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Voorwoord
VAN DE BESTUURDER

We staan stil bij de bevr ijding van ons land.
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Willy de Groot - van Saane

Op 17 september 1944 begon operatie Market 
Garden, een gewaagd plan van de geallieerden om 
via Nederland door te stoten naar Duitsland. De 
operatie werd een legendarisch fiasco.

Op 6 juni 1944 waren de geallieerden met succes 
geland in Normandië en rukten vandaaruit steeds 
verder op. In de maanden daarop zochten ze naar 
een vervolg om de Duitsers definitief te verslaan. 
Dat werd Market Garden, een operatie die mede 
beroemd is vanwege alles wat er misging.

Vanaf dit najaar tot volgend jaar staan we stil bij de 
bevrijding van ons land, nu 75 jaar geleden. Vrijheid 
is een groot geschenk; we mogen nooit vergeten 
hoe die bevochten is. En dat terwijl een paar uur 
vliegen hier vandaan er iedere dag oorlog is. Onze 
vrijheid moeten we blijven koesteren.

In en om Ede worden we meegenomen in allerlei 
activiteiten die ons helpen om bewust stil te staan 
bij deze herdenking van onze vrijheid. 

Ook in deze uitgave van Wegwijs nemen we 
u mee rondom het thema oorlog, bevrijding en 
de beleving hiervan. Ik ben geraakt door de 
persoonlijke verhalen. Voor de generaties na de 
Tweede Wereldoorlog blijft het van belang dat we 
deze ervaringsverhalen tot ons laten komen.
 
Het is goed mogelijk dat de ervaringsverhalen tot 
gevolg hebben dat u verdrietig wordt door moeilijke 
herinneringen. Laat het ons weten, het is zo 
belangrijk dat u dit deelt. 

Ook in het heden worden we echter 
geconfronteerd met moeilijke situaties. Een aantal 
van onze bewoners is overleden; bewoners en 
cliënten hebben te maken met zieke kinderen of 

kleinkinderen. En ook onder onze collega’s en 
vrijwilligers horen we van ziekte en verdriet. Van 
harte hoop ik dat we samen mogen schuilen onder 
de vleugels van onze God. 

De ervaringen die wij opdoen, vertellen ons niet 
Wie God is. God is meer dan onze gevoelens van 
wanhoop, verlatenheid of eenzaamheid. Hij is en 
blijft Dezelfde, ook als alles om ons heen verandert. 
Ook als wij moeten loslaten, houdt Hij vast. 

Onder Zijn enorme vleugels is altijd genoeg plek 
voor ons om te schuilen. Want God is groter dan 
wijzelf, inclusief al onze zorgen, onze pijn en onze 
vragen. 

De zomervakantie ligt inmiddels achter ons. 
Met vernieuwde energie mogen onze collega’s en 
vrijwilligers weer aanwezig zijn om onze bewoners 
en cliënten te ondersteunen in hun dagelijks leven. 
Het is fijn om te merken dat zowel in Wekerom als 
in Ede met veel enthousiaste inzet de dagelijkse 
ondersteuning wordt gegeven. We nodigen u uit 
(ook als u in de wijk rond Bethanië woont) om actief 
mee te doen met de activiteiten die ook dit najaar 
georganiseerd worden. 

Ook bent u van harte welkom in ons restaurant 
voor een kop koffie, een warme maaltijd, een lunch 
of een high tea; u kunt altijd informeren naar de 
mogelijkheden.

  
Willy de Groot-van Saane
Raad van Bestuur
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De oogst is voorbij, de zomer is ten einde, en nog zijn we niet verlost.  
                                                                        Jeremia 20 : 8

Nog zijn we niet verlost
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Op 6 juni 1944 begon de grote 
invasie in Normandië. Op die 
dag begint de bevrijding van 
Europa. De geallieerde troepen 
bereiken op 4 augustus Parijs, 
op 3 september Brussel en op 
5 september Antwerpen. Radio 
Oranje liet enthousiaste berichten 
horen. De oorlog zou bijna voorbij 
zijn. In luttele dagen zou ook 
Nederland bevrijd worden. De 
vlaggen werden al tevoorschijn 
gehaald. Iedereen dolblij. Vandaar 
die naam: Dolle Dinsdag. Maar 
wat een teleurstelling. De 
bevrijding zou toch heel wat 
langer op zich laten wachten. 

Op 17 september begon de 
Operatie Market Garden, een grote 
militaire operatie die Nederland 
moest bevrijden. We weten 
het: deze operatie zou totaal 
mislukken. De slag om Arnhem 
werd verloren. De bevrijding van 
Nederland boven de rivieren zou 
een half jaar duren. Voorafgegaan 
door een vreselijke hongerwinter. 

Hierbij moeten wij denken aan de 
woorden van onze tekst: De oogst 
is voorbij, de zomer is ten einde, 
en nog zijn we niet verlost. Dit is 
een spreekwoordelijke uitdrukking 
uit de tijd van de profeet Jeremia, 
om aan te geven hoe erg de nood 
en ellende is van het volk. De 
oogst is mislukt, wat veroorzaakt 
kan zijn door vijandelijke troepen 
die Juda zijn binnengevallen. 
Jeremia ziet hoe Juda wordt 
verwoest door de Babyloniërs 
en dat de verlossing alsmaar 
uitblijft. De ellende is zeer groot. 

Nog zijn we niet verlost. Zij 
die de hongerwinter hebben 
meegemaakt, zullen de woorden 
van deze tekst heel goed kunnen 
begrijpen. Wat is er in die tijd 
verlangend uitgezien naar de 
bevrijding. 

Dankbaar mogen we zijn dat 
wij al bijna 75 jaar in vrijheid 
leven. Toch gebeuren er nog 
verschrikkelijke dingen in onze 
tijd. De kwade machten zijn nog 
volop aanwezig om verderf en 
verwoesting te zaaien. Heel veel 
ellende is er op deze wereld. We 

zien dan ook met vurig verlangen 
uit naar de verlossing die er zal 
zijn bij Christus’ wederkomst. Dan 
zal heel de aarde mogen bloeien 
van vrede en gerechtigheid. Al 
het kwade zal voorgoed zijn 
weggedaan. Er zal geen verderf 
en verwoesting meer zijn op deze 
aarde, die dan totaal en radicaal 
vernieuwd is geworden. Die dag 
van de grote Bevrijding moet nog 
komen. We zijn helaas nog niet 
verlost van al het kwade. 

Toch koesteren wij de hoop 
dat deze bevrijding er zeker zal 
komen. Deze hoop is gefundeerd 
op Jezus Christus, de gekruisigde 

en opgestane Heiland. Hij heeft 
de beslissende slag tegen de 
kwade machten overwonnen. Dat 
is op Goede Vrijdag op Golgotha 
gebeurd. Goede Vrijdag wordt wel 
eens vergeleken met D-Day 6 juni 
1944. D-Day is Decision Day, dat 
betekent: dag van beslissing. De 
overwinning in Normandië op de 
Duitse troepen was beslissend 
voor de komende bevrijding. 

Zo zeker Jezus Christus de kwade 
machten heeft overwonnen in Zijn 
kruisdood en opstanding, zo zeker 
zal de totale bevrijding er komen 
voor deze wereld, waar nog heel 
veel leed en onderdrukking is. 
Nu is bij ons nog het zuchtend 
verlangen naar deze verlossing. 

Het is al een heel rijke troost 
als je zelf door Jezus Christus 
bent verlost, dat je in Hem veilig 
en geborgen bent. Dan is er de 
zekerheid dat je eenmaal helemaal 
verlost zult zijn en de volle vrede 
zult genieten. Zover is het nog 
niet. We verkeren nog tussen 
Goede Vrijdag (D-Day, waarop 
de beslissende strijd is gevoerd), 
en de grote Bevrijdingsdag bij 
Christus’ wederkomst. Nog zijn 
we niet verlost van al de kwade 
machten. Maar de verlossing 
komt er zeker. Ook ons lichaam 
zal verlost zijn. Geen ziekte en 
dood zal er meer zijn. We zullen 
helemaal zijn verlost. En er zal een 
nieuwe wereld zijn, een wereld 
die bloeit van liefde, vrede en 
gerechtigheid tot Gods eer. 

        D.C. Floor

Maar de 
verlossing 

komt er
zeker.
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75 jaar Market Garden, 
verdriet, vreugde en vrijheid.

VERDRIET
Afgelopen maand las ik het boek van Antony Beevor, 
wat eenvoudig De slag om Arnhem heet. Hij schreef ook 
Stalingrad en D-Day, de strijd om Normandië. Toen ik 
het boek uit had was mijn gevoel, wat is er toch geleden 
en vooral wat zijn veel mensen tekort gedaan. Je leest 
dat de Engelse veldmaarschalk Montgomery de brug 
in Arnhem als doel bepaalt. Daar moeten de Engelse 
parachutisten landen. Dan moet er snel met tanks vanuit 
België opgetrokken worden om de vijand op de knieën te 
krijgen.

Te ambitieus blijkt. De Duitsers hebben nog te veel 
troepen en tanks beschikbaar en organiseren dat snel, ze 
halen ze zelfs ver uit Duitsland. De Amerikanen met ook 
Engelsen moeten vanuit België komen en in drie dagen 
bij de brug staan. Het doel is daar het door de Engelse 
para’s geslagen bruggenhoofd te ontzetten en zo de brug 
in handen te krijgen. Via Eindhoven en luchtlandingen 
bij Son. Dat halen ze niet, de weg naar het noorden via 
Nijmegen blijkt ‘de snelweg naar de hel’ te zijn, zo zwaar 
is daar de Duitse tegenstand. Uiteindelijk komen ze tot 
Driel en kan een deel van de Engelsen nog teruggehaald 
worden over de Nederrijn. Men weet vanaf het begin van 
de landingen niet waar de verschillende troepen zitten 
omdat de communicatie niet of nauwelijks werkt. Tot 
op de dag van vandaag is onduidelijk waarom het niet 
werkte. Te veel bomen, de nieuwe kristallen in de radio’s, 
Duitse stoorzenders? Men weet het niet.

Op onze Ginkelse Heide landen ook bijna 2000 
parachutisten die langs het spoor naar Arnhem moeten. 
Het komt in het boek maar even langs, maar dat bedoel ik 
dan met verdriet. Veel mensen dachten na de landingen 
dat men bevrijd was en schoten de parachutisten 
te hulp. Gewonden verzorgen, onderduiken, soms 
zelfs meevechten. In de ogen van de Duitsers waren 
dat terroristen, ze werden zonder pardon ter plekke 
doodgeschoten. Zo ook aan de rand van de Ginkelse 

Heide. Nederlandse SS’ers uit Amersfoort schoten er twee 
jongens uit Ede dood, die met een oranje armband om na 
de landingen zich bij de Engelsen wilden aansluiten. Dat 
gebeurde ook in Oosterbeek en in Wolfheze, overal dus.
De Polen die later grotendeels tussen Duitsers waren 
geland omdat de Engelsen niet op tijd in het afwerpgebied 
konden zijn, moesten vanuit Driel de Nederrijn 
oversteken. Ze kregen nauwelijks boten en hun generaal-
majoor Sosabowski werd door de Engelse staf niet bij 
beslissingen betrokken.

Ook weer groot verdriet, de gewone soldaten sneuvelen 
omdat officieren een hekel aan elkaar hadden en niet 
overlegden. Er werden soldaten op patrouille gestuurd 
terwijl iedereen wist dat ze nauwelijks kans hadden om 
levend terug te komen. Een van Beevors conclusies is dat 
ondanks de strategische tekortkomingen het bijna niet 
te geloven is dat men zover is gekomen en zo lang heeft 
gevochten in Arnhem en Oosterbeek.

Dat bedoel ik naast verdriet met: wat zijn mensen 
tekort gedaan. En een laatste over tekort gedaan. Het 
ging om de brug, terecht de aandacht daarvoor, er is 
verschrikkelijk gevochten in de stad Arnhem. Maar ook 
in het gebied er omheen, ook daar dood en verderf en 
evacuaties. Laten we dat niet vergeten.
 
VREUGDE
Officieel heette de slag Operatie Market Garden. Market, 
de luchtlandingen, Garden, de grondtroepen uit het 
zuiden. Nu spreken we van de Airborne en de Airborne-
gemeenten: Arnhem, Overbetuwe, Renkum en Ede.
En eigenlijk is het nog niet zo lang dat we er vreugde 
over hebben. Vooral de Engelsen hebben het gezien als 
eigen falen, men had verloren en hoe kon je nou blij 
zijn na al dat verdriet, de slachtoffers, de schade, de 
evacuaties. Dit was toch Hitlers laatste overwinning van 
de Tweede Wereldoorlog, waarna voor boven de rivieren 
de hongerwinter volgde.

MR. L.J. (RENÉ) VERHULST  -  BURGEMEESTER VAN EDE
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Maar die slag hebben we wel gewonnen: de omslag 
naar vreugde, ondanks de opofferingen. En dat mag 
ook. Nabestaanden moeten trots zijn op wat hun 
vader of moeder, opa of oma heeft gedaan. Ze zijn niet 
omgekomen voor een verloren zaak, uiteindelijk kwam 
die vrijheid.

Dat brengt mij terug bij de ambities van Montgomery. 
Hij kreeg achteraf veel kritiek, het was te ambitieus, hij 
wilde de Amerikanen de loef afsteken en naar de Polen 
werd onvoldoende geluisterd. Het is waar, maar wat was 
er gebeurd wanneer de Westerschelde en Antwerpen 
eerst wel veroverd waren en er langzaam en breed in 
Nederland opgetrokken zou zijn door de geallieerden? 
Dan geen Market Garden, maar ook dan was er een 
enorm slagveld ontstaan, de Duitsers bleven vechten tot 
op het laatst. Verdriet was ook dan niet voorkomen. Niet 
voor niets beschrijf ik het verdriet het langste in deze 
bijdrage. Maar vreugde mogen we er nu ook over hebben.
 
VRIJHEID
Ik ben benieuwd met welke bril u in Bethanië dit leest. 
Met de glazen van verdriet of die van vreugde? Hoe 
moeilijk misschien te combineren: ik hoop van allebei. 
U kijkt terug op een lang leven. Uw generatie heeft zelf 
Market Garden misschien meegemaakt of weet uit de 
eerste hand van familie wat er allemaal gebeurde.

Bij de jaarlijkse herdenking komen vreugde en verdriet 
bij elkaar. Met als belangrijkste dat we beseffen dat alle 
offers ons vrijheid hebben opgeleverd en dat die vrijheid 
niet vanzelfsprekend is. Er vallen niet ineens bommen op 
je huis zoals op 17 september 1944 rond het station. 69 
Edenaren verloren het leven. Je wordt in Nederland niet 
door een bezetter zo maar op straat doodgeschoten zoals 
die twee jongens uit Ede na de landingen overkwam.

Bij de Schaapskooi staat straks een monument, we 
noemen het een Landmark. Een zichtbare markering van 
de gebeurtenissen. Het heet ‘Vensters op het verleden.’ 
Kijkend door die vensters zie je het beeld van de 
luchtlandingen. Je kunt er over lezen en voor bezoekers 
is er informatie welke routes je nu kunt lopen en fietsen. 
Ik hoop dat die bezoekers die deze geschiedenis niet 
kenden ook denken aan het verdriet, de vreugde en 
vooral dankbaar zijn voor de vrijheid die wij nu hebben.

In Bethanië kunt u de ook de Airborne-herdenking op 
zaterdag 21 september aanstaande volgen. De NOS 
zal een rechtstreeks uitzending verzorgen. Als Ede zijn 
we er erg trots op dat prinses Beatrix en prins Charles, 
namens het Engelse koningshuis aanwezig zijn. Om te 
onderstrepen dat we in vrijheid mogen leven en die niet 
vanzelfsprekend is.
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“Je moet Market Garden 
niet isoleren”

Ed van Seters (1950) is een druk bezet man. Dat 
lijkt in tegenstrijd met zijn maatschappelijke 
positie, want sinds veertien jaar is hij 
gepensioneerd. Omdat Van Seters vanaf zijn 
twintigste is gaan werken als beroepsmilitair 
moest hij op zijn 55ste afzwaaien. Dat deed hij 
met pijn in zijn hart, want Van Seters hield van 
zijn werk, waarin hij vele functies bekleedde. 
Grotendeels werkte hij bij de Verbindingsdienst 
en dat is ook de reden geweest waarom hij 
uiteindelijk in Ede is komen wonen. Het grappige 
is dat het Platform Militaire Historie Ede, waarbij 
Van Seters vrijwilliger is, sinds een jaar gevestigd 
is op het adres Verbindelaarsweg 100 in Ede. 
In het gebouw, dat met reden De Smederij 
is genoemd en waar nu diverse prachtige 
expositieruimtes zijn ingericht, heet Van Seters 
mij welkom voor een interview (niet alleen) over 
Market Garden.   
 
WIL JE EERST IETS OVER JEZELF VERTELLEN?
Ik ben mijn leven lang beroepsmilitair geweest en heb 
grotendeels gewerkt bij de Verbindingsdienst. Eigenlijk is 
‘verbindelaar’ een scheldwoord, maar je zou het ook een 
geuzennaam kunnen noemen. In mijn diensttijd moest 
elke militair elke drie jaar van functie en standplaats 
veranderen. Maar omdat ons gezin daaronder ging 
lijden, kozen we uiteindelijk voor een vaste woonplaats. 
Dat werd Ede, waar ik trouwens ook heb gewerkt in 
verschillende kazernes. 

EN NU BEN JE VRIJWILLIGER OP JE EIGEN VAKGEBIED.
Ja, maar ook toen ik nog werkte deed ik al 
vrijwilligerswerk. Het besturen zit in mijn bloed, 
en daarnaast vond ik vroeger ook altijd al dat je 
verantwoordelijkheid moet nemen voor de dingen die op 
je pad komen. Ik was bestuurder in kerk, op school en bij 
de club. Verder was er mij veel aan gelegen om aan de 
burger uit te leggen wat er met Defensiegeld gebeurde. 
Daarom hield ik mij veel bezig met zogeheten civiel-
militaire contacten. Speerpunten daarvan waren onder 
andere de Pegasuswandeltochten en de Airborne-taptoes 
in Ede. 

WANNEER IS HET PLATFORM MILITAIRE HISTORIE EDE 
OPGERICHT?
Dat was in 2012. We deden dat om versnippering te 
voorkomen van de aanwezige kennis en informatie. Met 
een harde kern van vijftien mensen doen we vooral aan 
educatie, veelal aan scholieren. 

WAT DRAGEN JULLIE OVER, MET NAME AAN DE 
JEUGD DIE HIER KOMT?
Onze insteek is altijd het menselijke verhaal. Onze 
expositie heet niet voor niets ‘Ede tussen de linies’. In 
elke frontoorlog is er sprake van een gebied tussen beide 
fronten. Daar zitten de gewone burgers die de klappen 
krijgen. Aan kinderen stellen we altijd de vraag: Wat 
zou jij meenemen als jij plotseling weg moet uit je huis 
en het meeste moet achterlaten? Zo laten we hen iets 
ervaren van de dilemma’s waarvoor je komt te staan als 
vluchteling. Bij alle heroïek wordt juist het menselijke 
aspect vaak vergeten, maar precies daarop willen wij 
de aandacht vestigen. Daarbij houden we het zo dicht 
mogelijk bij de mensen die we hier ontvangen. 

KUN JE DAT NOG VERDER UITLEGGEN?
Het gevaar van versimpeling dreigt. Market Garden is 
een begrip geworden, iedereen heeft het erover. Maar 
veel mensen, en met name kinderen, hebben geen idee 
wat zich daarvoor allemaal afspeelde juist hier in Ede. 
Je moet Market Garden niet los zien van de rest van de 
oorlog. Wij vertellen graag het hele verhaal. Te beginnen 
met de inval van de Duitsers in mei 1940 tot de bevrijding 
in april 1945. Maar ook de nasleep van de Slag om 
Arnhem. Eind 1944 zaten in Ede zo’n 400 Britse soldaten 
ondergedoken, ontsnapt aan Duitse krijgsgevangenschap. 
Samen met het Edes verzet is geprobeerd ze weer terug 
te brengen naar hun kameraden aan de zuidkant van de 
Rijn. Dat werden de Operaties Pegasus, die uniek waren 
voor Nederland.

NAM EDE DAN ECHT ZO’N UNIEKE POSITIE IN?
Jazeker. Zowel aan het begin als aan het einde van de 
oorlog is er hier op de Ginkelse Heide daadwerkelijk 
gevochten. De Slag om Arnhem begon met het deels 
mislukte bombardement van de geallieerden op de 

OUD-MILITAIR ED VAN SETERS

(door: Silvester van der Pol)
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kazernes in Ede, waarbij helaas 69 burgerdoden vielen. 
Wat ook bijna niemand meer weet is dat generaal 
Montgomery had bepaald dat de geallieerde opmars in 
1945 zou stoppen na Ede. Waarom? Omdat Operaties 
Manna en Faust voorrang kregen. Die operaties 
bestonden uit voedseltransporten naar het westen van 
Nederland waar inmiddels grote hongersnood heerste. 
Dankzij die tijdelijke staking van de opmars kregen we 
hiervoor Duitse medewerking. 

JE KOMT BINNENKORT ZELF IN BETHANIË, 
NIETWAAR?
Ja, op 22 oktober aanstaande geef ik daar een lezing 

van een uur. Daarbij gaat het over de Operaties Pegasus 
in oktober en november 1944. In mijn lezingen leg ik 
vooral de nadruk op verhalen. Verhalen over mensen 
vooral, waargebeurde verhalen over mensen van vlees 
en bloed: vaak gewone Edese families. Meestal ellendige 
ervaringen, en heel soms anekdotisch: daags na de 
beroemde luchtlandingen op de Ginkelse Heide lagen 
er daar 1900 verlaten parachutes. Toen dat in het dorp 
bekend werd, togen veel Edese huisvrouwen naar de hei 
omdat ze die parachutestof goed konden gebruiken. Hier 
op zolder hebben we nog een mooi exemplaar van een 
jurkje dat is gemaakt van die parachutestof. Dat bedoelen 
we dus ook met ‘het menselijke verhaal’. 
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Eigenlijk is ‘verbindelaar’ 
een scheldwoord, maar je 

zou het ook een geuzennaam 
kunnen noemen.

Militair Historisch Informatiepunt ‘De Smederij’. 
Verbindelaarsweg 100 – 6711 VD Ede
Openingstijden (gratis toegang): 
elke dinsdagmiddag van 13.00 – 16.00 uur 
en elke laatste zaterdag van de maand van 13.00 – 17.00 uur. 
E-mail: info@platformmhe.nl  |  Telefoon: 06-42757859 (Ed van Seters)

LEZING:
Ed van Seters komt op dinsdag 22 oktober om 10.00 
uur een lezing geven in het restaurant van Bethanië. 
De lezing is vrij toegankelijk voor bewoners en 
belangstellenden. 
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Wat doet een oorlog met je?

ds. Piet van Duijvenboden

KRIJGSMACHTPREDIKANT TE APELDOORN 
EN HARSKAMP

OVER WIE GAAT HET?
In dit artikel schrijf ik over militairen die zijn ingezet bij 
een uitzending in een oorlogsgebied. Dat gaat vooral 
over mijzelf en mijn ervaringen. Ik spreek dus niet over 
de gevolgen voor slachtoffers in een oorlogsgebied en 
ook niet over familieleden van militairen. Dat zou te veel 
ruimte vragen. 
Ik schrijf vooral vanuit mijn eigen ervaring. Ik heb drie 
uitzendingen meegemaakt die alle drie direct te maken 
hadden met oorlogshandelingen. Het is nadrukkelijk mijn 
ervaring en het zijn mijn reflecties die u zult lezen. 

HEEL PERSOONLIJK
Laat ik beginnen met te vertellen dat ik het een grote stap 
vond om naar een oorlogsgebied te gaan. Het eerste wat ik 
deed was persoonlijk gedag zeggen tegen mijn vrouw, mijn 
kinderen en allen die me lief zijn. Daarbij heb ik uitgestraald 
ervan overtuigd te zijn heelhuids terug te komen. Maar dat 
was een beetje toneelspel. Ik heb, zoals gebruikelijk is, de 
‘handleiding nabestaanden’ van Defensie ingevuld, samen 
met mijn vrouw. Opeens zaten we samen te praten over de 
mogelijkheid dat ik niet zou terugkeren. We spraken samen 
over mijn begrafenis, bijvoorbeeld over welke Bijbeltekst ik 
centraal wilde laten staan.
 
Daarnaast heb ik ook persoonlijke afscheidsbrieven 
geschreven. Aan mijn vrouw en mijn (schoon)kinderen 
heb ik in die brieven verteld wat ze voor me betekenen. U 
zult kunnen begrijpen dat er menige traan gevloeid heeft 
tijdens het schrijven. Mijn wijkpredikant heeft die brieven 
van mij gekregen met de vraag die af te geven als ik niet 

meer zou thuiskomen. Hoe moeilijk ik dit alles ook vond, 
het heeft me stilgezet bij de mensen die me echt dierbaar 
zijn en tot op de dag van vandaag denk ik dat ik meer dan 
vroeger zie hoe rijk ze me maken. 

ZOU IK HET AANKUNNEN?
Toen ik in het oorlogsgebied aankwam, kregen we 
direct een uitgebreide briefing over hoe we moesten 
handelen bij een aanval. Dan komt de vraag op: ‘Hoe ga 
ik reageren als ik onder vuur kom? Gaat de angst mij 
overweldigen? Of blijf ik rustig?’ Ik hoefde niet lang te 
wachten. Binnen 24 uur na aankomst volgde een aanval. 
Ik ontdekte dat ik rustig bleef. Ik sprak bij iedere aanval 
een gebed uit en deed wat ik moest doen. Ik heb ervaren 
dat God me rust gaf en kracht om er te zijn voor anderen. 

HERINNERINGEN DIE BLIJVEN
Helaas moesten we met grote regelmaat afscheid 
nemen van gesneuvelde collega’s. Dat gaat met grote 
waardigheid. Ik zie die beelden zo weer voor me. Als 
ik de tonen hoor van Amazing Grace of beelden van 
een transport van gesneuvelden, sta ik ineens weer op 
het vliegtuigplatform waar de ceremonie was. Ik ruik 
de kerosine, ik hoor de draaiende motoren, ik zie de 
ontroerde en soms ontredderde collega’s die hun buddy 
in het vliegtuig zetten. Herinneringen die dierbaar zijn, 
maar ook confronterend. 

GERAAKT
Wie eenmaal in een oorlogsgebied is geweest, vindt 
oorlog niet langer romantisch. Oorlogsgeweld is 
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verschrikkelijk, het brengt het slechtste in mensen 
naar boven. Sommige mensen, niet iedereen, krijgen 
last van PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom). 
Hun leven verandert er totaal door. Ze krijgen zonder 
enige aanwijsbare reden aanvallen van stress. Ze zijn 
onnodig bang of agressief. Ze krijgen flashbacks op 
ongewenste momenten. Hun slaapritme raakt volledig 
verstoord en vaak geldt dat ook voor de verhoudingen 
met hun omgeving. Niet voor niets bestaat er 
binnen de vereniging Wounded Warriors (verwonde 
strijders) een afdeling met door PTSS geraakte 
collega’s. Hoewel er goede manieren zijn om PTSS 
te behandelen, geldt helaas voor een deel van deze 
mensen dat de gevolgen hun leven lang zullen blijven. 

GEWETEN
Oorlog brengt je in een levenssfeer die je daarvoor 
niet kende. Je ziet niet alleen geweld, maar je bent 
ook onderdeel van een eenheid die zelf geweld 
gebruikt in de strijd. Ik zeg eerlijk dat ik daarover niet 
raak uitgedacht. Maar ook besef ik dat er situaties zijn 
waarbij ingegrepen moet worden. Wie kan, ook als 
christen, werkeloos aan de kant blijven staan als je 
ziet hoe honderden, zo niet duizenden mensen worden 
vermoord? Aan de andere kant blijft het een spagaat 
dat je geweld wilt stoppen met geweld. Aan de ene 
kant was ik blij dat ik zag dat onze eigen troepen 
bombardementen uitvoerden zodat de tegenstanders 
wel moesten stoppen met wat ze aan het doen waren. 
Aan de andere kant wilde ik en kon ik niet loslaten dat 
al die mensen schepselen van God zijn. Ik kon en wil 
niet loslaten dat het doden van een medemens altijd 
verschrikkelijk is. Hoewel dit dilemma voor mij lastig 
blijft, zou ik niet willen dat er niet is. Geweld moet 
altijd de allerlaatste optie blijven waarnaar je grijpt als 
er werkelijk geen enkele andere mogelijkheid meer is. 
Je mag nooit wennen aan geweld. 

THUISGEKOMEN
Het aanpassen aan het leven thuis, vraagt van 
militairen inzet en aandacht. Je moet loskomen 
uit de sfeer waarin je leefde. Je battlemind 
(oorlogsinstelling) moet worden omgezet in je 
gewone leefstijl. Je moet opnieuw in het ‘gezins- of 
familiesysteem’ stappen, dat het zonder jou gewoon 
gered heeft. Dat is soms best confronterend, maar 
tegelijk ook heerlijk. Thuiskomen betekent voor veel 
militairen dat ze meer dan vroeger gaan waarderen 
wat het leven in Nederland brengt. Dat we hier in 
vrijheid leven, welvaart kennen, in relatieve veiligheid 
leven. Voor mijzelf geldt dat ik het vooral heerlijk 
vond als ik weer voor het eerst in de kerk was. Als ik 

weer eens met zoveel anderen de psalmen zong, de 
gebeden hoorde, de gemeenschap kon ervaren. 

IN ZIJN HAND
Het laatste dat ik wil zeggen, is dat ik het heerlijk 
vind om het alles in Gods hand te leggen. De vragen 
rondom een oorlog zijn te groot voor mij. Ik kan Hem 
om vergeving vragen voor al mijn tekorten. Ik kan 
bidden voor allen die ik niet kan helpen. Ik bid vooral 
om vrede. Ik bid om die dag waarop God alle tranen, 
ook die gestort in en door oorlogen, van de ogen zal 
afwissen.
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Onlangs bereikte ons het overlijdensbericht van onze oud-directrice mevrouw 
Oskam. Zij heeft ons huis bestuurd tussen 1980 en 2000. In die twintig jaren 
gebeurde er veel. Niet alleen kreeg de professionalisering van de zorg steeds 
meer vorm, maar werd het uitbreidende vastgoedbezit van de stichting al snel een 
molensteen. In het najaar van 2013 ging ik bij mevrouw Oskam op visite in haar 
fraaie appartement in Driebergen, voor een interview dat eind 2013/begin 2014 
is geplaatst in de voorloper van dit blad (De Wegwijzer). Naar aanleiding van dat 

interview volgt hieronder een In Memoriam.

Mevrouw M. (Maria) Oskam werd geboren in Werkhoven. Zij is ongetrouwd gebleven. In haar werkzame 
leven heeft ze (inclusief haar opleiding) totaal vijftien jaar gediend in het Diaconessenhuis te Utrecht. Toen 
ze eenmaal hoofdverpleegkundige algemene dienst was, wilde ze op een gegeven moment een omslag 
gaan maken. Ze volgde een managementsopleiding en solliciteerde naar de directeursfunctie in Bethanië. 
Bethanië stond toen nog aan de Stationsweg. Daar viel haar de huiselijke en gemoedelijke sfeer in het huis 
op. Men kende elkaar goed en er was veel onderlinge betrokkenheid. Het was de tijd dat ‘bejaardenhuis’ 
niet bijna een scheldwoord was, maar een alledaagse benaming voor wat daarna al snel ‘verzorgingshuis’ 
ging heten. Niet alleen was de rollator nog niet uitgevonden, maar zou die voor de meeste bewoners toen 
niet eens nodig zijn geweest. In die tijd stonden er zelfs een fl ink aantal fi etsen van bewoners in de kelder 

gestald, wist mevrouw Oskam nog goed. Een enkeling gebruikte een rolstoel. 

Het was de tijd van het bestaan van dameskransjes en het ontbreken van zoiets als een receptioniste. 
Overzichtelijkheid en kleinschaligheid waren troef. Er was veel minder personeel en ook waren er aanzienlijk 
minder vrijwilligers. Mevrouw Oskam kon zelf heel ruim de tijd nemen voor contacten met bewoners, naar 
eigen schatting was dat wel 25% van haar werktijd toen. In 1984 verhuisde Bethanië naar de Plateellaan. 
Dat had veel voeten in de aarde, want veel bewoners zaten daarop niet te wachten; ondanks de eigen 
douche en de verdriedubbeling van de kameroppervlakte. Uiteindelijk verliep de verhuizing voorspoedig, 
maar waren er wel de nodige kinderziekten, onder andere doordat de liften regelmatig stagneerden. In 

1985 bracht prinses Juliana nog een werkbezoek aan het nieuwe gebouw.

De Stichting Hervormde Wooncentra te Ede, zoals Stichting Bethanië toen nog heette, bouwde in die tijd 
nog op drie andere plaatsen, waaronder aan de Kleefse Hoek. Die voortvarendheid had al snel een keerzijde 
in de vorm van de zogeheten ‘klimleningen’ die waren aangegaan. Na enige jaren werden die leningen een 
groot probleem en moest tot afbouw respectievelijk afkoop worden overgegaan omdat het bestaansrecht 
van de stichting in het geding was. Mevrouw Oskam heeft die tijd als moeilijk en roerig ervaren. Ze ervoer 
een gebrek aan deskundigheid in deze complexe materie. Dankzij de grote inzet van een aantal derden 
kon het grootste deel van de woningen worden verkocht aan Woonstede. Daar was mevrouw Oskam zeer 
dankbaar voor. Zoals ze ook de Heere God dankbaar was voor alles wat zij heeft kunnen bijdragen aan de 
stichting. Zo kwam zij op mij over: een rustige, wijze vrouw die altijd, en zelfs tot voor kort, zeer betrokken 
bleef bij Bethanië. Zo werkte ze nog mee aan het symposium met ds Romijn in de jubileumweek van 2018. 
Mevrouw Oskam is ruim 82 jaar oud geworden. Wij gedenken haar in dankbaarheid, en zijn ook onze God 

dankbaar voor haar leven, dat ze voor een belangrijk deel mocht geven voor het werk in ons huis.

IM MEMORIAM MEVROUW M. OSKAM

(Silvester van der Pol)
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PERSONEELSVERENIGING
We gebruiken giften voor het organiseren van activiteiten 
waarin het verbinden tussen collega’s centraal staat. Naast het 
organiseren van uitjes vervult de PV ook een belangrijke taak in 
lief en leed, het sturen van een kaartje of bloemetje bij ziekte of 
blijde gebeurtenissen. 

Mocht u een gift willen geven aan de personeelsvereniging 
dan kunt u hiervoor bij de receptie terecht. Zij zullen de gift in 
ontvangst nemen en aan ons doorgeven.

Ook is het mogelijk om uw gift over te maken.

Het rekeningnummer is:  NL73 RABO 0103 2327 37
t.n.v. Stg. Bethanië Personeelsvereniging

Namens de Personeelsvereniging,
Joop Adams

U heeft er wellicht al eens over gehoord, het Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg. Dit is de standaard voor kwaliteit in de 
verpleeghuiszorg. Het is daarmee het kompas voor betrokken 
partijen als de cliënt en mantelzorgers, zorgverleners en 
zorgorganisaties, zorgkantoren en de Inspectie Gezondheidszorg 
en Jeugd (IGJ). Ook Bethanië is druk bezig met de implementatie 
hiervan. Elk jaar wordt er een kwaliteitsplan en een 
kwaliteitsverslag geschreven. Door deze aanpak is het mogelijk 
concrete stappen te maken in de zorgkwaliteitsverbetering. We 
zien bijvoorbeeld dat de basisformatie per afdeling is verhoogd en 
daarmee zelfs boven de norm is gekomen. Op de afdeling Welzijn 
& Activiteiten werken een viertal welzijnsmedewerkers en een 
muziektherapeut. Deze medewerkers leveren een bijdrage aan 
het welzijn van onze bewoners, onder andere door het vervullen 
van hartenwensen, die bewoners kenbaar hebben gemaakt via 
de wensboom. Een ander voorbeeld is de samenwerking door 
een medewerker van de afdeling Welzijn met onze dominee bij 
verschillende thema’s (bijvoorbeeld zomer). Het is prachtig om te 
zien hoe welzijnszorg en pastorale zorg samenwerken en daarmee 

bijdragen aan het welbevinden van onze bewoners. 
Wordt de kwaliteit van zorg in Bethanië ook door externe instanties 
gemeten? Ja. Om te beginnen maakt Bethanië gebruik van het 
Prezo-kwaliteitssysteem om de kwaliteit van zorg en diensten te 
meten. De externe audits zijn gebaseerd op het Kwaliteitskader, 
waarbij er gekeken wordt hoe er persoonsgerichte zorg wordt 
geboden. Aan Bethanië is opnieuw het Gouden Keurmerk 
toegekend, wat aangeeft dat er goede persoonsgebonden 
zorg wordt geboden. Dit werd nog verder onderstreept door de 
bevindingen van de Inspectie. Natuurlijk zijn er verbeterpunten 
aan te wijzen, en daar wordt ook zeker aan gewerkt.  De uitdaging 
waar Bethanië volgens de cliëntenraad  nu voor staat, is te komen 
tot een integraal aanbod van zorg en welzijn.

H. Waanders, voorzitter van de cliëntenraad     

clientenraad@bethanie.nl

VERTROUWENSPERSOON ONGEWENSTE 
OMGANGSVORMEN PERSONEEL EN VRIJWILLIGERS

Als u/jij te maken hebt met ongewenste omgangsvormen 
op het werk bij Bethanië of andere vertrouwelijke zaken, 
stuur dan de klacht schriftelijk per e-mail naar Mevrouw 
L. (Lianne) van Leeuwen-Schepping.

E-mail: vertrouwenspersoon@bethanie.nl

VERTROUWENSPERSOON BEWONERS

Bij de vertrouwenspersoon kunt u advies vragen of een 
klacht indienen. De vertrouwenspersoon zal u helpen 
zoeken naar een passende oplossing voor uw probleem. 
Ook kan zij u doorverwijzen, raad geven of gewoon naar 
u luisteren.

Mevrouw R. de Korte is telefonisch bereikbaar op 
nummer 0318-621139.

15
wegwijs

VERTROUWENSPERSONEN 

VAN DE CLIËNTENRAAD

wegwijs_3_2019_los.indd   15 12-09-19   08:55

Onlangs bereikte ons het overlijdensbericht van onze oud-directrice mevrouw 
Oskam. Zij heeft ons huis bestuurd tussen 1980 en 2000. In die twintig jaren 
gebeurde er veel. Niet alleen kreeg de professionalisering van de zorg steeds 
meer vorm, maar werd het uitbreidende vastgoedbezit van de stichting al snel een 
molensteen. In het najaar van 2013 ging ik bij mevrouw Oskam op visite in haar 
fraaie appartement in Driebergen, voor een interview dat eind 2013/begin 2014 
is geplaatst in de voorloper van dit blad (De Wegwijzer). Naar aanleiding van dat 

interview volgt hieronder een In Memoriam.

Mevrouw M. (Maria) Oskam werd geboren in Werkhoven. Zij is ongetrouwd gebleven. In haar werkzame 
leven heeft ze (inclusief haar opleiding) totaal vijftien jaar gediend in het Diaconessenhuis te Utrecht. Toen 
ze eenmaal hoofdverpleegkundige algemene dienst was, wilde ze op een gegeven moment een omslag 
gaan maken. Ze volgde een managementsopleiding en solliciteerde naar de directeursfunctie in Bethanië. 
Bethanië stond toen nog aan de Stationsweg. Daar viel haar de huiselijke en gemoedelijke sfeer in het huis 
op. Men kende elkaar goed en er was veel onderlinge betrokkenheid. Het was de tijd dat ‘bejaardenhuis’ 
niet bijna een scheldwoord was, maar een alledaagse benaming voor wat daarna al snel ‘verzorgingshuis’ 
ging heten. Niet alleen was de rollator nog niet uitgevonden, maar zou die voor de meeste bewoners toen 
niet eens nodig zijn geweest. In die tijd stonden er zelfs een fl ink aantal fi etsen van bewoners in de kelder 
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Vrienden van Bethanië
“In het beleidsplan van de Stichting Vrienden 
van Bethanië” staat dat wij ernaar streven 
jaarlijks meerdere wensen van “Stichting 
Bethanië” en “Hospice Ede - de Olijftak” in te 
willigen. Het gaat hier altijd om wensen
die niet vergoed worden vanuit de 
Wet Langdurige Zorg en/of door de 
zorgverzekeraar en dus is het noodzakelijk 
om gelden te verwerven door middel van 
donaties, legaten, giften en allerlei acties.

Bovenstaande doelstellingen vindt u standaard terug in 
Wegwijs omdat wij alleen door uw bijdrages in staat zijn 
om wensen van onze bewoners te honoreren.

De kopij voor het herfstnummer moet nagenoeg altijd 
worden ingeleverd in de vakantieperiode en dan is het 

altijd weer even nadenken over of,  en zo ja wat er ook
al weer is gebeurd in de achterliggende periode.

Voor ons bestuur is dat niet zoveel omdat een aantal 
zaken in de vorige uitgave uitgebreid aan de orde is 
geweest en een aantal toen uitgesproken wensen zijn 
momenteel in behandeling en kunnen hopelijk binnenkort 
worden ingewilligd. Dit heeft een tweetal redenen:

-  De vanwege de hitte uitgestelde zomermarkt is nu 
verschoven naar 18 september aanstaande; we hopen 
op veel bezoek en een hoge opbrengst.

-  In september worden opnieuw de EDE-DOET bonnen 
verspreid; ook hiervan hopen we dat die door velen 
worden ingeleverd bij Bethanië.

Wij zijn dankbaar voor alle ontvangen giften van de 
afgelopen periode.

Als u ons wilt helpen kan dat; bij de receptie kunt u zich als vriend 
aanmelden en/of informatie inwinnen.

Het bankrekeningnummer van de stichting is:
NL31 SNSB 0925 8288 07 of NL 46 INGB 0005673692
De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zodat uw gift aftrekbaar is.

Contactgegevens: 
Stichting Vrienden van Bethanië t.a.v. de heer M. van de Kolk

Platteelhof 3, 6711 JK EDE KvK nummer 41048193, RSIN 816128662
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Begin dit jaar is het boek Godvergeten uitgegeven. Het is geschreven door Tim van Iersel die theoloog, 
predikant en ethicus is en als geestelijk verzorger werkt in diverse verpleeghuizen in Den Haag. Van Iersel 
staat vanwege zijn expertise inmiddels bekend als de ‘dementiedominee’. In Godvergeten biedt de auteur 
handreikingen en bemoediging in het omgaan met dementie en God. 

Dagblad Trouw, dat het boek in een recensie het hoogste 
aantal van vijf sterren gaf, stelt met Van Iersel dat 
dementie letterlijk een ‘Godvergeten’  ziekte is. Zo voelt 
het althans voor veel getroffenen. Vaak krijgt Van Iersel 
de prangende vraag gesteld: ‘En waar is God nu dan?’ 
Tegelijkertijd kan het voelen dat niet alleen God de zieke 
vergeet, maar de zieke ook de herinnering aan God 
kwijt is. Verder stelt Van Iersel dat er vele boeken over 
dementie zijn geschreven, maar dat hij het een pijnlijk 
gemis vindt dat God (ook) daarin wordt vergeten. En 
dat terwijl Hij voor veel mensen met dementie en hun 
naasten zo belangrijk is. 

Als mensen met dementie verder achteruitgaan en zelfs 
hun verwante niet meer herkennen, haken velen van hen 
af. Dan kan het voelen zowel door God als mensen te zijn 

vergeten en komt algauw de gedachte op dat je eigenlijk 
niet meer bestaat en/of dat het leven volkomen zinloos is 
geworden. Van Iersel geeft een beeld van de ontreddering 
en de machteloosheid die velen hierin ervaren, maar biedt 
ook (zicht op) een antwoord. Dat doet hij op doordachte 
en integere wijze. Juist omdat de – in deze maatschappij 
nogal overgewaardeerde – cognitieve capaciteiten van 
mensen met dementie sterk achteruitgaan, komen de 
kernvragen van het leven als vanzelf naar voren. Die 
kernvragen komen in dit boek uitgebreid aan de orde, 
waarbij Van Iersel de gemakkelijke antwoorden weet 
te ontwijken. Geen goedkope troost of doekje voor het 
bloeden, maar de volheid van het leven wordt in deze 
uitgave onderstreept. Deze uitgave is daarmee voor 
iedereen die te maken heeft met dementie in combinatie 
met het christelijke geloof een enorme aanrader. 

Godvergeten
Gedachten over God en dementie

NIEUWS

Godvergeten – Gedachten 

over geloof en dementie. 

Tim van Iersel. 

Uitgeverij: 

Kokboekencentrum. 

96 pag. € 13,99.
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verschoven naar 18 september aanstaande; we hopen 
op veel bezoek en een hoge opbrengst.

-  In september worden opnieuw de EDE-DOET bonnen 
verspreid; ook hiervan hopen we dat die door velen 
worden ingeleverd bij Bethanië.

Wij zijn dankbaar voor alle ontvangen giften van de 
afgelopen periode.
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Op de koffi e bij

Henk Breedveld 

(door: Silvester van der Pol)

Na het interview met Henk Breedveld (augustus 1940) rijd ik samen met hem in zijn eertijds door Defensie 
afgestoten militaire jeep naar de Ginkelse Heide: een mooi decor voor een leuke foto voor dit themanummer 
van Wegwijs. Juist op dat moment komt er een Herculesvliegtuig overvliegen om even later een twintigtal 
parachutisten uit te werpen. Een oefening door de Koninklijke Luchtmacht van nu, gezien door de ogen van 
een man die in het eerste oorlogsjaar is geboren. Henk Breedveld heeft die oorlog wel meegemaakt, maar 
er - door persoonlijke omstandigheden - weinig van meegekregen. Ik bevraag hem daarop, en wil ook graag 
weten hoe hij in zijn functie is gerold als assistent-huismeester in Bethanië. Henk heeft afgelopen zomer met 
zijn 79 jaar inmiddels stilletjes afscheid genomen als betaalde medewerker. Maar dat wil niet zeggen dat we 
hem niet meer zullen zien in Bethanië. 

JE BENT ONGETWIJFELD ONZE OUDSTE COLLEGA 
GEWEEST.
Dat is zo’n beetje gegroeid doordat van het een het 
ander kwam. De voorloper van huismeester Joop heette 
Jochem, en als die op vakantie ging was Ben (van Gils – 
red.) de achtervang. Maar vanwege zijn takenpakket ging 
dat al snel niet meer en omdat Ben mij toen al kende, 
werd ik gevraagd om die gaten te vullen. 

HOE WAS JE AL BEKEND IN BETHANIË?
Dat gaat een hele tijd terug. Van 1960 tot 1981 ben ik 
groenteman geweest. Een van onze klanten was het oude 
Bethanië aan de Stationsstraat. Vanaf zekere tijd had ik 
daar op verzoek elke dinsdagmiddag een fruitkraam. Toen 
Bethanië in 1984 verhuisde naar de Platteelhof moesten 
alle tv-aansluitingen worden verricht, en men wist al dat 
ik vrijwilliger was bij witgoedzaak Jansen. Toen kwam 
ook mijn moeder in Bethanië wonen en wist iedereen 
daar al gauw dat ik de goeie handjes had voor deze 
zaken. Later werd ik vrijwilliger en assisteerde ik dus 
Jochem en later Joop. Het werd echter zoveel werk dat 
besloten werd om mij aan te nemen als oproepkracht.

JE HAD DUS GEEN VASTE UREN.
Nee, het werk wisselde heel erg: de ene week was ik 
er niet, en de andere week wel dertig uur. Vooral bij het 
70-jarig bestaan van Bethanië vorig jaar ben ik vaak 
bijgesprongen bij alles wat daar bij kwam kijken. Nu ik 
er offi cieel mee stop zal ik niet heel veel minder komen, 
maar zo’n hele vakantie overnemen wordt me inmiddels 

wat te gek. Ik ben trouwens zelf ook huismeester 
geweest. Toen de groentewinkel moest stoppen, ben ik 
gaan werken in de Sparrenhof tot mijn 65ste. Daarna 
begon het werk in Bethanië te komen.

JE BENT GEBOREN IN DE OORLOG. WEET JE DAAR 
NOG IETS VAN?
Heel weinig. Thuis heerste tbc, alleen mijn moeder was 
nog gezond. In de oorlog zijn mijn twee jongere zusjes 
eraan overleden. Die heb ik dus nooit gekend. Ikzelf werd 
overgebracht naar het kinderziekenhuis in Arnhem, maar 
toen daar in september de evacuatie plaatsvond, werd ik 
doodleuk gezond verklaard en thuisgebracht. Daar lag ik 
hele dagen in bed.

HOE BEN JE ER WEER BOVENOP GEKOMEN?
Vlak na de oorlog moest ik zes maanden aansterken 
in Zwitserland en dat lukte goed. Nee, niet in een 
sanatorium. Ik kwam als kleuter van vijf daar in een gezin 
met kinderen. Ik hoorde de hele dag Duits om mij heen, 
maar af en toe mocht ik weer even Nederlands spreken. 
Dan mocht ik het Onze Vader opzeggen. We hebben altijd 
nog contact gehouden met deze mensen die vanaf 1954 
ons kwamen bezoeken en wij hen. 

IK HOORDE DAT JE EEN OUDE JEEP HEBT.
Ja, maar die is niet uit de oorlog. Het is een Nekaf uit 
1957. Het was een Amerikaanse jeep, een Willys, die 
speciaal voor Nederland werd geassembleerd door Nekaf 
in Rotterdam. Mijn jeep was destijds door Defensie 

Gebor en in de oor log
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afgestoten, maar deed het nog prima. Indertijd kon je 
bieden bij militaire verkopen. Nieuw deed zo’n ding wel de 
prijs van twee auto’s. Zo’n 25 jaar geleden bood ik 4400 
gulden en toen was ie van mij. We hebben er heerlijk 
aan gesleuteld en even prettig in rondgecrost. Dat kon in 
die tijd nog een stuk gemakkelijker dan nu.  We reden er 
vaak mee door het water om te kijken of ie dat trok, want 
in principe kan ie fl ink nat worden, zal ik maar zeggen. 

RIJD JE ER NOG VEEL MEE?
Nee, nu niet meer. In het verleden hebben we hem 
gebruikt als vervoersmiddel voor Sinterklaas naar 
Bethanië en dat soort dingen. En bij de Airborne-
herdenkingen staan we elk jaar als vehikel van de 
zendamateurs op de Ginkelse hei. Daar komen dan wel 
duizenden mensen op af. Ik houd hem nog wel graag 
draaiende hoor.

ZULLEN WE EVEN MET DE JEEP NAAR DE HEIDE 
RIJDEN VOOR EEN FOTO?
Prima.

Even later komt de  Nekaf Jeep van Henk met een 
indrukwekkend donker geraas uit zijn garagebox 
rollen. Omdat het mooi zomerweer is rijden we zonder 
overkapping naar de schaapskooi op de Ginkelse hei. Al 
gauw blijkt daar dat de tijden zijn veranderd. Voor het 
mooie plaatje vraag ik Henk om even met de wielen in 
de hei te parkeren. Kort daarop komt er een auto van de 
afdeling Handhaving van de gemeente Ede aanrijden. 
De ambtenaar in functie neemt het sportief op en geeft 
slechts te kennen dat we daar niet mogen staan, en 
legt uit waarom dat zo is. En over sportief gesproken: 
thuis liet Henk me bij geval nog even zijn prijzenkastje 
zien, waarin onder andere drie kruisjes hangen als 
bewijs van het uitrijden van evenzoveel Elfstedentochten. 
Schaatsen is namelijk een van de andere hobby’s die 
deze zendamateur en medewerker van de Winkel van 
Sinkel eropna houdt. Ik geloof niet dat verveling in het 
woordenboek van Henk Breedveld voorkomt.
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Op de koffi e bij

Henk Breedveld 

(door: Silvester van der Pol)

Na het interview met Henk Breedveld (augustus 1940) rijd ik samen met hem in zijn eertijds door Defensie 
afgestoten militaire jeep naar de Ginkelse Heide: een mooi decor voor een leuke foto voor dit themanummer 
van Wegwijs. Juist op dat moment komt er een Herculesvliegtuig overvliegen om even later een twintigtal 
parachutisten uit te werpen. Een oefening door de Koninklijke Luchtmacht van nu, gezien door de ogen van 
een man die in het eerste oorlogsjaar is geboren. Henk Breedveld heeft die oorlog wel meegemaakt, maar 
er - door persoonlijke omstandigheden - weinig van meegekregen. Ik bevraag hem daarop, en wil ook graag 
weten hoe hij in zijn functie is gerold als assistent-huismeester in Bethanië. Henk heeft afgelopen zomer met 
zijn 79 jaar inmiddels stilletjes afscheid genomen als betaalde medewerker. Maar dat wil niet zeggen dat we 
hem niet meer zullen zien in Bethanië. 

JE BENT ONGETWIJFELD ONZE OUDSTE COLLEGA 
GEWEEST.
Dat is zo’n beetje gegroeid doordat van het een het 
ander kwam. De voorloper van huismeester Joop heette 
Jochem, en als die op vakantie ging was Ben (van Gils – 
red.) de achtervang. Maar vanwege zijn takenpakket ging 
dat al snel niet meer en omdat Ben mij toen al kende, 
werd ik gevraagd om die gaten te vullen. 

HOE WAS JE AL BEKEND IN BETHANIË?
Dat gaat een hele tijd terug. Van 1960 tot 1981 ben ik 
groenteman geweest. Een van onze klanten was het oude 
Bethanië aan de Stationsstraat. Vanaf zekere tijd had ik 
daar op verzoek elke dinsdagmiddag een fruitkraam. Toen 
Bethanië in 1984 verhuisde naar de Platteelhof moesten 
alle tv-aansluitingen worden verricht, en men wist al dat 
ik vrijwilliger was bij witgoedzaak Jansen. Toen kwam 
ook mijn moeder in Bethanië wonen en wist iedereen 
daar al gauw dat ik de goeie handjes had voor deze 
zaken. Later werd ik vrijwilliger en assisteerde ik dus 
Jochem en later Joop. Het werd echter zoveel werk dat 
besloten werd om mij aan te nemen als oproepkracht.

JE HAD DUS GEEN VASTE UREN.
Nee, het werk wisselde heel erg: de ene week was ik 
er niet, en de andere week wel dertig uur. Vooral bij het 
70-jarig bestaan van Bethanië vorig jaar ben ik vaak 
bijgesprongen bij alles wat daar bij kwam kijken. Nu ik 
er offi cieel mee stop zal ik niet heel veel minder komen, 
maar zo’n hele vakantie overnemen wordt me inmiddels 

wat te gek. Ik ben trouwens zelf ook huismeester 
geweest. Toen de groentewinkel moest stoppen, ben ik 
gaan werken in de Sparrenhof tot mijn 65ste. Daarna 
begon het werk in Bethanië te komen.

JE BENT GEBOREN IN DE OORLOG. WEET JE DAAR 
NOG IETS VAN?
Heel weinig. Thuis heerste tbc, alleen mijn moeder was 
nog gezond. In de oorlog zijn mijn twee jongere zusjes 
eraan overleden. Die heb ik dus nooit gekend. Ikzelf werd 
overgebracht naar het kinderziekenhuis in Arnhem, maar 
toen daar in september de evacuatie plaatsvond, werd ik 
doodleuk gezond verklaard en thuisgebracht. Daar lag ik 
hele dagen in bed.

HOE BEN JE ER WEER BOVENOP GEKOMEN?
Vlak na de oorlog moest ik zes maanden aansterken 
in Zwitserland en dat lukte goed. Nee, niet in een 
sanatorium. Ik kwam als kleuter van vijf daar in een gezin 
met kinderen. Ik hoorde de hele dag Duits om mij heen, 
maar af en toe mocht ik weer even Nederlands spreken. 
Dan mocht ik het Onze Vader opzeggen. We hebben altijd 
nog contact gehouden met deze mensen die vanaf 1954 
ons kwamen bezoeken en wij hen. 

IK HOORDE DAT JE EEN OUDE JEEP HEBT.
Ja, maar die is niet uit de oorlog. Het is een Nekaf uit 
1957. Het was een Amerikaanse jeep, een Willys, die 
speciaal voor Nederland werd geassembleerd door Nekaf 
in Rotterdam. Mijn jeep was destijds door Defensie 

Gebor en in de oor log
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Terwijl ik dit schrijf is het 10 uur ‘s avonds. Het tijdstip waarop veel 
mensen, en ook ik, al bijna lekker naar bed gaan. Maar op het tijdstip 
waarop wij ons bed opzoeken staan er elke avond drie collega’s bij 
Bethanië klaar om aan het werk te gaan. Hoewel dat in de zorg heel 
gebruikelijk is, is dit eigenlijk best bijzonder!

In augustus heb ik een nachtdienst mogen meelopen met twee collega’s 
in Ede, voor mij enorm waardevol. In mijn werk als Manager Zorg ben ik 
daarmee dagelijks bezig, en voer ik veel gesprekken met collega’s, bewoners 
en families. Ik vind het dan fi jn om af en toe een dienst mee te lopen en te 
zien hoe de zorg er in de praktijk uitziet. 

En u moet weten: van de nachtzorg ben ik erg onder de indruk! Overdag 
is er in Bethanië vrijwel altijd wat te doen of te zien. Bezoekers, collega’s 
en bewoners maken het gebouw tot een sfeervol geheel. Zo is dat in de 
nacht uiteraard niet. De zorgcollega’s lopen door donkere en stille gangen. 
Tijdens de dienst wordt er vaak heel zachtjes en voorzichtig gewerkt om te 
voorkomen dat bewoners wakker worden. 

En hoewel het pand er van de buitenkant rustig en vredig uit ziet, kan het 
in de nacht soms best druk zijn. Juist ’s nachts zijn bewoners soms een 
beetje ongerust of hebben zij hulp nodig bij de toiletgang. Prachtig dat er dan 
collega’s zijn, die klaar staan voor deze hulpvragen. 

Ik ben onder de indruk van de rust en professionaliteit die onze collega’s 
uitstraalden tijdens deze nachtdienst. Ondanks dat het soms best druk 
was en situaties spannend konden zijn, bleven zij vol aandacht voor onze 
bewoners. Ik zag dat dit rust bracht. Even een luisterend oor, een hand op 
de schouder of lekker instoppen maakte dat mensen weer prettig verder 
konden slapen. Fijn verder slapen terwijl de nachtzuster weer naar de 
volgende bewoner liep die deze hulp ook nodig heeft. 

M E E L O P E R

COLUMN
HERBERT WESTERINK

21
wegwijs

wegwijs_3_2019_los.indd   21 12-09-19   08:56wegwijs_3_2019_los.indd   20 12-09-19   08:55



Mevrouw E. J. van Groos - 
Bakker
Appartement 508

WAAR EN WANNEER BENT U 
GEBOREN?
Ik ben geboren op 13 mei 1944 in 
Zoetermeer

WAT DEDEN UW OUDERS VOOR 
WERK?
Mijn vader was timmerman, hij kon 
van alles maken van wat zijn handen 
aanraakten.
Moeder was noodhulp bij gezinnen die 
het moeilijk hadden.

HOE GROOT WAS TOEN HET 
GEZIN?
Ik kom uit een gezin met zes personen: 
vader, moeder en een zus en twee 
broers.

HOE WAS UW KINDERTIJD?
Ik heb een prachtige kindertijd 
gehad. Na de lagere school heb ik de 
Landbouwhuishoudschool gevolgd.

KUNT U IETS VERTELLEN OVER UW 
WERKZAME LEVEN?
Ik heb gewerkt bij de gemeente 
Zoetermeer, later bij een hele chique 
schoenenzaak in Den Haag, waar 

de baas je riep als er een klant in de 
winkel stond: “Mevrouw Bakker, wilt 
u mevrouw of meneer even helpen?” 
Want je mocht niet zomaar naar de 
klant toe lopen. Later heb ik ook nog 
bij Gemeentewerken in Den Haag 
gewerkt. 
In die tijd heb ik verkering gekregen 
met een leuke man. 

BENT U GETROUWD?
Ik ben in 1963 getrouwd met Jan van 
Groos, Hij werkte als administrateur bij 
Nationale Nederlanden (nu ING). We 
zijn door zijn werk vele keren verhuisd.
We kregen drie kinderen: twee jongens 
en een meisje.

WAAR BENT U GRAAG MEE BEZIG?
Ik lees graag. Voorheen kookte ik 
graag, maakte altijd lekkere dingen 
klaar.

HOE TYPEERT U ZICHZELF?
Ik pas me snel aan en maak graag een 
gezellig praatje.

WAAROM BETHANIE?
Nadat mijn man overleden is kon 
ik thuis niet meer alleen zijn. Toen 
hebben mijn kinderen er voor gezorgd 
dat ik in Bethanië terecht kon.
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Mijn naam is Evelien van Roekel – van 
Roekel. Vanaf half april 2019 ben 
ik in Bethanië komen werken, bij de 
receptie. Dat is veelzijdig werk en met 
gezellige mensen om mij heen. Iets 
over mijzelf: ik ben getrouwd, moeder 
van twee zonen en een dochter en ik 
kom uit Bennekom. Mijn hobby’s zijn 
wandelen, fi etsen, volleyballen, skiën 

en ik ben graag creatief bezig met oude spijkerbroeken, waar 
ik dan weer leuke dingen van maak.

Mijn naam is Heleen Scholma-Kooij, ik 
ben getrouwd en samen hebben we 
een zoon en een (getrouwde) dochter. 
Wij wonen ruim 18 jaar in Ede. Mijn 
hobby`s zijn wandelen, fi etsen, schil-
deren en lezen. Afgelopen half jaar 
heb ik met veel plezier als vrijwilliger 
bij De Oase gewerkt. Vanaf 23 april 
ben ik als assistent dagbesteding aan 

de slag gegaan op De Palmboom en De Gaarde. Het werk 
als inval/oproepkracht lijkt mij erg leuk en ik hoop een fi jne 
tijd met u te hebben in Bethanië.

Mijn naam is Mariet van der Steen. Ik 
ben 39 jaar en heb twee dochters van 
15 en 14 jaar. Vanaf februari 2019 
ben ik als vrijwilliger gaan assisteren 
in de huiskamer De Oase, om de 
week op zon- en maandagen. Ook 
werk ik sinds kort elke vrijdagmiddag 
als vrijwilliger op dagbesteding De 
Palmboom. Afgelopen mei ben ik als 

oproepkracht aangenomen op De Palmboom en ook in De 
Gaarde te Ederveen. Ik vind het heel leuk om de bewoners te 
begeleiden en waar nodig te verzorgen. Hiervoor heb 19 jaar 
in de zorg gewerkt. In die tijd ben ik de opleiding Verzorgen-
de IG gaan volgen en in 2017 ben ik daarvoor geslaagd.

Mijn naam is Heleen van Ginkel. Ik 
ben getrouwd met Marcel en samen 
hebben we drie dochters. Ik heb 
jarenlang als fysiotherapeut in ver-
schillende verpleeghuizen gewerkt. Na 
de geboorte van onze derde dochter 
ben ik een aantal jaren thuis geweest 
voor de zorg voor ons gezin. Nu de 
jongste ook naar school gaat, kwam 

er voor mij weer ruimte om te gaan werken en heb ik mijn 
plek gevonden in Bethanië als medewerker bij De Palmboom 
waar ik met veel plezier werk.

Mijn naam is Gerlinda Veen-
endaal, ik ben 17 jaar oud en 
woon in Harskamp. Ik doe de 
opleiding Verzorgende IG/MZ 
op het Hoornbeeck in Amers-
foort. Ik heb begin dit jaar van 
februari tot april stage gelopen 
op Vijfsprong/Roekel in Wiche-
rumloo. Ik had het daar zo naar 

mijn zin dat ik gevraagd heb of ik in de zomervakantie, 
vakantiewerk mocht komen doen. Dat kon en daarom 
hoop ik in de zomervakantie en wie weet voor langer 
als zorgassistente te gaan werken op Willinkhuizen 1 
en 2. Tot ziens!

Mijn naam is Lucie Hofsink. 
Sinds afgelopen juni werk ik 8 
tot 12 uur als managementas-
sistent P&O. Ik ben getrouwd 
met Erwin en samen we hebben 
twee meisjes: Sofi e en Femke. 
We wonen in Ede, dat is dus 
lekker dichtbij. Het is fi jn om 
hier te werken. En na lang op 

de CHE gewerkt te hebben, is het leuk om weer eens 
ergens anders te kijken. 

Ik ben Jantine den Otter, 22 
jaar en woonachtig in Lunteren. 
De zorg heeft mijn hart al van 
jongs af aan. Ik speelde vroeger 
altijd al ‘zustertje’ en vind het 
dus ook geweldig om nu op-
geleid te worden tot verpleeg-
kundige én om in Bethanië aan 
de slag te gaan als leerling-ver-

pleegkunde. Ik studeer in deeltijd Verpleegkunde aan 
de CHE. Ik ben gaan werken op De Bosrand, met 
name op woonlaag 5 en 6. Naast mijn voorliefde voor 
de zorg ben ik ook dol op de natuur. Verder houd ik 
van creatieve dingen, sporten en gezelligheid. Ik kijk 
ernaar uit u te ontmoeten!

NIEUWE MEDEWERKERS
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Interview bewoner

De heer W.A.C. Vos (De Oldenhof) 

(door: Silvester van der Pol)

ZULLEN WE BEGINNEN IN 1924?
Ik ben op 2 april dat jaar geboren in 
Naarden. Mijn vader was politiechef 
in Bussum. Als oudste kind in het 
gezin van vijf kinderen had ik een 
onbezorgde jeugd. Ik ging naar het 
christelijk lyceum in Hilversum en 
alles liep zoals het hoorde. Tot aan 
januari 1940.

DAT WAS EEN PAAR MAANDEN 
VOOR DE OORLOG.
Mijn moeder overleed die maand, 
dus was 1940 voor mij een dubbel 
rampjaar. Ik was toen nog maar 
15 jaar. Het toeval wilde dat mijn 
ongetrouwde tante, de zus van mijn 
moeder, toen al bij ons inwoonde 
om te helpen in het drukke gezin. 
Dat kwam wel heel goed uit, en 
omdat het leven altijd verder gaat en 
moet, is mijn vader later met haar 
getrouwd. Ik heb haar altijd als mijn 
tweede moeder gezien.

EN TOEN KWAM OOK DE OORLOG 
NOG.
Tegenwoordig is er enorm veel kennis 
van zaken over die tijd. Maar toen 
wisten we niets, we hadden geen 
idee. Ik weet nog dat we aan de 
ene kant Schiphol gebombardeerd 
zagen worden en aan de andere 
kant Soesterberg zagen branden. 
Maar het interpreteren van die 
zaken kwam pas veel later. Je kreeg 
hooguit iets mee, maar meer ook 
niet. Ik was nog zo jong toen. Na een 
paar weken vrij van school startte die 
ook gewoon weer.

KWAM DE OORLOG NIET 
DICHTERBIJ DAN DAT?
Ik weet wel dat we als scholieren op 
weg naar school een paar Junkers 
(Duitse transportvliegtuigen die 
parachutisten vervoerden – red.) 
langs de kant van de weg zagen 
liggen. Maar waar die naar onderweg 
waren geweest, wisten we totaal 

niet. De eerste Duitsers in Bussum 
trokken veel bekijks en waren 
allervriendelijkst. Wij Nederlanders 
waren in hun ogen immers mede-
Germanen. Maar al gauw kwam 
de grimmigheid om de hoek kijken: 
Nederland werd leeggeroofd. Dankzij 
het tekort aan brandstof sloten de 
scholen en kwam ik thuis te zitten.

UW VADER WAS POLITIEMAN 
TIJDENS DE BEZETTING.
Het duurde niet lang of vader kreeg 
grote problemen met de Duitsers. 
Thuis werd daar natuurlijk amper 
over gesproken, dus inhoudelijk 
wist ik heel weinig. Wel kan ik me 
nog goed herinneren dat hij een 
grote hoeveelheid hout had weten 
te bemachtigen. Omdat ik toch geen 
school had kreeg ik opdracht dat 
hout in kleine hoeveelheden uit het 
bos te slepen. Met een slee! En het 
bos lag niet bepaald naast ons huis. 

“1940 was voor  mij 
ee n dubbel rampjaar”

De heer W.A.C. Vos (1924) is met zijn 95 levensjaren een van de oudste bewoners van De 
Oldenhof. Desalniettemin blijkt hij zeer goed in staat om de visiterende journalist van Wegwijs 

een paar uur lang te woord te staan. Niet minder goed lukt het hem om rustig en doordacht zijn 
leven op chronologische volgorde te beschrijven. Volkomen naturel neemt hij desgevraagd mijn 

vraag ter harte om, vanwege ons themanummer, met name de oorlogsjaren wat uitvoeriger 
te belichten. Ik wist tevoren dat de heer Vos in zijn werkzame leven politieman was. Juist de 
combinatie van oorlog en politiewerk was natuurlijk een interessant gegeven. Maar al snel 

hoorde ik dat 1940 niet alleen dankzij de oorlog een rampjaar voor hem werd. 

Foto: Shutterstock.com
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WAAR LEIDDEN DIE PROBLEMEN 
MET DE DUITSERS TOE?
Ze waren wel zo slim om mijn 
vader niet te ontslaan. Maar omdat 
hij niet wilde meewerken, werd 
hij overgeplaatst. Helemaal naar 
Groningen. In die stad werd hij 
weggestopt in een onbelangrijke 
functie: hij werd commandant in een 
posthuisje achteraf. Het voordeel was 
dat hij vandaaruit letterlijk de boer op 
kon gaan. Mijn vader legde gemakkelijk 
contact, zodat hij al snel maatjes werd 
met die mensen en zodoende vaak 
thuis kon komen met voedsel. 

U WERD 18 JAAR IN DE OORLOG.
Dat was een gevaarlijke leeftijd, 
want dat betekende: Arbeitseinsatz. 
Ik had natuurlijk geen zin om gratis 
voor de Duitsers te werken en omdat 
mijn vader al goede contacten 
had met de ondergrondse kon ik 
relatief gemakkelijk onderduiken. 
Dat heb ik gedaan van eind 1943 

tot aan de bevrijding van Groningen 
in april 1945. In die tijd was ik 
van de aardbodem verdwenen. 
In werkelijkheid woonde ik bij 
verschillende boeren in, in het 
noorden van de provincie.

HOE HEBT U HET EINDE VAN DE 
OORLOG BELEEFD?
Er is verschrikkelijk hard gevochten 
in de stad Groningen, de binnenstad 
lag in puin. Mijn vader kreeg de 
opdracht om het hele korps te 
reorganiseren, want vanwege de vele 
gevluchte NSB-agenten was er een 
kaalslag ontstaan. Ik wilde eigenlijk 
rechten studeren, maar koos - mede 
doordat er zo’n tekort was ontstaan 
- ook voor de politie. Met mijn 
gymnasiumachtergrond konden ze 
me meteen goed gebruiken. 

WAT MOEST U GAAN DOEN?
Ik werd tolk voor de Canadezen 
die ons hadden bevrijd. Ik liep 

mee met de militaire politie en heb 
toen heel wat gezien. Groningen 
was een verlofcentrum voor de 
frontsoldaten en die gingen flink 
tekeer in hun vrijetijd. Na jarenlang 
als mensenschuwe onderduiker te 
hebben geleefd, stond ik opeens 
midden in het ruige leven! Het was 
een onvergetelijke tijd.

De heer Vos vertelde hierna nog veel 
meer over zijn leven. Onder andere 
over zijn vrouw Roelie, die in 2014 
overleed. En desgevraagd ook over 
zijn politiecarrière als korpschef, 
waarvoor hij onder andere werd 
geridderd in de orde van Oranje 
Nassau, en over nog veel meer. Maar 
wegens het thema van deze Wegwijs 
en de beperkte ruimte moeten we het 
hierbij laten. Op de drempel van ons 
gesprek vertrouwde de heer Vos me 
nog wel even toe dat hij naar volle 
tevredenheid naast Bethanië woont 
en de zorg daar erg waardeert.
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UW VADER WAS POLITIEMAN 
TIJDENS DE BEZETTING.
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“1940 was voor  mij 
ee n dubbel rampjaar”

De heer W.A.C. Vos (1924) is met zijn 95 levensjaren een van de oudste bewoners van De 
Oldenhof. Desalniettemin blijkt hij zeer goed in staat om de visiterende journalist van Wegwijs 

een paar uur lang te woord te staan. Niet minder goed lukt het hem om rustig en doordacht zijn 
leven op chronologische volgorde te beschrijven. Volkomen naturel neemt hij desgevraagd mijn 

vraag ter harte om, vanwege ons themanummer, met name de oorlogsjaren wat uitvoeriger 
te belichten. Ik wist tevoren dat de heer Vos in zijn werkzame leven politieman was. Juist de 
combinatie van oorlog en politiewerk was natuurlijk een interessant gegeven. Maar al snel 

hoorde ik dat 1940 niet alleen dankzij de oorlog een rampjaar voor hem werd. 
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ADVIES VAN DE “OVERHEID” 1944
„Van bevoegde zijde wordt medegedeeld, dat het gebruik van tulpenbollen als menselijk voedsel geen bezwaren oplevert, 
mits deze met mate worden genuttigd. Als maatstaf geldt maximaal: drie bollen per volwassen persoon per dag!”

GESTOLDE EMOTIE
Na de oorlog wilden sommige groepen uit het voormalig verzet op de avond van 4 mei, na de dodenherdenking om 
20:00 uur, als hun persoonlijk plechtig moment (samen met elkaar bij een borreltje) een tulpenbol (of een ui) eten. 

ALGEMENE BEREIDINGSWIJZE
Na het zand te hebben afgewassen, worden achtereenvolgens krans en bast van de bol afgehaald; daarna snijdt men 
de bol overlangs door en haalt er de groene pit uit. Tulpenbollen worden op dezelfde wijze gekookt als aardappelen, 
echter met dit verschil, dat ze in ca. zeven minuten gaar zijn.

In de hongerwinter van 1944 – 1945 werden er veel bijzondere 
recepten bedacht. De meeste daarvan waren gebaseerd op 

tulpenbollen. We kunnen het ons in deze tijd van rijkdom bijna 
niet meer voorstellen.

De bollen van de tulpplant zijn in feite de opgeslagen bouwstoffen en energie voor de 
nieuwe plant en bloem. Die bollen bevatten dus de bouwstoffen die, met name in de 
hongerwinter (1944 – 1945) zo dringend nodig waren voor mensen als (aanvullend) 
noodvoedsel. Zo ontstond er dus een aantal recepten om die bollen op de eettafel te 

kunnen brengen.

Oor logsrecepten

Foto: Shutterstock.com
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STAMPPOT MET TULPENBOLLEN

Benodigdheden
2 kg (schoongemaakte) tulpenbollen, 2 kg 
aardappelen en 4 kg rode kool.

Bereiding
• De tulpenbollen worden afzonderlijk gekookt.
•  De aardappelen samen met de rode kool koken.
•  Daarna de stamppot afmaken met de tulpenbollen 

en met weinig zout of specerijen.

STAMPPOT MET ZUURKOOL

Benodigdheden
2 kg (schoongemaakte) tulpenbollen en 1,5 kg 
zuurkool.

Bereiding
•  Tulpenbollen en zuurkool gelijktijdig gaar koken.
•  Daarna met zout en specerijen op smaak brengen.

SOEP

Benodigdheden
2 kg tulpenbollen, soepgroenten, zout, specerijen.

Bereiding
•  De tulpenbollen schoonmaken, gaar koken, water 

afgieten, daarna stampen.
•  Met 5 liter water verdunnen.
•  Soepgroenten toevoegen met, naar smaak, zout 

en specerijen.

GEBAKKEN TULPENBOLLEN

Schoongemaakte, en als uien gesneden, 
tulpenbollen zijn te gebruiken als versnaperingen. 
Men snippert deze als uien in de frituur en laat ze 
lichtbruin aanfruiten.

BROOD OF KOEK

Men neme één deel tarwemeel op 2 a 3 delen 
schoongemaakte tulpenbollen die vooraf met de 
gehaktmolen zijn gemalen. Geen water toevoegen 
en maar weinig gist. Verder bakken als brood of 
koek.

TULPENTAART

Benodigdheden
1,5 kg tulpenbollen, 3 kopjes tarwe, een klein beetje 
zout en wat essence (amandel – marascuin).

Bereiding
•  De tulpenbollen schoonmaken (en de groen-gele 

pit eruit halen!).
•  Rauw door de vleesmolen malen.
•  Door dit mengsel de tarwe mengen, met wat zout 

en indien nodig iets water.
•  De essence toevoegen. De pan invetten en er wat 

bloem over strooien.
• Zo’n 1,5 uur laten bakken.
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Attent
ie:

Tulpenbollen eten dat doe je niet voor je plezier, dat doe je omdat je 

niets anders hebt. De recepten in dit artikel zijn daarom slechts ter 

illustratie van de situatie tijdens de oorlog. De tulpenbollen die nu 

verkrijgbaar zijn, zijn niet geschikt om mee te koken. 

We raden u dan ook ten zeerste af om deze recepten met tulpen-

bollen te bereiden.
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Bingo

Eens per maand wordt er op woensdagmiddag in het restaurant 
een gezellige bingo georganiseerd:

woensdag 9 oktober en 13 november  van 14:30 tot 16:00 uur.

Luisteren naar muziek
Maandag 28 oktober om 15.00 uur komt het koor ‘Looft den Heer’ zingen.

Snackmiddag
Lekker een frietje of een kroket eten in het restaurant? 
Dat kan één keer in de maand tijdens een snackmiddag

Vrijdag 27 september, 25 oktober en 29 november van 16:00 tot 17:00 uur.

Modeverkoop
De volgende kledingverkopen staan weer gepland:

Dinsdag 1 oktober van 14.00 uur tot 16.00 uur CeeJee mode
Woensdag 23 oktober van 10.00 uur tot 12.00 uur Lingerie at Home

Dinsdag 26 november van 14.30 uur tot 16.00 uur H&A mode

Bijbelkring
De Bijbelkring is om de week op woensdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur 

in de ontmoetingsruimte naast de kapel.
18 september

2, 16 en 30 oktober
13 en 27 november

Themamiddag
Om de week wordt er op dinsdag van 15.00 uur tot 16.00 uur een themamiddag georga-

niseerd. Denk aan een middag over oude ambachten, een imker, de spoorwegen, enz.
Dinsdag 17 september 

Dinsdag 8 en 22 oktober
Dinsdag 5 en 19 november

Extra activiteit
Woensdag 18 september van 10.00 uur tot 16.00 uur: Zomermarkt

In de loop van de weken worden er nog extra activiteiten georganiseerd. Er vinden 
misschien nog wijzigingen plaats. Houdt u daarvoor de weekplanning (ook te vinden 

op onze website) en de aankondigingen goed in de gaten.
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PUZZELPAGIN
A

WOORDZOEKER SUDOKU

Oplossing: Dhr./Mw.:

Telefoonnr.:

Gratis Aan Tafel? Puzzel mee!
Maak alle puzzels op deze pagina en win een dinerbon 
voor de eerstvolgende ‘Aan Tafel’. Vul hieronder uw 
 gegevens in, lever dit vel in bij de receptie en doe mee!

S E P T E H K O U D

V L A G R E G E N H

M B E K R R B M A E

R P R A E D L E I R

H A E S G E A D R F

E R S T E N A A B S

R A P A N K D I O T

F P E N J I J L R K

S L C J A N E L N O

T U T E S G S E E U

Airborne  Herdenking  Medaille  
Respect  Vlag  Herfst  
Blaadjes  Regen  Regenjas  
Koud  Paraplu  Kastanje  
Kerfstkou

4

7

9

1

5

8

2

4

7

9

1

3

2

4

3

9

6

7

9

4

6

5

2

5

6

2

1

7

8

1

7

6

2

VOLG DE STIPPEN...
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niseerd. Denk aan een middag over oude ambachten, een imker, de spoorwegen, enz.
Dinsdag 17 september 

Dinsdag 8 en 22 oktober
Dinsdag 5 en 19 november

Extra activiteit
Woensdag 18 september van 10.00 uur tot 16.00 uur: Zomermarkt

In de loop van de weken worden er nog extra activiteiten georganiseerd. Er vinden 
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op onze website) en de aankondigingen goed in de gaten.
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Bron van duurzaam wassen

www.springendal.nl

Verkoop van tweedehands artikelen 
voor het onderhoud van de Oude Kerk 
en de andere kerkgebouwen in Ede.

Adres: Veenderweg 118a, 6712 AE  Ede

Openingstijden:
Woensdag 10.00 - 12.00 uur

13.30 - 17.00 uur
19.00 - 21.00 uur

Zaterdag 10.00 - 12.00 uur

De bovenverdieping is alleen op woensdagavond open
van 19.00 - 21.00 uur.

Moeten er goederen opgehaald worden of apparte-
menten en of huizen leeg? Wij halen dit op, als u belt
naar tel. 0318-655222, dan maken wij een afspraak.
E-mailadres is : info@winkelvansinkel-ede.nl

Bellen kan tijdens de openingstijden 
en dagelijks van 17.00 - 18.00 uur. 

Voor meer informatie zie onze website: 
www.winkelvansinkel-ede.nl HOORN 13, 6713 KR  EDE - 0318-241001

info@zorgtotaalgroep.nl - www.zorgtotaalwinkel.nl

ROLLATORS
ZEER RUIM ASSORTIMENT

TOT 7 JAAR GARANTIE

GROTE VOORRAAD

ROLLATORS
ZEER RUIM ASSORTIMENT

TOT 7 JAAR GARANTIE

GROTE VOORRAAD

KOM LANGS!
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ZAKELIJK DRUKWERK
visitekaartjes, briefpapier, rekeningen, 
enveloppen, complimentscards, mappen

RECLAMEDRUKWERK
folders, brochures, flyers, posters, 
stickers, kalenders, ansichtkaarten

FAMILIEDRUKWERK
geboorte-, trouw-, jubileum-, 
rouw- en uitnodigingskaarten

DIGITALE KLEURENPRINTS
EN KLEURENKOPIEËN

VORMGEVING
logo’s, huisstijlen

DRUKKERIJ

Telefoonweg 68, 6713 AL  Ede • T (0318) 650 250 

E info@vanedendruk.nl • I www.vanedendruk.nl

Uw grafische dienstverlener 

Afscheid nemen
doen we samen. 

Bel ons voor een vrijblijvend en kosteloos gesprek, waarin we samen uw 
uitvaartwensen bespreken. Ook als u niet of elders verzekerd bent. 

Lisa Fokker en Peter Mol

Monuta 
Maanderweg 19, Ede
T 0318 - 610 360
E ede@monuta.nl
I  www.monuta.nl/ede

130x95 Monuta Ede.indd   1 14-01-19   14:57

Computercursus
Verzorgd door Bert van de Hoeve

op donderdag in de gang
 voor het  hospice (fl explekken).

Aanmelden bij de receptie en tegen een 
kleine vergoeding.
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Snel en gemakkelijk
vanuit huis
bankieren.
Uw saldo checken of een overboeking doen? Via uw computer of
telefoon kunt u bankzaken regelen zonder dat u de deur uit
hoeft. Hoe dat werkt, leggen we graag uit.

www.rabobank.nl/vr of (0318) 660 660

Rabobank Vallei en Rijn

Dijkgraaf 24
6721 NK Bennekom
Tel. 0318 414 451

Eikenlaan 5
6721 DM Bennekom
Tel. 0318 419 407

www.bakkerijtenveen.nl
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