Ontdek de

ARNHEMSE
BEVRIJDING

TOUR

aan de hand van
8 persoonlijke verhalen &
7 locaties in de stad

Welkom bij deze speciale Old-School Tour! Deze activiteit
is onderdeel van Old-School Arnhem. Bij dit programma
gaan deelnemers, waaronder jongeren en vrijwilligers, in
gesprek met Arnhemse zorgvragers, zoals ouderen, om als
kennisdetectives hun (levens)verhalen te reconstrueren.
Bij woonzorgcentrum Vreedenhoff werd in 2017 de eerste
Old-School geopend en sindsdien deden er al honderden
jongeren en ouderen aan mee!

Deze Tour is opgebouwd op basis van verhalen van
deelnemende vertellers. Aan de hand van sporen en
locaties ontdek je hun verhalen. Het is extra leuk als je
tijdens de tour foto’s of filmpjes maakt voor de vertellers.
Zo haal je hun herinneringen weer boven! Deze kan je
mailen naar oldschool@humints.com Dan zorgen wij
ervoor dat zij ze ontvangen! (De namen in dit document
zijn vanwege de privacy gefingeerd)
Bij de Old-School staat (leren) zoeken naar kennis centraal.
Daarom dagen wij je graag uit om ook zelf naar meer
informatie te speuren. Bij elke locatie vind je een vraag of
opdracht waarmee je punten kunt verdienen. Daag elkaar
uit en maak er een wedstrijdje van! Voor één vraag heb je
een smartphone met internetverbinding nodig. Benieuwd
naar je score? Stuur jouw antwoorden naar
oldschool@humints.com en we laten je weten hoeveel
punten je verdiend hebt en wat de juiste antwoorden zijn.
De tour kan lopend of op de fiets. Het programma duurt
ongeveer 1 à 1,5 uur. Dorst gekregen? Halverwege krijg je
bij Anne & Max (zie de kaart op pagina 3) een gratis dadelballetje bij een koffie of thee. Ook kan je daar gratis naar
het toilet. Anne & Max is open op Bevrijdingsdag en daarna
(vanwege de Corona-maatregelen) van woensdag t/m
zondag tussen 10.00 en 16.00. Wij wensen je veel plezier
met deze bijzondere tour! Laat je ons weten wat je ervan
vond? Je kunt ons mailen via oldschool@humints.com

Op deze kaart zie je de route die je gaat maken. De groene
spots zijn het begin- en eindpunt. Voer de adressen op je
eigen telefoon in en vind je weg!
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Veel gebouwen in Arnhem hadden
tijdens de oorlog een andere functie.
Zo kennen we Musis Sacrum nu van
de prachtige muziek en
voorstellingen. Maar tijdens de
bezetting richtte het Duitse leger de
caférotonde van Musis Sacrum in als
een ‘gezellig’ Wehrmachtheim,
oftewel een Duitse stamkroeg.

Mevrouw de Wit: “Tijdens de oorlog
moesten we ver fietsen om eten te
halen. Mijn broertje ging achterop en
soms bleven we onderweg slapen.
Een keer werden we op de terugweg
staande gehouden door een NSB’er
die zei dat we af moesten stappen en
de spullen moesten inleveren omdat
de Duitsers verderop stonden en het
dan af zouden pakken...”
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Op de onderstaande foto kan je Musis
Sacrum zien. De doorzichtige foto
toont de ‘Werhmachtheim’.

De Joodse inwoners mochten steeds
minder. Steeds meer activiteiten en
plaatsen werden voor ze verboden.
Herken je bij welk Arnhems park dit
bordje ‘Voor Joden verboden’ stond?

Musis Sacrum

Het bevel tot evacuatie kwam op
zaterdag 23 September 1944. Twee
dagen later verlieten meer dan
150.000 mensen de stad. Alleen
mensen met een ontheffing mochten
blijven, waaronder politiefunctionarissen en wat personeel van
Burgers' Zoo om voor de dieren te
zorgen. De Arnhemmers dachten dat
ze binnen enkele dagen weer terug
zouden zijn. Het werden
uiteindelijk 8 maanden!

Meneer Pietersen: “Wij zijn vanuit Velp
geëvacueerd met een veewagen van
het circus. Deze veewagen zat bomvol
andere kinderen die geëvacueerd
werden. Onderweg werd er niet
gestopt, dus wanneer kinderen hun
behoefte moesten doen moesten ze
overboord hangen. Je kan je wel
voorstellen hoe erg het er stonk!”
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De evacués werden ondergebracht in
. en regio’s,
andere steden
van Apeldoorn tot in Friesland. Ook
het Openluchtmuseum bood
onderdak. De tocht naar een nieuwe
verblijfplaats was niet zonder gevaar,
bij de brug over de IJssel in Zwolle
stond een wachtpost die alle mannen
jonger dan 50 oppakte voor
tewerkstelling.

Op de grond vind je een tegel van de
‘Airborne Stories’. Luister het
voorbeeldverhaal op de website.
Vraag: Wat werd er met de huisdieren
gedaan tijdens de evacuatie? En welke
dieren werden geslacht?

Evacuatiemonument

Tijdens de Duitse bezetting werd de
Willemskazerne (die op dit plein
stond) een opleidingscentrum voor
SS-soldaten. Daarmee werd de
kazerne een belangrijk doelwit voor
de geallieerden, die in de ‘Slag om
Arnhem’ de Rijnbrug probeerden te
veroveren. De kazerne werd dan ook
gebombardeerd en brandde
volledig uit. Waar de kazerne stond is
nu het Gele Rijders Plein.

Meneer Vogel: “Tijdens de oorlog zat
ik samen met mijn neef
ondergedoken. Ik wilde namelijk niet
moeten werken voor de Duitsers of
gevangen genomen worden! Wij
hadden ons in een ruimte onder de
grond verstopt. De ingang was
gebarricadeerd met stenen. Er kwam
eens een Duitse Officier om te praten
met mijn nicht die er woonde……
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… Ik was heel moe en lag te slapen.
De Duitser kwam .boven ons op het
luik staan. Mijn neef lag naast me en
was doodsbang, omdat hij dacht dat
ik zou gaan snurken! Mij wakker
maken durfde hij ook niet, omdat hij
bang was dat ik zou schrikken en
geluid zou maken!”

Herken jij wat er op deze foto staat en
kan je dit terugvinden in de
omgeving?

Gele Rijders Plein

Extra informatie:
De Slag om Arnhem & Market Garden, wat waren dat?
De Slag om Arnhem (17-26 september 1944) was een onderdeel van de
militaire operatie Market (lucht) Garden (land). De gedurfde poging om
een snelle doorsteek naar het Ruhrgebied te forceren, kwam bij
Arnhem tot stilstand. Onverwachts stuitten de geallieerden daar
namelijk op een sterke Duitse legermacht die zich toevallig in de buurt
van de stad bevond.
De lichtbewapende geallieerde luchtlandingsdivisies (Airbornes)
hadden geen schijn van kans. Slechts zeshonderd soldaten, onder
leiding van luitenant-kolonel John Frost, bereikten de Rijnbrug. Na vier
dagen zware strijd moesten zij zich op donderdag 21 september
overgeven aan de Duitsers.
Uiteindelijk zouden drieduizend van de tienduizend, veelal Engelse en
Poolse geallieerde soldaten, bij Driel de veilige overkant bereiken.
De Slag om Arnhem was op dinsdag 26 september definitief over. Wat
restte, was een totaal verwoeste binnenstad en een ontredderde
bevolking. Zij kreeg het bevel binnen 48 uur de stad te verlaten, waarbij
slechts het hoognodige mocht worden meegenomen. De evacués
gingen naar Apeldoorn, Rheden, Ede of nog verder weg.
Tekst: https://mijngelderland.nl/inhoud/canons/arnhem/slag-om-arnhem-1944

Dorst gekregen?
Haal een kopje koffie of thee bij Anne & Max op de
Bakkerstraat 50 en krijg een gratis dadelballetje
(energieboost!) voor het laatste stukje van de
tour. Anne & Max zit tussen locatie 4 & 5 in. Ze zijn
open op Bevrijdingsdag en daarna van woensdag
t/m zondag tussen 10.00 en 16.00.
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Let op: de vraag beantwoord je op
weg naar deze locatie!
De Duitse bezetting van Arnhem had
voor de Joodse inwoners de
vreselijkste gevolgen. Van de 2256
Joden die in de stad verbleven,
kwamen er ongeveer 1300 om.
Wonder boven wonder doorstond de
Synagoge de oorlogsverschrikkingen.

Mevrouw Klas: “Tijdens mijn werk zag
ik dat mijn baas praatte met een
Duitse officier. Nadat de officier weg
was werd ik kwaad op mijn baas
omdat hij zo vriendelijk was geweest.
Toen zei hij tegen mij dat ik niet boos
moest zijn, omdat deze officier heel
veel Joden gered had. Hij had
namelijk een lijst met alle adressen
van de Joden. Zij zouden huis na huis
afgevoerd gaan worden…
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…Maar voordat dit gebeurde is de
Duitse officier bij. al die adressen
langsgegaan en heeft hij de Joden
gewaarschuwd om te vluchten.
Die officier heette Jupp Henneböhl.
Hij is later gepakt en zou
doodgeschoten worden, maar kwam
net op tijd vrij en heeft de oorlog
overleefd.”

Onderweg kom je deze ‘gedenkplaatjes’ tegen met daarop de namen
van joodse inwoners die zijn weggevoerd tijdens de oorlog. Hoe heten
deze plaatjes en sinds welk jaar liggen
deze in de straten van Arnhem?

Synagoge
Synagoge

Op 14 april 1945 troffen de geallieerde
bevrijders een verwoeste stad aan.
Van de 25.000 huizen bleven er
minder dan 200 onbeschadigd. Vooral
de toestand van de Eusebiuskerk
raakte de Arnhemmers omdat de stad
haar vertrouwde aanblik had
verloren. De vernielde toren werd
symbool van het zwaar
getroffen Arnhem.

Mevrouw Bellaard: “Ons huis was
leeggeroofd. Onze sieraden waren
weg, zelfs het leer was uit de stoelen
gesneden! Niet alleen de Duitsers
maakte zich schuldig aan deze
plunderingen, de buren zeiden dat als
ze spullen kwijt waren wij maar eens
even bij ‘die en die buren thuis
moesten kijken’…
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….en jawel, daar stonden de gestolen
spullen! Voordat we vertrokken had
mijn vader een oude familieklok in de
kelder verstopt met oude doeken
eroverheen, deze is gelukkig niet
gevonden en lag nog onaangeraakt in
de kelder. Tot op de dag van vandaag
hangt deze prachtige klok bij mij in
het appartement!”

Op de doorzichtige foto zie je de
kapotte Eusebius. Kan jij herkennen
vanuit welke hoek de nieuwe foto
is genomen?

Eusebiuskerk

Tijdens de oorlog werd het Paleis van
Justitie op de Markt geheel verwoest.
Van de zuilen bij de entree was één
zuil afgebroken. Na de bevrijding
plaatste de Arnhemse beeldhouwer
Gijs Jacobs van den Hof de kapotte
zuil op een sokkel. Deze vormt nu het
Airborne Monument waar je als
laatste plek van deze tour naartoe zal
gaan.

Mevrouw During: “Wij zaten in een
schuilkelder in Gaanderen. Buiten
hoorden we opeens gezang. Het was
van de bevrijding! Kort daarna
werden we uit de kelder gehaald!”
Meneer Roet: “We hadden een oude
radio en hoorden de woorden:
‘Landgenoten, gij zijt verlost, God
heeft u welgedaan’ waarna het
Wilhelmus klonk.”
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Op de Markt 5 stond vroeger het
Joods Oude Liedenhuis. Alle zestig
bewoners en circa 20 joodse
personeelsleden zijn tijdens de oorlog
naar Westerbork getransporteerd.
Na de oorlog is geen van hen
teruggekeerd.

Op onderstaande foto zie je het oude
gerechtsgebouw na de oorlog.
Hoeveel zuilen stonden er nog
overeind?

Markt

Het Airborne monument bestaat uit
een door de oorlog beschadigde zuil
van het voormalig Paleis van Justitie
dat op een voetstuk is geplaatst.
Tijdens de jaarlijkse herdenking bij
het monument worden alle
geallieerden herdacht, die gesneuveld
zijn bij hun pogingen om de John
Frostbrug te veroveren in september
1944.

Mevrouw van Baal: “Tijdens het
bevrijdingsfeest kwamen de
Canadezen op jeeps voorbij. Iedereen
stond op straat. Een Canadees stapte
uit en vroeg mijn moeder of hij een
pluk van haar haar af mocht knippen,
ter herinnering aan de bevrijding. Dit
vond ze goed!”
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In 2018 maakten wij de tour en liepen
we deze samen met ouderen van
woonzorgcentrum Vreedenhoff.

De John Frostbrug heette vroeger de
Rijnbrug. Waarom denk je dat de brug
na de oorlog naar hem vernoemd is?

Airborneplein

Dit was de laatste locatie! We horen
graag wat je van de tour vond en
hoeveel punten je hebt verzameld!
Hiervoor kan je een filmpje of email
naar ons sturen waarin je beschrijft:
1. Wat je ervan geleerd hebt
2. Hoeveel punten je verzameld
hebt
3. Wat je het leukst vond
4. Iets dat je tegen de
ouderen wil zeggen

De foto’s en filmpjes die je met ons
wilt delen kan je (bijv. via WeTranser)
sturen naar oldschool@humints.com
We zien ernaar uit en delen deze ook
met de ouderen.
Wil je meer weten over de Arnhemse
Bevrijding? Ga dan (als dat weer mag)
ook eens op bezoek bij het Airborne
Museum, het Oorlogsmuseum of het
Erfgoed Centrum in Rozet!

En nu? Trakteer jezelf op wat te
drinken en vier de vrijheid (op gepaste
afstand!).
Toen wij deze tour voor het eerst
liepen, maakte Old-School vrijwilliger
(en voormalig chef) Henk witbrood
met aardbeien voor naderhand. Dit
was geen toevallige keuze: veel
Arnhemse inwoners aten dit bij de
Bevrijding!

Einde

Deze Old-School Tour
is onderdeel van het Old-School
programma, dat ontwikkeld werd door
HUMINT Solutions. De foto’s (behalve de
zwart-wit foto’s) zijn gemaakt door de
Arnhemse fotografe Valerie Spanjers. De
zwart-wit foto’s zijn afkomstig uit het
Gelders Archief. Voor vragen kan je
mailen naar oldschool@humints.com
Meer informatie is te vinden op
www.humints.com/oldschoolarnhem

