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Inleiding
Het aantal boeken en artike l en, dat si nds ,eptember 1944
OVtt de Slag om Arnhemisgeschreven. kan slechtsbij be ·
nadering worden aangegewn.SOmml� publicaties over
ditonder werp werd en in ver9C'hillende talen uitgegeven
en be-gen Vffl publldteft; andtte kwamen uit bij klein e
uitgeven en werdennauwelijks bekend.Dit wrhaal gaat
over zo'n onbekende uitpve.
In 1975 stelde de heer P.C.Aa lbers van de toenmalig e
Bibliotheek Arnhem een overzicht samen vin de tot dat
moment ve:rschmen publicatie s over de tuchtlandinp
operatie bij Arnhem, onder de tittl 'Slag om Arnhem,
bibliografie van gedrukte werlce n'. Op pagina 62 noemt
hij d, tltel'De Slag om Amh<m, Beeldfilmin300flitse n'.
Gegevens ovt:r sdui.Jve:r/tekenaar, plaats van uitgave: en
jaanal ontbreken .
Wie zo ge lukkig is een exemplaar van dit b ee ldverhaal
te bemachtigen,zal het onmiddellijk opvallen dat de stijl
van het ver haal en de tekeningen nogal kinderlijk aan
doen.Dat is ook niet zo verwonderlijk, want het wtrd
enkele jaren na de oorlog gemaakt doo r ee n 16-jarige
jongen. Zijn naam was PeterVeldhttr '·

Van IJmuiden naar Haendertoo
Peter AgeVeldheer werd op 22 janua ri 1931 geboren in
Maassluis.In het begin van de oorlog woonde hij met zijn
moeder in Rotterdam, maax vanwege het toe.nemende
luchtgevaar(er vielen regelmatig Britse bommen in hu n
w!j]<),gingen ze begin 1941 �ij familie inl}muidenwonen.
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Peters vade r was bij de Duitse înval i n m ei 1940 me t zijn
vrachtschip, waarop hij kapitein was, uitgeweken naar
Engeland. Daardoor hadden mevrouw veldhttr tn haa r
zoon ge en i nkomsten m eer en waren ze afhankelijk van
hulp van anderen.
Medio 1942 moesten zeIJmuiden verlaten.De Duitse be
zetter begon în het gebied langs de Noordzeekust m et de
bouw van de 'AtJantl.kwal', un verdedigingslinie t egen
mogelijke ge allieerde aanvalltn vanuit ue.
Peter en zijn moeder evacu e erden naa r he tkleine dor p
Hoenderloo, circa 15kilometer noordelijk vanArnhe m ,
midd en o p d e Veluwe. Ze kregen een kleine kamer in
een pension, teg enover he t da ar b eke nde restaurant
'Rust een Weini(.
Hoenderloowas eigenlijkYOOralbekenddoordeHelderingo
Stichting. waar kindere n verbleven met o pvoedingsprobl�
gebou�-n van deze stichting werden
m enVenchillendc
.
in de loop v an de oorlog gevorderd voor de legeringvan
Duitse eenheden.De meeste militaire activiteiten speel•
den zichalo p h et drukke vliegveld Deelen , op enkele ki ·
lometers afst and.Verde r me-rkte de bevolking de e erste
jaren van de oorlog niet zo veel van d e Duitse bezetting.
Zoals in alle andere plaatsen moesten oolc hier de kinde
ren uit het dorp gewoonnaar school en dat gold ookvoor
PeterVeiclheer'.

De Stag om Arnhem

1ben brak zondag 17 september 1944 a a n .Er waren die
dag ve el vliegtu.igen in de lucht en de toe n 13-jarige
Peter besloot op een lcleîne onbegro eid e h euvel in d e
buun te gaan $taan. om een beter overzicht te krijgen.
Van daaruit kon hij me t behulp van een oude zeekijke r,
die hij van zi jn vader had gekttgen, d e ee-rste luchtla n·
di ngen, we ste lijk van Arnhem waarnemen.
•s Middags za g hij etn Duitse vitrktnning:seenheid met
p antserwagen s vanaf he t terr e in van de Helderings
Stichting vertrekken i n de richtin g Arnhem. Jaren la
t er zou hij horen dat dit de verkenningseenheid van
H a uptstwmführer Cräb ner was gewe est, di e een v er
kenning in de Betuw e ging uitvoeren.TC>en de eenheid
daarvan teru&keerde in de ochtend van 18 s eptember,
werd dez e op de Rijnbrug in Arnhem door de Britten
v ernietigd.Daarbij sneuvelde Cräbn er .
De volgende dag. maandag 18 september, stond Peter
weer buiten om te kijken wat er gaande was . •sMiddags
vonden er opnieuw luchthmdingen plaats e n met be
hu lp v an zijn zeekijke r kon hij de vliegtuigen goed
waarnemen.Plotseling dra aide een Duitse st afauto de
parkeerplaats van restau rant 'Rust een Weinig'o p .Ee n
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Tulee pagina's uit het boertje,Toe nPeter tijdtns zijn bezoel( aan Oosterbeert een schtts ma.a.Jtte
uan Ho<ef Hartenstein was de"a_pone sierre aan deoostzijde reeds umNmgfrl door de nu nog
bestaande nieuwbouw. (foto: a,11,cti, Robert Voskuil)

hoge Duitse offtcier en enkeJe adjudanten s ta pten uit
o m ook naar de tandingen te kijken.Zij hadden allen
e en ve ldkijk er, behalve de officier.Na enige minuten
k w am de:r;e op Peter toe en beduidde hem da t hij de
'Tom.mie,' ook wel eens van dichtbij wilde zien.Peter
gaf hem de kijke rmet het angstige gevoel dat hij die wel
niet meer tfftlg zou zien.Maar tot zijn verbazing krHg
hij hem lcone tijd l ater terug. vergeze ld van een paar
vriendelijke woorden.Vervolgeru stapte het gt,Zelschap
weer in de auto en vertrok.
Enkele dagen later arriveerde bij ·aust eenWeinig' een
kleîne groep militairen van de Waffen-SS.Z e waren in
.volledig gevechtstenue en droegen wijde a.mouflagejas·
sen m et patroongord els eroverheen.Een van hen droeg
een vtttmde c:anvauchtige ('webblng1 koppelriem met
een soort 'cowboy-pistoolholster eraan.TDen hij zag dat
Peter er naar keek, zei hij lachend in he t Ne derlands:
'Ja. die komt van d eTbmmies. Er ut een stelletje on
derweg în de bo men, ma ar wij waren net een beetje
sneller!'. Aarzelend vroeg Peter of er die dag nog meer
p arachutisten w ar en geland,want er wa ren weer veel
vllegtUigen in de lucht De soldaat antwoordde: 'Nee,
vandaag waren het allemaal voonaden.We hebb en e r
de hele dag pal onder gelegen',
Later kwam de vluchtelingenst?oom uit Arnhem op
gang.Een triest gevoel maakte zich van Peter mee ste r,
toen hij besefte dat de strijd niet verliep zoals iedereen
had aehoop t .Maar t e geliJkertijd was hij razend jaloers
op enkele Arnhemse jongens, die bij hun vlucht een
rode parachutistenbaret met embleem hadden meege
smo kkeld!

Een 'beeldromon·
over de Slag om Arnhem

Na de bevrijding van Ne derland in mei 1945 verlieten
mevrouwVeld heer en haar zoon he t dor pHoenderloo en
vestigden zkhin Velzen bij IJmuiden.
In 1946 kwam Pete rs vader ernstig invalide t erug uit
En�land.Door zijn invalldi�it kon hij niet meier wer
k en .Het gnin moest leven van een minimale uitkering
en leed armoede,
Tben kr eeg Pete rhet idee dat er misschien wat geld was
te verdie.Mn me t het tekenen van 'beeldromans', di e in
de jaren na de oorlog erg populair waren. Dit waren klei·
ne stripboe1cj es, waarin met behulp van tekeningen en
korte teksten een verhaal werd verteld. De!bûtndste in
Nederland waren dîe over de a vonturen van de Haagse
detectM Dick Bos.
Peterhad in de oorlogsjaren veel getekend als tijdverdrijf.
O ok toen er na september 1944 gff.ll elektriciteit meer
was en de JVOnden daardoorootbinnen,huis erg donker
waren, washij daar mff door gegaan.H'Jj ttktnde toenbij
het licht van een klein olielampje, waardoor zijn t.och al
zwakke ogen nog verder achte ruitwaren gegaan.
Nu toog hij opnieuw un het werk en vervaardigde
e en se rie teke ninge n, d ie hij opstuurde aa n e en uit•
gever in Rotterdam. Dit was 'Hoenderop's Algemene
11jdschriftenExploitatie' (H.A. T.E.), die wassevestigd aan
de Zaagmolens tr ust 60 ln di• stad. Na enige tijd lue,g
hij berich t dit ze daa r wel wat zagen in zijn tekeningen.
Peter werd uitgenodigd om langs te komen voor een ge
sprek.De mensen van de uitgeverij kek en weJ enigszins
verba asd,toen ze o p de afgesproken dag ffn jongen van
nauwtlijks 16 jaar oud, nog in korte broek,binnen zagen
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tomen. Maar het gesprek verliep vlot en hij werd geac•
ceptetrd.Hij kreeg het verzoek v an de uitgever om een
serie'Tanan' boekjes te maken.ltdettmaand moest hij
e r een afleveren.
Hij begon vol goede moed, hoewelzijn schoolwerk e rw el
onder bleek te lijden.
Wanneer de tekeningen en de teksten voor een deeltje
klaar waren,kwam de uitgever ze zelfafhalen om 2e naar
de dI\lkl:erij te brengen.
Maar hoew el Peter blij was dat hij deze opdracht had
gekregen, wilde hij eigenlijk veel liever bee ldverhal en
maken overde oorlog .Vooral de Slag omArnhem lnteTH·
seerde hem hevig.o mdat hij die een paar jaar daaJVOor
'in de verte' had meegemaakt.Tussen het mate n van
de Tarz:an-boekjes door. begon hij met de opzet van un
'documentaitt in stripformaat'. Hij beschreef dat veer
tig Jaa r later als een'historisch e ver antwo ord verhaal in
plaatjes met teksten. uitgesproken door ftcti-eve &guren.
die het relaas de nodige vaan moesten geven•.
Omdat er in huis geen andere mogelijkheid was, teken
de bij aa n de huiskamertafe!, die m et een pluche kleed
wu gedeko Zijn enige hulpmiddelen waren een gew,,ne
kroontjespen en een potje Oost-Indische. inkt. dat in etn
asbak stond, omdat het al een paar keer was omgevaUen.
Ulfs HD Uni.aal ontbrak e n rechte lijnen trok hij uit de
vrije hand of langs de harde kaft van een boek. De te�
nlnget;es moeste nop dez elfde grootte worde n gemaakt
als waarop ze ZO\lden worden afgedrukt.Dat wu ffl'l verre
van ideale methode, a,ezien het kleine formaat.
Een apart probleemwas het tekenen van scènes die zich
•s avonds of 's nachts afsp eelden . Dat bracht h em uit-

eindelijk op het idee om duisternis afte beelden door
middel van fijne strttpjes, dl.! dicht naast ellcaarwerden
getekend.
Er wattn sltchts eenpaar publicaties waarop hij zich kon
oriënteren. voor wat betreft het verloop van de strijd bij
Arnhemi n september 1944.Van het geld dat hij �!diende
met de stripvtrhalen over'J'arzan,besteedde hij een paar
guldenaan de aankoop van Louis Hagen'•boeltje 'Ikvoch t
o mArnhem', dat kort n a de oorlog was verschenen. De
hoofdlijnen hiervan vtrWerlctehij in zijn eigen verhaal
Ook kocht hij een paar ge'il)ustteerde tijdschrifte n . Zo
gebruikte hij foto's uit he« herdenkingsnummer van het
blad'Ons Vrije Nederland ' als voorbeeJd voor'Zljn tekenin·
g e n Een
. n ummer van de Britse rege,ringsuitgave 'BigBen'
bf.vatte een repor tag e over de Slag om Arnhem. Daaruit
gebruikte hij de foto's va n een PIAT schutter en die van
een parachutist met zijn karabijn achte r de baJustrade
van het balkon van Ha.rtenstein. Duitse tanks en Jeeps
t.kende hij uit het hoof d .
Ook ma1tte hij een dagt:Ocllt naarArnhem e n omgeving.
Hij kocht daarprentbri efkaanen en wanneer hec uitkwam
•interviewde' hij wat mense n in winkels. In Oosterbeek
maakte hij schetsen van Hotel Hartenstein, van stukken
geschut die daar nog stond en en van de resten van de
spoo rbrug over de Rljn.
lben hij ongl!Vfff halver wege was,kwam de film "Tbeirs
is the Glory' uit. waar uit hij een aantal sc�nes overnam,
zoals de startvan d e Stîrlings m et de glider s , het onscha·
delijk m1ten van een Duitse sluipschutter, diezicll ach·
te r een schoorsteen had verborgen en de poging van de
Britten om onder Duits vuur een bevoorradingscontain er
te bergen, Bij het uitwerken van de tekeningen ko n hij
zich soms bepaalde details uit zo'n filmscène nie t meer
precies herinneren. maar zoals hij later vertelde: 'Indie
tijd een film twe emaal t e gaan zien, was door geldgebr ek
ondentb,aar! 'Wel kreeg hij e,en paar foto's m et scène s
uît de 6lm van de directeur van een van de bioscopen
in Haarlem.
Doorzijn beperkte kennis van de Slag maaktehij natuur
lijk de nodig efoute n in zijn tekeningen. Zo beeldde hij
&0mmige tuchtlandingstroepen af m e t 'platte'helm en,
i n plaats van met de parachutistenhetmen.Ot oorzaak
hier van was dat er in artikelen over de Sl ag omArnhem
in die tijd vaak foto's Wttden gebruiktvan de gevechten
die in april 1945 werd en gevoerd om Arnhem te bevrijden.
Daarop staan troep,M van de Britse ·Potar Bear'divisie, en
di e droegen de 'normale' Britse helmen. Peter Veldheer
dachtechttr dat dlt troepe n wattn die pttzweefvliegtuig
waren aangevoerd!
Ook was het hem niet bekend dat de meeste bo ten, die
voor de terugtO<bt =r de Rijn wtrdeng,l)ruikt, voorzien

hgina "1ft bovtnoan fflt ttktn ing wa.o:rop fflt miJib:tir mrt ten 'gtwOnt'
Britse helm is a.fge:bttld.Peter docht ten onrechte da.t den helmen werden
gedragen door de luclttlcmdlngstroepen dit p,r zwtt.fvllt90,ig ""'"" •••·
gewe,d.
(foto: ooll,cri, RobertVosltuil)
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waren van motoren, dus liet hij op zijn tekeningen de
soldaten roeien.
In het boekje ver werkte hij ook 2ljn eîa en privé ideetjes.
Zo liet hij een·Duitse tank beg:rartn ond� een ins tor•
tendevoorgevel van een gebouw. Later zei hij hierover.'Zo
dachten jon_genstoenover de oorlog, weinigscrupuleus of
fijngevooig. Daarbij ging het niet In de eer.te plaats om
de exacte feiten, maarom de heroïek: de Slag omArnhem
werd sevoerd om die gehate Duitsers te verslaan!'

Naschrift

1n devijftigerjaren schake.lde Peter over ophet schrijven
van avonturen-en detective romans (zonder plaatjes) on
der verschille nde pseudoniemen, zoaJs Rex Rand.all en
Ptffr Brando. Omdat bij daar niet van kon leven,had hij
tevens eenbaan bij de Openbare Bibliotheek inVelzen.
Tijdens de jaren 1965-197S deed hij af en toe freelance
reportagewe rk en bereisde hij het Midden-OO �n en de
Oostbloklanden. Onderioet op het gebied van de g,schie·
denîs van de'Iweede Wereldoorlog �eef echter zijnfavo·
riete bezigheid. In 1963 was hij was een van de oprich
tersvan deDocumentatie Groep '4().'45, de Nederlandse
vereniging, waarvan de leden zich bezig houden met de
bestudering van de 'Jweede Wereldoorlo g.
Tegen het eind van de zeventigerjaren begon hij met het
s chrijven van artike len en boeken over d e bevrijding van
Nederland. Hij publiceerde met medewerking van Evert
van d•Ween!'l>oSlag om d•Velu.,.194S' (Amh•m, 1981),
'Daar komen de Canadezen' (Arnhem.1982) en in samen
werking met Evert van de Weent en Gerjan Crebolder, de
'Bevrijdlnpatlas Veluwe' (Barn
...ld.1985),
Zoals zoveel strlpboekj"word ook Veldheer'• beeldro·
manove r de Slag om Arnhem door veel kinderen letterti.fk
'kapot gele2en' en de meeste exemplaren eîndiiden dan
ook uiteindelijk in de prullenmand. Daarom werden ze
in de loop der jaren steeds ield.zamer.
W.weten dathetstripboel:jeîn ieder geval één keet-ósher 
drukt,e n wel In oplage van vermoedelijk enkele tientollen
sruks.Ditgebeurde,waarschijnlijk in 1991,door de .;g.,,.ar
van het antiquariaat Reinaffl en Co. in Appingedam.
Originele. gave exemplaren uit 1948 zijn buitengewoon
moeilij k te vinden. Ze worden niet alleen gn.ocht door
verzamelaars van boeken� de Slag om Arnhem,maar
ook door liefhebbers van oude stripboeken Daarom W OT ·
den er nu ho� prijzen voor betaald

Tben hij alle tekeningen en teles-ten klaar had, liet hij het
multaat aan i:ijn uitgeVer zien. Oeie was direct enthou
siast en wilde het wel uitgeven.TenJ&kijkend, verklaarde
Peter Vttrtig jaar later. 'Men was toentertijd nog weinig
gewend. Mijn simpele, ongeroutineerd e tekeningetjes,
nog zonder enige va-ste stijl, werden volledig geac::cep·
teerd. De tijd van de technisch volmaakte stlips, lag nog
ver in het verschiet.Niemand stoorde zich aan de naieve
teksten en de foutjesdaarin. Niemand wist in detail hoe
de strijd zich had voltrokken, ook ik niet Maar ikh a d wel
het e en en ande r gezk!n en ge:hoord. En ik bezat een be ·
paalde avontuurlijlce,jongensachtige voontelling van de
&ans van zaken, die ikin tekeningetjes had om�t.·

PeterVeldhttr beeft deze ontwikkeling niet meer mee
gemaakt,, want hij overleed onvel"W8c:hts op 27 februari
1 9 89 Hi
. j was toen 58 jaar.
In een briefaan de auteur schreef hij in december 1988:
"Ik denk niet dat ik echt, van nature, heb kunnen tek�
ne.n. Tt>en ik er eindelijk goed slag van begon te krijgen,
was d e glorietijd van de beeldromans net voorbij. Maar
zelfs zonder \lt't':ZlMlljktalent kan een mens veel tot stand
brengen, als men zich er maar met hart en ziel op toelegt
e n gedrevenis!'

Het boekje verscheen in de nazomer van 1948 onder de
tltel 'DeSlag om Arnhem.Beeld.film in 300flitsen'.In w e r 
kelijkheid bevat het boekje overigens geen 300 maar 302
teke ningen. Het werd ultgtoven met een formaat van 9*
bij12½cm.
Er werden er 20. 000 (!} van gedrukt. Ze werden verkocht
voor so cent per stuk en PeterVeldheer verdi ende er S00
&111den mee.Dit aeld, tezamen met de opbrengst van de
Tarzan boekje,, heeft uiteindelijk geholpen het gezin
Veldheer door een moeilijke tijd te helpen . Gelukkig v e r 
bete rde Jaw de situatie.

Dit ve:rhaal is voor het groots.te deel gebaseerd op een in
tel'View, dat de auteur op 17 december 1988 had met Pettr
Veldheerindienshuis in Umuiden. AanvuDende informatie
werd gegewn door\YyboBoo'Sma en OkkoLuunema.
t Bijna veertia; jaar later maakte PeterVeldheer een gede·
tail)ee:rde studie van de oorlogsgeschiedenis van het dorp
Moendertoo.Hetresultaat van dit onderzoek wncheminhet
midden van dt tachtigerjarenalseen privéuitgave onder de
titel 'Tus&en ïrupptnplatt" tn � horst" , de veelbewo
gen geschiedenis van hetdorp Hoenderloo tijdens de 1\vetde
We.reldoodog'.Vtel van dit materiaalwerd ook opgenomenin
de genoemdeboetenoverdebevrijdi.og van deVtluwe.
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