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4 mei 2015 
DODENHERDENKING 
ROZENBOS - RHEDEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De treurenden tot troost 
De levenden tot bezinning 

 
Organisatie 

 
Comité 4 en 5 mei gemeente Rheden e.o 

Medewerkers Het Rhedens Fanfarecorps o.l.v Peter Melgert 
Het Dierens Mannenkoor o.l.v. Arjan van Hees 
Trompet : Irma de Vries,  
Declamatie: mevr. Riet Spanboek-Reinders, Dieren 
Geluid : Fa. Expert Dieren/Rheden,  
Scoutinggroep “De Rhedense Pioniers". 
Piano geleverd door dhr. E. Futselaar, Rheden 
 

Stille Tochten Vooraf zijn er o.l.v. de Oranjeverenigingen uit De 
Steeg en Rheden en de Scoutinggroep  
"De Rhedense Pioniers"  STILLE TOCHTEN die 
vertrekken om 19.25 uur vanuit:   

 Rheden : Muziektent Veerweg / Havel.weg  

 De Steeg: Ingang Rhederoord / Parkweg. 
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Herdenkingsprogramma 

 
Vanaf 19.30 uur speelt het Rhedens Fanfarecorps o.l.v. Peter Melgert 

koraalmuziek 

 
Na aankomst van de stille tochten ( 19.45 uur ): 
 

1. Kort welkomstwoord namens het Comité  
door de heer Wim van Giessen 

 

2. Zang door het Dierens Mannenkoor o.l.v. Arjan Hees. 
 

 I have a dream          (Mary Donnelly/Jimco Zijlstra)      

 Heart Divine              (A. Dvorak/Jimco Zijlstra)              

 Tebe Pojem               (D. Bortnianski/A. Sokolova)          

 De Achttien Doden    (Jacques Ruisseau/Jan Campert)  

 
 
Een cel is maar twee meter lang 
en nauw twee meter breed, 
maar kleiner is het stukje grond  
dat ik nu nog niet weet, 
maar waar ik naamloos rusten zal 
mijn makkers bovendien. 
Wij waren achttien in getal, 
geen zal de avond zien.   
     

 
Gedenkt, die deze woorden leest 
Mijn makkers in nood 
en die hen nastaan ’t allermeest, 
in hun rampspoed groot. 
Gelijk ook wij hebben gedacht 
aan eigen land en volk, 
er komt een dag na elke nacht, 
voorbij trekt ied’re wolk. 
 

                
Ik zie hoe ’t het morgenlicht    
Door ‘het venster daalt.  
Mijn God, maak mij 't sterven licht  
En zo 'k heb gefaald, 
Gelijk een elk wel falen kan, 
schenk mij dan Uw genâ, 
Opdat ik heenga als een man, 
Als ik voor de loper sta..... 
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3.   ACHT UUR, trompetsignaal. 
 
  TWEE MINUTEN STILTE 
 
4. Taptoe, eresaluut aan de doden.  
 
5. Het Wilhelmus. 

 
Samen met het Rhedens Fanfarecorps en het Dierens Mannenkoor 
wordt het eerste en het zesde couplet gezongen. 

 
Wilhelmus van Nassouwe 
Ben ik van Duitsen bloed, 
den vaderland getrouwe 
blijf ik tot in den dood. 
Een Prinse van Oranje 
ben ik, vrij onverveerd, 
den Koning van Hispanje 
heb ik altijd geeerd.  

 

6. Declamatie “Iemand stelt de vraag”, uit “Betere tijden” van 
Remco Campert door mevr. Riet Spanbroek- Reinders. 

 

7. Krans- en Bloemenlegging: 
 De kranslegging gebeurt volgens af te roepen volgorde.  

 De eerste krans, namens het Comité 4 en 5 mei, wordt gelegd door de 
heer en mevr. Zewald. Destijds waren broer en zus Zewald geëvacueerd 
in Rheden vanuit Arnhem en maakten daar een granaatinslag mee. 

 Namens de gemeente Rheden: burgemeester mevr. P.M. van Wingerden-
Boers en wethouder mevr. N. Olland. 

 Tijdens de plechtigheid zingt het Dierens Mannenkoor  “Vrede” van 
G.Fischer (Arr. W. Megens) en speelt het Rhedens Fanfarecorps 
koraalmuziek. 

 Kranslegging door organisaties uit de gemeente Rheden.  

 Na krans- en bloemlegging gaat ieder naar zijn/haar plaats terug.   

 

8. Afsluiting van de plechtigheid door mevr. P.M. van  
   Wingerden-Boers, burgemeester van de gemeente Rheden. 

 
Na het slotwoord wordt de bijeenkomst afgesloten met een defilé langs het 
monument door alle aanwezigen. 
Het defilé wordt geopend door de Scouting-groep “De Rhedense Pioniers”. 
Daarna volgen : Comité, Dierens Mannenkoor, Burgemeester en Wethouders, 
genodigden, aanwezigen Steegse kant, aanwezigen Rhedense kant. 

 
Bedankt voor uw aanwezigheid. 

 
 

Mijn schild ende betrouwen  
zijt Gij, o God mijn Heer! 
Op u zo wil ik bouwen, 
verlaat mij nimmermeer! 
Dat ik toch vroom mag blijven, 
uw dienaar t’ allerstond, 
de tirannie verdrijven 
die mij mijn hart doorwondt  
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Vrijheid is kostbaar, 

kwetsbaar en niet 
vanzelfsprekend. 
Vrijheid moet je 

koesteren. 
Dat besef je pas goed 
wanneer de vrijheid er 

niet meer is, zoals 
tijdens de Tweede 

Wereldoorlog . 
 

 

          Thema 2015 

Wie de ogen sluit voor het verleden, is 

blind voor de toekomst 

Binnen het meerjarenthema Vrijheid geef je 
door legt het Nationaal Comité 4 en 5 mei 
ieder jaar een ander accent. In 2015 is dat de 
bevrijding van 1945 en hetgeen we ook nu nog 
van deze bevrijding kunnen leren. In 
een verdiepende tekst is het thema 2015 
nader uitgewerkt. Deze tekst is geschreven 
door Maurice Adams, hoogleraar aan Tilburg 
University en bestuurslid van het Nationaal 
Comité.  “Proberen te vergeten verlengt 
slechts de ballingschap; het geheim van de 
verlossing ligt in de herinnering.” In mei 1985 
haalde de toenmalige, Duitse bondspresident 
Richard von Weizsäcker dit Joodse 
spreekwoord aan. Hij deed dit tijdens zijn nog 
steeds lezenswaardige toespraak ter 
gelegenheid van veertig jaar bevrijding van de 
nationaalsocialistische tirannie. In zijn rede 
legde hij een nadrukkelijk verband met de 
actualiteit, omdat hij de herinnering themati-
seerde als gids voor toekomstig handelen. 

Onthulling naambord Plantagie  

Op dinsdag 5 mei 2015 vindt in Dieren–Zuid 
bij de “Oude Plataan” om 10.30 uur aan de 
Zutphensestraatweg de onthulling plaats van 
een bijzonder straatnaambord.  
Het bord her-innert aan het feit dat tijdens de 
Tweede Wereldoorlog in 1940 Gerrit Plantagie 
het actieve verzet in de gemeente Rheden 
oprichtte in de consistorie van de vm. Ger. 
Kerk. Het straatnaambord is gemaakt ter 
gelegen-heid van de 70-jarige bevrijding van 
Rheden. In de oorlog hebben veel inwoners 
van de gemeente Rheden zich verzet tegen de 
Duitse bezetters.  
Zo ook ds. G. Ch. H. Plantagie. Op 23 maart 
1945 is hij omgekomen in Dachau. Juist op 
bevrijdingsdag 5 mei zal burgemeester  
van Wingerden dit straatnaam-bord onthullen  
dat de naam draagt van Gerrit Plantagie. 
Het pad voert van de Zutphense-straatweg 
naar de parkeerplaats van de Oude Plataan 
richting De Vingerhoed en zal voortaan heten 
Gerrit Plantagiepad. Voor genodigden is er na 
de Onthulling nog een bijeenkomst in de 
“Oude Plataan”. 
Het verbaasde het Comité 4 en 5 mei Rheden 
al heel lang dat niemand meer wist dat  
Plantagie de “Vader van het Verzet“ was in de 
gemeente Rheden. Daarom moest er  
eerherstel komen.  
Dat gebeurt nu.  

De volgende boeken zijn uitgekomen over 
de 2e W.O in de gemeente Rheden : 

 "Verborgen in Velp” Nooit vertelde 

verhalen over moed, verzet en 
onderduikers door Gety Hengeveld. 

 “Oorlog aan de Veluwezoom”, Dieren 
Ellecom, Laag-Soeren & Spankeren , door 
Wencel Maresch, 

 “Herinneringen aan de bevrijding van 
Rheden,” 16 april 1945, door Kees 
Beumer, Hans Rijnbende en Wim van 
Giessen. 
 

Ze zijn nog te koop in de boekhandels van Velp, 
Rheden en Dieren, Meer gegevens en informatie 
over de Tweede Wereldoorlog in Rheden kunt u 
vinden op onze website 

www.rheden4en5meicomite.nl/ 
en op facebook 

www.facebook.com/4en5meiComiterheden 
 
 

 
 

 de Readshop in Rheden,  

 boekhandel Jansen & de Feijter, 
Velp 

Meer gegevens  en informatie over de 
Tweede Wereldoorlog in Rheden kunt u 
vinden op onze website 

www.rheden4en5meicomite.nl/ 
en op facebook 
www.facebook.com/4en5meiComiterheden 
 

Als u het Comité wilt steunen, dan kunt U 
een bijdrage storten op rekeningnummer 

IBAN NL66ABNA0624956695 
t.n.v. "Comité 4 en 5 mei gem.Rheden e.o." 
te Dieren. Ook is het mogelijk om donateur 
te worden. Stuur een bericht naar  
                 Gosse Hiemstra 
      De Vlashegge 23, 6951 NJ Dieren 

De minimumbijdrage is € 7,50 per jaar. 

A

Het memorandum 
 

Tijdens de Herdenking herdenken wij allen         
– burgers en militairen – die in het Koninkrijk 
der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn 
omgekomen of vermoord sinds het uitbreken 
van de Tweede Wereldoorlog, in 

 oorlogssituaties en bij 

 vredesoperaties 
 
 
 

http://www.4en5mei.nl/vrijheid/jaarthema/jaarthema_2015
http://www.4en5mei.nl/vrijheid/jaarthema/jaarthema_2015
http://www.4en5mei.nl/vrijheid/jaarthema/jaarthema_2015/thematekst
http://www.facebook.com/4en5meiComiterheden
http://www.facebook.com/4en5meiComiterheden



