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GEVALLEN HELDEN

Zeventien jaar deed Gerrit Kamphuis onderzoek naar de vliegtuigcrashes in de gemeente Epe. Zijn dochter Silvie verwerkte
de feiten tot een uiterst leesbaar avonturenboek.

Mix van feiten en

In de boekhandels

Tekening

‘Gevallen Helden, vliegtuigcrashes in de gemeente Epe
1940-1945’ van Gerrit en Silvie Kamphuis is vanaf vandaag voor 27,95 euro te koop bij de boekhandels in Epe
en Vaassen. ISBN 9789081699662, gebonden met harde
kaft, ruim 300 pagina’s.

Voor de omslag is gebruikt gemaakt van een schilderij, in 1990 gemaakt door ‘JWD’. De samenstellers
van het boek hebben van alles geprobeerd om de
identiteit van ‘JWD’ te achterhalen, maar dat is hen
tot op heden niet gelukt.

leuke leesverhalen

Het boek ‘Gevallen Helden’
documenteert alle vliegtuigcrashes en noodlandingen
tijdens de Tweede Wereldoorlog in de gemeente Epe.
Ook de Duitse.
door Jenny Polman

T

enminste achttien vliegtuigen zijn tijdens de
Tweede Wereldoorlog
neergestort binnen de
grenzen van de gemeente Epe. Zeven daarvan waren van de Duitse
Luftwaffe. Voor wie, zoals Gerrit
Kamphuis, een totaaloverzicht wil
documenteren van het aantal in
de eigen gemeente neergestorte
vliegtuigen of het aantal toestellen
dat er een noodlanding maakte,
maakt het niet uit of die vliegtuigen van vriend of vijand waren.
Het gaat puur om de feiten. Toch
zijn het juist deze Duitse vliegtuigen die Kamphuis nog het meest
bezighouden: „In twee ervan zitten waarschijnlijk nog bemanningsleden. We hebben hun namen, want we weten wie er nog
vermist worden, maar we weten
niet wie nou in welk toestel heeft
gezeten.”
Het liefst zou hij de twee wrakken
dan ook alsnog opgegraven willen
zien, maar dat zal pas gebeuren als
er sprake is van bouw- of andere
werkzaamheden die dat noodzakelijk maken. Zolang dat niet het geval is dienen oorlogsgraven met
rust te worden gelaten. Zelfs als opgraven de geschiedschrijving of de
gemoedsrust van nabestaanden
ten goede zou komen. In elk geval,
stelt hij, „is het niet ondenkbaar
dat hun lichamen nooit de Eper
bodem verlaten hebben”.
Het is slechts een enkel gegeven
dat Kamphuis in de zeventien jaar
dat hij onderzoek deed naar de
vliegtuigcrashes in de gemeente

Epe niet boven water heeft kunnen halen. Voor de rest is ‘Gevallen Helden, vliegtuigcrashes in de
gemeente Epe 1940-1945’ zo volledig als maar mogelijk is. Veel heeft
Kamphuis zelf boven water gehaald, veel ook dankt hij aan
oud-Epenaar Jan van der Wal die
zijn gehele archief aan Kamphuis
overdroeg toen hij naar Zuid-Limburg verhuisde.
Waar Kamphuis de informatie verzamelde, maakte zijn dochter Silvie er leesbare verhalen van. „Ik

heb in mijn naïeve enthousiasme
mijn vader aangeboden hem te helpen met schrijven. Dat betekende
dat ik alle door hem verzamelde informatie heb moeten lezen, interpreteren en analyseren om er een
verhaal van te kunnen maken. De
rapporten waren regelmatig zeer
slaapverwekkend, maar wat het
voor mij interessant maakte waren
de persoonlijke verhalen. Tenslotte zaten in elke bommenwerper zeven à tien jonge mensen. Die hadden bepaalde motieven om dit te

Veel belangstelling voor collectieve
inkoop zonnepanelen in Vaassen
VAASSEN – De belangstelling vanuit

Vaassen voor de collectieve inkoop
van zonnepanelen is ongekend
groot, zegt Arjan Wieggerinck van
Wadenso, initiatiefnemer van Zonopkomst dat die gezamenlijk inkoop én installatie bundelt. „Het
was een volle bak,” zegt hij over
de recente informatie-avond in
dorpscentrum De Wieken in Vaassen. In totaal bezochten zo’n 110
belangstellenden de bijeenkomst
en inmiddels hebben, aldus Wieggerinck, 68 van hen een offerte opgevraagd. Het gaat hierbij niet alleen om belangstellenden uit Vaassen zelf, maar ook uit de kernen
Emst, Oene en Wenum-Wiesel.

Later dit jaar, waarschijnlijk nog in
november, volgt een soortgelijke
informatiebijeenkomst in Epe.
Wieggerinck is zelf niet zo verbaasd over de grote belangstelling
vanuit Vaassen voor zonnepanelen, wel over de snelheid waarmee
de offerte-aanvragen binnenkomen. „Bij initiatieven elders zien
we een eerste piek direct na de informatiebijeenkomst en een tweede piek als de eerste panelen worden geplaatst. Maar hier gaat het
gestaag door, het praat zich rond.
Kennelijk zijn we er in geslaagd de
mensen het vertrouwen te geven
dat ze zeker weten via ons iets
goeds te kopen.” Dat is vaak de gro-

Het boek ‘Gevallen Helden’ werd gisteren gepresenteerd in Museum Vaassen Historie waar de Stichting Broken
Wings ’40-’45 een permanente expositie heeft. Van links naar rechts kolonel Mike Peterson van de Amerikaanse
luchtmacht, voorzitter Hans Achterbergh van de Stichting Broken Wings, burgemeester Hans van der Hoeve en de
schrijvers en samenstellers van het boek, Gerrit en Silvie Kamphuis.
foto Hans van de Vlekkert
doen, lieten nabestaanden achter.
Door die verhalen is het boek
meer geworden dan alleen een opsomming van feitelijke informatie.
Van elke crash beschrijven we nu
wie er bij betrokken waren, vertellen we iets over de persoonlijke
achtergronden, hun doelwit, het
vluchtverloop, waardoor het toe-

stel is neergestort en wat er daarna
gebeurde. Soms is het hierdoor
een avonturenboek geworden.
Niet alle verhalen van ooggetuigen
waren echter te checken. Daarom
is er aan het slot van elk hoofdstuk een verantwoording opgenomen met onze twijfels en conclusies. Al met al is het boek een mix

Copyright (c)2012 De Stentor 23/10/2012

April 1941-april 1945
䢇 Op 27 april 1941 maakte een Duit-

se jager een noodlanding in een
weiland ten noorden van de Oranjeweg in Emst. Het was het eerste
toestel dat tijdens de Tweede Wereldoorlog de Eper bodem raakte.
Daarna volgden nog achttien crashes en maakte een tweede Duits
toestel een noodlanding.
䢇 Zeven van de achttien neergestorte vliegtuigen behoorden tot de
Royal Air Force, vier tot de US Army Airforce en zeven waren van de
Deutsche Luftwaffe. De laatste
crash was op 7 april 1945, een
Vickers Wellington die ’s avonds
rond 21.00 uur neerkwam achter
De Bokkerij in Vaassen.
䢇 In totaal vonden 45 bemanningsleden de dood in de gemeente Epe,
twaalf werden krijgsgevangen genomen en drie wisten te ontsnappen
dankzij het verzet. Twee van deze
drie wisten Engeland weer te bereiken. De derde viel, na te zijn verraden, alsnog in handen van de vijand en werd gefusilleerd, samen
met een aantal verzetsstrijders.
䢇 Van Duitse zijde sneuvelden twee
vliegers in de gemeente Epe. Er
zijn hier echter zeven Duitse toestellen neergestort en er worden
tot op de dag van vandaag nog
steeds Duitse vliegers vermist. Mogelijk bevinden hun lichamen zich
dus nog steeds in Eper bodem.
䢇 ‘Gevallen Helden’ is uitgebracht als
gebonden boek met harde kaft.
Het boek telt ruim 300 pagina’s en
kost 27,95 euro. Het is inmiddels
te koop bij de boekhandels in Epe
en Vaassen. Online bestellen kan
ook via www.gevallenhelden.nl of
www.uitgeverijgelderland.nl. ‘Gevallen Helden’ is een uitgave van Uitgeverij Gelderland in Epe, in samenwerking met Stichting Broken
Wings ’40-’45. Die laatste zet met
deze uitgave haar 15-jarig bestaan
luister bij.

vier toestellen neergestort van de
US Army Airforce.
Zowel Van der Hoeve als Peterson
benadrukten het belang van het
boek voor met name de jeugd.
Van der Hoeve: „Wie zijn geschiedenis niet kent is gedoemd die te
herhalen - en dat willen we in dit
geval zeker niet.”
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Prince Pie in sneltreinvaart naar finale Sma
door Floris Brandriet

te vraag bij mensen die overwegen
zonnepanelen aan te schaffen,
zegt hij. „Ze weten vaak niet wat
goed is en wat niet en zien dan
door de bomen het bos niet
meer.” Deze week gaan de eerste
offertes de deur uit en als die worden geaccepteerd zal binnenkort al
worden begonnen met plaatsing
van zonnepanelen op woningen
van particulieren in Vaassen.
Zonopkomst bundelt lokaal de
vraag naar zonnepanelen en zonneboilers en koopt die dan gezamenlijk in bij de fabrikant. Ook
worden tips gegeven over hoe
energie in de woning te besparen.
www.zonopkomst.com

geworden van feiten en leuke verhalen om te lezen.”
Kamphuis overhandigde gisteren
zelf het eerste exemplaar van zijn
boek aan burgemeester Hans van
der Hoeve, zijn dochter Silvie aan
kolonel Michel Peterson van de
Amerikaanse ambassade. Tenslotte zijn in de gemeente Epe ook

EPE

OENE – Léon van de Poll gaat nu

Léon van de Poll gooit hoge ogen met z’n pies.

archieffoto Cees Baars

ruim een half jaar door het leven
als Prince Pie, onder welke naam
hij per week zo’n 1500 gevulde Engelse pies produceert. Met dat product bereikte hij de finale van de
Smaak van NL en dus kan het zomaar zijn dat ‘het lekkerste product van Nederlandse bodem’ uit
Oene komt.
,,Het was eigenlijk een impulsieve
actie om aan die wedstrijd mee te
doen’’, zegt Van de Poll. ,,Ik had
geen benul dat het zo zou aanslaan.’’ De impact in het culinaire
wereldje is groot, heeft hij gemerkt. ,,Maar gek genoeg is de
wedstrijd onder consumenten wei-

nig bekend.’’ Daar wil hij graag verandering in brengen, al was het
maar om vanaf donderdag zoveel
mogelijk stemmen te krijgen voor
de publieksprijs.
De weg naar de finale heeft Van
de Poll geen windeieren gelegd.
Het bereiken van de halve finale leverde hem al een bedrijfsfilmpje
op, alsmede hulp bij het opzetten
van een huisstijl en een website.
Die website moet volgende week
de lucht in gaan. Ook maakt hij
kans op landelijke distributie via
een supermarktketen. ,,Dan zal de
productie oplopen tot vier- à vijfduizend pies per week’’, zegt Van
de Poll, die het in dat geval niet
meer in zijn eentje kan bolwerken. Ondertussen zet de geboren
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