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INITIATIEF VAN PEPERBUS-HETEREN EN HISTORISCHE KRING MIDDEN-BETUWE
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‘Water en vuur’ is een initiatief van Peperbus-Heteren en 

Historische Kring Midden-Betuwe in het kader van

Beste lezer, 

In 2019 herdenken we dat het 75 jaar geleden is dat Operatie  
Market Garden plaatsvond. Deze operatie was bedoeld om de 
Tweede Wereldoorlog voor Kerst 1944 te beëindigen. De ope- 
ratie mislukte waardoor pas in mei 1945 de bevrijding kwam. 
Deze strijd, zeker de periode na Market Garden, heeft zijn  
sporen achtergelaten in de Betuwe. Dit verhaal, het oorlogs- 
verhaal van de Betuwe, heeft altijd in de schaduw gestaan van  
Market Garden. 

Als onderdeel van het provinciale project Gelderland Herdenkt 
hebben de gemeenten in het Rivierengebied de handen ineen-
geslagen. Gezamenlijk wordt dit jaar en in 2020 extra aan-
dacht besteed aan de periode in de Betuwe tussen de start van  
Operatie Market Garden op 17 september 1944 en de bevrijding 
in mei 1945. Er werd lange tijd fel gevochten in en om de Betuwe 
tussen de geallieerden en de bezetter. De burgerbevolking werd 
geëvacueerd. Het gebied werd twee keer onder water gezet en 
tientallen neergeschoten gevechtsvliegtuigen kwamen neer in 
dit gebied. Toen volgde de bevrijding en de terugkeer naar huis, 
in de meeste gevallen wat er van over was. 

Deze uitgave bevat een aantal persoonlijke verhalen van in-
woners die deze periode of delen daarvan zelf hebben meege-
maakt. Zo ook een verhaal van Hermine Alsche uit Elst. Zij 
beschrijft hoe op 24 september vluchtelingen langs haar huis 
liepen om vervolgens zelf ook te moeten evacueren. Dit doet 
zij met de woorden: “Wij krijgen bericht dat het beter is weg te 
gaan. Maar waarheen?”. Het zijn maar twee korte zinnen maar 
daaruit spreekt duidelijk de angst en onzekerheid wat de bewo-
ners van dit gebied met elkaar gemeen hadden. Ik nodig u van 
harte uit om het verhaal van Hermine Alsche maar ook dat van 
de anderen te lezen. 
 
Aan de hand van al deze persoonlijke verhalen wordt u mee-
genomen in die periode waarin het voor de inwoners van dit 
gebied overleven was. Ze leefden midden in de strijd, moesten  
evacueren en zij die achterbleven, werden geraakt door de  
onderwaterzetting. Zij zagen vaak pas bij terugkomst wat er  
van hun huis en omgeving over was. Oorlog is niet alleen een 
strijd van militairen. Het is ook een strijd om te overleven.  
Dat is wat hier tussen 1944 en 1945 is gebeurd en wat relatief on-
bekend is gebleven. Deze bijzondere uitgave draagt haar steen-
tje bij aan het besef van deze periode: de oorlog in de Betuwe.  
Omdat wij dat nooit mogen vergeten.

Patricia Hoytink-Roubos
Burgemeester gemeente Overbetuwe 
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Oktober 2019

Deze uitgave kan gratis worden aangeboden door de vrijwillige 
inzet van velen bij de samenstelling en de verspreiding en door 
bijdragen van de provincie Gelderland en de gemeente Overbetuwe, 
de Historische Kring Midden-Betuwe en door vele donaties uit Heteren 
in het kader van de gemeentelijke actie OverbetuweDoet.

Verder is dit blad mogelijk gemaakt door de steun van
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Op een mooie zondag in september 1944 kondigden 
massale luchtlandingen aan de noordkant van de Ne-
der-Rijn ook de bevrijding van de Betuwe aan. Maar de 
kansen op het slagveld keerden de volgende dagen. De 
operatie Market Garden liet het gebied achter als een 
benauwd bruggenhoofd waar op den duur geen plaats 
meer was voor burgers. Toen de bewoners na maanden 
in den vreemde in de zomer van 1945 terugkeerden, 
vonden zij hun dorpen verwoest en leeggeroofd terug. 

Duizenden Betuwenaren vonden in de winter en het 
voorjaar van 1945 onderdak in het Vlaamse Geraards-
bergen en de omliggende dorpen. Ook in die streek 
heeft deze periode indruk gemaakt. De herinneringen 
aan ‘de Hollanders’ worden ook daar door volgende 
generaties gekoesterd.

Na de bevrijding kwam de beproeving

Uit respect en vriendschap voor  
‘Onze Hollanders’

VAN DE REDACTIE

Het is een mensenleven geleden dat ons deel van 

de Betuwe ruim een half jaar lang oorlogsfront 

was. Dat betekent vanzelf dat er nog maar weinig 

mensen zijn die deze zware periode aan den lijve 

hebben ondervonden.

De verhalen blijven bestaan en zullen van  

generatie op generatie worden doorverteld. Met  

de uitgave van dit blad willen we daaraan een 

bijdrage leveren. Herkenbare verhalen, voor wie 

de plaatselijke geschiedenis een beetje kent. 

Misschien wel nieuwe wetenschap voor de vele 

mensen die in de laatste tientallen jaren in onze 

dorpen zijn komen wonen.

Wij halen hier de persoonlijke herinneringen aan 

van enkele oudere Betuwenaren, en putten uit  

vele dagboeken. We hebben ook gebruik gemaakt 

van de stapel boeken die in de loop van de tijd over 

dit onderwerp zijn verschenen. 

De nadruk in dit blad ligt niet op de militaire  

bewegingen, maar op de belevenissen van gewone 

mensen. Ze werden vluchtelingen, zoals we die  

nu nog helaas bijna dagelijks zien wegtrekken 

uit de brandhaarden van deze wereld. Sommigen 

verloren dierbaren, velen huis en haard.

We hebben niet willen verbloemen dat de bevrij-

ding ook gepaard ging met misstanden, zoals  

de grootschalige plundering van bezittingen in  

het niemandsland dat de Betuwe lange tijd was.  

De dankbaarheid en de bewondering voor de  

bevrijders en de bitterheid over het wangedrag  

dat een deel van hen vertoonde, zijn altijd een  

lastige combinatie geweest. Het is niet de enige 

lelijke kant van oorlog.

In de week na de luchtlandingen van september 1944 
raakte de halve bevolking van de Over-Betuwe te mid-
den van de strijdende legers op drift. Toen de rust 
enigszins teruggekeerd leek, moesten de Betuwe- 
naren alsnog weg. Henk van Lonkhuijzen en Dirk van  
Stekelenburg hoorden tot het legertje mannen – uit-
eindelijk een duizendtal – dat voor het achtergebleven 
vee en de verwerking van de oogst moest zorgen.

Het boerenleger van de uit de Betuwe afkomstige  
majoor Henk Pierson moest in de evacuatietijd voor 
het achtergebleven vee en de kostbare voedselvoor-
raad in het niemandsland zorgen. Zo konden zij ook 
een oogje houden op de bezittingen van de weggevoer-
de bevolking. Maar de soldaten hadden het rijk alleen 
en sommigen waren na alle doorgemaakte oorlogs-
ellende het besef van mijn en dijn kwijtgeraakt.

Voor ouderen was de evacuatie in november 1944 
een ramp, voor jongelui zoals Daan Viergever was de 
uittocht eerder een avontuur. Zijn familie kwam in 
Tilburg terecht. Wel wennen, een protestants gezin 
in een ‘rooms’ bolwerk in Brabant. Als vluchtelingen 
zetten ze hun leventje voort, zo goed en zo kwaad als 
het ging.

En verder

22 Situatiekaart september/

 november 1944

24  Heterense huisarts redde  

mensenlevens tijdens negen 

helse dagen  

30  In de gevechtspauzes ontstonden 

banden voor het leven

36 Een dorp tussen twee vuren

46 Op de vlucht met de kinderen 

 van Klein Talitha

52  Situatiekaart december 1944

54  Avontuur voor de jeugd,  

zorgen voor de ouderen

72 Situatiekaart mei 1945

74  Ellende tusschen twee rivieren

 

Het leven op het manneneiland
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Uittocht naar een andere wereld

“Wij zijn nu allen soldaten”



Na de bevrijding
kwam de 

beproeving

Massale landingen kondigden de bevrijding aan. Maar die zou in werkelijkheid nog ruim een half jaar op zich laten wachten.

6

Het was een stralende dag, zondag 17 septem-
ber 1944. De milde zon bescheen de ogen- 
schijnlijk vredige Betuwse boomgaarden en  
boerderijen. Maar in de blauwe lucht was het  
oorlog. Die middag trok een onafzienbare  
vloot geallieerde vliegtuigen laag over de  
Betuwe. Op de Rijndijk stonden inwoners van  
Heteren en Randwijk op de eerste rang toe te 
kijken hoe duizenden kleine gestalten zich  
boven de Veluwezoom losmaakten uit de buik  
van de vliegtuigen. Grote zweefvliegtuigen met  
jeeps en geschut daalden over de Rijn naar de  
landingsterreinen voorbij Renkum en Wolfheze.  
Dit was de bevrijding!
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Door Louis van de Geijn | ‘Het was een groot vertoon van  
geallieerde overmacht en geen wonder dat wij de feestvreugde  
van een bevrijding maar ternauwernood konden beteugelen’,  
vertelde burgemeester Knoppers van Heteren later aan de  
verslaggever van het streekblad De Betuwe.1 Maar hij herin- 
nerde zich ook de verwarring van wisselende posities van 
bezetters en bevrijders in de volgende dagen, en de tekenen 
van de harde strijd die zich benoorden de rivier afspeelde. 
‘De iedere middag weerkerende stroom van vliegtuigen met 
voorraden en manschappen zagen we de hel van afweervuur  
binnenvliegen en gedecimeerd weer verlaten.’

Wat het slotstuk van de operatie Market Garden had moe-
ten worden – het veroveren van de Arnhemse Rijnbrug en de 
doorstoot naar het IJsselmeer – werd een hopeloos gevecht 
om de controle over de brug en benard overleven voor de in-
gesloten troepen in de bossen rond het Oosterbeekse Hotel 
Hartenstein. In de nacht van 25 op 26 september slopen de 
resterende troepen terug naar de Betuwe. De beoogde door-
stoot was een illusie gebleken.

1  De Betuwe in oorlogsdagen, Dik Herberts, overgenomen uit ‘De Betuwe’ in:  
Een onbewoond eiland, uitgave Historische Kring Kesteren en omstreken, 2005

DE BEVRIJDING! DEN 23E SEPT. 1944!!

(…) Het was een kille regenachtige dag maar ondanks 

alles in feeststemming. Iedereen liep met oranje! Lichte 

tankformaties kwamen en rolden over de wegen richting 

Nijmegen en reden ons dorp Andelst binnen. Het geleek 

op een droom. Maar ’t was inderdaad werkelijkheid  

geworden!

De Britten hielden stil, de menschen bestormden de  

soldaten. Er werd gesproken, gejubeld, gezongen. ( … )  

Er kwamen vlaggen tevoorschijn met de oranje wimpel! 

Ongeveer een half uur bleven ze pauzeren en de mannen 

namen afscheid, en hun gevechtswagens rolden onder 

luiden toejuichingen verder in noordelijke richting. ( … ) 

Maar we dachten natuurlijk niets anders als nu is het 

gebeurd voor zoover het den oorlog betreft in de Betuwe. 

Maar helaas, groote offers moesten nog worden gebracht. 

Het was het begin van de ondergang van de Betuwe, want 

de grootste ellende moest nog komen, dat nog lang in 

onzen gedachten zou herinnerd blijven.

Dagboek Piet Dekker, Andelst

Inwoners van de dorpen in de oostelijke Over-Betuwe schuil-
den de eerste dagen na de luchtlandingen onder het vuur 
van een hevige tank- en artillerieslag in de kelders van gro-
tere woningen, fabrieken en instellingen. Het geweld joeg 
de bevolking van Elst en omstreken naar oost en west, door 
de boomgaarden en de velden. Soms moesten ze urenlang 
dekking zoeken langs slootkanten. Een enkele keer konden 
groepjes burgers met een witte vlag in een vuurpauze naar 
veiliger oorden ontkomen.

Een week na die opwindende zondag van de luchtlandin-
gen noteerde Hermine Alsche uit Elst op 24 september 
1944: ‘Om tien uur komen veel vluchtelingen langs ons huis. 
Zielige toestanden. Wij krijgen bericht dat het beter is weg te 
gaan. Maar waarheen? De pony met ’t karretje klaargemaakt, 
koffer en dekens en bagage, vrienden, ook van personeel, plus 
eten. Als een der laatsten vertrekken we richting Herveld. Veel 
artillerievuur en Duitse bommenwerpers boven ons. In Valburg 
ontmoeten we Stan, doodmoe en bekaf na die nacht in het dorp. 
Waar moeten we naar toe? Eerst naar Schouten, maar dat mag 
niet, toen naar de burgemeester in Herveld. Daar krijgen we een 
kamer voor ons zevenen. Op de deel huizen en slapen ongeveer 
zeventig mensen.’ 2

Bevolking op drift

De halve Over-Betuwe raakte op drift. In Valburg alleen al  
streken eind september zo naar ruwe schatting tienduizend 
vluchtelingen neer. Er werden centrale keukens ingericht. 
‘De warme maaltijden waren zeer goed’, noteerde Theo van 
Woerkom in zijn dagboek. Het scheelde dat er vlees in over-
vloed was door noodslachtingen van ‘gesneuveld’ vee. 3

De mensen namen op hun vlucht alleen het hoognodige 
mee. Ze kregen niet de tijd voor een ordelijk vertrek en ver-
onderstelden bovendien dat het een kwestie van dagen zou 
zijn voordat de geallieerde troepen de Neder-Rijn zouden 
oversteken en hun opmars naar Noord-Nederland zouden 
voortzetten. 

Toch kwam begin oktober uitgerekend tussen Waal en Ne-
der-Rijn de geallieerde oorlogsmachine tot stilstand. Mede 
door het mislukken van de operatie in Arnhem en de felle 
tegenaanval van de Duitsers in de richting van Antwerpen 
(het Ardennenoffensief) zagen de geallieerde strategen > 

2 idem
3 idem
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Twee weken voordat de Duitsers op 2 december 1944 de Rijndijk bij Arnhem opbliezen, moesten de tot dan achtergebleven 
inwoners van de Over-Betuwe op last van de geallieerde commandanten het gebied verlaten. Hier worden ze met wat inder-
haast ingepakte spullen geïnstalleerd op grote amfibievoertuigen (DUKW’s).

8

Twee weken voordat de Duitsers op 2 december 1944 de Rijndijk bij Arnhem opbliezen, moesten de tot dan achtergebleven 
inwoners van de Over-Betuwe op last van de geallieerde commandanten het gebied verlaten. Hier worden ze met wat inder-
haast ingepakte spullen geïnstalleerd op grote amfibievoertuigen (DUKW’s).
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af van nieuwe pogingen om de Neder-Rijn over te steken. Na 
de winter zouden ze het Rijnland aanvallen en via het oosten 
Noord-Nederland veroveren. En dus vormde de Waal in het 
laatste half jaar van de oorlog grofweg de noordelijke grens van 
bevrijd Nederland.  

Alleen enkele tientallen vierkante kilometers Over-Betuwe  
– van de lijn Dodewaard/Opheusden in het westen tot Haal-  
deren/Elden in het oosten – vormden een uitstulping in die 
frontlijn. Die buffer diende vooral om het gebruik van de 
Waalbrug bij Nijmegen te verzekeren. Dat was geen geringe 
opdracht: in oktober deden de Duitsers nog verscheidene 
pogingen om door te stoten naar Nijmegen. Ze probeerden 
zelfs met kikvorsmannen, duikboten en een vlot met explo-
sieven, de brug alsnog op te blazen. Alleen met de spoor- 
brug lukte dat.

In noord en zuid omsloten door rivieren en aan weerskanten 
afgegrendeld door Duitse troepen, heette het Betuwse bruggen-
hoofd al gauw The Island. Al doelt die benaming normaliter op 
een stuk land omringd door water, en zou de Over-Betuwe wel-
dra meer weg hebben van een binnenmeer. Wat de bevrijding 
had moeten zijn, werd een beproeving voor de Betuwenaren, 
die te midden van alle geweld probeerden hun leven en hun 
bedrijvigheid gaande te houden. De koeien moesten worden 
gemolken, het fruit geplukt, de aardappels gerooid. Dagelijks 
werk dat ineens levensgevaarlijk kon zijn.

Water als wapen

Nederland beleefde in 1944 een kletsnatte herfst. Dat maakte 
militaire operaties, zeker met zwaarder materieel, uiterst las-
tig in de Betuwse klei. Maar de overvloedige regen bracht ook 
een machtig wapen binnen bereik van de Duitse generaals: het 
wassende water van de rivieren. Begin oktober al maakte het 
geallieerde commando in de Betuwe de eerste schema’s om zijn 
troepen in geval van een overstroming snel en ordelijk terug 
te kunnen trekken. Vooraf aan deze militaire operatie moest 
de bevolking het veld ruimen. De soldaten wilden niet voor de 
voeten worden gelopen door wanordelijk vluchtende burgers. 
Op 30 oktober lag er een compleet schema onder de codenaam 
Noach. 

Wekenlang gingen geruchten rond over de naderende evacu-
atie, besluiten werden genomen en ingetrokken. Half oktober 
waren burgers die eerder uit andere dorpen naar Zetten en om-
geving waren gevlucht, al per militair transport de Waal over 
gebracht. Op 16 november volgde de officiële aankondiging dat 
nu ook alle andere vrouwen, kinderen, zieken en ouderen het 
gebied moesten verlaten.  > 

Voor dit artikel geraadpleegde boeken:
-    Hen Bollen en Herman Jansen, Het manneneiland, uitgeverij 

Terra, Zutphen, 1982
-  Een onbewoond eiland, Historische kring Kesteren en  

Omstreken, 2005
-  Ferdinand van Hemmen, Ooievaar brengt Zondvloed,  

uitgave Archief en Informatiecentrum voor de Betuwe & 
Historische Kring Kesteren en Omstreken, 1995

-   Dr. Jan Brouwer, Van Market Garden tot bevrijding, uitgave 
Historische vereniging Marithaime, Elst, 2014

-   Dr. L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede 
Wereldoorlog, Uitgeverij Sijthoff, Den Haag, 1980

Andere literatuur over de Over-Betuwe in 1944-1945:
-  Oorlogsgedenkboek van de Betuwe, uitgave antiquariaat  

De Letterbak, Tiel, 1980
-  Barend Dirksen, Van Homoet naar Manneneiland,  

uitgeverij www.schrijverijmooimens.nl
-  Cissie Plattel-Berben,Bevrijdingsbloesem, uitgave  

Federatieve Stichting voor Thuiszorg en Maatschappelijk 
Werk Betuwe, Elst, 1997

-  Ans van Leeuwen, Lieve vader, uitgave Pijk Kuipéri,  
Amsterdam, 2005.
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Kaartje van het gebied dat de geallieerden 

aanduidden als “The Island”.
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Evacuatie naar Brabant en België

Vlucht naar bezet gebied

Vlucht uit de frontlijn

Vlucht naar bezet gebied
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Het Nederlandse Militaire Gezag – de vertegenwoordiging 
van de regering die in theorie het gebied bestuurde maar in  
de praktijk moest buigen voor de geallieerde militairen –  
wist te regelen dat vierduizend mannen achterbleven om  
te redden wat er te redden viel van het vee en de oogst. In de 
bevrijde zuidelijke provincies kon men het fruit, het graan 
en de zuivel van de Betuwe immers goed gebruiken, zeker nu 
daar tienduizenden vluchtelingen opgevangen en gevoed 
moesten worden. Later, toen het begaanbare deel van het  
bruggenhoofd was gekrompen tot niet veel meer dan Lent,  
Oosterhout en omgeving, bleef van hen nog maar een  
duizendtal achter. Het begrip ‘Manneneiland’ was geboren.

Uit bezette delen van de Betuwe werden de mensen in  
noordelijke richting gedirigeerd, tot in Friesland toe. De  
mensen uit het Betuwse bruggenhoofd gingen de Waal  
over, via Nijmegen naar Brabant, en toen het daar min of  
meer vol was door naar België. Duizenden Betuwenaren  
huisden maandenlang in Geraardsbergen en omliggende  
dorpen. Ze hadden er onderdak en ze kregen er eten en  
drinken, maar ze voelden zich er verweesd en ontheemd.  
Tot overmaat van ramp was het beloofde contact met de  
achterblijvende mannen niet of nauwelijks mogelijk.

Een bizar watergevecht

Op 2 december bereikte de Rijn bij Arnhem de hoogste 
stand van 12,5 meter boven Nieuw Amsterdams Peil. Het 
water stond tegen de dijken. Om vijf uur die zaterdagmid-
dag sloeg een enorme explosie een gat van honderd meter 
in de zuidelijke Rijndijk, even ten oosten van de spoorbrug 
bij Elden. 4

Geleidelijk baande het rivierwater zich door een gat in de  
spoordijk in westelijke richting een weg door de Over-Betuwe.  
De geallieerden trokken zich terug op een kleiner gebied  
rondom de Waalbrug. De rest van het bruggenhoofd werd 

4 Ferdinand van Hemmen, Ooievaar brengt Zondvloed, Uitgave Archief en Informatiecentrum voor de Betuwe en Historische Kring Kesteren en Omstreken, 1995.
5 Dr. Jan Brouwer, Van Market Garden tot bevrijding, uitgave Historische vereniging Marithaine, Elst, 2014.
6 Idem

het toneel van een bizar watergevecht. Duitse troepen ves-
tigden voorposten aan de zuidkant van de Neder-Rijn.  
Met kleine bootjes en amfibievaartuigen verkenden kleine  
geallieerde patrouilles de grenzen van hun territorium.  
Ze konden dat alleen in maanloze nachten en bij mist doen.  
Als het zicht goed was, konden de Duitsers vanaf de Veluwse  
stuwwallen immers elke beweging in de Betuwe volgen. Dat 
oorlogstoneel riep herinneringen op aan de beruchte slag-
velden uit de Eerste Wereldoorlog van 1914-1918. 5

Tot twee keer toe liep de Over-Betuwe onder water. In febru-
ari 1945 golfde het Rijnwater andermaal door de coupure 
bij Elden. Ironisch genoeg hadden de Duitsers er zeker zo 
veel mee te stellen als hun vijanden. Het water ging door de 
Liniedijk tussen Ochten en Kesteren en dreigde zelfs lange 
tijd de dijken van het Amsterdam-Rijnkanaal bij Tiel te pas-
seren en zo tot Culemborg het land te overspoelen. De Duit-
sers moesten de bezetting van de westelijke Over-Betuwe  
tijdelijk opgeven en er voor vrezen dat de geallieerden met 
het vallen van het water in die richting zouden oprukken.

Zo ver kwam het niet. De grote aanval op het hart van Duits-
land en het noorden van Nederland ging uiteindelijk via  
het Rijnland. In april 1945 werd de Over-Betuwe bevrijd,  
het gebied van het bruggenhoofd nu voor de tweede maal. 
Er stonden hier geen drommen langs de wegen met vlag-
getjes en bloemen. De bevolking leefde nog in ballingschap, 
met groeiend ongeduld wachtend op het sein van terugkeer. 
Dat duurde nog eens maanden. 

En nog was de beproeving niet voorbij. De Betuwenaren 
troffen hun huizen, boerderijen, bedrijven en kerken totaal 
verwoest aan. In de meeste dorpen was het merendeel van 
de huizen verwoest of zwaar beschadigd. Kapotgeschoten of 
stukgeslagen. Alsof niemandsland echt van niemand was, 
hadden de bevrijders alles wat los en vast zat geplunderd of 
vernield. Geen brandkast was veilig. Hun commandanten 
keken de andere kant op. 6

Daar in dat desolate, berooide en naar dood en verderf stin-
kende land stonden de kersenbomen alweer in bloei. Zodra 
de mijnen waren geruimd, keerden de koeien weer terug in 
de weiden. De mensen raapten, met alle verlies en wonden 
die ze het laatste oorlogsjaar hadden opgedaan, hun moed 
weer bij elkaar. Nederland en de Betuwe herrezen. <

Mannen bleven achter 

op hun ‘eiland’ 

Toen de laatste inwoners vertrokken, stond het water al in de straten. Hier een tafereel in Zetten.

Nog juist voor de onderwaterzetting van de Betuwe was het 

grootste deel van de bevolking door geallieerde militairen  

afgevoerd. Van december tot april was de oorlog in dit 

niemandsland een doodernstig kat-en-muisspel. Soldaten 

verschansten zich in versterkte huizen in de watervlakte. 

Nachtelijke patrouilles tastten over en weer de posities af. 

Nu en dan kwam het tot een dodelijk treffen.



Henk van Lonkhuijzen hoorde tot 
de achterblijvers in niemandsland

14

Zondag 17 september 1944 verliep voor de bewo- 
ners van de boerderij de Notenboom aan de dijk  
in Randwijk volgens hetzelfde patroon als voor  
heel veel andere Betuwenaren. Op deze mooie  
zondag was de lucht vol met vliegtuigen van  
allerlei pluimage. Een groot deel sleepte één en  
soms twee gliders achter zich aan. Een ander deel  
loste parachutespringers, duidelijk zichtbaar aan 
de andere kant van de Rijn. De operatie Market  
Garden was gestart en spoedig zou de slag om  
Arnhem losbarsten. 

15
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Door Ton Janssen | In Randwijk merkte men al vrij snel dat 
de oorlog werkelijk naderbij was gekomen. Na de meidagen 
van 1940 had men er eigenlijk niet veel van het wapenge-
kletter meegekregen. Maar nu was dat al snel anders. Aan 
de overkant van de Rijn was het geluid van de slag duidelijk 
hoorbaar. 

Op 23 september, zes dagen na de luchtlandingen, reden de 
eerste Engelse pantserwagens Randwijk binnen. Ook nu was 
er nog geen schot gelost. Er was geen Duitser te bekennen 
in het dorp, maar aan de overkant van de Rijn des te meer. 
Niemand kon zich meer op de dijk vertonen zonder bescho-
ten te worden. Diezelfde middag al begonnen de Duitsers 
het dorp met granaten te beschieten, net zoals ze deden in 
Heteren en Driel. 

Het was onmiddellijk levensgevaarlijk in de Rijndorpen. 
Sommige mensen spraken al over een vlucht verder de  
Betuwe in. Maar de meesten bleven, ze vertrouwden op hun 
kelders en provisorisch gebouwde schuilplaatsen in tuinen 
en boomgaarden. Nog diezelfde avond van 23 september 
hoorde Ds. G.C. Roosendaal, de toenmalige predikant van 
Randwijk, ‘een geruisch van stappende paarden en gedempte 
stemmen’. 1 Hij ging poolshoogte nemen en trof op het dorps-
plein wel twintig bespannen wagens aan. De voerlieden ble-
ken uit Herveld te komen en zij gaven te kennen dat zij de 
vrouwen en kinderen uit Randwijk wilden evacueren. Het 
dorp zou volgens hen snel in een slagveld veranderen. 

Er ontstond een discussie: wel of niet weggaan. Een aanzien-
lijk deel van de vrouwen en kinderen koos ervoor naar het 
veilige Herveld te vertrekken en zo vertrok rond half zes 
een schaars met lantaarns verlichte stoet met vluchtelingen 
naar Herveld. Veel van de kinderen waren in dekens gewik-
keld omdat het al gevoelig koud was. Bij aankomst werden ze 
volgens de kronieken liefdevol opgevangen.

Dat de vluchtelingen gelijk kregen, werd in de nacht van 26 
op 27 september duidelijk. In en rond Randwijk ontstond 
een complete veldslag. Dat was een gevolg van een Duitse 
tegenaanval door soldaten die de Rijn waren overgesto-

ken, ondersteund door granaatvuur. Uiteraard lieten de  
Engelsen zich ook niet onbetuigd. Toen de strijd was geluwd 
werd duidelijk dat Randwijk weer in Duitse handen was. 

Volgens Ds. Roosendaal waren er bij deze gevechten onge-
veer twintig boerderijen en andere gebouwen in brand ge-
vlogen. Op de avond van 27 september barstte de oorlog 
weer los, misschien nog wel heftiger dan de eerste slag. Op 
donderdag 29 september bleek dat de Engelsen deze keer de 
strijd hadden gewonnen. Randwijk was weer bevrijd, maar 
wel voor een flink deel verwoest. En er waren vijf dodelijke 
slachtoffers onder de burgerbevolking gevallen. Gezien de 
heftigheid van de gevechten hadden dat er veel meer kun-
nen zijn, maar het waren er natuurlijk vijf te veel! 

De Randwijkers kregen nu het bevel om onmiddellijk het 
dorp te verlaten en een goed heenkomen te zoeken in de 
dorpen Zetten of Herveld. De uittocht verliep naar omstan-
digheden ordelijk. Men nam zoveel mogelijk zaken mee om 
te overleven, in koffers, in kruiwagens of op een fiets. De 
vluchtelingen dachten in eerste instantie dat ze na een paar 
dagen weer terug zouden kunnen keren naar hun woningen, 
voor zover die niet onbewoonbaar waren geworden. Maar 
dagen werden al gauw weken en uiteindelijk zou de terug-
keer acht maanden op zich laten wachten.

Onderweg zagen de vluchtende Randwijkers kadavers van 
omgekomen vee en de lichamen van gesneuvelde soldaten, 
vooral veel Duitsers. Er vielen bovendien zo nu en dan gra-
naten. De eerste ontruiming van de Rijndorpen was hierme-
de een feit. Er zou spoedig sprake zijn van verdere evacuatie, 
nu naar Brabant en België. Randwijk werd frontgebied en 
zou dat blijven tot april 1945. Burgers mochten er niet meer 
in.

Veeboeren mochten blijven

Niet iedereen moest vertrekken. Boeren met vee kregen 
toestemming hun vee te blijven verzorgen. De nu 95-jarige 
Henk van Lonkhuijzen, die nog steeds op de Notenboom 
woont, vertelt urenlang over zijn belevenissen in die roerige 
tijd. >

1  Artikel van Ds. G.C. Roosendaal in ‘Ons Kerkblad’,  
Kerkbode van de Ring IJsselstein van de NH Kerk 2e Jaargang nr 40.

<  Foto vorige pagina: Enkele van de in de Betuwe achtergebleven mannen, bewoners van ‘het Manneneiland’.

Op het Manneneiland was een dorsploeg geformeerd om het nog opgeslagen graan te dorsen. Op de achtergrond de dorsmachine.
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Tot op de dag van vandaag beschikt Henk over een handge-
schreven ‘permit’ om over de Zettense brug over de Linge te 
reizen. Hij deed dat regelmatig om voor het achtergebleven 
vee op de Notenboom en omliggende boerderijen te zorgen. Tot  
2 december kon hij dat, zij het vaak met moeite, volhouden. Op 
die dag bliezen de Duitsers de Rijndijk bij Elden op en kon het 
hoge water in de Rijn ongestoord de Betuwe instromen. Lang-
zamerhand verscheen het water haast overal in onze streken. 

De bevolking van de dorpen in de midden Betuwe was inmid-
dels geëvacueerd naar oorden in Noord Brabant en België. De 
dorpen in de Midden-Betuwe stonden onder gezag van de geal-
lieerden dus de bewoners gingen, min of meer georganiseerd, 
naar reeds bevrijde gebieden. Zij hadden het daardoor minder 
moeilijk dan de bewoners van door de Duitsers gecontroleerd 
gebied. Die moesten vluchten naar het noorden, het oosten 
en het westen. Zij moesten het maar zelf uitzoeken en hadden 
bovendien te lijden van luchtaanvallen van de geallieerden. Zij 
kwamen deels ook nog in de hongerwinter terecht.

Henk van Lonkhuijzen had zijn toevlucht gezocht in de boer-
derij van de familie Diepeveen op het Romeplein in Herveld. 
Een andere achterblijver in het gebied was de heer Dirk van 
Stekelenburg, die in de buurt van het station Zetten-Andelst 
woonde. Hij weidde er wat vee. Het huis is verdwenen onder de 
snelweg A 15. Zijn inmiddels 88 jaar oude dochter geeft ons in-
zage in een brief die haar vader op 10 december 1944 aan zijn 
vrouw en kinderen schreef. Uit de brief blijkt dat hij na het  
gedwongen vertrek van zijn dierbaren eerst gewoon thuis bleef. 
Maar spoedig nadat de Rijndijk was vernield, begon het water 
te komen. Van Stekelenburg nam voorzorgsmaatregelen om te 
redden wat er te redden was: de spullen werden zoveel mogelijk 
naar de bovenverdieping gebracht of op tafels gezet. Het huis-
orgel was helaas te zwaar voor zo’n operatie. 

Toen het water te hoog kwam te staan, vertrok Van Stekelen-
burg met zijn vee naar het Kasteel Loenen, aan de Waaldijk na-
bij Slijk-Ewijk. Volgens hem kon het water op 10 december nog 
wel een meter stijgen voordat Loenen niet meer bewoonbaar 
zou zijn. Hij maakte zich vooral zorgen over zijn vee. Veel die-
ren werden in die dagen namelijk geslacht en hij zou zich geen 
raad weten hoe het later verder moest gaan zonder zijn vee. 

Opmerkelijk is dat Van Stekelenburg op dat moment niet wist 
waar zijn vrouw en kinderen verbleven. Uit zijn brief blijkt wel 
hoe ongerust hij is over het lot van zijn dierbaren. In andere 
dagboeken wordt ook duidelijk dat het contact in families vaak 
was verbroken. >

HET WATER KOMT

MAANDAG 4 DECEMBER (1944)

Tegen vijf uur worden wij wakker, het water 

sijpelt onder het kelderkozijn door, wij blij-

ven nog wat liggen, maar staan toch spoedig 

op en zitten klaar. Intussen wordt het lichter, 

en wij gaan op den weg kijken, en komen  

tot de onvoorstelbare ontdekking dat het 

water reeds op den weg staat. Wij helpen 

Dusschoten nog met een koe los te maken, 

eten snel een boterham en gaan onze  

varkens loslaten. 

Als wij bij huis komen, staat het water reeds 

in huis, alleen de woonkamer is nog vrij. 

Snel worden de varkens naar een veiliger 

plaats gejaagd in de richting van de Vlucht-

heuvel, en dan grijpen wij nog wat, doen de 

deur op slot en de poort dicht, en nemen 

misschien wel voor goed afscheid van ons 

huis, de poes hebben wij niet meer gezien. 

Snel pakken wij de bagage op de fiets en 

vertrekken. Het is hoog tijd, hier en daar 

reikt het water al tot aan de knieën. Wij gaan 

door tot Andelst bij B. Romijn, daar trekken 

wij droge sokken en schoenen aan. Onder-

weg overal vluchtelingen met fiets, paard en 

wagen. Wij gaan over Loenen naar Slijk-

Ewijk. Daar mogen we niet verder. 

Dagboek Gerard Kempkes, Zetten

Met geweld stroomde het Rijnwater bij Elden 

de Betuwe in. Links de spoordijk.Henk van Lonkhuijzen (95), voor de Notenboom
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Van Stekelenburg kreeg het uiteindelijk voor el-
kaar om, met behulp van Engelse militairen, zijn 
vee over de Waal te brengen. Hij vond een goed 
heenkomen in Bakel (NB). Zijn familie bleek in 
Overboelare in België te zijn terechtgekomen. 
Met wat geluk lukte het de familie zich in maart  
1945 in Bakel te herenigen. Daar wachtte zij het 
einde van de oorlog af. 

Toen het water hem ook op zijn noodadres in Her-
veld te veel overlast bezorgde, vertrok Henk van 
Lonkhuijzen naar de boerderij van Hupkes. Die 
stond nabij Kasteel Oosterhout en was ook rela-
tief veilig voor het water. Na de verwoede slag om 
Oosterhout in de septemberdagen was het gebied 
vast in handen van de geallieerden. Op deze boer-
derij zou Henk het einde van de oorlog afwachten, 
samen met een aantal andere bewoners van het 
zogenaamde Manneneiland. De Betuwse mannen 
die in het gebied achter gebleven waren, verricht-
ten hand- en spandiensten bij de verzorging van 
achtergebleven vee (dat deels hun eigen vee was).

Een saai leven, ver van de familie

De mannen gingen zoveel mogelijk het in de schu-
ren nog aanwezige graan dorsen en soms werden 
ze ingezet om de wegen in het gebied berijdbaar te 
houden. Een zeer groot gedeelte van het wegennet 
in de Betuwe was in die tijd nog niet verhard met 
straatklinkers of asfalt. Het zware militaire ma-
terieel dat er dikwijls gebruik van maakte, richtte 
grote schade aan. Dat kwam ook doordat de herfst 
erg veel regen gebracht had. 

Natuurlijk was de bewegingsvrijheid van de be-
woners van het Manneneiland beperkt door de 
overstromingen die de Betuwe teisterden. Dat was 
vooral het geval in de maanden december 1944 en 
februari 1945, toen het rivierwater uitzonderlijk 
hoog stond. Het leven op het Manneneiland was in 
de regel saai. Een accordeon bracht nog wel eens 
uitkomst. Maandenlang verbleven de mannen 
vrij geïsoleerd bij elkaar en er was weinig afwis-
seling in het dagelijks bestaan. Bovendien waren 
hun families in het bevrijde zuiden en de mannen 
mochten de brug bij Nijmegen niet over. Henk van 
Lonkhuijzen kreeg al die tijd dat hij in Oosterhout 
zat slechts één keer permissie om zijn familie te 
bezoeken. Die zat in Someren, Noord Brabant. Hij 
mocht er een week blijven. 

Op het Manneneiland was genoeg voedsel en de  
medische verzorging was redelijk op peil, al moes-
ten ze daarvoor wel naar Lent gaan. Soms was er 
wel wat gebrek aan brood, maar dat werd makkelijk 
opgelost: met volop aanwezige melk en meel werd 
dan een papje gemaakt. Een bezoek aan Randwijk 
was lange tijd onmogelijk omdat daar inmiddels 
weer een Duits bewind heerste. Dat werd trouwens 
mede uitgeoefend door een afdeling SS-ers die uit 
Nederlanders bestond.

Terug naar huis. Huis?

Toen de Duitsers in mei 1945 capituleerden, kon-
den de mannen de thuisreis aanvaarden. Zij wis-
ten niet wat zij daar zouden aantreffen. Omdat 
zij steeds in de buurt van hun woonsteden waren 
gebleven, hadden ze wel een indruk gekregen van 
de verwoestingen die in grote delen van de Betuwe 
waren aangericht.

De eerste etappe van de thuisreis van Henk ein-
digde bij de boerderij ‘het Hoeveslag’ in Herveld. De 
daar woonachtige Jan den Hartog Jager, die veel la-
ter nog wethouder zou worden in de gemeente Val-
burg, was een oude vriend van hem. Ook hij was op 
het Manneneiland gebleven. Vlakbij het Hoeveslag 
lag het zogenaamde Gat van Moed. Daar werd al 
sinds mensenheugenis zand en grind gewonnen. 
Omdat ze wel zin hadden in een visje, besloten de 
vrienden uit te gaan vissen. Maar dat deed je in die 
tijd niet met een hengel! Je gooide gewoon een van 
de vele handgranaten die je ter beschikking had in 
het water en je kon de vis ‘oogsten’. Zo ging dat in 
de meidagen van 1945 in de Betuwe. 

Toen Henk enige dagen later terugkeerde op de Notenboom  
in Randwijk, trof hij een totaal leeg huis aan, zonder ramen  
en vensters en met gaten in dak en muren. Onbewoonbaar 
zou je zeggen. Maar dat zagen de teruggekeerde mannen 
anders. Met een paar schotten werd een deel van het dak 
gerepareerd, in zo verre dat het waterdicht was. De lui-
ken van de vensters van de Notenboom bleken in de buurt  
van het gebouw gebruikt te zijn om de overal aanwezige 
schuttersputjes te versterken. Zij werden allemaal terug  
gevonden en weer in de hengsels gehangen. De ramen  
waren daarmee nog wel niet terug maar wind en regen  
hadden toch geen vrij spel meer. En zowaar: Henk vond ook 
nog een intacte eenruiter die dienst kon doen als raam. Dan 
was het niet zo donker in huis!

Het oppakken van de werkzaamheden op de boerderij werd 
ernstig bemoeilijkt door overal aanwezige mijnen en niet 
ontplofte granaten. Het aantal ongelukken met dit oorlogs-
tuig was groot. 
In de Notenboom was wel een groot voordeel aanwezig: er 
was een grote verzameling kachels samengebracht en ach-
tergelaten. Een van die kachels voorzagen de teruggekeerde 
bewoners provisorisch van een schoorsteen zodat ze de rook 
naar buiten konden afvoeren. Met het overvloedig aanwe-
zige sloophout konden ze het die herfst in ieder geval warm 
stoken. 

Voorzichtig keerde men zo terug naar een enigszins nor-
maal leven. <

Na de onderwaterzetting kromp het ‘Manneneiland’ in tot de dorpen Lent, Oosterhout en Ressen.

Boerderij de Notenboom, Randwijk
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One angst-ridden bureau kisses five purple Macinto-

shes. Bureaux quite annoyingly bought two progres-

sive orifices, although umpteen subways gossips. The 

Jabberwockies tickled two almost angst-ridden poisons, 

and the Klingon fights umpteen bureaux, even though 

one television marries five fountains. Two poisons fights 

five quixotic orifices, yet Quark tastes one mostly putrid 

elephant, then irascible pagressive bureau, but subways 

ran away 

23

Na de verovering van de Waalbrug bij Nijmegen stroom-

den geallieerden troepen met zwaar materieel de Over-

Betuwe binnen, vanuit het oosten en westen belaagd 

door Duitse eenheden. Vanaf de stuwwallen aan de 

noordzijde van de Neder-Rijn richtten de Duitsers hun 

kanonnen op de vijand. Nu en dan maakten zij ook de 

oversteek om het bruggenhoofd binnen te dringen. Foto: 

Vroegtijdig, nabij de boerderij van H.Jurrius in Indoornik, 

op 18 september 1944 gelande glider. Belangstellende 

omwonenden zijn inmiddels toegestroomd.

Vanuit het zuiden en – met een omtrekkende beweging 

– uit de richting Zetten en Randwijk drongen de bevrij-

ders de Duitse troepen naar het oosten terug. De aan de 

oostkant van Driel gelande Poolse parachutisten hadden 

de opdracht de in het nauw gedreven Britse militairen 

aan de andere kant van de rivier bij te staan. Ze speelden 

uiteindelijk een belangrijke rol bij de terugtrekking bij 

Oosterbeek. Foto: Op 23 september 1944 stortte een vier-

motorige Sterling neer bij de Kromme Elleboog in Randwijk 

(Nijburgsestraat/Achterstraat) pal naast de boerderij van 

de families Van Gelder en Van de Hoofdakker.
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Heterense huisarts redde 
mensenlevens tijdens 
negen helse dagen 

Ali van den Burg-van der Poel: Door Johan Kroes | Eigenlijk is het de hartenwens van de dan  
41-jarige Ali om zich volledig te kunnen bezighouden met  
de opvoeding van haar tien kinderen. De oudste is veertien  
jaar, de jongste nog een baby. Als haar man, huisarts Petrus  
(Pé) van den Burg, in februari 1944 op 43-jarige leeftijd 
komt te overlijden als gevolg van een motorongeluk op de 
dijk tussen Driel en Heteren, is ze in eerste instantie niet 
van plan de huisartsenpraktijk over te nemen. Er is echter  
geen vervanger te vinden en uiteindelijk weegt haar beroeps- 
eed als arts zwaarder. Geen makkelijke keuze, want dit bete-
kent dat ze haar kroost aan de zorg van twee kindermeisjes 
moet overlaten. Haar kinderen zien hun moeder vanaf dat 
moment eigenlijk alleen nog op haar vrije zondag.

17 september 1944 – Ali steekt de Rijn over

Bij inleidende bombardementen door de geallieerden op de  
dag van de luchtlandingen wordt rond het middaguur het 
dorp Wolfheze getroffen. Geen van de Duitse stellingen 
wordt hierbij geraakt, maar wel het psychiatrisch zieken-
huis. De patiënten die niet gewond zijn, worden het bos in 
gestuurd, de gewonden komen te liggen in de paviljoens van 
die instelling. 

Twintig minuten later krijgt Ali een telefoontje met de vraag  
of ze kan komen helpen. Plichtsgetrouw steekt ze met haar 
kleine Fiat Topolino via het Drielse veer de Rijn over, met 
meneer Muys van het gelijknamige taxibedrijf als chauf-
feur. Als ze in Wolfheze aankomen, zien ze dat niet alleen 

het psychiatrisch ziekenhuis is getroffen, maar dat ook ver-
schillende villa’s zijn geraakt. Er zijn veel ernstig gewonden. 
Veel meer mensen hebben iets minder ernstige verwondin-
gen. Er zijn ook een heleboel licht gewonden. 

Ali gaat meteen aan de slag op de afdeling ‘iets minder ernstig’. 
Onder leiding van een chirurg verricht ze diverse operaties 
en amputaties. Dit is voor Ali niet nieuw: aan het begin van 
de oorlog liep een Nederlandse soldaat bij Randwijk op een 
landmijn en verbrijzelde zijn voet. Bij gebrek aan instru-
menten had ze toen met succes een keukenmes gebruikt om 
zijn half afgerukte voet af te zetten, zodat de wond netjes 
verbonden kon worden. 

Ali is zo druk bezig in het noodhospitaal dat ze niets merkt 
van de eerste dropping van het 1e Britse luchtlandingsleger. 
Meneer Muys blijft buiten op haar wachten en ziet het wel 
gebeuren en neemt deel aan het feestgewoel op straat. Ieder-
een denkt dat de bevrijding gekomen is. Tegen een uur of zes 
is de laatste patiënt verbonden en willen ze naar huis. Een 
Engelse kapitein verbiedt dit echter. De Duitsers bieden na-
melijk al snel veel weerstand en Wolfheze is in de frontlinie 
komen te liggen. Muys brengt de Fiat onder in een garage 
in de buurt van Hotel van Wijk, vlakbij het station. Daar 
overnachten ze in een pension. Ze slapen beneden in een 
stoel, want op de bovenverdieping zijn ze te kwetsbaar voor 
rondvliegende kogels en granaatscherven. Die hele nacht 
klinken geweerschoten, maar Ali is niet bang. >

De Heterense huisarts Ali van den Burg laat in de gewelddadige septemberdagen van 1944 

haar tien kinderen in de handen van twee kindermeisjes achter om zich volledig in te zetten 

voor het verzorgen van de vele gewonden. Tientallen burgers en soldaten, vriend en vijand, 

redt zij van een wisse dood. Al op de dag van de eerste luchtlandingen springt zij bij in het 

door een bombardement getroffen Wolfheze. Na een avontuurlijke terugtocht zet zij verband-

posten op in Driel en Heteren. Terwijl om haar heen het oorlogsgeweld woedt, doet dokter Alida 

onverstoorbaar haar levensreddende werk.

Het doktersechtpaar Van den Burg voor hun huis annex praktijk in de Dorpsstraat in Heteren. (Foto: collectie Jan Maarten Dalmeier)
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18 september 1944 – gevangen in het oorlogsgeweld

De volgende ochtend voor dag en dauw gaan ze op pad. Tot 
hun schrik komen ze erachter dat de Fiat verdwenen is. Me-
neer Muys voelt zich verantwoordelijk en gaat eerst nog op 
zoek, maar gaandeweg de ochtend vindt Ali dat ze dan maar 
lopend terug moeten. Hemelsbreed is het immers maar vijf 
kilometer. Het plan is om via het Heterense voetveer de Rijn 
over te steken. Om daar te komen lopen ze via de Heelsumse-
weg, waar ze dode geallieerde en Duitse soldaten op straat 
zien liggen. Stoere mannen staat het huilen nader dan het 
lachen en ze danken God dat ze nog in leven zijn. Overal 
klinken geweerschoten en granaatinslagen. Rond het mid-
daguur komen ze in de buurt van de Heelsumse beek.

De beek ligt droog en daar aangekomen treffen dokter Van 
den Burg en haar chauffeur hele families die schuilen voor 
de gevechten. Ze volgen de bedding omdat dit een soort na-
tuurlijke loopgraaf is. Ze schieten nauwelijks op omdat ze 
tussen de gevechten terecht komen. Dan zien ze de tweede 
luchtlanding plaatsvinden. Honderden gliders landen vlak 

naast de plek waar een deel van de para’s de dag ervoor zijn 
geland, op de heide tussen Wolfheze en Renkum. 

Duitse en geallieerde jachtvliegtuigen beschieten elkaar.  
Een transportvliegtuig stort brandend neer in de bossen bij 
Heelsum. Gliders worden – nog in de lucht – doormidden 
geschoten, de inzittenden vallen er uit en slaan te pletter. 
Daarna volgt de dropping van de parachutisten. Ali zou hier 
later over zeggen dat het wel een zonsverduistering leek, zo-
veel para’s hingen er in de lucht. Voor de Duitse soldaten is 
het prijsschieten. 

Ali en meneer Muys worden enkele uren opgehouden door 
de gevechten en lessen hun dorst met de rijpe bramen die 
overal langs het drooggevallen beekdal groeien. Pas als de 
schemering ver gevorderd is, durven ze verder te lopen rich-
ting Heelsum, tussen de strijdende partijen door, continu 
dekking zoekend. Ze overnachten aan de rand van Door-
werth, in een kelder van hotel Kievitsdel. 

In het gebouw voor Christelijke Belangen had Ali van den Burg in september 1944 een verbandpost ingericht.  

De rode kruisen moesten het gebouw behoeden voor beschietingen. 

Alleen voor de dokter

wilde de veerman 

zijn leven wel wagen

19-20 september 1944 – De Rijn over en direct verband-

posten inrichten

Vanaf het ochtendgloren lopen ze door de bossen verder 
richting Heteren. Om de veerbaas van het voetveer te waar-
schuwen dat ze naar de overkant willen, moeten ze een bel 
luiden. Deze roeier, meneer Van Ewijk, moet hen overzet-
ten met het risico beschoten te worden. Hij waagt het erop, 
want – zo verzekert hij Ali – ‘ik herkende u van de overkant, 
dokter. Alleen voor u waag ik mijn leven’. 

Eenmaal thuis knapt Ali zichzelf op en ontbijt met de kinde-
ren, die onder deze omstandigheden niet meer naar school 
hoeven. Daarna meldt ze zich bij burgemeester Knoppers. 
Die geeft haar een reprimande dat ze haar huisartsenpost 
verlaten heeft en hier hard nodig is, ook omdat Driel door 
de beschietingen vanaf de overkant beschadigd is. Ali haalt 
direct verbandmiddelen op uit de huisapotheek en stapt op 
de fiets naar Driel. Daar richt ze in de pastorie van pastoor 
Poelman een verbandpost in, een noodhospitaal waar ge-
wonden worden opgevangen.

21-24 september 1944 – Landing van de Polen

Op 21 september landen bij Driel tegen het einde van de 
middag 950 soldaten van de Poolse Parachutistenbrigade. 
Dat is vanuit Heteren goed te zien en Ali fietst snel naar 
Driel in de veronderstelling dat er weer flink werk aan de 
winkel is. Dat klopt. Ze krijgt hulp van EHBO’ers die alle-
maal nog door haar man Pé zijn opgeleid, maar toch heeft ze 
haar handen vol aan het verzorgen van gewonde soldaten. 
Ook komen hier gewonde SS’ers te liggen, die ze evengoed 
verpleegt, want ze maakt principieel geen onderscheid tus-
sen de patiënten. Ook hier moet ze weer diverse amputaties 
uitvoeren.

Als ze de volgende dag, vrijdag 22 september, weer naar 
Driel fietst, bestoken de Duitsers het dorp systematisch 
met raketwerpers. De commandant van de Polen, generaal 
Sosabowski, vindt dat iedereen geëvacueerd moet worden. 
Ali gaat daarover met hem in discussie, want volgens haar 
zijn niet alle patiënten stabiel genoeg om vervoerd te kun-
nen worden. Later zou ze generaal Sosabowski omschrijven 
als ‘dat briesende mannetje’. Ze trekt zich niet zo veel van hem 
aan als hij weer eens staat te razen en te tieren. 

Toch vindt die dag de evacuatie plaats en Ali gaat weer aan 
de slag in Heteren, waar ze inmiddels ook een verbandpost 
had ingericht in het gebouw voor Christelijke Belangen, 
vlakbij het doktershuis. Haar kinderen zijn dan nog altijd 
onder de hoede van de dienstmeisjes. Op 24 september is Ali 
jarig, maar van feestelijkheden is geen sprake. Overal klinkt 
nog geweervuur. >

VOOR DE VAN DEN BURGS WAREN ALLE PATIENTEN GELIJK

Toen Ali en Pé in 1929 hun huisartsenpraktijk startten, viel het iedereen al snel op dat het artsenechtpaar in de toen nog 

sterk verzuilde samenleving geen onderscheid onder de patiënten maakte. Of je nou Hervormd, Gereformeerd, Rooms  

Katholiek, Jood of NSB’er was, iedereen kreeg de best mogelijke gezondheidszorg. 

Het was dan ook ondenkbaar dat ze niet in verzet kwamen toen de bezetter de artsen voorschreef om juist wél onder-

scheid onder de patiënten te gaan maken. Pé van den Burg hoorde in juni 1943 tot de ongeveer 1700 artsen en specialis-

ten die een petitie naar Rijkscommissaris Seyss-Inquart stuurden om hun afkeuring over de richtlijnen van de Nazi’s te 

uiten. 

Dokter Van den Burg was daar heel fanatiek in. Hij werd vanwege zijn openlijke verzet – samen met ongeveer vierhonderd 

andere artsen – enige tijd opgesloten in kamp Amersfoort. Bij thuiskomst onthaalden de inwoners van Heteren hem met  

applaus. Hij hield zijn rug recht, was bereid om voor zijn principes de gevangenis in te gaan en daar hadden de mensen 

respect voor.
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Op 25 februari 1944 verongelukte  

Pé van den Burg op de dijk van Driel 

naar Heteren. Pé was toen 43 jaar oud. 

Burgemeester Jan Knoppers organiseer-

de een collecte onder de inwoners van 

Heteren om uit dank een grafmonument 

op te richten. Later is ook Ali hier begra-

ven. Het monument is nog altijd te zien 

op de begraafplaats bij de Hervormde 

Kerk in Heteren. Op achterkant van het 

monument zijn nog de inslagen van 

granaatscherven te zien. 

25 september 1944 – De evacuatie

Op maandag 25 september beschieten de Duitsers voor het  
eerst Heteren. Twee huizen in het dorp worden getroffen  
door granaten. Ali heeft constant contact met de comman- 
dant van het Wiltshire Regiment, die zijn hoofdkwartier in  
de Christelijke lagere school in Heteren heeft gevestigd.  
Het gonst van de geruchten dat Market Garden mislukt is.  
Die avond komt er een kapitein bij haar in het dokters-
huis langs die vertelt dat ze over een uur veel herrie gaan  
maken. Op die manier willen ze de Duitsers afleiden en  
kunnen de ingesloten Britten bij Oosterbeek geëvacueerd 
worden. 

Ali vraagt wat dit betekent voor de inwoners van Heteren, 
want zij is er niet gerust op. Zij adviseert de burgemeester 
om de bevolking te evacueren, die dit onmiddellijk in gang 
zet. Diverse panden in Heteren staan dan al in brand en het 
ziet er angst-aanjagend uit. Ali blijft achter in Heteren. Tot 
begin oktober blijft zij op haar post om haar bedlegerige  
patiënten in Driel, Heteren en Randwijk te verzorgen. <

Dit artikel is tot stand gekomen dankzij de informatie van Jan Maarten Dalmeijer.  
Hij is een kleinzoon van Pé en Ali van den Burg en schrijft een boek over het dokters-
echtpaar en de oorlog in de Betuwe.

Dagboeken als die van mevr. J. G. van Schaik, van ‘De Zandakkers’ in 
Andelst, geven een levensecht beeld van de oorlogsdagen. Huiselijke 
mededelingen over het melken van de koeien of het rooien van de 
aardappels werden nuchter afgewisseld met berichten over granaat-
inslagen en boerderijbranden.

KUNSTENAAR, ARCHITECT OF TOCH MAAR ARTS

Hoewel Pé en Ali beiden bekwame huisartsen waren 

en zeer geliefd waren in de omgeving, was het niet hun 

eerste keus. Pé had een groot talent voor tekenen en 

schilderen en wilde eigenlijk kunstenaar worden, maar 

dat vond zijn vader geen goed idee. Dat betekende  

vrijwel zeker een leven in armoede. Ali wilde graag  

architect worden. Ook háár vader vond dit niet goed, 

want dan moest ze in Delft gaan studeren. Dat was toen 

nog een mannenaangelegenheid. Ze leerden elkaar 

kennen in Utrecht, tijdens de studie. Ali begon drie jaar 

later dan Pé, maar studeerde eerder af dan hij.
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Herinneringen van een ooggetuige aan ontmoetingen met de bevrijders 

30

In de gevechtspauzes 
ontstonden banden  
voor het leven
Door Daan Viergever | Vanaf het moment van bevrijding – 
voor de meeste dorpen in dit deel van de Betuwe op of om-
streeks 23 september 1944 – streken grote aantallen Engelse 
en later Amerikaanse troepen neer in de vele boomgaarden, 
in leegstaande scholen en in andere gebouwen.

In dorpen als Andelst, Herveld, Hemmen en Zetten waren 
dit veel regiments- en/of bataljonsstaven, noodhospitalen, 
artillerie-eenheden en, niet te vergeten, de gevechtstroe-
pen die vanuit de frontlijn langs de Rijndijk tussen Driel en  
Opheusden voor enkele dagen rust naar deze iets veiliger 
dorpen kwamen.

Voor ons burgers was dat een hele ervaring; voor kinderen  
zelfs een avontuur. Maar contact onderhouden met deze  
Engelssprekende bevrijders was een ander verhaal, want  
maar weinigen waren de Engelse taal machtig. Geen wonder 
dus dat soldaten vooral op de koffie kwamen in gezinnen 
waar iemand Engels sprak. 

Ik herinner mij nog dat bij onze buren, de familie Koen, de 
22-jarige dochter Janny behoorlijk Engels sprak. Ook was 
daar een zekere mijnheer Bijl in huis (kostganger ofwel on-
derduiker, of beide), die vloeiend Engels sprak en al snel als 
tolk optrad voor de Amerikaanse regimentsstaf die in in-
ternaat het Witte Huis gevestigd was. Gevolg: bij Koen kwa-
men al snel Amerikanen over de vloer. Zo ook infanterist 
Bill Ridgeway, die voor een paar dagen rust in Zetten was.  
Janny was goede vriendjes met hem en bij elke ‘rust’ kwam 
hij even langs. Ook toen we in Tilburg geëvacueerd waren  

en de yanks al lang naar elders vertrokken waren, hielden  
zij per brief contact. Dat ging ook na de oorlog door.

Janny trouwde met Ton Jager, ze kregen een dochter en een 
zoon. Toen zoon Klaas jaren later op de HTS bouwkunde 
studeerde en een stagejaar had, liep hij die stage in het bouw-
bedrijf van Bill Ridgeway in Gainsville, Florida. In die tijd 
zijn Ridgeway en zijn vrouw nog terug geweest in Nederland 
om nog eens in onze buurt rond te kijken. Een vriendschap-
pelijke relatie uit die twee maanden in 1944, die levenslang 
is blijven bestaan.

Sergeant Hooker ijverde voor de scouting

Bij de regimentsstaf in het Witte Huis was een sergeant die 
vaak bij de familie Crum langskwam. Daar was namelijk mej.  
Wielings, onderwijzeres van de school van Talitha Kumi, in 
de kost en – ja hoor – die sprak Engels. Die bewuste sergeant,  
Charles P. Hooker, was in Amerika actief in de Scouting  
en overal waar hij als militair kwam, zocht hij contact met  
scouts (in ons land toen nog padvinders geheten). De pad- 
vinderij was in de oorlog verboden, maar nu we vrij waren,  
had Tonnie Crum zijn, inmiddels tamelijk te kleine, welpen- 
pakje weer aangetrokken. Het petje paste nog min of meer  
en Hooker zag hem zo lopen. Dus… contact. ’s Avonds aan  
de keukentafel maakte Hooker ons kinderen duidelijk dat 
we, zo gauw dat weer kon, bij de padvinderij moesten gaan. 

Ook is er in die periode een ontmoeting georganiseerd tussen  
enkele leidinggevenden van de vooroorlogse Lingegroep 
Zetten met deze Amerikaanse ‘scoutbroeder’. In de bongerd 

In de heftige oorlogsdagen van september, oktober en november 1944 kregen sommige  

bewoners van dorpen als Andelst, Herveld, Hemmen en Zetten geregeld Amerikaanse en Britse 

soldaten over de vloer. Uit die contacten groeiden vriendschappen die een leven lang stand 

hielden. Daan Viergever, amateurhistoricus en als jongen getuige van die ontmoetingen, haalt 

persoonlijke herinneringen op. 

Bevrijders voor het café Juliana in Zetten. Marietje Vink brengt bier. (Bron: Een onbewoond eiland, 2005)
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van Vink, tussen onze huizen en het Witte Huis, is  
toen een foto gemaakt van deze ontmoeting en een  
met meerdere kinderen en buurtgenoten er op. 

Hooker zorgde er een van die dagen voor dat wij als 
kinderen uit de buurt van het Witte Huis  ’s middags 
mochten komen kijken toen er voor de daar aanwe-
zige militairen in de eetzaal een filmvoorstelling 
werd gegeven. Als kinderen zaten wij op de grond 
vlak voor het filmdoek met achter ons een zaal vol 
militairen op stoelen en tafels. Van de film weet ik 
niets meer. Wat ik me nog wél goed herinner: toen 
de film teneinde was, sprongen al die soldaten als 
één man op. Ik dacht ‘oei, er vallen granaten’. Dat 
gebeurde in die tijd op de meest onverwachte mo-
menten. Maar nee, ze stormden de zaal uit om hun 
eetgerei te gaan halen, want het was zo etenstijd…

Na de oorlog zijn de contacten met sergeant Hooker 
nog een aantal jaren gebleven. Wij werden lid van de 
padvinderij. Echte uniformen waren nog niet voor-
handen. Wij droegen een van oude lakens geknipte 
en groen geverfde padvindersdas. Maar op enig 
moment bracht de postbode een pakketje uit Ame-
rika met daarin vier prachtige rode Scoutsdassen 
met het embleem van de Boyscouts of America er op.  
Ze waren bestemd voor Tonnie en Jan Crum, Nico  
Hendriks, zoon van de tuinman van het Witte Huis,  
en voor ondergetekende. Hoewel ik na een aantal  
jaren de padvinderij vaarwel heb gezegd, bewaar  
ik die das nog altijd als een kostbaar herinnerings- 
stuk aan deze vriendelijke Amerikaanse bevrijder. >

32

EEN BIJZONDERE KERKDIENST

Het gebeurde op zaterdag 23 september 1944.  

Ds. Finkensieper van de Vluchtheuvelkerk in Zetten 

was zijn zondagse preek aan het voorbereiden toen een 

Engelse legerpredikant per jeep bij de pastorie aankwam 

met de vraag over het gebruik maken van de kerk in 

Andelst. Samen naar ds. Steenbeek gegaan, onderweg 

gesproken over het grote leger dat op weg was naar onze 

bevrijding. 

In Andelst stonden de gevechtswagens opgesteld. De 

legerpredikant ging van de ene wagen naar de andere 

en nodigde ‘zijn’ jongens uit naar de kerk te komen. Ze 

kwamen. Zo’n 40 tot 50 man, grauw van vermoeidheid, 

olievegen over het gezicht, sommigen met afwezige blik 

alsof ze de dood hebben gezien, pas zomaar – en hij  

ging voorbij. Ze zaten samen in de kerk. De avondmaals-

liturgie werd gelezen, van de preek weet ik niets meer. 

Ik weet alleen dat wij, de Hollandse dominees, geknield 

lagen naast de Engelse soldaten, dat wij het maal des 

Heren ondergingen en dat het zeer stil was. Dat het  

werkelijk was: ‘Jezus Christus is met ons, alle dagen,  

ook deze bevrijdingsdag, de dag dat we frontlijn werden.’

Op onze terugweg was het gerommel van de strijd duide-

lijk te horen. We namen afscheid, een onzekere toekomst 

tegemoet. Zijn laatste woorden vergeet ik niet licht. Nog 

eens zei hij: ‘We hebben een groot leger.’ En daar achter 

aan: ‘Maar Jezus Christus is groter. Hij kan de grootste 

onzekerheid, de laatste angst van een mensenhart aan.’

Deze gebeurtenis heeft een diepe indruk op mij ge-

maakt. Een ogenschijnlijk kleine gebeurtenis, maar de 

wereldgeschiedenis wordt door ons mensen altijd het 

meest intens beleefd in een kleine en daarom juist grote 

gebeurtenis.

Ds. Finkensieper (weekblad De Betuwe, jaargang 1955)

BEVRIJDING

O waarom werden wij verdreven
Ver weg van huis en haard
We waren liever thuis gebleven
’t Had ons veel leed bespaard

Het grensgebied van vechtende soldaten
Geen plaats voor burgers zoals wij
Wij gingen min of meer gelaten
Naar ‘t diepe zuiden., daar was ’t vrij

Ons vruchtbaar land, door water overspoeld
Het werd door vreemde macht geteisterd
Wat hebben wij dat in ons hart gevoeld
Wij waren diep verbijsterd

Maar toch bracht de bevrijding nieuwe kracht
De wederopbouw kwam tot stand
De bongerds tooiden weer hun volle pracht
De Betuwe, ons prachtig, dierbaar land.

P. Jansma, Randwijk
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Daan Viergever met de halsdoek van de Amerikaanse 

scouts, een geschenk van een van de Amerikaanse 

soldaten met wie hij en anderen nog lang na de oorlog 

contact hadden.
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Als we de foto links bekijken, zien we op de stoep van het school-
huis in Hemmen het gezin van het hoofd der school Van Goor 
met daarbij leden van de familie Zijlstra, hoofd der school in  
Opheusden. De Zijlstra’s hadden tijdens de gevechten in hun 
dorp, begin oktober 1944, kunnen vluchten en onderdak gevon-
den bij collega Van Goor. Verder zien we een aantal Amerikaanse 
militairen. 

In en om de school waren meerdere Amerikanen gelegerd, waar-
toe op enig moment de bataljonsstaf van een glider infanterie 
eenheid behoorde, die kort tevoren de Duitse opmars in en om 
Opheusden in het gebied van De Hel tot staan had gebracht. 

Onder de bewoners van het schoolhuis waren meerdere Engels 
sprekenden. De toen zeventienjarige dochter Nellie Zijlstra, die 
door kinderverlamming moeilijk kon lopen, kreeg bijzondere 
aandacht van commandant luitenant kolonel Ray Allen. Hij zeg-
de haar toe dat ze, als ze plotseling zouden moeten vluchten, op 
hem zou kunnen rekenen. Hij zou er voor zorgen dat ze met zijn 
jeep vervoerd kon worden. Nel Zijlstra, die vele jaren later notaris 
in Opheusden werd, is haar leven lang bevriend gebleven met Ray 
Allen en heeft hem meerdere keren in Amerika bezocht.

In Hemmen verbleef de Amerikaanse arts Arthur A. Mickel, 
die net als de meeste militairen dol was op de Betuwse appels. 
Die waren in ruime mate voorhanden en waren een prettige 
en gezonde aanvulling op de legerrantsoenen. Ook met hem 
bleven contacten tot ver na de oorlog bestaan. Dochter Agnes 
van de Goor en haar man, de arts Paul van Wely, brachten 
hem een bezoek. Hij kreeg als herinneringsgeschenk nog een 
appelboompje opgestuurd, dat een plaats kreeg in zijn tuin in 
de USA.

Gastvrij onthaal voor de veteranen

Vanaf eind jaren zestig hebben steeds meer groepen vete-
ranen- Engelsen, Amerikanen, Canadezen, Belgen – indivi-
dueel of in groepen bezoeken aan ons gebied gebracht. Ook 
verrezen vanaf die tijd meer en meer monumenten en andere 
gedenktekens die herinneren aan gevechtssituaties en daarbij 
omgekomen geallieerde militairen.

In meerdere dorpen waren gezinnen die gastvrijheid verleen-
den aan onze vroegere bevrijders en Betuwenaren die als gids 
fungeerden om bussen met veteranen door onze sinds 1944 
toch wel aardig veranderde dorpen rond te leiden. Geduren-

de vele jaren speelde het echtpaar Geurt en Coby de Hartog- 
Van Schaik hierin een belangrijke rol. Vlak voor de vijftig-
jarige herdenking van 1994/1995 werden de krachten gebun-
deld in de toen opgerichte Stichting Welcome Veterans. Deze 
stichting organiseerde en begeleidde toen, en ook nog vele  
jaren daarna, de vaak grootschalige bezoeken van oud-strij-
ders en hun familie.

Maar wij worden allen ouder, de veteranen voorop, maar ook  
de ontvangers. Herdenkingen worden overgenomen door  
jongeren. Zo doet de Stichting ‘Lest we forget them’ dit al weer  
vele jaren bij het monument voor de 101st Airborne Division  
nabij de brug in Heteren, getrouw aan hun motto dat wij de  
gevallenen niet vergeten.

Wij ouderen denken daarbij ook met dankbaarheid terug aan 
de vaak levenslange contacten en vriendschappen die hun 
oorsprong vonden in die heftige maanden oktober en novem-
ber 1944, tussen Betuwenaren en hun bevrijders. <

Soldaten poseren met jonge inwoners van Zetten, herfst 1944. Het tij zou weldra keren.

De families Van Goor en Zijlstra.

De ontvangst van veteranen is ook in de Betuwe een vaste traditie geworden.
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Hachelijke vlucht te midden van strijdende partijen

Door Ton Janssen | Toen de geallieerde troepen op 20 septem-
ber 1944 de bruggen bij Nijmegen in hun bezit kregen, was de 
weg open voor het Britse 30e Legerkorps om op te trekken 
naar de brug in Arnhem. Hoewel, echt open was die weg be-
paald niet! De Duitsers onderkenden het gevaar en stuurden 
versterkingen om de geallieerden terug te slaan. De strijd 
barstte in alle hevigheid los.

Dat ondervond ook Oosterhout. Op 17 september, de dag 
waarop het geallieerde offensief werd geopend, waren de paar 
Duitsers die in het Waaldorp waren ingekwartierd met onbe-
kende bestemming vertrokken. In het dorpje zelf was het de 
eerste dagen rustig gebleven, maar de beschietingen en bom-
bardementen in Nijmegen waren duidelijk te horen en ook te 
zien vanaf de Waaldijk. 

Veel inwoners verbleven in de schuilkelders en gezamenlijk 
was men begonnen om nog een schuilplaats in een boom-
gaard te maken. Dat werk werd telkens weer onderbroken als 
het schieten te dreigend werd. Op 19 september lagen Oos-
terhout en Lent voortdurend onder vuur van vliegtuigen en 
moest iedereen in de schuilgelegenheden blijven.

In Slijk-Ewijk bleef het rustig. Op 20 september kwamen daar 
al snel de eerste vluchtelingen aan uit Lent. Voor hen was het 
een verademing in het rustige Slijk-Ewijk te zijn. Niet veel 
later volgden inwoners van Oosterhout, met dezelfde erva-
ringen. De bewoners hadden de voorgaande dagen letterlijk 

tussen twee vuren gezeten. Zij vluchtten massaal naar hun 
kelders of naar andere, vaak provisorisch aangelegde, schuil-
mogelijkheden tegen rondvliegende kogels en granaten. Die 
pas gegraven schuilplaatsen waren echter niet bestand tegen 
zo veel geweld. De kuilen waren meestal afgedekt met palen, 
platen en een laagje grond. Als gevolg van de gevechten vloog 
een aantal huizen in brand. De mensen die zich daar schuil 
hielden, moesten in allerijl vluchten. 

Door de velden naar Eimeren

Maar het zou nog erger worden: om een beter schootsveld 
te krijgen, staken de Duitsers met fosforgranaten een aantal 
huizen in brand. De bewoners kregen nog net voldoende tijd 
om een paar spullen en waardepapieren te pakken, en moes-
ten dan snel vertrekken. De Duitsers stonden met het geweer 
in de aanslag om hen weg te jagen. Ze gaven in een aantal 
gevallen het ‘advies’ om dwars door de velden naar de buurt-
schap Eimeren te lopen. 

Deze ontruiming uit Oosterhout was op woensdag 20 sep-
tember 1944, rond zes uur ’s avonds. In de vallende duister-
nis zocht een gezelschap uit de Peperstraat en omgeving een 
heenkomen. De groep bestond uit mannen, vrouwen en kin-
deren van verschillende leeftijden, dus ook ouderen en (zeer) 
jonge kinderen. De tocht ging door weiden en boomgaarden, 
over afrasteringen, door sloten en over akkers. 

Op korte afstand van hun vluchtweg liep de Griftdijk, die 
het toneel was van felle gevechten. De Engelsen probeerden 
over die weg naar Arnhem door te stoten en de Duitsers had-
den daar haastig een verdedigingslinie opgeworpen. Zij zagen  
zelfs kans een aantal Tigerpanzer (grote tanks) naar de be-
dreigde plaats te krijgen. >

Oosterhout kreeg in de septemberdagen van 1944 de volle laag. Nadat geallieerde troepen de 

Waal waren overgestoken, ontstonden felle gevechten met Duitse eenheden. Burgers schuilden 

in kelders en inderhaast gemaakte schuilplaatsen, totdat zij ook daaruit verdreven werden. 

Velen beleefden een hachelijke tocht in de richting van Eimeren en Slijk-Ewijk. Enkele dorps-

genoten overleefden het niet.

Linkerpagina: Een zeldzame luchtfoto van Oosterhout uit 

januari 1945. Het was een strenge winter, de uiterwaarden 

zijn bedekt met sneeuw. 
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De vluchtelingen zagen in het invallende duister onophoude-
lijk mondingsvuur van allerlei wapens op het slagveld. Zo nu 
en dan moesten ze dekking zoeken voor verdwaalde kogels en 
granaten. Een ooggetuige noteerde dat er toch drie mensen 
onderweg dodelijk werden getroffen. 

In dekking in een droge sloot

Ook andere Oosterhouters kwamen diezelfde dag in de ver-
drukking door de felle veldslag. Gerard Kok en zijn buurtge-
noten, ongeveer dertig in getal, moesten hun huizen aan de 
Peperstraat in de buurtschap Klein Amsterdam ontvluchten 
en belandden in een nabijgelegen sloot ergens tussen Ooster-
hout en Slijk-Ewijk. Het was een vrij diepe, lange sloot die ge-
lukkig vrijwel droog stond. 

De groep vluchtelingen bleef die nacht en praktisch de hele 
volgende dag in die sloot. De voortdurende beschietingen  
over en weer weerhielden de vluchtelingen ervan verder te 
trekken. ’s Ochtends was een Engels verkenningsvliegtuig  
over gevlogen. Vrijwel onmiddellijk daarna barstte een mi-
trailleurbeschieting los. De kogels vlogen laag over de sloot. 
Iedereen ging volledig in dekking en de volwassenen be-
schermden de kinderen door op de kleintjes te gaan liggen. 
Hun overjassen bedekten de beentjes en voetjes om te voor- 
komen dat hete munitiescherven de kinderen zouden ver- 
wonden. Op een paar kleine verwondingen na lukte dat won-
derwel. 

De schutters kwamen steeds dichterbij totdat na anderhalf 
uur het schieten ophield. Op de rand van de sloot waar de Oos-
terhouters lagen, stonden Engelse militairen wat bedrem-
meld te kijken. Hun observatievliegtuig had de groep evacu-
ees, die bepakt en bezakt op de vlucht waren, voor een Duitse 
afdeling militairen aangezien. In een oorlog is er nu eenmaal 
altijd verwarring en daar was dit een typisch voorbeeld van. 
Soms waren de gevolgen verschrikkelijk. 

Deze groep vluchtelingen kon teruggaan naar Oosterhout, 
maar het dorp was danig beschadigd en veel mensen kregen 
het advies om naar Nijmegen te gaan om daar opgevangen 
te worden. Een aantal mannen besloot in het dorp achter te 

blijven om voor het vee en de oogst te zorgen. Zij waren de pio- 
niers van wat later het ‘Manneneiland’ zou gaan heten. De 
andere Oosterhouters waren intussen in Eimeren aangeko-
men. Het was toen al helemaal donker. Het gezelschap kon 
overnachten in het achterhuis van een boerderij. Zoals in die 
dagen ook op andere plaatsen gebeurde, had de eigenaar van 
de boerderij zijn achterhuis vol stro gelegd. Vanuit Eimeren 
werd het gezelschap de volgende dag per vrachtwagen naar 
gastgezinnen in Herveld en andere plaatsen in de omgeving 
gebracht. 

In Herveld leek vooralsnog alles rustig. De heer Meeuwsen, 
die vluchtelingen zeer vriendelijk had ondergebracht, had 
zijn oude beroep van tabaksteler weer opgepakt. Tabak lever-
de in 1944 veel geld op omdat de import uit verre landen door 
de oorlog volledig stil lag. De Midden-Betuwe had een tradi-
tie van eeuwen in de teelt en verwerking van tabak. Die was 
pas in de jaren dertig gestopt. Het vakmanschap was natuur-
lijk nog volop aanwezig. De tabak was net geoogst en zou in 
droogschuren worden opgehangen. De gasten uit Oosterhout 
konden zich dus onmiddellijk verdienstelijk maken.   

We zien veel vaker in onze zoektocht door dagboeken en 
verslagen van betrokkenen, dat boeren in hun schuren en 
achterhuizen stro hadden gelegd om vluchtelingen een slaap- 
plaats te bieden. Vooral Valburg, Zetten, Hemmen, Slijk- 
Ewijk, Herveld en Andelst werden opvangdorpen voor erg 
veel vluchtelingen die uit dorpen kwamen waar de legers op el-
kaar stuitten, zoals in Driel, Heteren, Randwijk, Opheusden,  
Elst, Lent en Oosterhout. 

In Zetten was het eerst relatief rustig, maar de Duitse kanon-
nen op de Veluwezoom richtten hun vizier al snel ook op dat 
dorp. Veel vluchtelingen trokken toen vanuit Zetten verder 
naar de veiliger oorden. Daar was het weliswaar veel rustiger, 
maar helemaal veilig voor Duitse granaten was het ook daar 
niet. 

Een groot deel van de Oosterhoutse vluchtelingen slaagde er 
dus in om het buurtdorpje Slijk-Ewijk te bereiken. Maar spoe-
dig zou ook hier de oorlog in volle hevigheid losbarsten. Slijk-
Ewijk kwam onder vuur te liggen en alleen de schuilkelders 
boden enige veiligheid. Her en der vielen dodelijke slachtof-
fers en gewonden onder de burgers. Veelal werden zij getrof-
fen door verdwaalde kogels of granaatscherven. Soms moes-
ten mensen uit hun schuilplaatsen vertrekken omdat het 
er te gevaarlijk werd. Dan moest men het risico nemen om, 
onbeschermd, door velden en boomgaarden naar een betere 
schuilplaats te rennen. Bijvoorbeeld naar de stevige kelder 
van de Pastorie. Dan vielen diverse slachtoffers. 

Vluchtende Oosterhouters

beleefden angstige uren 

in een droge sloot

Te gevaarlijk voor een ordelijke begrafenis

Eén van de slachtoffers was mevrouw Snijders, die door een 
granaat werd getroffen. Deze granaat kon zijn afgeschoten 
door zowel Engelse als Duitse troepen omdat het bezit van 
Slijk-Ewijk door beide partijen werd betwist. De wat oudere 
vrouw werd enige dagen later begraven. Daar was enkel een 
Engelse geestelijke bij die bij haar graf heeft gebeden. Het was 
simpelweg te gevaarlijk buiten, ook voor een begrafenis. 

Nadat Slijk-Ewijk definitief in Engelse handen was, kwamen 
er steeds meer vluchtelingen uit andere omstreden dorpen 
aan. Op 1 oktober waren er meer dan tweeduizend vluchte-
lingen in het kleine dorpje. De toestand was langzamerhand 
onhoudbaar, ook al omdat het er wemelde van de soldaten. 
De evacuees konden niet terug naar hun eigen dorpen. De 
gevechten gingen daar door en bovendien waren veel huizen 
door het oorlogsgeweld onbewoonbaar of zelfs volledig weg-
gevaagd. 

Alle mensen die vanaf 17 september vanuit de diverse Betuw-
se dorpen vluchtten naar Valburg, Slijk-Ewijk, Andelst, Zet-
ten en Herveld, werden nu eerst naar Nijmegen gebracht. Dat 
gebeurde varend, want de Waalbrug was gereserveerd voor 
militair verkeer. Eenmaal in Nijmegen, werden de mensen 
geregistreerd en vervolgens verder naar Brabant gestuurd. Zij 
zouden daar blijven tot in de zomer van 1945. 

Praktisch al deze mensen hadden huis en haard verlaten in 
de verwachting dat ze snel weer terug zouden zijn. Zij had-
den meestal niet veel meer dan wat handbagage bij zich. Uit 
alle dagboeken uit deze tijd blijkt dat de saamhorigheid in de  
Betuwe erg groot was. De vluchtelingen werden zo goed mo-
gelijk opgevangen en van het hoognodige voorzien. 

Toen in de opvangdorpen alleen de oorspronkelijke bevol-
king nog aanwezig was, kwam al spoedig het bericht dat ook 
deze bewoners weg moesten naar Nijmegen om van daaruit 
verder te trekken. Eindhoven en omgeving was al snel over-
vol. De nieuwe bestemming was Tilburg en toen ook dat vol 
zat, ging men verder naar het Vlaamse Geraardsbergen en 
een aantal dorpen in de omgeving daar. 

Ook in Brabant en België werden de vluchtelingen in het al-
gemeen hartelijk ontvangen en deed men zijn best om het 
verblijf zo draaglijk mogelijk te maken. Er ontstonden vaak 
vriendschappen voor het leven. Na de hel van de oorlog was 
dat voor velen een verademing. <

Dit artikel is tot stand gekomen met medewerking van Krijno Horlings, Historische Kring 
Oosterhout, Slijk-Ewijk, Valburg e.o.

Ned. Hervormde kerk in Slijk-Ewijk.

Tanks op de dijk bij Oosterhout.

Oosterhout, Vredelust, Van Balverenlaan.   



Herinneringen aan de evacuatie
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Was voor oudere Betuwenaren het laatste oorlogs-
jaar vol zorgen en verdriet, voor jongelui als Daan  
Viergever was het ook wel een avontuur. Eerst  
de komst van de bevrijders en het geweld, toen  
de evacuatie. Het protestantse Zettense gezin  
Viergever kwam terecht in Tilburg, bij een katho- 
lieke familie. Een andere wereld, merkte de jonge 
Daan. Zoals ook de muziek van Glenn Miller en  
Bing Crosby, die de Canadese soldaten mee-
brachten als ze in de keuken van het gastgezin  
kwamen dansen.
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Door Daan Viergever | Vanaf 27 september 1944 vielen er vrij-
wel dagelijks granaten in en om Zetten. De eerste dagen was 
dat zeer verontrustend, maar er trad een geleidelijke gewen-
ning op. Er was voor ons mee te leven, want mijn moeder, 
ondergetekende en drie uit Zeeland geëvacueerde familie-
leden vonden ’s nachts een veilig onderkomen in de kelder 
van familie, aan paar huizen verder in onze straat. 

Eind oktober kwam toch het bevel tot evacuatie. Met Engel-
se Dukw’s (een transportwagen die ook kon varen) werden 
we naar een voormalig werkkamp in Nistelrode gebracht. 
De volgende dag zouden we verder Brabant in gaan, maar 
dat werd om militaire redenen afgelast. Gevolg: de Dukw’s 
brachten ons weer terug naar Zetten. 

Midden november kwam er een nieuw evacuatiebevel. Op 
20 november was Zetten aan de beurt. Onze buurt zou vanaf 
de veiling vertrekken. De Engelse vrachtwagens lieten lang 
op zich wachten en een stromende regen zorgde mede voor 
een zeer trieste stemming. De eerste etappe ging naar een 
klooster in Hees bij Nijmegen. Er volgde een medisch on-
derzoek en behandeling met DDT, met de flitspuit. Een ge-
beuren dat velen zich nog levendig herinneren. 

Na een overnachting, elke familie apart in zeer gehorige  
kleine kloosterkamertjes – zo klonk van links ‘Mijn kijnd hè  
drie hempkes en drie bukskes’ en van de andere kant: ‘Hou de  
moel jong en gae slaepe’ tegen een zeurend kind – werden we  
doorgevoerd naar Tilburg, waar voor de ontvangst ruimten 
geregeld waren in fabrieken, zoals de AaBe wollen-stoffen-
fabriek en de schoenfabriek van Van Arendonk.

Verwelkomd met kapucijners en speksaus

Wij kwamen terecht in een fabriekskelder van Van Spaen- 
donk in de Enschotsestraat. Daar kregen we warm eten,  
gekookte aardappels met kapucijners en speksaus. Dat  
smaakte ons goed na de lange tocht. Na de maaltijd en enige  
administratieve handelingen werden we begeleid door een  
padvinder, ‘Scout’ zouden we tegenwoordig zeggen, met  
een handkar voor de bagage naar ons evacuatieadres ge- 
bracht. Dat bleek voor ons Enschotsestraat 163 te zijn, bij 
het gezin Beers, man, vrouw en een dochter van 22 jaar.

We begrepen al gauw dat we bij ‘Roomse’ mensen in huis  
waren. Niet vreemd, want Tilburg was toen voor ca. 95  
procent Rooms Katholiek. Voor ons protestantse Betuwe-
naren toch even een andere wereld. De regeling was zo 

dat de broodmaaltijden bij het gastgezin gebruikt werden 
maar dat de warme maaltijd door de gaarkeuken verstrekt 
zou worden. De eerste dagen in de fabriekskelder, waar we 
aangekomen waren. Later in een cafézaal in de buurt. Na  
enkele weken werden we genodigd om in ons gastgezin aan 
te schuiven voor de warme maaltijd, uiteraard met inleve-
ring van de betreffende distributiebonnen. Meer en meer 
evacuees bleven in de loop van december ‘thuis’ eten.

In de eerste periode ontmoetten we bij de gaarkeuken dorps- 
genoten en zo wist je al gauw waar deze en gene een onder- 
komen hadden gekregen. Met een door mijn moeder ge- 
kochte plattegrond van Tilburg vonden we al gauw de weg  
als we ergens op bezoek gingen. Alles te voet en Tilburg  
was zeer uitgestrekt! Van ons vandaan naar onze Zettense  
buren, die op het Korvelplein waren terechtgekomen, liep  
je zo maar drie kwartier.

Na enkele dagen hoorden we dat evacuees uit Hemmen  
waren aangekomen maar dat die de volgende dag door naar 
België moesten. De reis zou vanaf Tilburg, via de zogenaam-
de Belze Lijn (Tilburg-Turnhout) per trein gaan. We zijn  
die volgende morgen onze Hemmense familie een goede 

reis wezen wensen. We troffen hen na enig zoeken in de  
gereedstaande trein met de toen gangbare coupérijtuigen. 
Het zou een half jaar duren voor we hen weer terug zagen.

’s Zondags was er voor de protestantse evacuees een kerk- 
dienst in de Stadsschouwburg, waar afwisselend ds. Steen- 
beek van Zetten-Andelst en ds. De Jagher van Slijk-Ewijk  
voorgingen. Een voor ons kinderen dankzij de ‘wipstoel- 
tjes’ van de schouwburg een iets avontuurlijker gebeuren 
dan een dienst in een kerk met harde houten banken.

Schietgebedje tegen het V I-gevaar

We waren nu betrekkelijk veilig in Tilburg, maar de oorlog 
was nog niet voorbij. Daaraan werden we vooral herinnerd 
door de in steeds grotere getale overvliegende V1’s – het 
nieuwste Duitse vergeldingswapen, gericht op de havens 
van Antwerpen. Zolang je het knetterende gebrom van de 
raketmotor hoorde, kon het geen kwaad. Maar als die plot-
seling ophield, stortte zo’n bom pardoes naar beneden met 
een enorme ontploffing tot gevolg. Een enkele maal is dat 
ook in Tilburg gebeurd, met veel burgerslachtoffers tot ge-
volg. >

Ingang Heuvelstraat, Tilburg.

De evacuees uit de Betuwe werden in Tilburg in 

eerste instantie opgevangen in fabrieksgebouwen 

als die van de schoenfabriek Van Arendonk en  

de wollen-stoffenfabriek AaBe. Na registratie 

kregen zij vervolgens een huisadres in de stad 

toegewezen.
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Op straat hoorden we dat de katholieke Brabanders de  
Heilige Maria aanriepen om bescherming met het volgende  
schietgebedje: 
‘O Lief Vrouwke
Geef um nog een douwke
Da-t-ie nog wat verder bromt’
Volgens de overlevering in ’s Hertogenbosch nog aangevuld 
met de regels: 
‘Geef um nog wat vlucht,
Da-t-ie verder bromt tot Vught’.

Toen we enige tijd in Tilburg waren, werd er ook enige vorm  
van onderwijs voor de Betuwse jeugd georganiseerd. We  
gingen – naar ik meen – twee keer in de week een paar uur 
naar school in een leegstaand winkelpand van V&D in 
de Heuvelstraat. Geen lesboeken, alleen een schrift voor  
rekenen en een voor Nederlandse taal. Het was een zeer 
gemengd gezelschap. Naast Zettense klasgenoten waren 
er ook kinderen uit o.m. Heteren, Oosterhout en ook uit 
Groesbeek.

Op weg naar die ‘school’ passeerden we altijd het hoekpunt 
waar de Heuvelstraat uitkomt op de Heuvel, het centrale 
plein van Tilburg. Daar stond steevast een aantal meest  
Zettense mannen te praten. Die plek werd al gauw ‘De Blauwe  
Steen’ genoemd, gedachtig het ‘praatpunt’ in Zetten, hoek 
Bakkerstraat- Hoofdstraat.

Bij de familie Beers kwamen regelmatig enkele Canadese  
militairen op bezoek. Dan werd er gedanst in de keuken op  
voor mij geheel nieuwe muziek van o.a. Glenn Miller en ook  
van Bing Crosby and the Andrew Sisters. Hun nummer  
‘Would you like to swing on a star’, dat in latere jaren ook in  
andere vertolkingen klonk, roept bij mij nog altijd herin-
neringen aan Tilburg op.

Wanneer kunnen we naar huis?

Nieuwsberichten hoorden we via ‘Radio Herrijzend Neder- 
land’. Het station dat vanuit Eindhoven in het bevrijde  
zuiden uitzendingen verzorgde. Zo volgden we de situatie  
aan de fronten en we begrepen dat het einde van de Duitse 
weerstand steeds dichterbij kwam. De avond dat het bericht  
van de Duitse capitulatie in Nederland en Noordwest  
Duitsland doorkwam, is nog altijd iets onvergetelijks. 

Maar voor de evacuees was er maar één vraag: ‘Wanneer kun-
nen we nu naar huis?’ Dat moment kwam op 1 juni, nadat  
we gehoord hadden dat ons huis er nog stond en redelijk  
bewoonbaar was. Die tocht naar huis en de aankomst in een  
verwoeste Betuwe, maar met een natuur in zomertooi en  
de rood wordende kersen al aan de bomen, is echter een  
verhaal apart, wat minstens zo lang als het voorgaande zou  
worden, maar buiten het bestek van dit onderwerp zou  
vallen. <
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POLLY HERKENDE ZIJN BAASJE TOCH NOG

Het vee werd zo veel mogelijk meegevoerd toen de Betuwe ontruimd moest worden. Maar veel huisdieren bleven achter.  

Zo raakte ook Derk van Rien (J.D. Jansen) in die dagen ook Polly kwijt, de hond van zijn moeder. Tegen Thijs van Woerkom 

vertelde hij:

‘Loat ik nou vier weke vur dat de oorlog afgelopen was ien de Durpsstroat lopen en doar was ’n hele kolonne carriers,  

auto’s en jeeps en van alles en nog wat.

‘Ge most oew eige d’r deur heer wringen en alles was ien gevechtstoestand. En loat mien hond nou doar ien ’n carrier boven 

ut board uutkieken! D’r liepen overal soldoaten, ikke d’r tussendeur en riep: Polly! Hij keek, maar ie was gewend oan de  

soldoaten die bij die carrier heurden.

‘Nog een keer: Polly! Hij keek nog is, sprong d’r uut en tegen mien op en mèt kwam d’r ’n Ingelsman nor mien toelopen. Hij 

vroeg: ‘You dog? Ik zeg: ‘Yes mien dog!’ wôh, op zien oorlogs Ingels. ‘Okee’, zeid-ie en ik hoalde een stuk touw uit de zak en 

bond ’t um de nek van die hond. Mar ik kende ‘m nie mêr terug, want ie was twee keer zo breed, en ’n nek had-ie helemaal 

nie’mêr: van de corned beef!’

Uit: Het Manneneiland (Bollen, Jansen).

AaBe fabriek, Tilburg

Daan Viergever haalt herinneringen op aan het evacuatieadres in Tilburg (Enschotsestraat 163) Fo
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Op de vlucht met 
de kinderen 
van Klein Talitha

46 47



48 49

In september 1944 woonden ongeveer 65 kinderen 
in Klein Talitha. Het huis stond aan de Linge, nabij 
de brug van Zetten. Toen de oorlog in de Betuwe 
losbarstte, zo rond 22 september, kwam het huis 
in de vuurlinie terecht. De kinderen konden niet 
naar hun eigen bedje. In de gang was het veiliger. 
Daar waren provisorisch bedden neergezet. De 
kinderen sliepen daar zo goed en zo kwaad als het 
kon, met hun kleren aan. In geval van nood zouden 
ze snel kunnen vluchten. 

Hinke Bakker werkte als leidster in het instituut. 
Zij legde de gebeurtenissen vast in een dagboek. 
In eerste instantie was zij vooral bezorgd over het 
lot van bekenden die op de Amsterdamseweg in  
Arnhem zaten. Het contact met hen was verbro-
ken. Wel kon Hinke vanuit het zolderraam in  
Zetten zien dat Arnhem hevig brandde. 

In Zetten vielen enkele burgerslachtoffers als ge-
volg van granaatinslagen. Langzamerhand kwam 
er ook voedselgebrek. De tarwe raakte op, maar 
het was een uitkomst dat er nog rogge bij de boe-
ren was. In het vervolg at men roggebrood. Hinke  
Bakker vroeg zich in haar dagboek af hoe dat in de 
stad moest, waar geen boeren met rogge waren. 

De Waal over

De elektriciteit was uitgevallen in het kinder-
tehuis en de oorlog woedde rondom het gebouw. 
Wonderwel werd het huis niet ernstig getroffen. 
Maar de toestand werd steeds meer onhoudbaar. 

Door Ton Janssen | Talitha Kumi was in de jaren 
veertig het kindertehuis van de Heldring gestich-
ten in Zetten. Er waren twee tehuizen: Groot en 
Klein Talitha. In ‘Klein’ woonden kinderen van 
vier tot tien jaar en in ‘Groot’ kinderen van tien 
tot achttien jaar. Deze kinderen waren soms van 
ouders die uit de ouderlijke macht waren ontzet 
maar soms ging het om kinderen van ongehuwde 
moeders die in het Magdalenahuis (ook deel van 
de Heldring gestichten) waren bevallen en die hun 
kind afstonden. De Heldring gestichten ontferm-
den zich dan over het kind. 

Op zondag 8 oktober kwam de mededeling dat Talitha 
moest evacueren. Maandag werd het nodige ingepakt en 
op dinsdag de tiende kwamen twee Engelse vrachtwagens 
voorrijden. Zij brachten kinderen en verzorgsters naar de 
veerstoep aan de Waal, ter hoogte van de huidige Tacitus-
brug. Een paar motorbootjes zetten het gezelschap daar 
over. Aan de andere oever begon een barre voettocht van 
ongeveer twintig minuten naar Ewijk.

Hinke Bakker schreef: ‘Die tocht zal ik nooit vergeten. Ieder kind 
droeg zijn eigen ransel waarin een deken en wat kleeren waren 
verpakt, de kleinen net zoowel als de grooten. De andere bagage 
bleef aan de Waal staan, daar moest een juffr. bij blijven om er op  
te passen tot het gehaald zou worden. Nu moet u zich eens voor- 
stellen hoe wij op de weg liepen, een lange rij kinderen in de  
regen, op een modderige weg, de een verloor dit, de ander dat, 
en ik er achteraan met een paar kinderen om alles op te rapen. 

‘Toen kwamen we in Ewijk aan het stadhuis, moesten daar 
wachten tot een boerenkar kwam om ons op te halen. Daar ston-
den we in de stromende regen, gingen schuilen in de vestibule, 
werden daar weer weggestuurd en moesten toen in de school in 
de gang wachten. Eindelijk kwam er een wagen, daar kon nog 

maar een derde van de kinderen op, toen ging ik eerst met twintig  
kinderen. 

‘Daar zaten we 3 kwartier in de stroomende regen op een open 
wagen en reden op een vreselijke slijkweg naar Bergharen en 
kwamen daar in een grote boerderij, waar later ook de anderen 
aankwamen. Die menschen hebben heel Klein Talitha opgeno-
men, gewoon ongelooflijk. Ze hebben een reuze deel waar veel 
stroo ligt om op te slapen en in het middenpad staan tafels en 
banken, daar kunnen we op eten en de kinderen spelen. Verder 
spelen ze veel buiten en genieten hier. Wij hebben hier nog een 
2e kamer gekregen waar we ons eens konden terugtrekken, wat 
wel erg prettig is, want de hele dag bij de kinderen valt niet mee.’

Hinke vertelde dat de bewoners van het huis al het mogelijke 
deden om het de gasten aangenaam te maken. Zij ging weer,  
net als in Zetten, koken voor het hele gezelschap. Dat was  
wel even wennen met die bepekte middelen. Gelukkig was  
er wel voldoende te eten. Ook in Bergharen moesten de  
meeste inwoners evacueren, naar later bleek was dat ver-
standig. Want de voedselvoorraad nam snel af en de aanvul-
ling liet spoedig te wensen over. >

Van de Talitha Kindertehuizen was na de oorlog weinig meer over. 

Midden onder ligt de Lingebruggen in wat nu de Knoppersweg heet.

Het gebouw van Klein Talitha kwam zwaar beschadigd uit de oorlog.
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Daarom werd een expeditie naar Zetten op touw gezet.  
Twee juffen gingen op pad en kwamen regelrecht in een  
oorlogshel terecht. Zij konden Klein Talitha wel bereiken  
en veel benodigde spullen verzamelen en in een gang  
zetten in afwachting van transport naar Bergharen. Maar  
vervoer was niet beschikbaar. Naar Bergharen terug gaan  
lukte ook niet: ze kwamen op dat moment niet over de  
Waal. Uiteindelijk was er een Engelse officier in Lent die  
alles regelde. Tenslotte kwamen de dames uitgeput maar 
zonder spullen terug. Een paar dagen later werden die als-
nog afgeleverd.

In de boerderij in Bergharen waren de omstandigheden ver-
re van ideaal, maar door veel vindingrijkheid redde de groep 
het. De oorlog en het primitieve leven veroorzaakten wel 
wat ziektes en kleine ongevallen. Op 31 oktober wemelde het 
echter opeens van de ratten, die over de slapende kinderen 
renden. Dat maakte de toestand onhoudbaar!

Een onderkomen in Ewijk

Directeur Ter Linden ging op zoek naar een betere verblijf-
plaats. Na veel zoeken vond hij, waarschijnlijk via het Mili-
tair Gezag (het tijdelijke bestuur in bevrijd gebied), in Ewijk 
op de zolder van een klooster een oplossing. In een nabij  
gelegen school was een klaslokaal als dagverblijf beschik-
baar.

De reis van Bergharen naar Ewijk ging weer op boeren- 

wagens. De kinderen waren ingepakt in dekens, de omstan- 
digheden waren erbarmelijk. Hinke was aan het einde 
van de tocht zo stijf van het stil zitten dat ze door twee  
mannen van de wagen moest worden gebeurd. Maar er was 
ook een grote meevaller: het gezelschap kreeg de beschik-
king over de hele school. Ze hoefden ook niet op de zolder 
te slapen. 

Het was in het begin wel behelpen, want er waren aanvan-
kelijk maar twee van de vier lokalen beschikbaar. Dat was 
niet veel voor 63 kinderen, die ook ergens moesten slapen. 
De voedselvoorziening was niet optimaal. Dagelijks kregen 
ze tien liter taptemelk, waarvan de voedingswaarde gering 
was. Op de binnenplaats van de school stond een pomp, 
maar die gaf geen drinkwater. Dat moest met emmers ge-
haald worden. Gelukkig was er wel voldoende fruit. Er was 
ook hier alleen maar roggebrood. 

Langzaam verbeterde de toestand in de school, ook wat het 
voedsel betreft. De verhouding met het klooster, die in het 
begin nogal stroef was, verbeterde. De hele groep van Tali-
tha bleef in Ewijk tot mei 1945. Toen ging men terug naar 
Zetten om daar een complete chaos in hun vroegere tehuis 
aan te treffen. 

Maar het improvisatievermogen van de mensen van Talitha 
Kumi was onbegrensd en vol goede moed gingen ze weer aan 
de slag… <
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HET HUIS STAAT TE SCHUDDEN OP ZIJN GRONDVESTEN

Zondagmorgen 1 Oct.

De Septembermaand is alweer voorbij en het was geen mooi besluit, tenminste, het zal wel zoo moeten gaan om een betere 

toestand te krijgen, maar dat kanongebulder gaat zo tegen je gevoel in, en je weet ook hoe onze Burgerbevolking er onder 

lijdt. Het schieten was vannacht weer ontzettend, het is of alle deuren en ramen er uit moeten, en nu vanochtend is het nog 

zoo. Vandaag heb ik een vrije dag, maar veel rust heb je niet in zoo’n onrustige omgeving. Toch zijn er heel wat menschen die 

het erger hebben dan wij hier, b.v. die hun huis en alles kwijt zijn, en dan degenen die in Vught en andere kampen zaten en 

nu in Duitschland zijn, geloof maar dat die het hard te verduren hebben. (…)

Nu is het twee uur, de granaten suizen en vliegen en gieren hier om ons huis heen. Vijf van onze koeien in de wei zijn  

gewond, één heel ernstig. De boer, welke ze zou melken, is in een greppel gaan liggen, naast hem stond een boom, daar werd 

de top vanaf geschoten, maar hijzelf is gespaard. Een granaat zagen we in de Linge terecht komen, het water spatte huizen-

hoog. De kinderen zijn alweer in de gang en zitten bij tafels rustig te spelen. We hopen dat allen gespaard blijven, tot nu toe 

ging het goed, zelfs alle ramen zijn nog heel, hoewel het huis soms staat te schudden op zijn grondvesten. 

(Dagboek mej. Hinke Bakker, Klein Talitha, Zetten)

ELK KIND DROEG ZIJN EIGEN RANSEL

Zondagmiddag 8 Oct.
( … ) Om elf uur kwam Juffr. Kohlbrugge mij vertellen dat Ds. H.  
(dominee Heldring, red.) had gezegd dat we moesten evacueeren. 
Nu dat vonden we allen heel erg. Dat begrijpt u, het valt ook niet 
mee met zooveel menschen. Het zou ’s middags gebeuren of de 
volgende morgen.

Toen wij allen hard aan het werk, pakken en nog eens pakken. Er 
was heel wat noodig met zo’n schare, temeer daar we niet wisten 
wanneer we weer terug zouden komen. Voor onszelf hebben we  
’s avonds bij kaarslicht nog een koffer klaargemaakt met de 
noodigste dingen, verder moest alles achterblijven natuurlijk. En 
toen op Dinsdagmorgen 8 uur kwamen er twee groote Engelsche 
vrachtauto’s voor en brachten ons en onze bagage naar de Waal, 
waar een paar motorbootjes ons naar de overkant brachten. Toen 
stonden we daar aan de overkant en moesten loopen naar Ewijk, 
dat was zoo ongeveer twintig minuten. Die tocht zal ik nooit meer 
vergeten. Ieder kind droeg zijn eigen ransel waarin een deken en 
wat kleren waren verpakt, de kleinen net zoowel als de grooten. 

(Dagboek mej. Hinke Bakker, Klein Talitha, Zetten)
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OVERSTROOMD GEBIED

DIJKVERNIELING 2 DECEMBER 1944
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FRONTLIJN 15 DECEMBER

Het binnengestroomde Rijnwater scheidde in de eerste 

helft van december de geallieerde en de Duitse troepen. 

Het rivierwater stond na een kletsnatte herfst uitzonder-

lijk hoog voor de tijd van het jaar. Op 2 december bliezen 

Duitse troepen een gat in de dijk bij Elden. In februari  

1945 bereikte de Neder-Rijn opnieuw een peil dat 

voldoende was voor een tweede onderwaterzetting. De 

watermassa dwong de geallieerden het bruggenhoofd in 

de Betuwe in te krimpen. De Duitsers bezetten Randwijk, 

Heteren en Driel.

FRONTLIJN 2 DECEMBER

HETEREN

ZETTEN

RANDWIJK

NEDER-RIJN

WAAL

Militairen bezetten versterkte posten in verspreid liggen-

de boerderijen. Bevoorrading en aflossing moesten vaak 

’s nachts gebeuren, omdat op de uitgestrekte watervlakte 

elke beweging zichtbaar was. Vaak werden roeiboten en 

kano’s gebruikt omdat motorboten te veel de aandacht 

van de vijand zouden trekken.

FRONTLIJN 15 DECEMBER
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Avontuur voor de jeugd, 
zorgen voor de ouderen 
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2019, Ton Hendriksen, kijkt over de uiterwaarden met op de achtergrond zijn geboortedorp Heteren.

Voor de schooljeugd van Heteren was er half september 1944 goed nieuws: de Duitsers hadden 

de school gevorderd en er was geen les! Ton Hendriksen, toen dertien jaar oud, maakte zich 

juist op om naar de middelbare school in Wageningen te gaan. Maar alles liep anders. Het 

volgende halfjaar bracht hij met zijn familie door in het Belgische Geraardsbergen. Wat hij er 

in elk geval aan over hield, was zijn liefde voor de Franse taal.
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Ton Hendriksen herinnert zich de terugkeer:
och, het arme dorp!

De kapel op de Oudenberg bij Geraardsbergen. Tegenwoordig vooral bekend bij wielerliefhebbers als ijkpunt 
tijdens de jaarlijkse Ronde van Vlaanderen, bovenaan de beruchte ‘Muur’. 
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Door Ton Hendriksen | Op zondag 17 september 1944 was ik bijna 
dertien jaar oud. Ik was net van de lagere school  
af en had toelatingsexamen gedaan voor de HBS in  
Wageningen. De lagere school in Heteren was sinds een paar da-
gen gevorderd door de Duitsers en dus gesloten voor de leerlingen. 
Geen school, hoe fijn was dat ….

Ons dorp was in alle staten toen er een heel leger van parachu-
tisten naar beneden kwam en iedereen dacht dat de bevrijding 
aanstaande was. Hoe anders verliep alles, want voor ons dorp en 
omgeving kwam toen pas de chaos en de evacuatie.

Mijn moeder lag in het kraambed van een van mijn jongste 
broertjes, die op 12 september was geboren. De nieuwsgierigheid 
won het en ze wilde kijken wat er gebeurde buiten. Helaas kreeg 
ze kort daarna trombose en moest ze – toen de evacuatie begon 
– met de baby van twee weken naar een noodhospitaal gebracht 
worden. De rest van ons gezin ging naar mijn grootouders die in 
Hemmen woonden. Daar zijn we een paar dagen gebleven.

Daarna gingen we naar een oom en tante die in Zetten woonden. 
Mijn moeder verbleef nog een hele poos in  
Valburg in het noodziekenhuis en kwam later ook naar Zetten. 
Het was te gevaarlijk om terug te gaan naar  
Heteren dus zijn we tot eind november in Zetten gebleven.

Tot onze grote verrassing belandden we  
in Geraardsbergen

Van daar werden we door de Amerikanen op transport gesteld. 
Eerst naar Nijmegen, waar we een nacht in een klooster in Neer-
bosch sliepen en toen kwamen we in Tilburg aan. Die stad was al 
vol evacuees. We brachten de nacht door in de AaBe dekenfabriek 
en gingen de volgende dag tot onze verrassing met de trein via 
Antwerpen naar Geraardsbergen.

“

Je ging die hele lange winter 

lang naar school en het

zou wel weer goed komen

Voor ons kinderen was het een enorm avontuur. De oude-
ren onder ons hadden er een zwaar hoofd in, ‘wat zou er 
met ons gebeuren, waar moesten we naar toe?’ Toch was 
alles goed georganiseerd en wij kregen met onze familie, 
met oma en nog een oom er bij, een mooi en leegstaand 
huis ter beschikking waar we een half jaar met plezier  
hebben gewoond. 

De stad Geraardsbergen was tweetalig. Voor de meeste 
Betuwenaren lastig, maar het Vlaams was gelukkig goed  
te verstaan. Ik mocht daar in Geraardsbergen naar een 
middelbare school waar mijn liefde ontstond voor de 
Franse taal.

De winter 1944/1945 was zeer streng. We hadden niet veel 
bij ons aan kleding en dergelijke, maar alles werd zo goed 
verzorgd dat we niets te kort kwamen. Er werden inzame-
lingen gehouden onder de Belgische bevolking en zo kwam 
er warme kleding die verdeeld werd onder de evacuees. 
Er werden zowel in Geraardsbergen als in de omringende 
dorpen commissies gevormd door de Betuwse dorpelingen 
zoals een vertrouwens- en kledingcommissie. 

Op kerkelijk- en onderwijsgebied werd ook van alles  
georganiseerd. Er werd een zangkoor opgericht en zo  
werd het gewone maatschappelijke leven nagebootst  
‘in den vreemde’. De onderwijzers en de predikanten  
onder de evacuees werden ingezet om ook in België hun 
functie te vervullen. Wat heel bijzonder was: we kregen 
iedere maand geld uitgekeerd. Dit ging naar de grootte  
van het gezin. Ik herinner me dat mijn vader dit in het 
raadhuis moest ophalen. Het bedrag was ongeveer 1500  
of 1600 Belgische franken, in die tijd 70 tot 80 Neder-
landse guldens. 
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Mijn moeder kookte iedere dag voor ons gezin. Er was ook 
een gaarkeuken in alle plaatsen waar evacuees woonden, 
voor mensen die daar geen voorzieningen voor hadden. Wij 
hadden dus geluk, want het eten uit de gaarkeukens was 
niet altijd even lekker.

Grote zorgen over achtergebleven mannen

We kregen ook spaarzaam post uit het bevrijde gedeelte 
van Nederland. De mensen die in Breda en Tilburg en 
omgeving ondergebracht waren, wisten soms iets meer van 
de situatie in de rest van Nederland. Over de onder water 
gelopen Betuwe bijvoorbeeld. Het lot van de boeren en 
andere mannen die daar achtergebleven waren om het vee 
te verzorgen, baarde de meeste mensen grote zorgen. 

Hoe vinden we onze mensen en bezittingen terug, was 
de grote vraag. Als jonge jongen hoorde je dan de oudere 
mensen daarover praten maar zelf was je je niet zo bewust 
van de ellende in je Vaderland. Je ging die hele lange winter 
naar school en het zou wel weer goed komen.

Het zuiden van het land was bevrijd en toen kwam het 
goede nieuws dat de oorlog over was. De oorlog was over... 
Ongelooflijk. Iedereen ging de straat op, alle evacuees uit 
Geraardsbergen gingen naar het Raadhuis om te juichen 
en te horen wat er nu ging gebeuren. 

We konden weer naar huis, maar wanneer en hoe was de 
vraag. Er werden bevrijdingscommissies benoemd die uit 
moesten zoeken hoe alles moest. Afscheid nemen van de 
mensen die zo goed voor je waren geweest. Vriendjes van 
school en de Belgische buren die je ging verlaten na die 
grote ‘logeerpartij’. 

WAPENTUIG WAS SPANNEND SPEELGOED

Voor kinderen had het levensgevaarlijke 

materiaal dat na de bevrijding achterbleef 

in de dorpen en de velden grote aantrek-

kingskracht. De achtjarige Jan Jansen uit 

Heteren bezorgde zijn vader de schrik van 

zijn leven toen hij met een Duits anti/tank-

wapen op de schouder thuiskwam. 

´Omdat mijn vader altijd in de Betuwe was 

gebleven, was ons gezin zo ongeveer het 

eerste dat in Heteren terugkeerde. Vlak bij 

ons huis lag de munitie overal opgestapeld, 

gewoon door de militairen laten liggen. Later 

haalden wij kinderen het kruit uit de kogels 

en maakten er een soort rotjes van, waar-

mee we elkaar achterna zaten. 

Mijn vader verschoot van kleur, toen ik op 

een dag met een Duitse pantservuist (een 

antitankwapen) op mijn schouder thuis 

kwam. Omgaan met munitie was in die  

eerste dagen na de bevrijding voor ons  

kinderen heel gewoon.

Enkele jaren later vond ik op de uiterwaar-

den drie granaten. Dat meldde ik bij de 

politie. Korte tijd later werd ik van school 

gehaald door twee mannen van de munitie-

opruimingsdienst. Ik moest mee om te 

wijzen waar de granaten lagen. Toen liep het 

me dun door de broek, omdat ik opdracht 

kreeg om één van de granaten naar de auto 

te dragen. Inmiddels wist ik heel goed hoe 

gevaarlijk het spul was. Er waren al heel wat 

ongelukken gebeurd.´

Kinderen zagen het gevaar van gevonden 

wapens en munitie niet. Zicht op Geraardsbergen
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In het begin was het een rommeltje maar toch lukte het al-
lemaal door een goede organisatie en waren we weer t huis voor 
we er erg in hadden. Een stukje op een vrachtwagen, dan weer 
een stuk met de trein en vanaf Nijmegen lopen naar Heteren. 

Alle huizen stukgeschoten, ramen en deuren eruit

Hoe spannend was het nieuwe leven. Heteren en omgeving vol 
met landmijnen, je mocht niet in de uiterwaarden komen of op 
andere grote weilanden. En och, het arme dorp!  
Alle huizen stuk geschoten, ramen en deuren er uit.  
Je kon overal zo naar binnen wandelen. Veel was gestolen uit 
de huizen, veel waterschade en veel verbrand. 

Ik realiseer me nog wel eens hoe het voor onze ouders geweest 
moet zijn om zo terug te komen naar datgene wat je lief was. 
Hoe pak je na al die ellende de draad weer op om verder te 
gaan met je leven. Het herstel van huizen en inboedel. Alles 
wat weg is geraakt, en dan nog alle mensen die de oorlog niet 
overleefd hebben. 

Toch hebben ze het gered, zij het met de moed der  
wanhoop. Mijn ouders waren toen natuurlijk nog wel jong, 
maar het zal je toch maar allemaal overkomen.

Tot zover mijn herinneringen aan de evacuatie. Velen van mijn 
generatie zullen die ook nog hebben. Oorlog is het ergste wat 
een mens kan overkomen, dus laten we hopen dat wij en onze 
kinderen er in de toekomst nooit meer mee geconfronteerd  
zullen worden. <

Hoe pak je na al die ellende 

de draad weer op

”
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‘HET WAS VOOR ONS EEN THUIS’

Van de circa veertigduizend Betuwenaren 

die in de herfst van 1944 naar het zuiden 

moesten evacueren, kwam ongeveer een 

kwart terecht in het Belgische Geraards-

bergen en de omliggende dorpen. Zo vonden 

eerst zes en later nog eens drie leden van 

de families Vink en Staffelen onderdak bij 

Anastasia Merckaert in de Adamstraat in 

Geraardsbergen. 

Minder goed had het gezin Willemsen-Tap 

het getroffen. Ze werden ondergebracht in 

een routehuis van de Belgische Spoorwegen 

in Schendelbeke. De toen zevenjarige  

Herman herinnerde zich later dat het daar 

niet erg fris toeging. ‘De nachtemmer deed 

overdag dienst in de keuken, waar men ook 

een schaap slachtte en uitbeende.’ Daar 

stond tegenover dat ze aan het spoor zaten, 

waar passerende militairen wel eens choco-

lade en koekjes uit de trein gooiden.

Na tien dagen vond het gezin-Willemsen een 

beter onderdak bij de familie Van den Dries-

sche. Herman: ‘Het was voor ons een thuis. 

We konden goed opschieten met elkaar. 

Daar zijn we de familie Van den Driessche 

nog heel dankbaar voor en we denken nog 

vaak terug aan die tijd.’

(Uit: Gerardimontium, Geraardsbergse  

vereniging voor lokale geschiedenis,  

nov/dec 2015)Bezoekers poseren op het voetpad naar de kapel.



Een vriendschap die over generaties heen gaat

Uit respect en 
vriendschap voor 
‘Onze Hollanders’

Foto’s uit het familiealbum 
van de schrijver, met ‘Hollandse’ gasten.
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Ook voor mensen van ‘na de oorlog’ is de herin-
nering aan die periode levend gebleven. Door 
de verhalen van hun ouders en, in het geval van 
de Vlaming Johan François, ook door de blij-
vende vriendschap met de ‘Hollanders’ die bij 
zijn voorouders in de buurt van Geraardsbergen  
onderdak vonden. Een vriendschap die over  
generaties heen ging.
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De Hemmense familie Janssen tijdens de evacuatie in Geraardsbergen. 
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Door Johan François | Ik heb de oorlog niet meege-
maakt. Ik ben geen kind van de oorlog. Ik ben een 
kind van een kind van de oorlog. Alles wat ik weet 
heb ik van horen zeggen, maar wie het zei, heeft 
me diep geraakt.

Mijn grootouders woonden in Schendelbeke, na-
bij Geraardsbergen, in het zuidoosten van de pro-
vincie Oost-Vlaanderen. Als jonggetrouwd paar 
woonden ze in bij de ouders van mijn grootvader. 
De streek was enkele maanden voordien bevrijd 
door de geallieerden. In Nederland was dat nog wel 
anders en de Betuwe lag middenin de oorlogszone. 
Zo goed als iedereen diende het gebied te verla-
ten. Uiteindelijk werden tienduizenden mensen 
geëvacueerd naar België. Geraardsbergen en de 
Denderstreek zouden vanaf eind november, begin 
december 1944 een tijdelijk nieuw thuis worden 
voor velen. 

Na een lange reis mochten ze dan eindelijk uit die 
treinwagon. Aan Adriaan en zijn gezin werd als één 
van de laatsten een verblijfplaats toegewezen. Het 
was een kleine boerderij op de hoek van de straat. 
Een warme ontvangst kregen ze niet en achter hen 
werd het hek weer vlug dicht gedaan. Het kinder-
loze echtpaar waarbij ze terechtkwamen, stond in 
de buurt bekend als op zichzelf en zeer gesloten. 
De gordijnen waren er meestal dicht en de plaatse-
lijke jeugd stak uit schrik spontaan de straat over 
bij het voorbijlopen van dit huis. 

Hier stonden ze dan. Adriaan kon met vrouw en 
kinderen intrekken in de opkamer. Eén ruimte 
hadden ze ter beschikking, Adriaans hoofd raakte 
net niet het plafond. De sfeer dreigde onder nul te 
zakken, maar dat zou Adriaan niet laten gebeuren. 
‘Kan dit nu echt niet anders’, dacht hij en hij besloot 
de straat op te gaan in de hoop iemand te vinden 
die hen een betere verblijfplaats kon aanbieden.

Een weinig verder in de straat stond mijn over-
grootmoeder de stoep te vegen. Niet dat ze het 
anders niet deed, maar door alle drukte in het dorp 
was ze nieuwsgierig naar wat er aan de hand was en 
dan is het aan de straatrand de beste plek om rond 
te hangen. Een vreemde grote man sprak haar niet 
veel later aan, het was Adriaan. Hij vertelde haar 
over de situatie, hoe hij met zijn vrouw en drie kin-
deren in deze kleine ruimte gehuisvest was, daar 
aan het einde van de straat. Hij vroeg haar of zij 
geen betere ruimte ter beschikking had. 

Iedereen ging die avond tevreden slapen

Mijn overgrootmoeder, die haar huis deelde met 
haar zoon en zijn vrouw, kon Adriaans situatie be-
grijpen en ging het bespreken met haar man, maar >  

Als dorre bladeren

‘Zooals een rukwind tegen een hoop dorre bladeren stoot, ze opneemt en een eind verder 

doet dwarrelen, geheel willekeurig de een hier, de andere daar, zoo heeft de oorlog ons  

verdreven uit ons eigen milieu’.

Uit het eerste nummer van ‘In de verstrooiing’, het weekblad van de protestantse gemeente in Geraardsbergen  

en omstreken, 23 december 1944.

Aankomst vluchtelingen in Ophasselt, 6 december 1944.
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Na de oorlog bleven evacuees contact houden met hun Belgische opvang. Hier de families Janssen en Jansen-Janssen uit 
Hemmen in de jaren zestig tijdens het bezoek van Belgische vrienden.
Na de oorlog bleven evacuees contact houden met hun Belgische opvang. Hier de families Janssen en Jansen-Janssen uit 
Hemmen in de jaren zestig tijdens het bezoek van Belgische vrienden.



64 6564

dacht wel dat het zou kunnen. Niet veel later zaten 
ze allen samen rond de tafel en kregen ze de eerste 
verrassing. Overgrootmoeder had botermelkpap 
gemaakt met kandijsuiker, iets waar het gezin van 
Adriaan nog nooit van gehoord had. Mijn over-
grootouders verhuisden naar de zolderkamer en 
stonden hun bed af aan Adriaan en zijn vrouw. 
Voor de drie kinderen was er ook nog een kamer. Zo 
leefden ze nu – mijn overgrootouders, mijn pasge-
trouwde grootouders, Adriaan, zijn vrouw en hun  
drie jonge kinderen – allemaal samen onder één 
dak. Iedereen ging die avond tevreden slapen. 

De volgende ochtend was mijn overgrootmoeder 
al vroeg uit de veren om het ontbijt klaar te maken. 
Ook Kees, het zoontje van Adriaan, was wakker. 
Als Keesje de trap afkwam, wou overgrootmoeder  
hem vriendelijk begroeten. Zich inzettende, om 
zo gastvrij mogelijk te zijn, deed ze hierbij haar 
uiterste best het jonge knaapje in haar beste al-
gemeen beschaafd Nederlands te begroeten en 
vroeg: ‘KAASJE, heb je goed geslapen?’. In de kamer  
ernaast schoot mijn grootvader in een lach. Hij 
wist natuurlijk dat Kees van Cornelis komt en niets  
met kaas te maken had. ‘Kees’ is in onze streken 
een dialectwoord voor ‘kaas’, vandaar dus de mis-
vatting van mijn overgrootmoeder. 

De tofste Hollanders die ik ken

De dagen, weken en maanden die volgden, beze-
gelden en vergrootten de vriendschap. Een vriend-
schap die over generaties heenging en resulteerde 
in de tofste Hollanders die ik ken: Onze Hollanders! 
Na de Oorlog bleven beide gezinnen contact hou-
den. Het leven ging verder zijn gewone gang. Een 
van Adriaans dochters huwde met een man die  
als jongentje gedurende die periode in Geraards-
bergen verbleef. Reden genoeg om geregeld langs 
te komen in de streek. Mijn moeder trouwde ook 
en beide gezinnen bleven elkaar opzoeken. 

Ik heb het als kind nooit echt begrepen, maar tel-
kens omstreeks de periode van Sint Nicolaas kwa-
men onze vrienden langs en had de Sint voor mijn 
zus en mij een hoop cadeaus in de Betuwe afgezet 
die zij dan gewillig voor ons meebrachten. Het is 
een pure vriendschap die aan het einde van de oor-
log tussen Nederlanders en Belgen werd gesmeed. 
Vele Nederlanders en Belgen hielden dan ook na 
de oorlog nog lang contact met elkaar. <

VLUCHTELINGEN VORMDEN 

EEN EIGEN GEMEENSCHAP

 

Van de meeste Betuwenaren was de evacuatie naar  

België de eerste buitenlandse reis. Ze kwamen vaak  

uit een gesloten gemeenschap. Vluchtelingen moes-

ten soms erg wennen aan de katholieke cultuur in hun 

nieuwe omgeving. Niet zelden knoopten zij vriendschap-

pen aan met hun gastgezinnen, maar ze vormden in de 

maanden dat zij daar waren ook een aparte gemeen-

schap. Meegekomen dominees en pastoors zorgden voor 

eigen kerkdiensten. Er waren ten minste drie krantjes 

waarin veelal stichtelijke artikelen stonden en waarin 

ook praktische informatie werd opgenomen. Voor de 

katholieken was dat ‘Eigen Geluiden’, voor de protes-

tanten ‘In de verstrooiing’. In de plaats Denderwindeke 

verscheen het blad ‘Leve Holland’. 

In Goeferdinge, een van de plaatsen waar Betuwse eva-

cuees werden opgevangen, heeft tot 1972 een gemetseld 

monument gestaan als dankbetuiging van de Betuwe-

naren aan hun gastgezinnen. De veelbetekenende tekst 

luidde: ‘Wij hebben hier geen blijvende stad maar wij 

zoeken de komende.’ (Heer. 13, vers 14).

Monument van de Betuwenaren in Goeferdinge.
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Koningin Elisabeth met vluchtelingen in Geraardsbergen, 2 december 1944



Toen de Over-Betuwe in de loop van november 
1944 dan toch ontruimd moest worden, wist de 
Nederlandse militaire commissaris het voor  
elkaar te krijgen dat er een groep van enkele  
duizenden mannen (later een duizendtal) in het 
gebied achterbleef. Zij slaagden er in grote de-
len van de oogst van dat jaar en achtergebleven 
vee te redden. Maar hun aanwezigheid kon een 
deel van de bevrijders niet weerhouden van hun  
roofzucht.

Het boerenleger van majoor Pierson

‘ ’
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Door Louis van de Geijn | ‘Op ons rust nu de dubbele plicht om 
zoowel de bevelen van den Militairen Opperbevelhebber onvoor-
waardelijk op te volgen als den oogst en veestapel voor ons vaderland 
te behouden. (…) Wij zijn nu allen soldaten. Het Vaderland verwacht 
dat eenieder zijn plicht zal vervullen.’ 
In die bewoordingen kondigde majoor Henk Pierson op 16  
november 1944 de ‘werkplicht Betuwe’ af, die het achterblijven 
betekende van ongeveer vierduizend mannen – later een dui-
zendtal – in voor het overige geëvacueerd gebied. Het begrip 
‘Manneneiland’ was geboren.

Pierson was van half oktober 1944 tot april 1945 de militaire 
commissaris voor de Betuwe, de hoogste Nederlandse autori-
teit in het bruggenhoofd. Hij was de zoon van de predikant in  
Ressen, niet te verwarren met de gerenommeerde directeur van 
de Heldring-gestichten in Zetten, Hendrik Pierson. 

De verklaring hierboven gaf treffend aan hoe het Nederlandse 
Militair Gezag, het tijdelijk bestuur in bevrijd gebied, tussen 
twee vuren zat. Het belang van het vaderland en het hoogste 
woord van de geallieerde commandanten liepen, om het zacht 
te zeggen, niet altijd parallel. Zo verzette Pierson zich, samen 
met de waarnemend burgemeester Ton Alsche van Elst, lange 
tijd tegen de ontruiming van de bevrijde Betuwe. Dat de ge- 
allieerden dat in de tweede helft van november toch doorzetten, 
bespaarde de Betuwenaren overigens een hoop ellende. Vanaf  
2 december liep het gebied immers onder water.

Geen besef meer van mijn en dijn

Dat een deel van de mannen in de Betuwe achterbleef, had be-
halve met de oogst en het vee ook te maken met de zorgen over 
andere have en goed. Militairen in niemandsland, zo was ook in 
Nijmegen en omstreken en op andere plaatsen al gebleken, had-
den na hun lange veldtocht door Europa geen besef meer van 
mijn en dijn. Pierson voerde een pijnlijk gevecht met de opeen-
volgende geallieerde commandanten over de brutale plunde-
ring door hun troepen in de Over-Betuwse dorpen. De achter-
gebleven Betuwenaren zagen daar regelmatig voorbeelden van 
en er gingen series rapporten naar de autoriteiten. 

Veteraan John Frimerano opereerde in die dagen tussen het 
regimentshoofdkwartier op boerderij De Eshof in Herveld en 
enkele voorposten in en om Heteren. In zijn in 2014 uitgege-
ven herinneringen (Down to the wire) vertelde hij hoe hij met 
zijn maatje Smitty ergens een brandkast opblies en ze ieder een  
legersok vol muntgeld buit maakten. Toen divisiecommandant 
Maxwell Taylor enkele dagen later met een legerorder kwam 
waarin met zware straffen – tot de doodstraf toe – tegen plun-
dering werd geschermd, hadden de twee hun schat toch maar in 
de Rijn gedropt.

DOOR HET PLAFOND  

NAAR DE BRANDKAST

Directeur Willem Klaassen van de veiling 

Midden-Betuwe in Zetten had in december 

1944 al gezien dat er pogingen waren ge-

daan om de kluisdeur van de veiling open te 

breken. Toen hij op 23 mei 1945 terugkwam 

van de evacuatie, was het inbrekers intus-

sen wel gelukt binnen te komen: zij hadden 

een gat gemaakt in het plafond van 25 

centimeter gewapend beton. De brandkast 

was gekraakt en een bedrag van ongeveer 

zevenduizend gulden en vijfhonderd gulden 

aan zegels waren verdwenen. De schade aan 

de kluis raamde Klaassen op twaalfduizend 

gulden.

Kassier Henk Jansen vond in de brandkast 

een linnen zakje met de merktekens van de 

Royal Canadian Electrical and Mechanical 

Engineers. Waardepapieren uit de brandkast 

trof hij aan in een huis aan de overkant, 

waar geruime tijd een Officers Room was 

geweest.

Verbalisant wachtmeester Reinder Reinders 

concludeerde: ‘Het is aan geen twijfel on-

derhevig of vorenstaand misdrijf is gepleegd 

door geallieerde militairen.’ De identiteit van 

de daders kon in veel van dergelijke geval-

len niet worden achterhaald, voor zo ver 

daar serieus onderzoek naar werd gedaan.

Bron: proces verbaal wachtmeester  

R. Reinders, Koninklijke Marechaussee,  

Zetten, 13 juli 1945.
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Majoor H. Pierson

Dat was letterlijk en figuurlijk nog maar kleingeld als het 
op plunderen aankwam. Niet alleen uit huizen werden ach-
tergebleven kostbaarheden geroofd, ook fabrieken werden 
leeggehaald, kluizen van overheidsgebouwen, postkanto-
ren en banken gekraakt. Het dorp Heteren telde in het laat-
ste oorlogsjaar achttien kluizen. Daarvan bleken er in 1945  

zestien te zijn opengebroken. In andere dorpen gebeurde 
hetzelfde. Een regelrechte bankroof vond plaats op 7 no-
vember in Elst. Die dag slaagden militairen er in de grote 
kluis in het bankfiliaal van de NHM aan de Rijksweg Noord 
open te krijgen en meer dan een miljoen gulden buit te  
maken. >

Familie van de in de Betuwe achtergebleven mannen mocht desgewenst uit België terugkeren naar Tilburg en omstreken. 

Eén van de grootste ergernissen van de ‘eilanders’ en hun familie was dat van de beloofde postverbinding met de mensen 

‘in de verstrooiing’ niets terecht kwam.
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Aanvankelijk enkele duizenden mannen, later teruggebracht tot ongeveer duizend, bleven in de ontruimde Betuwe achter  

om voor het vee en de oogst te zorgen. Tijd voor het maken van ontspannen groepsfoto’s was er ook.

De vermaningen van de geallieerde officieren zoals Taylor wa-
ren min of meer voor de vorm en misten in elk geval afdoende 
effect. Hen Bollen, mede-auteur van ‘Het Manneneiland’ en ad-
judant van majoor Pierson, bemerkte dat toen hij de vermissing 
van een koe onderzocht. Het spoor leidde naar een boerderij 
waar een Britse eenheid huisde. In de keuken trof hij de resten 
aan van een geslacht varken. Toen de commanderende officier 
daarop werd aangesproken, was diens lakonieke reactie: ‘Are we 
looking for a cow or for a pig?’ 

De grootschalige plundering van Arnhem in dezelfde periode 
riep grote publieke verontwaardiging op. Daar waren immers 
de Duitsers verantwoordelijk voor. Maar tegen wat er onder ge-
allieerd bewind in de Over-Betuwe gebeurde, werd als het ware 
alleen binnensmonds geprotesteerd. Lex Vogelenzang, die een 
belangrijke rol speelde op het Manneneiland, herinnerde zich 
later dat het embleem van de Schotse Highlanders (HD) in de 
volksmond werd uitgelegd als ‘Huis Dieven’. 

Het was in die tijd nog te ongemakkelijk om de bevrijders open-
lijk aan te wijzen als een roversbende. Toen verslaggever Louis 
Frequin in mei 1945 zag wat er in de Over-Betuwse dorpen was 
aangericht, schreef hij dat onmiddellijk toe aan ‘germaansche 
bestialiteit’. 1 Toen later bleek dat de bevrijders hier zo hadden 
huisgehouden, werd er alleen besmuikt over geschreven. Ook 
oorlogshistoricus Lou de Jong hield zich min of meer op de vlak-
te. 2 Uitvoeriger waren Hen Bollen en Herman Jansen in 1982 in 
hun verslag over het Manneneiland. Maar in hun nawoord ver-
ontschuldigden zij zich daar bijna voor. De wandaden konden 
niet verzwegen worden, maar dankbaarheid overheerste. 3

Nog weer dertig jaar later nam de Elster historicus dr. Jan  
Brouwer echter geen enkel blad meer voor de mond. Er was 
volgens hem sprake van een oorlogsmisdrijf omdat plunde-
ring sinds 1910 formeel was verboden op basis van een in Den 
Haag afgesloten internationale conventie. Brouwer: ‘Onder de  
geallieerden waren ordinaire inbrekers, dieven, rovers, plunderaars, 
kortom misdadigers.’ 4 <

1 Zie ‘Ellende tusschen twee Rivieren’, pg 74 e.v.
2 Dr. L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 10a, pg 579 e.v.
3 Hen Bollen, Herman Jansen, Het Manneneiland, Uitgeverij Terra Zutphen, 1982
4 Dr. Jan Brouwer, Van Market Garden tot bevrijding, Historische Vereniging Marithaime, Elst, 2014

71

DE VRUCHTEN VAN HET MANNENEILAND

De mannen (vaak boeren en hun personeel) 

die in de herfst en de winter van 1944/1945 

in het Betuwse bruggenhoofd achterbleven, 

leverden een belangrijke bijdrage aan de 

voedselvoorziening in het bevrijde zuiden 

van Nederland. Zoals blijkt uit dit overzicht 

van dieren en levensmiddelen die uit het 

niemandsland werden getransporteerd.

Paarden     1450 stuks

Koeien    6000 stuks

Kalveren    560 stuks

Varkens, kleinvee 3850 stuks

Fruit        1646 ton

Granen      771 ton

Hooi, stro, bieten  1000 ton

Pulp      1200 ton

Jam         30 ton

Andere fabrikaten 350 ton

Aardappelen   100 ton

Diversen    8 ton 

Bron: Hen Bollen, Herman Jansen,  

Het Manneneiland

Een soldaat slacht een koe, al dan niet met 

permissie.
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HETEREN

RANDWIJK
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Schadekaart Heteren, 1947

Overzicht van de schade (in procenten) in een 

aantal dorpen van de Over-Betuwe, zomer 1945.   

Gemeente   Dorp A B   C D

Heteren Driel 37  33  30  -

  Heteren  8  32  60  -

  Randwijk       31  38  31  -

Valburg    Herveld  14  5 77 4

  Oosterhout   22  12  66 -

  Slijk-Ewijk  6    5  81 8

  Valburg  6    4 88 2

  Zetten 38  21 41 -

A = totaal verwoest of onherstelbaar beschadigd; 
B = zwaar beschadigd; 
C = licht beschadigd; 
D = onbeschadigd.

Schadekaart Randwijk, 1947

DE SCHADE IN KAART GEBRACHT



The Island: de Over-Betuwe wordt vergeten!The Island: de Over-Betuwe wordt vergeten!
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In mei 1945 bezocht de journalist Louis Frequin 
de verwoeste en nog verlaten Over-Betuwe. Als 
streekverslaggever van De Gelderlander kende 
hij het gebied goed. Hij was geschokt en veront-
waardigd door het weerzien. De woede van de  
bezettingsjaren klonk door in zijn pleidooi om 
SS-ers in te zetten voor het ruimen van de mij-
nen. 

Frequin schreef, zo kort na de oorlog, met de pen 
gedoopt in adrenaline. De vernietiging schreef 
Frequin toe aan ‘germaansche bestialiteit’, waar 
zij meer het werk was van de bevrijders zelf.  
Mede door reportages als deze drong het in elk  
geval tot de rest van Nederland door dat de  
Betuwenaren hulp nodig hadden om hun leven 
weer op te bouwen.

Dit authentieke verslag is overgenomen uit De Gelderlander van 26 mei 1945.
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Door Louis Frequin | Er hangt een lucht van lijken over dit  
land, waar vroeger het leven in de witte droom van bloesems 
lachte en de lammeren een wulpsch menuet dansten in het 
groen der jonge weiden.

Hoe heb ik dit land bezongen: de rustige simpele schoonheid 
van zijn stille akkers en de statigheid der weidsche stroomen, de 
fluistering van het geheimzinnige water, dat dit land omzoomt. 
En hoe heb ik het teruggevonden… De Betuwe! Er liggen kapot- 
geschoten tanks langs de heerbaan Arnhem-Nijmegen, waar 
het geallieerd verkeer als een typhoon overheen raast, dag 
en nacht, en aan welks kanten de dood nog loert tusschen het 
hooge gras, waar de mijnen als zaaizaad in den bodem liggen 
te rotten. Waar het stil en uitgestorven is. Waar geen mensch 
komt kijken.

Dit land is dood. Dit land is gewurgd in zijn meedoogenloos 
verwoeste boerderijen. Dit land is ontzield door den nazi-haat 
tegen al wat God en godsdienst heet, want dit land heeft geen 
kerken meer!! Ze zijn opgeblazen, verwoest, vernietigd! Naakt 
en eindeloos zijn nu de diepe horizonten van dit droevige, 
doode land, waar geen kerktoren de lijn der verten meer breekt. 
Ja Toch! Elst heeft nog zijn Sint Maarten, waarin ooit de klok-
ken met de mooiste klanken der wereld hebben gehangen, maar 
die nu zijn holle galmgaten stom en hulpeloos in de geblakerde 
tranzen draagt. En achter den geslagen toren liggen de puinen 
van deze prachtige kerk binnen haar verbrokkelde muren.

Dit land is ontluisterd. Volmaakt. Totaal. Dagelijks schouwen 
wij over het versplinterde hart van Nijmegen. Wij hebben het 
ruïneuze en uitgeplunderde Arnhem gezien. Maar wat wij in de 
Over-Betuwe aanschouwd hebben, dàt verbijstert! Puin. Pulver. 
Ruïnes. En overal de schaduw van den dood, die ge achter iedere 
graspol, achter iedere boom vermoeden kunt. Ge ziet verbrande 
boerderijen, een kadaver dat met zijn pooten omhoog ligt, een 
gestrande tank, die aan den slootkant ligt te roesten, en een 
afgetakelde piano met ’n mishandelde toetsenrij, die aandoet 
als het gebit van een doodshoofd. Ze staat dwaas voor een ka-
duke gevel. En ik denk aan een zekere danse macabre… Verleden 
week heeft men nog dertig lijken van soldaten in een mijnen-
veld gevonden.

Hoe is dit land geteisterd onder het geweld van den oorlog, hoe 
is het verwoest, verwilderd en geruïneerd in een orgie van ger-
maansche bestialiteit. En wat niet vernield is, werd geplunderd. 
Meedoogenloos. 

Ergens onder Elden liggen twee lange schepen midden  

op het bouwland

Is het een wonder dit land zóó aan te treffen? Maandenlang is >  

TERUG IN EEN ONBESCHRIJFELIJKE CHAOS

Dinsdag 12 juni (1945). 

(…) Vandaag gaan wij terug naar Zetten om 

het dak dicht te maken en te zien hoe of ons 

huis met inhoud er bij staat. Wij treffen het 

aan bijna zonder pannen en binnen is het 

een onbeschrijfelijke chaos en een enorme 

massa vuil. Bij inspectie blijkt dat het lin-

nengoed zowel als de meubels zoo zwaar 

beschadigd zijn dat dit als verloren kan 

worden beschouwd. Wij maken een gedeelte 

dicht om een slaapplaats te hebben.

Donderdag 21 juni. 

Wij beginnen boven om vuil te verwijderen. 

Er zijn ontploffingen, eist 5 dooden.

Zaterdag 30 juni.

Wij hebben thans het huis helemaal 

gepoetst en zijn het meeste vuil kwijt en 

kunnen weer stankvrij zitten en slapen. 

Een mijnontploffing eist 3 dooden, wij zien 

het gebeuren op 25 meter afstand in de 

Veldstraat.

(…)

Maandag 5 augustus. 

De herstelwerkzaamheden in het dorp vor-

deren regelmatig. Ook wij hebben ons huis 

hier al aardig wat opgeknapt. Reeds hooren 

wij weer de locomotieven fluiten, de treinen 

rijden weer, wij gaan weer tot de bewoonde 

wereld behooren.

Dagboek Gerard Kempkes, Zetten

77

Hoofdstraat, Zetten.
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het frontgebied geweest. Bruggehoofd nog wel. Het heeft  
onder water gestaan en ergens onder Elden, waar het we- 
melt van de mijnen, liggen twee lange schepen midden op  
het bouwland. Ze zijn met den stroom door de dijkcoupure 
gekomen, die de duitschers begin November (red: begin de-
cember) vlak bij den spoorbrug onder Driel gemaakt hadden.  

Ieder huis was een stelling. En ge ziet onder Elst en Haal- 
deren de relieken van gigantische tankslagen, waarvan wij 
met spanning in de weermachtsberichten gelezen hebben, 
en dat nu allemaal verleden is.

The Island, het eiland zooals de Tommies dit land tusschen 
de twee rivieren noemden, is een der grootste slagvelden van  
Europa geweest. En men beseft het te weinig. Maar die zijn 
gang langs de lommer der boomgaarden en de draaiingen 
der dijken heeft gemaakt, kan het begrijpen.

Lent is er nog vrij goed afgekomen, maar Bemmel is ruï-
neus. Het oude kerkje is in het dak getroffen, maar de groote 
Katholieke kerk lijkt wel één ruïne. Spitsloos stompt de  
toren boven het groen uit en overal gapen open vensters u 
aan. Camouflageschermen hangen nog verregend en ver-
gaan tusschen de palen en vlak voor Haalderen, het hevig  
getroffen Haalderen, liggen de oude platgebrande boer- 
derijen, die boerengeslachten eeuwenlang binnen haar  
muren herbergden.

De godzalige kerk van Valk is door de duitschers opgeblazen 
en het puin van den stoeren toren ligt voor de half ingestor-
te gewelven, waarin de kleurige scherven van Joep Nicolas’ 
ramen het late licht van dezen dag nog vangen.

Gendt is hevig geteisterd. De kerk is onbruikbaar, maar uit 
de ruïne van één huis steekt tóch de vlag! De kerktoren van 
Doornenburg is opgeblazen en de molen, die met de jaarlijk-
se Hulhuizer-omdracht Gods lof tusschen zijn wieken zong, 
hoog in de wijde lucht, is ineengestort.
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Het prachtige kasteel Doornenburg, met zooveel zorg ge-
restaureerd, is opgeblazen en weggevaagd. Nooit zullen de 
ridders meer langs de zoldering rennen… Angeren bezit van 
zijn kerken nog wat holle gewelven en er bloeien bloedroode 
papavers op zijn landerijen.

En dan Huissen! Geteisterd als geen ander! Ruïnes. Puin. 
Waar vroeger de gilden hun feesten vierden en de groene 
guirlandes van raam tot raam in den tocht hingen; waar de 
generaal zijn vendeliers ’t ‘hef het vaandel’ commandeerde 
en de Omdracht langs de kaduke gevels trok met paarden 
en hoempamuziek, – dat alles is weg, plat, steen, gruis. Ik zie 
nog de Bijleman op zijn vos door oude straatjes galoppeeren, 
ik hoor het gesnater der schuttersvrouwen in het teerhuis 
‘de Toelast’, dat met zijn waard sneuvelde en nu tegen den 
grond ligt. Ik hoor en herinner zooveel. Gestalten stijgen uit 
de puinen en ik zie den veerbaas nog achter zijn potkachel 
zitten vertellen in het veerhuis aan den Rijn over de barre 
winters, die dit land in zijn geschiedenis zoo vaak geteisterd 
hebben. Het veerhuis is er grootendeels niet meer…

De Gouden Engel heeft zijn herinneringen en er is zooveel, 
zooveel goeds, zooveel edels, dat weg is. Huissen is één ruïne.  
De oude kerk is weg, de Zandsche kerk is opgeblazen, het 
protestante Godshuis zwaar beschadigd. Elden idem. Elst 
evenzeer, Driel, Valburg, Heteren, Zetten, Hemmen. Ze 
hebben hun straatgevechten gehad, ze hebben hun ruïnes, 
ze hebben hun geschiedenis. Zij hebben hun ellende!

Het volk hunkert om terug te kunnen gaan naar zijn geteis-

terde grond

Zij hebben hun ellende! Het volk is grootendeels geëva-
cueerd en het hunkert om terug te kunnen gaan naar de  
ruïnes, naar zijn geteisterden grond. Maar het kan niet! 
Want er is geen belangstelling bij de hoogste autoriteiten 
voor dit verzuurde, uitgemergelde en verwoeste land.

Wat zegt hun een eiland? Wat zegt het hun, dat er menschen 
naar huis willen? Dat er grond ligt met de gewassen van vo-
rig jaar er nog op?! Dat er mijnen langs de wegen loeren; dat 
er kadavers rotten? Wat gaat het hun aan, dat de grond om 
bewerking schreeuwt; dat er beesten met gebroken pooten 
liggen; dat er koeien in de wei leeggemolken zijn; dat er clan-
destien geslacht wordt voor en door een kleine kliek; dat de 
geëvacueerde koeien aan haar lot worden overgelaten; dat 
er geen melkers genoeg zijn en dat men de aanwezige auto-
riteiten maar laat sappelen zonder dat men zich vanuit de  
hoogste regionen ook maar voor één cent bekommert over 
het welhaast meest getroffen gebied van Nederland?

Er is ellende op groote schaal in de Betuwe. En ook dáár 
moet ingegrepen worden! De boeren moeten aan het werk, 
maar eerst moeten de mijnen er uit. De stellingen moeten 
geslecht worden, de behuizingen opgeknapt. En waarom 
kan dat niet? Waarom moeten de verantwoordelijke autori-
teiten nu per se met de haren bij deze streek gesleept wor-
den? Waarom kunnen de NSB-ers hier geen puin ruimen in 
plaats van ergens renteloos in een kamp te zitten? Waarom 
kunnen de SS-ers de mijnen niet liquideeren en waarom 
moeten daar per se de besten van ons volk voor één tientje 
per dag aan gewaagd worden?

Er zijn tal van grieven, maar de ergste is dat het de hoogste 
autoriteiten niet interesseert. Waarom komt men niet eens 
kijken, waarom zich niet op de hoogte gesteld?

De menschen komen ‘stiekum’ terug. Maar dat is levensge-
vaarlijk. De Terugkeerraad doet al het mogelijke om evacu-
ée’s weer op hun grond terug te brengen. Maar het kan beter, 
vlugger en op grooter schaal, mits men maar te hulp kwam 
met…. NSB-ers, SS-ers en collaborateurs!

Hoe lang moet men hier nog op wachten? Als het zoo door-
gaat, is de Betuwe over een jaar nog niet te gebruiken, en dat 
zou toch wel héél treurig zijn. <

Boerderij van Weys in Slijk-Ewijk. Hier was een deel van het 

hoofdkwartier van de 101ste Airborne Div. gevestigd.

Heldringgestichten, gebouw Pella, Zetten.Stationsstraat, Oosterhout. N.H. Kerk, Heteren.

Zo zag het interieur van veel woningen er uit.

Soms bleef gedood vee maandenlang liggen en dat liet een 

doordringende stank achter.



Terug in Hemmen. Dorpsbewoners poseren kort na hun thuiskomst in de zomer van 1945 op de stoep van het gemeentehuis 
met burgemeester J. van Eck (links van de Rode-Kruisvlag).


