
Herinneringen, informatie, een fietsroute

voor jong en ouder(en)

“Herinneringen aan de 2e wereldoorlog. Misschien denken zij die het
niet hebben meegemaakt dat het de afdeling sterke verhalen is. Maar
we zijn dan bij elkaar en we gaan degenen gedenken die er niet meer
zijn. We hebben veel respect voor de vrouwen van de mannen die in

het verzet waren. Er is een band met elkaar die je nooit meer met
anderen zult hebben. Je weet dat je dingen deed die niet mochten. Je

kunt het ook niet vertellen aan anderen want die hebben het niet
meegemaakt”   

(J. Kriegenbergh-de Haan, 2010)



Voorwoord

De Glind is een bijzonder dorp. Het bestaat bijna 100 jaar, maar er wonen 
maar weinig oudere mensen. Vaak wonen inwoners van De Glind vanwege 
hun werk, slechts een paar jaar in het dorp en vertrekken zij weer als zij 
stoppen met dit werk. Er zijn slechts enkele autochtone Glindse families. 
Herinneringen worden levend gehouden door mondelinge overdracht. Helaas 
zijn er in dit dorp nog maar weinig inwoners die iets kunnen vertellen over de 
geschiedenis van De Glind. Datgene wat wel bij de inwoners bekend is komt 
veelal uit boeken die er zijn over de Glindse geschiedenis1. 

Jaarlijks wordt in De Glind op 4 mei de dodenherdenking gehouden. We 
komen samen in de kerk en lopen vervolgens naar het monument. Opvallend 
is dat er dan veel oudere, en voor veel bewoners, onbekende bezoekers zijn. 
Deze groep van mensen heeft één ding dat hen met elkaar verbindt: de 
herinneringen aan de 2e Wereldoorlog in De Glind.
De Belangenvereniging heeft het idee opgevat om deze, voor veel mensen 
onbekende herinneringen op de een of andere vast te leggen zodat deze 
bewaard blijven en niet vergeten worden. Er was daarbij enig gevoel van 
urgentie, want de leeftijden van sommige van deze mensen zijn zeer 
respectabel!
Dit boekje is het resultaat, gemaakt door leerlingen van de Besselaarschool 
met ondersteuning van de Belangenvereniging. Zij hebben dit als 
eindopdracht gekozen en bij hun vertrek van de school cadeau gedaan aan 
hun medeleerlingen. We zijn trots op het resultaat! De informatie  is zeker niet 
volledig maar het geeft wel een beeld van wat er gebeurd is in de 2e 
Wereldoorlog in De Glind. 
Het boekje is opgezet als een geschiedenisles voor de groepen 7 en 8 van de 
basisschool; eerst een inleiding door de leerkracht, daarna een fietstocht door 
De Glind met de leerlingen. Bij bepaalde plekken wordt gestopt en wordt 
gerichte informatie gegeven over de gebeurtenissen in 1940-1945. 
Voor iedereen, jong en oud(er), die geïnteresseerd is in de gebeurtenissen in 
de 2e Wereldoorlog in De Glind is de fietsroute met de informatie een 
interessante en leerzame belevenis!  Wel wordt u daarbij vriendelijk doch 
dringend verzocht de privacy van de huidige bewoners te respecteren.

Met dit document hoopt de Belangenvereniging een bijdrage te hebben 
geleverd aan het vastleggen en doorgeven van de Glindse historie van dit 
gewone, mooie, bijzondere dorp!   Juni 2011 (2e editie feb. 2013)

1 O.a. De Glind gewonnen uit weerspannig woud, de geschiedenis van een dorp in de Gelderse 
Vallei. Schaffelaarreeks nr. 42,Koninklijke BDU Uitgevers B.V. 2007



Inleiding

De oorlogsjaren in De Glind
In 1940 was er een dreigende sfeer van de naderende oorlog in De Glind.
Vliegtuigen vlogen voortdurend over en weer. Alle mannen werden 
opgeroepen om dienst te gaan doen. Begin mei werden alle bewoners van de 
Glind geëvacueerd naar opvangplaatsen onder andere  in Ermelo. Ook het 
vee werd weggeleid naar plaatsen die veilig waren zoals naar het kasteel 
Schaffelaar. De Duitsers namen hun intrek in sommige gebouwen in De Glind.
Voor hen was het een handige plaats, zodat zij betrekkelijk eenvoudig bij de 
Grebbelinie konden komen. 
Tijdens de mobilisatie mochten de mensen het dorp niet meer in. Ook niet als 
ze hun spullen wilden halen die ze waren vergeten. Soms moest er vee 
achterblijven wat niet geëvacueerd kon worden. Als ze terugkwamen om het 
achtergebleven vee te controleren werd er streng gecontroleerd door de 
Duitsers. Na een periode van ongeveer 14 dagen zijn de inwoners weer 
teruggekeerd naar De Glind. De oorlogsjaren zijn vrij rustig verlopen in de 
Glind. Wel waren er veel inwoners die deel uitmaakten van het verzet, 
onderduikers of evacués in huis hadden of werkzaamheden uit moesten 
voeren voor de Duitsers.
Maar De Glind was ook een dorp waar het gewone werk zoveel mogelijk door 
moest gaan! Er was een grote tuinderij, een schoenmakerij, een 
timmermanswerkplaats, een supermarkt, een smederij en een bakkerij. In de 
beginjaren van de oorlog is zelfs de kerk gebouwd!
De Duitsers die in het dorp gelegerd waren vond men over het algemeen niet 
onaardig. De meeste van hen hadden ook een gezin in Duitsland, en waren 
lange periodes van huis.
Het was ‘s avonds en ‘s nachts wel erg donker in het dorp omdat er overal 
verduisterd moest worden. De boeren moesten gedeeltes van hun 
opbrengsten zoals kaas, boter en eieren aan de Duitsers afdragen. Het verzet 
saboteerde dat soms met acties. Op de Kolfschoterdijk is bijvoorbeeld een 
slang van een dorsmachine doorgesneden: de man die dat deed werd 
doodgeschoten. Ook moesten er verschillende transporten in opdracht van de 
Duitsers worden gedaan;er moesten bijvoorbeeld dekens, kolen of 
aardappelen worden gehaald in Arnhem .
Ook de Glind had een verzetsbeweging, deze was aangesloten bij de 
verzetsbeweging in Scherpenzeel. Fokke Dijkstra en Janny de Haan waren 
koeriers en brachten post of wapens naar Scherpenzeel. De post kwam uit 
Harderwijk, Nijkerk, Groningen. Janny de Haan ontdekte op een dag dat zij 
een uniform van een Engelse piloot in haar fietstas had. Zij moest dat 
wegbrengen naar Scherpenzeel. Ze fietste samen met Huib van der Fange. 
Hij zou wapendepots in Scherpenzeel gaan controleren. Zij werden 
aangehouden door een Duitse soldaat die vroeg waar zij naartoe gingen. 



Janny verzon haastig de smoes dat zij op bezoek wilde bij haar zieke tante! 
Gelukkig mocht zij door zonder dat zij gecontroleerd werd.
Op het monument staan de namen van de mensen die vanwege hun 
activiteiten voor de verzetsbeweging het leven moesten laten.
Er zijn gedurende de oorlogsjaren veel onderduikers in De Glind geweest. 
Engelsen en een aantal Joden. Zo was er een Engelse parachutist  
ondergebracht bij de bovenmeester. De officier van de Duitsers die in het 
meisjespaviljoen was ingekwartierd wilde niet bij zijn manschappen slapen en 
vorderde een kamer bij de bovenmeester. De bovenmeester heeft de 
Engelsman toen weg laten halen door het verzet, want het was te gevaarlijk 
om een Engelsman en een Duitser in huis te hebben! Er waren ook evacués. 
Deze mensen konden niet veilig wonen in hun eigen omgeving of hadden 
onvoldoende voedsel. Daarom konden zij bij sommige gezinnen in De Glind 
wonen en zij werkten dan vaak mee in het bedrijf of het dorp.
Er was één NSB-er in het dorp die zijn speldje met trots droeg. Zijn ouders 
werkten voor de Rudolphstichting. Hij heeft niemand verraden uit De Glind. Na
de oorlog is hij door zijn buurman aan de bevoegde instanties overgeleverd.

Tijdens de bevrijding

De Glind is bevrijd door de militaire eenheid Seaforth Highlanders of Canada. 
Dit gebeurde een week nadat Barneveld bevrijd was.
De zondag dat De Glind bevrijd werd zat de familie Dijkstra aan tafel. Er was 
een oude dame op bezoek. Elke zondag werd er een ei bij het eten gegeten. 
De Duitsers zaten in de schuur verscholen,  maar na de dood van hun maat 
bij de kerk waren zij bang geworden en besloten zij het bos in te vluchten. Aan
de voorkant van het huis werd ineens geschoten. Dat deden  de Canadezen 
om reactie van de Duitsers uit te lokken. De familie wilde zo snel mogelijk naar
de kelder om te schuilen. Fred Hager nam zijn ei mee onder tafel en at het 
eerst op. Toen de Canadezen door de voordeur kwamen doorzochten zij het 
huis. In de keuken pakten zij een jonge Duitse soldaat op die zich overgaf 
omdat hij gewond was. De Duitse soldaten hadden een eed gezworen aan de 
Führer dat zij zich nooit over zouden geven. Alleen als zij gewond waren 
mochten zij de eed verbreken. Het bleek dat deze soldaat zichzelf in de hand 
had geschoten omdat hij bang was neergeschoten te worden. Fred Hager 
heeft nog maandenlang met het geweer van de Duitser mogen spelen. Toen 
een van de Canadese soldaten op de eerste verdieping kwam keek hij uit over
het weiland. Hij zag een Duitse soldaat door het weiland kruipen. Hij 
schreeuwde dat hij zich over moest geven,maar dat deed hij niet. Daarop is hij
toen doodgeschoten. Maanden na de bevrijding is er in het bos in een greppel
nog het lichaam gevonden van een neergeschoten Duitse soldaat. Naast hem 
lag een brief die hij aan zijn vrouw aan het schrijven was.



 Fietstocht: rondje De Glind 1940-1945
Duur : ca. 1 uur
Afstand: 9,5 km.

We starten bij dorpscentrum Glindster.

  Als je met de rug naar de Glindster staat,gaan we rechtsaf de 
Rudolphlaan op. We doen dan een klein rondje door het centrum van de 
Glind, waardoor er een beeld gevormd kan worden van hoe De Glind er in de 
jaren 40-45 uitzag.

Direct aan de rechterhand, pal naast de Glindster, stond vroeger de gymzaal 
van de school. Aangrenzend aan de gymzaal lag het schoolplein. Daarnaast 
stond de school. In de school waren ook Duitsers ingekwartierd.

 Op de nieuwe parkeerplaats van de kinderboerderij stond vroeger de 
schoenmakerij. 

 Het huis van de hoofdmeester bevond zich op Rudolphlaan 6.
 De schoenmaker woonde op Rudolphlaan 8.
 De kapsalon,om de bocht, bevond zich aan de Rudolphlaan 12.
 De verenigingszaal, van de knapenvereniging, was voorheen aan de  

Rudolphlaan 12.
 De winkel (hoekhuis) bevond zich aan de Rudolphlaan 14. Jan Bos 

was een gedeserteerde soldaat van het SS peloton, hij werkte in de 
winkel van het dorp.    

 De timmerwerkplaats bevond zich aan de Rudolphlaan 18. Erachter 
was de schilderswerkplaats. 

 Kolenopslag was te vinden op de Rudolphlaan 1&2.
  Het huis van de bedrijfsleiding, Rudolphlaan 20. 

  We rijden terug en gaan op de rotonde rechtsaf. 
Tegenover de Besselaarschool staat het huis waar vroeger de heer Van Wijk 
heeft gewoond (Schoonderbekerweg 34). Hij was het hoofd van de tuinen, die 
lagen waar de scholen nu staan en waar het voetbalveld is. De tuinen liepen 
door tot en met de nieuwbouwwijk De Glindhorst. Er werkten heel veel 
mensen in die tuinen!
Rechtdoor aan uw linkerhand ligt het Jongenspaviljoen, nummer 80. (Het 
huidige hoofdgebouw)
 Iets verderop op het pleintje was vroeger de smederij, Schoonderbekerweg 
4 t/m 8 (op het veldje naast het jongenspaviljoen).



  We fietsen terug en gaan bij het voormalig jongenspaviljoen 
rechtsaf, de parkeerplaats over en gaan linksaf de Postweg op.
Aan de rechterkant staat een groot huis op de hoek, het vroegere 
directeurshuis, postweg 77.
We rijden door naar het monument. 

1. Het monument:

Piet Veenendaal
Was leider van het verzet. Hij is verraden en nadat hij werd gemarteld is hij 
gestorven in een concentratiekamp.
Huib van der Fange
Huib was lid van het verzet. Toen hij terugkwam uit Barneveld, waar hij aan de
Canadezen informatie had gegeven over de Duitsers werd hij doodgeschoten.
Gerard van Wijk
Zat in het verzet en de knokploeg. Hij was samen met Huib van der Fange en 
werd eveneens  doodgeschoten.
Léonard Gerard Lambert
Was van oorsprong Belg en familie van familie Kamphorst, Postweg 70. Dat 
was de kosterswoning. Lambert zat in het verzet en is aan het eind van de 
oorlog geëxecuteerd.
Fokke Dijkstra
Tijdens koeriersdiensten als lid van de ondergrondse opgepakt en naar een 
concentratiekamp afgevoerd en daar vermoord.
Jacob Veerman
Lid van het verzet en opgepakt in Achterveld. Hij kwam in het 
concentratiekamp Neuengamme en werd daar vandaan op een schip naar de 
Bocht van Lübeck afgevoerd. Dit schip werd door de Engelsen 
gebombardeerd.
Wouter Verhoef
Was lid van de ondergrondse had veel onderduikers en evacués in huis. Hij
werd verraden en gemarteld. Hij heeft geen informatie prijsgegeven tijdens de
martelingen. In kamp Neuengamme is hij gestorven.
Johannes Verhoef 
Woonde in de Klettersteeg in Achterveld. Tijdens een inval in het woonhuis is 
hij opgepakt en in kamp Wublin gestorven.
Jan Verhoef
Broer van Johannes. was lid van de ondergrondse en is opgepakt en naar het
concentratiekamp afgevoerd.
Jan Rothuizen  
Lid van het verzet. Opgepakt in Achterveld in de Klettersteeg en 
gestorven in een concentratiekamp.



A. de Jong 
Lid van het verzet. Verdere gegevens zijn niet bekend.
G. Kamphorst
Lid van het verzet. Verdere gegevens zijn niet bekend.
J. Boot
Kwam uit Zeeland. Hij was lid van het verzet. Hij verbleef bij Piet Veenendaal 
en is gearresteerd en in naar Neuengamme overgebracht, waar hij is 
gestorven.
H. Lammers BZN
Was lid van het verzet en woonde in bij Piet Veenendaal. Hij werd 
tijdens de overval op de boerderij gearresteerd en is overleden in 
een Duits concentratiekamp.
H. Lammers JZN
Was eveneens lid van het verzet en woonde ook bij Piet Veenendaal. Tijdens 
de overval is hij gevlucht naar de beek en neergeschoten. 

  Hierna rijden we een klein stukje rechtdoor en gaan dan het 
eerste weggetjes rechts.

We komen langs het voetbalveld  en stoppen dan bij het YMCA-gebouw. 
Rechts van het gebouw staat een beetje naar achteren Corazon. Daar stond 
vroeger de wasserij.

2. Het meisjespaviljoen en de wasserij:

Het gebouw waar nu de YMCA in zit, was vroeger een meisjespaviljoen. 
Ernaast, waar nu Corazon staat, stond vroeger de wasserij. Ook stond daar 
het woonhuis van de baas van de wasserij.
In het huis van de wasserij baas woonde Fred Hager, die daar in 1943 kwam 
wonen als pleegkind. 
Eind september 1944 namen de Duitsers het meisjespaviljoen in beslag. 
Janny de Haan was leidster in het meisjespaviljoen en werkte als koerierster 
voor de verzetsbeweging, twee keer in de week bracht zij post naar 
Scherpenzeel. Toen de Canadezen in de Glind kwamen om de Glind te 
bevrijden kwamen ze aan bij het meisjespaviljoen. Toen ze de voordeur in 
gingen en vanaf de eerste verdieping het veld in keken achter het 
meisjespaviljoen zagen ze een Duitse soldaat die kruipend door het veld 
probeerde te vluchten. Hij werd doodgeschoten tijdens zijn vlucht.
 

  We vervolgen onze tocht en rijden langs de voormalige 
directeurswoning. We slaan linksaf de Postweg op. We fietsen rechtdoor
De Glind uit richting Leusden. 



Bij Postweg 17 zien we aan de rechterkant het huis waar vroeger de 
gezusters Voorthuizen woonden.

3. Gezusters Voorthuizen:

Op Postweg 17 woonde de gezusters, Dirkje, Niesje en Keetje.
Ze hadden de hele oorlogsperiode evacués en joodse onderduikers in huis. 
Op zeker moment zijn zij verraden.  
Dirkje moest mee voor ondervraging. De Duitse officier die haar ondervroeg 
begon tijdens de ondervraging te vloeken.  Dirkje was heel gelovig en ook 
heel dapper, want ze zei tegen hem dat hij niet mocht vloeken! Ondanks dat 
dat misschien wel als heel brutaal overkwam mocht  Dirkje toch weer naar 
huis terugkeren.

4. Aan de overkant van de weg staat iets naar achteren de 
boerderij van Lagerweij.

Op Postweg  8 staat het huis waar vroeger de familie Lagerweij woonde. In de
schuur achter het woonhuis was een opslagplaats voor wapens. Aan het eind 
van de oorlog is Piet Veenendaal, de leider van het verzet, opgepakt door de 
Duitsers en gemarteld. Hij heeft de Duitsers toen verteld waar deze 
opslagplaats was. De Duitsers hebben de schuur in brand gestoken.

5.   We fietsen weer terug naar De Glind en gaan dan rechtsaf de 
Ringlaan op. We fietsen helemaal rechtdoor (Ringlaan gaat over in 
Kolfschoten) tot we aan de rechterhand bij Kolfschoten 35 zijn. Dit was 
vroeger de boerderij van Piet Veenendaal. 

Piet Veenendaal was leider van het verzet in De Glind. Er waren in de 
oorlogsperiode onderduikers in huize Veenendaal. Ook Lambert en Boot 
waren onderduikers. Zij hielpen in de oorlogsperiode mee in het bedrijf van 
Piet.  In het huis ertegenover, naast het huis waar Dirkje Stoffelsen woonde, 
verbleef een vrouwelijke evacué. Zij had verkering met een Duitse soldaat en 
heeft informatie over Piet Veenendaal aan hem doorgegeven.   
Daardoor kwam het dat op 15 december 1944 de Duitsers het huis van Piet 
Veenendaal hebben omsingeld en Piet meenamen. Nadat hij is  gemarteld om
informatie te vertellen aan de Duitsers is hij later weggevoerd en niet meer 
teruggekomen.De boerderij werd aan de achterzijde in brand gestoken. 
Tijdens deze actie van de Duitsers kwamen de verzetsleden Lammers JZN en
Boot uit hun schuilplaats van de boerderij omdat die in brand werd gestoken 
en zijn ze gevlucht naar de beek. Lammers werd daarbij doodgeschoten. Boot
werd gearresteerd en weggevoerd naar een concentratiekamp. 



Janny Kriegenbergh heeft gelukkig wel een aantal leden van het verzet 
kunnen waarschuwen die zich daardoor in veiligheid konden stellen.

6.  We draaien weer om en gaan richting de Glind terug. Op 
Kolfschoten 26 aan de rechterkant, was het huis van Dirkje 
Stoffelsen.

Hier woonde een groot gezin waarvan de moeder overleden was. Dirkje was 
de oudste dochter. Tijdens de bevrijding, toen de Canadezen en de Duitsers 
met elkaar aan het vechten waren, riep Dirkje haar broertjes en zusjes naar 
binnen en stuurde ze de kelder in om te schuilen. Zij werd daarbij helaas 
getroffen door een verdwaalde kogel die absoluut niet voor haar bedoeld 
was…..

7.  We fietsen door en gaan dan rechtsaf de Ringlaan op, die volg 
je alsmaar tot je de begraafplaats nadert aan de linkerkant. 

Op de begraafplaats is Dirkje Stoffelsen begraven die aan het eind van de 
oorlog werd doodgeschoten. Er ligt nog een Dirkje Stoffelsen, dat was een 
tante van onze Dirkje Stoffelsen, zij is al langer overleden. Ook vinden we hier
het graf van Dirkje Voorthuizen.
Er staat een gedenksteen van Huib van der Fange en Gerard van Wijk. Zij zijn
eerst begraven geweest op de begraafplaats in De Glind, later zijn zij 
herbegraven op een militaire begraafplaats.

 Bij het verlaten van de begraafplaats fietsen we naar het einde 
van de Ringlaan, waar  we rechtsaf  de Postweg oprijden.

8. Bij Postweg  48 zien we aan de linkerkant het pand staan wat als 
samenkomstplaats diende.
Een aantal keren per week s ’avonds om 18.00 uur werd het hier 
geheimzinnig druk. Er kwamen mannen uit de omgeving om met elkaar te 
luisteren naar de door de Duitsers verboden zender “Radio Oranje”. Soms 
zaten ze er wel met 20 man. Sommige mannen waren leden van het verzet. 
Via de zender werden er gecodeerde berichten doorgegeven. De verzetsleden
herkenden dat soort boodschappen direct, maar voor de anderen waren dat 
onbegrijpelijke boodschappen.
Ook moest er altijd iemand op de uitkijk staan om in de gaten te houden of er 
geen Duitsers aan kwamen.



  We vervolgens onze weg en passeren de Beatrixschool.
Een eindje na Beatrixschool zie je recht een doodlopend laantje, 
omgeven door bomen.

9. Een laantje met geschiedenis:
Barneveld werd in april 1945 bevrijd, maar De Glind werd pas een paar dagen
later bevrijd. Op dinsdag 17 april zijn Huib van der Fange en Gerard van Wijk 
op hun motorfiets naar Barneveld gereden. Zij hadden allerlei informatie die ze
aan de Canadezen konden vertellen over de Duitsers. 
Toen zij terugreden naar De Glind kwamen twee Duitsers naar hen 
toegelopen. Zij deden net alsof ze zich over wilden geven. Wat Huib en 
Gerard niet wisten was dat achter die twee Duitsers nog twee andere Duitsers
in de greppel lagen. Zij schoten totaal onverwachts op de twee mannen die 
dat met de dood moesten bekopen.

  Hierna keren we weer om en fietsen we terug naar dorpscentrum 
Glindster.

10.Vlak voor de Glindster passeren we de kerk.

De bouw van de Kerk is gestart in de oorlogsperiode. De 1ste steen werd 
gelegd in 1940 en tijdens de oorlog is de kerk afgebouwd. Tijdens de 
bevrijding was er een middagdienst. De koster, meneer Nieuwenhout, werd de
kerk uitgeroepen omdat twee Duitsers de toren in wilden om uit te kijken naar 
de Canadese troepen. Op het grindpad naar de weg toe voor de kerk stond 
een Duitser met een gestolen fiets in zijn hand. In de tuin van de pastorie lag 
een patrouille van de Canadezen verscholen. De Duitser met de fiets ontdekte
hen, hij liet zijn fiets vallen en rende naar de kerk toe en schreeuwde iets, 
want hij was erg geschrokken. De mensen die net uit de kerk waren gekomen,
doken de sloot in en zagen hoe de Canadezen hem doodschoten. Ze liepen 
daarna weer naar de kerk en trokken hem aan zijn enkels in de schaduw 
naast de kerk. Achter de kerk stond een dikke eikenboom. De dode Duitser is 
daar even  kort begraven geweest, later is hij overgebracht  naar een 
erebegraafplaats voor Duitsers. 

Einde fietsroute

  



REBUS - Vragen

1. Er waren…..………&……..…..... onderduikers in De Glind.

2. Alle bewoners van De Glind werden geëvacueerd naar 
opvangplaatsen in bijvoorbeeld …………..

3. Er was in De Glind een verzetsbewegingsgroep die aangesloten was 
bij de verzetsorganisatie van Scherpenzeel. Wie was de leider ?
..................................................

4. Alle mannen van De Glind werden opgeroepen om dienst te gaan 
doen. Hoe heet dat? ……………….

5. Waar was Jacob Veerman opgepakt? In ………..

6. In de tuin van de ………...lag een patrouille van de Canadezen 
verscholen.

7. Tijdens de bevrijding op zondagochtend was er een kerkdienst. Er 
wilde een ………de kerktoren in vluchten.

8. De Duitse officier ondervroeg Dirkje Stoffelsen en wat deed hij toen? 
Hij ………

9. Van wat was Jan Bos een gedeserteerde soldaat? Van het …………..

10. Wie werden er vlak na de Beatrixschool doodgeschoten door de 
Duitsers? Gerard van Wijk en ………………………

11. Janny de Haan was leidster in het meisjespaviljoen wat nu het
 ………….is.

Als je alle antwoorden invult, welk woord staat er dan onder de pijl?

……………………………………………………………….



REBUS - Antwoorden

1              

2      

3               

4           

5          

6        

7      

8       

9          

10                  

11    



Woord van dank 

In de eerste plaats willen wij de mensen bedanken die ons geholpen hebben 
de informatie vast te leggen. Met interviews, telefoongesprekken, 
fotomateriaal, of de bereidheid een praatje aan te knopen tijdens het veldwerk 
van de leerlingen.Speciaal dank ook aan de mensen die bereid waren hun 
herinneringen met ons te delen:
De heer Blom Sr., De Glind
De heer J. Dijkstra, Arnhem
De heer F. Hager, Veenendaal
Mevrouw. J. Kriegenbergh-de Haan, Amsterdam
Mevrouw Schouten-Verhoef, Achterveld
De heer Van Soesbergen, Achterveld
De heer J.Veenendaal, USA

Ook Stichting Boom danken wij voor hun subsidie, hierdoor werd het mogelijk 
dit boekje te maken.

Tot slot een speciaal woord van dank bestemd voor de leerlingen van groep 8 
van de Besselaarschool: Niki Doornenbal en Laurian Dobbelstein, die met met
veel enthousiasme hebben gewerkt aan de informatie in dit boekje en de 
fietstocht.

Seaforth Highlanders of Canada



Dit boekje is gemaakt door Drukpunt




