Inhoudsopgave

Colofon

Van het bestuur

2

Verhalen over

3

bombardementen, evacués,
tewerkstelling en thuiskomst vanaf
september 1944
Oorlogsherinneringen

5

1944-1945 uit “Memoranda”
Van pastoor Van Dieden,
Pastoor in Valburg 1940-1958
Herinneringen aan de

9

oorlog van Gerard de Kok
uit Oosterhout

Van Wim Milder:
Oorlog in Oosterhout
Uit het oorlogsdagboekje
Van Jan Smits in Slijk-Ewijk 22
29

Oosterhouter Johan Elings
In de verstrooiing:

34

-Onze school
34
-De gezondheidstoestand van
de mannen op het manneneiland,
dokter Huygen
35
-Diefstal, dominee Mulder 37
Van alles van vroeger

39

Dini Huijbers
Sponsoren

Website:
www.historischekringoosterhout.nl
E-mail:
historischekringoosterhout@gmail.com
Redactie en opmaak Oud Neis:
Dini Huijbers
Loenensestraat 3A
6677 PL Slijk-Ewijk
Tel.:06-36565385
E-mail: ralfhuijbers@online.nl
Eindredacteur: John Mulder
Ontwerp omslag: Marlous Bervoets

Uit het oorlogsdagboek 13

De oorlogsjaren van

Uitgave van de Historische Kring
Oosterhout, Slijk-Ewijk, Valburg en
omstreken

40

Secretariaat:
Nienke Faber
Weem 26
6675 EB Valburg
Tel.: (0488) 43 17 34
E-mail: nienke26@xs4all.nl
Penningmeester:
Fred Koffeman
Loenensestraat 2
6677PL Slijk-Ewijk
(0481) 48 17 45
E-mail: fredkoffeman@hetnet.nl
Contributie:
Leden € 17,50, huisgenoten € 5,Bank:
rekeningnr. NL60RABO0139807403
t.n.v. Historische Kring Oosterhout, SlijkEwijk, Valburg en omstreken
Werkadres/archief:
Dorpshuis De Schakel, De Honsvoet 2,
Oosterhout
Werkavond:
Elke donderdagavond vanaf 20.00 uur
Juli en augustus gesloten
Bestuur Historische Kring Oosterhout,
Slijk-Ewijk, Valburg en omstreken
John Mulder (voorzitter)
Oosterhout
Nienke Faber (secretaris)
Valburg
Fred Koffeman (penningm.) Slijk-Ewijk
Marlous Bervoets
Slijk-Ewijk
Frans Spaan
Oosterhout
Krijno Horlings
Valburg

1

Van het bestuur
Herdenkingsjaar 1944-2014

In september en oktober j.l. is in het algemeen veel aandacht geweest voor de
herdenking van operatie ‘Market Garden’, de operatie die 70 jaar geleden plaats
vond. Bijzonder was de tentoonstelling in de R.K. kerk in Oosterhout op 20 en 21
september, georganiseerd door bestuurslid Frans Spaan in samenwerking met
Bauke Huisman en Nico van Kleef. Te zien waren foto’s, documenten en teksten
over de gebeurtenissen destijds in Oosterhout, daarnaast was er ook militair materiaal tentoongesteld en werkstukken van kinderen, gemaakt naar aanleiding van
een les gegeven door Frans Spaan over ‘Market Garden’. Aan de zondagse kerkdienst namen veteranen deel en na afloop gaf Dick van Altena een optreden.
De gezamenlijke historische kringen in de regio hebben op 16 oktober een herenkingsbijeenkomst in de
Grote kerk te Elst georganiseerd. Het was een avondvullend programma over de gevolgen van Operatie
Market Garden voor de Overbetuwse bevolking.
Historicus Freddy Coenders uit Driel gaf een inleiding over de strijd in de Over-Betuwe. Vervolgens
kwamen de heren Witjes, De Regt, Stunnenberg,
Viergever en Janssen aan het woord, die al dan niet
als ooggetuigen hun verhaal deden over de gebeurtenissen in het laatste oorlogsjaar. Het Non Kozakkenkoor m.m.v. soliste Elke Roumaat verzorgde drie optredens met passende liedjes van toen. En er werd een korte film vertoond met
beelden van de terugkerende evacués in mei 1945 in een verwoeste Betuwe. Verder was er een tentoonstelling waarvoor alle meewerkende historische verenigingen beeldmateriaal leverden.
Ook in het novembernummer van Oud Neis herdenken we de Tweede Wereldoorlog met het accent op de jaren 1944-1945. Dit themanummer gaat over oorlogsherinneringen. Er worden fragmenten uit oorlogsdagboeken of fragmenten uit
later opgeschreven herinneringen aan de oorlogsperiode gepubliceerd. Het betreffen dagboekjes uit Oosterhout, Slijk-Ewijk en ook uit Valburg. Het dagboek uit
Valburg is van niemand minder dan pastoor Van Dieden. De dagboekjes zullen
later in z’n geheel worden gebundeld in boekvorm of op onze website www.historischekringoosterhout.nl. De dagboekfragmenten hebben we integraal overgenomen met spel- en taalfouten.
Leden

In de afgelopen periode hebben we drie nieuwe leden kunnen verwelkomen,
mevrouw Dings en mevrouw Van de Riet uit Slijk-Ewijk en de heer Louten uit
Andelst.
Ons medeleven gaat uit naar de familie van de onlangs overleden heer R. van
Altena uit Oosterhout en de heer W. Tinnemans uit Slijk-Ewijk.
Financiën

Heeft u de contributie voor 2014 betaald? Mocht u dat zijn vergeten en nog moeten doen: maak 17,50 of voor een gezin 22,50 over op bankrekening nummer
NL60RABO0139 8074 03 t.n.v. Historische Kring Oosterhout, Slijk-Ewijk,
Valburg en omstreken
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Macht en onmacht

De eerste uitreiking van de nieuwe Terugblik nr. 15 ‘Macht en onmacht’ heeft inmiddels plaats gehad en u hebt deze ontvangen. Een thema waarbij niet iedereen
de neiging kreeg om in de pen te klimmen en een artikel te schrijven. We vermoeden dat dat voor het thema van 2015 wel zo zal zijn, omdat dat misschien wat directer bij het ‘gewone’ Betuwse leven aansluit.
Thema 2015

Het thema van het jaarboek 2015 is de agrarische teelt in de Betuwe door de
eeuwen heen. Tijdens de presentatie van editie 2014 verwoordde Kobus van
Ingen in zijn inleiding het nieuwe thema als volgt: Wat verbouwden de Betuwse
boeren, planters en tuinders?
We willen met dit thema graag een breed beeld schetsen van hetgeen men verbouwde aan vruchten, granen en andere gewassen. De periode die we voor ogen
hebben is het tijdvak vanaf het begin van de jaartelling tot de jaren zestig van de
vorige eeuw. Want in die tijd komt het verbouwen van maïs in zwang en dan verandert het landschapsbeeld van een diversiteit van gewassen naar een wat saaie
eentonigheid.
Laten we eens wat gewassen noemen; het verbouwen van granen, van peulvruchten zoals o.a. erwten, grutten, wikken en bonen. Het verbouwen van wortel-en
knolgewassen zoals (allerlei soorten van) bieten, knollen, aardappelen en wortelen.
Enten (bomen), fruitteelt en hop, kleurstof gewassen zoals meekrap en bijzondere
zaken als tabak en bloembollen. Kortom; als u eens in blik werpt in de bronnen
en lectuur wordt al gauw duidelijk wat onze Betuwse voorouders op hun akkers
hadden staan.
Natuurlijk spelen in dit verband ook nog een aantal andere zaken een rol. Bodembewerking, teeltwijze, handel, opslag en afzetgebieden. Maten gewichten, prijzen
en arbeidsintensiviteit. Graag willen we in beeld brengen datgene dat hier door de
eeuwen werd verbouwd, de randvoorwaarden zijn natuurlijk interessant en ondersteunend, maar niet het hoofddoel.
Wij vragen de leden van de Historische Kring Oosterhout, Slijk-Ewijk, Valburg en
omstreken een bijdrage te leveren aan dit bijzondere zeer Betuwse thema. Hebt u
een idee, laat dat dan weten, u wordt dan uitgenodigd voor een auteursbijeenkomst in februari. De inzendtermijn voor het artikel is 1 juli 2015. We zien uw bijdragen met interesse tegemoet.
Nadere informatie is te verkrijgen bij het Bestuur en de Redactie van Tabula
Batavorum: namens deze: Mieke van Veen-Liefrink
telefoon 024-3446970, email: liefrinkmieke@hotmail.com
Excursie een jaar uitgesteld

Helaas heeft het bestuur de excursie op 27
september j.l. moeten afzeggen. De busreis door het polderlandschap naar Oudewater en Schoonhoven houdt u tegoed!
Het bestuur organiseert de reis opnieuw in
september 2015.
De Vlist
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Verhalen over bombardementen, evacués, tewerkstelling en
thuiskomst vanaf september 1944

Dit nummer van Oud Neis staat geheel in het teken van dagboeken en herinneringen van een aantal bewoners uit onze Betuwse dorpen over de verschrikkelijke
gebeurtenissen die zij tijdens de laatste oorlogsjaren 1944/’45 hebben meegemaakt, opgeschreven en/of later doorverteld. Vanwege de beperkte, beschikbare
ruimte van ons blad hebben we een keus moeten maken. Hieronder volgt een
reeks verhalen, die wij u niet willen onthouden. Het zijn fragmenten uit de dagboeken van Jans Smit uit Slijk-Ewijk, Wim Milder uit Oosterhout en pastoor Van
Dieden uit Valburg, die respectievelijk door Ineke van Druten, Frans Spaan en
Nienke Faber zijn bewerkt en ingekort. Verder hebben Gerard de Kok en Arend
Elings, beiden uit Oosterhout hun herinneringen uit die tijd toevertrouwd aan
Frans Spaan. Tot slot hebben we enkele berichten uit het Weekblad der Ned.
Prot. Vluchtelingengemeente in Oost-Vlaanderen, getiteld ‘In de Verstrooiing’
overgenomen van onder meer dominee E. J. Mulder en dokter Frans Huygen,
destijds huisarts in Lent/Oosterhout.
De dagboekfragmenten
hebben we integraal overgenomen met spel- en taalfouten. De foto’s komen van
internet, Coby de Hartog,
uit ons archief en van
Bauke Huisman uit Valburg
(www.boic.nl, archief
BOIC), waarvoor onze hartelijke dank. Bauke heeft in
de loop der jaren een geweldige collectie verzameld.
Oorlogscorrespondent

Terug naar Oosterhout

De vertoning van de films van Henk Hermsen op dinsdag 18 november was een
groot succes. Het dorpshuis De Schakel zat barstens vol. Zo’n 200 mensen hebben genoten van beelden van ons dorp en zijn bewoners van zo’n 40 tot 50 jaar
geleden…. en van het humoristische commentaar van Frans Spaan. Zowel het
beeld en geluid (verzorgd door Jos Spaan) als de montage van de film (Frans
Maaskamp uit Beuningen) waren prima in orde. We hebben al 30 aanvragen binnen om van de films twee DVD ’s te maken. Frans Maaskamp is al aan de slag en
met een beetje geluk rollen de eerste DVD ’s al voor Sinterklaas van de band.
Mocht u interesse hebben in de film neem dan contact op met Frans Spaan 0481
481910 of met John Mulder 0481 481503.
Tot slot doen we een beroep op de inwoners van Oosterhout, Slijk-Ewijk en
Valburg om hun oude films over onze streek (Single en Super Acht of Video) aan
ons uit te lenen. Na het kopiëren krijgt u ze weer terug. En wij gaan aan de slag
om er weer een leuk geheel van te maken en t.z.t. te vertonen. Voor Valburg kunt
u terecht bij Nienke Faber en Krijno Horlings, voor Slijk-Ewijk bij Marlous
Bervoets en voor Oosterhout bij John en Frans.
Het bestuur wenst u met het voor u liggende Oud Neis veel leesplezier, een
zachte winter en tot ziens!

4

Oorlogsherinneringen 1944-45 uit
‘Memoranda’ van pastoor Van Dieden, pastoor
in Valburg 1940- 1958?
Pastoor Van Dieden kwam in 1940 naar Valburg. Hij was bij vele parochianen
zeer geliefd en heeft de parochiegemeenschap door de oorlogsjaren heen geleid. Pastoor Van Dieden heeft een dagboek bijgehouden waaruit wij hieronder het gedeelte uit 1944-1945 hebben weergegeven.
Zondagmiddag 17 Sept 1944: kwamen de vliegtuigen van de geallieerden

over Valburg. Parachutisten daalden tussen Renkum en Wageningen. Boven Valburg ontploften Duitse granaten, die ons dwongen de kelder op te zoeken. Grote
blijdschap in Valburg.
Pater Gilbertus Lohuis,
op assistentie stak de
mensen aan door zijn
enthousiasme. Dit was
het einde, dachten we.
Avond rustig met mooi
weer. Lichtsignalen van
parachutisten als
vuurwerk. Volgende
dagen donderde het
geschut uit het Zuiden….
Donderdag 21 Sept: Tegen de avond rollen Engelse tanks en amphibiewagens

vanuit de Valb. Str. het dorp binnen en slaan af naar Elst. Dorp liep uit. Spandoeken met ‘welkom’. Dolle vreugde. Tommies met Duitse officierspetten op stengun. Plots mitrailleert vanuit Herveld een Duitse gevechtswagen.… Alles op de
vlucht! Gevechtswagen op de vlucht. Een uur later tankslag tussen Valburg en
Elst. Vele getroffen tanks langs de weg….
Vrijdagmorgen 22 Sept: Kwamen de meeste inwoners van Oosterhout naar

Valburg vluchten, omdat daar gevochten werd. Met enige anderen namen wij hier
in de pastorie op o.a. broeder Ambrosius, hoofd der Jongensschool in Nijmegen.
Zaterdag 23 Sept: Zou ik juist met de broeder in de zaal dineren, toen wij een

geweldige slag hoorden. Een Duitse granaat had een gat in de tuinmuur geslagen
dicht bij de zaal. Wij wilden de kelder invluchten, toen er plots gebeld werd. Het
was de heer Visée sr., die meldde, dat er een granaat bij H. Knipping door het dak
was geslagen en dat het niet onwaarschijnlijk was, dat daar doden of gewonden
waren. Dus niet de kelder in maar even controleren bij de buren…. Het was een
onaangename emotie, om de veilige dekking te moeten verlaten en tussen het granaatvuur op pad te gaan! De broeder die blokhoofd van de Luchtbescherming in
Nijmegen was, ging als dekkingsdeskundige mee! Wij kwamen ongedeerd bij
Knipping aan, waar gelukkig niemand gewond was. Ik zal nooit vergeten dat wij
zeven keer plat in de modder hebben gelegen om dekking te zoeken.… samen de
pastorie uit. Ik moest op het Hoog zijn en hij wilde naar zijn parochiaan Mom op
Schoonderlogt. Hij had de fiets mee genomen. Toevallig kwamen wij tegelijk weer
aan de pastorie terug. Maar ik schrok van zijn gezicht. Een hoogrode kleur en ge5

heel bezweet, terwijl zijn
kleren vol modder zaten.
Ik moest hard praten,
anders kon hij mij niet
verstaan, wat hij was
ineens tamelijk doof
geworden…. Wat was er
gebeurd? Tussen de
spooroverweg bij het
station en de Logtse
straat passeerde hij een
Soldaat voor Schoonderlogt

Engelse tankcolonne, die op dat moment ineens door Duits geschut vanuit Renkum beschoten werd. Hij liet zich onmiddellijk van de fiets vallen en kroop naar
de sloot want er was daar helemaal geen dekking. De granaten ontploften zo dicht
bij hem, dat hij nog wel een paar dagen last had van doofheid. Ook was hij sinds
dat ogenblik altijd angstig, terwijl ik hem voordien om zijn koelbloedigheid
benijdde….
Na Zondag 1 October: Intussen leefden wij op de hoopvolle berichten, die er

telkens rondgingen, dat de Engelsen de komende nacht de Rijn zouden oversteken. Vooral Br. Ambrosius zat vol geheimzinnig nieuws, alsof hij tot het Britse
Hoofdkwartier behoorde. Telkens had hij weer vertrouwelijk de een of andere kapitein uitgehoord, maar.. er kwam niets van uit!! Toen het ons duidelijk begon te
worden dat het nog wel maanden kon duren eer de geallieerden de Rijn zouden
oversteken, begon ons de moed wel een beetje te ontzinken. En vooral werden
wij erg bang, toen wij van goed ingelichte zijde hoorden, dat de Engelsen, om niet
te moeten overwinteren in de gevaarlijke Betuwe, zich voorlopig achter de Waal
wilden terugtrekken. Wat zouden de Duitsers dan wraak nemen op ons! Toen
kwamen hier onverwachts de Amerikaanse Airborn-troepen bij! Dat gaf nog eens
opluchting. Nu zouden ze wel spoedig doorstoten naar Oosterbeek, zo dachten
wij. Er waren drie Amerikaanse Aalmoezeniers bij, met wie wij veel vriendschap
hebben ondervonden. Toen ook de Amerikanen geen aanstalten maakten, om
over de Rijn te trekken, bekroop ons de sombere gedachte, dat wij het er wel niet
levend zouden afbrengen. Wij mochten toch niet verwachten dat de Duitsers
nooit eens raak zouden schieten!
Omstreeks 23 October: Pastoor Poelman met zijn huishoudster door de

Engelsen naar Brabant geëvacueerd. Hij kon daartoe verlof krijgen, omdat hij kon
aantonen, dat al zijn parochianen reeds naar het Zuiden waren gebracht. Wij misten hem vooral de eerste dagen erg, want onder zulke omstandigheden wordt de
vriendschapsband hechter. In stilte benijdden wij hen ook nog wel, wat hij kon nu
in het vervolg in een behoorlijk bed en bovengronds slapen zonder vrees voor de
verraderlijke granaten….
Een week later (tegen November) werden nog twee bewoners van onze kelder
geëvacueerd, zodat wij met z’n zessen overbleven. Voor mij persoonlijk zat er
deze prettige kant aan, dat ik nu ook op een kermisbed kon slapen, want ik had
vier weken lang een ligstoel voor lief moeten nemen. En dat valt niet mee….
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Op Vrijdagmiddag 10 Nov: kwam hier een afdeling Canadezen ter vervanging

van de Airborns, die ongaarne weggingen, omdat ze naar Japan moesten. Diezelfde avond kreeg ik al bezoek van een Canadese onderofficier met de mededeling,
dat er weer een artillerie-uitkijkpost op de toren zou gevestigd worden. Al mijn
protesten hielpen niets. Ze maakten boven in de spits het luik open, maar omdat
het niet rechtstreeks uitkeek op Heteren en Renkum, gingen ze daarnaast leien van
de toren afbreken en zaagden een nieuw luik in de spits. Als camouflage hingen ze
er een … zak voor! Pastoor van Esveld en ik zeiden hun, dat we nu morgen zeker
granaatvuur naar hier kregen. Zij ontkenden dat ten stelligste..!!
Zaterdagmorgen 11 Nov: Daar wij al vroeg explosies gehoord hadden be-

raadslaagden wij of er wel Mis gelezen kon worden. Wij waagden het erop. Pastoor van Esveld om half acht, ik om 8 uur. Wij dienden elkaar. Er waren verschillende mensen in de kerk o.a. Father Faistl. Bij mijn biechtstoel zat de oude juffrouw Bus. Daar Broeder Ambrosius pastoor van Esveld diende, ging ik de
biechtstoel in. Terwijl ik de biecht zat te horen, kwam ineens een soort gehuil op
ons af, daarna een ontzettende ontploffing. Alle lichten waren uit! Pastoor van
Esveld, die juist met het Offertorium zou beginnen vluchtte halsoverkop met zijn
misdienaar naar de kelder van de pastorie. Allen in de kerk renden hem over het
puin heen achterna. Ik trok juffrouw Bus uit de biechtstoel,
maar ze spartelde tegen en wilde
eerst haar tasje zoeken. Daarom
moest ik haar met geweld naar de
sacristie slepen. Ik vluchtte daar
in de kluis maar bedacht, dat de
luchtdruk de deur wel eens al te
vast kon dichtknallen, daarom
rende ik tenslotte naar de kelder,
die vol volk zat. Father Faistl zat
zijn borst te betasten, hij meende
een scherf te hebben opgelopen.
Gelukkig bleek dat het maar een
stuk puin was geweest, dat niet
doorgedrongen was…
Rookgordijn door geallieerden

Hij vroeg mij daarna wat de woorden ‘foei, foei, foei’ betekenden. Omdat ik zijn
bedoeling niet begreep, wees hij op de oude Piet Philipsen en zei: ‘hij riep dat
maar aldoor, terwijl hij voor mij uit naar de kelder vluchtte.’ Ik heb zo goed en
kwaad als dat ging de aalmoezenier die betekenis verduidelijkt. In de kerk zag het
er verschrikkelijk uit. De hele Doopkapel was weggeslagen. Men kon wel met
paard en wagen binnenrijden. Overal lag puin en wat er nog aan ramen heel
gebleven was tot nu toe, was nu ook stuk. De gebrandschilderde ramen van het
priesterkoor waren lelijk beschadigd. Door de luchtdruk waren er vele stukken
uitgesprongen. Ze zaten verder vol barsten, zoals nu nog na de restauratie te zien
is. Ze hebben het echter verwonderlijk goed uitgehouden. Father Faistl was
verontwaardigd over de Canadezen, die met hun uitkijkpost de oorzaak hiervan
waren en hij ging voor ons naar de commandant om te protesteren. Het hielp
niets. Hij kreeg te horen, dat de artilleriepost er helemaal geen schuld aan had.
Maar dat er hier spionnen van de Duitsers rondliepen, die alles naar de overkant
van de Rijn seinden. Dat is natuurlijk de grootste onzin, die denkbaar is.
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Immers een kind kan begrijpen, dat de Duitsers met hun sterke kijkers de
installatie op de toren vlak voor zich konden halen. Dus de artilleriepost bleef!!
De Canadezen moesten echter hun spionnen-theorie een schijn ven werkelijkheid
geven. Daarom stuurden zij Father Mac-Kennigan naar mij toe of ik niet kon
bewerken, dat de zusters van Lent vrijwillig naar Noord-Brabant zouden gaan.
Daar waren meerdere Duitsers onder die zusters en het zou een zeer goede indruk
maken op de legerleiding, als ze eigener beweging gingen! Natuurlijk ging ik daar
niet op in, maar zei hem, dat alleen de Canadezen door hun stommiteit van alles
de schuld waren… Die bewuste enorme granaat schijnt afkomstig van het
spoorweggeschut, dat in Ede stond opgesteld. Dat is zowat 30 km. van Valburg.
Een week daarvoor Zaterdag 18 Nov. 1944 kwam aalmoezenier father

Mac-Kennigan bij me, om namens de Amerikaanse
kolonel mij te vragen of het goed was, dat hij met zijn
hoofdkwartier in deze pastorie mocht komen wonen. Zo
ja, dan mochten pastoor van Esveld en ik hier ook
blijven en mee-eten van de Amerikaanse keuken. Dat
leek ons een lot uit de loterij. Er was immers bekend
gemaakt, dat de overblijvende mannen niet van de
militaire keuken mochten eten, maar zelf hun potje
moesten koken. Daarom hadden pastoor van Esveld en
ik al enkele kook- en naailessen ontvangen van Gé! Wij
hadden echter bitter weinig aanleg! Broeder Ambrosius
bood zich wel aan als kok en hij meende ook nog al goed
te kunnen naaien, maar… zo was het toch beter. Bovendien garandeerde de
kolonel, dat al mijn persoonlijke bezittingen dan veilig zouden zijn. Dus namen
wij tot teleurstelling van de broeder het voorstel maar aan…!
De volgende avond, Zondag 19 Nov. 1944 kwam de aalmoezenier mij be-

richten dat de kolonel op Dinsdag 21 Nov. in de pastorie zou trekken. Zijn uitdrukkelijk verlangen was echter, dat de vrouwen voordien het huis uit waren. Ik
zei hem, dat zulks onmogelijk was, daar de vrouwen eerst de daaropvolgende Zaterdag door de Engelsen naar Nood-Brabant zouden worden gebracht. Toen liet
de kolonel het volgende voorstel doen: Het viertal vrouwen van de pastorie
mocht op Woensdagmorgen door de Amerikaanse aalmoezenier father Mac-Kennigan in zijn jeep naar Brabant worden gebracht en wel naar een adres, dat ik maar
zou opgeven. Bovendien zou er nog een aanhangwagentje achter de jeep worden
gekoppeld, opdat ze iets meer van haar bezittingen konden meenemen. Natuurlijk
werd dit voorstel geaccepteerd…
Op Dinsdagavond 21 nov. kwam de Amerikaanse staf aan de pastorie. Alle

kamers werden in beslag genomen. Wij mochten daar volstrekt niet meer komen!
In de gang liepen twee schildwachten. In de keuken, waar wij officieel mochten
zijn, was het voor ons onhoudbaar, want daar vertoefden de koks en ander mindere goden van de staf. Wij moesten dus noodgedwongen de kelder maar voor lief
nemen. Die nacht konden wij niet slapen van de herrie. Er was een extra rumrantsoen uitgedeeld. Wij kregen er helaas niets van, pastoor van Esveld zei mij: ‘Ik
kan hier niet blijven, ik ga morgenochtend naar Reeth, naar de boerderij van Hoppenreys'. Ik zou hier dus moederziel alleen overblijven; daarvoor voelde ik allerminst! Daarom besloot ik om de volgende dag maar de gastvrijheid van pastoor
Nierman te Oosterhout in te roepen. Ik hoopte dan per fiets van Oosterhout uit
de Valburgse mannen te kunnen verzorgen.
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Herinneringen aan de oorlog van
Gerard de Kok
Gerard de Kok, zoon van bouwvakker Jan de Kok en Marie van Xanten heeft 28
jaar aan de Peperstraat in Klein Amsterdam in Oosterhout gewoond (nu Jan
Schilting). Daar werd hij in 1933 geboren. Gerard kwam in het onderwijs terecht. Zijn laatste standplaats als hoofdonderwijzer was in het Limburgse dorp
Helden, waar hij nog steeds woont. Hij heeft als jongetje van 11 de oorlogsperikelen in Oosterhout meegemaakt.
Hieronder volgt zijn verhaal.
De eerste oorlogsjaren gingen voorbij, zonder noemenswaardige gebeurtenissen.
Het was op het einde van de oorlog in het voorjaar van 1944. Iedereen was thuis,
want gaan werken gebeurde niet, omdat de situatie kennelijk te gevaarlijk was.
Vliegtuigen met gliders kwamen bij ons over. Ertussen door vlogen jachtvliegtuigen, die schoten op het afweergeschut van de Duitsers. In de verte konden wij de
parachutisten over de Rijn zien neerdalen. Om het neerdalen nog beter te kunnen
zien had mijn oom een laddertje tegen de muur gezet bij de achterdeur. Even later
vloog er een stuk steen uit de muur vlak bij de lengtebalk van de ladder. Of hij
naar beneden wou!! Hiermee werd een spannend, maar mooi schouwspel beëindigd en moesten we noodgedwongen naar binnen. Toen we enkele dagen later op
de vliering kwamen lagen daar een groot aantal mitrailleurkogeltjes.
September 1944

Tegenover ons huis woonden oom Wim met tante Truus en drie kleine kinderen
in het oude huis van oma. Oom Grad woonde ook nog in het ouderlijk huis.
Oom Grad was fietsenmaker en had zijn werkplaats in een schuur achter het huis
van oma. Voor de werkplaats lag een groentetuin en daarin had oom Grad een
eenmansgat gegraven, waar hij insprong als er onraad van vliegtuigen dreigde. Ons
keukenraam keek uit op de tuin van oma 's huis en zodoende konden wij zien als
oom Grad zijn gat insprong. Als dit gebeurde was dit voor ons het signaal de kelder in te gaan, die grensde aan de keuken. Een van de zonen van oom Hent, die
bij ons inwoonden, was pas aan zijn blinde darm geopereerd en lag constant op
een matras in de kelder. Ook 's nachts sliepen wij vaak met z 'n allen zo goed en
zo kwaad als dat ging in de kelder. Vaak kon er iemand niet slapen en verbleef dan
in de keuken. In een van die nachten werden wij door oom Hent, geroepen naar
de keuken te komen. Via het genoemde keukenraam hadden wij ook zicht op een
groepje huizen aan het Vredesplein, ongeveer 200 meter verder. In een van die
huizen woonden tante Mina, zuster van mijn moeder met een groot gezin, oom en
8 kinderen. Midden in de nacht zagen wij dat hun huis, het Groene Kruis gebouw
en nog enkele andere huizen in lichtelaaie stonden. Later hoorden wij, dat deze
huizen na verdrijving van de bewoners moedwillig door de Duitsers in brand zijn
gestoken om beter zicht te hebben op voor ons onbekende doelen. De bewoners
waren ineens alle bezittingen kwijt en konden hun werk niet meer uitoefenen.
Mijn oom had een zaak met elektrische artikelen en reparatiewerkplaats daarvoor,
een fietsenmakerij en taxibedrijf. Alles was weg en na de oorlog moest dit alles
opnieuw worden opgebouwd.
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Vluchten via Eimeren naar Herveld-Andelst

Op een middag kwam een overbuurman Bertus van Ree naast het huis van oma,
die daar woonde met zijn vrouw Hinke en een groot aantal kinderen bij ons door
de achterdeur stiekem binnen, want hij had eigenlijk helemaal niet buiten mogen
komen van de Duitsers. Hij vertelde ons dat we maar wat noodzakelijke spullen,
als waardepapieren e.d. bij elkaar moesten zoeken, want hij had geruchten gehoord, dat de hele buurt ontruimd moest worden. Mijn ouders en het gezin van
mijn oom zochten de noodzakelijke dingen bij elkaar en zetten dat alvast in de
gang om indien nodig zo snel mogelijk weg te kunnen. En inderdaad kwamen met
veel lawaai om ongeveer 18.00 uur Duitse soldaten met geweren in de aanslag
binnen en joegen ons het huis uit. Mijn vader wilde nog iets uit de slaapkamerkast
pakken en werd met een geweer bedreigd het huis uit gejaagd. Buiten gekomen
wisten wij niet wat we zagen. Rondom het huis was geschut opgesteld en het lag
bezaaid met lege sterke drankflessen. Ik raakte in paniek en huilde. Er kwam een
aardige Duitse soldaat naar mij toe, die mij over de bol aaide en zei: ‘Kalm maar’
of iets van dien aard. Iemand vroeg waar we heen moesten en er werd gewezen
naar het veld, dat aan het einde van ‘Klein Amsterdam’ begon. Met alle andere
mensen uit de buurt trokken we inderdaad het veld in. Het was voor ons kinderen
een beangstigende ervaring, zekere toen het wat later en langzaam donker werd.
Op ongeveer 1 à 2 kilometer naar rechts loopt de weg van Nijmegen naar Arnhem. Wij liepen ongeveer parallel met die weg. Het meest beangstigende waren de
onophoudelijke vuurflitsen van allerlei oorlogsmateriaal, waarschijnlijk van tanks
tot geweren, die heel duidelijk waren te zien op die weg van Nijmegen naar Arnhem. Het was een barre tocht - vooral oude mensen en voor ouders met kleine
kinderen, zoals oom Wim en Tante Truus met kinderen van 4, 2 en 1 jaar- die
dwars door het veld ging, soms over afrasteringen en over sloten wel een barre
tocht geweest zijn. Zoals wij later hoorden zijn er op deze tocht 3 mensen omgekomen o.a. door verdwaalde kogels.
Na het vallen van de duisternis kwamen we terecht in Eimeren. Hier werden we opgevangen in een boerderij, waar
we die nacht met het hele gezelschap uit onze buurt hebben overnacht in het achterhuis, waar de boer die ruimte
vol stro had gelegd. De volgende morgen werden we met
een vrachtwagen naar verschillende opvangadressen
gebracht.
Wij werden met ons gezin ondergebracht bij de familie Herman Meeuwsen-Kok
in Herveld-Andelst. Deze mensen hadden geen kinderen en wij werden er erg
gastvrij opgevangen. Het was een vooroorlogse woning, waarvan ik me de gewelfde kelder, waarin we bij luchtalarm regelmatig moesten vertoeven, nog goed herinner. Bij de woning stond een grote hoge ouderwetse houten schuur, waarin de
heer Meeuwsen na de tabaksoogst van zijn akkers de tabaksbladeren droogde. In
de tijd dat wij daar waren werd de tabak geoogst en mocht ik meehelpen de tabaksbladeren aan te rijgen aan lijnen door een sneetje in de stengel te maken. Als
de lijn vol was werd deze bovenin de schuur opgehangen om zo de bladeren te
drogen. In die tijd werd er wel veel zelfgeteelde tabak gerookt.
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Intussen was ons gebied bevrijd door de geallieerde soldaten. Na allerlei geruchten
over plannen om het gebied onder water te zetten om Duitse resttroepen te verdrijven en verder op te kunnen rukken over de Rijn, werden alle vrouwen, kinderen en bejaarden op een dag in september 1944 in militaire voertuigen gezet en
weggevoerd naar een op dat moment nog onbekende bestemming. Weerbare
mannen mochten blijven om de bezittingen te beschermen samen met de geallieerde bevrijders. Het gebied werd later bekend als ‘Het Manneneiland’. De mannen die achterbleven, waaronder mijn vader en oom Grad hebben een avontuurlijke tijd meegemaakt en hadden vaak inkwartiering van Engelse, Amerikaanse of
Canadese soldaten. Aan voeding was geen gebrek, want zij mochten mee eten met
de soldaten.

Mannen van het “manneneiland” met Kees en Wout van Lent

Evacuatie via Nijmegen naar Tilburg

Intussen waren mijn moeder, Piet en ik ook met wat noodzakelijke spullen met de
militaire colonne vertrokken op weg naar een toen dus nog onbekend evacuatieadres. De andere familieleden gingen ook mee. Omdat oom Wim zijn vrouw met
kleine kinderen niet alleen kon laten, ging hij ook mee en ook Oom Hent was bij
de groep evacués. Onderweg hoorden we allerlei speculaties over eventuele bestemmingen, waaronder ook België vaak werd genoemd. De eerste avond kwamen we echter niet verder dan in
een klooster in Neerbosch bij Nijmegen, waar we per gezin ondergebracht werden in de voormalige
cellen van de kloosterlingen, kleine rechthoekige hokjes, waar de
meegenomen matrassen op de
vloer werden gelegd. Piet hield
zich prima voor zijn leeftijd maar
was wel erg moe.
Klooster Neerbosch
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Hij sliep altijd wat hoger met een kussen in zijn rug en hij wilde de matras half op
de vloer en half tegen de muur hebben in een hoek van ons compartimentje en
zei: ‘Laat mij hier maar zitten’ en viel zo bijna onmiddellijk in slaap. Ondanks het
vele lawaai van de medereizigers ook op de gang en de ondanks alle ellende toch
uitbundige prettige sfeer, sliep Piet rustig de slaap der onschuldigen. Als jongen
van 11 was het voor mij met andere kinderen uit onze buurt ook best een aparte
belevenis. Wat weer aangeeft dat ellende verbroedert.
De volgende morgen werden wij met onze schamele bezittingen weer in de militaire auto's geplaatst en ging de reis verder richting Tilburg zoals later bleek. Daar
aangekomen langs het Wilhelminakanaal, waar de AB. Wollen Dekenfabrieken gevestigd waren, werden we binnengelaten in de grote
fabriekshallen. Van daaruit werden we in kleinere
groepjes verder vervoerd naar van te voren door ’n
evacuatiecommissie uitgezochte adressen. Op de
Rielseweg aangekomen wilde men Piet op een ander
adres onderbrengen dan mijn moeder en ik, kennelijk
omdat hij een andere naam droeg. Dit liet mijn moeder echter niet gebeuren en de
al wat oudere mevrouw, waar mijn moeder en ik naar toe zouden gaan, sprak haar
zoon aan, die ook bij de commissieleden hoorde en bood aan ons alle drie in haar
huis op te nemen en zo bleven we bij elkaar. Dit was bij de familie Zandbergen.
Omdat de mensen zelf nauwelijks te eten hadden, moesten zij ons wel naar die
gaarkeuken laten gaan tot verdriet van mevrouw Zandbergen. De situatie verbeterde, toen mijn vader vanuit Oosterhout regelmatig voedselpakketten kon sturen
met o.a. vlees van zelf geslachte varkens en andere levensmiddelen, waar hij goed
aan kon komen. Ook de familie kon daarvan toen mee-eten.
Voor mijn moeder was het uiteraard een hele belasting om regelmatig op bezoek
te komen, terwijl zij ook de zorg had voor Piet, voor hem werd de situatie er niet
gemakkelijker op. Besloten werd, dat mijn vader ook in Tilburg bij ons zou komen
wonen, omdat mijn moeder deze situatie niet langer aankon. Oom Grad zou dan
alleen in Oosterhout in ons huis blijven en de bevoorrading van ons zo mogelijk
voortzetten. Dit gaf dus nog meer belasting voor de familie Zandbergen. Overdag
kon mijn vader vaak gaan werken voor het stukadoorsbedrijf van de zonen van
Zandbergen, die veel werk verrichtten voor de paters Trappisten van de abdij
‘Koningshoeve’. De bevrijding van ons land kwam langzamerhand op gang en in
mei 1945 konden wij terugkeren naar Oosterhout, waar het gewone leven langzaam weer op gang kwam.

Bij Hupkes in Oosterhout
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Uit het oorlogsdagboek van Wim Milder:
Oorlog in Oosterhout
Over de persoon Wim Milder is bij ons weinig bekend. Hij woonde aan de
Oosterhoutsestraat en was boekhouder van de veiling E.K.V te Ressen.
Hieronder volgt zijn relaas. Uit het dagboek ontbreekt een pagina met de
beschrijving van de reis naar en het verblijf in Tilburg en omgeving van België.
De volgende pagina begint op 18 september 1944 toen geallieerde
luchtlandingen plaatsvonden bij Groesbeek, Oosterbeek en Arnhem.
Dinsdag 18 september

Ook het luchtafweer werd vlak gesteld en beschoot de stad. De Engelsen schoten
voor het eerst terug en werden enkele huizen, o.a. van Kempen de bakker getroffen. Tijdens dit schieten ons dekgat half afgedekt met planken en daarna bedekt
met aarde. Buurman Hans van Kesteren ook aan het graven op 3 meter afstand
van mijn schuilloopgraaf achter het huis. Nijmegen brandde al en nog steeds werden granaten van hieruit (nabij het huidige voetbalveld) op Nijmegen afgevuurd. ’s
Middags omstreeks 3 uur kwamen honderden vliegtuigen en lastdragers, die naar
Arnhem vlogen, zeer laag over. Ook boven mijn schuilloopgraaf werden parachutisten afgelaten onder hels afweervuur! Ik zat in mijn en Hans van Kesteren in zijn
loopgraaf, terwijl Cor met de kinderen in de kelder was.

Het aflaten der parachutisten was een prachtig gezicht. Gele, blauwe en witte parachutes met voorraden en schommelende parachutisten. Het afweervuur was verschrikkelijk. Alles wat vuurwapenen droeg deed hieraan mee. Maar ook de parachutisten lieten van zich horen. Het scheelde dan ook niet veel of ik had een presentje van de Heeren te pakken. Twee werden er in de boomgaard van Den Hartog gevangen genomen. Tevens een kist met munitie die de SS-ers direct losbraken, op hoopen gooiden en lieten exploderen. Bij de heenvlucht beschreven de
vliegtuigen groote bogen en wel zoo, dat zij buiten het afweervuur bleven van de
vijand, ondanks hun geringe hoogte. Bij de retourvlucht der z.g. ‘sleepers’ werd er
vlak boven ons een vliegtuig aangeschoten. De rechter motor sloeg er finaal af en
daar ging hij. ARME JONGENS.
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Woensdag 20 september kwam het bericht ‘Engelschen over de brug!’ Het is

te begrijpen wat dat voor ons betekende. Een vlucht was het van het Duitsche leger. In paniek rende en holde alles door elkaar. Ook de bij ons ingekwartierde kok
moest vertrekken. Met het kruis van mij achterna! Maar de SS bleef hier en dit is
de strop voor de Betuwe geworden. ’s Avonds kwam de ingekwartierde SS-er mij
mededeelen: ‘Slaap niet in huis, alle huizen worden in brand gestoken en de munitie gaat de lucht in’. Wij dus naar het dekgat of schuilkelder. Gelukkig goed weer,
maar met een zieke Marijke die steeds moest overgeven. Het dekgat bleek te klein
zijn. Te smal onderin, aangezien wij geen vermoeden hadden toen we begonnen te
graven dat het 3 meter diep zou worden voor geel zand zichtbaar werd. Cor en de
kinderen konden wel zitten maar ik niet. En ja hoor, daar gingen de branden: huis
na huis (rond het Vredesplein) werd aangestoken. Of beter gezegd geschoten,
want dit gebeurde met fosforkogels, welke de SS-er er met tientallen inschoot.
Een zacht puf-puf-puf en daar gaat weer een huis. Verschrikkelijk zoo je dorp te
zien verbranden, en dit om de SS-phrase: ‘wij moeten schootsveld hebben voor
onze tanks’.

Jeep op het Vredesplein in Oosterhout

Dit branden duurde van 10 uur ’s avonds tot 4 uur in de nacht, met een zieke
Marijke die steeds meer overgaf, een mamma oververmoeid met twee kinderen op
schoot en een pappa die nauwelijks ruimte had om te staan. Zes uur lang twee
meter onder de grond in geweldige angst.
Toen kwam dezelfde SS-er ons vertellen: ‘kom er maar uit, er gebeurt niets meer,
maar zorg dat je morgenvroeg om 7 uur hier vandaan bent, want 16 Tigertanks
staan dan vlak voor jullie huis’. Ik vroeg hem ‘waarheen?’ Maar dat wist hij ook
niet. Hij stelde tenslotte voor achter de Tigertanks te vluchten, dan hadden wij
maar last van één richting, terwijl wij er nu tusschen zaten. Toen hij weg was zei ik
tegen Cor: ‘dat nooit, dan moeten wij mee vluchten als ze terug moeten’.
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Wij bleven dus voorlopig in huis van 4 tot 7 uur en daarna zouden wij vluchten,
want vóór 7 uur ’s morgens mocht niemand op straat zijn (sinds 12 september
gold er ‘Spertijd’ vanaf 8 uur ’s avonds). Vooral nu was dat levensgevaarlijk, maar
om 7 uur gierde het al door onze straat van machinegeweerkogels. Dus wij, als
enigste uitweg, de kelder maar weer in.
De familie van Kesteren met tante Koos en juffrouw van Rumpt met Corrie van
Rumpt (nu Oosterhoutsestraat 29 resp. nr.16) waren ook bij ons (nu Oosterhoutsestraat 31) in de kelder gevlucht. Even was het buiten stil en Cor zei: ‘laten wij
ons buiten zien, dan schieten ze niet, dan laten ze ons wel wegvluchten’. Cor naar
buiten tot aan het poortje en opeens ‘pets’: een kogel door het hekje, door het kozijn in de woonkamer. Cor sloeg met een schreeuw tegen de grond en wij dachten
het is gebeurd, maar het was van de schrik. Van Kesteren en ik sleepten haar naar
binnen en wij weer de kelder in.
Opeens een brandlucht en geknetter en daar gingen schuin voor ons weer twee
boerderijen in brand, nl. van Den Hartog en Cassant (nu Oosterhoutsestraat 12 en
van Balverenlaan 1), weer aangestoken door de SS. Wij hoorden boven ons het
puf-puf der fosforkogels en dachten allen daar gaat ons huis. Van Kesteren wilde
steeds naar buiten en zei: ‘liever buiten door kogels gedood dan hier levend
verbranden’. Ik had dan ook veel overredingskracht nodig om hem beneden te
houden.
Inmiddels was het half 9 geworden en hoorden wij gerommel en gedreun naderen.
En ja hoor, daar kwamen de Tigertanks langs ons huis. Tergend langzaam, een
stukje vooruit en dan weer stoppen en weer langzaam vooruit. Achter iedere tank
een 12-tal SS-ers met helmen waarop takjes en twijgen bevestigd zaten ter camouflage. Zij kwamen sluipend en kruipend langzaam vooruit. Dit was oorlog, een
prachtig schouwspel. Ik lag op de vloer van de gang en kon alles volgen. Toen alles richting Slijk-Ewijk (de Peperstraat in naar de dijk) was vertrokken, wij de kelder uit. De bewuste SS-er was ons komen vertellen: als je nog vluchten wil, dan
nu, nu heb je nog een kans. Kinderwagens, dekens, proviand en water werden
meegenomen en wij weg.
Achter Th. Lintsen (nu Oosterhoutsestraat 18) en Den Hartog in een zeer diepe
sloot, welke gelukkig zoo goed als droog was en waar wij de dag en nacht daarop
hebben doorgebracht, zonder dat er veel bijzonders met ons gebeurde. In het
dorp leek het ons toen lang niet pluis, gezien het flitsen van vuur in het donker.
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Op vrijdag 22 september om 9 uur kwam onze overbuurman van Rumpt,

die steeds bij zijn huis of in de omtrek was gebleven, even bij ons kijken en vertelde dat hij de thee al op had. Zijn vrouw gaf hem te kennen dat ook wij hierin
trek hadden, waarop hij wegging om thee te halen. Even daarna ging zijn vrouw
en Hans van Kesteren hem achterop. Na plm. 10 minuten staat opeens van
Rumpt weer achter ons met de wel zeer droevige tijding dat zijn vrouw en Hans
getroffen waren door een granaat welke zeer dicht bij hen was ingeslagen. Niet te
beschrijven wat dit in onze kolonie veroorzaakte. Van Rumpt’s vrouw beide benen zwaar beschadigd en het halve aangezien weg en Hans getroffen aan het gezicht, maar hoofdzakelijk aan het onderlichaam. Anderhalf uur hebben ze beiden
nog geleefd, hoe is het mogelijk, onder de vreselijkste pijnen met het volle bewustzijn van beiden. Ik heb met anderen Hans met de overjas zelfs aan, waaromheen
een deken gewikkeld, zelf gekist en in het graf laten zinken, Ja menschen, dat
komt even aan, dan gaat er wat in je om. De verslagenheid was zeer groot in de
sloot. Wij zaten daar met plm. 30 menschen, groot en klein, waaronder een kindje
van Ree (Willie). Bovendien nog twee kinderwagens, stapels beddengoed, broodtrommels op de kant van de sloot.
Nadat de hel in het dorp zoo was doorgegaan en wij alleen het fluiten der granaten hoorden, welke overgingen naar Elst en Valburg, was het omstreeks 3 uur in
de middag dat een Engelsch vliegtuig laag over de sloot vloog. Dit was ternauwernood weg of een granatenregen volgde op onze sloot, zoo geweldig, dat vergeet ik
mijn heele leven niet meer.
De Duitse tanks waren toen al uit
het dorp vertrokken, dat wisten wij
echter nog niet. Granaat op granaat,
neen duizenden granaten vielen
voor en achter ons op het land en
één in de sloot plm. 25 meter van
ons vandaan. Dit duurde van 3 uur
tot half 5, 1½ uur lang. Engelsch
mitrailleurvuur (vanuit de Balverensche hoek) zorgde dat wij niet konden opstaan door onophoudelijk
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ratelen. Steeds dichter en dichter kwamen zij naderbij. Even stil met het vuren en
dan begon het weer, en zoo 11/2 uur lang. Cor lag naast mij bovenop de kinderen. Cor op Robby en ik op Marijke. Steeds moest ik de hoofden der kinderen
met geweld naar beneden drukken, daar zij wild schreeuwend van angst steeds
maar op wilden staan, drijfnat van doodsangst. Ik ook, het water stroomde werkelijk van mijn hoofd en handen. Onder de modder van uitspatten der granaten in
de grond, de ogen der kinderen vol vuil. Neen zoiets verschrikkelijks, geen denkbeeld van te vormen. Na plm. 15 minuten waren Marijke en Robby zoo bekaf dat
ze als bewusteloos in slaap vielen, ondanks de regen der granaten en mitrailleurskogels.
Mijn zware overjas lag over ons viertjes heen, wat een geluk was, anders had menige hete scherf de kindertjes kunnen branden. Cor brandde haar been en haar
oor hieraan. Ik ben daar later nog verschillende keren wezen kijken en steeds vragen wij ons af, hoe is het toch mogelijk dat wij daar levend uit zijn gekomen.
Dit duurde tot half 5, toen waren de mitraillisten aan de sloot en vinden daar ….
vluchtelingen in doodsangst. De wanhoop zijn wij allen nabij geweest en hebben
gebeden ‘Onze Lieve Heer kom ons toch maar halen, ze scheiden toch niet uit
voordat ze ons de lucht in zien vliegen’.
Allen die daar gezeten hebben weten wat doodsangst is, maar ook wat bidden is.
Ondanks het geschreeuw der kinderen, het gieren en inslaan der granaten, het
knetteren der machinegeweren. Hardop werd er gebeden, met Protestanten en wie
weet wat, en wij zijn verhoord geworden. Hoe het mogelijk is begrijp ik nu nog
niet. Daar stonden dan de Tommies voor ons, mitrailleurs in de hand en wij verbluft. Wij konden het gevecht niet meer volgen. Duitschers weg en toch beschieting door tankgeschut, ja zelfs mitrailleurs.
Een Tommie vertelde ons dat een Engelsch vliegtuig ons voor een Duitsche stelling had aangezien. Plm. 30 man met bagage bij elkaar, dat was onze fout geweest.
Eerst waren we met de buurlieden, toen kwam er een familie met zeven kinderen
(Van Ree), zonder dekking of voedsel, ja Van Ree kwam op zijn sokken uit het
huis (Klein Amsterdam,) gevlucht wegens de treffers en zoo kwamen er steeds
meer. De Tommies hielpen ons met onze spullen uit de sloot die gelukkig niet in
het verlengde van onze aanvallende bevrijders lag, was dit het geval geweest, ja ….
Wij op weg naar huis. Een chaos in het dorp, haast geen denkbeeld te vormen.
Ons huis is er tamelijk goed van afgekomen, maar dit is naar ik meen ook het
eenigste (en de buren familie van Kesteren) met dat van P. Maassen (later fam.
Aarns), dat ook geen voltreffer kreeg. Toen ik thuis was ben ik direct met behulp
van Roode Kruis Tommy’s het keldergat dicht gaan maken. Eerst planken van de
overkapping – welke door de druk der vele pannen naar beneden waren gezakt –
daarop pannen, grond, weer pannen en weer grond. Maar toen dat klaar was
mochten wij toch niet in de kelder slapen van de Kapitein: te gevaarlijk, twee
tanks stonden naast het huis in de tuin. De Kapitein stelde een Roode Kruis-auto
beschikbaar welke op de dijk moest staan. Deze zou ons naar Nijmegen brengen
op verzoek van Cor (echtgenote), zij wilde maar naar huis.
Wij toen met de familie van Kesteren met tante Koos, van Rumpt (de veldwachter) en zijn zoontje Corrie op pad (naar de dijk). Een droevige stoet. Cor met onze
Marijke en van Rumpt aan de arm en ik met onze Robby en een stapel dekens.
Twee gezinnen waar een dierbare van was gevallen gingen over de Oosterhoutse17

straat en via de Krakenburgscheweg tot Th. Wanders aan de Dijkstraat (nu nr. 8).
Het was levensgevaarlijk om te loopen. De tanks stonden vast aaneen langs de
geheele weg. Kadavers lagen langs en op den weg, vele telefoonpalen en bomen

waren afgeschoten, en zoo sukkelden wij verder, dood en dood moe. Steeds
hadden wij de kinderwagen bij ons gehouden en nu lieten wij hem thuis staan.
Alles moesten wij dragen. Wij waren werkelijk allen de kluts kwijt.
Bij Wanders aangekomen konden Van Kesteren en Van Rumpt niet verder. Aangezien dit huis nog intact was gingen wij daar binnen en vonden 22 kinderen en
plm. 15 mannen en vrouwen. Allen vluchtelingen uit Oosterhout. De familie
Wanders was afwezig. Ze hadden schijnbaar zeer snel moeten vluchten, aangezien
het brood en de kopjes half leeg nog op tafel stonden. Cor en de kinderen in de
gang tegen de voordeur op een matras neergelegd. Daarna heb ik alle kinderen en
ook de groote menschen melk gegeven die ik bij mijn speurtocht door het huis in
de kelder vond. Van Rumpt was met Corry naar boven gegaan. Hij wilde slapen.
Met Bernd van Kempen (uit de Balverense hoek), welke ook steeds in de weer was, sprak ik af dat wij om de
beurt zouden waken. Hij zat op de deel tegen de buitenmuur op twee stoelen. Ik liet hem even zien hoe
mijn zuurstoflamp werkte en ging toen naar Cor en de
kinderen welke al in slaap gedommeld waren
Nauwelijks was ik er of daar slaat een granaat vlakbij in
en daarna een voltreffer midden boven door het huis.
Een geweldige paniek. Ik sleepte Robby en Marijke aan
de beenen het bed af. Cor droeg Marijke en ik Robby.
Het was pikdonker en uit alle kamers kwamen kinderen en grooten de gang op,
op weg naar de kelder die haast niemand wist, maar waar ik de melk had gevonden. Er stonden stoelen in de gang waarover velen struikelden, kinderen werden
onder de voet gelopen. Ik viel met Robby door het gedrang in een kamer, terwijl
Cor dacht dat het de kelder was. Een paniekstemming, onbeschrijflijk, en dat ter18

wijl de granaten bleven vallen. Enfin, wij kwamen in de kelder. Daar alle kinderen
geteld, maar wij misten van Rumpt en zijn zoontje Corry (11 jaar). Wij naar boven
en ja hoor: daar ligt van Rumpt, getroffen aan zijn voet. Van Kempen en anderen
hem naar de kelder gebracht, zijn been afgebonden met een stuk ijzerdraad wat
daar toevallig lag. Van Rumpt begon te rochelen, het schuim kwam op zijn mond,
zijn pols ging haast niet meer, braken en nog eens braken. De gebeden der
stervende gebeden, en dat terwijl de granaten om ons heen regenden.
Vrijdag 22 september: wij waren z.g. bevrijd. Ja, ja, wij konden het merken. Toen
het even stil was zijn de meeste vluchtelingen weer gevlucht. Wij bleven daar –
onze kolonie dan – met B. van Kempen. De heele nacht met van Rumpt opgetrokken. Eerst liggende op een ton en twee veilingkisten, een pracht bed voor
zoo’n zwaar zieke man die rilde en mijn handen haast afkneep van de koorts.
Later zagen wij dat er ook een ledikant in de kelder stond waar hij toen werd
neergelegd. Van 10 uur ’s avonds tot 8 uur ’s morgens zoo met hem opgetrokken.
In hoofdzaak is dit het werk geweest van B. van Kempen, een ware Apostel. Deze
van Kempen heeft ons ’s morgens, toen wij nog in de sloot zaten een emmer melk
bezorgd, ondanks het levensgevaar daaraan verbonden. Om 8 uur werd van
Rumpt opgehaald door Roode Kruis en Tommy’s, en naar Nijmegen gebracht en
vandaar naar ik meen naar Overasselt. Voor hij wegging drukt hij mij nog op het
hart: ‘zorg goed voor Corry, en bij het poortje van mijn huis staat een koffertje
waar mijn heele hebben en houden inzit, ga dit zoo spoedig mogelijk halen, ik heb
dit laten staan. Die nacht hebben Cor en ik gezeten, ieder met een kind op schoot,
beiden op één veilingkist waar ik met één bil op zat, want wij wilden onze kinderen tenminste laten slapen. Onder die pijnlijke omstandigheden merkte ik niet dat
door mijn achterste mijn darmen kwamen, waarvan ik dagen daarna nog veel ongemak heb gehad. Arme kinderen, maar ook arme Cor, mijn vrouwtje in positie,
in deze omgeving en omstandigheden. Dit was hard om aan te zien, maar Onze
Lieve Heer heeft ons geholpen. Wij zijn daarna geen van alle ziek geweest. Hoe is
het mogelijk, daar Cor toch steeds moest rusten en Marijke toch zo’n teer kindje
is. ’s Morgens werden wij opgehaald en naar de boerderij van de familie Dibbits in
Slijk-Ewijk gebracht (verlengde van de Dijkstraat). Daar zijn we liefderijk ontvangen en 14 dagen gebleven. Daar kregen wij de beste kamer en zij bleven in de
keuken. Deze menschen hebben zich buitengewoon voor ons uitgesloofd. Het
eten was daar goed en ruim voldoende. Wij blijven hen daar ook altijd dankbaar
voor.
Nu zijn we gelukkig weer thuis, alhoewel dag en nacht, ook nu ik zit te schrijven
de Duitsche granaten vallen. Zware granaten die gaten slaan, diep en breed als
onze keuken, maar hopelijk vinden die dingen ons huis niet.
Wij slapen ’s nachts natuurlijk in de kelder. Vooral ’s nachts komen Duitsche
vliegtuigen dikwijls poolshoogte nemen. Het is hen vooral gemunt op de
voetbrug. Het is een prachtig gezicht welk een vuurwerk zich dan voor ons oog
voltrekt. De Engelschen schieten dan 24 Trackers af: vuurballen welke langzaam
de lucht ingaan, hoog en laag, over en door elkaar. Komt een vliegtuig hierin
verward dan is het verloren.
Bij terugkeer uit Slijk-Ewijk in ons huis vonden wij een grote wanorde. Alles lag
door en over elkaar en enkele Engelse soldaten hadden daar hun intrek genomen.
Voor fl. 2200,- was ons toen al ontstolen en hoewel ik de daders niet kon aanwijzen, zijn de z.g. geallieerde vrienden daar niet credit aan. Onze dekens stonden
netjes opgerold en met een touw omwonden, alle schoenen op een rij op tafel,
klaar om door hen meegenomen te worden. Zonder ook maar iets te zeggen
waren de Heeren spoedig vertrokken. Ook een ander mooi staaltje beleefde ik
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nog. Van Rumpt de politieagent had vele voorwerpen van waarde opgeborgen in
zijn cel voor gevangenen. Enkele Engelse militairen waren voor de deur, welke
zeer goed gegrendeld was, hun middagpotje aan het koken. Maar als er niemand in
de buurt was hadden de Heeren meer aandacht voor de deur dan voor het eten. Ik
stond achter het verduisterd raam in mijn woning alles rustig af te zien. Na veel
geschroef en gebrek gingen de Heeren naar binnen en trokken de deur weer
achter zich dicht. Toen was het mijn tijd om alarm te maken, wat ik deed door
den Commandant te waarschuwen. Deze kon de Heeren op heterdaad betrappen.
Verschillende zakken vol stonden al klaar, maar het ging deze keer eens niet door.
De wegen en straten waren
in ons dorp in moerassen
herschapen. Tanks, carriers
en trucs doorploegden de
wegen. Hoewel enkele bulldozers steeds trachtten de
wegen begaanbaar te houden, was het met regenachtig weer voor de ingezetenen ondoenlijk zich buiten
te wagen. Fietsen was dan
ook dikwijls uitgesloten en
de huizen welke dicht aan
de straatkant lagen zaten tot
aan de nok vol met modderspatten.
Bulldozer in boomgaard in Slijk-Ewijk

Op alle weiden en in boomgaarden waren tanks en mortieren opgesteld en overal
zag men kampvuren tussen de bomen opflikkeren, hetwelk het geheel een
romantische aanblik gaf. De Tommies zijn echte padvinders en goed getraind in
het buitenleven. In de verte hoorde men, vooral ’s nachts, het ratelen van
machinegeweren van de voorposten die ook uit Amerikaansche
parachutistentroepen bestonden. Het lichte geschut stond ook in en om
Oosterhout en het zware aan de overzijde van de Waal. Vooral tegen het
schemeruur was het dikwijls een duel tussen Duitsch en geallieerd geschut. De
ruiten van de huizen hadden het dan zwaar te verduren. Ik zelf heb drie keer de
ruiten eruit gehad en menigmaal zeiden we tot elkaar, wanneer zal dit nu eindelijk
eens afgelopen zijn?
De spanning steeg met de dag, de vijandelijke granaten vielen steeds dichterbij.
Sommige dorpen welke al bevrijd waren kwamen weer in vijandelijke handen.
Vooral toen langs de gehele Waaloever opvouwbare rubberboten en amfibievoertuigen werden gedeponeerd, was voor ons het gevaar van overstroming niet
denkbeeldig meer.
Elst-Bemmel en omgeving moeten nu 13-11-’44 evacueren. Vermoedelijk Oosterhout ook. Voor 14 dagen kregen wij ook bericht evacueren’, wat echter drie dagen
later weer werd opgeschort tot later. Wij alles ingepakt wat wij wat wij mee konden nemen, de meubels naar boven gebracht, daarna weer alles gehaald en uitgepakt, en nu vermoedelijk toch evacueren. Afschuwelijk steeds dat onzekere. Het
water is daar debet aan, dit was onheilspellend, wat aanleiding kan worden voor de
Duitschers de dijken te bombarderen of te doorschieten.
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Op vrijdag 16 november 1944 vernamen wij dat de verplichte evacuatie van Oosterhout een feit was geworden. Dit trof ons, ondanks dat wij het al lang vermoed
hadden, wel zeer diep. Temeer daar ons zeer weinig tijd gelaten werd om iets te
redden, aangezien wij de volgende dag om 9 uur ’s morgens op het plein voor de
R.K. kerk met onze bagage aanwezig moesten zijn. Het bericht kwam om 5 uur ’s
avonds af, met de mededeling dat in de kerk de instructies zouden worden gegeven. Hoewel niet officieel bekend gemaakt, waren alle evacués van mening dat alleen het noodzakelijkste mocht worden meegenomen.

Evacuatie richting Brabant. De drie vrouwen rechts: Bets Vogelenzang (l), Marie Mason, Hen Zwijnen(r)

Waarheen wij werden gebracht werd niet bekend gemaakt. Na deze instructies
door den Pastoor vernomen te hebben, snel naar huis om te pakken, wat zonder
elektrisch licht met een kaarsje in de donkere Novemberavond lang niet meeviel.
Wij zijn dan ook bezig gebleven tot ’s nachts 3 uur. Al het meubilair naar de tweede verdieping gebracht en de kleinere huishoudelijke voorwerpen naar de vliering
verstopt, waarvoor ik eerst de planken moest openbreken en daarna weer dichtspijkeren. ’s Morgens hadden wij al enkele militairen in huis die ons verzekerden,
op erewoord van Engelse soldaat, dat wij bij terugkomst alles ongeschonden zouden aantreffen. Helaas hebben de meesten hun erewoord niet gehouden en de Betuwe leeggeroofd en geplunderd. Wij vernamen dan ook al spoedig dat de Engelsen die ons hun erewoord gaven ’s nachts al ons meubilair, wat wij met zoveel
moeite naar boven hadden gebracht, beneden hadden. Om plm. 10 uur ’s morgens kwam een wagen ons halen en bracht ons naar de Dorpsstraat waar al een
zeer lange rij wagens op verlading in Engelse vrachtwagens stond te wachten.

Bij Hupkes in
Oosterhout
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Uit het oorlogsdagboekje van Jans Smits
in Slijk-Ewijk
Jans kwam oorspronkelijk uit Tricht en was in die tijd huishoudster bij Marie
Breunisse aan de Waaldijk in Slijk-Ewijk. (nu bewoond door Ad en Ineke van
Druten; Ineke heeft dit verhaal bewerkt)

Jans Smits

Zondag 17 September: Vanavond 6 uur zijn de Duitsers vertrokken die we 10

dagen geleden in huis kregen. We kregen om 3 uur bevel de kamer te ontruimen,
die om 5 uur leeg moest zijn. Gelukkig waren ’t geschikte kerels, meest Poolen,
maar toch wil je ze niet. Vandaag is ’t een angstige dag geweest. Nijmegen gebombardeerd en je staat duizend angsten uit in de schuilkelder die we in ’t bakhuis
hebben. Toch wisten we niet wat ons voor ergs te wachten stond, ofschoon ’t wel
een angstig iets was toen de Duitsers ons verlieten.
Maandag 18 September: Vanmorgen met de heele buurt aan ’t werk om een

schuilkelder in de grond te maken. We moesten er echter telkens mee uitscheiden,
vanwege ’t schieten. ’s Nachts blijven we al in de kleeren en slapen niets. Ook
komt Gerrie van Ree al hier slapen omdat ze ’t alleen zoo angstig vind. Zoo
breekt de morgen aan.
Dinsdag 19 Sept: Een angstige dag, we hooren reeds van alles over Nijmegen,

over troepen Engelsche, maar niemand weet nog iets met zekerheid. Dezen middag liggen we zoowat geheel in de koezul, want de vliegtuigen schieten doorloopend op Oosterhout en Lent, waar reeds gevochten wordt. ’t Is een zeer angstige
dag.
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Woensdag 20 Sept: Reeds om half acht is Stoffel met zijn dochter uit Lent hier

heen komen vluchten, die ’t daar zwaar te verduuren hadden dien nacht. Ze vinden ’t hier zoo rustig, na wat ze meegemaakt hebben. De schuilkelder wordt afgewerkt, en we zitten daar ’t grootste gedeelte van de dag, en ook de nacht in. Om
12 uur komen menschen uit Oosterhout vluchten, dat dan in ’t midden van de
strijd ligt. ’t Is verschrikkelijk als je de tanks hoort, en weet je je haast niet te bergen van angst. Om 5 uur zie je de lucht vol Engelsche vliegtuigen, die parasutentroepen uitgooien: maar je durft haast niet te kijken, doch dan waag je het, in de
hoop dat de redding nabij is.

Oorlogshandelingen

Donderdag 20 Sept: De morgen is rustig en om 12 uur komt Arie, die in Oos-

terhout was, maar inmiddels weer naar Herveld is gevlucht, kijken hoe ’t bij ons is.
We hebben koek gebakken, en zullen net gaan eten; ineens pats, we vliegen naar
de deel, naar de schuilkelder gaat niet meer, laten ons daar vallen, even rust, dan
hollen om in de kelder te komen, en dan begint ’t weer. Verschrikkelijk is ’t, er zijn
granaten in de pruimenboomgaard gevallen, maar gelukkig niets dan wat ruiten
stuk. Zoo loop je telkens even buiten, om dan maar weer naar de kelder te vluchten, voor ’t vreeslijk schieten. Ook dien nacht slapen we weer erin.
Vrijdag 21 Sept: Deze dag zal nooit vergeten worden. De dag was nog al rustig,

maar ’s avonds besloten we in de kelder te eten, daar ’t schieten erger wordt. Opeens een slag, nog één, en nog één, je grijpt elkaar aan, weet niet waarop je wacht,
maar ook die angst. Dan ineens roept Michels, komt eruit, Opoe ligt dood, getroffen door een granaat. De deur doen we los, maar kunnen niets buiten zien dan
blauwe damp, die ook in ons huis schijnt te zijn. We moeten weg, roepen Breunis
en Stoffel, maar waarheen? Dan naar de Rentmeester, die zijn huis staat in de dijk,
en daar hollen we heen. Ik zoo in mijn jasschort, onder een regen van kogels, waar
we nog voor moeten gaan liggen. Wat een tocht, door de boomgaards, en prikkeldraad, maar we komen gelukkig daarbinnen, waar reeds meer dan 20 vluchtelingen
zijn. Nauwelijks zijn we in huis, of ’t is weer net zoo, en krijgt de pastorie een tref23

fer. En dan hooren we ineens rijden, we weten eerst niet goed wat… daar zijn de
Engelsche, en ja, een tank staat voor de deur. Stoffel gaat er naar toe, die is daar
de eenige die goed met ze spreken kan. Eeven is de ellende vergeten, wij krijgen
chocolade, cigaretten en denken dat nu alles goed zal zijn maar ja: Alles staat even
te kijken, en dan daar is weer ’t schieten, en vliegt alles door elkaar om binnen te
komen. De tank gaat naar Loenen om daar de boel te zuiveren, en morgen komt ’t
leger om 7 uur. Maar dan begint ’t schieten weer, en is ’t zoo erg, dat men de dominee vraagt of hij bidden wil om uitkomst. Dan weet men eerst wat bidden is, en
zal die avond en nacht nooit vergeten worden. Weer heeft God geholpen, maar
naar bed gaan we toch niet dien nacht.
Zaterdag 22 Sept: 7 uur ’s morgens. Daar is ’t leger, wat een vreugde dien Za-

terdag, en dachten we dat alles geleden was.

Waaldijk 30

Wij gaan naar huis, maar vinden ’t toch prettiger bij elkaar bij Breunisse aan de
dijk, waar we tot Dinsdag blijven. Zaterdag en Zondag loopt alles met Oranje, en
is er veel te zien, want alles passeert ons dorp, wat nooit zoon drukte heeft gekent,
maar toch bij mij is niet de rechte vreugde.
We slapen allen bij elkaar, armen en rijken nu kent men geen verschil. Ook haalt
men deze dagen de N.S.B.ers op, en scheren ze hier ’t buurmeisje de haren eraf.
Zondagmorgen vroeg wordt Vrouw Snijders begraven, waar niemand bij is, dan
een Engels geestelijke, die op haar graf bidt. Ook zij was zoo graag vrij geweest,
en is hier ’t eerste slachtoffer. Geve God dat zij nu rust heeft.
Maandag 25 Sept: Wij zijn weer thuis, en voelen ons toch rustiger in ons eigen

gedoe, ’t was te druk. Wij zijn nu met zijn vijven. Gerrie is naar haar huis, met 2
kleine kinderen, haar dochter is opgehaald en we vrezen ook voor haar.
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Woensdag 27 Sept: Ik wil de boel wat gaan opruimen, de kamer inpakken, en

binnen gaan zitten. Maar Breunis zegt, wacht nog maar met wecken, en niemand
heeft ook zin, en jawel, we krijgen ’s avonds 3 vluchtelingen uit Heteren, waar ook
al veel stuk is. Dit zijn goeie menschen. Vader en dochter en verloofde. Stoffel
gaat telkens informeeren naar Bets, en ja, die is in Neerbosch gelukkig terecht gekomen. Dan gaan Arie en hij ze opzoeken, wat een blijdschap dat die elkaar terug
zien, al ligt in Lent hun heele ouderlijk huis met alles ook in puin. Zoo zijn dat
ook weer mooie dingen als Broers en zuster elkaar weerzien, en wordt ’t mij haast
te veel, als ik aan allen denk die mij zoo lief zijn. Eerst Oom Wim jarig, en dan zeg
ik, als ik 19 Oct. maar naar huis kan, er wordt om gelachen, want ieder denkt dat ’t
veel vlugger gedaan zal zijn.

Tanks op dijk bij Oosterhout 1944

Zondag 1 October: Dan als alles goed schijnt te gaan, komen er weer slechte

berichten. De familie uit Heteren die Zondag weg zou gaan weer naar hun thuis,
hooren dat hun huis weg is, en dat alles uit Heteren, Driel, Elst, en omgeving gaat
vluchten. In ons dorp is inmiddels 2000 man ondergebracht, en zitten de
boomgaards vol met autos, tanks, en wemelt ’t van soldaten. Ook komen er dien
dag veel uit Haalderen en Bemmel vluchten, en zie je de droevigste tafreelen.
Hier wordt met een groote zolderschuit overgezet, en gaan duizenden de Waal
over, en in de avond besluiten we ook te gaan. ’t Is echter al zoo laat, en besluiten
we tot morgen te wachten. Dien nacht slapen de buren die van Snijders ook hier,
en zullen maar weer zien wat de morgen brengt. De fam. uit Heteren is inmiddels
de Waal overgegaan.
Maandag 2 Oct: We besluiten weer te blijven. Hooren dat alles weer wat rustig

lijkt en hopen dat alles nog goed zal komen. Om 12 uur komen uit Elst weer
vluchtelingen, en krijgen we de fam. v. Kranenburg en Brenk. Wat ben je dan blij
als je ze dan weer bekenden ziet, als is ’t onder droevige omstandigheden. Ook
van hun hoor je niets dan narigheid en hoor je dat Elst haast plat geschoten is. ’s
Avonds vallen hier drie bommen, een paar honderd Mr. Verder dan ons huis, en
hebben we weer heel wat angst uitgestaan. Dikwijls is ’t gevaar groot, maar won25

derlijk hoe God ons telkens redt. Deze week verloopt verder nog al rustig, en zoo
nadert weer de Zondag, maar toch kan ik nog niet besluiten naar de kerk te gaan.
Maandag 9 Oct. 1944: Vandaag weer 2 vluchtelingen erbij en wel uit Opheus-

den, zoo is ’t telkens wat, dan van de eene, dan van de andere kant. En dan krijgen
we plotseling inkwartiering en wel 17 man van de Militaire politie en tevens ’t gevangenkamp voor de moffen die we nu telkens dan meer, dan minder hebben.
Toch is ook dit geen prettig gezicht, en zou je soms medelijden krijgen, als je niet
wist wat ze ons aangedaan hebben. Ook kunnen we nu geregeld de radio beluisteren; waar gretig gebruik van gemaakt wordt. We hooren hoe ’t in Brabant gaat,
maar we zouden ’t zoo graag nog vlugger willen.
Woensdag 11 Oct: Deze morgen kwam Karel Scheffer onverwacht. Ik huilde

toen ik hem zag, en wat waren we allen blij, allemaal zoo uit Tricht bij elkaar te
zijn. Hij was in Lent, in Bemmel ook alles weg, en zou den volgende dag terug komen maar ik vermoed, dat hij ook de Waal over gemoeten heeft, want ook hier
moesten alle vreemden weg.
Zondag 14 Oct: Vanmorgen naar de kerk geweest, met Breunisse, de kerk was

zoo vol, dat we boven moesten zitten. Haast geen plaats maar vreeslijk is ’t Schieten. De bank schud, en ’t glas valt. De dominee maakt ’t erg kort, maar je zit zoo
angstig, en nauwelijks zijn we thuis, of er vallen dicht bij de kerk bommen. Vijf
paarden dood, en later hoorde we dat er ook Engelsche gedood en gewond zijn.
Wonderlijk, dat dit niet onder de kerktijd gebeurde, met al die menschen bijeen:
ook hier zorgde God.
Dinsdag16 Oct: Dan gaan plotseling Jan, Zus, Tonij en Dirk weg, die gaan
onder ’t station wonen, want Jan moet aan ’t werk. Hier wordt niets gedaan. Een
hondert kisten appels zijn geplukt, van de 500 mud. De boomgaard op Danenburg is niet in te komen, staat vol geschut, enz. ’t Praatje gaat dat alles hier weg
moet, voor ’t water, en naar Eindhoven moet.
Dan weckt er haast niemand meer en zit je met angst bij de radio, of je geen goede
tijding hoort. ’t Is alsmaar Brabant, en wij denken dat ons heil bij Arnhem ligt.
Donderdag 18 Oct: Dan hoorde we dat alle evacuees wegmoeten, en ’t lang

gevreesde gebeurt. Eerst Opheusden, Andelst, Zetten, enz. en dan ook hier, en
gaan ook hier weer 2 menschen weg, die alles achter moeten laten, ’t is alles even
droevig. Hier op ons dorp gaan er ongeveer 1100 weg, en lijkt ’t dorp wel uitgestorven en wij? We pakken ook alles om klaar te zijn; en ja ’t bericht komt Zaterdag of Zondag gaan we weg. We zitten allen in de put en zou je er toe komen te
wenschen, dat er maar nooit geen invasie was geweest. Slijk-Ewijk, veracht door
zoovelen, ’t kleine gat in de
Betuwe, door niemand aangekeken, was een toevlucht
in deze dagen, voor de heele
Betuwe, en alles had graag
hier gebleven. Laat ons hopen, dat we elkaar gezond
weer zien.
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Zaterdag 20 Oct:

Opheusden en Dodewaard
zijn vrij en ook Brabant
gaat goed, maar ook Stoffel en Fabi zijn onder tranen vertrokken en waarheen? Je hecht zulke dagen
gauwer aan elkaar dan in
gewone tijd. Zou ik met
Katja haar verjaardag thuis
zijn?
Geschut Opheusden

Zondag 21 Oct: Vanmorgen voor ’t eerst goede tijding. Wat was ik gelukkig: we

hoeven niet weg, ’t is voorloopig opgeschort. Nu voel je opeens lust om weer wat
te doen. Annie moest blijven voor ’t werk maar was toch meegegaan. Wat zijn we
dankbaar, en ook onze Engelsche huisgenooten met ons. De volgende weken
gaan als een droom voorbij. Nog veel angst, maar men gaat de toekomst weer
hoopvoller inzien. Dan komen weer de eerste couranten. Je kunt ’t haast niet
indenken dat je daar zoo blij mee zou zijn. ’s Avonds hebben we steeds bezoek
van soldaten en is ’t steeds Engelsche les voor ons, en voor hun Hollands. De
aardappels worden gerooid en ieder weckt weer een beetje. We wonen in de
kamer en slapen alle drie in de slaapkamer voor. De dokter heeft de opkamer, die
is er ook nog bijgekomen. Twee officieren hebben de keuken, 15 personen. De
zolder, ’t achterhuis vol, in ’t bakhuis de kok, dus er schiet niet veel over voor ons.
Afijn, maar moed houden, we hebben nog alles, genoeg te eten, goed slapen.
Donderdag 9 Nov: Hier in de omtrek vallen telkens granaten en dan telkens

ook dooden, en vraagt men zich telkens af, wat zal ’t nog worden. Roozeveld weer
gekozen als president van Amerika, en deze geeft de Koningin de verzekering dat
alles voor Holland gedaan zal worden om ons van die barbaren te verlossen, want
vreeslijk moet ’t zijn, waar Duitsland nog baas is. De Moerdijk bevrijdt, en dus
schiet Brabant mooi op. Hier wordt een paar dagen vreeslijk geschoten. Annie
heeft ondertusschen een vriend bij de Engelschen en gaat ’s avond wandelen. Wie
weet wat dat nog wordt.
Maandag 14 Nov: Elst moet weer ontruimd worden, en alles gaat daar weer

weg. Weer vallen veel granaten in de omtrek, erg veel vee dood. Ikzelf erg verkouden, en ziek ervan. De Eng. Dokter geeft me tabletten, hopende dat ’t helpen zal.
Aan Annie heb ik niet veel meer, Breunisse zegt heel niets, en nu weet je pas wat
’t is alleen te zijn, en niets geen familie om je heen te hebben, want ook Breunisse,
geeft toch niet om je, zooals je ’t van iemand zou verwachten, waar je 12 jaar bent,
en ben je nog steeds een vreemdeling hier, wat niet meevalt.
Dinsdag 14 Nov: Vandaag had ik de wasch, en je hebt haast geen plek om gaan

te staan. Breunis zegt, wascht toch niet voor allemaal meer, en zijn wensch gaat
gauw in vervulling. Om 2 uur n.m. de tijding alles weg, en staat alles zoo gepakt,
de natte wasch inkluis. Zal dit voor ons een goed of slecht teeken zijn? Annie zal
’t afscheid hard vallen, en ik heb zoo ’t idee dat vanavond tusschen Tom en haar
de zaak beslist wordt. Ik weet niet wat er van te denken, ik gun haar alle goeds,
maar ja, al weer een verlies voor mij, al is dit nu eenmaal werelds loop. Voorlopig
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is ’t weggaan op morgenvroeg gezet, dus nog een avond de jongens hier, en och, ’t
spijt je toch wel even, nu ze zoolang hier geweest zijn, vandaag net 6 weken. ’t
Water staat nu van dijk tot dijk.

Woensdag 15 Nov: Vanavond komen ze van v. Hal hier slapen. Die hebben

angst voor de granaten die weer volop vallen. De soldaten zijn nog steeds hier, en
weten nog niet wanneer ze gaan. Donderdag: Vandaag hooren we dat Zetten weg
moet en wij waarschijnlijk ook, dit is ’t ergste wat ons kan overkomen, maar nog
maar moed houden. Vrijdag: Vanmorgen half tien zijn plotseling de Engelsen
vertrokken, wat een stilte, wat een rust. Maar de dag is nog niet ten einde. Eer ’t
avond is komt ’t bericht, morgen weg en gaan we druk aan ’t pakken.
Zaterdag 17 Nov: Vanmorgen zijn we in tranen vertrokken. Wat doet dat zeer

als je alles zo achterlaat. Ons huis zit reeds vol Amerikanen, en dan ’t afscheid.
Floor, is ’t ergste, zal ik je ooit terug zien trouw lief dier. En
dan gaan we naar ’t dorp, waar de andere slachtoffers zijn,
die evenals wij ook zo gelukkig waren vrij te zijn en nu zoo
van alles verdreven worden. ’s Middags 3 uur arriveeren we
in Neerbosch. Daar heeft van alles plaats. Je wordt gekeurd,
je gaat onder de flitspuit, enz. Ook krijg je hier warm eten,
een kamer die we met 9 personen deelen.
Tot zover dit fragment. Jans, Annie Ewers en Marie
Breunisse worden naar Oerle (Br.) gebracht waar ze tot de
bevrijding blijven.

28

De oorlogsjaren van Oosterhouter
Johan Elings
Johan Elings is in 1923 geboren in het kleine witte huisje aan Peperstraat op
‘Klein Amsterdam’. Hij is een zoon van Arend Elings en Carolina Verwaaijen.
Vader Elings kwam oorspronkelijk uit Herveld en Carolina kwam van een boerderij aan de Peperstraat. Enkele jaren geleden verhuisde Johan samen met zijn
vrouw Mies Hofs naar Bemmel. Johan is in de oorlog tewerkgesteld in Duitsland.
Dwangarbeiders keuring

Toen ik als 13 jarige van de openbare lagere school afkwam ging ik bij boer Hupkes aan de Groenestraat te Oosterhout werken, mijn vader en oudere broer Albert
werkte daar namelijk ook. In juni 1943 kreeg ik een oproep om verplicht te gaan
werken in Duistland, twee dagen later moest ik mij melden voor een medische
keuring in Nijmegen, ergens in de buurt van de Klokkenberg. Ik zag daar geen bekende uit Oosterhout, er waren ook jongens uit Wijchen en Brabant. Iedereen
werd natuurlijk goed gekeurd.
Volmarstein in het Ruhrgebied

Drie dagen later moest ik mij melden op het treinstation in Nijmegen, daar stonden veel jongen mannen te wachten op de trein die ons naar Duitsland zou
brengen, niemand kon ons vertellen waar we heen gingen en voor hoelang. We
kwamen aan in Soest waar we moesten overnachten. We wisten nog steeds niet
waar we tewerk gesteld werden, de volgende dag werd mijn naam afgeroepen, met
nog wat andere jongens werden we achterop een vrachtwagen geladen die ons
naar het dorpje Volmarstein in het Ruhrgebied bracht, in dit dorpje stond een grote ijzergieterij, daar werden o.a. gietijzeren tandwielen voor Duitse tanks gemaakt.
We werden gelegerd op het fabrieksterrein, we sliepen met meerdere personen op
een kamer, daar heb ik 2 jaar van mijn leven moeten doorbrengen. We werkten
daar in ploegendienst, en maakte daar werkdagen van 12 uur, zes tot zeven dagen
in de week, soms kregen we op zondag een vrije dag. Het was zwaar en vies werk,
als die tandwielen uit de gloeiende oven kwamen moesten wij die zware gietijzeren
tandwielen schoonmaken, het was er bovendien warm en stoffig. Dit werk heb ik
2 jaar lang moeten doen, gelukkig heeft mijn gezondheid er niet onder geleden.
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Eten van thuis

Het eten was slecht, iedere dag liepen we met ons witte bakje langs de gaarkeuken,
daar werd dan een schep kôlsuppe (koolsoep) in gedaan, dat was elke dag het zelfde liedje, ik kon op het laatst geen koolsoep meer zien of ruiken. Twee keer in de
week kregen we een stuk brood met wat boter. Aan drinken hadden we geen gebrek in de kroeg was bier genoeg. Gelukkig stuurde mijn ouders regelmatig een
doosje met levensmiddelen naar mij, mijn zus Annie bracht dit doosje dan naar
het treinstation in Nijmegen vanwaar het met de trein naar Duitsland werd gebracht. Meestal was het doosje al opgemaakt voordat ik het kreeg, de meeste
etenswaren en andere benodigdheden waren er dan al uitgehaald. Ik had van anderen gehoord dat je beter geen touw om het pakje of doosje kon binden, maar dit
met plakband dicht maken, dat zou lastiger open te maken zijn. Ik schreef in een
brief aan mijn ouders om er geen touw meer om te binden maar dicht plakken
met plakband, maar dit hielp ook niet echt. Mijn ouders stuurde bijna altijd erwten
en bonen mee, die hadden ze thuis genoeg op het land, en je kon ze ook lang
bewaren.
Bato in Kranenburg

Jamfabriek de Bato in Oosterhout had ook een kleine jamfabriek in Kranenburg net over de grens. Jan Peters jr. uit Oosterhout ( Gansstraat ) ging daar regelmatig naar toe, hij was
chef jamkoker. Van Woerkom had tegen hem gezegd dat hij
vandaar telkens een paar potjes jam of stroop naar mij moest
sturen. Omdat het pakje vanuit Duitsland werd verstuurd controleerde de Duitsers dit niet. Dit was een smakelijke afwisseling op dat eentonige eten.
Post

Ik kreeg een tip om mijn brieven naar een doorgekregen adres in Kranenburg te
sturen, Jan Peters nam deze brieven dan mee naar Oosterhout, zo werd de Duitse
censuur omzeild. Omgekeerd ging dat niet natuurlijk niet, brieven uit Holland
werden eerst door de Duitsers gelezen, en alles wat hun niet beviel werd doorgestreept, je kon soms nauwelijks lezen wat er in geschreven stond.
De Gorilla

In deze ijzergieterij werkte ook veel oude en invaliden Duitse burgers, soldaten die
gewond waren en niet meer geschikt waren om te vechten werden ook ingezet om
de Duitse oorlogsindustrie draaiende te houden. Maar ook krijgsgevangen werden
hier tewerkgesteld, en daar gingen de Duitse bewakers vaak niet zachtzinnig mee
om. Er werkten daar ook veel Russische krijgsgevangen, er liep daar een Duitse
bewaker rond die wij de Gorilla noemde, een ploert van een vent. Op een dag
vond deze bewaker dat de Rus niet hard genoeg werkte, hij nam zijn schop af en
sloeg hem daarmee keihard op zijn rug, ik stond erbij maar ik durfde niets te zeggen, ik had die vent wel willen vermoorden, maar dan had ik hier nou niet meer
gezeten. Hollanders werden over het algemeen beter behandeld dan die krijgsgevangen, maar ook wij werden regelmatig gepest of uitgebuit.
Censuur en propaganda

Wij mochten daar wel Duitse kranten lezen, als de Duitsers weer een gebied hadden veroverd kregen wij dit op een triomfantelijke manier te horen, en de kranten
stonden er vol van. Toen de Amerikanen in 1944 in Normandië aan land kwamen
stond er met grote letters in de Duitse krant dat alle Amerikaanse soldaten de zee
30

in waren gejaagd. Toen Frankrijk werd bevrijd stond er in de krant, om tactische
redenen heeft het Duitse leger zich terug getrokken. De Duitse propagandadienst
werkte uitstekend. In de fabriek werkte ook een oude Duitse bewaker, hij luisterde
stiekem naar de geheime radiozenders, deze bewaker (een goeije) was bevriend
met een Hollander, van hem kregen we te horen dat de Duitsers de oorlog aan het
verliezen waren, maar dat werd natuurlijk in alle toonaarde verzwegen. Wij voelden dat de moffen de oorlog gingen verliezen, de meeste Duitsers die daar werkten hadden ook geen vertrouwen meer in een goede afloop.
Bombardementen

In het laatste oorlogsjaar werd het Ruhrgebied veelvuldig zwaar gebombardeerd ,
als de geallieerde vliegtuigen richting Ruhrgebied vlogen, kregen we van de bewakers opdracht om snel naar de schuilkelders te gaan. Het is een Gods wonder dat
deze fabriek nooit is getroffen bij de bombardementen op het Ruhrgebied. Dat
laatste maanden van de oorlog was het contact met het thuisfront helemaal verbroken, ik kreeg geen post meer uit Nederland, ik wist natuurlijk niet wat er in
september 1944 allemaal in Oosterhout had afgespeeld.
Bevrijding en naar huis

Mannen van het Manneneiland. (rechts Jo Aarns uit Herveld)

Toen in mei 1945 de Duitsers zich definitief hadden overgegeven, kregen we van
de Amerikanen te horen dat we zo snel als mogelijk naar Holland mochten
afreizen. Na ruim een week werden we achterop een Amerikaans legervoertuig
naar Munster gebracht. Daar moesten we wachten op de trein die ons naar
Nederland zou brengen, maar dat liep niet zo als wij gedacht hadden. Na enkele
dagen kwam er een locomotief met daar achter een aantal goederenwagons, we
werden op die open wagons naar Nederland vervoerd, gelukkig was het droog
weer. Na twee lange dagen kwamen we eindelijk doodmoe in Maastricht aan. We
werden naar een oude school in Valkenburg gebracht. Daar hebben we een paar
nachten op stro geslapen, maar dat vonden wij niet erg we waren weer terug in
Nederland. We wisten niet hoe we naar Nijmegen konden reizen. Op een dag
hoorde we dat er een bierwagen vanuit Valkenburg naar Nijmegen zou rijden.
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De chauffeur had geen bezwaar dat wij achterop de bierwagen mee reden naar
Nijmegen. We waren met z’n zessen een paar jongens uit Wijchen en mijn maatje
uit Nijmegen, en zo kwamen we eindelijk op 19 mei 1945 in Nijmegen aan. Die
nacht heb ik bij mijn maatje in Nijmegen geslapen het was al te laat om naar huis
lopen, bovendien had ik geen geldige papieren op zak.
Bootje Bos en het Betuws pasje

Om over de Waalbrug
naar de Betuwe te gaan
had je een zogenaamd
Betuws pasje nodig, en
dat pasje had ik natuurlijk niet. Het aanvragen
van zo’n pasje kon wel
drie dagen duren, en daar
wilde ik echt niet op
wachten. Ik wilde maar
een ding: zo snel als mogelijk naar huis. De volgende dag ben ik met
mijn koffertje waarin alleen nog wat ouwe kleren
en wat persoonlijke spullen zaten, samen met
mijn maatje op de fiets
naar Beuningen gereden.
Ik hoopte dat Appie Bos
mij met zijn bootje wilde
overzetten, maar toen ik
daar aankwam, zei Bos
dat hij niemand zonder pasje met zijn bootje de Waal mocht overzetten. Maar
toen ik hem vertelde waar ik vandaan kwam en dat ik 2 jaar mijn familie uit Oosterhout niet had gezien, kreeg Bos medelijden en was bereidt mij over te zetten
zonder Betuws pasje. Hij vertelde tijdens de overtocht dat het in Oosterhout een
grote ravage was, er waren veel huizen en boerderijen in vlammen opgegaan, ook
de Peperstraat had het zwaar te voorduren gekregen. Hij wist natuurlijk niet dat
ons huis ook ten prooi was gevallen, maar ik hield overal rekening mee, ik was al
dol blij dat Bos mij gratis had overgezet, en daar was ik hem eeuwig dankbaar
voor.
Thuiskomst van Johan

Toen ik ‘s middag vanaf de Weerdsendam in Slijk-Ewijk de dijk opliep, zag ik Rijk
Paul op de dijk fietsen richting Oosterhout. Ik riep hem en vroeg of hij langs het
huis van mijn ouders aan de Peperstraat wilde fietsen, en zeggen dat Johan in
aantocht is. Ik liep met mijn koffertje richting Oosterhout en bij de Grote Altena
gebeurde een Gods wonder. Na 2 lange jaren van onzekerheid en verdriet konden
wij elkaar sinds lange tijd weer omhelzen: vader, moeder mijn broers Albert en
Arend en mijn zus Annie. Ze waren er allemaal bij. Wat er toen allemaal door me
heen ging is met geen pen te beschrijven
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Slecht nieuws

Moeder begon al direct het slechte nieuws te vertellen: ons huis is afgebrand en
we zijn alles kwijt. Tante Anna was ook overleden ten gevolgen van de oorlog. Ik
begreep al gauw dat mijn familie hier in Oosterhout het zwaar te verduren had
gehad, toen we richting de Peperstraat liepen zag ik al direct wat Appie Bos mijn
eerder het verteld. In de Dijkstraat was het huis van Degen en Dupont verwoest
en in de Peperstraat was het nog veel erger. De huizen tegenover ons, van Hent
en The Lintsen, en ons huis waren allen geheel verwoest. Van ons huis dat stond
tussen Hein Berns (de smid) en aannemer Heg was niet meer over dan een hoopje
puin. En dan te bedenken dat die moffen dit opzettelijk hadden gedaan. Maar gelukkig was mijn familie verder leed bespaard gebleven. Mijn ouders hadden tijdelijk onderdak krijgen bij buurman Heg.
Ik kreeg al snel te horen hoe de oorlog hier in Oosterhout was verlopen, en dat
alle Betuwenaren in november 1944 moesten evacueren. Mijn moeder is met
Arend en Annie in het Brabantse Helvoirt terecht gekomen. Daar hadden zij ondanks het vele verdriet het goed gehad. Zij waren ook pas weer terug in Oosterhout.
Vader en broer Albert waren achter gebleven op het Manneneiland. Zij zorgden
ervoor dat bij Hupkes de graanoogst en aardappelen van het land werd gehaald,
en natuurlijk ook voor het vee. Er was in Nederland een grote voedselschaarste,
vooral in het Westen van ons land. Zo hebben zij ook een steentje bijgedragen om
dit leed te verzachten. Vader en Albert hebben het niet slecht gehad op het Manneneiland. Zij hadden eten en drinken genoeg.
Eigen baas

Voor de oorlog werkte ik bij boer Lin Hupkes aan de Groenestraat. Na de oorlog
kwam Hupkes vragen of ik weer bij hem wilde komen werken, maar daar had ik
geen interesse meer in. Ik ben toen voor mijn eigen begonnen met een loonbedrijf. Ik kocht ook fruit op het hout, soms had ik wel twee boomgaarden tegelijk
en dat moest allemaal geplukt worden. Ik had ook een handspuit waar ik de fruitbomen mee kon bespuiten, later kocht ik een motorspuit met een tractor, ik kreeg
zoveel klanten dat er nog een spuit met tractor bij kwam, Toen ik 70 jaar was ben
ik gestopt met werken gedaan, ik heb nooit spijt van deze beslissing gehad zei
Johan.
Slot

Enkele jaren geleden verhuisden Johan samen met zijn vrouw Mies ( Hofs) vanuit
Oosterhout naar een aanleunwoning in Bemmel, daar hadden ze het goed, helaas
is Mies 2 jaar geleden overleden, en ik mis haar nog iedere dag zegt Johan.
Ondanks zijn hoge leeftijd (91) rijdt hij nog steeds in zijn Mercedes auto, en zit
nog dagelijks achter zijn computer, ook een sms’je versturen is voor Johan geen
enkel probleem.
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Op 23 december 1944, vlak voor kerstmis, verscheen het eerste nummer van
het weekblad In de Verstrooiing, bedoeld voor o.a. de Betuwse vluchtelingen.
De redactie werd gevormd door Ned. Herv. predikanten die met de geëvacueerden waren meegekomen. Het blad werd verspreid in de ‘Vluchtelingengemeente’ van Oost-Vlaanderen, waar veel evacuees uit de Over-Betuwe waren
terechtgekomen zoals in Geraardsbergen, Moerbeke, Goeferdinge, Aspelare
en Steenhuize. Op 19 mei 1945 verscheen het laatste nummer. Hieronder
volgt een aantal ingekorte artikelen van dominee E.J. Mulder en Dr. Frans
Huygen.
Onze school – dominee Mulder

Nadat wij op 28 Nov. J.l. ons evacuatieadres te Geraardsbergen hadden betrokken, gevoelden wij, dat naast veel andere dingen ook het schoolonderwijs voor
onze leerplichtige kinderen ter hand genomen moest worden. Dit onderwijs was
de laatste maanden wel heel erg in het gedrang gekomen. ’t Was al begonnen met
de kolenmisère in de vorige winter. Na landbouwverloftijd en zomervacantie begon de narigheid echter pas goed. Luchtgevechten bij dag en ancht, brandende
neerstortende vliegtuigen, het beschieten van treinen enz. brachten een dermate
nerveuze stemming onder de bevolking, dat het schoolverzuim onrustbarend toenam en ernstig schoolwerk steeds moeilijker werd. Steeds kleiner werd het groepje
tot … op 17 Sept. Het neerkomen der luchtlandingstroepen met hun ‘glijders’aan
de overzijde van de Rijn, de hoop op spoedige bevrijding verlevendigde. Van nu
af volgden de gebeurtenissen elkaar in een snel tempo op. ’t Lijkt een angstige
droom te zijn, als we terugdenken aan die bange tijd.

Zangkoor gevormd door evacues in Geraardsbergen
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In de kille nacht staan we huiverend te luisteren naar het zware kanongebulder in
de verte, terwijl lichtplekken aan de duistere hemel ons een boodschap zijn van de
naderende ellende.
Dan – als de strijd heel dicht bij komt – de granaten over onze woningen fluiten,
of het mitrailleurvuur vlakbij ratelt, schuilen we weg in onze ‘schuilkelders’
vluchten we straks met ons schamel bezit naar veiliger plaats. En nu zijn we dankzij de vriendelijk gastvrijheid van de belgen - weer enigermate tot rust
gekomen, zij het dan ‘In de verstrooiing’.
Dankzij de medewerking van Collega De Bruyn, Bestuurder bij de gemeenteschool kon 8 dagen na onze aankomst Ds Norel onze school [in Geraardsbergen
red.] reeds openen. Er wordt thans onderwijs gegeven aan 93 leerlingen (49 j. en
44 m.) verdeeld over drie lokalen, terwijl een 10 tal kleuters van 3-6 jaar is ondergebracht in de bewaarschoolklassen van de gemeenteschool. We achten het een
groot voorrecht, dat zo voor onze kinderen het onderwijs weer voortgang kan
vinden. Tegenover de neerhalende invloed van het in ledigheid rondslenteren
langs de straten, kunnen we nu stellende zegen van geregelde arbeid, gewenning
aan orde en regelmaat, opvoeding naar eis van Gods heilig gebod. (….)
Werd zo in geraardsbergen de hand aan de ploeg geslagen, ook in de omliggende
plaatsen heeft men niet stil gezeten. (….). Zo is in Steenhuize collega van der
Baan uit Heteren volijverig aan het werk getogen in een lokaal, dat bereidwillig
door den pastoor beschikbaar is gesteld.. In Moerbeke heeft collega Straks uit Elst
met Mej. Munk uit Herveld het schoolonderwijs ter hand genomen. In Nieuwenhove hoot Mej. Veldberg uit Lent na de Kerstvacantie weer zover hersteld te zijn,
dat zij voor de leerl. uit Nieuwenhove en Waarbeke een klas zal kunnen openen.
In Schendelbeke zijn voor circa 50 leerl. De plannen zoover gevorderd, dat ook
daar heel spoedig begonnen kan worden. Verdr wordt gewerkt aan plannen voor
onderwijs te Viane, Moerbeke, Overboelare, Zarlardinge, Goeferdinge, enz. De
kinderen van Nedderboelare zouden mogelijk te Geraardsbergen naar school kunnen komen. Verder dient nog vermelding, dat Mevr. Hamminck in Aspelare een
zondagsschool heeft geopend.
Z.
De gezondheidstoestand van de mannen op het manneneiland
door dokter Huygen

Dokter Frans Huygen werd in 1917 geboren te
Amersfoort en studeerde geneeskunde in Utrecht. Pas
afgestudeerd nam hij in 1943 de huisartsenpraktijk en
apotheek van dokter van der Werf over. Tijdens de
oorlogshandelingen in 1944/45 was dokter Huygen de
enige arts in de Overbetuwe. In april 1945 stelde hij de
Betuwse evacués in Oost Vlaanderen gerust over de
gezondheid van de achtergebleven mannen op het
‘Manneneiland’ via drie artikeltjes In de Verstrooiing.
Hierna volgt een uitgebreide samenvatting.
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Rondgaande onder de Betuwenaren in België heb ik gemerkt dat er enige ongerustheid bestond over de achtergebleven mannen op het ‘eiland’. Dit komt gedeeltelijk door het gebrek aan een behoorlijke postverbinding. (…). Nu kan ik u,
vrouwen en moeders en andere familieleden dadelijk geruststellen over het lot van
de eilandbewoners.
Als de eenige dokter die in de Betuwe is achtergebleven kan ik de toestand goed
beoordeelen, omdat vele zieken op mij zijn aangewezen. Het valt heel erg mee. Er
zijn weinige zieken en bijna geen ernstige zieken. Het valt mijzelf eigenlijk hard
mee. Van al die mannen, die soms dagen lang tot hun middel in het water werkten
in de koude, heeft er niemand een longontsteking gekregen. U moet ook niet vergeten dat het eigenlijk de sterksten zijn die zijn achtergebleven. Granaat- en bomverwondingen zijn er slechts heel enkele voorgekomen, en dan alleen nog in zeer
lichte graad. (….)

Mannen van het manneneiland

De mannen in de Betuwe bevinden zich over het algemeen heel goed; natuurlijk
missen zij de vrouwen wel erg (ik zie ‘n enkelen keer wel eens wenen ) maar ze
slaan zich er heel goed door. De meesten koken zelf. Dat wil zeggen, ze leven
meestal in troepjes samen en één van allen kookt dan voor de rest. Als ze willen
kunnen ze eten in de centrale keuken in het klooster te Lent. Enkele honderden
maken daar gebruik van. Ze kunnen daar ook het eten in pannen halen en thuis
opeten. Ik geloof niet, dat er wat de maaltijden aangaat, iemand iets te kort komt
op het eiland. In sommige gevallen wordt er zelfs beter gegeten dan toen de
vrouwen er waren! Er wordt dan ook niet erg, zuinig huis gehouden en de
voorraden worden snel opgemaakt. Maar gelukkig zijn er dubbele rantsoenen,
bijzonder voor vleesch, in de Betuwe. De zindelijkheid laat wel eens wat te
wensen over. Het was op een gegeven oogenblik zelfs zo erg dat ik er een artikel
over moest schrijven in de «Betuwe-Koerier», onze mannencourant. Sindsdien
stuur ik ook geregeld een Roode Kruis verpleegster rond die alle huizen afgaat en
de 'bedden inspecteert, de mannen aanspoort de dekens uit te kloppen en te
luchten, de kamers te vegen, enz. enz. En dit heeft heel goed geholpen. Sindsdien
is het veel verbeterd.
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Er is nog een heel enkel huis waar men in de kelder slaapt, maar dat is een uitzondering. Er is sinds enige tijd ook een wasserij, waar mannen elke week hun was af
kunnen geven, en er is zelfs een verstelinrichting voor het wasgoed. Bovendien
zijn er ook nog enige kleermakers op het eiland Deze zijn op het ogenblik bezig
nieuw ondergoed voor de mannen te maken die te weinig hebben overgehouden.
Zeepgebrek is er niet op het eiland, er schiet nog al eens een stukje over bij de
Engelschen.Het Roode Kruis heeft een tweede stukje voor-oorlogsche Sunlight
zeep beschikbaar gesteld voor mannen
die te kort kwamen. De gezondheidstoestand is alles bij elkaar heel goed op
het eiland. Er zijn zooals gezegd. weinig
zieken. Nu is het ook geen pretje van
ziek te worden op een manneneiland
wanneer er geen vrouwen zijn om ze te
verzorgen. Daarom is er een klein ziekenhuisje ingericht in het klooster te
Lent.
Dit is wat ik u nog vertellen wilde. Ik
hoop dat het uw ongerustheid zal wegnemen. Gaarne had ik zelf al mijn oude
kennissen en patiënten hier opgezocht,
maar ik zag er dien tijd geheel geen kans
toe. Sta mij toe u allen van deze plaats
hartelijk te groeten en u toe te roepen:
tot spoedig ziens in de Betuwe.
Dr. Huygen
Diefstal

Van tijd tot tijd bereiken ons van die opwekkende berichten over leeggeplunderde
huizen in streken waar de bewoners moesten worden geëvacueerd. Wij zullen hier
niet gaan uitmaken wie verantwoordelijk zijn te stellen voor deze diefstallen. In
sommige gevallen zullen militairen het hebben gedaan, terwijl op andere plaatsen
een bepaald slag burgers aan het werk is geweest., die als hyena’s opduiken overal
waar buit te behalen is en die wij zouden kunnen aanduiden als de ‘grijze brigade’
der civiele roovers en plunderaars.
Het valt op hoe vergoelijkend vele menschen spreken over dit soort roof. Een
bewijs te meer hoe het zedelijk peil daalt in oorlogstijd. Wanneer iemand zich met
verontwaardiging uit over deze dingen wordt hij voor ‘burgerlijk’ uitgemaakt en
beschouwd als iemand, die zijn offer niet weet te brengen aan de oorlog. Hoe foutief deze redeneering is, blijkt zonneklaar. Wanneer een huis bij een bombardement getroffen wordt zoodat het met al zijn hebben en houden in vlammen opgaat, dan is dat een offer dat de eigenaar aan de oorlog moet brengen. Maar wanneer door de gang van de krijgsverrichtingen een dorp of een stad door de bewoners moet worden verlaten en de huizen domweg worden leeggestolen door profiteurs van welken aard dan ook, dan brengen zulke daden ernstige morele gevolgen
teweeg waarvoor wij het oog niet moeten sluiten. Bij behoorlijk toezicht behoeven
deze dingen trouwens niet voor te komen. Ik vernam van een commandant, die
zeide, dat het in het gebied van zijn commando niet zou voorkomen; terwijl ik mij
ook kan voorstellen dat er in de steden liggend in de nabijheid van het jachtterrein
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politieautoriteiten zijn, die hun oogen en hun speurneus laten werken bij de
officieele en officieuze verkoopingen die er plaats hebben en de obscure
elementen weten in te rekenen.
In een Belgische courant las ik dezer dagen een proces tegen iemand , die tijdens
de afwezigheid van den eigenaar het puin weghaalde van diens getroffen huis. De
rechter veroordeelde hem tot een zware straf omdat zijn daad beteekende ‘het
uitbaten van andermans leed’. Deze ‘burgerlijke’ strafrechter is zijn plaats waard
en zijn oordeel werkt weldadig in op het gekwetste rechtsgevoel en zedelijk besef.
Heel wat geweldadiger dan het sentimenteele gepraat van hen, die ons zouden
willen doen gelooven, dat het in oorlogstijd nu eenmaal zoo moet gaan.
Als wij straks als evacué’s terugkomen in onze woonplaatsen en wij daar nog iets ,
misschien vernield, beschadigd of verfomfaaid – laten wij dan een helder begrip
hebben van het onderscheid tusschen mijn en dijn. Vermijdt zelfs de schijn en
zorgt er voor niet gesignaleerd te worden bij huizen of in dorpen waarvan de
bewoners nog niet zijn teruggekeerd. Hebt eerbied voor het eigendom van uw
medemensch. Hebt eerbied ook voor zijn puin! Want met dat puin kan uw
ongelukkige buurman soms nog met noeste vlijt een eigen hoekje opbouwen,
waarin hij zich en de zijnen na zijn lange evacuatietijd volkomen thuis en gelukkig
gevoelt, aldus dominee E.J. Mulder vanuit Schendelbeeke op 5 Mei 1945.

De ‘lonely cat’ van familie Noordam uit Zetten, die na evacuatie achterbleef, maar de oorlog overleefde
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Van alles van vroeger…….
Dini Huijbers
Om in stijl te blijven recepten die in de oorlog werden gebruikt.
Vooral in de stad heerste hongersnood en het aantal sterfgevallen was groot.
Men at (voor het eerst) suikerbieten en tulpenbollen. De export van bollen lag
stil en kwekers gingen hun bollen als voedsel verkopen. Volgens artsen was het
zetmeelgehalte in bloembollen hoog. De Voedingsraad verstrekte recepten.
De bereiding van tulpenbollen voor menschelijke voeding
Het schoonmaken van de bollen

Het bruine vel van de bol verwijderen en aan de onderzijde
de worteldelen afsnijden. De bol langs de bloemstengel van
boven naar onderen doormidden snijden en vervolgens de
bloemstengel (groene pit) verwijderen. Daarna de halve
bollen goed wasschen.
Het koken van de bollen

De schoongemaakte bollen worden op dezelfde wijze gekookt als aardappelen.
Met een weinig water opzetten en ongeveer een ½ uur koken. Toevoegen van
zout is niet nodig. De gekookte bollen zijn, indien goed gekookt, vrijwel niet van
gekookte aardappelen te onderscheiden. Zij moeten, evenals aardappelen, na het
stoomen bloemig zijn. De smaak van de gekookte bollen is zoet en vrijwel gelijk
aan die van gestoofde tamme kastanjes. De voedingswaarde van de bollen is
minstens gelijk aan die van aardappelen.
Het drogen van tulpenbollen

Maak de bollen schoon volgens de regels hierboven. Snij de bol in wat kleinere
stukken of pel de schubben uiteen. Droog de bol daarna op de bovenplaat van de
kachel of in een oven. Zijn de bollen goed hard droog, dan zijn zij een heerlijke
voedzame lekkernij, welke in smaak vrijwel overeenkomt met die van gedroogde
tamme kastanjes.
Tulpenbollenpuree

200 gram gekookte tulpenbollen, 1 pakje vanillesuiker of wat essence, ongeveer 3
eetlepels honing, kunsthoning of stroop. Maal de gekookte bollen door een
vleeschmolen of wrijf ze door een zeef. Vermeng de puree met de vanillesuiker en
het zoetmiddel en voeg wat warm water toe, tot een smeerbaar geheel verkregen
is.

Bronnen: Archief van de Bijenkorf,
1944-1945 uit Stadsarchief
Amsterdam
Foto’s:
Internet
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Sponsoren
Deze Oud Neis is mede mogelijk gemaakt door:

Assurantiekantoor Derksen
B.V. te Oosterhout
M.H.A.A. (Ria) Derksen

Grafisch Bureau A & K
te Andelst

Op goede gronden

Bosland adviesbureau
Waaldijk 24
6677MB Slijk-Ewijk
0481-482556
bosland@wxs.nl

Landwinkel De Grote Doorn
te Loenen

Voor al uw bos > 100 ha
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