
Gemeentearchief Ede                    Archiefbescheiden betreffende de verzetsstrijders Petrus Jacobus                         
                                                                 en Ferdinand Rombout en enkele familieleden, [1880]-1992 

1 

 

 
Inhoudsopgave 

 
 

Inleiding…………………………………………………………………………………………………………2 
 
Inventaris……………………………………………………………………………………………………….5 
 

Geschreven en gedrukte stukken………………………………...……………………………...5 
 
Foto’s en ansichtkaarten……………………………..……………………………………………7 
 

   
  



Gemeentearchief Ede                    Archiefbescheiden betreffende de verzetsstrijders Petrus Jacobus                         
                                                                 en Ferdinand Rombout en enkele familieleden, [1880]-1992 

2 

 

 
Enkele biografische gegevens 
 
Petrus Jacobus Rombout (roepnaam Piet) werd op 3 mei 1901 in Renkum geboren. Hij trouwt op 26 
maart 1924 in Ede met Maria Catharina de Bondt (Marie). Zij is geboren 26 maart 1902 te Ede en 
overleden op 3 maart 1985 te Bennekom. Piet die een opleiding tot timmerman en bouwkundig 
tekenaar heeft gehad is verdienstelijk als tekenaar op het kantoor van Gemeentewerken in Ede. Hij 
is daar o.m. betrokken in 1941 bij de geplande verbouwing van het pand Heesterheide, op de hoek 
Stationsweg/Breelaan tot politiebureau. Het gezin Rombout is, met een onderbreking van juni 1940 
tot juni 1941, woonachtig op verschillende adressen in Ede, o.a. aan de Vossenakker en tenslotte 
aan Rijksweg 1.  
Piet en Marie krijgen in de periode 1925-1934 vier kinderen, t.w. Paul, Ferdinand, Richard en Ella. 
Het echtpaar is lid van gymnastiekvereniging Sparta en van de SDAP. Ze raken bevriend met de 
Duitse sociaaldemocraat Hanns Umrath. Piet maakt in 1936 nog een reis naar deze vriend in 
Neurenberg en neemt met eigen ogen de gevolgen van het naziregime waar.  
De Duitse inval in Nederland van mei 1940, de daarna toenemende brute maatregelen jegens 
Joden, de gedwongen tewerkstelling van jonge mannen en het weer in krijgsgevangenschap voeren 
van Nederlandse militairen heeft tot gevolg dat Edese verzetsmensen zich in mei 1943 aansluiten bij 
de Landelijk Organisatie voor hulp aan Onderduikers (LO). De in tekenen talentvolle Piet maakt 
platte-gronden en valse documenten. Zoon Paul, geboren in 1925, volgt onderwijs aan de 
Middelbare Tuinbouwschool in Aalsmeer en loopt stage in Haarlem en is daar in pension aan de 
Vaartstraat. Op 23 oktober 1943 doet de SD in het pension een inval. Pensiongast H.W. Creutz en 
ook Paul worden meegenomen. Hij wordt hij opgesloten in het huis van bewaring aan de 
Amstelveenseweg te Amsterdam en op 9 februari 1944 zonder dat zijn familie het weet, 
overgebracht naar het kamp Amersfoort. Ongeveer twee maanden later komen Piet en Marie te 
weten wat de reden van zijn opsluiting is: o.m. het luisteren naar verboden radio uitzendingen en het 
verspreiden van “deutschfeindliche Schriften”. Hij wordt binnen het kamp tewerk gesteld bij een 
afdeling van de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek en later overgebracht naar de gevangenis 
aan het Wolvenplein in Utrecht. Met littekens op zijn voorhoofd komt hij op 19 juni 1944 vrij maar 
moet onderduiken om te ontkomen aan de “Arbeitzeinsatz”.  
Inmiddels wordt het verzet gebundeld en verenigt de Edese illegaliteit zich onder het Commando 
Ede van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (BS). Piet brengt op het stafkwartier van de 
BS, dat o.m. onderdak vindt in de boerderij Wester Wetering aan de Rijksweg, de Duitse 
geschutsopstellingen en de bewegingen van de Duitse troepen in kaart. Na de slag om Arnhem van 
17-26 september 1944 moeten de BS de gevluchte Britse militairen zien onder te brengen. Gelukkig 
konden bij operatie Pegasus 1 in de nacht van 22 op 23 oktober 1944 bij Renkum meer dan 100 
gevluchte militairen de Rijn worden overgezet (zgn. crossing). Er meldt zich nog een andere 
categorie onderduikers nadat de bezetter alle mannen van 17 tot 50 jaar verplicht zich op 23 oktober 
1944 te melden voor de arbeidsinzet. Piet kan zich tamelijk vrij bewegen in de gemeente wegens zijn 
functie als gemeentelijk bouwkundige. Inmiddels is er een wapendropping gepland in buurtschap De 
Fliert onder Lunteren. Deze dropping waaraan ook Piet deelneemt gelukt in de avond van 10 
november. Het verzet in Ede en Lunteren bereidt een nieuwe crossing (codenaam: Pegasus 2) voor. 
Ferdi, de tweede zoon van het echtpaar Rombout, geboren op 29 mei 1926 als Ferdinand, doet als 
koerier (onder de schuilnaam Freddie) illegaal werk. Hij heeft aan de ambachtsschool in 
Wageningen een opleiding tot bankwerker genoten. Ferdi neemt het op zich om op 17 november 
samen met anderen een groep geallieerde militairen van een boerderij aan de Meulunterseweg te 
Lunteren te verplaatsen naar de Rijn. Hij heeft een Engels uniform aan omdat bij eventuele arrestatie 
men beter af is als krijgsgevangene dan als verzetsstrijder. Bij boerderij Westerrode bij het 
Wekeromse zand sluit zich nog een groep van ca. 25 personen aan. Het is regenachtig en koud en 
bovendien is er vertraging doordat door struikelen een geweer afgaat. De Engelse majoor Marguire 
heeft het commando en hij besluit de route te bekorten waardoor op een meer riskante plaats de 
Rijksweg Arnhem-Ede moet worden overgestoken. Als een aantal van de groep de overkant van de 
weg heeft bereikt, barst er mitrailleurvuur los en worden lichtkogels afgeschoten. De groep valt 
uiteen. Ferdi, een Engelsman en een Amerikaan bereiken kruipend en sluipend de Langeberg. De 
Brit en Ferdi steken daar de Rijksweg over. Ferdi weet een overjas van een voorbijkomende fietser 
te bemachtigen; dit om zijn Engelse uniform te verhullen. De Amerikaan blijft aan de andere kant van 
de Rijksweg. Verder op de tocht naar Ede is de Engelsman ineens verdwenen en Ferdi vraagt een 
jongen om burgerkleren voor hem te halen hetgeen deze doet. Nu kan Ferdi de uniformstukken e.d. 
verstoppen en loopt hij naar huis. Na thuiskomst besluiten Ferdi en Piet de achtergebleven  
 



Gemeentearchief Ede                    Archiefbescheiden betreffende de verzetsstrijders Petrus Jacobus                         
                                                                 en Ferdinand Rombout en enkele familieleden, [1880]-1992 

3 

 

 
Amerikaan in veiligheid te brengen,  maar onderweg lopend richting de Langeberg zien zij dat 
Duitsers de Amerikaan hebben ontdekt.  
Helaas mislukt de operatie Pegasus 2, voornamelijk door de arrestatie van Berend Dijkman 
(schuilnaam Piet van de Veluwe), commandant van de BS voor de West-Veluwe. Er worden door de 
SD uit Apeldoorn op de zaterdagmorgen van 17 november overvallen gepleegd en arrestaties 
verricht op de Nieuwesteeg in Ede. De stafleden van de BS, die aanwezig zijn in de boerderij van 
Evert Thomassen en Evert zelf, weten te vluchten. De boerderijen en Evert en zijn vader worden in 
brand gestoken.  
De SD doet in Ede op 21 november huiszoeking en arresteert zeven mensen. Op 1 december 
worden adjudant Van Vark en op 2 december luitenant Abraham du Bois en Henk Wildeboer 
opgepakt, mannen waarmee Piet veel heeft samengewerkt. Het gezin Rombout besluit elders een 
verblijf te zoeken. Piet zelf in Wekerom en Marie en de kinderen in Renswoude; zij keren weer terug 
rond de jaarwisseling. Op 31 december 1944 worden de restanten van de, op last van de bezetter 
afgebroken boerderij Wester Wetering van Aart Melis Jochemsen, door landwachters in brand 
gestoken. Op 2 januari 1945 vinden weer 20 arrestaties in Ede plaats.  
De staf van de BS krijgt inmiddels onderdak bij mevrouw Gruppelaar aan de Oude Arnhemseweg. 
Burgemeester Van Dierendonck van Ede stelt het bezit van een Sonderausweis voor vrijstelling van 
de arbeidsdienst vanaf 10 februari 1945 verplicht. Men moet dit als men dit document samen met het 
persoonsbewijs bij zich hebben. 
Het verzet in de regio bereidt een nieuwe actie voor: een dropping op het terrein “Keuenklep” 
genoemd in Lunteren. Deze heeft plaats in de avond van 22 februari. Een bommenwerper laat eerst 
twee parachutisten van de verzetsgroep Arnhem neer en daarna materialen. In een graanschuur bij 
de Goorsteeg/Hessenweg worden de spullen opgeborgen. Vanuit bevrijd gebied wordt de vraag 
doorgeseind of op de Keuenklep (codenaam: “George”) op donderdag 8 maart weer een dropping 
kan plaats vinden. Districtscommandant Derk Wildeboer wil zich vergewissen van de veiligheid en 
posteert mensen bij de graanschuur in de nachten van 7/8 en 8/9 maart. De bevindingen van 
Wildeboer worden helaas niet afgewacht. Marconist Francois Beckers seint op de vroege ochtend 
van 8 maart naar bevrijd gebied: “zijn klaar voor ontvangst”. Hij krijgt als antwoord de code: “de 
nachten worden korter” hetgeen betekent dat de dropping die avond zal doorgaan. Leden van de 
verzetsgroepen uit Ede (waaronder Piet en Ferdi), Bennekom en Lunteren begeven zich naar het 
dropping terrein. Een vliegtuig laat rond 23.00 uur 14 containers en vijf pakken vallen. Paard-en-
wagens worden volgeladen. Met de broers Elbert en Barend Veenendaal lopen Piet en Ferdi ca. 
00.30 uur richting Ede. Bij het kruispunt Hessenweg/Goorsteeg worden ze plotseling door Duitse 
soldaten omsingeld. Piet weet zijn pistool weg te gooien maar niet een houder met patronen. De 
soldaten stompen hem omdat hij weigert te vertellen waar het wapen is. Piet weet te ontsnappen als 
men hem wil binden door aan een soldaat een vuistslag te geven. Hij bereikt het stafkwartier aan de 
Oude Arnhemseweg - daar is niemand. In zijn huis aan de Rijksweg haalt hij zijn vluchtkoffertje op 
en vindt bij Suurmond aan de Klinkenbergerweg onderdak en daarna gaat hij weer naar het 
stafkwartier waar hij en twee anderen de berichten vernemen over vermissing van deelnemers aan 
de dropping waaronder Ferdi. Hij stuurt een briefje aan Marie (zie inv. nr. 14) waarin hij schrijft dat 
Ferdi waarschijnlijk in Velp vast zit en waarin hij aanwijzingen geeft over voorwerpen in het huis. 
Marie stuurt Richard en Ella naar Renswoude. Op zondag 11 maart begeeft Piet gewapend met een 
pistool zich naar zijn onderduikadres in Wekerom. Zoon Paul vermoedt dat Piet daarheen is gegaan 
en met zijn fiets en een andere fiets aan de hand rijdt hij op de Wekeromseweg. Daar ziet hij zijn 
vader lopen en ziet ook dat ineens drie landwachters uit de struiken springen en zijn vader gaan 
achtervolgen. De drie overmeesteren Piet, vinden het pistool en Paul ziet dat zijn vader flinke 
vuistslagen moet incasseren. Paul rent een pad in die weer uit komt op de Wekeromseweg en juist 
op die plek zijn de drie landwachters bezig zijn vader in een militaire auto te zetten. Paul wordt 
gesignaleerd en ook vast gegrepen en gefouilleerd. Hij doet een ontsnappingspoging maar direct 
weer gegrepen en afgeranseld. Men brengt hem naar de Wormshoef in Lunteren. 
Piet is naar het huis De Eekhorst in Lunteren gebracht waar hij een vreselijk verhoor ondergaat. Hij 
weigert namen te noemen waarop men hem naar de Wormshoef wil overbrengen voor verdere 
ondervraging. Piet doet dan een vluchtpoging maar een SD’er schiet hem in de rug. Op de  
Wormshoef zijn het de SD’er Kooyman en twee andere beulen die hem verder “verhoren”. Ook Paul 
wordt op de Wormshoef ondervraagd; hij weigert te bevestigen dat hij Rombout heet en ook hij wordt 
afgeranseld en getrapt. Vader en zoon worden met elkaar geconfronteerd en ontkennen 
aanvankelijk hun relatie. Echter, een foto van zijn vader die Paul bij zich had maakt daar een einde 
aan. Piet wordt zo toegetakeld dat hij bloedend op de grond valt. Paul blijft volhouden dat hij pas uit  
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Haarlem terug is, daar steeds heeft gewoond en bij de Jeugstorm is geweest. Paul wordt naar een 
andere kamer gebracht en Piet wordt verder “behandeld”. Daarna volgt nogmaals een confrontatie  
met zijn vader en maakt Paul mee dat zijn vader weigert te vertellen waar de verzetsmensen zijn met 
de namen Tonny en Flip. Paul wordt weer afgevoerd, nu naar een kamertje waar zestien anderen  
zijn opgesloten waaronder Ferdi. Van hem krijgt hij te horen welke folteringen hij heeft ondergaan: hij 
is opgehangen, met een knuppel geranseld en met een stopnaald onder de duimnagels gestoken. In 
de nacht van 12 op 13 maart ziet Paul vanuit het enig aanwezige venstertje dat zijn vader wordt weg 
gedragen. 
Zwaargewond wordt Piet op een paar bossen stro in een vrachtwagen naar het kamp Amersfoort 
gebracht en men sluit hem op in een bunker. De medegevangene en arts dr. Boerma krijgt opdracht 
naar hem te kijken en ziet schotwonden in een zijde en in de rug en een bloederige plek boven een 
oog waarschijnlijk het resultaat van een trap met een laars. Boerma geeft Piet spuitjes in de hoop dat 
dat de pijn zal verlichten. 
Ferdi en de vijftien andere gevangenen in het kamertje in De Wormshoef worden in de ochtend van 
16 maart met een zak over hun hoofd en geboeid in een open wagen worden afgevoerd. Marie gaat 
op zoek naar vooral Ferdi en ze belt aan bij De Wormshoef waar zij wordt vastgegrepen en 
opgesloten. De volgende dag mag ze weer gaan. Ze wordt door iemand naar Putten gebracht waar 
Richard en Ella zich ook bevinden. 
De zestien gevangenen worden door SD’er Egenolf overgedragen aan het Kamp Amersfoort en 
deze doet weer een poging om iets bij Piet in bunker los te krijgen. Hij schreeuwt en dreigt 
tevergeefs tegen Piet. Piet lijdt ondraaglijke pijnen en zijn ingewanden zijn vernield. In de nacht van 
17 op zondag 18 maart snijdt Piet met de scherven van een urinaal zijn polsslagaders door. 
Medegevangene J.G.M. Pouleijn treft Piet levenloos aan met een scherf nog in zijn vingers. 
De Edese groep van zestien wordt in de vroege morgen van 20 maart, twee aan twee geboeid uit 
het Kamp Amersfoort afgemarcheerd en bij een muur tegenover de Juliana van Stolbergkazerne 
neergezet. Passerende mensen op straat worden gedwongen de op handen zijnde fusillade te 
aanschouwen. Om 7.30 uur geeft een peloton van de Grüne Polizei  vuur. Deze executie is een 
represaille voor de liquidatie op 14 maart door het verzet van de foute Amersfoortse politieman Lutke 
Schipholt. 
Het lichaam van Piet is nooit gevonden en het stoffelijk overschot van Ferdi is bijgezet bij het 
Mausoleum op de Paasberg in Ede. 
  
De archiefbescheiden 
 
De stukken zijn op 5 juli 2011 door de gemeentearchivaris in ontvangst genomen van auteur Ben 
Verduijn. Hij deed dat namens de schenkers: de heer en mevrouw Tummers-Rombout woonachtig in 
Veldhoven. 
Aanleiding tot deze schenking zal het boek zijn dat Verduijn heeft geschreven over negen Edese 
verzetsstrijders die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen en dat in maart 2011 is uitgekomen. 
Het eerste exemplaar werd door de schrijver aan gemeentearchivaris Peter van Beek in het Museum 
Oud Ede aangeboden. In dit museum werd in dat jaar ook een expositie ingericht over de Edese 
verzetsmensen en tot de getoonde voorwerpen behoort een aantal stukken afkomstig van de familie 
Rombout. Bij sommige van de in deze inventaris beschreven stukken is het onderschrift dat bij te 
expositie gebruikt, aangetroffen. Mevrouw E. Tummers-Rombout (Ella) is de dochter en zuster van 
respectievelijk de omgekomen Petrus Jacobus Rombout en Ferdinand Rombout. 
Bij de inventarisatie zijn de stukken ingedeeld in twee rubrieken: Geschreven en gedrukte stukken 
en Foto’s en ansichtkaarten.  
De omvang is ca, 9 cm. 
 
Bronnen: 
- het archief 
- Ben Verduijn, Door de vrijheid geroepen, uitgave Regioboek/BDU, Barneveld, 2011 
- Dossier BG/127179 blok 2006-2015 
 
H. Jochemsen, 2017 
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 Inventaris 
 
 Geschreven en gedrukte stukken 
 
1. Uittreksel uit de geboorteakte van Petrus Jacobus Rombout, 1901, afgegeven door de 

burgerlijke stand van de Gemeente Renkum, 1917. 
 1 stuk. 
 
2. Getuigschrift afgegeven door de Vereeniging “De Ambachtsschool” te Utrecht aan Petrus 

Jacobus Rombout wegens het doorlopen met goed gevolg van de driejarige cursus leerling-
timmerman met aantekening van de behaalde resultaten in verschillende vakken, en het 
originele omslag, 1 april  1918. 

 2 stukken.  
 
3. Circulaire met kennisgeving van het voorgenomen huwelijk van Petrus Jacobus Rombout en 

Maria Catharina de Bondt, 1924 en hun “Trouwboekje”, afgegeven door de Gemeente Ede, 
26 maart 1924, met daarin inschrijving van hun kinderen Paul, Ferdinand, Richard en Ella, 
en het overlijden van Piet en Ferdinand, 1925, 1926, 1929, 1934 en 1945.  

 3 stukken. 
 
 NB. De circulaire is in twee originele exemplaren aanwezig. 
 
4. Brief van Hanns Umrath uit Neurenberg aan “Lieber genosse Rombout” (Petrus Jacobus 

Rombout) waarin hij terugblikt op zijn verblijf van twaalf dagen aan Nederland en het 
vriendelijke ontvangst door Rombout en zijn vrouw en bijbehorende envelop, 2 september 
1932, en verslag van een reis door Rombout naar Hanns in Neurenberg, [juli en augustus 
1936]. 
3 stukken. 
 
NB. Het verslag bestaat uit latere fotokopieën en is gebruikt door Piet Rombout voor een 

voordracht voor de SDAP. 
 
5. “Rapportenboekje”. Cijferrapporten van Ferdinand Rombout (Ferdi, geboren 29 mei 1926 te 

Ede, overleden 20 maart 1945 te Amersfoort) gedurende de lagere school, 1932-1938. 
 1 katern. 
 
6. Opstel over sport door F. Rombout uit klas B2c, [1939]. 
  1 stuk. 
 
7. Distributiekaarten: 

“Distributie stamkaart”, 1939 en “Tweede distributie stamkaart”, z.j.  van M.C de Bondt-
Rombout; 

 “Tweede distributie stamkaart” van Ferdinand Rombout, z.j.; 
 “Distributie stamkaart”, 1939 en “Tweede distributie stamkaart” van Ella Rombout, z.j. 
  5 stukken. 
 
8. Etui van karton voor bewaring van losse distributiebonnen van P.J. Rombout, uitgave door 

C.G. Jager, Lederhandel, Maandereind 7 Ede, z.j.; 
een kaart met textielbonnen, z.j.; 
bonnen voor tabak, 6 augustus-25 november 1944. 

 4 stukken. 
 
9. Stuk betreffende de pensioengrondslag van P.J. Rombout, 1942;  

met stukken betreffende de pensioenuitkeringen aan M.C. Rombout-de Bondt, weduwe van 
P.J. Rombout voor haarzelf en haar kinderen, 1952-1953, 1955 en 1957. 

 1 omslag. 
 
 
 



Gemeentearchief Ede                    Archiefbescheiden betreffende de verzetsstrijders Petrus Jacobus                         
                                                                 en Ferdinand Rombout en enkele familieleden, [1880]-1992 

6 

 

 
10. Besluit van de commandant van de Nederlandsche Arbeidsdienst te ’s-Hertogenbosch 

waarin hij aan F. Rombout uitstel verleent van opkomst voor de arbeidsdienstplicht, 6 maart 
1944. 

 1 stuk. 
  

NB. Volgens het onderschrift bij de expositie is het besluit een vervalsing van het 
verzet. 

 
11. Formulier deel B verstrekt door de Gemeente Ede waarin P.J. Rombout verklaart geen aan 

de verplichting tot inlevering onderworpen metalen te bezitten, 9 augustus 1941. 
 1 stuk. 
 
12. Identiteitsbewijzen t.n.v. M.C. Rombout-de Bondt: 

“Bewijs van Nederlanderschap” voor een reis naar België en Luxemburg, afgegeven door de 
Gemeente Ede, 28 juni 1939; “Persoonsbewijs”, afgegeven door de Gemeente Ede, 1 juli 
1941; 

 kleuren fotokopie van het laatste, z.j.; 
en “Sonderausweis”, afgegeven door de Ortskommandantur Ede, 29 januari 1945. 

 4 stukken. 
  
13. Brief van vader, moeder, Ferdi, Richard en Elly uit Ede aan schutzhäftling Paul Rombout, 

Block 7, No. 8376 in Kamp Amersfoort, 16 mei 1944. 
 1 stuk. 
 
 NB. Latere fotokopie. 
 
14. Briefje van P.J. Rombout aan zijn vrouw waarin hij schrijft: “Ferdi is hoogstwaarschijnlijk 

gisteravond met 15 anderen naar Velp gebracht” en geeft verder wenken om spijkers en 
andere voorwerpen uit het zicht te zetten en zaad bij Speelziek te brengen, [9 maart 1945],  
met latere uitvergrote fotokopie van het briefje,  z.j. 
2 stukken.  

 
15. Circulaire met kennisgeving van het overlijden van Piet J. Rombout en Ferdie Rombout, mei 

1945 en verklaring door het Ministerie van Justitie wegens publicatie in de Nederlandse 
Staatscourant van de aangifte van het overlijden van de vermiste Petrus Jacobus Rombout, 
17 februari 1955.  

 3 stukken. 
 
 NB. De circulaire is in tweevoud. 
 
16. Programma van de Oranjeavond o.a. met koorzang en declamatie in gebouw “Reehorst” te 

Ede, 15 juni 1945. 
 1 katern. 
 
17. Verklaring van aangifte van het recht van successie door C.J. van Hengstum, notaris te 

Bussum wegens het overlijden van Johanna de Bondt, weduwe van Folkert Herman de 
Haan op 8 januari 1960 te Ede, [1960]. Doorslag. 

 1 stuk. 
 
18. Circulaire met kennisgeving van het overlijden van Richard Rombout in Huis ter Heide, 1992. 
 1 stuk. 
 
19.  Brief van de Sectie Luchtmachthistorie van het Ministerie van Defensie te ’s-Gravenhage 

aan kolonel Tummers te Leerdam waarin hij een beschrijving geeft van vier foto’s 
betreffende Bleriot vliegtuigen en Carley’s vliegschool bij het vliegkamp Ede en de foto’s  
aan Tummers retourneert, 1992; 
met de foto’s, [1911] en [1920]. 

 5 stukken. 
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NB. Kolonel Tummers is waarschijnlijk een familielid van de man van Ella Tummers-

Rombout. 
 
20. Schoenmaker, Wim, Het vliegkamp Ede, uitgave Museum Oud Ede, 1985. 
  1 katern. 
   

NB. Dit boekje is waarschijnlijk afkomstig uit het bezit van kolonel Tummers, zie inv. nr. 
19 voor foto’s over o.a. het vliegkamp . 

 
  Foto’s en ansichtkaarten 
 
21. Foto van Maria Margaretha Weitz (geb. 30 december 1858 te Den Helder, overleden 16 

januari 1929), [1880]; 
foto van het echtpaar Joannes Rombout (geb. 15 mei 1857 te Oosterbeek, overleden  13 
november 1934) en Maria Margaretha Weitz met acht kinderen, 1908;  

 foto van leden van de familie Rombout waaronder Piet, 1921; 
 foto van waarschijnlijk Ferdinand Rombout, een oom van Piet in een werkplaats met andere 

mannen, [1922]; 
 foto van Bernardus Rombout (geb. 2-9-1898) en gezinsleden (?) te Soerabaja, [1925]; 
 portretfoto van Maria Margaretha Weitz (?), [1925]. 

met latere losse aantekeningen, ca. 2000. 
 1 omslag. 
 
 NB. De foto’s van ca. 1880 en ca. 1922 zijn originele afdrukken; de overige zijn 

fotokopieën. 
 
22. Foto van Bor de Bondt gezeten op een vierwielige koets met paard, grootvader van Marie, 

[1900]; 
foto van Heintje de Bondt, echtgenote van Cornelis de Waard en tante van Marie, [1907]. 
en pasfoto van “opoe” De Bondt (Johanna de Bondt-Robbertsen, geboren 20 december 
1883 te Ede, overleden 29 oktober 1938 te Ede), [1935]. 
3 stukken. 
 
NB 1. Bij de huwelijksvoltrekking van Heintje de Bondt (geboren 2 januari 1887 te Ede) met 

Cornelis de Waard op 20 november 1915 te Ede verklaarde zij onbekend te zijn met 
bestaan of verblijfplaats van haar ouders Bor de Bondt (geboren 26 december 1950 
te Ede, overleden 15 januari 1927 in Sioux Center, Iowa VS) en Maria Cornelia van 
Nimwegen (geboren 8 oktober 1855 te Ede, overleden 16 december 1931).  

 NB 2. Informatie over Bor afkomstig van: www.uitdeoudekoektrommel.com. 
NB 3. De ouders van Marie (Cornelis de Bondt en Johanna Robbertsen) zijn gehuwd op 30 

april 1904. 
 
23. Zeven foto’s en een negatief betreffende onbekende personen, [1900-1940[, en twee 

betreffende een bouwplaats in Ede(?), [1920]. 
 8 stukken. 
 

 
24. Foto’s van Maria Catharina de Bondt, [1902, 1903, 1910, 1914, 1918], 1922  en [1955]. 
  10 stukken. 
 

NB. Op de foto van ca. 1903 is Maria Catharina afgebeeld op de schoot van haar 
moeder Johanna de Bondt-Robbertsen. 

 
25. Foto’s betreffende Piet en Ferdi Rombout: 

Piet in kostuum en met pet op, [1910]; 
Piet staande naast een hoge boom op landgoed De Stompekamp te Ede, [1935]; 
Piet werkzaam aan een tekentafel in het kantoor van Gemeentewerken Ede, [1935]; 
pasfoto van Ferdi Rombout, [1941]; 
portretfoto’s van Piet en Ferdi Rombout, [1941]; 
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en de begraafplaats te Amersfoort, met kruizen ter herdenking van de tien op 20 maart 1945 
gefusilleerde verzetsstrijders waaronder Ferdi, 1945. 

 8 stukken.  
 
 NB 1. Portret van Piet in drievoud; van Ferdi in tweevoud. 
 NB 2. Dorsale aantekening op een foto van de begraafplaats: Koninginnedag 1945 B.S. te  
   Ede. 
 
26. Foto van een noodslachtplaats aan de Papekoplaan te Ede, [1922]; 

foto van het huis aan de Vossenakker 2 (?) te Ede, 1930; 
 en foto van het huis aan de Vossenakker 1 te Ede, [1935]. 
 4 stukken. 
 
 NB 1. De noodslachtplaats werd door Piet ontworpen voor slager Robbertsen, een oom 
    van Marie. 
 NB 2. De foto Vossenakker 2 bevat dorsale aantekening: 8 april 1930. 
 NB 3. De foto van Vossenakker 1 is in tweevoud. 
 
27. Groepsfoto van leden van de Gymnastiekverening Sparta te Ede t.g.v. het afscheid van de 

directeur/instructeur P. Kwak, 7 april 1923; 
met latere losse aantekeningen betreffende de afgebeelde personen, [2011]. 

 4 stukken. 
 
 NB 1. De foto is in tweevoud. 
 NB 2. Hierop o.a. afgebeeld Piet en Marie Rombout-de Bondt. 
 
28. Foto’s en vijf negatieven betreffende Piet en Marie Rombout en hun gezin: 

Piet en Marie t.g.v. hun verloving, 12 maart 1923; 
 Piet en Marie met Paul (?) in een bolderkar, [1926];  
 Marie en drie zonen in de tuin bij hun huis, [1933]; 
 Paul, Ferdinand en Richard bij een step, [1933]; 
 Ella met een speelgoedbal, 5 oktober 1935; 
 Piet en Marie bij hun huis met Ella in de armen van Piet, [1935]; 
 het gezin Rombout bij de voordeur van hun huis, [1935]; 
  Piet met Ella in zijn armen bij een paard, [1936]; 

Ella staande in de tuin, [1936] 
het gezin Rombout en anderen bij het terras van hun huis, september 1937; 
Piet en Marie en Ella in de tuin, [1937]; 
Piet en Marie en kinderen in de tuin en bij de vijver, [1939-1940]; 
kinderen bij een poppenwagen en een kruiwagentje, [1939]; 
Ella met tante Jo van Weelde-Bondt en tante Trui Bos bij een muur, [1939]; 
Ella en drie jongere (?) kinderen gezeten voor een korenschoof op de Paasberg waar boeren 
aan het koren aan het maaien zijn, 27 juli 1939; 
een jongen gezeten op een grote kei met een kindje in zijn armen, 28 juli 1939; 
het gezin Rombout, 23 april 1941; 
Marie Rombout en Paul gezeten in een woonkamer, [1942]. 
35 stukken. 

  
 NB. Meest formaat ca. 5x8 cm. 

 
29. Foto van een gekostumeerd gezelschap van tien waaronder Piet en Marie, 30 maart 1926; 

  foto van een gekostumeerd gezelschap van ca. 50 personen, [1930]; 
  foto van vermoedelijk Marie en Ella in Volendamse klederdracht, [1936]. 
  3 stukken. 
 
  NB.  De foto van ca. bevat dorsaal de aantekening: moeder. 

 
30. Foto van Ella Rombout en Liesje Gijsman gezeten in tuinstoelen naast een huis, [1946]; 
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 foto van een klas leerlingen bij de ingang van een school voor gymnasium en HBS, [1948]; 
 
en foto’s van Ella Tummers-Rombout, Peter en Johan Tummers en oma Rombout (M.C de 
Bondt-Rombout) in een bos,  [1975]. 
4 stukken. 
 
NB. De foto van ca. 1948 bevat dorsaal de naam: Elly Rombout. 

 
31. Ansichtkaarten: 

“2 motorig K.L.M. verkeersvliegtuig Douglas “Uiver”, verzonden uit Amsterdam door Oom 
Piet aan Paul Rombout, Vossenakker 1, Ede, 17 november 1935; 
“Ede - Grotestraat met Ned. Herv. Kerk”, verzonden door Elly Rombout, Rijksweg 1 te Ede 
aan Miss. Walter E Tomkins te Newburg (New York), [1950]; 
“Kasteel Doorwerth”, [1930]; 
“Ede, oude schaapskooi” (De Kreel), [1930]; 

  “Op de Veluwe, Schaapskooi” (Zuid-Ginkel), [1935]; 
  “Ede, Kreelscheweg”, [1935]; 
  “Ede - Mausoleum op de Paasberg”, [1945]. 
  7 stukken.  
 

 
 


