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Van het bestuur
Krijno Horlings
Zomer!

Hier is het zomernummer van Oud Neis. Het zou in april verschijnen, maar door
allerlei drukte binnen en buiten het bestuur slaan we de lente over. In de herfst of
aan het begin van de winter mag u het najaarsnummer verwachten. Wanneer er
belangrijk nieuws is, informeren we onze leden met een digitale nieuwsbrief.
Daarom beschikken we graag over uw e-mailadres.
Jarig

De Historische Kring van Oosterhout, Slijk-Ewijk en Valburg werd in 1979 opgericht en bestaat nu dus 35 jaar. Oud genoeg om volwassen te zijn, jong genoeg om
nog veel van het verleden in onze omgeving ‘op te graven’ en zichtbaar te maken.
Daar wordt hard aan gewerkt, met onderzoek, artikelen, bijeenkomsten en excursies. En hoe ouder je wordt, hoe meer verleden je opbouwt!
Website weer online

Nadat de website was ontwricht is er nu weer een nieuwe website in de lucht, onder de naam www.historischekringoosterhout.nl. Er kan en moet nog veel oud en
nieuwer ‘Neis’ aan worden toegevoegd. Alle bijdragen van leden stellen wij op
prijs, ook voor de website. Gebruik het contactformulier.
Financiën

Onze penningmeester Fred Koffeman werd verblijd met de uitkomst van de
clubkascampagne van onze Rabobank. De opbrengst bedraagt maar liefst
€ 638,42.
Hebt u de contributie voor 2014 betaald? Fijn! Wie dat nog moet doen: maak
€ 17,50 of voor een gezin € 22,50 over op bankrekening met nummer:
NL60 RABO 0139 8074 03.
Leden

Als lid heeft bedankt de heer Th. Maassen in Valburg. Wij verwelkomen mevrouw
I. van den Berg en mevrouw L. Teunisse, beiden uit Oosterhout.
Jaarlijkse excursie naar Oudewater en Schoonhoven

Het bestuur organiseert op zaterdag 27 september weer een goed verzorgde en
tevens boeiende, leerzame en ontspannende excursie. Dit keer gaat de busreis
door een prachtig polderlandschap naar Oudewater en Schoonhoven. In dit nummer staat op pagina 5 en 6 meer informatie. Meldt u aan!!
Ommetjes in en om Valburg

In september zijn naar verwachting de twee ommetjes Rond de Mellard en Ommetje Eimeren klaar. De opening is waarschijnlijk op zaterdag 30 augustus. De
geschiedenis van het landschap en van de bebouwing krijgt in de bijbehorende
brochure veel aandacht. Dan zijn er bij Oosterhout, Slijk-Ewijk, Loenen, Valburg,
Eimeren en Homoet nog mooiere wandelingen te maken.
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Herdenkingsjaar

De operatie ‘Market Garden’ vond 70 jaar geleden plaats. De operatie liep mis bij
de verovering van de brug over de Rijn bij Arnhem, de ‘brug te ver’. Voor nietbevrijd Nederland betekende dat een half jaar langer oorlog, honger en ontberingen. Voor de Betuwe waren de gevolgen enorm. Strijd, inundatie (onderwaterzetting), evacuatie, verwoestingen. Op tal van plaatsen wordt dit de komende maanden herdacht met bijeenkomsten, excursies en tentoonstellingen. Zo houden we
de geschiedenis levend.
In dit nummer staat een artikel over de Fliegerhorst, het vliegveld van de Luftwaffe bij Deelen, waar Duitse jachtvliegtuigen de vliegtuigen van de geallieerden
op weg naar doelen in Duitsland aanvielen.
Maar ook persoonlijke verhalen: de dagboekaantekeningen van Wilhelmien Wanders, die opgroeide op boerderij ‘Welkom’ in Oosterhout. En hoe hier radio-ontvangstapparatuur in beslag werd genomen. Het lijkt lang geleden, maar nog steeds
ervaren veel mensen aan den lijve wat onvrijheid en onveiligheid betekent. Dat
maakt geschiedenis herkenbaar.
Het bestuur wenst u allen veel leesplezier, een mooie zomer en tot ziens bij de
excursie en/of bij andere activiteiten in het najaar.

Terugblik op het jaar 2013
Nienke Faber
De Historische kring had een goed jaar, ondanks het trieste feit dat het bestuur
verder moest zonder de in januari 2013 overleden Jan Coopmans. Onze penningmeester Wim Buitenhek nam afscheid. De vacatures zijn opgevuld door de
nieuwe bestuursleden Fred Koffeman en Krijno Horlings. Het aantal leden van de
Historische Kring nam toe tot 148.
Het jaar begon direct na de algemene ledenvergadering op 13 maart 2013 goed
met de lezing over Gezondheidszorg ‘Ja zuster, nee zuster'. Onder leiding van
John Mulder kwamen de huisartsen Theo Voorn uit Oosterhout en Reinier
Somford uit Herveld aan het woord en de vroegere wijkverpleegsters Diny
Holsbrink uit Oosterhout en Riky Mom uit Elst. Het was een druk bezochte en
uiterst geanimeerde avond.
Op 26 september was veel te doen in de zaal van De Viersprong in Valburg. De
avond over de Betuwe in WO II werd bijzonder goed bezocht en was een groot
succes. Sprekers waren Ferdinand van Hemmen, Jan Brouwer, Wilhelmien
Kampschreur-Wanders en Bauke Huisman.
Aan de excursie op zaterdag 5 oktober namen in totaal 52 personen deel. De reis
ging dit jaar naar Hattem, Urk, Schokland en Kampen. Hattem is een aardig stadje
aan de IJssel. In (Op) Urk is bijzonder genoten van de uitgebreide lunch met uiteraard vis. Op het voormalige eiland Schokland was veel te zien in het museum,
de kerk en andere gebouwen. Ook Kampen nabij de monding van de IJssel in de
Zuiderzee heeft een boeiende geschiedenis.
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Op 10 oktober presenteerde Frits Hoogveld in Valburg het boek ‘Heb ik late griffele . . . Uitvoerige aantekeningen van twee generaties landlieden in de Betuwe
1777-1836’. De nauwgezette boekhouding van een boerderij geeft een goed beeld
van de inkomsten en uitgaven in die tijd, en een toelichting over de ontwikkelingen in die periode is voor begrip van de geschiedenis bijzonder waardevol. Het
was een gezamenlijke activiteit van drie historische kringen.
De laatste lezing van het jaar over ‘Middenstand in onze dorpen’ vond op 19 november plaats. Het ging over de bakker, de slager en de kruidenier. John Mulder
gaf de winkeliers Eef Dupont, Ton van Kempen en Jan Rikken uit Oosterhout en
Sientje Coenen uit Slijk-Ewijk het woord.
Het nieuwsblad Oud Neis verscheen twee maal, met themanummers over de gezondheidszorg en de middenstand. Oud Neis werd gesponsord door Assurantiekantoor Derksen B.V. (Ria), Grafisch Bureau A&K, K3Delta, Landwinkel De
Grote Doorn, Bosland adviesbureau en de Rabobank. In september is een
nieuwsbrief verzonden met informatie over de verschillende activiteiten.
Een aantal structurele activiteiten kan worden genoemd:
* Het beheer van de website www.historischekringoosterhout.nl door Jos Spaan
en Frans Spaan.
* Een doorlopend project is digitaliseren van het archief (foto’s, archiefstukken).
* John Mulder maakt deel uit van de redactie van Tabula Batavorum.
* Frans Spaan is lid van de Commissie Straatnamen van de gemeente Overbetuwe.
* Namens de Historische Kring is Frans Spaan betrokken bij de uitwerking van
het DOP Oosterhout, met name wat betreft het landschap en de uiterwaarden.
* John Mulder heeft namens de Historische Kring zitting in de werkgroep
Landschapsplan De Danenberg.
* Een nieuwe activiteit is de betrokkenheid bij het organiseren van een theater
evenement ‘Over en weer’, in de buurt van het pontje van Slijk-Ewijk naar
Ewijk. Het initiatief van Rob Hoekstra uit Loenen wordt uitgewerkt in samenwerking met onze Historische Kring en die van Beuningen, samen met toneelverenigingen uit de omgeving en andere geïnteresseerden. Het spektakel over
de van oudsher onbekende en vaak ongeliefde overkant van de rivier, zal plaats
vinden in juni 2015.
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Excursie 27 september
naar Oudewater en Schoonhoven
Krijno Horlings
Op zaterdag 27 september zijn de landschappen en plaatsjes in de Lopiker- en
Krimpenerwaard het doel van onze jaarlijkse excursie.
Aantrekkelijke bustocht

De aantrekkelijke bustocht (met de Betuwe Express) voert over de kronkelende
Lekdijk, met een prachtig panorama over de uiterwaarden links en met de uitgestrekte weilanden van de Lopikerwaard rechts. Omstreeks 10.30 uur arriveren we
bij het bijzondere Hotel Restaurant Abrona in Oudewater, waar koffie met gebak
klaar staat. We wandelen door het centrum van dit eeuwenoude stadje met de bekende heksenwaag, op de grens van Holland en Utrecht.

Daarna vervolgen we onze busreis richting Schoonhoven.
Op de grens van de Lopikerwaard en Krimpenerwaard rijden we langs het
pittoreske veenriviertje de
Vlist.
We genieten van een
prachtig uitzicht over de
uitgestrekte landerijen en
de kenmerkende boerderijen.
De Vlist
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Rond 12.30 uur staat een heerlijke lunch op
ons te wachten, namelijk bij Restaurant
Belvédère in Schoonhoven, met uitzicht
over de Lek. Vervolgens kuieren we naar het
centrum van Schoonhoven, de zilverstad bij
uitstek.
Cultuurliefhebbers bieden we de gelegenheid
om het Zilvermuseum te bezoeken. Wie wil
winkelen en rondwandelen, krijgt daar ruimschoots de gelegenheid voor.
Na deze boeiende indrukken keren we via
een aantrekkelijke, landelijke route terug naar
de Overbetuwe.

Schoonhoven

Onze penningmeester Fred Koffeman heeft berekend dat de kosten van de excursie op de kop af € 50,00 per persoon bedragen.
Daarvoor hebt u een gezellige en leerzame dag met een aantrekkelijke bustocht,
heerlijke koffie met gebak, een uitgebreide lunch, entree voor het Zilvermuseum
en een levendige toelichting onderweg door John Mulder.
U kunt zich opgeven vóór 20 september bij:
Nienke Faber, Valburg,
nienkefaber@hetnet.nl
tel. 0488 431734
Fred Koffeman, Loenen,
fredkoffeman@hetnet.nl
tel. 0481 481745
John Mulder, Oosterhout, johnr.mulder@kpnmail.nl
tel. 0481 481503
.
Maak het bedrag tijdig over op NL60 RABO 0139 8074 03 van de Historische
Kring met vermelding van ‘excursie 2014’.
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In de Voetsporen van wandelende schrijvers
Krijno Horlings
Na de jaarvergadering van de Historische Kring in de Viersprong op 14 mei waren er twee presentaties. Eerst ging Krijno Horlings in op het ‘wandelen door
de eeuwen heen’. Daarna nam Wim Huijser ons mee op pad met wandelende
schrijvers die in het rivierenlandschap hun sporen hebben nagelaten.
Wandelen door de eeuwen heen

Iedereen heeft het meegemaakt: als je
leert staan en lopen, begint je ontdekkingsreis door het leven. Lopen doe je
ergens heen, vaak met een doel. Wandelen is een vorm van lopen, meer gericht
op ontspanning en genieten van waar je
op dat moment bent. Krijno lichtte enige
bekende lange tochten in de geschiedenis
toe. Het Joodse volk ontvluchtte Egypte
en zwierf veertig jaar door de woestijn
voordat het beloofde land werd bereikt.
Hannibal trok vanuit Afrika ten strijde
tegen de Romeinen en stak met zijn leger
met voetvolk, paarden en olifanten de
Alpen over. De Romeinen bouwden in hun Rijk lange rechte wegen (de keizer
hoefde voor niets te wijken) voor hun legers en in hun sporen handelaars en andere reizigers, tot aan de grens van het Romeinse Rijk, de Limes. Die liep van de
Zwarte Zee in het oosten tot langs de Rijn, via plaatsen als Xanten, Meinerswijk
en Dorestad tot bij Rijnsburg aan de Noordzee. Zo’n Romeinse weg was er ook
vlakbij, van Elst naar Driel. Rond het jaar 1000 zijn de negen Kruistochten van
1096 tot 1272 bekend geworden, om de
Muzelmannen in Jeruzalem een lesje te
leren en ze uit het gebied te verwijderen.
Van recenter tijd waren de Dodenmarsen,
toen Duitsland de concentratiekampen
wilden ontruimen, voordat de Russen en
andere geallieerden zouden ontdekken
zien wat zich daar had afgespeeld. Slecht
gekleed, ondervoed en ontheemd werden
700- tot 800.000 gevangenen in barre
omstandigheden voortgejaagd naar het westen. Van hen lieten zo’n 250.000 daarbij het leven.
In onze tijd zijn vreedzamer tochten bekend, zoals een bedevaart naar Santiago
de Compostela en talloze andere langeafstandspaden, de Bloesemtocht in het
voorjaar en niet te vergeten de Vierdaagse
van vier keer 30, 40 of 50 kilometer.
Kortere wandelingen zijn bijvoorbeeld
Klompenpaden door het agrarische gebied, waar net het 50e pad van is geopend, en er komen er nog heel veel bij.
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Ook plaatselijke ommetjes (bij Oosterhout en Slijk-Ewijk; die van De Mellard en
Eimeren in en om Valburg worden op 30 augustus ‘geopend’), struinpaden en
begeleide wandelingen verheugen zich in een groeiende belangstelling. Want wandelen is goed voor lichaam en geest, en al lopend ervaar je de omgeving en de
natuur, vroeger en nu!
Voetsporen van wandelende schrijvers

Na deze inleiding was het woord aan Wim Huijser. Hij woonde de afgelopen vierenhalf jaar op De Mellard en kwam daar in aanraking met het werk van Adriaan
Walraven Engelen. Adriaan werd er geboren in 1806 en was later lid van de
Tweede Kamer en rechter in Tiel. Hij liep dagelijks om bij zijn zus en zwager in
IJzendoorn te eten, en daarna weer terug. Ook liep hij naar Amsterdam en dan
pas de volgende dag terug, onderweg luidkeels gedichten declamerend.
Zo kwam Wim op het spoor van veel schrijvers die in het rivierengebied tussen
Rijn, Linge, Waal en Maas wandelden. Zoals in 1823 Dirk van Hogendorp en
Jacob van Lennep, die na hun studie Nederland bezochten en in een dagboek
beschreven. Later is daarover het boek ‘Lopen met Van Lennep’ en een tv-serie
‘De zomer van 1823’ gemaakt.
Daarna hebben talloze schrijvers het gebied tussen Rijn en Maas bezocht en beschreven waaronder, om maar een enkeling te noemen, Ottho Heldring rond 1850
en recenter Nescio, Jan de Hartog, Koos van Zomeren, John Jansen van Galen en
Joyce Roodnat.
In het boek ‘Voetsporen’ staan vele tientallen auteurs, met citaten uit
hun werk en beschrijvingen van
het landschap dat zij aantroffen en
in woorden vastlegden. Soms is dat
inmiddels volkomen veranderd,
soms ook nog intact.
Wim wist er uitgebreid en boeiend
over te vertellen, met speciale aandacht voor de omgeving van onze
Historische Kring. Ook dicht bij
huis ligt een schat van literatuur en
poëzie uit het verre en nabije verleden.
Op een aantal pauzeplekken zijn
wandelingen beschreven, zoals bij
Bemmel (in Park Lingezegen), in
Valburg het ommetje rond De
Mellard en ook meer naar het westen Hemmen, Buren, Varik en bij
Mariënwaerdt.
Voor ‘Voetsporen’ hoef je je stoel niet uit, want je kunt ook thuis het boek (voor
€ 19,90 met ruim 280 bladzijden wandelplezier) doorwandelen. Voetsporen is verkrijgbaar via Krijno Horlings, krijno@online.nl, of tel. 0488-431125
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Vliegveld Fliegerhorst in Deelen tijdens WO II
Het Veluwse Deelen is een buurtschap, dat van oudsher bij Otterlo hoorde en
in de 13e eeuw Deijle werd genoemd. In 1326 is er sprake van ‘t Goet te Delen
en 1436 van Deelen. De buurtschap lag op een kruispunt van handelswegen.
In de jaren ’30 kwam hier een simpele grasbaan als klein vliegveld. In WO II
vormde Deelen een centrum voor het militaire luchtverkeer. Fliegerhorst Deelen is in 1940 direct na de inval door de Duitsers fors uitgebreid. Hieronder volgen perikelen die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog rond het vliegveld van
Deelen hebben voorgedaan.
Ligging

Het vliegveld Deelen lag heel strategisch op de vliegroute van Engeland naar het Ruhrgebied. Over de
luchtgeschiedenis tussen 1940 en 1945 is maar weinig gepubliceerd. De Slag om Arnhem met de landing van duizenden para’s kreeg veel meer aandacht.
Deelen was onder andere de thuisbasis van de 1e
Duitse Nachtjachtdivisie, die van 26 juni 1940 tot
medio 1943 onder het commando stond van
Wolfgang Falck. Deze in 1940 30-jarige Duitse officier en vlieger kreeg op Deelen de kans om zijn
ideeën over de samenwerking van krijgsmachtonderdelen uit te werken en te testen. Om succesvol te
opereren was een goede communicatie tussen vlieger en grondpersoneel van essentieel belang.
Vanaf eind 1937 voerden georganiseerde Duitse militaire groepjes enkele verkenningsreizen uit naar Nederland. Hun doel was geschikte plaatsen en mogelijkheden te onderzoeken voor de aanleg van vliegvelden. Uitgangspunt was een open
veld voor de aanleg van een vliegveld en onderkomens voor vliegers en personeel
in een beschutte omgeving. Zo zijn de complexen Kop van Deelen, Klein- en
Groot Heidekamp en Kamp Koningsweg Noord ontstaan.

Gebouw op de Zeven Provinciën, Kamp Koningsweg
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Direct na de inval in 1940 zijn de ‘boerderijdorpjes’ gebouwd. In de meidagen van
1940 werd zelfs een advertentie geplaatst in de plaatselijke krant van Arnhem.
Arnhemse aannemers, die zich als groep verenigd hadden, wilden deze bouwopdracht graag uitvoeren. Er heerste in heel Nederland veel werkloosheid. Met dit
grote project konden heel veel Nederlandse mannen weer aan het werk. De ‘dorpjes’ waren in het voorjaar van 1941 gereed.
Modern vliegveld

Fliegerhorst Deelen was toen een heel modern modelvliegveld. Het was speciaal
ingericht met de nieuwste technische snufjes voor de luchtvaart. In de omgeving
zijn zo’n 600 gebouwen neergezet, gebouwd door dwangarbeiders. Bijna al deze
gebouwen hadden heel dikke muren en de ramen waren voorzien van pantserstalen luiken en vormden hiermee een bunker. Een aantal bij elkaar geplaatste gebouwen vormde zo voor het oog een boerendorp. De gebouwen dienden echter
als onderkomen voor de militairen en als werkplaatsen, hangaars en commandoposten.
Enkele van deze hangaars stonden buiten het vliegveld. Deze zijn nog steeds in
gebruik, maar nu als boerderij of caravanopslag.
Officieren en manschappen

Het werd een heel complex. In de winter van 1941-1942 waren de bunkerhuizen
echt klaar. De staf verhuisde begin 1941 vanuit de villa aan de Velperweg naar
Klein Heidekamp. Dit was bestemd voor de gevechtseenheid met commandopost, Groot Heidekamp voor de legering van militairen, de Kop van Deelen voor
het vluchtleidingscentrum en Kamp Koningsweg voor de legering van manschappen en technici. Commandant Falck liep vanuit Klein Heidekamp regelmatig met
zijn hond een vast rondje langs de huizen van officieren en manschappen. Hij
verliet het kamp via de achteruitgang en via de Deelenseweg kwam hij vanuit de
Arnhemse kant weer het terrein op. Soms ging hij wat drinken in het casino, de
latere officiersmess Klu op Klein Heidekamp. Het huis van commandant Falck
was kleiner dan de rest van de gebouwen. Er was een garage gebouwd voor zijn
auto en er was een bescheiden tuin aangelegd.
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Een luitenant vertelt over zijn ‘uitstapje’ naar de Kop van Deelen

Al ruim een jaar werkzaam op Klein Heidekamp moest hij op een zekere dag in
maart 1943 een bericht persoonlijk afgeven bij de commandant op Deelen.
‘Ik had tot op heden geen idee hoe deze hele
grote Fliegerhorst eruit zag. Met een ‘geleende’ fiets ging ik fluitend op pad. Ik
woonde toen met nog 18 officieren op Klein
Heidekamp. Dit aantal kon sterk variëren
doordat er regelmatig veel vliegtuigen en
gasten op Deelen kwamen. Ik fietste langs de
wacht bij de achteruitgang van Klein Heidekamp.Via de Deelenseweg kwam ik langs de
eindhalte van de Arnhemse tramlijn.
Rechtsaf de Koningsweg op. Vanaf de weg
kon je het vliegveld onmogelijk zien. Het lag
verscholen achter de hoge bomen en struikgewas. Nederlanders, die deze weg ook ‘gewoon’ gebruikten, konden dus niet weten dat
hier een groot vliegveld met heel veel gebouwen achter de bosjes lag. Ze konden het
wel horen. Dag en nacht stegen er vliegtuigen op met veel lawaai.
Fliegerhorst Deelen

Messcherschmitt
Me-109 G14

Ik passeerde de kapel bij Vrijland en nog een ander wit gebouw aan de Koningsweg,
nam vervolgens de Hoenderlooseweg, richting Kop van Deelen.
Deze weg was afgesloten voor iedereen: hier begon het ‘Sperrgebiet’. Op de hoek
moest ik mij legitimeren bij de wacht. Mijn papieren waren in orde en ik mocht doorrijden.
Ik genoot van deze fietstocht langs de oostelijke zijde van de Fliegerhorst. Het was fijn
om er nu even tussen uit te zijn, want het leven als bezetter/militair is helemaal niet
zo avontuurlijk als de meeste mensen denken.
Nu kon ik zelf zien hoe groot deze Fliegerhorst was geworden. Een enorme oppervlakte van 4000 ha. De start- en landingsbanen hadden de vorm van de letter ‘A’. De
verharde banen hadden een lengte van 2 x 1700 meter en 1 x 1300 meter. Er zijn 60
overdekte opstelplaatsen voor vliegtuigen.
Aangekomen op de Kop van Deelen had je een fantastisch uitzicht over deze
Fliegerhorst.’
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Telefooncentrum en commandocentrum

Op de Kop van Deelen waren naast de ‘normale’ bebouwing ook nog 2 bunkers
zonder ramen gebouwd, een bunker met het telefooncentrum en de andere met
het commandocentrum. Deze had een spleet, zodat de mensen van het vliegveld
naar buiten konden kijken. Van hieruit bleven ze bij luchtalarm en eventuele
luchtaanvallen het vliegverkeer op Deelen regelen. Vanuit de telefoonbunker was
er een directe verbinding met de regering in Berlijn en met de andere centra voor
de luchtverdediging in West-Europa. Ook was er een directe verbinding met de
bunker Diogenes aan de Koningsweg, dicht bij de ingang Rijzenburg naar Park de
Hoge Veluwe. De luisterpost op Terlet was hier tevens mee verbonden. Enorme
bossen met telefoonkabels hingen hier aan de palen. Diogenes is gebouwd van juli
1942 tot september 1943.

Bunker Diogenes
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De afmetingen zijn 60 x 40 x 16 meter. De muren hebben een dikte van drie tot
vier meter. Het aantal m3 meter beton bedraagt 33.000. Er zijn drie etages waarvan er één onder de grond zit. Er werkten 600 personen. De beide bunkers op de
Kop van Deelen zijn verwarmd en lucht- en gasdicht af te sluiten.
Voorzieningen voor water en energie

Elk ‘dorp’ dat vanaf 1940 op Deelen gebouwd is, had een eigen voorziening voor
water, verwarming en energie voor onder andere verlichting. Alle gebouwen binnen elk ‘dorp’ waren afzonderlijk aangesloten op één verwarmingssysteem, geregeld vanuit een centraal stookhuis.
In het pomphuis aan de Hoenderlooseweg werd water opgepompt uit dieptebronnen voor de Kop van Deelen. Het drinkwater kon op die manier niet gemakkelijk
door sabotage vergiftigd worden met ziektekiemen zoals cholera- en pestbacteriën. Ook waren er aggregaten om eigen energie op te wekken. Alle ‘dorpen’ van
de Fliegerhorst Deelen waren in dit opzicht onafhankelijk functionerende eenheden. Ook de camouflage kreeg de aandacht. De grote bunker zonder echte ramen werd voorzien van geschilderde ramen (neppers) met gordijnen en luiken.
Opslag vliegtuigbommen

In 1942 waren veel bouwactiviteiten afgerond en was er nachtverlichting langs de
start- en landingsbanen. Tussen de start- en landingsbanen waren akkers aangelegd die voor de eigen voedselproductie zorgen. De start- en landingsbanen waren
groen geverfd, dit ook ter camouflage. Er is rond het veld een groot aantal
schuurtjes gebouwd die eruit zagen als hooischuurtjes. Deze werden gebruikt voor
opslag van vliegtuigbommen. Deze bommen werden aangevoerd via het speciaal
aangelegde spoorlijntje
(bommenlijntje) in 1942
van Wolfheze via
Rijzenburg tot in het
deels geannexeerde Park
de Hoge Veluwe.

De Adelaerthoeve (gecamoufleerde vliegveldhangaar)

Terlet

Op de Galgenberg bij Terlet stonden vijf houten torens vol met antennes. Bovenop elke toren was een hut gebouwd. Ook was daar een T-vormig stenen gebouw.
Naast de bestaande hangaar van de Arnhemse zweefclub was een huis voor officieren gebouwd. Voor de rest bestond het Duitse kamp uit houten barakken, bestemd voor zo’n honderd militairen. Zij werkten allemaal in en op die houten torens. Ter camouflage werden bij de torens dennenbomen geplant. Ook richting de
Posbank stonden houten barakken onder camouflagenetten en van die rare torens
met allerlei draaibare antennes erop. Ook zijn daar bunkers gebouwd en het geheel was dan ook een luisterpost.
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Blitzmädel

In de bunker Diogenes en het
commandocentrum op Klein Heidekamp was een verticaal scherm
in de vorm van een grote verlichte
glasplaat met de kaart van West
Europa. Iedereen werkte er bij
schemerlicht.
Alle binnenkomende informatie
van vliegbewegingen werd hier
zichtbaar gemaakt. De positie werd
met een gele lichtstraal voor eigen
vliegtuigen weer gegeven en een
rode lichtstraal voor de geallieerden vliegtuigen. Meestal stond commandant Falck
zelf op het ‘podium’ om de bevelen voor zijn ‘eigen‘ jongens in de lucht door te
geven. Het zogenaamde plotten werd gedaan door meisjes, de zogenaamde ‘Blitzmädel‘ (meisjes met lampen), ook wel de grijze muizen genoemd. Op het hoogtepunt in 1942 waren hier 110 vliegtuigen gestationeerd, er werkten toen zo’n 3000
militairen.
Commandant Falck is in 1943 vertrokken naar Berlijn,
mogelijk naar aanleiding van een meningsverschil met de
leiding. Hij werd opgevold door Walter Grabmann.
‘Zondag 15 september 1944 een prachtige dag. Volgens het
meldsysteem waren zeer veel vijandelijke vliegtuigen gestart van verschillende vliegvelden. Zij kwamen allemaal
tegelijk onze kant op en waren niet te tellen. In Diogenes
steeg de spanning met het uur. Waar was de aanval gepland? De rust op Terlet was
geheel verdwenen. Zo ook op de Posbank. We wisten dat de Amerikanen en de Britten
de Rijn wilden oversteken. De Waalbrug bij Nijmegen hebben we nog geprobeerd te
vernielen, maar dat is niet gelukt.
De Amerikanen en Britten hadden op 26 en 27 augustus en op 3 september al bombardementen op de Fliegerhorst Deelen uitgevoerd. De start- en landingsbanen van
het vliegveld werden vernield, maar we hebben ze met man en macht en met alle
beschikbare middelen weer gerepareerd.
Op maandag 17 september verplaatste Grabmann zijn commandocentrum naar de
reservebunker in Duisburg. Om vijf uur die dag hoorden we twee enorme knallen. Dat
was het einde van de grote bunker Diogenes aan de Koningsweg.
Tot op dat moment functioneerden de verbindingen nog heel redelijk. We hadden via
het grote netwerk van telefoonverbindingen nog contact met bijna heel NoordwestEuropa en ook met de legertop in Berlijn. Later werd bekend dat de ontploffing van
twee grote vliegtuigbommen alleen het interieur van Diogenes gedeeltelijk heeft vernietigd. De unieke glasplaat van Europa van acht bij twaalf meter was bij deze explosie natuurlijk aan diggelen.’
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Dumpplek

Direct na de capitulatie
is het vliegveld Deelen
veranderd in een grote
opslagplaats van militaire goederen die buit
gemaakt waren. Ook
het overtollige eigen
materieel van de geallieerden uit de regio
Arnhem werd hier gestald.
Op Terlet werd ook het
nodige militaire spul
verzameld.

Doordat de verzamelwoede van de Nederlandse burgers geen grenzen kende,
werd daar een speciaal hekwerk
geplaatst en onder hoogspanning
gezet. Al het bruikbare materieel en
onderdelen werden later naar
Engeland getransporteerd. Een
deel bleef achter voor het Nederlandse leger of werd verkocht. Er
zit nog heel veel militaire rommel
in en om Deelen en in het Park de
Hoge Veluwe in de bodem. Regelmatig worden tijdens graafwerkzaamheden nog attributen gevonden.
Commandant Wolgang Falck heeft
in 2003 nog een bezoek gebracht
aan ‘zijn’ Fliegerhorst. Ook in 1996
was hij op Deelen en wel voor de
sluiting van dit veld. Tevens heeft
hij toen, onder begeleiding, een
bezoek gebracht aan Klein Heidekamp, maar de deur van ‘zijn’
commandopost bleef dicht.
In het boek ‘Duits Deelen. Van Vliegbasis tot jeugdzorg’ van Ineke Beltman
(ISBN nummer 90.5730.405.8. Walburg Pers, juni 2007) zijn persoonlijke verhalen
van Duitse militairen opgetekend.
Dit artikel is met toestemming overgenomen uit beschikbaar gestelde informatie van
Emile Segelaar. Nico Mol heeft dit verhaal geschreven voor het blad Contactgroep
Postactieven regio Arnhem.
Redactioneel bewerkt door Krijno Horlings.
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Over museum Vliegveld Deelen
Vliegveld Deelen heeft een interessante geschiedenis. De Duitse Luftwaffe bouwde de simpele grasbaan uit de jaren '30 uit tot een grote Nachtjagerbasis. Fliegerhorst Deelen was in feite de geboortegrond van het Duitse Nacht Jagd Geschwader 1. In het museum is de ontwikkeling van de vliegbasis Deelen te zien vanaf de
oorlogstijd middels vele interessante foto's en voorwerpen uit de collecties van
DAEG-leden (Dutch Aircraft Examination Group) en schenkingen van inwoners
en ex-luchtmacht personeelsleden.
Het museum heeft drie verschillende exposities:
1. Luchtoorlog 1939-1945

Gedurende de Tweede Wereldoorlog zijn er ongeveer 7.500 vliegtuigen op Nederlands grondgebied neergestort. Duizenden vliegers raakten daarbij gewond of werden gedood onder vaak dramatische omstandigheden.

2. Gliderborne

De werktentoonstelling Gliderborne toont interessante delen en reconstructies
van de Amerikaanse Waco en Engelse Horsa en Hamilcar zweefvliegtuigen.
3. Nachtjacht

Dit gedeelte van het museum is gewijd aan de heroïsche nachtelijke luchtoorlog
die zich vanaf 1941 boven ons land ontwikkelde. De tentoonstelling laat de ontwikkeling van dit nieuwe wapen zien door in te gaan op de verschillende tactieken
die door de geallieerden en de Duitsers gebruikt werden en de ontwikkeling van
radar. Bron: Barry van Veen.
Voor actuele bezoekersinformatie kunt u terecht op de website van het museum
Vliegbasis Deelen: www.museumvlbdeelen.nl
Hoenderloseweg 10, Gebouw 20, 6816 SW Deelen, telefoon: 026-3341625
E-mailadres: info@museumvlbdeelen.nl
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Oorlogsverhalen van Wilhelmien Wanders
Wilhelmien Wanders
Hieronder het verhaal van Wilhelmien Wanders (geboren in 1923), destijds
wonende op boerderij ‘ Welkom’ in Oosterhout, zoals zij dit eind jaren ‘90 van
de vorige eeuw heeft opgetekend. Het geeft een beeld van de oorlog door de
ogen van een opgroeiend meisje. Het bestrijkt de periode van 1938 tot 1945.
De tekst is vrijwel integraal overgenomen.
Voor de leesbaarheid zijn enige afkortingen voluit geschreven en is een enkel
woord toegevoegd.
Kostschool van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid

In 1938 ging ik voor het eerst naar kostschool. Op 20 December overleed mijn Vader 66 jaar oud, hij werd voor Kerstmis begraven in Oosterhout. Ik had toen tevens
Kerstvakantie. Daarna ging ik weer terug, ik
had het goed naar mijn zin, met zo’n 20
meisjes. Het was een huishoudschool onder
leiding van Duitse nonnen, zusters v/d
‘Goddelijke Voorzienigheid’. Toch was er al
de dreiging van de oorlog, we zijn al eens drie dagen naar huis gestuurd, omdat de
Duitsers ons land zouden binnenvallen, we gingen dan met de trein VenloNijmegen. De eerste paar keren ging ik nog met de tram, genaamd ‘Bello’, deze
stopte bij elk dorp. In Venlo kon je met de vijf cents bus naar Blerick naar het
Pensionaat.

Familie Wanders-Bosman

De oorlog begint

Op 10 mei 1940 vielen de Duitsers ons land binnen, midden in de nacht werd de
brug van Venlo opgeblazen, wij in paniek, de ruiten vlogen er uit, glas over de
slaapzaal, gelukkig hadden we gordijnen voor de slaapcellen, anders zouden we
geraakt zijn. Gauw wat kleren in een koffertje en vluchten met zijn allen. We hebben drie uur door de bossen gelopen onder granaatvuur. In Baarlo hebben we
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geslapen op een oude boerderij in het stro, de nonnen afgescheiden met een laken
in een hoekje. Andere dag aan de straat gekeken naar de militaire colonnes die
binnen kwamen rijden. Langs de deur voor eten. Thuis wisten ze van niets, er was
geen telefoon meer. Mijn jongste broer Herman zat ook op school, de jongensschool in de buurt, en was ook met alle jongens en de leiding gevlucht. Maar ik
wist niet waar hij was.
Rondzwerven

We hebben drie weken rondgezworven, geslapen in een boerderij, houtzagerij, en
in een school op de vloer. Nog steeds dat gevecht rondom ons heen. Bijna geen
kleren, geen bad of douche, weinig eten. Toen we eindelijk het Pensionaat en de
scholen weer in mochten waren de Duitsers vertrokken en troffen we een grote
bende aan, al onze bezittingen waren gestolen, vooral sieraden. Er stond een Hollander op het plein aan een schandpaal gebonden door de Duitsers, want die had
zogenaamd gestolen. We hebben met zijn allen schoongemaakt en toen begonnen
de lessen weer, ik heb de school afgemaakt en diploma’s gehaald. De meeste meisjes gingen voorgoed naar huis.
Toen ik in 1941 weer thuis was, was er nog
steeds oorlog en bezetting van de Duitsers.
Als jong meisje van inmiddels 18 jaar oud
hadden we niet veel vertier, alles moest verduisterd worden en na achten binnen blijven. Midden in de nacht stonden we vaak
op het balkon van ‘Welkom’ naar al die
vliegtuigen te kijken die overkwamen, gevechten leverden in de lucht, en je ze zag
neerkomen, de hele lucht stond dan in vuur
en vlam.
Bonnen, ruilen en zelf maken

Het voedsel was op bonnen en kleren kon je bijna niet kopen of van slechte kwaliteit en ook op bonnen. Ik ben heel vaak naar het gemeentehuis in Andelst gefietst om bonnen te halen, of naar Geert Rikken in Oosterhout, genaamd de ‘wolkoning’, om goederen en wol te kopen, en in een rij staan wachten. Mijn Moeder
maakte zelf boter en kaas in de kelder, en kon de goederen ruilen en verkrijgen
met de ruilhandel. Wij hebben nooit honger geleden, we hadden een boerderij,
dus melk, kaas, eieren, groenten en fruit was er genoeg en veel in de inmaak,
weckpotten vol met soep, vlees, fruit, wel sober met nu vergeleken.
Duitse soldaten ingekwartierd

Op een gegeven moment kregen we Duitse soldaten in huis, deze namen zo maar
bezit van je huis en spullen, en gingen in de voorkamer waar een piano stond
spelen, feesten, drinken, en mijn Moeder met vijf kinderen zaten angstig bang in
de keuken. In de serre die aan ons huis zat, werden de gewonden verzorgd, later
toen ze ineens weg waren stond er nog een houten kist met verbandmiddelen.
De gevechten werden steeds erger en gevaarlijker, zodat we de luiken dicht lieten
zitten en in de kelder gingen slapen. Mooie droge kelders met een uitgang naar het
achterhuis en een naar de bijkeuken. We hadden ook nog mensen uit Nijmegen,
een echtpaar met een kind. Op een gegeven moment kwamen twee jonge soldaten, 18-20 jaar oud, het achterhuis binnenlopen, zij waren van de Hollandse SS en
gestationeerd in Kasteel Oosterhout, ze waren bang geworden en gevlucht. Mijn
Moeder zei tegen mij: ‘Je mag hier niet blijven, trek je kleren uit, verstop ze in het
18

hooi, dan krijg je overals aan van de jongens’. De soldaten gingen eerst op de
hooizolder liggen, maar toen de beschietingen steeds erger werden, kwamen ze bij
ons in de kelder zitten als twee bange vogeltjes. Mijn Moeder zat op de pekelbak
constant hardop te bidden en niemand zei er nog wat. Na een paar slagen gingen
mijn broers op verkenning uit en probeerden nog steeds de koeien te melken onder het granaatvuur. Sommige koeien waren al geraakt, de paarden stonden op
stal.
Angstige momenten

Naast de grond van ons liep een sloot, en daar zaten heel wat mensen. Twee ervan
gingen even naar huis om dekens te halen, want ze hadden het koud, en zijn toen
geraakt, Hans van Kesteren dodelijk en mevrouw Rumpt was stervende. Mijn
Moeder nam een fles rode wijn en een lepeltje en probeerde haar nog even wat
vocht in te lepelen. Haar man en de twee zonen waren helemaal in paniek, ze
heeft hun gekalmeerd. Maar het mocht allemaal niet meer baten. Ze hadden ook
al een dochter verloren met 14 jaar (aan T.B.C.), deze was een goede vriendin van
mij in de schooljaren. We hebben in die kelder vreselijke angsten doorstaan, voor
al op het laatst ging het hard tegen hard. Er waren in die kelder onderaardse gangen onder het huis, met een luik kon je er inkomen. Eerst hadden we er nog een
radio in staan om ‘Radio Oranje’ te beluisteren. Mijn broers kropen er altijd in, in
het midden kon je rechtop staan, de zijgangen waren smaller. Ik moest dan in de keuken bij het stopcontact gaan zitten, als er
een soldaat binnenkwam trok ik het er uit.
Mijn Moeder werd een keer door een soldaat de kelder in geduwd met het geweer in
de rug om al de kaas en boter af te staan die
ze zelf gemaakt had, de melk van de koeien
werd ook geëist.
Engelse soldaten namen bezit van de boerderij

Op een gegeven moment kwamen er door het achterhuis over de deel een paar
Engelse soldaten van de stoottroepen binnen lopen, en na alle bange uren waren
we blij eindelijk bevrijd te zijn. Maar dat was schrikken, we werden verjaagd, het
was te gevaarlijk te blijven, maar ook namen ze meteen bezit van de hele boerderij, en wij werden zo maar op straat gestuurd met al dat gevecht om ons heen.
Mijn Moeder, toen 50 jaar oud, pakte de kruiwagen, deed er wat ham en worst die
we nog hadden en wat dekens in en liep zo met de hele stoet mensen achter haar
aan de straat op. Toen zagen we pas wat er in de laatste uren gebeurd was, alles
stond in brand, alle huizen in de buurt Vredesplein in vlammen, bij buurman
Hartog 14 paarden verbrand en de boerderij. In de Peperstraat ook veel huizen in
de fik, en we zagen vooral Engelse troepen en oorlogsmateriaal. Mijn Moeder
wilde naar de Dijkstraat waar oom en tante woonden, maar die waren allemaal al
gevlucht. Ramen en deuren stonden open, een brandbom in het huis, ook de buren waren allemaal weg. Dan maar de dijk op, in Andelst woonde nog een broer
van haar, en de hele meute weer achter haar aan. Op de dijk kwamen we Henk
van Schaik tegen, deze vroeg waar wij heen gingen. Toen hij ons verhaal gehoord
had, bood hij ons onderdak aan in, toen nog, ‘De Kleine Altena’. Mijn broers
gingen naar ons geboortehuis ‘Stadsbouwing’ waar Bernhard Groote toen
woonde, een vrijgezel. De anderen gingen naar Hofs aan de voorkant.
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Arrestatie van twee SS soldaten

De andere dag toen we aan de straat stonden zagen we al dat Engelse oorlogsmateriaal voorbij zagen komen, allemaal nog zo nieuw, terwijl de Duitsers oud materiaal hadden. Ineens kwamen ze de twee SS-ers arresteren en geboeid afvoeren. Ik
denk dat ze verraden zijn, niet door ons, wij zijn goed voor hen geweest. Dat bewijst het feit wel dat na zo’n 20 jaar een ervan mijn Moeder heeft willen opzoeken
op boerderij ‘Welkom’, maar toen was ze al overleden met 58 jaar. Hij is nog bij
mijn broer geweest, die toen al in de Dijkstraat woonde, daar heeft hij zijn verhaal
verteld. Hij had mijn Moeder willen bedanken voor de goede opvang. Ze hebben
lang vast gezeten, van die andere soldaat had hij nooit meer iets gehoord. Hij had
fysiek veel geleden.
We hebben een paar dagen bij Van Schaik gezeten, mijn Moeder ging er steeds op
uit om in de Dijkstraat in het huis van oom en tante te komen, dit zat vol Engelsen. Uiteindelijk werd ze toegelaten met mij en mijn zus. Mijn broers gingen op en
neer om het vee te verzorgen, zo goed en kwaad dat nog kon van ‘Stadsbouwing’
naar ‘Welkom’.
In de Dijkstraat kregen we de keuken met een buitendeur toen nog, en een slaapkamer, waar het plafond half naar beneden hing. Moeder en Annie sliepen in het
bed en ik op de divan er achter. Engelsen lagen door het hele huis, de veldbedden
stonden in de gang, zodat je er telkens langs moest. Ze vielen ons ook wel eens
lastig als meisjes van 19-20 jaar.
Evacuatie naar Moergestel

Toen we na enkele weken terug konden naar ‘Welkom’, mochten we daar ook niet
blijven en moesten we evacueren, alleen de vrouwen moesten weg, vandaar de
naam het ‘Manneneiland’. Met Engelse vrachtwagens werden we vervoerd, eerst
naar Hees bij Nijmegen, daar werden de papieren in orde gebracht en kregen we
een spuit. Daarna richting Brabant, we wisten nog steeds niet waar naar toe. Onderweg toen de vrachtwagen stopte vroeg ik aan iemand op straat, over de klep
van de vrachtwagen heen, waar zijn we, in Vucht riep ze, dus in Brabant. Om ongeveer 11 uur kwamen we aan
in Moergestel, daar werden we
door twee militairen naar een
huis gebracht. Mieke, zus
Annie en ik, bij Van der Pas,
ook een weduwvrouw met
twee dochters, wat ouder. Ze
hadden een klein boerderijtje
en een kruidenierswinkel, echt
ouderwets allemaal nog, met
de klompen aan stonden ze in
de winkel. Er waren allemaal
grote houten bakken met bloem, suiker, havermouth en rijst enz. en het afwegen
ging op een ijzeren weegschaal. Ze bakte ook zelf brood in een oven in de muur.
Wij hebben het heel goed gehad bij die mensen, ze
hadden ook niet veel mee gekregen van de oorlog,
hun zolder stond nog vol voorraad. Wij waren nog
jong, 19 en 20 jaar oud, maar mijn Moeder had
grote zorgen om de boerderij, alles achter moeten
laten, en de drie zoons die daar nog waren. Later
moesten zij ook weg en het overige vee werd weggebracht naar Loon op Zand.
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Door toverlantaarn akelige brand

De jongens gingen naar kennissen in Nijmegen, daar kwam mijn jongste broer bij
mensen in een kleine keuken in een brand terecht. Ze hadden naar een toverlantaarn, die in brand vloog, gekeken met zo’n 20 kinderen, er brak paniek uit, enkele
kinderen hebben de dood gevonden en enkele waren ernstig verbrand. Zoals
Treesje Van de Logt, na 6 weken overleden, en haar zus Paula ernstig verbrand,
als ook mijn broer die zichzelf in de sneeuw heeft gerold die er toen lag in December en is met een Engelse wagen naar het Canisius Ziekenhuis gebracht en
meteen bediend, zo slecht was hij er aan toe. Drie maanden in het ziekenhuis en
wij mochten niet naar hem toe, je mocht niet de Graafsebrug over. Mijn Moeder
had het daar heel slecht mee en ging telkens naar het gemeentehuis in Moergestel
om een vergunning. Er kwam soms een ordonnans op een motor langs met een
brief van mijn broers, anders wisten we niets. Na enkele maanden mocht ze eindelijk naar huis, wij mijn zus en ik mochten nog niet mee.
Eindelijk weer ‘Welkom’ thuis

Toen we in Mei eindelijk naar huis mochten en op ‘Welkom’ aankwamen, was er
een grote ravage, terwijl mijn Moeder en de broers de grootste rotzooi al opgeruimd hadden.

Maar het huis was er nog, gehavend aan de voorkant door een voltreffer in de
muur, waar de wilde konijnen al uit kwamen rennen. We hadden veel mooie spullen in die onderaardse gangen verstopt, dus die hadden we nog, veel andere persoonlijke spullen waren wel gestolen. Mijn Moeder was blij dat de houten wasmachine en wringer er nog stonden, maar na een paar dagen toen de laatste
Engelse militairen vertrokken, namen ze de wasmachine nog gauw mee op een
vrachtwagen. Mijn Moeder liep er nog achterna, maar ze trokken zich er niets van
aan. Toen moest ze weer met een wasbord en met de hand gaan wassen. Een
oude muziekdoos lag ook nog in de tuin, deze was van Mies v/d Dongen (onderwijzeres).
Nu hoor je veel van varkenspest en gekke koeienziekte, maar wij hadden ook al
eens mond- en klauwzeer meegemaakt, zodat al de koeien en paarden opgeruimd
moesten worden, en we weer opnieuw moesten beginnen. De pastoor kwam de
boel nog inzegenen.
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Radiostilte (het bevel tot inleveren van radio- en ontvangtoestellen)
Frans Spaan
Naarmate de Tweede Wereldoorlog vorderde werden steeds meer maatregelen afgekondigd om de vrijheid te beperken. Eén daarvan was het bemoeilijken
van radio-ontvangst, zoals van uitzendingen van de geallieerden.
De bewoners van de gemeente Valburg werden als volgt geïnformeerd:
“Openbare mededeling: Inleveren radiotoestellen – 13 mei 1943

Ingevolge de beschikking van de Befehlshaber der Sicherheitspolizei d.d. 13 mei
1943 zijn alle zich in het bezette Nederlandsche gebied bevindende radio-ontvangtoestellen en eventuele reserveonderdelen met ingang van 13 mei 1943 verbeurd verklaard en dienen binnen den hierna te noemen termijn ten gemeentehuize te worden ingeleverd. Op overtreding van voornoemde beschikking is het
politiestandrecht van toepassing. Aan de in te leveren toestellen dient een kaartje
te worden bevestigd. Inlevering heeft plaats op 7, 8 en 9 Juni a.s.”
In de Gemeente Valburg gaf de locoburgemeester van de Gemeente Valburg,
NSB-er C. Timmerman, de opdracht om alle radio- en ontvangtoestellen in te nemen aan F. van de Heijden, als lid van de NSB aangesteld als groepsleider in
Oosterhout. Een aanzienlijk aantal mensen probeerde toch nog een radio achter
te houden en gaf niet of ten dele gehoor aan het bevel. In het oorlogsdagboek van
Wilhelmien Wanders, elders in deze uitgave, schrijft zij dat haar broers vaak stiekem naar de verborgen radio in de kelders luisterden.
Wie lid was van de NSB kreeg een ontheffing van de plicht om de radio in te leveren. In een brief van 2 oktober 1943 gericht aan de Burgemeester beklaagt groepsleider Van de Heijden zich over het feit dat hij door landbouwer J. van Lonkhuijzen is beledigd. Van Lonkhuijzen had nota bene van hem een voorlopige ontheffing gekregen voor het inleveren van zijn radio, hoewel hij geen lid was van de
NSB. Van de Heijden wil alsnog afdwingen dat Van Lonkhuijzen zijn radio moet
inleveren.
Uit de brief van F. van de Heijden gericht aan de Burgemeester:
“Daar heeft deze week een geval voor gedaan omtrent de evacuatie, dit is U volgens de opperwachtmeester al bekend. Ik verwacht dan ook dat deze zaak gerechtelijk achtervolgd zal worden. Door de NSB zal ook een vervolging worden ingesteld wegens belediging. Indertijd heeft hij van mij (ik bedoel Lonkhuijzen) een
voorlopige vrijstelling tot inlevering van zijn radiotoestel ontvangen. Door dit geval wordt die vrijstelling door mij ingetrokken en verzoek ik u maatregelen te treffen, dat dit toestel zo gauw mogelijk wordt ingeleverd. Ook nog een geval van
evacuatie bij A. Sipman te Oosterhout. Deze hadden een bejaard echtpaar ingekwartierd. Volgens inlichtingen zijn deze menschen daar weggegaan omdat ze
slecht te eten krijgen. Gaarne zag ik, dat deze zaak onderzocht werd, als het zoo is
dan is het een geval van sabbotage van Sipman.”
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De oogst van ingeleverde toestellen eind juni 1943:

Bron: Archief Gemeente Valburg, nu Gemeente Overbetuwe.
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Historische verenigingen herdenken
70 jaar Operatie Market Garden
John Mulder en Krijno Horlings
De operatie Market Garden

De operatie Market Garden vond alweer 70 jaar geleden in september 1944 plaats.
Er wordt dit jaar op tal van plekken aandacht aan besteed, onder meer in de
Betuwe. Want ook hier waren de gevolgen enorm. Niet alleen in de dagen van de
strijd, maar tot de bevrijding in mei 1945 en nog lang daarna, tot op de dag van
vandaag, liet de oorlog hier zijn sporen na. De eerste dagen was de Betuwe het
middelpunt van de gevechtshandelingen, vervolgens werd de bevolking geëvacueerd en bij terugkomst troffen zij een totaal verwoeste Betuwe aan. Dit wordt
onder de aandacht gebracht aan de hand van lezingen met afbeeldingen, foto’s en
filmbeelden en liederen uit die tijd.
Oud-wethouder Jan Brouwer presenteerde op 16 juni een boek met zo’n zestig
fouten en verdraaiingen in de geschiedschrijving over die periode.
In juni verscheen ook een roman van Michel Bongers over de strijd bij ‘De Heuvel’ bij Bemmel, vanuit het perspectief van een Duitse soldaat.
Komende maanden

In september houdt onze Historische Kring een tentoonstelling over dit onderwerp in de R.K. kerk van Oosterhout.
In de week van maandag 13 tot en met vrijdag 17 oktober zijn in de Werenfriduskerk in Elst panelen te zien met foto’s en andere afbeeldingen. Ze geven een indruk wat er zoal in de Betuwe gebeurd is tijdens en na Market Garden.
Op donderdag 16 oktober organiseren de gezamenlijke historische verenigingen
uit onze gemeente ’s avonds om 20.00 uur een bijeenkomst met de nadruk op de
gevolgen van Market Garden voor de Betuwse bevolking. Afwisselend zingt het
Non Kozakkenkoor op die tijd toepasselijke liederen.

Zie ook www.nonkozakkenkoor.nl
Nadere informatie volgt te zijner tijd. Houdt ook de kranten en huis-aan-huisbladen in de gaten. Al met al wordt de geschiedenis springlevend gehouden. Zie ook
andere artikelen in dit nummer van Oud Neis.
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Gelders Erfgoed
Krijno Horlings
Op 9 mei was een bijeenkomst bij het Gelders Archief. Het archief zat jarenlang
in de Diogenesbunker (zie het artikel over Vliegveld Deelen ofwel de Fliegerhorst)
naast de toegang in Schaarsbergen tot het Park de Hoge Veluwe. Nu is het gehuisvest in een riant kantoor aan de Westervoortsedijk in Arnhem. Zo’n zestig leden
van historische kringen en genootschappen waren er om te horen wat de Gelderse
identiteit is. Ben je Gelderlander, of voel je jezelf meer Achterhoeker, Veluwenaar,
Betuwenaar of Rivierenlander? Het verschil tussen Arnhem en Nijmegen is wel
duidelijk (voetbal!), tussen dorpen voor ingewijden ook, al is er door moderne
ontwikkelingen en verbindingen veel veranderd. Maar in feite is een groot deel
van de Gelderse bevolking in de loop der eeuwen uit andere delen van het land
gekomen en heeft dus geen eeuwenoude Gelderse identiteit.
Wagen vol verhalen

We werden attent gemaakt op ‘Een wagen vol verhalen’, de opvolger van de geschiedenisbus van Omroep Gelderland. Met een postkoets, getrokken door twee
fiere paarden, toert Renate Schutte van Omroep Gelderland door de provincie en
laat plaatselijke bewoners en verhalenvertellers aan het woord over tradities en gebruiken. Denk aan gewoonten, evenementen, volksliedjes, streekrecepten, ambachten, het dagelijks leven,
streek- en volksverhalen, sport en
vrije tijd, muziek, feestdagen.
Vanaf september worden rapportages hierover op de televisie uitgezonden. Ook hier hebben we
een aantal sagen of legenden, zoals
Kwaod Aleid in Oosterhout, het
verzonken kasteel in de kolk van
Loenen en de reus Knillus, die met zijn broers zand heeft gekruid waar Valburg
en De Mellard op is ontstaan. En dijkdoorbraken, tabak, fruit, jam, oorlogsverhalen, de evacuatie, het Manneneiland, de Betuwelijn en –route, om maar iets te
noemen. Weet u verhalen uit onze omgeving die daarvoor in aanmerking komen?
Vertel ze! Er staat veel informatie over dit project op de site
www.eenwagenvolverhalen.nl, waarin het verleden tot leven wordt geroepen.
De Romeinse grens in beeld

De grens van het Romeinse Rijk, Limes genoemd, liep van de Zwarte Zee tot in onze
contreien langs de Rijn, via Xanten, Arnhem
(Meinerswijk), Lienden, Wijk bij Duurstede/
Dorestad / Levefanum tot de Rijn bij Katwijk in
de Noordzee uitmondde.

llustratie: Rijksdienst voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek

Aan de noordzijde in Vrij Germania woonden vijandige stammen. De Betuwe is
vernoemd naar de in het Rijk ingelijfde Bataven. Langs de grens waren verster25

kingen (Castella en forten) om het achterland te verdedigen. Dit verleden wordt
steeds meer zichtbaar gemaakt, zoals in de omgeving van Woerden.
Zie www.limesetlaurium.nl.
LUIM

Op 16 mei was een inspiratiedag onder de naam LUIM (Limes Uitwisseling- en
Inspiratie Moment). Het begon in Kamerik op een boerderij, de Boerinn, waar
onder meer Romeinse spelen mogelijk zijn. We bezochten het museum in Woerden, waar een supermoderne expositie van het oude Romeinse erfgoed was. En
we voeren op een nagebouwde Romeinse vrachtboot terug richting de Boerinn,
om daar ervaringen en plannen uit te wisselen.
In de buurt

In Meinerswijk is een plan om de contouren van het Castellum weer zichtbaar te
maken. Elst heeft tempelresten onder de Grote Kerk. Zie voor de geschiedenis
www.pg-elst.nl bij Kerkmuseum en Romeinse tijd. Nijmegen heeft behalve de
naam Ulpia Noviomagus Batavorum ook tal van resten uit de Romeinse tijd, in
het Valkhofmuseum en op straat. En er zijn wandel- en fietsroutes in de Betuwe
en uiteraard in en om Nijmegen.
Ontdekking

Tussen Nijmegen en Beek lag hooggelegen op het
Kops Plateau een Commandopost van het Romeinse
opperbevel met een legerplaats. Zie ook
www.kopsplateau.nl Van hieruit moesten de Germanen onder de duim worden gehouden, met hulp van
de Betuwse Bataven. Van 24 mei tot 1 juni was hier
een van de belangrijke plekken van de Romeinenweek. Zie ook www.romeinenweek.nl.
Onderaan het Kops Plateau schuurde ooit de Waal langs de stuwwal, waar de
Romeinen over uitkeken. Ongeveer bij het tankstation duikt John Mulder in het
verleden door in de bodem te boren. Tot zijn blije verrassing blijkt er veel terug te
vinden van een lange kade, waar in die tijd goederen werden aangevoerd. Hieraan
wordt later nog de nodige aandacht gegeven. Al deze ontdekkingen worden vastgelegd in een soort wikipedia over de Limes, de zogenoemde www.limeswiki.nl.
Ook op deze manier wordt een boeiende periode aan het begin van onze jaartelling ontsloten.

BOIC opgericht
BOIC staat voor Betuws Oorlog Informatie Centrum, een initiatief van Bauke
Huisman uit Valburg en Robert Braam uit Gendt. Zij willen aandacht geven aan
de invloed van WO II op de Betuwe. In mei is de stichting opgericht, met dank
aan sponsor notaris Castrop. Perenboom Design uit Valburg maakt belangeloos
een website, waarvoor ook dank. Eind juni waren Bauke en Robert present op het
verzoeningsweekend op Kasteel Doornenburg.
Voor het vullen van de site is informatie van bewoners en organisaties over dit
onderwerp meer dan welkom. Wie verhalen, foto’s, artikelen, knipsels of wat dan
ook heeft, kan contact opnemen met Bauke (of Robert). Dan is een afspraak gauw
gemaakt: baukehuisman@hetnet.nl.
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Van alles van vroeger.......
Dini Huijbers
Kraamdrank

Kandeel was in vroeger dagen dé kraamdrank bij
uitstek. Familieleden en goede vrienden werden op
deze drank getrakteerd. De vader droeg daarbij een
met kant omboorde satijnen muts en een gebloemde kamerjas om de boze geesten af te leiden van
moeder en kind. De pijp kaneel, waarmee door de
vader in de kandeel werd geroerd, moest hem
kracht geven om die geesten te weerstaan. Bij de
geboorte van een jongen werd een lange kaneelstok met strikken gebruikt, bij een meisje een korte
stok met één strikje.

Een 18e-eeuwse kraamheer in vol
ornaat met in zijn hand een porseleinen kommetje met kandeel

Kandeel

5 gram pijpkaneel
10 gram kruidnagel
de schil van 1 citroen
2 deciliter water
6 eierdooiers

100 gram basterdsuiker
1 liter rijnwijn
1 pijp kaneel

Laat de kaneel, kruidnagel en de citroenschil 1 uur
zachtjes trekken (niet koken) in 2 dl water. Zeef het aftreksel en laat het afkoelen. Klop vervolgens de eidooiers met de basterdsuiker schuimig. Roer hier het afgekoelde kruidenaftreksel door, verwarm alles au-bain-marie in een pannetje en schenk ten slotte al roerend met
de pijpkaneel de rijnwijn erbij. Kandeel kan zowel warm
als koud worden opgediend. De kraamdrank werd gedronken uit een kandeelglas of een porseleinen kommetje.
Beschuit met muisjes

Vroeger was beschuit een luxe en kwam
alleen tijdens feestdagen op tafel. Een geslaagde bevalling was zo’n feestdag. Het
eten van beschuit met muisjes (blauw
voor een jongen en roze voor een meisje)
berust ook op bijgeloof. De muis is een
symbool van vruchtbaarheid.
Het eten van beschuit met muisjes diende om boze geesten te bezweren.
Bronnen:
Tekst: Gelderse Pot van uitgeverij Verba, Soest
Foto’s: Internet en Gelderse Kost van uitgeverij Verba, Soest
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Landwinkel De Grote Doorn
te Loenen

