


















































Koninginnedag 31 augustus 1945, waarschijnlijk Dwarsweg te Epe

was er geen raam meer in de sponning, maar mijn vader
kwam met hond en fiets ongedeerd thuis. Het waren de
laatste stuiptrekkingen van een grote wereldbrand, die zo
als gewoonlijk alleen maar verliezers met zich meevoerde.

Ons oude Epe haalde zijn bevrijders in op 19 april 1945.
Jarenlang hebben we op de morgen van de 5e mei gezeten
bij een paar mensen, voor wie de herinnering aan de oor
logstijd juist op deze dag steeds zwaarder werd. Na hun
overlijden was daar die enkele dichtregel van Bloem:
"Voorbij ... oh, voorgoed voorbij. "

Ja, het is goed om te gedenken.
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in Zuuk bij Opoe Jonker. (Na het overlijden van haar man
was Opoe bij ons in huis komen wonen). Ze hebben daar
samen gezeten zonder veel woorden.

Tussen de papieren van mijn grootmoeder vond ik ook deze
notitie: "Alles groeit en bloeit en brengt vrucht voort op zijn
tijd en een rijke oogst wordt binnengehaald. Kon de Vrede
nu ook maar eens binnengehaald worden. Me dunkt, een ie
der van Oost tot West, van Zuid tot Noord moet naar de
Vrede verlangen."
We schrijven 20 maart 1944 en de oorlog sleept zich voort. C)
De mensen, die vóór de oorlog op Tongeren gekampeerd
hadden, wisten ook de boerderij in Zuuk te vinden. En met
hen de passanten die dan vaak een nacht bleven slapen en
weer verder gingen. "Maar eigenlijk nooit met lege handen",
zo werd me later meerdere malen verteld.

Gelachen werd er ook en vaak door de zenuwen heen. Zoals
die keer, dat tijdens een luchtalarm het hele gezin met eva
cués en al onder in de kelder zat, waarna hemel en aarde
bewogen werd om Opoe door middel van een plank na?r
beneden te laten glijden. Ze heeft het gedaan, maar nadien
kort en bondig verklaard, dat ze de volgende keer gewoon
boven bleef zitten, want "Doar kan'k ok wel dood goan".

Ontroerend is het verhaal van die amper 15 jaar jonge Duit-
se soldaat, die aan het einde van de oorlog, achter het

kookhuis in Zuuk, zijn angst uitschreide met zijn gezicht inO
Opoes schort. Ze kon hem alleen maar proberen te troos
ten, want "wat was et nog anders dan een kiend".

En dan het verhaal, hoe mijn vader op een zaterdagavond
'in de beakstruken' bij de Zuukerbrug aan het werk was en
het munitieschip, dat daar in het kanaal lag, de lucht in
vloog. Onderin de beek, met de fiets en onze hond Kazan
bovenop hem, heeft hij het overleefd. In de wijde omtrek
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De glas in lood ramen aan die
kant van de kerk hebben heel

erg geleden, vooral die van
Brouwer, de Kolk en vader van
Lohuizen. De kerk lag van binnen
bezaaid met glasscherven. 't Is
jammer, 't zal weer duren voor
alles in orde is, maar 't zijn geen
menschenlevens. De boomen bij
Vredenberg en op de Heerder
weg zijn ook gevallen. Op de
Heerderweg zijn 't er niet zoo
veel als we dachten. 't Is alles

vernielzucht en vandalisme, de
Tommy's komen niet van die
kant en zouden ze komen, dan
was het zoo uit de weg geruimd.
Verschillende huizen om en bij 't
dorp hebben glas- en dakschade.
De stukken steen en beton lagen
nog tot voorbij de Huishoud
school.

"De Grote Kerk te Epe"; deze
uitgave van De Stichting tot

behoud van het Meere-orgel in
Epe is mogelijk gemaakt door
de Stichting Kerk en Toren, in
samenwerking met Ampt Epe

door J.C. Kreffer en
Th. te Riele-ter Laak

J-fet dagboek van mevrouw
'E. van Lo/iuizen-VVieûnk
1Je [aatste dagen ....

'Evert de Jonge / .J{annie Tijman-Logtenberg

Inleiding ()
In het vorige nummer werden gegevens uit een tweetal dag
boeken opgenomen, onder andere dat van Mevrouw Van Lo
huizen. Het betrof een overdruk uit Ampt Epe nummer 20. Het
originele dagboek wordt bewaard door het Nederlands Instituut
voor Oorlogsdocumentatie (NIOD), in de collectie 'Dagboeken
en egodocumenten' (nr. 230). Het is na de oorlog door de fa
milie afgestaan.
In februari 2005 werden wij door een medelid geattendeerd op
dit document en onlangs ontvingen wij van het NIOD een aan
tal fotokopieën uit het dagboek. Het betreft de laatste oorlogs
dagen in Epe. Hierna volgt de originele tekst die getranscri
beerd wordt weergegeven, dus in de toenmalige spelling.
Slechts de namen van enkele 'foute' personen zijn om privacy

redenen geanonimiseerd.
Mevrouw Van Lohuizen, haar man, zoon en schoondochter wa
ren vanaf het begin van de oorlog betrokken bij de hulp aan

joodse onderduikers. Deze werden ondergebracht in gehuurdef)
huizen. In totaal werden circa honderd onderduikers geholpen;

ongeveer de he!ft van hen wist de oorlog te overleven. Zowel
mevrouw als de heer en zoon Van Lohuizen werden in de oor

logsdagen gevangengezet in respectievelijk de Apeldoornse
gevangenis, kamp Vught en Scheveningen. Zij overleefden de
oorlog allen. Voor hun werk kreeg de groep -Mevrouw Van Lo
huizen overleed echter al in 1947- in 1982 de Yad Vashem
medaille. (Gegevens: brief NIOD d.d. 22-3-2005)
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Op Herta de bedden buiten ge
daan, maar 's middags dacht ie
der dat er Tommy's zouden ko-
men. Ik ze gauw binnen gedaan en de vlag klaargelegd. Thuis
op 't dorp zaten Tonny (Daamen) en Jan, een officieel aange
stelde van het Engelse leger, die pas neergelaten is. Ondertus
schen kwamen ze van 't dorp draven. Burgemeester Diepen
horst was aangekomen en op zijn bevel was de vlag uitgesto
ken, waarop alles met oranje kwam aanloopen. En dat was fi
naal mis, we waren nog niet vrij; geen Tommy was er ge
weest. Daarop werd juist door de lui hier gewacht.
Ondertusschen begon 't hier af en aan te loopen. Ruitenbeek,
Aalt van Vemde, twee andere mannen die wapens kwamen
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brengen en anderen. Zoo lekte 't uit en er konden door dat
vlaggen ongelukken komen. De commandant wilde de Burge
meester laten ontbieden. Cees heeft hem gehaald, hij werd
toen ter verantwoording geroepen. Direct de vlaggen in en een
proclamatie dat oranje nog verboden was. Zelf had hij de vei
ligheidsklep van de menschen geïncasseerd. Ze zongen 't Wil
helmus en juichten voor hem. Dat was bedoeld voor de vrij
heid die we nog niet hadden. De Tommy heeft toen zijn oude
plunje weer aangetrokken en samen zijn we weggegaan. Siny
was heelemaal over haar toeren van woede en angst over die
wapenen. Wij willen daar als Kerk & Vrede-menschen niet aan{}
meedoen. De oranjebanden werden later uitgedeeld en tegen
half 7 heeft de Ondergrondsche de macht in handen genomen.
Ze begonnen de nog aanwezige Duitschers te arresteeren; de
jongens draafden er achter aan. Toch moesten we om 8 uur
weer binnen zijn. Er werd telefonisch gevraagd aan Apeldoorn
om naar hier een groep Tommy's te sturen, er kon nog eens
een Duitsche troep naar hier komen. Zoover ik weet, was die
er om 10 uur nog niet. Voordat alles in orde was, mocht de
vlag aan het Gemeentehuis niet uitgehangen worden. 't Geheel
was sneu voor de menschen, maar safety first. Dat moet ~u
eenmaal wel.

Miek en Riet hebben ook hun oranjeband om en doen hun
dienst. Heelemaal stroken met haar Kerk & Vrede-opvatting
lijkt het me niet, maar ze doet aan 't verkeerde deel natuurlijk
niet mee. Miek kwam zooeven (10 uur) brood en kaarsen ha
len. We spraken nog over de houding van Diepenhorst die ook

tegenover Cassa zoo vernederend is geweest. Hij arresteerd~
hem, waar hij geen recht toe had, wat hem ook werd gezegd.
Afwachten wat de lui die nu de macht hebben over D. beslis

sen. Er zijn wagens naar Apeldoorn om versterking van Engel
schen te vragen, dat is wel zoo safe.

In Apeldoorn en Vaassen wordt al feest gevierd; ik moet zoo
veel denken aan al die menschen die nog weg zijn en aan de
geen die gevallen zijn. In de eierhal zitten de krijgsgevange
nen. Morgen worden de N.S.B.'ers gearresteerd en wie er nog

«
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volgen. We hooren in de verte naar 't Westen schieten; hoe
lang zal 't nog duren voor Nederland vrij is? We gaan nu in ie
der geval rustig slapen, dat hebben we in nachten niet gedaan.
Wat zal de dag van morgen ons brengen?

IÄlagboek 18 ~pri[ 1945 I

De nacht was zoo ongekend rustig, we hoorden de wacht
langsloopen, ze spraken zoo gewoon Hollandsch, je wist niet
wat je hoorde. Geen enkele Duitscher meer op straat te zien.
Geen GrÜne. Geen SD'er. 't Is haast niet te gelooven dat die
angst voor razzia's, melden enz. voorbij is. Ger zal zoo dank
baar zijn dat hij niet meer naar zijn schuilplaats hoeft.
Vrij zijn we nog niet, zood at we vlaggen kunnen. De menschen
drommen nog steeds naar 't dorp in de hoop wat te zien. Af en
toe komt er een Tommy per motor of auto naar hier. Vannacht
zUn de krUgsgevangenen
naar Apeldoorn gebracht .
Miek kon haar hart weer op
halen aan het autorijden. Ze
glunderde. Ik heb me als
contact van de L.O. gemeld
bij de P.e. en wacht nu ver
der maar af. Vanmorgen
even met Marja naar het
Marktplein gedraafd om een
Tommy te zien. Ze vond het
zoo eenig, die drukte.
De heele morgen was het
telkens een gejoel van de
menschen, dan werden er

N.S.B.'ers opgebracht. 't Is natuurlijk niet Christelijk en wij
persoonlijk hebben deze uitlaat niet noodig, maar je kunt je
voorstellen dat ze hun woede even willen koelen, al is 't dan
maar in gejoel en gejuich. De conciërge van de Ambachtschool
had zijn leerlingen achter zich. Ik zag die man alle Zondagen in
de kerk. 't Schijnt een Gestapo-man te :zIjn. 1\.1<. en V.D. met
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