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Van het bestuur
Het zomernummer van Oud Neis kijkt in dit herdenkingsjaar terug op de
periode na Operatie Market Garden. Dat was voor de Betuwe een moeilijke
tijd. Dagboeken en andere bronnen geven een beeld van het front en de
evacuatie. En er is een echt oorlogsrecept.
In september is onze excursie. We hopen veel leden op deze boeiende reis te
ontmoeten.
Leden

In de afgelopen periode hebben we maar liefst negen nieuwe leden kunnen
verwelkomen:
Oosterhout de heer D. van Altena, de heer W. van Zoggel, de heer en mevrouw
Wiersma, de heer en mevrouw Jansen, de heer R. Jansen, mevrouw Spoelstra en
mevrouw M. de Vries;
Valburg de heer en mevrouw Wijnands en de heer en mevrouw Pastoor;
Oosterbeek de heer en mevrouw Brandenburg;
Nijmegen mevrouw H. Krispijn en mevrouw T. Maters;
Assen de heer T. Smits. Welkom bij de Historische Kring.
Opzegging: de heer W. Wittemberg uit Elst
Financiën

Hebt u de contributie voor 2015 betaald? Dank! Mocht u dat zijn vergeten, maak
dan € 17,50 of voor een gezin € 22,50 over op onze bankrekening met nummer
NL60 RABO 0139 8074 03 onder vermelding van Contributie 2015.
Schenking

Van Basisschool Sam Sam in Oosterhout ontvingen wij twee computers met
schermen, die ons zeer van pas komen. Hartelijk dank hiervoor.
Over de Ledenvergadering op 24 maart 2015
Mededelingen:

Tijdens de goed bezochte ledenvergadering meldde de voorzitter dat met de
subsidie van het RABO Coöperatiefonds drie projecten zijn gerealiseerd:
1 Het overzetten van super 8 films van Henk Hermsen naar een DVD. Deze
film is vertoond en er zijn tot nu toe 50 exemplaren van verkocht.
2 De nieuwe website van de Historische Kring is in de lucht en wordt uitstekend
beheerd door Jos Spaan.
3 Het hout van een krib in de Waal die bij uitzonderlijk laag water zichtbaar
werd, is onderzocht via C14 datering. Het hout blijkt ‘slechts’ 200 jaar oud te
zijn en dateert helaas niet uit de 16e eeuw.
In het afgelopen jaar groeide het ledental tot 158 leden. Oud Neis werd
twee maal uitgebracht en als Terugblik verscheen: ‘Macht en onmacht’,
over Betuwse bestuurders tussen 1500 en 1917 (Tabula Batavorum).
Activiteiten in 2014:

* Op 15 mei was direct na de ledenvergadering de thema-avond ‘Wandelende
schrijvers in en om Valburg en het Gelderse Rivierengebied’. Wim Huijser en
Krijno Horlings verzorgden een interessante avond.
* In augustus was tijdens de Zomermarkt te Slijk-Ewijk veel belangstelling
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voor de kraam van de Historische Kring.
Op 20 en 21 september organiseerden Frans en Jos Spaan in de kerk te
Oosterhout rond de herdenking van Market Garden een tentoonstelling met
materiaal van de Historische Kring, waaronder een film van 11 minuten
samengesteld uit foto’s en korte filmfragmenten, materiaal van Bauke Huisman
en van Nico van Kleef. Ook waren werkjes van kinderen van twee basisscholen te zien.
* Op 6 oktober vond een herdenking van de eindfase van de Tweede Wereldoorlog plaats in de kerk in Elst, met zeer persoonlijke getuigenissen over bombardementen, evacuatie en terugkeer. Er werden een film en foto’s getoond en het
Non-Kozakkenkoor verzorgde een optreden. De organisatie was in handen
van de samenwerkende historische kringen.
* Op 18 november werd in Oosterhout de film vertoond: ‘Terug naar
Oosterhout. Filmbeelden uit de jaren zestig van Henk Hermsen’. De opkomst
was bijzonder groot, ongeveer 200 personen hebben de avond meebeleefd.
* Krijno werkt mee aan het Theater Over en Weer, een theaterevenement aan de
Waal tussen Slijk-Ewijk en Beuningen. Daarover meer in dit nummer.
Structureel:

* Jos Spaan beheert de website www.historischekringoosterhout.nl .
* Groot project is het digitaliseren van het archief (foto’s, archiefstukken).
* Mieke van Veen neemt deel aan de redactie van Tabula Batavorum.
* Frans Spaan is lid van de commissie Straatnamen van de gemeente Over
betuwe.
* Namens de Historische Kring neemt Frans Spaan deel aan het DOP Ooster
hout, met name wat betreft het landschap en de uiterwaarden.
* John Mulder heeft namens de Historische Kring zitting in de werkgroep
landschapsplan De Danenberg.
Financiën

De kascommissie heeft de uitstekende administratie akkoord bevonden en de
penningmeester gedechargeerd. Onder dankzegging treedt Rudolf Dekker af als
lid van de kascommissie. Zijn plaats wordt met algemene stemmen ingenomen
door Piet Broekhof. Het zittende lid van de kascontrolecommissie is Harry van
den Berg.
Na de pauze: wonen in het frontgebied

Na de ledenvergadering verhaalden Daan
Viergever en Ed Janssen aan de hand van foto’s
en afbeeldingen over het lot van onze streek. Na
de mislukte slag om Arnhem belandden de geallieerde troepen in september 1944 in de
Betuwe, het nieuwe frontgebied tot april 1945.
Regelmatig was er strijd tussen patrouilles van de
verschillende partijen. De bewoners liepen hierbij groot gevaar. Dat werd verergerd door artillerieduels tussen Duitse kanonnen en geallieerd
geschut. Veel Betuwnaren werden gedood of
verwond. Daarom besloten de autoriteiten om
de bevolking te evacueren naar Brabant en, later,
naar België. Dat gebeurde eind november, net op
tijd want op 2 december 1945 werd de Rijndijk
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bij Elden vernield, waarna grote
delen van de Betuwe overstroomden. Bij terugkomst in
de zomer van 1945 troffen de
bewoners van de dorpen overal
enorme verwoestingen aan. Op
deze avond werd de focus gelegd op de dorpen Oosterhout,
Slijk-Ewijk en Valburg. De
boeiende lezing is eerder gehouden in Hemmen, Randwijk en
Herveld.
Programma 2015

* De jaarlijkse excursie vindt op 12 september plaats. De bestemming is de zilverstad Schoonhoven en Oudewater.
* In november wordt een lezing georganiseerd over de geschiedenis van de kerken in onze dorpen.
* De Terugblik van 2015 heeft als onderwerp de teelt van gewassen.
* John en Krijno houden zich bezig met de Limes, de Romeinse grens van de
Rijn tot Katwijk aan Zee. De provincie Gelderland heeft gevraagd om uit te
zoeken welke gebieden wel en welke niet nader onderzoek behoeven. De
Limes, waaronder Nijmegen (Ulpia Noviomagus) en de tempels in Elst, en het
achterland, zal te zijner tijd in Oud Neis worden belicht.
* Oproep: de Historische Kring is op zoek naar oude films uit de jaren 50, 60 of
70 om over te laten zetten op DVD, te archiveren en mogelijk te vertonen
Mocht u een film beschikbaar willen stellen, dan horen wij dat graag.

Uitgestelde excursie naar Oudewater en
Schoonhoven
Krijno Horlings
Op zaterdag 12 september zijn de landschappen en plaatsjes in de Lopiker- en
Krimpenerwaard het doel van onze jaarlijkse excursie.
Het wordt een goed verzorgde en tevens boeiende, leerzame en ontspannende
excursie. Vorig jaar kon deze dag niet doorgaan vanwege ziekte van de excursieleider.
De aantrekkelijke bustocht (met de Betuwe Express) voert over de kronkelende
Lekdijk, met een prachtig panorama over de uiterwaarden links en met de uitgestrekte weilanden van de Lopikerwaard rechts. Omstreeks 10.30 uur arriveren we
bij het bijzondere Hotel Restaurant Abrona in Oudewater, waar koffie met gebak
klaar staat. We wandelen door het centrum van dit eeuwenoude stadje met de bekende heksenwaag, op de grens van Holland en Utrecht.
Daarna vervolgen we onze busreis richting Schoonhoven. Op de grens van de
Lopikerwaard en Krimpenerwaard rijden we langs het pittoreske veenriviertje de
Vlist. We genieten van een prachtig uitzicht over de uitgestrekte landerijen en de
kenmerkende boerderijen.

4

Rond 12.30 uur staat een heerlijke lunch op
ons te wachten, namelijk bij Restaurant
Belvédère in Schoonhoven, met uitzicht over
de Lek. Vervolgens kuieren we naar het
centrum van Schoonhoven, de zilverstad bij
uitstek. Cultuurliefhebbers bieden we de
gelegenheid om het Zilvermuseum te
bezoeken. Wie wil winkelen en
rondwandelen, krijgt daar ruimschoots de
gelegenheid voor.
Na deze boeiende indrukken keren we via een
aantrekkelijke, landelijke route terug naar de
Overbetuwe. Onze penningmeester Fred
Koffeman heeft berekend dat de kosten van
de excursie op de kop af € 50,00 per persoon
bedragen.
Daarvoor hebt u een gezellige en leerzame dag met een aantrekkelijke bustocht,
heerlijke koffie met gebak, een uitgebreide lunch, entree voor het Zilvermuseum
en een levendige toelichting onderweg door John Mulder.
U kunt zich opgeven bij:
-Nienke Faber, Valburg, tel. 0488 431734
nienke26@xs4all.nl
-Fred Koffeman, Loenen, tel. 0481 481745
fredkoffeman@hetnet.nl
-John Mulder, Oosterhout, tel. 0481 481503
johnr.mulder@kpnmail.nl .
Maak het bedrag tijdig over op NL60 RABO
0139 8074 03 van de Historische Kring met
vermelding van ‘excursie 2015’
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Familie van de soldaten van Fort Pannerden in Doornenburg

De werkgroep Oral History van de Vrienden van Fort Pannerden verzamelt
gegevens over het soldatenleven op het fort en is daarom op zoek naar (familieleden van) soldaten die gedurende de Eerste en Tweede Wereldoorlog op Fort
Pannerden gelegerd zijn geweest. De vitrines in het fort zijn al goed gevuld met
vele foto’s van soldaten. De werkgroep bedankt iedereen hartelijk, die hieraan
een bijdrage heeft geleverd.
De werkgroep is zeer geïnteresseerd in uw gegevens om deze fotocollectie uit te
breiden.

Vitrine met reeds verzamelde foto’s

Als uw vader, opa, broer, zwager of oom met Fort Pannerden te maken heeft
gehad en u kunt daarover iets vertellen of u heeft nog een (familie) foto van hem,
neem dan alstublieft contact op met Wim Haafs, e-mail: wim.haafs@planet.nl;
mobiel nummer 06 1068 5566. Indien gewenst maken we een kopie van uw foto.
Ook in oude foto’s, documenten en voorwerpen uit het fort is de werkgroep
zeer geïnteresseerd.
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Oorlogsherinneringen van Hans Maters
uit Oosterhout
Frans Spaan
Hans Maters werd op 23 februari
1930 in de Altena aan de Waaldijk bij Oosterhout geboren. Zijn
vader J.C. (Jan) Maters werkte bij
de BATO jamfabriek in Oosterhout. De familie Maters woonde
aan de Peperstraat in een van de
vier ‘Witte woningen’ die daar
toen stonden. In september 1944
werden drie van de vier woningen
door beschietingen zo zwaar beschadigd dat zij na de oorlog niet
meer werden herbouwd. Toen
Hans trouwde heeft hij vele jaren
in een van de verdwenen duplexwoningen aan de Hogehofstraat gewoond;
daar werd ook hun zoon geboren. Hans was een echte levensgenieter, als
internationaal vrachtwagen chauffeur kende hij bijna heel Europa, in de
kroeg vertelde hij dan vaak spannende verhalen. In 2010 kreeg hij op tachtigjarige leeftijd een herseninfarct en werd afhankelijk van de rolstoel. Begin
2014 is hij in Arnhem overleden. Hij ligt begraven op Moscowa.
Dit is de vijfde aflevering van een serie interviews die zijn afgenomen bij o.a.
bewoners van Insula Dei door Eduard van der Weegen en Cees van der Miessen.
De geïnterviewden vertellen hierin over hun ervaringen tijdens de evacuatie van
Arnhemse ingezetenen in 1944.
Achter de meiden aan in Oerle

Ik woonde tijdens de Slag om Arnhem in de Peperstraat in Oosterhout aan de
Waal. De oorlog was tot die tijd rustig geweest. Wel heb ik vanaf de Waaldijk op
22 februari 1944 het vergissingsbombardement op Nijmegen gezien. De hele
binnenstad stond in brand. In Oosterhout werd pas op 17 september 1944 gevochten. In ons huis was een granaat ingeslagen. De Duitsers schoten over de
Betuwe naar ons. De Engelsen kwamen met tanks. Al snel moesten we vluchten.
We zijn toen met een buurman en een kennis van mijn vader en zijn vrouw uit
Slijk-Wijk, samen 9 man, over de dijk en door het Loenense Bos gelopen naar
het kasteel. De mensen die daar woonden kenden wij. Op de weg naar het kasteel, kwamen er in de verte 6 soldaten aan lopen. Oh, zei mijn moeder, gelukkig,
dat zijn Engelsen. Ja, was het maar waar, het waren SS-ers. Ze hadden goed gedronken en spraken met dubbele tong. Ik dacht: ‘dat is niet best’. Ik was 17 jaar!
Ik zei tegen mijn moeder ‘nee, het zijn SS-ers.’ De SS-ers zetten een machinegeweer op de grond neer. De kameraad van mijn vader had een mand op zijn
nek en wou hem neerzetten. Vader zei: ‘nee, op de nek houden’. De Duitsers
wilden weten hoever het was naar het kerkje in Slijk-Ewijk. Als de afstand niet
klopte wilden ze terug komen en zouden wij doodgeschoten worden. Een SS-er
wilde naar de kerk lopen en hij dacht dat het 5 km was, maar ik dacht: ‘ja man,
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dat is niet zo, het is nog geen 3 kilometer’. Hij is overigens niet gegaan, die SS-er.
Ze hebben wel een revolver op mijn vaders kop gezet. Daarna mochten we gaan.
We keken angstig achterom of ze niet toch kwamen. Het verhaal valt me nu
koud op het dak. Ik zie nog m’n vader met de revolver op zijn hoofd gericht.
Toen was ik echt bang.

We zijn verder gegaan, het bos doorgelopen en zijn daarna het kasteel binnen gegaan. Ze hebben toen wij daar aankwamen een varken geslacht. We hebben het
nog goed gehad daar. De SS-ers die wij op de dijk tegenkwamen zijn de Waal
overgestoken op weg naar Beuningen. Hoe ze dat gedaan hebben weet ik niet; ze
zijn gehaaid die SS-ers. Aan de overkant zijn ze naar een (storm-)noodschuur gegaan. De Engelsen hebben die schuur beschoten en er is geen SS-er levend uitgekomen. Ze hebben dat hele ding platgegooid. Wij zaten in het kasteel, ’s nachts
kwamen de Engelsen over de dijk heen, ze hadden een man van de ondergrondse bij zich want die had een oranje band om. Hij zei: ‘ik zal de Duitsers allemaal
kapot schieten als ik ze tegenkom’, maar dat is niet gebeurd. Hij is zelf doodgeschoten.
In Oosterhout zaten nog zes Duitsers in de tabaksplantage bij de firma Wouters.
Ik heb de Engelsen verteld: ‘de Duitsers zitten in de tabaksplantage’. Ze hebben
een vuurgevecht gehad en er zijn er maar een paar van overgebleven. Bij ons zat
ook een Duitser, een oudere man al, die kwam allang elke avond bij ons. Zijn
vrouw en kinderen woonden bij Stuttgart in de buurt. Ik heb nog jaren de communiefoto van zijn dochter gehad. Hij wou niet in dienst, in de Wehrmacht,
maar hij moest toch. Hij was een hele goede Duitser. Hij is later ook doodgeschoten. Hij lag in zo’n eenmansgat. Er is zwaar gevochten in Oosterhout.
Ik zat in het kasteel. De Engelsen hadden een groot geschut gezet in de appelbongerd bij ons. Zij schoten op de Duitse Messerschmitts (vliegtuigen). Mijn
vader zei nog: ‘niet doen, zo dadelijk komen ze terug’, maar ze bleven toch
schieten. Ze schoten ook op Arnhem, drie dagen lang.
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Een maand hebben we in dat kasteel gezeten. Daarna konden we terug naar ons
dorp. Toen was het rustig. De hele voorgevel van ons huis was er uit toen we
thuis terugkwamen. Er was een granaat ingeslagen. Ik herinner me nog wel toen
ik pas terug was thuis, dat ik melk moest halen bij een boer. Ik hoor ineens een
gefluit. Vloog er een kogel dwars door een plank die daar lag. Ik ben er gelijk
vandoor gegaan en het melkbusje heb ik neergegooid. ‘Wat doe je nu’ zei mijn
vader. Ik was bang, ik rende weg want er zat een sluipschutter.
In Lent in de polder was een vliegtuig neergestort. Mijn oom, die was ook een
rotzak, zei: ‘ik ga eens kijken of er wat te halen valt. Misschien ligt er nog een jas’,
want die Engelse piloten hadden goede jassen. Maar er werd geschoten. Hij wist
niet hoe gauw hij van de dijk af moest komen. Hij is toch nog 89 jaar geworden.
Nog een aardig verhaal: bij het kasteel woonde ook een boer. De Engelsen kwamen vragen of ze kippen mochten hebben. ‘Pak er maar een’, zei de boer. De
Engelsen gingen met een knuppel en een zak naar binnen en sloegen het hele
hok leeg.
Ik heb veel met de Engelsen opgetrokken. Eens vroeg een soldaat of ik een zuster had. Ja, die had ik en hij kwam ’s avonds terug. Maar mijn zus was 9 jaar.
Wij zijn in de winter door de Engelsen geëvacueerd naar Oerle achter Eindhoven. We zijn bij een boer terecht gekomen. Een rare vent. Ik moest als zijn
knecht op het land gaan werken, rode kool plukken en knollen rapen. Maar mijn
moeder zei dat ik dat niet deed. ‘Bekijk het maar, het is veel te koud’. ‘Dan krijg
je geen eten’ zei de boer. ‘Hou het dan maar’ zei ik. Zijn vrouw, die moeder, was
ook een raar wijf. Zo scheel als een mus en ze kon nog geen soep koken.
Erwtensoep van zeven emmers water. We hadden toch geen honger want er was
genoeg eten van de Engelsen. Die zaten in een klooster in het dorp. Wij kregen
wittebrood, chocolade, rozijnen en sigaretten mee. De boeren hadden kippen.
Maar zodra een kip een ei had gelegd, haalde ik het met mijn schoolkameraden
onder de kip vandaan. Die ruilden we bij de Engelsen. Die waren er dol op,
vooral ook op ganzeneieren. De boer wou de kippen al slachten, want hij dacht
dat ze te oud waren om nog eieren te leggen. Ja, ik was een rotzak.
Overdag struinde ik door de streek, achter de meiden aan. Ik heb lang verkering
gehad met zo’n grietje. Het was een goede tijd.
Toen we na de bevrijding terugkwamen in de Peperstraat, moesten we eerst de
voorgevel opbouwen. Er lag een hoop puin op de bedden, maar er was niks gejat. De Duitsers hebben wel bij hun vertrek uit Oosterhout een boerderij met 30
paarden in brand gezet. Ik zie het nog gebeuren. Die paarden liepen gewoon terug naar hun stal het vuur in. Ze zijn allemaal verbrand.
Ik heb altijd een hekel aan Duitsers gehouden. Ook later als chauffeur heb ik wel
veel op Duitsland en Frankrijk en Noorwegen gereden. Maar met die Duitsers is
het nooit meer goed gekomen.
Hans Maters
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Fietskoerierster Truus Kroese uit Oosterhout
Frans Spaan
G. K. Kroese (Truus) geboren op 14 december 1923 in
Velsen en overleden op 12 juli 2001 in Haarlem.

In maart 2015 kreeg ik van Adrie van de
Laak een telefoontje, dat er bij hem in de
kapsalon een mevrouw Eveline Wagenaar
uit Amsterdam was geweest. Zij vroeg of hij
iets kon vertellen over dominee Kroese en
zijn dochter Truus Kroese, haar moeder. Zij
vertelde dat haar moeder in haar
kinderjaren ook op de openbare lagere
school in Oosterhout zat. En haar moeder
was tijdens de oorlogsjaren ook actief bij
het verzet in Oosterhout. Adrie kreeg haar
telefoonnummer en wist wel iemand bij de
historische kring die haar vast en zeker
verder kon helpen. Ik wilde wel eens weten
wat Truus Kroese hier in Oosterhout tijdens de oorlogsjaren heeft gedaan bij
het verzet en heb met haar contact gezocht. Zij vroeg of er nog een Henk van
Kesteren in Oosterhout woonde, daar had haar moeder voor haar overlijden
nog contact mee, hij zou misschien meer kunnen vertellen over haar moeder.
Dominee Walter Kroese werd op 18 januari
1885 geboren. Via Overijssel, Vrouwenpolder, Burg op Texel, Velsenoord en
IJmuiden, werd hij per18 oktober 1910
aangesteld als predikant van de Ned. Hervormde kerk van Oosterhout.
Eveline schreef : Mijn grootvader was ook
jurist/advocaat en heeft, zo vertelde mijn
moeder, veel joden kunnen redden tijdens de
oorlog. Omdat hij rechten wilde studeren in
Nijmegen was Oosterhout een goede plek,
omdat de gemeente niet zo groot was en hij
de studie erbij kon doen. De familie Kroese
ging wonen in de pastorie van de Ned.
Hervormde Kerk gelegen aan de Dorpsstraat. ( fam. Keltjes). In 1935 vierde hij zijn
25-jarig jubileum als dominee. In 1950 werd
hij opgevolgd door dominee H. J. Piek; de
familie Kroese vertrok toen uit Oosterhout.

Dominee Walter Kroese

In 1948 werd het nieuwe Groene Kruisgebouw aan het Vredesplein geopend
(het oude Groene Kruis gebouw was in september1944 opzettelijk door de
Duitsers in brand geschoten) en ter gelegenheid hiervan werd een boekje uitgegeven: ‘Vlammen om het Vredesplein’. Hierin heeft dominee Kroese ook een
stukje geschreven.
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N.H. pastorie ca 1940

Een dag op de o. l. school te Oosterhout 1931

Toen Truus in oktober 1931 in Oosterhout kwam wonen was ze 7 jaar. Zij ging
hier naar de O.L school aan de Dorpsstraat op de plaats waar nu de brandweer
kazerne staat. Deze school is begin jaren zeventig door een brand geheel
verwoest en werd niet meer herbouwd . Haar onderwijzeres juffrouw Woesink
gaf les aan de 1e, 2e en 3e klas. De hoofdonderwijzer meester Uilenreef gaf
onderwijs aan de 4e, 5e en 6e klas.
Truus heeft in haar dagboek een stukje geschreven ‘Een dagje op school’, waarin
zij het volgende beschrijft:
Een dag op school in Oosterhout.
‘t Was woensdagmorgen, ik kwam zoals gewoonlijk vijf minuten te laat op
school. Het gevolg daarvan was: een preek van den meester (Uilenreef).
Nadat ik plechtig beloofd had, dat ik voortaan m’n best zou doen om niet
meer te laat te komen, kon ik naar mijn klas gaan. M’n klas, dat is dan een
ander lokaal. De school in Oosterhout bestaat namelijk uit drie lokalen. Een
Gymnastieklokaal, zonder toestellen de twee overigen lokalen, waarvan in
het ene de Juffrouw ( Hoesink) met de eerste – tweede - en derde en in het
andere de Meester met de vierde – vijfde - en zesde klas huist. Heel gezellig!
Toen ik in de klas kwam moest ik beginnen met lessen overschrijven. Iedere
leerling kreeg een boek, een paar blaadjes, een pen en moest pennen, pennen, dat hij er kramp van kreeg. De Juffrouw had een zak met kousen meegebracht, en ging die ondertussen stoppen. Wanneer zij vond dat we genoeg
hadden geschreven, zei ze “Stop, tafels maken”. De boeken werden opgehaald en wij begonnen weer te pennen: 1x1= 2, 2x2= 4, 3x2= 6 enz. tot de
Meester een bons op de deur gaf, ten teken, dat we even naar buiten mochten om te luchten. Buiten speelden we ‘steenrovertje’, een geweldig leuk spel,
waarbij zo nu en dan iemands hersenpan ingegooid werd, nouja. Na tien minuten klapte de Meester en we stoven naar de schooldeur. Daar had hij een
emmer water neergezet waar we onze handen in moesten wassen. Daarna
gingen we naar binnen en begonnen weer met tafels, tot de Meester zijn bekende bons weer liet horen, en wij naar huis gingen.
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Truus heeft maar een paar jaartjes hier op
school gezeten; in 1937 ging ze naar de lagere
school op de Klokkenberg in Nijmegen.
Daarna is zij gaan studeren aan het stedelijk
gymnasium in Nijmegen, waar zij in 1944
afstudeerde. Naar haar examen ging zij in
Utrecht theologie studeren.
Afscheid 1937 Truus Kroese O.L school Oosterhout

Henk van Kesteren en Truus Kroese in
de oorlogsjaren

In april ben ik op bezoek geweest bij de 89-jarige
Henk. Ik vertelde hem dat Eveline Wagenaar, de
dochter van Truus Kroese, in maart 2015 naar
Oosterhout was gekomen om te informeren of
Henk van Kesteren nog leefde. Ik vroeg aan
Henk wat hij zich kan herinneren van Truus
Kroese. Henk vertelde: “Zij was de beste vriendin van mijn zuster Tini; ze waren beiden even
oud en zaten ook in de zelfde klas hier op o. l.
school. Mijn zus is in de verpleging gaan werken
en woont nu nog in Middelburg. En Truus heeft
volgens mij voor dominee gestudeerd.”
Het onderduikersadres bij J.H. van Kesteren aan de
Krakenburgsestraat

Henk herinnerde zich dat fietskoerierster Marie Kampscheur (de familie
Kampschreur woonde aan de Griftdijk) als eerste bij zijn vader was gekomen
met de vraag of hij een onderduiker in zijn boerderij kon onderbrengen.
Ondanks de grote risico’s die daaraan verbonden zaten, hebben zijn vader en
moeder daaraan meegewerkt. Die onderduiker hield zich niet aan de afspraken;
hij ging regelmatig met zijn fiets op pad en dat vond mijn vader te gevaarlijk: hij
was bang dat hij werd opgepakt en zijn onderduikeradres zou verraden. Er liepen
in Oosterhout en Slijk-Ewijk personen rond die lid van de NSB waren. Hij wilde
hem niet meer in de Krakenburg onderbrengen; “Waarheen hij vertrokken is
weet ik niet”, zegt Henk, “Ik heb altijd nog veel respect voor mijn vader en
moeder dat zij dit hebben aangedurfd. Dominee Kroese heeft hier ook wel
invloed op gehad, denk ik.
Daarna kwam Truus Kroese met de onderduiker Roelof Burgers bij mijn vader.
Ik heb samen met Truus en nog een paar anderen de schuilkelder gegraven.
Deze lag tussen de schuur en onze boerderij, ik kan hem nog aanwijzen, vertelde
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Henk. Wanneer er vreemd bezoek kwam of de Duitsers waren in de buurt ging
de onderduiker de schuilkelder in. Ik vond het als 18-jarige wel erg spannend,
onderduikers bij ons op de boerderij. De Duitse Wehrmacht zat nota bene bij
ons op de ‘deel’ waar ze een keukenpost hadden ingericht.
Truus was een paar jaar ouder dan mij, maar het klikte goed tussen ons beiden,
vertelde Henk. Ik heb nog een mooie groepsfoto van het graven van de schuilkelder, daar staat Truus ook bij op.

Groepsfoto 1944: graven van de schuilkelder bij J.H. van Kesteren ‘Krakenburg’

1: Walter ?
2: Henk v Kesteren
3: Truus Kroese
4: Tini van Kesteren
5: Roelof Burgers (onderduiker)
6: Mevr. Kroese
7: Frè van Kesteren
8: Miep van Kesteren
9: Nellie ?
Even terugkomen op die onderduikers: zij moesten als dwangarbeider werken in
Duitsland, maar dat wilden zij liever niet. Hoe Truus met deze onderduiker in
contact is gekomen is mij niet duidelijk, zij had natuurlijk wel contacten met de
ondergrondse. Waarschijnlijk heeft haar vader, dominee Kroese, hier een rol in
gespeeld, hij zat zelf ook in het verzet. Volgens Eveline heeft haar grootvader,
die ook jurist was, veel Joden kunnen helpen aan valse identiteitspapieren.
Met onderduiker Roelof Burgers uit Vught, hij was ingenieur, kon ik goed opschieten. Ik had tot aan zijn overlijden nog steeds contact met hem. Henk herinnerde zich nog dat hij mijn vader de stuipen op zijn lijf joeg. Toen op 21 september de Engelsen troepen hier in de buurt van ‘Krakenburg’ waren, zaten die
Duitse soldaten nog achter op de ‘deel’. Roelof had in zijn schuilkelder gehoord
dat ze mogelijk de volgende ochtend zouden vertrekken. Hij zag vanuit zijn
schuilkelder dat de meeste soldaten die avond stomdronken waren, en hij nam de
kans waar om alle verbindingskabels door te knippen. Toen de Duitsers merkten
dat ze geen verbinding meer hadden met de andere eenheden, vluchtte iedereen
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hals over kop weg; ze lieten alles achter wat op de ‘deel’ stond. Een Duitse
soldaat had zo’n haast dat hij vergat om zijn jas waarin zijn papieren zaten mee te
nemen; tussen die papieren zat ook een foto van zijn vrouw en kinderen. Henk
vertelde, bij de Wehrmacht zaten vaak oudere soldaten, over het algemeen waren
dat goede mensen.
Wij hebben nog lang plezier gehad van de spullen die de Duitsers achterlieten,
van die 6 vaten met honing die ze ook achter lieten hebben we nog lang gegeten,
vertelde Henk. Maar achteraf had het ook anders kunnen aflopen: als de Duitsers
niet op de vlucht waren geslagen, dan was het met Roelof waarschijnlijk slecht
afgelopen, eveneens met mijn vader.
Evacuatie 18 november 1944

Henk vertelde: toen op 18 november 1944 het bevel kwam dat alle inwoners van
Oosterhout en Slijk-Ewijk moesten evacueren, zijn ook mijn ouders, broer en
mijn twee zusters vertrokken. Zij kwamen in Vught terecht en kregen daar onderdak bij de ouders van Roelof
Burgers. Ik bleef als enigste van de
familie achter op het ‘Manneneiland’, zo kon ik hen regelmatig op
de hoogte houden van de toestand
op de ‘Krakenburg’. Tot ver na de
oorlog hebben wij contact gehouden met de familie Burgers.
Roelof kwam nog regelmatig een
bezoekje brengen aan de Krakenburgsestraat.
Nog een foto bij de schuilkelder

Henk op het Manneneiland

Henk bleef als 18-jarige jongen in Oosterhout: Tijdens mijn verblijf op het ‘Manneneiland’ ben ik toen ingetrokken bij een broer van mijn vader, Jerphaas van
Kesteren, die had een gemengd bedrijf aan de Onderijen (fam. de Haas). Maar ik
kwam regelmatig op de boerderij aan Krakenburgsestraat, we hadden daar nog
veel appels en peren in de schuur liggen. Met een Engelse legertruck werd dit
fruit opgehaald als bijdrage aan de voedselvoorziening, ik moest dan mee om
hen de weg te wijzen en zo kon ik ook rond kijken op onze boerderij; we hadden
gelukkig weinig oorlogsschade, vertelde Henk.
N.H. pastorie door Duitsers gevorderd

Toen de Hervormde pastorie in 1944 door de Duitsers werd gevorderd moest de
familie Kroese ergens anders onderdak zien te vinden. Zij kregen toen onderdak
bij de familie J.H. van Kesteren aan de Krakenburgsestraat. Henk vertelde dat ze
ongeveer 6 weken bij ons in hebben gewoond. Ik had bijna dagelijks contact met
Truus, vertelde Henk. Wat Truus nog meer gedaan heeft bij het verzet weet ik
niet, je vroeg er ook niet naar, ze ging regelmatig met haar fiets op pad, vandaar
die naam de fietskoerierster. Het was in die tijd ‘horen, zien en zwijgen’. Door
haar studie aan het gemeentelijk gymnasium sprak zij goed Engels en was daarom een geschikte contactpersoon tussen het verzet en de geallieerden.
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De term koerierster, een
vrouwelijke koerier, heeft een
specifieke betekenis. In de
Tweede Wereldoorlog werden
koeriersdiensten voor het
verzet vooral door jonge
vrouwen uitgevoerd.
Voorbeelden van door hen
uitgewisselde goederen zijn:
bonkaarten, valse
identiteitspapieren en ook
wapens.

Oorlogsschade pastorie

Dankbrieven van geallieerden

Toen de Duitsers op 22 september uit Oosterhout waren verdreven, kwam de
licht beschadigde Hervormde Pastorie ook weer ter beschikking. De familie
Kroese moest nog
geruime tijd wachten
voordat ze weer veilig
konden terugkeren naar
hun woning; eerst werden er tijdelijk geallieerde militairen in ondergebracht. Omdat Truus
Engels sprak had zij
goede contacten met
deze militairen.
Ik kreeg van dochter
Eveline een aantal
brieven waarin deze
militairen haar/hen
bedanken voor de goede
zorgen die zij tijdens
hun verblijf in de pastorie hier in Oosterhout
hebben gekregen.

Dankbrief militairen van
8 november 1944
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Truus had al deze brieven bewaard, ze was zelf een beetje verliefd geworden op
een van die militairen. Hij is later nog een keertje terug gekomen om mijn moeder te bezoeken.
Engelandvaarders - Cottingham maart 1945

Van Eveline kreeg ik een boekje uit 1990 toegestuurd dat ging over een reünie
van de Engelandvaarders. Begin maart 1945 mochten ongeveer vijfhonderd
kinderen tussen 7 en 14 jaar uit bevrijd gebied in het Zuiden gratis een weekje
naar Engeland, om daar tot rust te komen. Deze kinderen werden door wijkverpleegsters en sociale diensten geselecteerd; ze gingen via Tilburg naar het
Engelse Cottingham. Mede door haar studie sprak Truus goed Engels vandaar
dat zij mee ging als één van de 200 begeleidsters.
Eveline dacht dat daar mogelijk ook jongens en meisjes uit Oosterhout of SlijkEwijk naar toe waren geweest.
In dit boekje staan veel groepsfoto’s van kinderen en hun begeleiders. Ik ben
met dit boekje bij Gerrit van Eldik, Thijs van Woerkom, Joanna Krispijn van
Ralen, Johan Elings en Henk van Kesteren geweest, maar geen van allen kan zich
herinneren dat er kinderen uit Oosterhout of Slijk-Ewijk hier naar Engeland zijn
geweest.
In maart 1945 waren alle kinderen uit Oosterhout en Slijk- Ewijk geëvacueerd,
alleen de duizend mannen op het ‘Manneneiland’ waren toen in dit gebied aanwezig, de rest van de bevolking was toen nog geëvacueerd. De meeste inwoners
van Oosterhout waren toen wel naar het zuiden vertrokken.
Misschien kan iemand na het lezen van dit verhaal zich nog iets herinneren over
de Engelandvaarders waar mogelijk Oosterhoutse, Valburgse, of Slijk-Ewijkse
kinderen bij betrokken waren?
Vijftig jaar bevrijding

In september 1995 werd ter gelegenheid van 50 jaar bevrijding van Oosterhout
en Slijk-Ewijk een oecumenische herdenkingdienst gehouden in de H. Leonarduskerk in Oosterhout. Truus Kroese was hierbij ook aanwezig; tijdens deze
dienst heeft zij nog een kort woordje gesproken. Ze is toen ook nog bij Henk
van Kesteren op bezoek geweest. Kort voor haar overlijden in 2001 had Henk
nog contact met Truus gehad. Eveline had de telefoon doorgeschakeld, zo kon
zij horen met wie haar moeder had gesproken. Na zeventig jaar is een klein
stukje van de puzzel rondom Truus Kroese, de dochter van de dominee, opgelost.
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Waalverhalen op drie zomeravonden
“waar Beuningen en Slijk-Ewijk elkaar ontmoeten. . . of mijden”
Op drie zomeravonden, 31 juli en 28 en 29 augustus, worden in het witte kerkje
van Slijk-Ewijk en in het Dijkmagazijn van Beuningen verhalen verteld over het
wonen aan de Waal. De bezoekers varen naar de ‘onbekende overkant’ met trekzakmuziek van de Amaretto’s uit Winssen als begeleiding.

Oude verhalen herleven

De Waal scheidt beide oevers van elkaar. Zo ontstonden verhalen over de ‘overkant’: er zouden heel andere mensen wonen, met soms een ander geloof, andere
gewoonten, een andere kijk op het leven. Wanneer vroeger een dijk doorbrak,
waren de bewoners van de overkant opgelucht, want hun dorp was daardoor
behouden. Onbekend maakt onbemind, maar soms bloeit er ook liefde op . . .
Theater Over en Weer brengt oude verhalen over ‘de overkant’ tot leven met
historische vertellingen als aanloop naar voorstellingen in 2016 en 2017.
Avontuurlijke reis

Twee gezelschappen gaan op ontdekkingsreis. De ene groep vaart eerst van
Beuningen naar Slijk-Ewijk en loopt naar het witte kerkje, nu Galerie 1400. Daar
vertelt John Mulder (van de Historische Kring voor Oosterhout, Slijk-Ewijk en
Valburg) over de geschiedenis van het landschap en over het wonen vroeger nabij de Waal. En er is een verhaal over het verdwenen kasteel van Loenen.
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Op de terugreis vertelt Hennie Sibon van de Stichting ter bevordering van
historisch besef Beuningen aan boord een spannend verhaal over het kasteel in
de Bunswaard. Vanaf de veerstoep in Beuningen gaat die groep naar het Dijkmagazijn. Daar wordt uitgelegd waar het voor diende en vertelster Erna Steeg of
Henny van Daalen verhaalt over een dreigende dijkdoorbraak twee eeuwen
geleden.
De andere groep beleeft hetzelfde programma in omgekeerde volgorde. Dus
eerst van Slijk-Ewijk met het pontje naar Beuningen, dan naar het Dijkmagazijn
en later na de overtocht langs de Bunswaard terug naar het witte kerkje in SlijkEwijk, voor het laatste deel van deze ontdekkingsreis, terwijl de avond valt.

Meereizen?

De eerste expeditie begint vrijdag 31 juli om 19.15 uur en duurt tot ± 22.15 uur.
Op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus is het vroeger donker. Het vertrek is dan
om 18.45 uur en rond 21.45 uur is het einde van deze verhalenavond.
De kosten voor deze expeditie zijn € 7,50 inclusief de overtocht heen en weer en
een kopje koffie of thee op de eerste locatie.
Op de site van www.theateroverenweer.nl staat meer informatie en kan men zich
aanmelden en reserveren. Er is aan boord en in het Dijkmagazijn beperkt plaats,
dus wie het eerst komt……..
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Uit het dagboek van Gerrit Jan Tuit
John Mulder
Gerrit Jan Tuit (1914 Ruinen - 1994 Slochteren) studeerde in 1934 af als
bouwkundig ingenieur aan de HTS te Groningen. Hij werd op 1 augustus 1941
benoemd als Gemeentearchitect en commandant Brandweer van de gemeente Valburg. Hij was in april dat jaar getrouwd met Geziena Grietje Bosch
(1910-1996). In 1934 studeerde hij af als bouwkundig ingenieur aan de HTS
te Groningen. In 1947 keerden Gerrit Jan en
Geziena terug naar Groningen.
Met ingang van 1 juni 1944 werd G.J. Tuit ook
benoemd als hoofd van de luchtbeschermingsdienst. Dankzij die functie heeft hij illegale
werkzaamheden kunnen ontplooien die bestonden uit:
- het verzamelen van militaire gegevens;
- bonnen verstrekken aan ondergedoken
mensen;
- hulp bij het organiseren van overvallen op
distributiekantoren;
- het onderbrengen van geallieerde piloten, die
met hun vliegtuigen in deze omgeving neerstortten.

Gerrit Jan Tuit (circa 70 jaar)

Burgemeester ’s Jacob werd in 1943 gearresteerd, verdacht van illegale werkzaamheden en in zijn plaats kwam een NSB-burgemeester. De toenmalige secretaris vertrok naar Bathmen en werd daar burgemeester. De heer Bax nam zijn
plaats in. De samenwerking tussen Tuit en Bax was ronduit slecht. Het oorlogsdagboek van G. J.Tuit begint op 4 augustus 1941 en eindigt op 14 november
1946. Hieronder volgt het gedeelte tussen 17 september 1944 en tot eind 1945.
Zo 17 sept. ’44

Bombardement en gevechtshandelingen in Oosterhout. Vergadering van de
Illegale groep in mijn huis. Overtocht van gliders naar Arnhem.
Ma 18 sept.

Gevechtshandelingen te Oosterhout en Arnhem. Steeds maar Gliderovertochten
Gevechten van geallieerde en Duitse vliegtuigen. Die nacht vier Engelse piloten
thuis verborgen, waaronder twee zwaargewonden. Dr. Van Wageningh (illegale
werker) eerste hulp verleend. Dat waren:
Squadron leader Southgate 40953
Flying officer Parry 143657
Flight Leutenant Saunders
Flight Leutenant Bryant 110866

14 Shrubberg Avenue Worcester
16 Central Avenue Hanham Bristol
Ivydene Cottage Shilton Oxfordshire
16a Highstreet Barkinglide Essex

Di 19 sept.

Idem. Granaatvuur in de Bakkerstraat Zetten. Vier lichtgewonden.
Parachutetroepen de weg gewezen richting Arnhem. Munitiedropping
opgevangen en verborgen bij Quaack.
Wo 20 sept.
15 uur: Gevechtshandelingen te Oosterhout worden zwaarder, militaire
gegevens omtrent Duitse stellingen komen druppelsgewijs binnen. Deze worden
op een kaart 1 : 25 000 verzameld. Diverse piloten ’s nachts ondergebracht bij
andere adressen.
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Landing op de Ginkelse heide

Do 21 sept.

Steeds intensievere gevechtshandelingen bij Driel en Oosterhout. 15.45 meldingen van neergestorte vliegtuigen o.a. in het Herveldse veld. 16 uur munitieparachute te Herveld/Andelst, blok 1. In Herveld parachutisten neergekomen.
Verzorging van het onderbrengen van piloten.
Vr 22 sept.

Gevechtshandelingen Oosterhout bereiken het hoogtepunt. Maatregelen getroffen om de gegevens van de militaire stellingen weg te brengen. Jonker van
Boetzelaer stelt zich beschikbaar om deze ’s nachts zwemmend de Waal over te
brengen naar de geallieerden, hetgeen lukte.
Za 23 sept.

Oosterhout bevrijd, de Engelse tanks breken door tot Zetten. Bij boerderij
‘Kempke’ schuren verbrand. Granaatvuur in Valburg. N.B.S. (Nederlandse
Binnenlandse Strijdkrachten) installeert zich, als illegaal werker trek ik mij terug
teneinde me volledig aan mijn taak als Commandant Brandweer, Luchtbeschermingsdienst en Gemeente-architect te kunnen wijden. N.B.S. vorderde
diverse auto’s.
Zo 24 sept.

Contrôle in Oosterhout. Veel huizen verbrand, vernield en beschadigd.
Ma 25 sept.

Opruimingsploegen Lbd (luchtbeschermingsdienst) zijn begonnen met het vrij
maken van wegen, opruimen cadavers en lijken.
Di 26 sept.

Idem. Fam. V. Hagen uit Driel (6 pers.) in huis ondergebracht.
Wo 27 sept.

Oosterhout opruimingswerkzaamheden. Zetten onder granaatvuur, enkele
doden. Elst grotendeels verwoest.
Do 28 sept.

Oosterhout opruimingswerkzaamheden. Ploeg Herveld/Andelst thuis gebleven
wegens gevaar in dit rayon.
Vr 29 sept .
Functie van commandant ordedienst overgedragen. Wegwerkers bijeengeroepen
voor herstel wegen.
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Za 30 sept . O’hout opruimingswerkzaamheden. Zaterdagnacht granaatvuur
Zo 1 Oct.

op Herveld en Andelst en Valburg en Zetten. 2 doden, 2 gewonden. Veel huizen beschadigd.
Bespreking met major Wood en luitenant Van het Kaar betreffende onderhoud wegen.
(Luitenant Cornelius van het Kaar werd op 28 november 1945 onderscheiden als Honorary Member of the Military Division of the most Excellent
Order of the British Empire (GB).)

Brandweerauto in bedrijf, bestuurd door politieman Lassche en daarnaast G.J. Tuit

Ma 2 Oct.

Administratie. Granaatvuur op Zetten en Valburg.
Opruimingswerkzaamheden cadavers Oosterhout geregeld.
Di 3 Oct.
Administratie. Div. werkzaamheden.
Wo 4 Oct.
Lbd Zetten bijeenkomst in H.B.S. Menschen op hun plichten gewezen. Administratie. Granaten op Herveld en Zetten glasschade
gemeentehuis en beschadigingen andere huizen.
Do 5 Oct.
Granaatvuur op Herveld en Zetten.
Vr 6 Oct.
Idem en Andelst en Valburg. 2x naar Elst naar 1e Luitenant
Rupke betreffende bespreking schip cement in het gat van Weurt.
Za 7 Oct.
Administratie. 5 Amerikaanse vliegers opgegraven. Telefoon in
orde gekomen met motoraggregaat van de R.K. pastorie uit
Oosterhout. Granaatvuur op Herveld en Valburg.
Zo 8 Oct.
Dag rustig verlopen. Steeds artillerievuur der Engelschen op Het
Wageningen enz. Enkele granaten op Andelst.
Ma 9 Oct.
Administratie ’s middags ziek. Granaatvuur des nachts op
Herveld.
Di 10 Oct. Ziek. Lbd (Luchtbeschermingsdienst) administratie
Wo 11 Oct. Ziek. Vergadering met Burgemeester over ’t ondergronds verzet.
Do 12 Oct. Lassche chef politie administratie
Vr 13 Oct. Administratie naar Zetten controle schade. ’s Nachts granaten op
Loenen
Za 14 Oct. Arbeidsloonen Timmer ..? Vrachtauto aan het grind.? Rijden
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Het verwoeste postkantoor van Andelst

Zo 15 Oct. Granaatvuur op Wolferen
Ma 16 Oct. Administratie; naar Oosterhout, Slijk-Ewijk, Valburg glasdistribuDi 17 Oct.
Wo 18 Oct.
Do 19 Oct.
Vr 20 Oct.
Za 21 Oct.
Zo 22 Oct.

Ma 23 Oct.
Di 24 Oct.
Wo 25 Oct.
Do 26 Oct.
Vr 27 Oct.
Za 28 Oct.
Ma 30 Oct.
Di 31 Oct.

Wo 1 Nov.
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tie
Administratie loonlijsten
Idem glasdistributie
Administratie
Wegenonderhoud, glasdistributie, granaatvuur Herveld
Arbeidsloonen, granaatvuur op Herveld
Naar Oosterhout stukgeschoten Duitsche wagens opgenomen
met Merkus. Granaatvuur ’s nachts op Zetten en Herveld. Div.
woningen beschadigd.
Administratie loonstaten Lbd en wegen onderhoud. Naar Zetten
kolen v. Rinsum 10 hl brik + 30 hl cokes Gemeentehuis
Naar Oosterhout en Sl-Ewijk benzinequestie wegen administratie loonlijsten oorlogsschade
Naar Sl. Ewijk, Oosterhout, Valburg en Herveld. Benzine…gen
Granaatvuur Zetten
Naar Oosterhout, Sl. Ew. en Valburg arbeidsloonstaten, naar
Hien steenfabriek
Administratie. Evacuatie. Granaatvuur Herveld Zetten
Arbeidsloonen
Valburg Stationstr. puin en Tielsestraat bij bocht v. d. Bunt Wag,
str. Puin. Benzinevaten naar magazijn van Chr. belangen Melis
Gimmer + Veens auto (niet gereden)
Naar Nijmegen cement Gat v. Weurt ca. 30 zak. Bespreking met
Muskens gevolmachtigde v.d. wederopbouw. Opgegeven v. officier Genie. 5 ringen etc. 10 ton cement toegewezen voor de verdeeling ervan. Oude steen Nijmegen. Loon van de Jager betaling
bij Gem. ontvangen, daarna laden op centrale opslagplaats
Fagelstr. Heierman overleg met v. Dijk 10 ton cement distributie
Naar Nijmegen bespreking met Hr Musken en de Jager … 2 uur
vergadering collega’s te Elst

Do 2 Nov.
Vr 3 Nov.

Za 4 Nov.
Zo 5 Nov.
Ma 6 Nov.

Di 7 Nov.
Wo 8 Nov.
Do 9 Nov.

Vr 10 Nov.
Za 11 Nov.
Zo 12 Nov.
Ma 13 Nov.
Di 14 Nov.
Wo 15 Nov.
Do 16 Nov.
Vr 17 Nov.
Za 18 Nov.
Ma 20 Nov.
Di 21 Nov.
Wo 22 Nov.

Naar Elst en Nijmegen. Bespreking met Musken en de Jager vergadering collega’s uitgesteld tot maandag 2 uur bezoek Estourgie.
Telefoon kwestie civil affaires. Granaatvuur Zetten
Naar Elst Telefoonkwestie opgelost. Naar Oosterhout en SlijkEwijk Bespreking met Captain Bassons betreffende verkrijging
van grind en zand. Administratie.
Arbeidsloonen. Granaatvuur Andelst
Granaatvuur Herveld. Wilhelminastr. getroffen
Naar Nijmegen Cement Weurt verrekend. Vergadering collega’s
betr. bouwmaterialen distributie. Pannen (100 000) te verkrijgen
bij Deesterpannenfabr./ Doris v. Geldern Druten
Administratie Granaatvuur Andelst
Naar Nijmegen. Bespreking instructie tGH. pannenvervoer v.
Dijk, grind Nomida, sintels v. Hedel
Lbd. Opnames oorlogsschade voor tGH, Oosterhout, Slijk-Ewijk
en Valburg, Granaatvuur Andelst

Administratie oorlogsschade. Granaatvuur Herveld/Andelst
Arbeidsloonen. Granaatvuur Andelst
Granaatvuur Zetten/Andelst
Naar Nijmegen. Schaderapport Gem. Valburg afgegeven.
Richtlijnen tGH in Elst afgegeven
Administratie
Brand ‘Schoonderlogt’
Naar Nijmegen. Rijksverkeersinspectie. Administratie
Administratie. Naar Nijmegen Baron v. Voorst tot Voorst over
dienstneming R.V.J. betr. personenvervoer.
Arbeidsloonen
Evacuatie van vrouwen en kinderen Zetten
Evacuatie van vrouwen en kinderen Andelst, Gt naar Nijmegen
Evacuatie van vrouwen en kinderen Herveld
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Do 23 Nov.
Vr 24 Nov.
Za 25 Nov.
Ma 27 Nov.

Evacuatie uitgesteld voor verdere gedeelten van Herveld
Naar Nijmegen
Arbeidsloonen
Controle wegen. Evacuatieadressen: V. Megen Pagestr. 5
Nijmegen, Spronk Veldhovenstr.18 Nijmegen, later naar
Beuningen, V. Alphen Bredascheweg 197 Nijmegen
Di 28 Nov. Controle wegen
Wo 29 Nov. Naar Nijmegen t.G.M en B.W.
Do 30 Nov. Naar Elst civil affaires en administratie
Vr 1 Dec.
Administratie
Za 2 Dec.
Arbeidsloonen. Naar Elst bespreking majoor Pierson
Zo 3 Dec.
Dijk bij Driel door Duitschers opgeblazen. Heldringgest. geëvacueerd
Ma 4 Dec. Water komt op. Maatregelen in huis genomen. Koffers gepakt.
Alle mannen (4/5 gedeelte) vluchten reeds. Veel vee verdronken,
rest langs de spoorlijn naar Ressen gedreven. Enkele koffers naar
Nijmegen gebracht.
Di 5 t/m 9 Dec.

Door omstandigheden is het niet mogelijk iedere dag het dagboek
bij te werken. Het water stijgt nog steeds. Verhuist naar
‘Hoeveslag’ Herveld. (9/12 naar Wijchen)

Het Hoeveslag, destijds bewoond door de familie Den Hartog Jager, waar Tuit tijdelijk onderdak vond

Zo 10 Dec.
Naar Nijmegen
Ma 11 t/m 15 Dec. Afbakening wegen, welke onder water geloopen zijn. Ca.

16 t/m 23 Dec.

24, 25, 26 Dec.
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10 cm water in mijn huis op den kamervloer. Door de
Schotten verschillende goederen uit mijn huis gestolen.
Hun op heterdaad betrapt.
Dr v. Waegeningh wegbrengen naar Breda en Maastricht.
Moet zich melden als officier van gezondheid te Brussel.
Gelogeerd bij mevr. V. W. in Breda.
Kerstdagen te Nijmegen

27 Dec./30 Dec.

31 Dec. 1944

Andelst, Herveld, Valburg en Slijk-Ewijk moet evacueeren. Het Gem. huis zal overgebracht worden naar de
boerderij ‘Achterkamp’ te Oosterhout.
Logies bij Achterkamp, idem Jansen en Vink. Burgemeester, Wagenvoort, Lokhorst gehuisvest bij Maters in ’t
Bosch Oosterhout.

Voormalige boerderij van familie Achterkamp, waar tijdelijk het gemeentehuis was gevestigd
(foto uit 1997)

1945:
1 Jan. t/m 6 Jan.
7 Jan.
8, 9, 10 Jan.
11 Jan.
12 t/m 18 Jan.
19 t/m 24 Jan.
25 t/m 1 Febr.
2 Febr.
Aanvulling
18/3/45

Inrichting Gem. huis aldaar
Naar Nijmegen
Administratie arbeidsloonen enz.
Benzine toewijzing Bw civil affaires Naar Nijmegen.
Wederopbouw sollicitatie
Administratie
Administratie en diversen
Diversen
Naar Nijmegen. Auto gereed gemaakt door Gijsberts.
G.J. Tuit. Persoonsbewijs R29/067750. Distributie/
Stamkaart 462/025786
Verzetsman George bespreking Hans Evers
(Hans Evers was gemeente-architect van de kring Kesteren en
bevriend met Gerrit Jan Tuit)

17/4 45
5 mei 45
18/5 45
21/5 45
31/5 45
2/6 45
2/7 45
16/7 45
17/7 45
20/7 45

Terug naar de Betuwe
Bevrijding, chaos - wederopbouw
Achterkamp jarig (zijn vrouw 31 Jan)
35 j. huwelijk Achterkamp
Vergadering terugkeer raad
Verg. ’t Klooster Huissen
Verg. terugkeer raad
Aann. kosten begint met 25 man in Zetten
4 lijken achter woning v. Stralen Zetten opgeruimd
1e deel noodruiten halen uit Nunspeet
25

Hans Evers, collega en vriend van Gerrit Jan
Tuit (ca. 70 jaar)

20/9 45
26/11 45
29/11 45

3/1 ’46
13/3 ’46
18/3 ’46
16/4 ’46
18/6 ’46
24/11 ’46
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Huwelijk Jo Wijgman- H.J. Nijland in Brummen
Afscheid burg. ‘s Jacob
Begrotingen herstel wegen:
Waalstraat f 12205,-,
Tielsestraat 281480,Valburgse weg 74320,Stationsstr., Kochstraat en ged. Steenbeekstr. f 52250,Stemlokalen in Zetten, Herveld, Valburg, Andelst, SlijkEwijk, Oosterhout (ca. 4000 kiezers)
Opdracht aan P.C. Zanen wegverbetering Valburg.
8 noodwoningen in Zetten gereed
Installatie burgemeester v. Lynden
definitief herstel Tielschestraat aanbesteed
Moordakker.

Kwestie Citroënauto van Olst
Woord vooraf door John Mulder
Bij één van mijn bezoeken aan Cobie de Hartog in Herveld vorig jaar voor
informatie en foto’s over WO II overhandigde zij mij vier A-viertjes getypte
tekst met de mededeling dat het vertrouwelijk was. Of ik er eens naar wou
kijken . . . Nieuwsgierig nam ik de verschoten velletjes in ontvangst en ben
direct nadat ik thuis was, aan het lezen geslagen. Het gaat om een
persoonlijk relaas van de voormalige gemeente-architect Gerrit Jan Tuit (zie
hiervoor) over de ‘Kwestie Citroënauto van Olst’ zoals de titel luidt. Hij heeft
het kort na de oorlog geschreven en daarna lange tijd onder de pet gehouden
tot kort voor zijn dood. Bij een bezoek bij hem thuis in Slochteren aan het
begin van de jaren negentig heeft hij het stuk aan Geurt en Cobie de Hartog
gegeven met de mededeling: ‘Kijk maar wat je er mee doet’. 1)
Zoals uit zijn oorlogsdagboek blijkt, heeft Tuit zich tijdens de gevechtshandelingen herhaaldelijk met zijn motorfiets of met de gevorderde Citroënauto
ambtshalve zowel binnen als buiten de gemeentegrenzen gewaagd. Hij was immers commandant van de brandweer en hoofd van de luchtbeschermingsdienst.
Na de oorlog heeft Tuit een rekening bij de gemeente Valburg ingediend voor de
kosten die hij persoonlijk aan de Citroën uitgaf en die de gemeente weigerde te
betalen. Tuit heeft toen onderstaand relaas geschreven over de tijd van 17 september tot en met de bevrijding. Hij heeft zijn oorlogsdagboek geraadpleegd en
aangevuld met nieuwe feiten.
Tuit stak zijn mening over bepaalde bestuurders en ambtenaren niet onder stoelen of banken. Met name de toenmalige wethouder Theodorus Schaars moest
het ontgelden en werd onder meer uitgemaakt voor zwarthandelaar en beunhaasarchitect. Kortom, Schaars en Tuit waren geen vrienden. Omdat de jongste
dochter van Schaars nog leeft (Mimi Daams-Schaars is inmiddels 83 jaar) besloot
Cobie om haar van de inhoud van de tekst op de hoogte te stellen. Mimi woont
evenals Cobie in de Hofstaete te Herveld en onder een kop koffie hebben we de
kwestie van de Citroën doorgesproken. Voor Mimi was haar vader een streng
man, maar rechtvaardig. Hij was zelden thuis, altijd onderweg voor de gemeente
als architect en bestuurder, maar ook als lid van Provinciale Staten van Gelderland. Vader Schaars was natuurlijk kwetsbaar vanwege zijn vele functies en kon
het niet iedereen naar de zin maken, aldus Mimi. Hij heeft veel voor de gemeente
gedaan, maar hij was geen gemakkelijk man. Schaars lag met menigeen in de
clinch over politieke en bestuurlijke zaken. Het toenmalige raadslid Frits van Eck
kon zijn bloed wel drinken, blijkt uit de gemeenteverslagen. Dorus Schaars was
als politicus uiteraard kwetsbaar en had voor- en tegenstanders, aldus Mimi
Daams. Voor haar was er geen enkele belemmering om de tekst van Gerrit Jan
Tuit integraal over te nemen. En aldus geschiedde. Foto’s en voetnoten zijn geplaatst door ondergetekende.

1) Geurt en Cobie de Hartog hebben talloze jaren vele veteranen ontvangen, geholpen en
en wegwijs gemaakt binnen en buiten de gemeentegrenzen. Tien jaar geleden in 2005 is Geurt
de Hartog overleden. Tot op heden zet Cobie die traditie voort. Onlangs kwamen zeven
Canadese veteranen bij haar op bezoek om fotoalbums en dagboeken te bekijken.
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Met dank aan: Cobie de Hartog - Van Schaik, Mimi Daams-Schaars en Kitty van
Olst uit Herveld; Iet den Hartog Jager-van Leeuwen, Gré Evers-Vroege en Daan
Viergever uit Zetten, Ed Janssen uit Hemmen en Gerrit Mentink uit Elst.

Kwestie Citroënauto van Olst
Ondergetekende G.J. Tuit werd op 1 augustus 1941 benoemd als Gemeentearchitect en Commandant Brandweer van de Gemeente Valburg. In die tijd
was daar als burgemeester de heer H.L. ’s Jacob, thans Secretaris-Generaal
van het Departement van Financiën 1*
’s Jacob tijdens de opening van het gemeentehuis (1965)
in Andelst

[deze tekst tot en met 23 september 1944
staat ook in het vorige artikel]
Met ingang van 1 juni 1944 werd hij tevens
benoemd als Hoofd van de Luchtbeschermingsdienst in bovengenoemde Gemeente,
zulks in verband met de zeer critieke toestand in den lande. Dank zij deze functie
heeft hij de illegale werkzaamheden kunnen
ontplooien, welke bestonden uit:
a. Het verzamelen van militaire gegevens;
b. Bonnen verstrekken aan ondergedoken
mensen;
c. Hulp bij het organiseren van overvallen op distributiekantoren enz.;
d. Het onderbrengen van geallieerde piloten, die met hun vliegtuigen in deze
omgeving neerstortten.
Inmiddels werd burgemeester ’s Jacob gearresteerd 2*, verdacht van illegale
1) (Hans ’s Jacob (Driebergen 5 april 1906 - Leiden 29 maart 1967) was van 1 maart 1939
– 22 november 1943 burgemeester van de Gemeente Valburg.)
2* Dat was op 22 januari op 1943 bij zijn neef baron Van Boetzelaer op ‘Huis Oosterhout’
waar hij werd betrapt met een illegale radiozender. Hij werd onmiddellijk als burgemeester
ontslagen en belandde in de strafgevangenis van Scheveningen, daarna in het gijzelaars
kamp te Vught en ten slotte in de strafgevangenis van Neu Brandenburg (Mecklenburg) tot
mei 1945. Daarna keerde ’s Jacob terug op zijn post in de gemeente Valburg. Op 1
december 1945 werd hij secretaris-generaal van het ministerie van Financiën tot 1950 en
daarna minister van Oorlog en Marine.
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werkzaamheden en werd een er N.S.B.-burgemeester benoemd. 1* Ook de
toenmalige secretaris vertrok om te worden benoemd als burgemeester van
Bathmen, terwijl vandaar uit een ambtenaar ter secretarie, de heer Bax,
bevorderd werd tot secretaris van Valburg. 2*
Deze laatstgenoemde werd gedurende de bevrijdingsdagen geschorst en is thans
weer teruggekomen als secretaris. De verhouding tussen de heer Bax en ondergetekende was niet bepaald aangenaam, gezien de gedragingen als goed Nederlander niet met elkaar overeenkomen. Deze figuur werkt thans dan ook achter de
schermen ondergetekende zoveel mogelijk tegen.
Toespraak Burgemeester Van Lijnden met secretaris Bax
en zijn vrouw (foto 1955)

Teneinde een overzicht te geven over de
toestand die er heerste in de Gemeente
Valburg gedurende de periode dat de
citroënauto gebruikt werd, laat hij hier
enkele gegevens uit zijn dagboek volgen: 3*
Zo 17 sept. ’44

Bombardement en gevechtshandelingen in
Oosterhout. Vergadering van de illegale
groep in mijn huis. 4*
overtocht van gliders naar Arnhem.
Ma 18 sept .

Gevechtshandelingen te Oosterhout en Arnhem. Steeds maar gliderovertochten.
Gevechten van geallieerde en Duitse vliegtuigen. Die nacht vier Engelse piloten
thuis verborgen, waaronder twee zwaargewonden. Dr. Van Wageningh (illegale
werker) eerste hulp verleend. 5*
Di 19 sept.

Idem. Granaatvuur in de Bakkerstraat Zetten. Vier lichtgewonden. Parachutetroepen de weg gewezen richting Arnhem. Munitiedropping opgevangen en verborgen bij Quaack.
Wo 20 sept.

15 uur: Gevechtshandelingen te Oosterhout worden zwaarder, militaire gegevens
omtrent Duitse stellingen komen druppelsgewijs binnen. Deze worden op een
kaart 1 : 25 000 verzameld. Diverse piloten ’s nachts ondergebracht bij andere
adressen.

1* Dat was de heer J. Visser.)
2* G. Bax (9 mei 1897 - 4 mei 1974).
3* Bij het schrijven van dit relaas heeft Tuit zijn aantekeningen uit zijn oorlogsdagboek aangevuld. (vergelijk artikel hiervoor).
4* G.J. Tuit woonde in de onderwijzerswoning van de Landbouwwinterschool aan de
Wageningsestraat te Andelst)
5* Dat waren:
1. Squadron leader Southgate 40953
14 Shrubberg Avenue
Worcester
2. Flying officer Parry 143657
16 Central Avenue
Hanham Bristol
3. Flight Leutenant Saunders
Ivydene Cottage
Shilton Oxfordshire
4. Flight Leutenant Bryant 110866
16a Highstreet
Barkinglide Essex.

29

Landbouwwinterschool aan de Wageningsestraat te Andelst annex de onderwijzerswoning waar de
familie Tuit woonde.

Do 21 sept.

Steeds intensievere gevechtshandelingen bij Driel en Oosterhout. 15.45 meldingen van neergestorte vliegtuigen o.a. in het Herveldse veld. 16 uur munitieparachute te Herveld/Andelst, blok 1. In Herveld parachutisten neergekomen. Verzorging van het onderbrengen van piloten.
Vr 22 sept.

Gevechtshandelingen Oosterhout bereiken het hoogtepunt. Maatregelen getroffen om de gegevens van de militaire stellingen weg te brengen. Jonker van
Boetzelaer stelt zich beschikbaar om deze ’s nachts zwemmend de Waal over te
brengen naar de geallieerden, hetgeen lukte.
Za 23 sept.

Oosterhout bevrijd, de Engelse tanks breken door tot Zetten. Bij boerderij
‘Kempke’ schuren verbrand. Granaatvuur in Valburg. N.B.S. installeert zich; als
illegaal werker trek ik mij terug, teneinde me volledig aan mijn taak als Commandant Brandweer, Luchtbeschermingsdienst en Gemeente-architect te kunnen wijden. N.B.S vorderde diverse auto’s, waaronder ook de Citroën en deze auto’s
kwamen bij de N.B.S. in gebruik.

Persoonsbewijs D. den Hartog Jager
gedateerd op 13 augustus 1941.
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Na 23 december heerste er in deze omgeving een chaos. Door mijn diensten
werden eerst de branden geblust en de vele gewonde burgers in noodhospitalen
ondergebracht. Daarna werd door de opruimingsploegen een begin gemaakt met
het begraven van de talloze lijken en cadavers. Als waarnemend burgemeester
werd aangewezen de heer Hartog Jager, voor die tijd wethouder der Gemeente
Valburg 1*. (De N.S.B. burgemeester was inmiddels gevlucht en later ergens aan
de Duitse grens gearresteerd). Deze waarnemend burgemeester werd enige tijd
later ook door het Militaire gezag als zodanig erkend. De illegaliteit had de keuze
tussen twee personen en wel de heer Schaars en Hartog Jager. Gezien de ouderdom kwam deze functie toe aan de heer Schaars. De ‘illegaliteit’ (dus niet de
N.B.S.) 2* heeft zich echter afgevraagd wie van deze twee stond het zuiverste
voor de Nederlandse zaak en dit was zeer beslist de heer Hartog Jager. Dit heeft
vanzelfsprekend bij de heer Schaars kwaad bloed gezet, maar de illegaliteit was
van mening dat iemand die als zwart handelaar (zie politierapport) bekend stond
niet in aanmerking kon komen voor bovengenoemde functie. Daarbij was de
heer Schaars hulppostkantoorhouder, makelaar, verzekeringsagent, beunhaasarchitect en fruithandelaar en in enkele van deze functies kwam ondergetekende
wel eens in botsing met deze heer. Als men serieus zijn werk opvat, en men ziet
de knoeierijen op bouwgebied, welke de heer Schaars, ook in zijn functie als
toenmalig wethouder, pleegde, dan moesten hieruit botsingen ontstaan.
Theodorus Schaars
(foto mevrouw Mimi Daams-Schaars)

Dat hier zo uitvoerig bij is stilgestaan, heeft
zijn reden vooral omdat, dank zij de politiek,
de heer S. na de oorlog wel weer als wethouder
werd gekozen en dus iedere handeling, door
mij verricht, bij voorbaat afkeurde.
Het gevolg hiervan is dan ook geweest dat ondergetekende na de bevrijding niet langer wilde
werken met een gestaakte burgemeester, een
‘zwarthandelaar’ wethouder, een geschorste
secretaris en een gestaakte gemeenteontvanger,
en zijn ontslag heeft genomen. Dat dergelijke
heren een illegaal werker nu niet bepaald gunstig gezind zijn, is wel algemeen bekend. Het
gevolg is dan ook, dat ze het met het beleid
van het vorige waarnemende gemeentebestuur niet eens zijn en dus de afwikkelingen van verschillende betalingen saboteerden. Een dergelijke kwestie is nu de
vergoeding van de Citroën van de wed. van Olst 3*. Hierover straks meer.
1* Daan den Hartog Jager, getrouwd met Gosien Zadelhoff van de Zilverkamp
uit Huissen en wonende op boerderij ‘Hoeveslag’ aan de Tielsestraat te
Herveld.
2* Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten.
3* Nico en Kitty van Olst-van Lutterveld woonden op de Mariënhof in Andelst
met hun zonen Henk en Klaas. Henk huwde met Cobie van Estrik en zij
verhuisden aan het begin van de oorlog naar Winssen. Nico overleed in 1947,
waarna zijn weduwe Kitty met zoon Klaas naar haar ouderlijk huis ‘Pomona’
in Zetten verhuisde. Volgens kleindochter Kitty van Olst uit Herveld was haar
oom Klaas gek van auto’s en hij zal met G.J. Tuit destijds hebben
onderhandeld over de Citroën. Omdat Tuit het in zijn relaas heeft over de
weduwe Van Olst moet hij het stuk na 1947 hebben geschreven.

31

Na de bevrijdingsdagen heerste er dus een chaos en deze werd hoe langer hoe
erger vanwege de gevechtshandeling rondom de Gemeente Valburg. Op een
gegeven ogenblik moest de gemeente naast hun eigen inwonertal nog 10.000
vluchtelingen te eten geven. In die periode kwam de Citroënauto soms al gedeeltelijk in gebruik bij de Gemeente en werden daarmee gewonde vluchtelingen
of burgers naar de noodhospitalen gebracht, eerste hulp bij ongelukken verleend
(de dokter had ook geen auto meer), wederopbouwwerkzaamheden enz. enz. Dit
geschiedde in overleg met de N.B.S. en de waarnemend burgemeester, welke
laatste noodzakelijk beschikking moest hebben over enkele vervoermiddelen.
Het motorrijwiel waarvan ondergetekende eigenaar was, was vrijwillig afgestaan
aan de illegale groep Wageningen en bij een actie tegen de Duitsers verloren gegaan. Dus ook ondergetekende zat zonder vervoermiddel, terwijl hij dat in zijn
functie zeer nodig had, vooral in deze chaotische tijd. Vandaar dat hij dan ook
gebruik maakte van verschillende van deze voertuigen, waaronder dus ook de
bedoelde Citroën. Steeds vielen er meer granaten, steeds werden er meer woningen vernield, steeds kwamen er meer vluchtelingen, totdat op 20 november
door de geallieerden last werd gegeven tot de evacuatie van alle vrouwen en
kinderen uit het frontgebied, waaronder ook de gehele Gemeente Valburg viel.
Bij deze evacuatie hebben de gevorderde auto’s zeer goede diensten bewezen,
ook de Citroën.
Het ging waarschijnlijk om een
Citroën Traction Avant

Op zondag 3 december
1944 werd de dijk bij Driel
door de Duitsers opgeblazen, waardoor het grootste
gedeelte van de Betuwe onder water kwam te staan.
Er ontstond een paniekstemming onder de manlijke bevolking en 4/5
gedeelte vluchtte, hieronder
was ook de tegenwoordige wethouder Schaars. De waarnemend burgemeester,
twee ambtenaren ter secretarie en ondergetekende bleven op hun post. De
N.B.S. loste zich op en de gevorderde auto’s werden òf door geallieerde soldaten
of door andere elementen ingepikt. Teneinde de Citroënauto hiervoor te bewaren, bleef deze in zijn gebruik. Zou ondergetekende dit niet hebben gedaan, dan
was deze auto vast en zeker verloren gegaan.
Werkzaamheden zoals het redden van vee, afpalen van ondergelopen wegen, behulpzaam zijn bij de evacuatie van de nog droog gelegen gedeelten, kwamen aan
de orde. Dank zij het onder zijn hoede hebben van de Citroën kon veel werk ten
goede worden gedaan.
Bovengenoemde toestand duurde zo voort tot de bevrijding in mei 1945. Als één
van de eerste ambtenaren werd over haast onbegaanbare wegen het frontgebied
ingetrokken teneinde, alvorens de bewoners terugkwamen, een weinig orde te
scheppen in de grote chaos die daar aanwezig was. Dag en nacht werd er aan de
wederopbouw (noodherstel) van woningen en wegen gewerkt.
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Gemeentehuis van de gemeente Valburg in Herveld

Naast mijn functie als Gemeentearchitect werd ik benoemd als tijdelijk hoofd
van de wederopbouw, teneinde het gehele gebied naar billijkheid aan bouwmaterialen te kunnen helpen. Aannemers welke terugkeerden naar hun woonsteden
hadden geen stuk gereedschap meer om aan het noodherstel deel te nemen.
Persoonlijk heb ik, gebruik makende van de Citroën, tochten naar verschillende
delen van ons land gemaakt, teneinde genoemde aannemers van het nodige gereedschap te kunnen voorzien. 1*
Geleidelijk aan kwam de bevolking terug. De zoon van de eigenares der auto
kwam ondergetekende enkele malen opzoeken omtrent de teruggave van de
auto. Ondergetekende verzocht hem hiermede te wachten totdat het gemeentebestuur een beslissing hieromtrent had genomen, terwijl ook noodzakelijke reparaties aan de auto moesten geschieden, teneinde deze weer in een goede rijdbare
staat te maken. Gedurende het gebruik van de N.B.S. had deze wagen nogal veel
geleden. Zelfs werd een afspraak gemaakt met deze zoon, dat hij hem geregeld
kon gebruiken om zijn oude moeder zo nu en dan een prettig ritje kon bezorgen
of een visite af te leggen. Door ondergetekende werd hierbij geargumenteerd dat
hij momenteel nog geen andere auto kon bemachtigen (deze waren er nl. niet) en
de dienst de noodzaak van een auto eiste.
Deze kwestie werd dus in der minne met de heer van
Olst geregeld. Totdat plotseling op 17 augustus 1946
de dagvaarding kwam gericht aan mijn persoon. Deze
dagvaarding kwam direct nadat de revisie van de auto
zijn beslag had gekregen. Correspondentie tussen mr.
Verheggen en mr. Van Lynden, burgemeester van
Valburg, over deze kwestie werd gevoerd en tenslotte
kreeg ik van de burgemeester de opdracht de schade
vergoeding vast te stellen. Dit is als volgt geschied op
het kantoor van mr. Verheggen:
Copie van het origineel met twee kostenberekeningen die Tuit
maakte aan de hand van ‘Personenvervoer nr. 8. d.d. 13-4-’46

1* Zijn collega en vriend Hans Evers vergezelde hem op die tochten (mondelinge mededeling
van Gré Evers-Vroege)
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Op de blotes ien de nattes
Herman Buurman
Geachte lezers van Oud Neis,
Onze streektaal

Ongeveer vier jaar geleden ben ik als authentiek Betuwnaar begonnen met het
verzamelen van dialectwoorden etc. Het dialect waarover het gaat is: De streektaal van de Overbetuwe (hiervan het oostelijk deel), omsloten door de rivieren
Waal en Rijn, het Pannerdensch kanaal en de denkbeeldige lijn tussen Arnhem
en Nijmegen.
Bezig zijn met dialect betekent: spreken met mensen die het dialect nog goed
begrijpen en beheersen, registeren, toevoegen of afwijzen, nadenken over schrijfwijze, controleren en onder de aandacht brengen. Werken aan dialect is wel beschreven als een vorm van intensief verzamelen. Dit boek met als titel: ‘Op de
blotes ien de nattes’ (‘lopend, met blote voeten in het water’) is nu klaar en ik
verwacht het vanaf het Gendtse Kersenfeest te kunnen aanbieden.
De inhoud

Ruim 4.300 woorden met verklarende zinnen, 380 oude spreekwoorden en gezegdes, 225 homoniemen, 14 verhalen en een woordenlijst (ruim 5.000 stuks)
Standaard Nederlands / dialect. In het boek zijn ongeveer 100 tekeningen opgenomen die door kinderen van het OBC zijn vervaardigd. De prijs van het boek is
€ 25. Hiervan gaat per verkocht boek € 3 naar het bouwproject Providentia te
Gendt (te renoveren verenigingsgebouw). U kunt het boek bestellen op e-mail
trend.plan@hetnet. Over de levering maak ik te zijner tijd nadere afspraken.
Herman Buurman, lid Historische Kring Gente
Rijnstraat 109, 6686 MK Doornenburg
Tel: 0481 – 422 847
Onderstaand een aantal coupletten uit één van de in het boek opgenomen
verhalen. De tekening is vervaardigd door een van de kinderen.
Knillis wil ’n meid!

1 Hi’j lup altied mette ha-nd ien tes
En is nog nooit aon ’n djen gewes
Hoe zou dâ komme? dik dartig is tie al
Hoe zou dâ toch zitte; wâ’r ’is ’t geval?
2 Mar Knillis, want zo hiette dâ jong
Astie doch aon ’n meid, dan lekte zien tong,
Rondum zien moel de lippe nat
Dan vuulde hi’j zich as ’n buskruutvat
3 Koud en wèrem alles kwam dan tegeliek
Dan gieng tie mar lope over d’n diek
En astie wer doch: ’k wil ’n meid
Dan dràèjde zien kop, dan wou tie bescheid

34

4 Hoe zou dâ zien mé zô’n djenje ampart?
Nat wie-re zien ha-nd en wild boekste zien hart
Now mô’k d’r een doch tie, ’t zal en ’t mot
Want a-nders wi’k ’t ôk nie, o gottegot!

18 ’t Antwoord kwam drek, ze wôn ien de bjuut
Dâ doch Knillis; en dâ kwam hum goed uut
Bun ôk wel neijschierig en’k wil ow graag sprèke
As ’t ekkes kan al ien de kommende wèke
19 Verders hiet’k Drina, dâ lao’k avvas staon
En’k kom tusse Aorem en Nimwège vandaon
Zuwwe mekaor zie-n ien Gendt op de diek?
Mien jas is wit en ien mien huijer hé’k ’n striek
20 Héhé doch Knillis, die’s rap dâ schie-t op
En ôk nog Drina as naam d’r bovenop
Dâ’s né’r as mien zuster, ’t is helemaol bar
As dâ wâ wör komme wi’j nog kats ien de war
27 Hi’j dràèjde drek um, hi’j wis zich gin raod
Hi’j doch: now mô’k medeem ’n a-ndere plaot
Di doe’k nooit mer, ’k blief ien de stal
Dan mar gin wief, zo is ’t geval
28 Ekkes laoter kwam Drina d’r aon
En is thuus al medeem naor binne gegaon
Knillis heurde hör hule, ze lei op de bank
Dâ krie’j now van schrie-ve, ’t is stank vör dank
29 Duk zie’k hum nog lope, altied allinig
Krom en geboge en nie mer zô vinnig
Dan dink’k; sodeju, kenne gullie nog ’n meid
Lao’r ’t mien wete en gif mien bescheid
30 A’j uirnt ’n djen wit die’r ’t kan zien
Schrie-f dan ekkes ’n briefke aon mien
Dan hellepe wi’j Knillis nog aon wâ geluk
Dan hettie schik, want dâ gebeur now nie duk.
HBu / 2013
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UIT HET OORLOGSDAGBOEK VAN
Th.C.J.J. VAN WOERKOM
De heer Thijs van Woerkom senior hield een dagboek
bij over Oosterhout in de oorlog en de evacuatie. Hoe
verleidelijk ook, we moeten een keuze uit de vele indrukwekkende fragmenten maken.
Een feiten- en sfeerverslag uit een roerige tijd, van
september 1944 tot Nieuwjaar 1945.

9 september 1944:

Op 7 september begon de grote terugtocht der Duitsers door Nijmegen. Erg
veel geruchten. De geallieerden zouden al in Tilburg, Breda, Maastricht, zelfs in
Rotterdam zijn. In werkelijkheid is vandaag nog geen enkele bevrijder de
Nederlandse grens gepasseerd. Toch is er veel gebeurd. De terugtocht der
Duitsers leek veel dagen op een werkelijke vlucht. (…) Wagens, paarden, auto’s,
fietsen: alles werd gevorderd. (…) Wanneer de vliegtuigen ook komen, wat een
paar maal per dag gebeurt, is het een oorverdovend lawaai om ons heen. De
artillerie die in een paar boomgaarden is ondergebracht verontrust ons nog wat
meer, deze is waarschijnlijk bedoeld om evt. overtocht over de rivier onder vuur
te nemen. Wanneer het zover komt, zullen wij natuurlijk uit de lucht onder vuur
genomen worden. Laat ons hopen dat het niet zover komt, want van Oosterhout
en ook van Nijmegen zal dan niet veel overblijven.
12 september: (...)

Twee dagen op rij passeerden iets ten Zuiden van ons dorp 200 à 300 bommenwerpers. Zij vlogen naar het Rhein- of Ruhrgebied, want in 1 uur waren zij weer
terug. Wat een verwoesting zullen ze in enkele minuten aanrichten. De fabriek
draait nog. Wij vragen ons af hoe lang. (...) De voedselvoorziening begint te nijpen. (...)
17 september: (zondag). Bijna een maand verlopen zonder notities. (. . .) er

heeft zich zoveel afgespeeld, dat een mensenleeftijd ermede gevuld zou kunnen
zijn. (...) Tegen 11 uur (stralend zonnige lucht) kwam een grote macht bommenwerpers over. Naar ons in de namiddag bleek waren dit niet alleen bommenwerpers, maar vooral transportvliegtuigen die duizenden parachutisten aanvoerden.
Het bleek dat zowel ten zuiden van Nijmegen als ten westen van Arnhem veel
troepen geland waren. De telefonische verbinding bleef intact, zodat wij zowel
met Elst als met Nijmegen contact hielden. Alleen bleek spoedig dat de operaties
niet zo snel verliepen als wij gehoopt hadden. Uit Nijmegen kregen wij berichten
dat Engelse troepen richting Waalbrug trokken, maar na 12 uur hoorden we
telefonisch dat ze weer terugtrokken. (. . .)
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Intussen was in Nijmegen de strijd om de brug aan de gang. Het eerste wat wij er
van zagen waren grote branden op de hoogte van de Batavierenweg en in de omgeving van het station.
Woensdagmorgen 20 september:

De toestand kwam mij précair (zorgelijk) voor en ik wilde overleg plegen voor
evacuatie van Oosterhout. Terwijl ik hiervoor op stap ging, sloeg de eerste
granaat door het dak van Hend Lamers (bijgenaamd “het Klokkengewicht”, a.d.
Dorpsstraat, op de plaats van dit verdwenen boerderijtje woont nu bloemist Jan
van Kempen). (...) begonnen Engelse mortieren een regen van granaten over
ons dorp te spuwen. Blijkbaar voor het op de Hoge Wick staande afweergeschut.
Deze granaten ontploften in de lucht en kwamen in gedeelte naar beneden. Aan
welke kant van de woning ik ook dekking zocht, overal vielen de scherven. (...)
Wij zaten in de kelder en konden alleen af en toe door de ramen een kijkje nemen. Spoedig hoorden we ook het eerste mitrailleurvuur uit de polder. Later
hoorden we dat Amerikaanse troepen met bootjes bij “Hof van Holland” de
rivier over waren gekomen. Daarna hoorden we aan alle kanten de mitrailleurs
om ons heen schieten. Drie Engelse soldaten, welke Nederlands spraken, werden
al op het fabrieksterrein gerapporteerd. We kregen toen veel hoop dat de
bevrijding nabij was.
’s Middags bracht ik een bezoek aan de pastorie: allen zaten in de kelder onder
de sacristie. Men vroeg wat te doen. Ik adviseerde in de kelder te blijven. In de
loop van de dag vielen veel granaten op ons dorp. Terwijl we in de kelder zaten
kregen we een treffer op ons dak. Het plafond van de meisjeskamer zakte erg
door. Ook boven de jongenskamer kwam een treffer. Wij hoorden overal de
kogels uit geweren en mitrailleurs tegen muren, door ruiten en golfplatendaken
ketsen. ’s Avonds ontstond brand in een hooimijt achter de fabriek. Gelukkig
nam de brand geen verdere gebouwen mee. Ook de huizen en boerderijen van
v.d. Kolk, Stef Degen, de Hartog en van Kempen aan de Halve Weg brandden.
(...) Toch was het, in tegenstelling tot wat wij vermoedden, deze nacht buitengewoon stil. Wij dachten zelfs dat de Duitse troepen ons dorp helemaal verlaten
hadden.
Toevallig telefoneerde ik met
zuster van Dodeweerd, die
mij vertelde dat zij op weg
was geweest in het donker,
maar overal Duitse posten
tegenkwam. Deze hadden
opdracht om zo stil mogelijk
te zijn, vandaar de grote rust.
Behalve in Oosterhout,
brandde het ook in Nijmegen
erg. De hele nacht zagen wij
ook granaten uit Nijmegen op
Lent vallen. We verwachtten
daarom een grote verwoesting van Lent. (...)
Donderdagmorgen 21 september:

Hier en daar geweerschoten. Wat een teleurstelling toen we door de ramen keken
en zagen dat hier en daar Duitsers tussen de bomen slopen. (. . .) Uit de kerktoren hoorde we schieten. Even er na een granaat op de toren. Het vuren op de
kerk hield op. Enige tijd later hoorde ik een geknetter. Ik dacht aan brand.
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Zocht alles af maar zag niets branden. Later kwam de oplossing: de Duitsers
hadden geprobeerd de kerktoren in brand te steken. Een massa hooi, een paar
autobanden en een bus benzine vormde de brandstapel. Gelukkig was het ontdekt en hadden pastoor Nierman en meester Veldman het vuur kunnen blussen.
Onze (huis- en fabrieks)kelder was bevolkt door minstens 50 personen. Henri
van Kempen en Hannes Degen met hun gezinnen hadden hun schuilkelder op
het land verlaten en waren ook in onze kelder. Ook de familie Frans van Dulm,
Piet Halman, Jan Beekhuizen en op het laatst ook Swellengrebel.
Tegen 11 uur hoorden wij veel spektakel en het rijden van een auto. Bij onderzoek bleek een vrachtauto een kanon aangevoerd te hebben. (...) Na enige tijd
begon het kanon toch te schieten. Dit kostte ons alle ruiten van de voorzijde van
het huis en serre. (...)

Wij gingen weer een nieuwe avond tegemoet. Plotseling verschenen een paar
Duitse soldaten die kwamen zeggen dat iedereen de kelder uit moest. Grote
ontsteltenis, 50 geschrokken mensen. De Duitser drong op haast aan. Toevallig
had ik die middag van de dekens voor elk der kinderen een rol gemaakt. Deze
werden op de schouders van elk der kinderen gelegd en toen begon de “vlucht”.
DE VLUCHT
21 september: (donderdag, tegen de avond)

(...) acht families langs en over brokstukken van dakpannen, glasscherven en
puin. Achter de hofstee van Jo Rikken ligt een ruw langwerpig brok fonkelend
metaal op de grond … en dáár … en ginds! ’t Glimt als goud en als tienjarig
blaag raap ik ’t op en brand bijna de vingers aan de nog hete granaatscherf. “Laat
liggen, vlug, dóórlopen!”. Door een bongerd richting Peperstraat. (...) Jan
Beekhuizen (Jan Pul) loopt lijkbleek achter een kruiwagen met z’n oude moeder
d’r op. Jan van “Bruur van Harrie“ (van Kempen) draagt krampachtig een oranje
geldkistje en moeke Degen (van Hannes) een tas met weckpotten varkensvlees.
(...) Bij de droge sloot naar ’t land van Thé Lintsen is er even een opstopping. ’t
Blijkt dat tante Betje van Kempen dood is: door een kogel in ’t hart geraakt.
Gesnik en gejammer, maar stil blijven staan is levensgevaarlijk! Angstig wordt
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met een witte luier in de hand de Peperstraat overgestoken en door ’t veld naar
de Oosterhoutsestraat. Op de Peperstraat de dreigende donkere en grote Duitse
tanks met de lopen ook op ons gericht. Het wordt donkerder en feller steken de
brandende panden zich in een oplaaiende vurige en rokende gloed tegen de hemel af. (...) Tenslotte kwamen we op ’n uitweg van de boerderij van Weys in
Slijk-Ewijk. Daar aangekomen werd ons gezegd dat er geen ruimte meer was. (de
meesten vinden verderop onderdak . . . ) De mannen zorgden voor stro, de
vrouwen werden in de keuken onthaald op melk. Spoedig lag iedereen op het
uitgespreide stro. Behalve een enkele granaatscherf tegen de staldeur waar we
lagen, was het betrekkelijk rustig.
(...) Tot m’n grote voldoening heb ik ontdekt dat onder in de kinderwagen ook
een doos ligt met zuinig bewaarde chocoladerepen van Van Dungen, die nu als
noodrantsoen erg goed van pas komen. (...) Tegenover ligt Jan van Bruur van
Harrie met zijn geldkistje en z’n twee neefjes, waarvan Janje plotseling in het
duister de historische uitroep doet: Öme Jan, ik mot poepe!!”).
(...) Een Engels patrouille passeerde. Deze moest over de dijk langs Oosterhout
zijn gekomen. Ook een groep verkenningswagens. Het eerste persoonlijke contact met de bevrijders die ons op sigaretten en zuurtjes trakteerden.
Ook een groep piloten die de vorige dagen uit brandende vliegtuigen gesprongen
waren, kwamen schoorvoetend te voorschijn. Henry Vink, die ruim een jaar lang
zich bezig gehouden had met het clandestien plaatsen van Nederlandse jongens
in Duitsland , liep nu met een Engelse piloot die hij een overall gegeven had te
praten.
NAAR HERVELD EN ANDELST
22 september (...)

Gedurende ruim een uur werd Oosterhout bestookt (vrijdag). Grote rook- en
stofwolken stegen in de verte boven Oosterhout op. Wij maakten ons toen maar
zorgen over de achtergeblevenen in Oosterhout. Gelukkig zagen we dat de kerktoren en de fabriekspijp intact bleven. (. . .) Het evacuatiebestuur in Herveld
plaatste ons bij café v.d. Berg bij het station, een gerenommeerd adres, waar wij
ook een kost kregen wat niets te wensen over liet. Bij onze aankomst werden we
begroet door de familie Gerards en veearts Wagevoort. Zondag (24 september)
naar de kerk in Herveld. Bij het ter kerke gaan werd ik even op het gemeentehuis
geroepen, waar mij gevraagd werd of ik bereid was met de heer Nieuweg als
nieuwe loco-burgemeester Den Hartog Jager (Sr.) van advies te dienen. Daar er
voorlopig niet gewerkt kon worden, accepteerde ik deze functie. De verdere actieve mensen bleken te zijn de gemeenteopzichter, de heer Tuit en de ambtenaar
de secretaris Janssen. Verder een geheimzinnige figuur George en diverse mensen met oranje banden vormen de O.D. (ordedienst). De bezetting van de secretarie was maar matig. Enkele ambtenaren verschenen nog regelmatig, waaronder
H. Vink, anderen weinig of geheel niet, bij welke laatste de heer C. Maters gerekend dient te worden.
(...) Op het gemeentehuis was behalve distributie en het ophalen van N.S.B.-ers
niet veel te beleven. Met het laatste heb ik mij niet ingelaten, dit was het werk
van George. In het begin werden de gevallen nog aan ons voorgelegd en besloten wij over het al of niet ophalen of gevangen houden, maar naar enige dagen
volgde die ons advies niet meer op. De paar keer dat wij er wel in gemoeid werden, voelde ik het als een zitting van de Gestapo. Verder bestond toen het bestuur uit George, van Boetselaer Jr., Lewe van Aduard Jr. en Truus Veens.
Met het ophalen van de N.S.B.-ers heb ik mij goed kunnen verenigen, maar hiernaast kwamen gevallen voor, dat men om persoonlijke grieven mensen
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aanbracht. Sommige arrestaties vond ik dan ook beslist onjuist. Intussen was er
in de oorlog niet veel vordering gekomen.
TERUG NAAR OOSTERHOUT
23 september (...) Op zaterdag ging ik Oosterhout weer opzoeken. Ik stond

paf van het materiaal dat verzameld was in dit deel van de Betuwe. Naast honderden vrachtauto’s, tanks, pantserwagens en jeeps, waren er ook veel rijdende
pontons (amfibievoertuigen). Op weg naar Oosterhout werd ik door overvliegende granaten verrast. In de sloot waar ik dekking zocht had ik een langdurig
onderhoud met Engelse soldaten.
De begroeting in Oosterhout was hartelijk. Wij waren allen blij elkaar weer te
zien. Pastoor Nierman vertelde zijn wedervaren. (...) Het entree van Oosterhout
was niet opwekkend. Langs beide zijden van de dijk veel lijken van Duitse soldaten. Ze lagen nog bij hun schuilgaten. Veel patronen en handgranaten lagen om
hen heen. Verder maakten tientallen dode koeien en verschillende paarden, veelal
met de poten omhoog liggend, een lugubere indruk.
De Duitsers hadden bij hun terugtrekken veel huizen verbrand, b.v. in de Peperstraat, op het Vredesplein en aan de Halve Weg. (...)
Engelse infanteristen verschenen om het dorp te zuiveren. Enkele Duitsers werden nog gevangen genomen. In Oosterhout trad meester Veldman, die intussen
zijn militaire plunje aangetrokken had, al commanderend op, samen met veldwachter Makkinga, die blijkbaar een positie in de Ondergrondse beweging had.
De heer Veldman, die anders moeite had zijn klas tot de orde te roepen, was nu
plotseling blijkbaar in zijn element, want hij regelde alles.
NAAR DE PASTORIE

Na 14 dagen in Zetten te zijn geweest, maakten de soldaten die in ons huis waren aanstalten om te vertrekken. (...) Wij gingen naar de pastorie waar pastoor
Nierman een kamer voor ons beschikbaar had. Alle 10 bedjes werden op de
grond gespreid, ’s morgens werden de bedden opgeruimd en de tafel gedekt. (...)
Tweemaal verlieten de troepen onze woning, maar voordat we gelegenheid kregen om tussenbeide te komen trokken er weer andere troepen in. Hierdoor had
ons huis veel te lijden, maar wat erger was: alles verdween zienderogen. De laatste nacht voor het vertrek der laatste groep, werd de kamer die wij afgesloten hadden gehouden, toch geopend en verdwenen mijn schoenen, laarzen en winterondergoed. Ik kon daar slecht overheen komen.
VLUCHTELINGEN IN HERVELD

De bevolking van gemeente Valburg was door de vluchtelingen uit de omliggende gemeenten als Elst en Heteren met o.a. 10.000 personen toegenomen. (...)
Daarom moest voor een groot gedeelte centraal gekookt worden. (...) De warme
maaltijden waren goed. Dit was grotendeels te danken aan de behoorlijke porties
vlees welke beschikbaar kwamen door de vele noodslachtingen. (...)
WEER JAM GEMAAKT

Eindelijk trokken we dan weer in ons eigen huis. Maar dit ging niet zonder
strubbelingen, want terwijl wij het huis aan ’t schoonmaken waren, kregen we
bezoek van nieuwe Engelse troepen. Tine was zo blij dat we weer in ons huis
konden, dat ze direct goedvond dat de Engelsen 2 kamers in gebruik namen.
Door de Engelse bewoning zag het huis er ellendig uit en hebben we dagen
moeten poetsen voor de grootste zwijnenboel wat opgeruimd was. (. . .)
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23 oktober (maandag) was het zo ver dat we, na een onderbreking van 5 we-

ken, weer jam konden koken. Het ging wel gebrekkig, want we moesten alles
doen zonder elektrische stroom. De ketels waren koud en de schoorsteen en
kanalen vochtig, zodat er wel enige tijd overheen ging voor wij behoorlijke
stoom hadden. Gedurende 2 weken hadden we met een ploeg mensen niets
anders gedaan dan de rommel van de beschadigingen en van de soldaten op te
ruimen. (. .)
EVACUATIEPLAN
Op zondag 22 oktober kreeg ik plotseling de boodschap dat ¾ der bevolking

van onze gemeente naar het Zuiden moest evacueren. Niemand wist waarom.
Wel was in de voorafgaande dagen het water in de rivieren sterk gestegen en
kan het natuurlijk mogelijk zijn dat men angst had voor event. overstroming.
Daarom werkten we een hele week op het gemeentehuis aan een evacuatieplan.
Natuurlijk veel zure gezichten en woedende mensen. Het eerste transport van
2000 personen vertrok uit Zetten. Zaterdagmorgen al vroeg waren de meesten
terug uit Zetten. De evacuatie was afgelast! Zo af en toe krijg ik sterk de indruk,
dat er nog wel eens iets hapert aan de civiele organisatie bij de Engelsen. Het is
te hopen dat de legerorganisatie beter klopt ……
24 november: (vrijdag) (. . .) onze 12 ½Jarige bruiloft is. Jammerlijker mislukking van deze dag hadden wij ons nauwelijks voor kunnen stellen. (. . .) Ik bracht
Tine en de kinderen, na een advies van iemand op het veer bij Ravenstein, naar
een schoollokaal van het nonnenklooster in Haren bij Megen. Indien het lokaal
niet zo moeilijk te verwarmen
was, zou het werkelijk een uitkomst zijn geweest. (Het lokaal
werd met een dekzeil in tweeën
gedeeld en moeders slaapkamer
werd het aangrenzende leermiddelenhok met een actieve muizenkolonie!). (. . .)
Ik weet nu nog niet hoe zij het
maakt. Morgen hoop ik er heen
te gaan (op een motorfiets). Het
is haast niet tragischer denkbaar.
(. . .) Laat ik de moed niet verliezen en hopen dat de scheiding niet te lang zal duren en wij weer spoedig bij elkaar kunnen zijn.
29 november: (. . .) Overal granaatscherven, ook in de gang van het kantoor.
12 december: Drie weekenden ben ik naar Haren geweest; 2 maal meegereden
met Jan Taminiau en eenmaal per motor. (Hij zag nog kans in de rugzak een paar
Sinterklaascadeautjes uit Nijmegen mee te brengen!). (. . .) . . . Ravenstein. Ik heb
deze boerderij bezichtigd en meen dat wij er heen verhuizen moeten. Boer en
boerin (v.d. Hevel-v.d. Rijdt) waren niet ongeschikt.
BETUWE ONDER WATER
Sedert 3 december staat de Betuwe onder water. De Duitsers hebben de Rijn-

dijk opgeblazen even te Oosten van de spoordijk bij Driel. Maandagmorgen
overstroomde het water al een groot deel van Zetten. Dinsdag was het al ten
Zuiden van de spoorlijn en woensdag stond de kom van Herveld onder water en
liep het over de Stationsweg in Elst. Drie oorlogsjaren lang hadden we geen
hoog water, maar wel nu er oorlog in ons gebied wordt gevoerd. Door de aan41

houdende regen blijft het rivierwater wassen. Verdere overstromingen staan ons
te wachten. Wat te doen? Heden was er gelegenheid vrijwillig te evacueren. Het
groepje mensen dat blijft wordt steeds kleiner.
MANNENEILAND

De bevolking van Oosterhout bestaat nog slechts uit 160 mannen, een enkele
illegaal achtergebleven boerin en zuster van Doodeweerd. Het vee uit de ons
omliggende dorpen is grotendeels geëvacueerd. (. . .) Het lukte me zaterdag in
twee dozen een varken mee naar Haren te nemen. (. . .) Het is een beetje potverteren, want na deze slachterij is er hier geen kleinvee meer. (. . .) Zullen we straks
allemaal moeten evacueren? Ik hoop eerlijk gezegd van niet, want wij zullen dan
niets meer van onze inboedels terugvinden.
18 december: Zaterdag en zondag een tocht voor het Rode Kruis naar Eindhoven gemaakt. (. . .) De evacuatie-ellende is voor veel mensen niet gering. Ik
hoop maar dat Tine (in verwachting) zich goed houdt. De kinderen waren aardig.
Ik hoop dat ze wat les kunnen krijgen. Behalve dat ze iets leren, staan ze tenminste een gedeelte van de dag onder toezicht en tucht. De Engelsen bereiden
zich voor op een Kerstmis in den vreemde. Zij zoeken ganzen, kalkoenen en
konijnen om een paar dagen rust te nemen. De Duitsers denken er anders over,
want na een offensief zijn ze weer in de Ardennen. Met de val van het water in
de Betuwe, valt ook de natuurlijke scheiding tussen de troepen weg. Het kan een
onrustige Kerstmis worden.
KERSTMIS

(. . .) Kerstmis rustig bij een warm kacheltje doorgebracht.
Het was fris (het vroor een paar dagen flink). Jan heeft nog
geschaatst. Ine had voor een kerstdineetje gezorgd dat toch
weer heel smakelijk was. Onze huisbaas was zelfs zo vriendelijk ons een konijn aan te bieden. Achter op deel vierden
de Engelsen hun Christmas met een uitgebreid diner en de
nodige rum en whisky. De kinderen zagen en proefden
voor het eerst sinds 4 jaar een sinaasappel.
In Oosterhout (. . .) (was) Kerstmis 1944 de minst opgewekte van de oorlog.
NIEUWJAAR 1945

Tijdens oud en nieuw was ik in Oosterhout. Hitler hield om 12.05 uur een
nieuwjaarsrede en had weinig nieuws te zeggen.
Begin januari werd meegedeeld
dat de Betuwe ontruimd zou
worden. Dit zou geschieden in 4
zones gedurende in 4 dagen. De
laatste zone was Oosterhout tot
grens Zaligerstraat in Lent. (. . .)
Het was toch nog een hele uittocht uit de Betuwe. Vooral veel
vee moest meegevoerd worden.
Vreselijk gladde wegen en wat
sneeuw maakten de uittocht
uiterst moeilijk.
Wij hadden weer een aantal mensen in huis. Ook hadden we een afspraak
gemaakt de fabriek (productie, grondstoffen e.d.) naar Van Dungen (chocoladefabriek in Nijmegen) over te brengen. (. . .)
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Het gecombineerd eten aan de pastorie met de zuster als kookster voldeed zeer
goed. Het aardappelschiluurtje wilden de deelnemers niet missen.
In Hemmen en Zetten vonden er tankgevechten plaats na het droogvallen van
de Midden-Betuwe.
Het dagboek gaat verder tot de capitulatie in mei 1945.
Hierna volgt een overzicht van de nationale en internationale
toestand.

Al vanaf januari 1945, terwijl Nijmegen onder gevaar van bommen en granaten
verkeerde, werden tot mei 1945 door een aantal Oosterhoutse mannen meer dan
een half miljoen kg. jam gefabriceerd. Als verpakking werden houten kistjes
gebruikt van 5 kg. En 10 kg. met geparaffineerd papier aan de binnenzijde.
Een gastvrij onderkomen werd gevonden in de chocoladefabriek van Dungen
waar men sinds 1943 niet meer werkte wegens gebrek aan grondstoffen.
De burgemeester van Valburg Mr. H.J. ’s Jacob, die in 1943 plaats maakte voor
een N.S.B. burgemeester Timmer, bleef na de bevrijding niet langer hier. In
november 1945 was hij benoemd tot Secretaris-Generaal van het ministerie van
Financiën in Den Haag. Wethouder Th. Van Woerkom werd toen locoburgemeester totdat met ingang van 16 april 1946 Mr. G.A.F. Baron van Lynden
tot burgemeester werd benoemd.
Illustrerend is het berichtje in de krant van 8 april 1946: “De eerste kievietseieren
in de Betuwe, Friezen werkzaam voor de wederopbouw in Oosterhout, hebben
dinsdag j.l. de eerste Kievietseieren aangeboden aan den waarnemend
burgemeester der gemeente Valburg, den heer Th. Van Woerkom.
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Van alles van vroeger…….
Dini Huijbers

Voordelige oorlogssoepen (internet)

Het kookvocht van alle groenten kan gebruikt worden voor het bereiden van
uitstekende soepen. De wortelgroenten zoals schorseneren, wortelen, rapen,
asperges enzovoort, moeten in tegenstelling der bladgroenten, vooraf gekookt
worden in water. Dit water zal op voordelige wijze als volgt worden gebruikt:
Het water waarin men de groenten kookt niet te erg zouten. Wanneer de groenten gaar zijn, ze uit het water nemen. Het kookwater opnieuw op het vuur zetten
en drie tot vier gekookte aardappelen bijvoegen. Gedurende 10 tot 15 minuten
laten koken, dan de soep door een fijne zeef doen. Op het vuur zetten en kruiden met peper, selderij, zout en muskaat naar smaak. Bij het opdienen, zo mogelijk een stukje boter, wat vleesextract of een bouillonblokje bijvoegen.
N.B.: In plaats van aardappelen kan men ook suikerbieten of 1 of 2 lepels aardappelmeel of meel (vooraf in koud water oplossen) toevoegen, of ook nog havermout, macaroni, noedels, griesrijst, zowel als andere deegwaren toevoegen. Bij
gebrek aan deegwaren en aardappelen zal men de soep aandikken met wortelen,
rapen of raapkolen, fijn gehakt. Het kookwater der aardappelen kan op dezelfde
manier gebruikt worden voor de soep.
Een recept uit:
“200 recepten aangepast aan den huidigen
tijd” (1941)

Deze soep (pap) heb ik (Dini H.) als kind nog vaak gehad, heerlijk vond ik het.
Tapioca is echter niet meer te koop.
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Terugkeer
Onderstaand gedicht is ons aangeboden door Evert Stunnenberg.
Wie "achter" de initialen zit is nog steeds onbekend.
Dit sprekende gedicht is het lijfgedicht geworden van het Exoduscomité.
Terugkeer

‘k Heb maar een hoopje puin gevonden
Waar eens mijn huis en ’t schuurtje stonden
En toen ik tussen die ellende
Mijn eigen spulletjes herkende,
Toen strompelde ik die mestvaalt op
En heb daar, net als eertijds Job,
Met beide handen in de haren
Veel uren zwijgend zitten staren.
Maar tusschen al die spullen
Was iets, dat ze nooit breken zullen.
Ik heb daar, gaaf en ongeschonden,
Mijn oude veerkracht weergevonden.
Ik ben gesterkt weer opgestaan.
Met frissche moed aan ’t werk gegaan.
Ik moest de wereld gaan bewijzen,
Dat Nederland weer zal herrijzen.
Ik heb de stukken en de brokken
Vergaard en ‘k ben er in getrokken.
Al is ’t een schamele vertoning
Ik heb tenminste weer een woning.
Mijn ruiten zijn nog van karton,
En ’t meeste licht komt door het plafond.
En ’s avonds hoef ik niet te sluiten
Mijn voordeur ligt nog ergens buiten.
Nu lach ik smalend in mijn vuistje
Want ‘k zit weer in mijn eigen huisje.
Ik heb nog niet veel inventaris,
Wat soms wel even een bezwaar is.
Ik heb geen bed en geen wc,
Maar ‘k ben niet meer evacué.
Ik slaap weer op mijn eigen planken.
Waarvoor ik niemand hoef te danken.
W.v.S. 1945
Het gedicht brengt de ondraaglijke tragiek van de oorlog terug tot menselijk
(in)voelbaar en bijna tastbaar burgerleed. Het getuigt van kracht, hoop en
verlangen naar perspectief.
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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

Voor al uw bos > 100 ha
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Landwinkel De Grote Doorn
Te Loenen

