers er echt zijn geweest is een 

witgelakte stoel van de ziekenhuisinrichting, die was voorzien van een hakenkruis. Maar wat we 

ook weten is dat na de Slag om Arnhem de SS-ers plaats maakten voor gewonde Engelse 

soldaten in paleis het Loo, die krijgsgevangen werden gemaakt en gevangen gehield werden. 



Zij, de nazi’s en dan vooral de SS-ers, hebben nog tot het einde van de oorlog, 1945, in paleis 

het Loo gezeten! 1 

 

 

De Veranderingen 

Toen paleis het Loo geconfisqueerd werd waren de meeste persoonlijke eigendommen van de 

Koninklijke familie en veel van hun kostbaarheden al in veiligheid gebracht. De paleisinrichting 

bleef aanvankelijk hetzelfde, tot in het voorjaar van 1941, toen begonnen de veranderingen. 

Het begon allemaal met de troepen van de ‘Wehrmacht’ die in beide zijvleugels ingekwartierd 

werden. Het plan was dan ook om het Loo zo te gaan inrichten, dat het een herstellingsoord 

voor zeshonderd ‘Wehrmacht-soldaten’ zou worden. Later werd het ook nog tot hospitaal 

gemaakt en gebruikt, waarbij het paleismeubilair in beslag werd genomen en werd afgevoerd 

naar Duitsland. Ook werd paleis het Loo tot jachtpaleis gemaakt, omdat ze een erg groot 

jachtgebied hadden. 

De vertrekken die koningin Wilhelmina bewoonde werden vooral door SS-officieren gebruikt. 

Daarom is een zeer bijzonder punt dat de koningin wat opmerkte bij haar terugkeer naar het 

zomerpaleis. Dat was dat deze SS-ers met hun scheermesjes meerdere roestvlekken op haar 

marmeren vloer van haar badkamer hadden achtergelaten. Zij gaf destijds echter niet de 

opdracht om deze sporen van de Duitsers uit te wissen en deze zijn er nu nog. 2 

 
Paleis het Loo en haar schatten 

Als je eraan denkt waarom koningin Wilhelmina vertrok en al haar spullen verstopte is dat erg 

logisch, vanwege de Duitsers. Maar waar verstopte ze dat dan? 

Koningin Wilhelmina was net zoals anderen ook genoodzaakt om meerdere voorwerpen, zoals 

schilderijen in december 1939 te verschuilen. Dit was natuurlijk vanwege de oorlog. In februari 

1940 kwamen er nieuwe maatregelen bij, dit was vanwege de bommenwerpers van Engeland 

en Duitsland die steeds overvlogen. Daarom werden de kostbare spullen, zoals schilderijen, 

porseleinen serviezen, zilver en waardevolle linnen stukken verpakt en onder gebracht in de 

kelders onder de keukens. Op 10 mei barstte de oorlog uit en verliet koningin Wilhelmina 3 

dagen later het land. Prinses Juliana en de rest van haar gezin waren al eerder in Engeland 

aangekomen en wachtten op hun koningin.  

Ook toen de koninklijke familie vertrokken was werden er nog steeds spullen verstopt wanneer 

de Duisters niet toekeken of er niet waren. Vooral koper, bronzen voorwerpen en veel foto’s 

werden dan verstopt. Dit werd door het trouwe personeel gedaan en werd verstopt onder de 

vloer van de Kleine Eetzaal.  

De meeste spullen werden in het paleis verstopt, zoals in kelders, maar ook vele andere 

spullen werden buiten het paleis verstopt. Dit gebeurde bij particulieren. Sommige spullen 

waren helaas alsnog gevonden en werden samen met de spullen, die niet verstopt waren en 

die de Duitsers wouden hebben, getransporteerd naar Duitsland. In het algemeen werden de 

kostbare spullen onder kamers verstopt, maar om niet te veel op te vallen verstopten ze niet 

alles. Zo hoefden ze niet erg bang te zijn dat de Duitsers het door hadden, want die wisten 
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natuurlijk niet wat er thuishoorde, en hoefde ze niet bang te zijn dar al hun spullen door de 

Duitsers in bezit zouden worden genomen. 3 

 
De Redenen  

Men zou denken dat de reden van het confisqueren van paleis het Loo te maken had met de 

koningin en de macht van haar. Dat kan je ook tot een van de redenen betrekken, maar was 

lang nog niet de aller belangrijkste, er waren namelijk nog veel meer redenen:   

Het was dus een speciale plek wegens de koningin, maar een andere goede reden was voor 

de ruimte. Paleis het Loo is erg ruim en dat vonden de Duitsers maar fijn. Ze hebben zo als 

eerder al gezegd herstellingsoorden laten maken, later ook een hospitaal en zelf een plek voor 

de krijgsgevangenen. Dit was allemaal erg belangrijk voor hun, maar wat waarschijnlijk de 

belangrijkste reden was, was dat achter paleis het Loo een erg groot jachtgebied ligt. Daar 

hielden de Duisters erg veel van en vonden dat een uitstekende keuze voor het jagen en het 

relaxen. Daarom fungeerde paleis het Loo in de periode 1940-1945 voornamelijk ook als 

jachtpaleis voor de meneer Rauter (Höherer SS-und Polizeiführer in het bezette Nederland) en 

NSB-coryfeeën Mussert, Geelkerken en Rost van Tonningen. Ook Rijkscommissaris Seys 

Inquart, die aan de Loolaan een hoofdkwartier had, bracht regelmatig een bezoek aan Paleis 

Het Loo.4 

 
De gedenkplaat 

Als je het museum van paleis het Loo bezoekt loop je op weg ernaartoe langs de gebouwen 

van de Koninklijke Stallen. Het valt de meeste mensen niet op dat er aan dit gebouwencomplex 

iets mist. Vroeger stond er namelijk aan de noorderzijde ook een paviljoen, dat identiek was 

aan dat van de andere zijde (zuid).  

Waarom is die dan verdwenen?  

Toen de Duisters paleis het Loo geconfisqueerd hadden diende het als ‘Lazarett’, als hospitaal 

zoals eerder gezegd. Dit lag in het zuidelijk paviljoen. In het noordelijk paviljoen van de stallen 

was in 1944 een hoofdkwartier van de ‘Waffen SS’ gevestigd, een militaire elite-eenheid voor 

wapens. De Engelsen wisten dit te achterhalen en toen zij lucht hadden gekregen van de 

aanwezigheid van dat hoofdkwartier besloten zij om alles daar uit te schakelen.  

Ze stegen zaterdag 4 november 1944 met 12 Typhoon jager-bommenwerpers van het 181 

Squadron van de Engelse Royal Air Force in Eindhoven op om een luchtaanval uit voeren op 

het bewuste paviljoen. De Engelsen handelde heel slim, want ze wisten dat er families, die in 

koninklijke dienst waren toen de oorlog uitbrak, in het zuidelijke paviljoen woonden. Die wilden 

ze uiteraard niet treffen. Daarom moest alles heel nauwkeurig gebeuren om geen onschuldigen 

te raken. De Typhoons vuurden allemaal hun raketten af en vernietigden hun doel. Naast de 

Duitse SS-ers werden er ook een paar Nederlandse SS-ers daarbij gedood, maar geen 

onschuldigen. De Royal Air Force beschouwde de aanval als een succes en zo deed het 181 

Squadron zijn lijfspreuk ‘Irruimus vastatum’ (Wij snellen toe en vernietigen) eer aan.  

Waarom hadden de Duitsers niks gemerkt? 
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De Duisters hadden deze aanval niet in de gaten gehad vanwege dat er een ander squadron 

van Eindhoven, 247, tegelijkertijd aanvallen deed op een andere plek in Apeldoorn om de 

aandacht van de Duitsers af te leiden.  

De Nederlander Rob van Zinnicq Bergmann, die piloot was bij 181 Squadron, schreef in zijn 

boek ‘Het doel bereikt’ alles wat hij had mee gemaakt en dat de aanval een groot succes was. 

Hij heeft erna nog heel erg veel meegemaakt en heeft ook langere tijd voor het koninklijke huis 

gewerkt. Helaas stierf ‘Bergy’ (dat was zijn bijnaam) op 14 juni 2004.  Dit is dan ook de reden 

voor een gedenkplaat. Als eer voor 181 squadron, Rob van Zinnicq Bergmann en de 

Koninklijke Stallen!5 

Freddy van Linschoten 

De gebroken mensen werden door het verplegende personeel verzorgt. Het 
verplegende personeel woonde achter de linkervleugel en sliep meestal met 3 tot 4 
mensen op een kamer. Het maandsalaris was niet erg veel: 23 gulden.  
Ook de achttienjarige Twentse Freddy van Linschoten werd gevraagd om te komen 
werken in het herstellingsoord in de beginperiode. Ze had geen verpleegstersopleiding 
gevolgd en had geen ervaring. Wel had ze ervoor, ook tijdens de oorlog, wat 
koerierswerk gedaan in het verzet. Zo begon ze met het verzorgen van gebroken 
mensen. Ze wist dat ze er niet ideaal voor was, maar was er blij mee hoeveel ze de 
mensen alsnog kon helpen.  
Toen de oorlog voorbij was vonden de ouders dat Freddy met haar baan moest 
stoppen, want de oorlog was toch afgelopen. Ze vonden dar zo’n jonge vrouw als zij 
niet tussen al die gebroken mensen hoorde. Maar Freddy besluit toch verder te gaan:  
‘Ik wilde mijn schouders eronder zetten. In het herstellingsoord wordt zo goed en zo 
kwaad als het gaat hulp geboden. Een belangrijk deel van de zorg is gericht op 
ontspanning, met rust als de basis voor herstel’, zegt Freddy. Ze blijft doorgaan en 
vertelt nog dat ze de Tweede Wereldoorlog nooit zal vergeten. Ze vertelde dat ze veel 
angst had tijdens die verschrikkelijke oorlog en dat ze erg dankbaar is om het te 
overleeft te hebben. Ze hoopt op een gelukkig einde en ook om andere gelukkig te 
maken. 6 
 
Paleis het Loo & Mijn mening 
Paleis het Loo is dus meteen aan het begin van de Tweede Wereldoorlog geconfisqueerd. 

Koningin Wilhelmina vluchtte met de rest van de koninklijke familie naar Engeland toe en 

verstopte zoveel mogelijk van hun kostbaarheden in kelders en onder de grond. Ook toen zij 

weg waren werd dit nog door vertrouwde bedienden gedaan. Veel spullen gingen ook naar 

particulieren. De Duitsers namen de boel over en begonnen er een herstellingsoord van te 

maken. Meer dan 600 ‘Wehrmacht-soldaten’ kwamen er naar toe en nog een paar SS-

officieren. Later werd paleis het Loo ook nog tot hospitaal, relaxoord met een jachtgebied en 

een plek voor hun krijgsgevangenen gemaakt. Hier kwamen ook hele belangrijke SS-ers om te 

kunnen relaxen en te jagen. Dit was dan ook de reden dat de SS-ers paleis het Loo in beslag 

namen voor de zovele mogelijkheden. De Engelsen begonnen een plan en begonnen de 

noorderpaviljoen van paleis het Loo te bombarderen, omdat ze wisten dat daar alleen maar 

Duitsers waren, en wonnen zo al een groot stuk van paleis het Loo voor koningin Wilhelmina 

terug. Er is een boek over geschreven, door Bergy die een van de piloten was tijdens deze 

aanval, en een gedenkplaat bij de Koninklijke Stallen geplaatst, waar veel mensen niks vanaf 
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weten. Ook was er veel verplegend personeel, zoals Freddy van Linschoten, die 

gebroken mensen verzorgden voor een kleine maandsalaris. Sommige van hun, ook zoals 

Freddy, bleven met hun baan doorgaan na de Tweede Wereldoorlog om de gebroken mensen 

zo veel mogelijk te helpen en gelukkig te maken. Uiteindelijk is paleis het Loo nog tot 1945 

geconfisqueerd gebleven en daarna weer tot bezit gekomen van Koningin Wilhelmina. 

 

Ik vond het erg interessant om naar paleis het Loo onderzoek te doen, want veel waarover ik 

vertelde wist ik nog niks over. Eigenlijk wist ik zelfs nergens iets over en al helemaal niet hoe 

belangrijk het was. Ik wist niet dat koningin Wilhelmina al haar kostbaarheden verstopte en al 

helemaal niet waar. Ik ben super blij met het gekozen onderwerp, omdat ik nu zoveel meer 

erover weet. Ik vind zelf vooral het verhaal van Bergy en het noorderpaviljoen erg interessant, 

want ook ik had het gedenkplaat eerst niet opgemerkt en wist het verhaal erachter niet. Ik vind 

dat de Engelsen heel slim gehandeld hebben en heb er ook groot respect voor. Wat ik zelfs 

nog bewonderend vind is dat Bergy, een van de piloten, zo loyaal was aan koningin 

Wilhelmina. Hij was pas gestopt, toen hij met pensioen moest gaan en toen prinses Beatrix 

koningin werd. Ook had ik de reden waarom de SS-ers paleis het Loo hebben gekozen, voor 

het jachtgebied in overal, helemaal niet verwacht. Ik dacht namelijk dat het veel meer met 

macht te maken had dan een relaxoord. Het is een erg mooi onderwerp en zoals hierboven 

gezegd heb ik er erg veel van geleerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verpleegsters van het herstellingsoord en van de 

gebroken mensen bij paleis het Loo. (gemaakt rond 

1940) 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Paleis het Loo met een Nazivlag, toen de 

Nazi’s het paleis hadden geconfisqueerd/ 

veroverd en wouden laten zien dat zij nu de 

macht hadden. (2 dagen na de inval in 1940, 

12 mei)  

 

 



Figuur 1 Dit is een foto van Seyss-Inquart 
en Hitler genomen op 14 mei 1940, na de 
capitulatie van Nederland. Arthur Seyss-
Inquart werd toen benoemd tot 
Rijkscommissaris van Nederland. 

De 4 grootheden van verraad in Apeldoorn 
                         -Seyss-Inquart, C. den Besten, D.F. Pont en Willem l’Ecluse-  
 
Apeldoorn kende ten tijde van de Tweede Wereldoorlog veel verraad. Apeldoorn stond onder het 
bewind van NSB burgemeesters en de grote Rijkscommissaris Seyss-Inquart had hier een mooi 
buitenhuis. Het was een onrustige periode voor de inwoners van Apeldoorn, er gebeurde veel. En 
Apeldoorn was een kleine, maar belangrijke pion in het spel van de NSB. Veel mensen waren angstig 
en je weet het, een kat in het nauw maakt rare sprongen. Wie is er nu te vertrouwen? In tijden van 
oorlog is iemand die je echt kunt vertrouwen zeer lastig te vinden en als je de verkeerde persoon 
kiest dan ben je er geweest. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kende Apeldoorn 4 heren die allen zeer 
goed waren in het misleiden van personen, het winnen van het vertrouwen en het daarna verraden 
van alles en iedereen. De 4 grootheden van verraad in Apeldoorn hebben de namen Seyss- Inquart, C. 
den Besten, D.F. Pont en Willem l’Ecluse.  
 
De opdracht 
Voor geschiedenis hadden wij de opdracht om een onderzoek te doen naar een bepaald onderwerp 
over de Tweede Wereldoorlog in Apeldoorn en daar moesten we later een artikel over schrijven. Wij, 
Lynn Suurmeijer en Elisa Uenk, hebben het onderwerp verraad in Apeldoorn gekozen. Waarom? Vaak 
horen we wel hoe slecht de mensen van de NSB en hoe slecht alle verraders waren, maar we horen het 
verhaal erachter nooit. We horen alleen de ene kant van het verhaal. Daarom gingen wij aan de slag om 
de andere kant ook te vinden en het verhaal zo goed als compleet te maken.  
 
Verraad  
Tijdens de Tweede Wereldoorlog vond er veel verraad plaats, ook in Apeldoorn. Verraad speelt vanaf 
het begin tot het einde van de Tweede Wereldoorlog al een rol, het gebeurde dagelijks. Verraad was 
een orde van de dag. En als er geen verraad was geweest dan was het met Apeldoorn en met heel 
Nederland heel anders gelopen. Verraad is misschien wel het woord dat de Tweede Wereldoorlog 
symboliseert. Als er geen verraad was gepleegd hadden we veel minder doden gehad. Als er geen 
verraad in Apeldoorn was geweest, zouden de verzetsstrijders van Apeldoorn niet vermoord zijn. Als er 
geen verraad was gepleegd waren er waarschijnlijk veel minder Joden vanuit Apeldoorn en vanuit heel 
Nederland gedeporteerd. Wij willen jullie graag meer vertellen over de meesters en echt wel de 
grootheden van het verraad in Apeldoorn: Seyss- Inquart, C. den Besten, D.F. Pont en Willem l’Ecluse.  
 
Arthur Seyss- Inquart  
Seyss-Inquart was een Oostenrijkse jurist en nazipoliticus die in de 
Eerste Wereldoorlog meevocht in het Oostenrijks-Hongaarse 
leger.7 Na verloop van tijd werd hij Rijkscommissaris van het 
bezette Nederland. Arthur werd in 1938 onder dreiging van de 
Duitse leider en dictator Adolf Hitler minister van Binnenlandse 
Zaken in het Oostenrijkse kabinet van Kurt Schuschnigg.8 In 1938 
speelde hij ook een belangrijke rol bij de Anschluss en werd hij tot 
bondskanselier benoemd. Dit duurde echter maar een paar 
dagen. Hitler benoemde hem tot rijksstadhouder van Oostenrijk. 
Bij de Anschluss voegde Hitler Oostenrijk bij Duitsland en kwam 
zijn grote droom uit: één groot Duits rijk. Seyss-Inquart eindigde 
hierna in Wenen een van zijn redes als volgt: 
‘Waar in eeuwenlange Duitse geschiedenis naar gestreefd is, waar ontelbaar miljoenen van de beste 
Duitsers voor gebloed hebben en voor gestorven zijn, wat in verbeten worsteling het hoogste doel en in 
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 Figuur 2 Dit is een foto gemaakt op 10 juli 
1941. De man in het midden is de NSB-
burgermeester mr. C. den Besten. Hij was 
burgermeester van Apeldoorn van 10 juli 
1941 tot precies een jaar later, 10 juli 1942. 

de bitterste uren de laatste troost was, is heden volbracht. De Ostmark is teruggekeerd. Het Rijk is 
herboren. Het Duitse Rijk is geschapen.’ 9 

Seyss-Inquart had in Apeldoorn een buitenhuis. Hierdoor belandde hij in Apeldoorn en werd hij 
uiteindelijk een van de hogere heren. Ook had hij bij zijn buitenhuis een bunker. Deze hebben wij 
bezocht en de foto van de bunker is te vinden onder de conclusie.  
Op de dag dat Den Besten werd aangesteld tot burgermeester van Apeldoorn en zijn rede had gegeven 
veranderde Apeldoorn in een antisemitische anarchie. Seyss-Inquart benoemde op 14 juli een nieuwe 
commissaris van de politie, J. Meijer. Onder leiding van de nieuwe commissaris en de burgermeester 
bekladden NSB’ers huizen van Joden en de synagoge aan de Paslaan. Nadat hij de nieuwe commissaris 
van de politie had benoemd besloot hij later in 1942 om de burgermeester van Apeldoorn, Den Besten, 
te ontslaan als burgermeester. Hij zou volgens hem te soft zijn en niet streng genoeg tegenover het 
volk. Ook kwam hij vrijwel iedere avond dronken uit de NSB-kroeg.10 De doorslaggevende reden was dat 
hij de fietsen van de Joden niet wilde invorderen.  
Arthur was verantwoordelijk voor de deportatie van minstens honderdduizend Joden onderweg naar 
concentratie- en vernietigingskampen. Na de oorlog probeerde hij hieronder uit te komen omdat hij 
wist dat hij in de problemen zou komen. Hij beweerde in het Proces van Neurenberg dat hij niks van de 
deportaties wist, en als dit wel zo zou zijn geweest, dat hij er alles aan had gedaan om het te stoppen. 
Een feit is wel dat bij Himmler hij meerdere malen heeft geprobeerd de Jodenvervolgingen te stoppen. 
Zijn reden hiervoor was omdat het tijdens de oorlog alleen maar materiële onrust veroorzaakte en 
onrust onder de rest van het Arische volk.  
Naast Seyss-Inquart werden er nog 21 andere oorlogsmisdadigers voor de rechtbank opgeroepen voor 
het Proces van Neurenberg. In totaal waren er 4 aanklachten en na verloop van tijd werd hij op 1 
oktober 1946 op 3 van die 4 aanklachten schuldig bevonden. Hij kreeg hiervoor de doodstraf en 
overleed op 16 oktober 1964. 
 
Mr. C. den Besten 
Cornelis den Besten was een Utrechtse advocaat en procureur. Hij scheidde in 1933 van zijn vrouw en 
raakte toen in het nationaal socialistische vaarwater. Daarom werd hij in 1933 ook lid van de NSB.11 En 

op 10 juli 1941 werd de toen 47-jarige Cornelis den Besten 
aangesteld als burgemeester van Apeldoorn. Hij was de 
vervanger voor de op 10 juni 1941 afgezette burgemeester 
jonkheer mr. C.G.C Quarles van Ufford, omdat mr. Quarles van 
Ufford weigerde samen te werken met de bezetter. Zodoende 
werd Quarles van Ufford ontslagen door Seyss Inquart. Op het 
Raadhuisplein was op de dag van de aanstelling van Den Besten 
een kleine versiering aangebracht en wapperden er alleen NSB-
vlaggen. Toen werden er redes gehouden, eerst hield de 
locoburgemeester Stempher (ook lid van de NSB) een zeer 
vleiende rede, toen sprak het oudste raadslid en ten slotte was 
het de buurt aan Den Besten zelf. De burgemeester Den Besten 
bedankte niemand in zijn rede, maar uitte alleen dreigementen 
aan het adres van de bevolking van Apeldoorn. Na afloop van 

deze rede was er nog een receptie, vele bestuursleden waren hiervoor uitgenodigd, maar weinigen 
bezochten ook daadwerkelijk de receptie, na de rede  die Den Besten had gehouden. ’s Avonds vond er 
ook nog een concert plaats in het Oranjepark en ook die werd door weinigen bezocht. Na al deze 
festiviteiten veranderde Apeldoorn in een antisemitische anarchie.12 Echter bleek Cornelis den Besten 
in de praktijk de kwaadste niet te zijn. Na zijn aanstelling was er veel gebeurd in Apeldoorn, zo werden 
door NSB’ers in nacht van 1 op 2 augustus huizen van Joden beklad en vernield, bovendien werd de 
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synagoge aan de Paslaan in brand gestoken. Cornelis den Besten liet ondertussen nog niet veel goeds 
van zich horen en kwam ‘s avonds vaak dronken uit de NSB-kroeg. Het duurde dus ook niet lang totdat 
hij werd ontslagen door Seyss- Inquart. Op 28 augustus 1942, amper een jaar na zijn aanstelling, werd 
Den Besten ontslagen. Hij was volgens de NSB veel te soft, hij was te goedig en te slap volgens de 
NSB’ers. Hij weigerde namelijk de fietsen van Joodse inwoners in te vorderen. Later blijkt ook dat 
enkele bezoeken aan het met hem bevriende Portugees-Joodse echtpaar Vega hem de das om deden.13 
Voor de Duitsers was vriendschap van een door hen aangestelde burgemeester met een Joodse familie 
een brug te ver. Ondanks het weigeren van het invorderen van de fietsen van de Joodse blijft hij een 
verrader. Ten eerste zat hij bij de NSB, verraadde hiermee ons Nederland en ten tweede greep hij niet 
in op 1 en 2 augustus, vandaar dat hij een verrader blijft. Maar zoals de mensen toen al schreven zo 
slecht was hij nou ook niet. Tijdens zijn aanstelling wilden we niets van hem weten, nu vinden we het 
jammer dat hij ontslagen is. Cornelis den Besten had naast zijn antisemitische kant ook, zijn menselijk 
kant. Na de bevrijding werd Cornelis den Besten opgepakt en opgesloten. In 1946 werd hij veroordeeld 
door het Tribunaal te Apeldoorn, maar hij werd eind juli 1946 weer vrijgelaten. Cornelis den Besten 
leefde uiteindelijk tot aan zijn dood in 1977 in Apeldoorn in het Wilhelminapark nummer 6.14 
 
Mr. D. F. Pont 
Dirk Frans Pont is geboren op 4 april 1893. Pont werd in 1923 aangesteld als burgemeester van 
Uithoorn, dit was het begin van zijn carrière. Nadat hij 3 jaar lang de burgemeester van Uithoorn was 
geweest, werd hij op 22 oktober 1928 benoemd tot burgemeester van Hillegom. 9 jaar lang was hij de 
burgemeester van Hillegom, maar al snel na de oprichting van de NSB werd hij lid en vandaar is hij in 
1937 ontslagen als burgemeester van Hillegom. Lidmaatschap van de NSB was ging niet samen met het 
beroep als burgmeester. 15 Dirk Frans Pont was korte tijd lid van de 
Eerste kamer voor de NSB, maar hij was erg ontevreden over de NSB en 
na een knallende ruzie stopte hij tijdelijk bij de NSB. Toen in maart 1941 
de NSB de enige toegestane politieke partij was, meldde Pont zich aan 
bij het Vrijwilligers Legioen Nederland om aan Duitse zijde aan het 
Oostfront te worden ingezet. 16 In de zomer van 1941 vertrok hij naar 
Polen voor zijn opleiding en hier behaalde hij zijn rang als eerste 
luitenant. Het oostfront haalde de toen 48-jarige Pont niet. Na zijn 
terugkeer naar Nederland werd Pont door de Nazi’s op 5 december 
1942 benoemd als burgemeester van Apeldoorn. 17 Hij was inmiddels 
alweer lid van de NSB. Op 17 december 1942 hij officieel aangesteld als 
opvolger van Cornelis den Besten. Pont wou het vertrouwen winnen van 
de burgers van Apeldoorn en daarom kregen de kinderen tussen 4 en 13 
jaar voor de gelegenheid 1 kilo appels, terwijl de rest van Apeldoorn 
met een gift van 50.000 kilo wortels en 10.000 kilo uien  op 12 januari 
1943. Ondanks dat heerste er veel onrust in Apeldoorn en dat kwam 
niet ten goede van Pont. Verschillende Haagse ministeries werden naar de Veluwe overgeplaatst, 
gebouwen werden ontruimd en de bewoners van dienstwoningen moesten zelf maar zien hoe ze aan 
een nieuwe woonruimte kwamen. Ook Pont was net als Den Besten een antisemiet, maar hij hielp wel 
tot twee keer toe Joodse kennissen. Daaruit bleek nog enig fatsoen.18 Pont was een man die een sterke 
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Figuur 3 Op de foto zie je mr. 
Pont een toespraak houden op 
het moment dat hij 
burgermeester van Apeldoorn 
werd. 



eigen mening had, bereid was alles te doen wat volgens hem gedaan moest worden en nooit zou 
vluchten. Hij was geen lafaard die zou gaan vluchten wanneer het moeilijk werd, hij trok vaak zijn eigen 
pad en deed daar ook alles voor ook al zou het zijn dood betekenen. Dat bleek ook wel op 5 september 
1944, Dolle Dinsdag, toen het gerucht kwam dat de geallieerden in aantocht waren en veel NSB’ers op 
de vlucht gingen. Ook in Apeldoorn gingen drie wethouders op de vlucht en Pont was hier zacht 
uitgedrukt niet van gediend. Hij bleef op zijn post en schreef Mussert een brief waarin hij kort 
samengevat vertelde hoe hij het vond dat ‘talloze lafaards’ in de beweging de benen hadden genomen 
en hun post verlaten hadden. Het kwam er op neer dat hij het een zeer grote schande vond en als ze 
niets aan deze lafaards zouden doen, hij geen deel meer zou willen uitmaken van de NSB. Hij voegde 
niet onmiddellijk daad bij woord, maar hij werd nu wel door de NSB en alle andere Duitse 
bezettingsinstanties gepasseerd. Bij de razzia van 2 oktober 1944 werd Pont overvallen en had geen 
idee wat er allemaal gebeurde in Apeldoorn. Ook bij de razzia van 2 december 1944 werden 
burgemeester Pont en de andere overheidsinstanties gepasseerd.19 Ondanks zijn verantwoordelijkheid 
voor de Apeldoornse politie en het verlenen van zijn hulp bij de hand- en spandiensten bij het ophalen 
van de Joden, heeft hij ook nog wel wat goeds gedaan. Hij sprong voor de niet- Joodse Apeldoorners in 
de bres en hij zorgde voor de verbeteringen van de omstandigheden voor de Apeldoornse 
dwangarbeiders in kamp Rees. Ze noemden Pont dan ook een milde NSB burgemeester, ze hadden het 
slechter kunnen treffen. Maar zonder twijfel was hij ook een ideologische antisemiet. Al kan hem de 
deportatie van de patiënten en het personeel van de Joodse psychiatrische inrichting “Het Apeldoornse  
Bosch” op 22 januari 1943 niet worden aangerekend.20 Dat ging buiten hem om, al was het wel een van 
zijn diepte punten tijdens zijn tijd als burgemeester van Apeldoorn. Pont was misschien wel niet de 
hoofdverantwoordelijke voor de deportatie, de vraag is nog altijd of hij het erg vond. Dirk Frans Pont 
werd vaak gepasseerd daarom was zijn straf na de oorlog relatief mild. Nadat hij werd opgepakt kreeg 
hij een gevangenisstraf van 3,5 jaar, daarnaast werd zijn kiesrecht ontnomen, mocht hij geen publieke 
ambten meer bekleden en verloor hij zijn Nederlandschap. Hij zat zijn straf uit en overleed uiteindelijk 
op 14 februari 1963 aan hartklachten. 21 
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Willem l’Ecluse  

Willem l’Ecluse kwam uit Amsterdam en hij was een van de leden van de vrije groep van Narda 

Terwisga. Vrije groep Narda hielp Joden, onderduikers met het vinden van een schuiladres, boden 

geallieerde piloten hulp, het namaken van persoonsbewijzen en distributiekaarten en het verzorgen van 

levensmiddelen.
 
Doordat Willem tegen Narda had gezegd dat hij in Amsterdam bij het verzet had 

gezeten, werd hij toegelaten tot de groep.
 22 

Dit bleek echter een grote fout van Narda. Na een tijdje 

hadden ze door dat Willem met Duitsers omging. Toen ze dit in de gaten kregen besloten ze hem alleen 

nog maar kleine en onbelangrijke klusjes te geven. In de wetenschap dat hij door zijn medestrijders was 

gesnapt, heeft L'Ecluse zijn aantekeningen over de groep Narda aan 

de Sicherheitsdienst (SD) overgedragen. Zijn beloning was hfl. 200,-. 

Op een zaterdagmorgen gaf L’Ecluse een briefje aan de moeder van 

Narda met de tekst: 'Kan je om één uur thuis zijn, ik kom dan even 

langs.' Niet L'Ecluse, maar de Sicherheitsdienst kwam langs. Die 

middag bleven SD'ers in burger in Narda's huis wachten op wie er 

verder in de val zou lopen. 
23

 Doordat zij in het bezit waren van alle 

informatie van Willem konden ze dus op 30 september 1944 

toeslaan. In totaal werden 7 verzetsstrijders gearresteerd, inclusief 

Narda zelf. Willem had ook de naam Joop Bitter opgegeven. Hij en 

zijn moeder Juliana Bitter woonden aan Jachtlaan 134 en hadden 2 

vliegers ondergedoken vanaf begin september. Ook de 2 piloten 

werden gearresteerd door de Duitsers. Joop was op het moment van 

de arrestaties niet thuis, maar kwam aan fietsen toen de Duitsers op 

het punt stonden om weg te gaan. Hij werd nog een tijdje 

vastgehouden door de Duitsers maar wist te ontsnappen. Na zijn ontsnapping heeft hij moeten 

overnachten in een kleedhokje van het Kristalbad, wat vandaag de dag nog steeds bestaat. 
24

Narda en de 

verzetsleden werden dus opgepakt en getransporteerd naar het hoofdkwartier van de SD aan de Van 

Rhemsenlaan. 4 verzetsleden van de groep van Narda en de 2 geallieerde piloten zijn op 2 oktober 1944 

op het terrein van Groot-Schuylenburg in Apeldoorn geëxecuteerd.
 25 

Narda zelf overleefde het maar 

overleed op 6 januari 1945.  

Hoewel zijn familie vandaag de dag nog steeds het verraad van l’Ecluse probeert goed te maken omdat 

hij volgens hun ‘slechts’ 13 jaar heeft vastgezeten. Voor wat hij heeft gedaan is dat niet lang. Hij had 

oorspronkelijk na zijn proces de doodstraf gekregen maar koningin Juliana tekende geen doodvonnissen. 

Dus had Willem l’Ecluse geluk en kreeg hij in eerste instantie levenslang in plaats van de doodsstraf. 

Uiteindelijk kreeg hij dus na 13 jaar gratie en werd hij vervroegd vrijgelaten. 
26

 

 

Onze 4 meesters van verraad  

Ons artikel is eigenlijk een overzicht van de 4 meest bekende en beruchte verraders die in de Tweede 

Wereldoorlog in Apeldoorn actief waren: Seyss-Inquart, den Besten, Pont en l’Ecluse hebben veel 

slachtoffers gemaakt met hun daden en waren belangrijk voor Apeldoorn tijdens de oorlog, maar ook 

voor hoe Apeldoorn geworden is.  De had een belangrijkere status dan de ander en hield zich bezig met 

ergere dingen dan de ander, maar ze hadden allemaal één ding gemeen: Allen pleegden ze verraad en 

allen zorgden voor vele doden in Apeldoorn en omstreken.  

Het verraad in de Tweede Oorlog ging ver en deze 4 heren die in Apeldoorn actief waren, waren zeker 

niet de enigen. In heel Nederland heeft verraad voor duizenden doden gezorgd. Deze 4 waren meesters in 

het plegen van verraad, maar er is één man die nog verder ging, al was hij niet actief in Apeldoorn willen 

we hem toch graag benoemen: Antonius van der Waals. Hij was een Nederlandse spion. Hij was in dienst 

van SD en werd na de Tweede Wereldoorlog gearresteerd. Hij wordt de grootste landverrader van de 
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Figuur 4 Dit is het eerbetoon van de 
slachtoffers die door Willem l'Ecluse vielen 
en het eerbetoon voor Narda. Ze bevinden 
zich op het terrein van Groot-
Schuylenburg.  
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Figuur 5  Ingang Bunker van Seyss -
Inquart 

Figuur 6 Bunker van Seyss- Inquart met 
Lynn en Elisa 

gehele oorlog genoemd. Door zijn verraad zijn er minimaal 83 slachtoffers gevallen waarvan 34 zijn 

vermoord. Hij kreeg na de Tweede Wereldoorlog de doodstraf en overleed op 27 januari 1950. Antonius 

was misschien wel de hoofdmeester van verraad, maar onze 4 heren waren er zeker ook meesters in.  

 

 

 

 

 

Onze meningen over het grote onderzoek naar verraad 

Lynn: “Het was een ontzettend leerzaam project. En niet cliché leerzaam maar ik vond het echt leerzaam 

om me erin te verdiepen hoe Apeldoorn in de Tweede Wereldoorlog was. Ik wist nog vrijwel niks van 

wat we allemaal hebben opgezocht. Ik vond het vooral heel interessant omdat het zo dichtbij huis is 

gebeurd. In allerlei artikelen op internet en in boeken worden straatnamen gebruikt die we kennen. Mijn 

mening over het gehele verraad is dat het eigenlijk allemaal heel kinderachtig werd gespeeld in de 

oorlog. Bijvoorbeeld door vals te spelen om elkaar vervolgens te kunnen verklikken. Kinderachtig, maar 

wel effectief in een oorlog. Ik vraag me af hoe het zou zijn geweest als de Tweede Wereldoorlog nu had 

plaatsgevonden. Met de moderne technologie, alle wapens, intelligentie en alles wat daarbij komt kijken 

lijkt het me maar goed dat het tussen 1940-1945 plaatsvond en niet nu.” 

Elisa: “Ik ben het met Lynn eens, het was echt super leerzaam en leuk. Toen ik in het begin hoorde dat 

we een opdracht moesten maken over de Tweede Wereldoorlog dacht ik, ah nee, niet alweer! We hadden 

het vorig jaar al super veel over de Tweede Wereldoorlog gehad en ik had het eigenlijk wel even gehad 

met de Tweede Wereldoorlog, ondanks dat het een zeer interessant onderwerp is. Toen ik hoorde dat we 

het over Apeldoorn moesten doen, dacht ik: hé das eigenlijk best leuk, ik weet eigenlijk helemaal niet 

wat er was gebeurt met Apeldoorn in de Tweede Wereldoorlog en wat er allemaal speelde in die tijd. Het 

was erg leuk en leerzaam om op deze manier met de Tweede Wereldoorlog bezig te zijn en zo ook nog 

meer te weten te komen over Apeldoorn! En toen we het onderwerp verraad kozen dacht ik, goh hier kan 

ik denk ik wel wat mee! We hebben vaak genoeg over de verzetsstrijders geschreven en gelezen, nu 

kunnen we het van de andere kant bekijken! Dat was echt super interessant! Verraad was echt wel een 

woord waarmee je de Tweede Wereldoorlog kunt omschrijven en mee kunt kenmerken. Het was echt iets 

wat speelde in de Tweede Wereldoorlog en het was heel leerzaam om hier meer te weten over te komen. 

“ 
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Advocaat E.H. von BaumHauer 

Apeldoorn In De 

Oorlog: 
Het verscholen Dorp 

Anouk Boot en Joery Jackson 

 

Voor een opdracht van het vak 

geschiedenis moesten wij 

onderzoek doen naar een 

onderwerp over de Tweede 

Wereldoorlog in Apeldoorn. Wij 

hebben het Verscholen Dorp in 

Vierhouten gekozen. Het 

Verscholen Dorp was opgericht 

in 1943 en ontdekt in 1944. Het 

bestond  dus  maar 

één jaar, maar in 

dat ene jaar 

hebben ze heel veel 

mensen geholpen. 

Omdat het in 

Vierhouten       lag, 

was       het       ook 

redelijk goed 

bereikbaar voor 

Apeldoorners die 

moesten schuilen. 

Het Pas-Op Kamp 

Vierhouten is door 

Advocaat  E.H. von 

Baumhauer opgericht. Daarbij 

werd hij door anderen goed 

geholpen zoals “opa” D.D. 

Bakker en zijn vrouw “tante” 

Cor. 

Het  kamp  was  door  Advocaat 

E.H. opgericht omdat hij tal van 

aanvragen kreeg van Joden om 

hen bij hem te laten 

onderduiken. Joden moesten 

onderduiken omdat ze anders 

misschien opgepakt zouden 

worden door de Duitsers en in 

concentratiekampen geplaatst 

zouden worden. Dit wilden ze 

voorkomen, en daarom nam  hij 

iedereen mee in zijn 

landhuis, maar na 

een tijdje werd het 

te veel. Hij kreeg te 

veel aanvragen en 

moest een ander 

idee verzinnen. 

Daarom huurde hij 

onder andere “Groot 

en Klein Idwo” in 

Epe, huize 

“Refugium” in 

Elspeet en een 

gedeelte van huize 

“Nieuw        Soerel”. 

Alleen na een tijdje zal dit te 

veel opvallen, dus moesten de 

onderduikers vertrekken, en dus 

is het kamp opgericht. 

In het kamp was er geen officiële 

kampleiding. Er was dus geen 

leider van buiten het kamp en 
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Foto van een hut in Het Verscholen Dorp 

geen leider binnen het kamp. Wat er wel was, was een dorpsoudtste 

die alles een beetje aanstuurde. Alleen dit deed hij niet alleen, 

wederom werd hij hier veel bij geholpen. 

Advocaat E.H. was dus binnen het kamp, en stuurde het een beetje 

aan, maar Opa Bakker en Tante Cor waren er ook nog. Zij waren 

met enkele anderen de stuwende krachten achter het 

onderduikerskamp, zij waren dus de motor waarop het kamp 

draaide. 

Niet alleen alle mensen die direct betrokken waren met het kamp 

hielpen mee, zo waren er ook vele inwoners uit Nunspeet. Zij 

verzamelden onder andere eten, speeltjes en kleding. En Dirk 

Vierhout, uit Nunspeet, transporteerde als meubelmaker en 

makelaar alle verzamelde spullen ’s avonds in het donker naar het 

kamp. 

En zo kwamen de spullen terecht  bij  alle  mensen  in het kamp. En 

het kamp bestond uit hele verschillende personen die allemaal op de 

vlucht waren voor een Duitse bezetter, en waren dus  allemaal 

onderduikers. Er waren dus allemaal onderduikers van allerlei 

verschillende nationaliteiten. Zo zaten er onder anderen Joden, 

gestrande piloten, geallieerden, verzetsmensen en vluchtelingen in 

het kamp Vierhouten. 

Uiteindelijk werd het kamp ontdekt door twee Duitse SS’ers. Zij 

waren op jacht op wild en kwamen per ongeluk het kamp tegen in 

de bossen. Het kamp bestond dus maar één jaar. 
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Door de jaren zijn de hutten vergaan, maar ook weer nagebouwd. Je kan ze dus nog steeds 

bezoeken. 

Is het dan wel slim om zo’n kamp te maken? Ja, het is slim. Velen 

onderduikers konden tijdens de ontdekking van het kamp   nog   

vluchten. En ook velen hebben het gered tot na de oorlog. Als er niet veel 

onderduikers in het kamp terecht kwamen, zouden zij dus 

waarschijnlijk allemaal opgepakt worden, in concentratiekampen gezet 

worden om uiteindelijk misschien wel te sterven. Door het Pas-Op 

Kamp Vierhouten, hebben velen het gered. Velen hebben de oorlog 

overleefd. En dat betekent veel. Veel voor de onderduikers, maar ook 

veel voor familieleden en vrienden. Er zijn waarschijnlijk ook nog 

kinderen geboren, die hadden allemaal geen leven gehad, misschien 

zijn/waren zij wel heel belangrijk voor de toekomst. Dus heeft het zin 

gehad? Ja! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eén van de monumenten voor het kamp 
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Er is dus een goede daad gedaan. Advocaat E.H. heeft een kamp laten 

aanmaken voor heel veel onderduikers. Hier zouden ze veilig zijn. 

Helaas werd het toch nog ontdekt door de Duitsers. Gelukkig wisten 

de meeste onderduikers te ontkomen. Na alles is dit toch een mooie 

herinnering, daarom zijn er ook verschillende monument geplaatst, 

om te herinneren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij, Anouk en Joery, bij een ander monument. 

 

Zo zijn wij ook naar een monument geweest. Dit monument was best 

wel indrukwekkend. Het lijkt misschien niet indrukwekkend, maar 

er zitten meer dan 590 knikkers in. Meer dan 590 knikkers voor alle 

gedeporteerde Joden in Apeldoorn. En dat, dat zijn er veel, te veel. En 

met dit monument kunnen we herinneren. Het Pas-Op Kamp, en alle 

gedeporteerden. 
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Kamp Rees, de hel op aarde! 

Door Kelsey Jaarsveld, Hero van Diejen en Teun Bowles 

 

voor school doen wij een project doen voor geschiedenis. Hierbij moesten we 

een onderwerp uitkiezen wat te maken had met Apeldoorn in de tweede 

wereldoorlog. Wij hebben hierbij gekozen voor kamp Rees. Kamp Rees was 

een werkkamp in Duitsland. Bij kampen in Duitsland denk je waarschijnlijk aan 

kampen als Auschwitz en Westerbork. Kamp rees een stuk minder bekend, 

het was namelijk een werkkamp. Ook was het veel kleiner dan andere kampen 

en werd het ook pas later ontdekt. Het bestond van november 1944 tot 23 

maart 1945. Het kamp heeft een grote rol gespeeld in Apeldoorn in de tweede 

wereldoorlog, omdat er veel Apeldoornse mannen zijn opgepakt en vervoerd 

naar kamp rees. Hier moesten ze werken en veel van hen zijn niet 

teruggekeerd. 

  

Wat was kamp Rees? 

Kamp Rees was een omgebouwde 

dakpannen fabriek. Het was geen 

vernietigingskamp, hoewel de laatste weken 

voor de bevrijding er toch tussen de 3 en 9 

mensen per dag van de honger en de slechte 

omstandigheden stierven. Onder andere de 

kou en de slechte hygiëne waren belangrijke 

doodsoorzaken. Veel Apeldoornse mannen 

moesten in dit kamp werken. Er was geen respect en het recht van de sterkste en 

slimste gold in dit kamp. Als je niet sterk of slim genoeg was, zou je het niet halen. 

 

Wat waren de werkzaamheden in kamp Rees? 

In het kamp moesten de mannen heel hard werken. Ze moesten onder andere 

gleuven graven, dit deden ze in groepen. Elke groep had een Gruppenfuhrer die 

commandeerde een groep en als je niet hard genoeg werkt kreeg je stokslagen. Je 

kreeg maar een pauze van 20 minuten! Maar eigenlijk viel het voor de Nederlanders 

nog wel mee. De Russen hadden veel gevaarlijker werk. Zij moesten naar stations 

lopen om treinwagons met munitie te lozen, maar ondertussen werden ze beschoten 

door de Engelsen. 
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Waarom bestond kamp rees? 

Kamp Rees was een werkkamp van de Duitsers. Na de razzia van 2 december zijn 

4000 mannen naar Kamp Rees afgevoerd waarvan er 450 zijn overleden. Vanuit het 

kamp werden de mannen naar de omgeving gebracht om tankwallen te graven. Dit 

was om de opmars van de geallieerden tegen te houden of te vertragen. Het kamp 

was een werkkamp maar desondanks kwamen er veel mensen om. Dit kwam door 

slechte hygiëne, ondervoeding, onderkoeling, oververhitting of vermoeiing. 

De mannen en jongens moesten elke dag meerdere kilometers lopen naar de 

werkplekken. Hier moesten ze dag in dag uit, in de kleren die ze aan hadden tijdens 

de razzia, werken. Dit was in de bloedhete zon of de ijskoude winter. Voor de Duitser 

maakte dit niks uit. Zij gebruikte geen soldaten, die op het front hard nodig waren, om 

deze geulen te graven. Hiervoor waren buitenlandse, onbetaalde arbeiders ideaal. 

 

Hoe kwamen de mensen in Kamp Rees? 

Op 2 oktober was er in de krant aangekondigd dat er op 2 oktober elke man tussen 

de 17 en de 50 jaar zich moest melden op het marktplein. Op deze oproep regeerden 

maar 7 mannen. Op 2 december was er nog een razzia in Apeldoorn. Hierbij werden 

11.000 mannen verzameld op het marktplein waarvan er die avond 4000 mannen 

met treinen naar een onbekende locatie werden vervoerd. Tijdens dit transport 

werden er 28 mannen gedood door Britse vliegtuigen die dachten dat in de treinen 

Duitse troepen werden getransporteerd. De Apeldoornse mannen onder de 40 

moesten vanaf Werth door het weggevaagde Emmerich naar Rees toelopen. Dit was 

hoe de gedeporteerde in Kamp Rees aankwamen. 
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De omstandigheden in Kamp Rees 

Kamp Rees had ondanks dat het geen vernietigingskamp was toch een 

vernietigende werking op de mensen die erin gevangen werden gehouden, het was 

gewoon weg een hel om in kamp rees te leven. In het kamp was het één grote 

modder bende met wat houten vlonders om te zorgen dat je niet helemaal wegzakte. 

Er was geen sanitaire voorziening, geen licht en één slecht werkende pomp om 

water uit te halen. De wanden van de droogloodsen, waar de gevangen in moesten 

werken, waren helemaal open en het dak bestond voor het grootste deel uit gaten en 

op de vloer lag klei met een laagje stro eroverheen. Toen de dwangarbeiders werden 

ondergebracht werd een zogenaamde "circustent" opgezet om de dwangarbeiders te 

huisvesten, wat dus in de zomer heel benauwd was en in de winter haast geen 

bescherming bood tegen de kou. Pas in 1944  werden de eerste sanitaire 

voorzieningen gebouwd die bestonden uit palen in de open lucht waar men op ging 

zitten. Door de vochtige onderkomens werden vele dwangarbeiders ziek. Hierbij 

waren veel mannen tijdens razzia's op straat opgepakt zonder ook maar iets te 

kunnen meenemen. In het kamp aangekomen kregen de eerste paar werknemers 

een deken, maar na een tijdje werd dit stop gezet. Het eten wat de dwangarbeiders 

kregen na een kort nachtrust en een hele dag werken bestond uit niet meer dan 

driekwart liter aardappelsoep en twee stukje Duitse Kuch. Er werd niet meer soep 

gemaakt dan driekwart per persoon en toen er meer arbeiders bij kwamen werd de 

soep steeds verder verdunt tot de soep uit niet meer bestond dan driekwart liter 

water met een beetje soep erdoorheen. Hierdoor werden de mannen nog zieker dan 

ze al waren. Wanneer iemand ongehoorzaam was werd deze persoon afgeranseld 

met een voor de hand liggend stuk gereedschap. Het maakte niet uit hoe slecht je 

gezondheid was, je werd gewoon afgevoerd naar het broodhok/de kiepkar en daar 

werd je onder de maat van een Engelse/Weense wals geslagen en soms zelfs tot de 

dood. In Kamp Rees 247 geregistreerde overledenen, maar dit zou eerder tussen de 

300 tot 600 mannen moeten zijn geweest. Tijdens de start van Kamp Rees overleden 

er elke dag ongeveer 2 personen. Tegen het einde van de oorlog , door onder 

andere de hierboven genoemde omstandigheden, overleden er elke dag negen 

mannen.  
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Wat vonden de overlevende van Kamp Rees? 

Een 16 jarige jongen genaamd Arend Jan Disberg werd bij aankomst direct 

afgeranseld bij aankomst in Kamp Rees. Hij had de tranen over zijn wangen rollen en 

heeft er zowel lichamelijke als geestelijke littekens van over gehouden. Disberg werd 

alleen maar als voorbeeld gebruikt voor de rest van gedeporteerde.  

Wanneer je op de appèlplaats s ’avonds je soep stond te eten werd je op een 

omgedraaide kruiwagen in elkaar geslagen met een knuppel. Hieraan overleden vele 

mensen indirect, omdat ze letterlijk van binnen kapot geslagen waren.  

Door het te weinig verstrekken van eten, drinken, goeie kleding, dekens en alle 

spullen die nodig waren in het kamp om de mensen normaal te laten leven, moesten 

mensen echt overleven. Daarbij moest er overdag onder erbarmelijke 

omstandigheden gewerkt worden in de tankgeulen.  

“door al dat ongedierte werd je zo vaak wakker. Vooral als er iets stuk was en je een 

wondje had. Daar kwamen luizen massaal op af.” Johannes Hendrikus van Essen 

pagina 107 de verzwegen deportatie.  

Dit is slechts een fractie van de verschrikkelijke mens onterende dingen die gebeurde 

in Kamp Rees. 
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Plaats delict 

Groot drama Werth 

 
3 december, te Werth is een trein vol dwangarbeiders beschoten. Dit is 

ons onderwerp voor een opdracht van geschiedenis. In deze opdracht 

moesten we onderzoek doen naar een onderwerp over de Tweede 

Wereldoorlog in Apeldoorn. Deze gebeurtenis is voor Apeldoorn een 

tragedie omdat er allemaal dwangarbeiders uit Apeldoorn in zaten.  

De inzittende 

In de trein in de ochtend van 3 december zaten dwangarbeiders, een 

machinist en Duitse bewakers. Zij reden vanuit Apeldoorn richting Enschede 

en daarna richting Bocholt. De trein moest daar eerst stoppen bij een 

plaatselijk station, want er zou gevaar dreigen vanuit de lucht. Dat waren de 

geallieerden vliegtuigen. Na een tijd wachten reed de machinist toch verder 

naar het plaatsje Werth. De machinist stopte weer en kort daarna werd de 

trein beschoten door de geallieerden. De trein werd beschoten rond half 

tien.27  

Oorzaak 

De reden waarom de jachtbommenwerpers de trein beschoten was omdat ze 

de Duitse bewakers wilden vermoorden en de dwangarbeiders te laten 

ontsnappen. De piloten dachten namelijk dat het een militairtransport was. 

Deze actie was dus niet geslaagd want er vielen veel onschuldige 

dwangarbeiders.  

                                                           
27

 Arend-Jan Disberg, De verzwegen deportatie; De beschieting van Werth, (VDA, 2005) 

pagina 21. 
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Vlakbij deze boerderij werd de 

trein beschoten.  

Slachtoffers 

Er zijn daar waarschijnlijk negentien slachtoffers gevallen tijdens de aanval 

en er zijn ook nog negen slachtoffers gevallen in ziekenhuizen. In totaal dus 

achtentwintig. Dit is nog niet zeker want er is nog steeds verwarring over het 

aantal slachtoffers. Ook zijn er Duitse bewakers vermoord en de machinist 

werd geëxecuteerd omdat hij een groot risico had genomen die verkeerd uit 

had gepakt. Naast alle vermoorde mensen waren er ook veel gewonden 

gevallen. 28  

Gevolgen 

Het gevolg is dat er velen doden en zwaargewonden vielen. De 

zwaargewonden dwangarbeiders werden met de beschoten trein naar 

Zevenaar in de Turmacfabriek gebracht. Deze trein had zware bewaking 

gekregen. De machinist werd daarna dus gedood door de SS.29 

Afloop 

De overlevende moesten zelf de doden 

en de zwaargewonden afvoeren onder 

bewaking. 30 De ooggetuige P.A. 

Duursma uit Apeldoorn was één van 

de mannen die werden opgepakt na de 

aanval van de Engelse 

bommenwerpers. Hij vertelde in 

verslag: ‘In een langzaam tempo reden 

wij tot iets voorbij een klein station. 

Daar werd weer gestopt. Er waren 

vliegtuigen en wij hoorden sirenes 

huilen. We mochten de trein niet uit. 

Enkelen probeerde te ontsnappen, 

maar toen werd er geschoten. Aan de 

linkerkant van de trein was een weiland. Ik 

sprong over telefoondraden heen en liet me 

vallen in een greppel. Er kwamen weer vliegers aan. Er werd geschoten, toen 

deze vliegtuigen voorbij waren liep ik naar het einde van de wei. Daar bevond 

zich een sloot waar ik in ging liggen. Overal lagen gewonden en ik dacht: Als 

ik maar weg ben van die trein. Ik ben daarna terug gelopen naar de trein om 

mijn hoed te zoeken. De trein was erg beschadigt, maar mijn koffertje bleek 

er nog te staan. Rechts van de trein was een klein boerderijtje waar men 

iedereen aan het verbinden was. Toen besefte ik dat ik door een wonder 

                                                           
28

 Arend-Jan Disberg, De verzwegen deportatie; De beschieting van Werth, (VDA, 2005) 

pagina 21. 
29

 www.dwangarbeidersapeldoorn.nl (5-1-2016) 
30
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35 

gespaard bleef.’ Deze boerderij staat er nog steeds en er staat een originele 

coupe van de beschoten trein.  

Samenvatting van het artikel 

Dit artikel vertelt iets over de beschieting van Werth die 3 december 1944 

plaatsvond. De mensen die achter deze beschieting zaten waren de Engelse 

jachtbommenwerpers, omdat zij zoveel mogelijk Duitsers in die trein wilden 

vermoorden. Wat zij niet wisten was dat er dwangarbeiders uit Apeldoorn in 

de trein zaten. Daardoor waren er flinke gevolgen Er zijn 19 slachtoffers 

gevallen bij de aanval zelf en daarna zijn er 9 slachtoffers gevallen in de 

ziekenhuizen. Ook de machinist is geëxecuteerd vanwege de grote risico’s die 

hij nam. De meeste gewonden werden naar de beschieting naar Zevenaar 

gebracht. Ooggetuigen vertelden dat ze sirenes en vliegtuigen hoorden, maar 

dat ze geen één kant op konden. Natuurlijk waren het sommige arbeiders het 

wel gelukt om uit de trein te ontsnappen. Het was een verschrikkelijke reis 

en de trein zat onder de kogels. 

Onze mening over het project 

Rebecca’s mening: 

 ‘Ik vond het project zeer leerzaam, omdat je een artikel moet maken 

waardoor je overal goed over na gaat denken. Ook was het project leuk, 

omdat het wat anders was dan normaal. Ik vond het ook leuk dat we zelf een 

onderwerp mochten kiezen, want dan ben ik er automatisch meer in 

geïnteresseerd. Ik vond het project goed in elkaar zitten, want elke stap die 

we moesten doen, hielp mij juist bij het maken van het artikel.  

Famkes mening:  

Ik vond het heel erg interessant om ‘in te zoomen’ op een kleiner onderwerp 

in de tweede wereldoorlog. Meestal lees ik veel grote bekende verhalen maar 

deze is iets minder bekend. Dat maakt het toch interessant doordat je er 

toch veel over te weten komt. Gelukkig hebben we genoeg tijd gehad om het 

artikel af te ronden. Soms was het wel even doorwerken maar het is gelukt.  
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De Canadezen bevrijden Apeldoorn 
 

Wij hebben, voor een opdracht van geschiedenis een onderzoek moeten doen naar een 

onderwerp over de Tweede Wereldoorlog in Apeldoorn. In ons geval dus de bevrijding van 

Apeldoorn en Paleis het Loo.  Apeldoorn is bevrijd in 1945, om precies te zijn in de nacht van 

16 op 17 april. De bevrijdingsactie begon op 11 april 1945. Toen staken twee bataljons 

Canadezen bij Gorssel de IJssel over. Na veel gevechten werd Apeldoorn op 17 april bevrijd.  

Waarom dit onderwerp zo van belang is voor Apeldoorn tijdens de tweede wereldoorlog 

spreekt natuurlijk voor zich, maar voor degenen onder ons die het nog niet hebben 

begrepen: als Apeldoorn nooit bevrijd was, zouden we nu allemaal Duits praten en 

waarschijnlijk lang niet zo’n voornaam leven hebben.  We zijn de Canadezen daar natuurlijk 

allemaal erg dankbaar voor en daarom vieren wij elk jaar Bevrijdingsdag, weliswaar niet op 

17 april maar op 4 en 5 mei maar het gaat om het idee. Op 9 mei organiseert Apeldoorn elk 

jaar een parade voor de Canadese soldaten die hebben geholpen ons te bevrijden van de 

Duitsers.  

 

De bevrijding van Apeldoorn 

Op 17 April 1945 gebeurde iets waar de mensen 

uit Apeldoorn al lang op aan het wachten waren; 

de laatste Duitsers gaven zich over. Tenminste, 

bijna allemaal, sommige Duitsers hielden zich 

nog steeds verborgen rondom Apeldoorn, niet 

wetend dat de meeste Duitsers al uit Apeldoorn 

gevlucht waren. Een aantal Duitsers zaten 

verborgen in een ondergrondse kelder om de 

brug op te blazen, wanneer de Canadezen over 

zouden steken. Dit werd uiteindelijk gestaakt 

omdat de commandant van de Binnenlandse 

Strijdkrachten in Apeldoorn, Gijs Numan, 

besloot met de Duitsers te gaan praten en 

haalde ze over om de springlading onder water 

tot ontploffing te brengen in plaats van onder de brug. 

Omdat de Duitsers zich overgaven was het niet meer nodig dat de Canadezen Apeldoorn gingen 

beschieten. Er was alleen één probleem; de Canadezen wisten niet dat de Duitsers zich al hadden 

overgegeven en wilden nog steeds Apeldoorn beschieten. Als de Canadezen niet op tijd zouden 

weten dat de Duitsers zich al over hadden gegeven, zouden er ergen dingen kunnen gebeuren. Om 

dit te voorkomen besloten 2 Nederlandse, Gijs Numan en een ander verzetslied, om midden in de 

nacht het kanaal over te steken om de Canadezen te waarschuwen. Dit was erg gevaarlijk. Om te zien 

of de Canadezen niet zouden schieten, duwde ze eerst met een bonenstaak een kindermatras over 

de sluis om te kijken of er werd gereageerd. Toen er niks gebeurde besloten ze om zelf ook over het 

sluisje te kruipen. Nadat ze erover heen waren gekropen kwamen ze een Canadezen schildwacht 
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tegen die niet wou geloven dat de Duitsers zich over hadden gegeven. Ze werden door schildwacht 

mee genomen naar de commandant. Ook de commandant wilden de verhalen niet geloven. De 

commandant bood aan dat ze de laatste Duitsers die in de kelder verborgen zaten naar hem mee 

moeste nemen om hun een verklaring af te laten leggen. Nadat de Duitsers het verhaal hadden 

bevestigd, besloot de commandant om Apeldoorn niet te beschieten. In plaats daarvan zouden ze 

een stille nachtaanval uitvoeren, omdat ze nog steeds niet helemaal geloofde dat er geen Duitsers 

meer waren. Honderd Canadezen volgden Gijs Numan over de sluis met sokken over hun schoenen 

zodat ze geluidloos zouden zijn. Er werden nog twee Duitsers gevangen genomen voordat Gijs 

Numan 3 lichtkogels afstak om officieel de bevrijding aan te kondigen. De ochtend daarna was er een 

grote parade met Canadezen voertuigen en soldaten. Hierbij was Apeldoorn officieel bevrijd. 

De rol van Paleis het Loo voor, tijdens en na de bevrijding 

Paleis het Loo was erg  belangrijk in de Tweede Wereldoorlog. Het werd onder andere gebruikt als 

jachtkwartier van belangrijke mensen als Rauter, Mussert en zelfs Seyss Inquart. Later is het nog 

gebruikt als Duits ziekenhuis, waar ook Engelsen werden gehuisvest. Het werd ook nog een 

Wehrmacht-station en zelfs het Canadese hoofkwartier. 

Het werd door de Duitsers gebruikt om onder andere hun dominantie te uiten. Ze wilden hiermee 

laten zien dat zij alles domineerde. Dus zelfs een van de woonplekken van de koninklijke familie. 

Geen Nederlands koningshuis, maar Duitse macht. Zij waren de nieuwe regeerders, niet de 

koninklijke familie! 

In 1941 is Paleis het Loo ingenomen om gewonde Wehrmacht-troepen te verzorgen. Deze Duitse 

soldaten waren gewond geraakt en men wou ze niet te ver van het front halen, dus werd Paleis het 

Loo uitgekozen, omdat het een mooi, groot gebouw was, waar goede voorzieningen waren. De 

Apeldoornse bevolking was hier natuurlijk niet blij mee, maar durfde er ook niks tegen te doen. De 

bevolking werd nog bozer toen Duitse SS-officieren de vertrekken van koningin Wilhelmina gingen 

bewonen. Maar nog steeds durfden ze niks te doen. 

Ook belangrijke mensen als Rauter (een hele hoge SS’er), Anton Mussert (leider van de NSB) en Seyss 

Inquart (nazi-Rijkscommissaris van Nederland) hebben gewoond in Paleis het Loo. 

Na de Slag om Arnhem van 17 tot 25 mei, die rampzalige gevolgen had voor de Britse 

luchtlandingstroepen, werden veel gewonde Britse mannen krijgsgevangen gemaakt door de 

Duitsers. De Duitsers, die niet wisten waar ze die troepen moesten laten, besloten om ze onder te 

brengen in Paleis het Loo en ze daar te verzorgen. De weinige Wehrmacht-troepen die er nog zaten 

werden ergens ander ondergebracht en zo werd Paleis het Loo een soort ziekenhuis. 

Toen Apeldoorn eindelijk was bevrijd, werd Paleis het Loo ingericht als Canadees hoofdkwartier. Een 

van de redenen was, omdat Apeldoorn redelijks centraal lag en gespaard was gebleven voor de 

Duisters en de Canadezen zelf. Paleis het Loo was een mooie, grote plek, waar ook officieren en 

andere commando’s onder konden worden gebracht. Ze konden verzorgd worden en konden gebruik 

maken van achtergelaten spullen van de Duitsers. De Canadezen wilden ook de burgers van 

Apeldoorn weer een hart onder de riem te steken. Ze wilden laten zien dat Apeldoorn weer volledig 

bevrijd was! Geen hoge Duitse officieren, maar vriendelijke Canadezen. Dit werd voor de Canadezen 

het centrum van de bevrijding. 
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De Canadezen  

Toen de Canadezen Apeldoorn bevrijd hadden, was er 

eerst heel veel feest. De Apeldoorners waren eindelijk 

vrij! Ze hadden zo lang gewacht en geleden onder de 

Duitsers. Maar in Apeldoorn waren ze niet meteen 

blij. Eerst was er angst. De steeds nerveuzer 

wordende Duitsers werden namelijk steeds strenger. 

Je moet veel voorzichtiger zijn, want voor het minste 

of geringste kon je al opgepakt worden. Ook was er 

eigenlijk wel de angst voor het gevecht. Ze keken er 

naar uit, maar waren er ook bang voor, want ze 

hebben van de Arnhemse vluchtelingen gehoord hoe 

erg de ravage daar was. 

Voor de Canadezen was het een vrij ‘rustige’  bevrijding voor zo’n grote stad. Ze hoefden in de stad 

eigenlijk niet veel te doen, naast eventuele overgebleven Duitse sluipschutters te zoeken en ze 

konden feest vieren. Daarvoor waren ze nog wel in spanning, want ze hadden zich voorbereid op een 

zwaar gevecht op Apeldoorn. Maar ze hoefden dit niet te doen. 

 

Oorlogsmonument  

De man met de twee hoeden staat symbool voor de bevrijding van Apeldoorn. De bevrijding van 

Apeldoorn is medemogelijk gemaakt door de Canadezen. Dit is ook de reden waarom er in Canada 

een tweeling beeld staat van de man met twee hoeden. De twee beelden kijken elkaar in een rechte 

lijn aan. Dit staat symbool voor de verbondenheid tussen Canada en Nederland. 

Niet alleen Canada heeft voor de bevrijding van Apeldoorn gezorgd, ook vele andere landen, zoals 

Amerika, Frankrijk, België en Polen. Maar de Canadezen hebben ervoor gezorgd dat echt alle Duitsers 

uit Apeldoorn verdwenen. 

De twee hoeden van het monument staan voor een aantal relaties; oorlog en vrede, onderdrukking 

en bevrijding, dood en leven en vreugde en verdriet. 

Het monument is 2 mei 2000 geplaatst tegenover Paleis het Loo, waar het Canadezen hoofdkwartier 

zich bevond. 

  

 

 

 

 

 



 
39 

 

 
Conclusie: 

In dit artikel heeft u kunnen lezen hoe en wanneer Apeldoorn bevrijd is. We hebben in het speciaal 

erg veel aandacht besteed aan de echtheid en waarheid van de bronnen die we hebben gebruikt 

aangezien ons dat erg belangrijk leek als je een Geschiedenis artikel schrijft.  In het artikel staan 

onder andere feiten over hoe de bevrijding van Apeldoorn precies verliep, wat belangrijke plekken 

zijn geweest of belangrijke momenten in de tijd en we zijn ook nog ingegaan op wat er na de 

bevrijding gebeurde. We hebben u ook informatie gegeven over wat zich tijdens de oorlog in en rond 

Paleis het Loo heeft afgespeeld. 

Onze mening over het project:  

Tessa: Ik vond het een erg leerzaam project, maar ik vond het eigenlijk ook wel leuk. Het was niet 

gewoon alleen in de klas zitten en een ellenlange tekst typen. We konden informatie uit boeken 

halen maar ook van internet en uit kranten. Ik vond het ook leuk toen we met de hele klas door 

Apeldoorn gingen fietsen om een 

paar monumenten te bezoeken, 

waarvan hieronder ook nog een 

foto staat. Op de foto staan Nils, 

Gavin en ik op ‘Het Sluisje’.  

Nils: Ik vond het erg interessant, 

omdat ik de Tweede Wereldoorlog 

sowieso al interessant vind. Ik 

vond het dan ook leuk om te leren 

hoe onze stad bevrijd was. Want 

als onze stad niet bevrijd was, dan 

waren wij nu niet zo vrij en dan 

hadden wij niet zo’n mooi leven 

gehad. Ook vond ik het mooi om 

de monumenten te zien, die de 

mensen voor hen hebben 

gemaakt. 

Gavin:  Ik vond het een leuk en informatief project. Ik heb er veel van geleerd en het was erg 

amuserend. Vooral toen we door Apeldoorn fietsten heb ik me erg vermaakt. Het onderwerp de 

Tweede Wereldoorlog is op zich zelf al niet heel saai, maar de manier waarop we het hebben 

behandeld vond ik erg leerzaam.  
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De bevrijding van een groot dorp 

 

Wij hebben voor het vak geschiedenis onderzoek moeten doen naar een onderwerp 

over de Tweede Wereldoorlog in Apeldoorn. Ons onderwerp is de bevrijding van 

Apeldoorn. Deze gebeurtenis heeft plaatsgevonden in 1945. Dit onderwerp is 

belangrijk geweest in de Tweede Wereldoorlog, omdat Apeldoorn anders niet was 

bevrijd. 

 

Noodzakelijke gebeurtenissen 

Een noodzakelijke gebeurtenis om Apeldoorn te bevrijden was de oversteek van het 

Kanaal door Gijs Numan en Albert van de Scheur. De Canadezen dachten dat er nog 

Duitsers in Apeldoorn zaten. Ze wisten niet dat veel Duitsers de stad al ontvlucht 

waren en de Engelse divisie snel vanuit Arnhem richting de stad oprukte. De 

Canadezen waren van plan om een grote aanval op Apeldoorn uit te voeren om zo 

alle Duitsers te verjagen. Gijs Numan hoorde van deze plannen en wilde ze 

voorkomen, omdat hij al wist dat er (bijna) geen Duitsers meer in Apeldoorn waren. 

Hij wist dat bij het Kanaal, vlak bij het sluisje in een kelder nog Duitsers zaten die de 

brug wilden opblazen als de Canadezen eroverheen gingen. Numan is met ze gaan 

praten en heeft ze overgehaald om hun plan te stoppen. Vervolgens is Numan 

samen met van de Scheur in de nacht van 16-17 april over het sluisje gekropen om 

de Canadezen te laten weten dat Apeldoorn vrij was van Duitsers. Maar voordat ze 

dat deden schoven ze eerst een kindermatrasje over het sluisje om zeker te weten 

dat de Canadezen niet zouden aanvallen. 31 

 

Een tweede noodzakelijke gebeurtenis om Apeldoorn te bevrijden was Operation 

Market-Garden. De operatie zelf was dan mislukt, maar er waren ook overwinningen 

door de operatie. Zo waren de Duitse troepen in het westen van Nederland 

afgesneden en konden ze geen doorgang vinden naar het Ruhrgebied. Verder 

heerste er in het Duitse leger een chaos omdat alle Duitse burgers in Nederland naar 

het oosten moesten worden geëvacueerd. Dit zorgde voor onrust en zo konden de 

Duitsers niet hun volledige aandacht besteden aan de geallieerden voor een paar 

dagen.32 
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Tekst opdracht BV 
32

www.wikipedia.nl (02-01-2016) 
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De bevrijdingsdag 

Apeldoorn is bevrijd op 17 april 1945. Dat was 

de dag nadat Numan en van de Scheur over 

het sluisje waren gekropen. De bevrijding van 

heel Nederland duurde verrassend lang. Op 9 

september 1944 kwamen de eerste 

geallieerden in Nederland aan in Maastricht, 

voor Operation Market Garden.  

Doordat die operatie voor een groot gedeelte 

mislukte, duurde het veel langer om Nederland 

te bevrijden. 

Zuid-Nederland was in december 1945 al bevrijd, de rest van Nederland moest wat 

langer wachten. Pas in februari werden er weer stukken land bevrijd. Het Duitse 

Rijnland en Noord-Oost-Limburg werden door de Amerikanen en Canadezen bevrijd. 

Vanaf 28 maart 1945 werden ook Gelderland (waaronder Apeldoorn), Overijssel en 

de drie noordelijke provincies bevrijd. Op 5 mei 1945 was heel Nederland bevrijd. 33 

 

Belangrijke personen 

Voor de bevrijding van het hele bezette gebied waren de geallieerden, Canadezen, 

Amerikanen, Engelsen, Chinezen en Russen heel belangrijk. Zij hebben hard 

gevochten om Europa weer vrij te krijgen. Voor Apeldoorn waren Gijs Numan en 

Albert van de Scheur heel belangrijk. Zij hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat de 

Canadezen niet gingen aanvallen en de laatste Duitsers Apeldoorn verlieten.   
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www.bevrijdingnederland.tripod.com (02-01-2016) 

De route van de bevrijding 

Verzetsblad ‘de Bevrijding’ 25 Augustus 1944 

http://www.bevrijdingnederland.tripod.com/
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Apeldoorn als belangrijke stad 

Apeldoorn was belangrijk in de Tweede Wereldoorlog, omdat een Apeldoornse 

verzetsgroep een onbedoelde aanslag op de hoogste SS'er in Nederland heeft 

gepleegd. Apeldoorn was ook belangrijk voor de deportaties van Joden. Dit gebeurde 

in Apeldoorn eerder dan in andere steden. 

Na het begin van Operation Market-Garden werden Arnhem en de plaatsen in de 

omgeving geëvacueerd. 30.000 mensen kwamen terecht in Apeldoorn. Er ontstond 

meteen een voedseltekort. Daardoor pleegde een Apeldoornse verzetsgroep in de 

buurt van Woeste Hoeve een onbedoelde aanslag op de hoogste SS'er in Nederland, 

generaal Hanns Albin Rauter. Rauter raakte zwaargewond, maar overleefde de 

aanval wel. Door deze gebeurtenis hebben de Duitsers uit wraak honderden mensen 

geëxecuteerd, waarvan 117 bij Woeste Hoeve.34
 

 

De oversteek van het Sluisje door Gijs Numan heeft ervoor gezorgd dat de 

Canadezen Apeldoorn niet aanvielen om tegen de Duitsers te vechten. De Duitsers 

waren namelijk al vertrokken. Als Gijs Numan niet naar de Canadezen was gegaan, 

waren veel burgers gestorven. 

Door de opvang van geëvacueerden uit Arnhem in Apeldoorn ontstond er meteen 

een voedseltekort. Daardoor pleegde de Apeldoornse verzetsgroep een aanslag op 

een belangrijke SS'er in Nederland. Zo hebben ze zich verzet tegen de Duitsers. 

Hierdoor durfden mensen zich te verzetten tegen de Duitsers, dat is belangrijk bij de 

bevrijding van een stad. 35 

 

Burgers 

Burgers voelden zich na de bevrijding erg opgelucht. 

Na jaren in angst en onzekerheid leven, was er nu 

uitzicht op een vrije toekomst die ze in hun eigen hand 

hadden. Ze werden niet meer onderdrukt door de 

Duitsers. Mensen zullen nog wel veel verdriet hebben 

gehad, omdat er veel mensen zijn gestorven. Het 

opbouwen van steden zal ook veel moeite hebben 

gekost en iedereen merkte de gevolgen van de oorlog. 

Mensen die de oorlog hebben meegemaakt zullen 

veel hebben meegemaakt, en vooral nare dingen. 

Sommige mensen zullen misschien wel 

getraumatiseerd zijn, omdat ze bepaalde dingen 

hebben gezien die een mens niet hoort te zien. 
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 www.apeldoornendeoorlog.nl (02-01-2016) 
35

 www.wikipedia.nl (02-01-2016) 

 

De bevrijding van Apeldoorn op 17 april 1945 

http://www.apeldoornendeoorlog.nl/
http://www.wikipedia.nl/
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Onze mening 

Apeldoorn is bevrijd door de geallieerden en Gijs Numan. Het was geen hele heftige 

bevrijding, zoals bijvoorbeeld bij Arnhem, maar toch zijn er veel doden gevallen in 

Apeldoorn tijdens de oorlog. 

Maaike: Ik vond het een interessant onderwerp en ben 

veel dingen te weten gekomen die ik eerder niet wist. 

Zoals bijvoorbeeld Gijs Numan, ik heb nooit geweten dat 

een kindermatrasje zo belangrijk kon zijn voor zoveel 

mensenlevens. Ik vond het ook leuk dat je op een 

andere manier informatie op kon zoeken, en dat we ook 

zijn gegaan naar de plek waar Numan en van de Scheur 

het kanaal zijn over gestoken. 

Lotte: Ik vond het project erg leuk om te doen. Het is 

bijzonder en ook een beetje raar om na te denken over 

het feit dat er in 1940 iets heel ergs is gebeurd. Niet 

alleen in Duitsland en Frankrijk, maar ook in Apeldoorn. 

De plek waar je woont en de manier waarop je je leven 

lijdt was heel anders dan nu. Het is dan best gek om alle 

verhalen te lezen over Apeldoorn. Je leeft mee met de mensen die in die tijd hebben 

geleefd en je gaat erover nadenken. Als iemand je vertelt over de Tweede 

Wereldoorlog in het algemeen komt het niet binnen. Ik denk dat het pas echt 

binnenkomt wanneer je verhalen van mensen hoort die het mee hebben gemaakt en 

ook afbeeldingen van die tijd ziet. Dat vind ik bijzonder aan dit project. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
44 

Het aangrijpende verhaal van de familie Wijler 

Dit artikel is een opdracht voor een geschiedenis project. Hiervoor moesten wij onderzoek 

doen naar een onderwerp naar keuze uit de categorie; Apeldoorn in de Tweede 

Wereldoorlog. Wij hebben het onderwerp ‘De familie Wijler’ gekozen. Dit sprak ons erg aan, 

omdat we na het lezen van de tekst zagen dat hun aangrijpende verhaal veel verborgen 

vragen met zich mee brengt. Dit verhaal van deze bijzondere familie speelde zich af van 1940 

tot en met 2 maart 1943. De familie was Joods en in hun verhaal zie je hoe zij deze 

gruwelijke tijd hebben beleefd. 

Onder één steen op de joodse begraafplaats bevindt zich 

geen familiegraf. De namen op de steen verwijzen naar de 

familie Wijler: Jacob Samuel Wijler, geboren op 1884, zijn 

vrouw Elisabeth Rosa Wijler-Kolthoff, geboren op 1887 en 

hun twee dochters, Martha Rose, geboren op 1919 en Rose 

Helene, geboren op 1922. Jacob was in 1920 benoemd als 

docent Frans. De oudste 

dochter, Martha Rose, 

voltooide in Apeldoorn haar 

opleiding tot onderwijzeres. 36 

Jacob Samuel Wijler was Frans 

docent op de koninklijke 

H.B.S. Tot dat hij op 22 

november 1940 verplicht ontslagen werd omdat hij van 

Joodse afkomst was. Hij bleef echter wel les geven aan 

Joodse kinderen op een aparte Joodse school. De koninklijke 

H.B.S. bestaat nog steeds en heet nu het KSG, het is nog 

steeds een middelbare school. Hij werd op 22 november 1940 ontslagen, omdat hij Joods 

was.37 

 In de zomervakantie van 1940 moest de Joodse familie onderduiken om een arrestatie en 

deportatie te ontlopen. Tijdens deze poging om onder te duiken werden de ouders 

gescheiden van de kinderen. De ouders werden geholpen door de familie van Dijk die aan 

het Apeldoorns Kanaal woonden. Meneer en mevrouw Wijler vbb mochten verblijven in de 

hooischuur, waar hun eten werd gebracht en ze konden slapen.   

                                                           
36

 http://www.apeldoornendeoorlog.nl/monumenten-en-

gedenktekens/monumentenlijst/jodenvervolging/gedenksteen-familie-wijler/ (01-12-2015) 
37

 Idem.  

Jacob Samuel Wijler voor de klas 

De familie Wijler 

http://www.apeldoornendeoorlog.nl/monumenten-en-gedenktekens/monumentenlijst/jodenvervolging/gedenksteen-familie-wijler/
http://www.apeldoornendeoorlog.nl/monumenten-en-gedenktekens/monumentenlijst/jodenvervolging/gedenksteen-familie-wijler/
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De dochters moesten ook onderduiken. Zij vonden onderdak 

aan de Bosweg en tijdens hun tijd waarvan ze gescheiden 

waren van hun ouders wisselden ze brieven uit met elkaar, 

maar deze brievenuitwisselingen stopten in januari 1943. De 

dochters werden verraden aan de Duitsers. Ze werden 

afgevoerd naar het concentratiekamp Westerbork. 

 

 

 

De dochters Wijler werden al 

door de politie gezocht 

voordat ze gedeporteerd 

werden. Dat kwam doordat ze 

van woonplaats waren 

gewisseld zonder een vergunning te hebben verkregen. Ze waren ondergedoken aan de 

Bosweg in Apeldoorn, maar ze woonden oorspronkelijk aan de Robert Kochstraat. Er gaat 

ook een verhaal rond dat de echtgenote van de man waar de meisjes onderdoken dacht dat 

haar man een andere vrouw had, om hem te pesten zei ze dat hij een overtreding had 

begaan en werd zijn huis doorzocht, zo werden de meisjes gevonden. Of dit verhaal waar is 

weten we niet helemaal zeker want er zijn weinig betrouwbare bronnen.  

Meneer en mevrouw Wijler wilden niet meer verder 

leven na het verschrikkelijke nieuws dat hun dochters 

niet meer in leven waren. De familie Van Dijk wou 

eerst het nieuws niet vertellen, maar dat was moeilijk 

vol te houden. De dochters werden gedeporteerd 

naar Westerbork nadat ze door iemand verraden 

waren. Helaas is niet bekend door wie. Op 21 januari 

1943 kwamen ze beiden aan hun einde, ze werden 

net als veel anderen vergast. De ouders zagen hun kans 

schoon op 2 maart 1943 toen er niemand thuis was 

vanwege een buurtfeestje waar de familie van Dijk 

naartoe was. Meneer en mevrouw Wijler kwamen uit hun onderduikplaats. Nadat ze 2 

briefjes en hun trouwringen hadden achtergelaten liepen ze naar het Apeldoorn Kanaal en 

liepen het water in. Zo kwamen ze aan hun tragische einde.  

 

 

In december 1942 werd deze kleine school opgericht in 

Apeldoorn. Hij was bedoelt voor Joodse kinderen. Er 

hebben in totaal 55 kinderen les gehad, maar er hebben 

er maar 5 de oorlog overleefd. Ook Martha Rose Wijler 

heeft hier als onderwijzeres les gegeven. 

 

Het Apeldoorns Kanaal huidig 
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Dit was een tekst van een briefje dat ze achterlieten op het onderduikadres voor de familie 

van Dijk: 

Lieve vrienden, die zo goed voor ons zijn geweest, als jullie thuis komen zijn wij er niet 

meer. Het wordt ons te machtig, omdat de kinderen ook weg zijn. U zult van ons geen 

hinder hebben. Niets kan jullie verraden, want wij hebben de wasnummers verwijderd. We 

hopen, dat jullie nooit spijt mogen hebben van de grote zorgen en roepen jullie een laatste 

vaarwel toe. Wij gaan van jullie huis het noorden in en dan in het kanaal.38 

Meneer van Dijk is na dit bericht nog naar het Kanaal gelopen, maar hij heeft daar niks 

aangetroffen. Ook een aangifte was niet mogelijk. 

Het lichaam van meneer Wijler werd gevonden in 

Heerde op 23 maart 1943. Het lijk van zijn vrouw 

werd 2 dagen daarop gevonden in Epe. Ze werden 

beiden anoniem begraven, niet omdat niemand 

wist wie ze waren, maar de familie van Dijk ging 

natuurlijk niet zeggen dat ze onderduikers hadden. 

Als ze dat deden zouden ze vermoord worden.  

De familie Wijler word nog steeds herdacht met de 

steen op de Joodse begraafplaats in Apeldoorn. Er 

liggen op deze plek geen lichamen. Meneer Wijler 

werd begraven in Heerde en zijn vrouw in Epe. 

Later zijn de lichamen herbegraven op het ereveld 

in Loenen.  De dochters zijn waarschijnlijk verbrand 

in een oven in Auschwitz, dus zij zijn niet begraven. 

Pas op 23 maart werd het lichaam van Jacob Samuel Wijler gevonden, vlakbij de sluis in 

Heerde. Het lijk van zijn vrouw werd twee dagen later opgehaald uit het kanaal in de 

gemeente Epe. Directe identificatie was onmogelijk, omdat ze anoniem het water waren 

ingelopen, hierdoor werden ze anoniem begraven, Jacob Samuel in Heerde en zijn vrouw in 

Epe.39 
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https://books.google.nl/books?id=qoJgBgAAQBAJ&pg=PT91&lpg=PT91&dq=dochters+fa

milie+wijler&source=bl&ots=_cfccc-

Pr_&sig=5yORzjcu5FrZKzTFuDl7pXo2MLA&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwiul5eiw-

_JAhXFJA8KHf2uApYQ6AEIRzAL#v=onepage&q&f=false  
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 http://www.apeldoornendeoorlog.nl/monumenten-en-

gedenktekens/monumentenlijst/jodenvervolging/gedenksteen-familie-wijler/ (01-12-2015) 
5 

http://www.oldreurle.nl/joodse-gezinnen.html 

Gedenksteen voor de familie Wijler. 

Onthuld in het najaar van 1995 
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Meneer Wijler had ook een broer; Lo (salomon Israel) 

Wijler. hij is geboren op 11 november 1912 in Lochem  en 

hij is overleden op 30 oktober 1941 in Mauthausen, 

Oostenrijk. Hij werd op 8 oktober 1941 opgepakt in Ruurlo, 

dat was zijn woonplaats. Een aantal opgepakte mannen 

werd vrijgelaten, maar helaas zat Lo hier niet bij. Hij word 

met een aantal anderen afgevoerd naar Mauthausen. 

Vooraf zijn dood heeft Lo een hersenschudding en een 

longontsteking gehad, maar of dat de echte doodsoorzaak 

is valt te betwijfelen...
5 

Na het schrijven van dit artikel zijn we erg gechoqueerd 

geraakt door de belevenissen die deze familie moest begaan tijdens de Tweede Wereld 

Oorlog. We wisten natuurlijk wel hoe deze dingen verliepen in die tijd, maar om het verhaal 

te horen van een echt bestaande familie raakt ons op de een of andere manier toch anders 

dan wanneer je het hoort van bijvoorbeeld een geschiedenisdocent. Door dit verhaal ben ik 

anders gaan kijken naar de Tweede Wereld Oorlog. De manier waarop dit gezin moest zien 

te overleven 

 

 

Links voor zie je Lo wijler 

 


